
Seznam druhů živočichů pro ročníkové poznávání přírodnin ze zoologie 

 

1. bičenka poševní   Trichomonas vaginalis 
2. houba rybniční   Spongilla lacustris 
3. motolice jaterní   Fasciola hepatica 
4. svalovec stočený   Trichinella spiralis 
5. kokcidie jaterní   Eimeria stiedai 
6. ploštěnka mléčná   Dendrocoelum lacteum 
7. medůzka sladkovodní   Craspedacusta sowerbyi 
8. hlemýžď zahradní   Helix pomatia 
9. okružák ploský   Planorbarius corneus 
10. bahnatka malá    Galba truncatula 
11. velevrub malířský    Unio pictorum 
12. žížala obecná    Lumbricus terrestris 
13. štírek obecný    Chelifer cancroides 
14. kleštík včelí    Varroa destructor 
15. šváb obecný    Blatta orientalis 
16. sekáč rohatý    Phalangium opilio 
17. škvor obecný    Forficula auricularia 
18. pokoutník domácí   Tegenaria domestica 
19. křižák obecný    Araneus diadematus 
20. klíště obecný    Ixodes ricinus 
21. rak říční    Astacus astacus 
22. krtonožka obecná   Gryllotalpa gryllotalpa 
23. saranče stěhovavá   Locusta migratoria 
24. kobylka zelená   Tettigonia viridissima 
25. ruměnice pospolná   Pyrhocoris apterus 
26. podkornice zhoubná   Aradus cinnamomeus 
27. hřebenule borová   Diprion pini 
28. pilořitka velká    Urocerus gigas 
29. pilatka smrková   Pristiphora abietina 
30. lumek velký    Rhyssa persuasoria 
31. sršeň obecná    Vespa crabro 
32. vosa obecná    Vespula vulgaris 
33. čmelák zemní    Bombus terrestris 
34. komár pisklavý   Culex pipiens 
35. moucha domácí   Musca domestica 
36. ovád hovězí    Tabanus bovinus 
37. střeček srnčí    Hypoderma diana 
38. svižník polní    Cicindela campestris 
39. svižník lesní    Cicindela sylvatica 
40. krajník pižmový   Calosoma sycophanta 
41. střevlík fialový    Carabus violaceus 
42. střevlík zahradní   Carabus hortensis 
43. hrobařík obecný   Nicrophorus vespillo 



44. pestrokrovečník mravenčí  Thanasimus formicarius 
45. lesan hnědý    Hylecoetus dermestoides 
46. kovařík šedý    Agrypnus murinus 
47. krasec měďák    Chalcophora mariana 
48. slunéčko sedmitečné   Coccinella septempunctata 
49. roháč obecný    Lucanus cervus 
50. roháček bukový   Sinodendron cylindricum 
51. chroust obecný   Melolontha melolontha 
52. chroustek letní   Amphimallon solstitiale 
53. zlatohlávek zlatý   Cetonia aurata 
54. nosorožík kapucínek   Oryctes nasicornis 
55. chrobák lesní    Anoplotrupes stercorosus 
56. kozlíček smrkový   Monochamus sutor 
57. kozlíček dazule   Acanthocinus aedilis 
58. kozlíček osikový   Saperda carcharias 
59. kozlíček topolový   Saperda populnea 
60. tesařík smrkový   Tetropium castaneum 
61. tesařík dubový   Plagionotus arcuatus 
62. tesařík obrovský   Cerambyx cerdo 
63. tesařík alpský    Rosalia alpina 
64. tesařík krovový   Hylotrupes bajulus 
65. mandelinka topolová   Chrysomela populi 
66. mandelinka osiková   Chrysomela tremola 
67. mandelinka bramborová  Leptinotarsa decemlineata 
68. bázlivec olšový   Agelastica alni 
69. klikoroh borový   Hylobius abietis 
70. smolák smrkový   Pissodes harcyniae 
71. drvopleň obecný   Cossus cossus 
72. drvopleň hrušňový   Zeuzera pyrina 
73. obaleč dubový   Tortrix viridana 
74. obaleč modřínový   Zeiraphera griseana 
75. bourovec borový   Dendrolimus pini 
76. bekyně mniška   Lymantria monacha 
77. bekyně velkohlavá   Lymantria dispar 
78. můra sosnokaz   Panolis flammea 
79. lišaj borový    Sphinx pinastri 
80. píďalka podzimní   Operophtera brumata 
81. píďalka zhoubná   Erannis defoliaria 
82. babočka paví oko   Inachis io 
83. babočka bílé c    Polygonia c-album 
84. kapr obecný    Cyprinus carpio 
85. plotice obecná   Rutilus rutilus 
86. mník jednovousý   Lota lota 
87. okoun říční    Perca fluviatilis 
88. pstruh potoční   Salmo trutta 
89. pstruh duhový    Oncorhynchus mykiss 
90. štika obecná    Esox lucius 



91. sumec velký    Silurus glanis 
92. úhoř říční    Anguilla Anguilla 
93. candát obecný   Sander lucioperca 
94. mlok skvrnitý    Salamandra salamandra 
95. čolek obecný    Lissotriton vulgaris 
96. skokan zelený    Pelophylax esculentus 
97. skokan hnědý    Rana temporaria 
98. ropucha obecná   Bufo bufo 
99. kuňka obecná    Bombina bombina 
100. rosnička zelená   Hyla arborea 
101. želva bahenní    Emys orbicularis 
102. ještěrka obecná   Lacerta agilis 
103. slepýš křehký    Anguis fragilis 
104. zmije obecná    Vipera berus 
105. užovka obojková   Natrix natrix 
106. potápka roháč    Podiceps cristatus 
107. potápka malá    Tachybaptus ruficollis 
108. kormorán velký   Phalacrocorax carbo 
109. čáp bílý    Ciconia ciconia 
110. čáp černý    Ciconia nigra 
111. volavka popelavá   Ardea cinerea 
112. husa velká    Anser anser 
113. husa polní    Anser fabalis 
114. husa běločelá    Anser albifrons 
115. labuť velká    Cygnus olor 
116. kachna divoká    Anas platyrhynchos 
117. čírka obecná    Anas crecca 
118. čírka modrá    Anas querquedula 
119. polák velký    Aythya ferina 
120. polák malý    Aythya nyroca 
121. krahujec obecný   Accipiter nisus 
122. jestřáb lesní    Accipiter gentilis 
123. káně lesní    Buteo buteo 
124. káně rousná    Buteo lagopus 
125. orel křiklavý    Clanga pomarina 
126. luňák červený    Milvus milvus 
127. luňák hnědý    Milvus migrans 
128. moták pochop    Circus aeruginosus 
129. sokol stěhovavý   Falco peregrinus 
130. poštolka obecná   Falco tinnunculus 
131. tetřev hlušec    Tetrao urogallus 
132. tetřívek obecný   Lyrurus tetrix 
133. bažant obecný   Phasianus colchicus 
134. koroptev polní   Perdix perdix 
135. lyska černá    Fulica atra 
136. lyska černá    Fulica atra 
137. sluka lesní    Scolopax rusticola 



138. holub hřivnáč    Columba palumbus 
139. holub doupňák   Columba oenas 
140. hrdlička zahradní   Streptopelia decaocto 
141. hrdlička divoká   Streptopelia turtur 
142. výr velký    Bubo bubo 
143. puštík obecný    Strix aluco 
144. sova pálená    Tyto alba 
145. kukačka obecná   Cuculus canorus 
146. ledňáček říční    Alcedo atthis 
147. datel černý    Dryocopus martius 
148. strakapoud velký   Dendrocopos major 
149. drozd zpěvný    Turdus philomelos 
150. kos černý    Turdus merula 
151. sýkora koňadra   Parus major 
152. sýkora modřinka   Cyanistes caeruleus 
153. sýkora babka    Poecile palustris 
154. brkoslav severní   Bombycilla garrulus 
155. mlynařík dlouhoocasý  Aegithalos caudatus 
156. mlynařík dlouhoocasý  Aegithalos caudatus 
157. vrabec domácí   Passer domesticus 
158. dlask tlustozobý   Coccothraustes coccothraustes 
159. špaček obecný   Sturnus vulgaris 
160. havran polní    Corvus frugilegus 
161. vrána obecná    Corvus corone 
162. kavka obecná    Corvus monedula 
163. straka obecná    Pica pica 
164. sojka obecná    Garrulus glandarius 
165. krkavec velký    Corvus corax 
166. los evropský    Alces alces 
167. jelen evropský    Cervus elaphus 
168. sika japonský    Cervus nippon nippon 
169. srnec obecný    Capreolus capreolus 
170. daněk skvrnitý   Dama dama 
171. muflon evropský   Ovis musimon 
172. prase divoké    Sus scrofa 
173. medvěd hnědý   Ursus arctos 
174. jezevec lesní    Meles meles 
175. liška obecná    Vulpes vulpes 
176. kuna lesní    Martes martes 
177. kuna skalní    Martes foina 
178. lasice kolčava    Mustela nivalis 
179. vydra říční    Lutra lutra 
180. tchoř tmavý    Mustela putorius 
181. kočka divoká    Felis sylvestris 
182. rys ostrovid    Lynx lynx 
183. vlk euroasijský   Canis lupus 
184. mýval severní    Procyon lotor 



185. psík mývalovitý   Nyctereutes procyonoides 
186. zajíc polní    Lepus europaeus 
187. králík divoký    Oryctolagus cuniculus 
188. veverka obecná   Sciurus vulgaris 
189. svišť horský    Marmota marmota 
190. bobr evropský    Castor fiber 
191. norník rudý    Clethrionomys glareolus 
192. hraboš mokřadní   Microtus agrestis 
193. hryzec vodní    Arvicola terrestris 
194. myšice lesní    Apodemus flavicollis 
195. myš domácí    Mus musculus 
196. ježek západní    Erinaceus europeus 
197. krtek obecný    Talpa europea 
198. rejsek obecný    Sorex araneus 
199. netopýr velký    Myotis myotis 

 

 

Pro třetí a čtvrtý ročník přechází seznam do předmětu rostlinolékařství a ochrana lesního 

prostředí. 


