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Seznam živočichů:
Živočichové jsou řazeni systematicky, v jednotlivých kategoriiích je už řazení podle abecedy.
Živočichové označení (x) jsou určeni pro školní kolo, pro okresní a krajské kolo platí celý seznam.
prvoci: měňavka, trypanosoma, trepka
houby: houba
žahavci: nezmar, medúzka sladkovodní
ploštěnci: ploštěnka, tasemnice, motolice jaterní, m. kopinatá
hlísti: roup, škrkavka
měkkýši:
a) plži: bahenka živorodá, hlemýžď zahradní (x), kamomil říční, okružák ploský (x), páskovka,
plamatka lesní, plovatka bahenní (x), plzák (x), slimák (x), suchomilka, vlahovka narudlá,
závornatka
b) mlži: perlorodka říční (x), slávička mnohotvárná, škeble (x), velevrub
kroužkovci: chobotnatka rybí, pijavka koňská, p. lékařská, nitěnka, žížala
členovci:
a) pavoukovci: štír kýlnatý, sekáč (x), štírek
běžník, křižák (x), pokoutník, slíďák, skákavka, sklípkánek, stepník, vodouch stříbřitý
sametka, klíště obecné
b) žabernatí - korýši:
beruška vodní (x), blešivec, buchanka (x), hrotnatka = perloočka (x), kapřivec, listonoh,
rak říční, stínka, svinka, žábronožka
c) vzdušnicovci
mnohonozí: mnohonožka, plochule, stonožka, svinule, zemivka
hmyz:
rybenka
jepice
motýlice, šidélko, šídlo (x), vážka (x)
šváb, rusec
škvor obecný (x)
kudlanka nábožná
cvrček polní, kobylka, krtonožka obecná (x), saranče
veš
cikáda, křís, mšice, pěnodějka
bodule obecná, bruslařka (x), klešťanka, klopuška, kněžice, splešťule blátivá (x), štěnice
obecná, ruměnice pospolná (x), vodoměrka, vroubenka smrdutá, zákeřnice, znakoplavka
(x)
mravkolev, zlatoočka obecná (x)
bázlivec olšový, drabčík, hrobařík (x), chrobák (x), chroust obecný (x), chroustek letní,
klikoroh devětsilový, kovařík (x), kozlíček dazule, kožojed obecný, krajník pižmový,
krasec, kvapník, lýkožrout, majka, mandelinka bramborová, nosorožík kapucínek,
páteříček, potápník vroubený (x), potemník moučný, roháč obecný, slunéčko sedmitečné
(x), střevlík měděný (x), s. fialový (x), světluška, svižník polní (x), tesařík alpský (x), t.
obecný (x), t. piluna, t. pižmový, vodomil černý, zlatohlávek zlatý (x), zobonoska
čmelák (x), drvodělka fialová, kutilka, lumek, mravenec dřevokaz, m. lesní, pilořitka
velká, pilatka, sršeň obecná (x), včela medonosná (x), vosa (x), zlatěnka, žlabatka
bzikavka, bzučivka, kloš, komár (x), masařka (x), moucha, muchnice, octomilka, ovád
hovězí, pakomár, pestřenka (x), tiplice
blecha (x)
chrostík
babočka admirál (x), b. kopřivová, b. osiková (x), b. paví oko (x), batolec duhový, bělásek,
bekyně, hnědásek, jasoň červenooký, j. dymnivkový, lišaj smrtihlav, martináč hrušňový,
martináček bukový, modrásek, nesytka, okáč, otakárek fenyklový (x), perleťovec,
pestrokřídlec podražcový, píďalka, přástevník medvědí, soumračník, stužkonoska modrá,
vřetenuška (x), žluťásek
srpice
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strunatci - obratlovci:
kruhoústí: mihule potoční (x)
ryby: bolen dravý, candát obecný, cejn velký, hrouzek obecný, jelec tloušť, jeseter, kapr obecný (x),
karas obecný (x), lín obecný (x), lipan podhorní, mník jednovousý, mřenka mramorovaná,
okoun říční (x), parma obecná, perlín ostrobřichý, piskoř páskovaný, plotice obecná, pstruh
potoční (x), p. duhový, sekavec, siven americký, sumec velký (x), sumeček americký, štika
obecná (x), úhoř říční (x), vranka obecná
obojživelníci: čolek horský, č. obecný (x), č. velký, mlok skvrnitý (x) blatnice skvrnitá, kuňka,
ropucha obecná, r. zelená (x), rosnička zelená (x), skokan hnědý, s. zelený
plazi: ještěrka obecná (x), j. zelená, j. živorodá, slepýš křehký (x)
užovka hladká, u. obojková (x), u. stromová, zmije obecná (x), želva bahenní (x)
ptáci: potápky: potápka roháč (x), p. malá
veslonozí: kormorán velký
brodiví: bukač velký, bukáček malý, čáp bílý (x), č. černý (x), kvakoš noční, volavka popelavá
vrubozobí: čírka modrá, č. obecná, hohol severní, husa velká, kachna divoká (x), labuť velká
(x), lžičák pestrý, morčák velký, polák chocholačka (x), polák velký, zrzohlávka
rudozobá
dravci: jestřáb lesní, káně lesní (x) krahujec obecný (x), luňák červený, moták pochop, orel
mořský, o. skalní, ostříž lesní, poštolka obecná (x), sokol stěhovavý, včelojed lesní
hrabaví: bažant obecný (x), koroptev polní (x), křepelka polní, tetřev hlušec, tetřívek obecný
krátkokřídlí: chřástal polní, ch. vodní, lyska černá (x), slípka zelenonohá, jeřáb popelavý
dlouhokřídlí: bekasina otavní, čejka chocholatá (x), koliha velká, kulík říční, pisík obecný,
sluka lesní, racek chechtavý (x), rybák obecný
měkkozobí: holub hřivnáč, hrdlička divoká, h. zahradní (x)
kukačky: kukačka obecná (x)
sovy: kalous ušatý (x), kulíšek nejmenší, puštík obecný, sova pálená (x), sýc rousný, sýček
obecný, výr velký (x)
lelci: lelek lesní
svišťouni: rorýs obecný (x)
srostloprstí: dudek chocholatý, ledňáček říční (x), vlha pestrá
šplhavci: datel černý (x), strakapoud malý, s. prostřední, s. velký (x), žluna šedá, ž. zelená
pěvci: brhlík lesní (x), brkoslav severní, břehule říční, budníček, červenka obecná, čížek lesní,
dlask tlustozobý, drozd zpěvný (x), d. kvíčala, havran polní (x), hýl obecný (x),
chocholouš obecný, jiřička obecná (x), kavka obecná, konipas bílý (x), k. horský, kos
černý (x), králíček obecný, krkavec velký, křivka obecná (x), lejsek bělokrký, l. šedý,
linduška, mlynařík dlouhoocasý, moudivláček lužní, pěnice černohlavá, pěnkava
obecná (x), rákosník proužkovaný, r. velký, rehek domácí (x), r. zahradní, skorec vodní,
skřivan polní, slavík obecný, sojka obecná (x), stehlík obecný (x), straka obecná (x),
strnad obecný, s. rákosní, střízlík obecný, sýkora koňadra (x), s. modřinka (x),
s. parukářka, s. uhelníček, šoupálek, špaček obecný (x), ťuhýk obecný, ť. šedý, vlaštovka
obecná (x), vrabec domácí, v. polní, vrána obecná (x), zvonek zelený (x), zvonohlík
zahradní, žluva hajní
savci: hmyzožravci: bělozubka šedá, ježek (x), krtek obecný (x), rejsec, rejsek malý, r. obecný (x)
letouni: netopýr černý, n. rezavý, n. ušatý, n. velký, vrápenec malý
zajícovci: králík divoký, zajíc polní
hlodavci: bobr evropský, hraboš polní (x), hryzec vodní, krysa, křeček polní (x), myš domácí,
myšice, myška drobná, norník rudý, ondatra pižmová (x), plch velký (x), plšík
lískový, potkan, sysel obecný, veverka obecná (x)
šelmy: jezevec lesní (x), kuna lesní, k. skalní (x), lasice hranostaj (x), l. kolčava (x), norek
americký, tchoř tmavý, vydra říční (x)
kočka divoká, rys ostrovid (x)
liška obecná (x), psík mývalovitý, vlk, medvěd hnědý (x), mýval severní
sudokopytníci: prase divoké (x), daněk evropský, jelen evropský (x), los evropský, srnec
obecný (x)
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Seznam rostlin
(Rostliny pro školní kolo jsou označené (x).)
Řasy: rozsivky, zrněnka (x), krásnoočka, žabí vlas, šroubatka, parožnatka
Lišejníky: dutohlávka, pukléřka islandská (x), terčovka (x), provazovka, lišejník zeměpisný
Mechorosty: rašeliník (x), měřík tečkovaný, bělomech sivý(x), ploník(x), trávník Schreberův,
dvouhrotec, porostnice (játrovka), kostrbatec, drábík
Kapradiny: hasivka orličí(x), sleziník červený, routička a zelený, papratka samičí(x), kapraď
samec(x), kapraď osténkatá, osladič obecný(x), žebrovice různolistá, nepukalka
Přesličky a plavuně: přeslička rolní(x), přeslička lesní (x) plavuň vidlačka, plavuň pučivá
Nahosemenné: jedlovec kanadský, jinan dvoulaločný, jedle bělokorá(x), smrk ztepilý(x),
smrk pichlavý, modřín opadavý(x), borovice lesní(x), borovice kleč, borovice černá, borovice
vejmutovka, jalovec obecný(x), tis červený(x), douglaska tisolistá
Krytosemenné:
Dvouděložné:
bedrník obecný
bez černý (x), hroznatý
blatouch bahenní (x)
blín černý
bodlák obecný
bolševník obecný
brčál menší
brslen evropský
bršlice kozí noha (x)
brukev řepka olejka (x)
brusnice borůvka (x)
brusnice brusinka (x)
bříza bělokorá (x)
bublinatka
buk lesní (x)
celík zlatobýl
čekanka obecná
černohlávek obecný
černýš hajní, lesní
česnáček lékařský (x)
čičorka pestrá
čistec lesní
devětsil bílý, lékařský
divizna velkokvětá (x)
dobromysl obecná
drchnička rolní
dřezovec
dub letní (x), zimní (x)
durman obecný
dymnivka
habr obecný (x)
hadinec obecný
heřmánek pravý (x)
heřmánek terčovitý
hlaváček letní, jarní
hloh (x)

hlošina úzkolistá
hluchavka bílá (x)
hluchavka pitulník (x)
hluchavka nachová, skvrnitá
hořčice rolní
hořec Clusiův
hořec tolitovitý
hrách setý (x)
hrachor luční, lesní
hvozdík kartouzek
chmel otáčivý (x)
chrastavec polní
chrpa luční
jabloň (x)
janovec metlatý
jasan ztepilý (x)
jaterník podléška
javor babyka (x)
javor klen (x), mléč (x)
javor jasonolistý
jehlice trnitá
jeřáb muk
jeřáb ptačí (x)
jestřábník chlupáček
jetel luční (x), plazivý (x)
jilm
jírovec maďal (x)
jitrocel kopinatý (x)
jitrocel prostřední, větší
jmelí bílé (x)
kakost luční, smrdutý
kalina obecná
karbinec evropský
kaštanovník setý
katalpa trubačovitá
kerblík lesní
kmín kořenný (x)
knotovka bílá

kohoutek luční
kokoška past.tobolka (x)
kokotice
komonice bílá, lékařská
koniklec luční
konopice
kontryhel obecný (x)
kopr vonný (x)
kopretina bílá (x)
kopřiva dvoudomá (x)
kopytník evropský
koriandr setý
kostival lékařský
kotvice plovoucí
krtičník hliznatý
krušina olšová
krvavec toten
křen selský (x)
křídlatka
kuklík městský (x)
kuklík potoční
kyčelnice
kyprej vrbice
levandule lékařská
lilek brambor
lilek potměchuť
lípa srdčitá (x), širolistá
líska obecná (x)
lnice květel
lomikámen zrnatý
lopuch plstnatý
máčka ladní
mák vlčí (x)
mařinka vonná
máta peprná
mateřídouška (x)
meduňka lékařská
měsíček lékařský
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mochna husí, nátržník
mochna stříbrná
mrkev obecná
mydlice lékařská
náprstník
netřesk
netykavka malokvětá
netykavka nedůtklivá
oleandr obecný
olše lepkavá (x)
opletník plotní
orlíček obecný
orsej jarní
ostružiník maliník (x)
pámelník bílý
pastinák setý
pelyněk černobýl
penízek rolní
petržel kadeřavá
pcháč oset
platan
plesnivec alpský
plicník lékařský (x)
podběl obecný (x)
pomněnka (x)
popenec břečťanolistý
pryskyřník plazivý
pryskyřník prudký (x)
pryšec chvojka,
pryšec kolovratec
ptačí zob obecný (x)
ptačinec žabinec
pupava bezlodyžná
rdesno hadí kořen
rdesno ptačí
rmen rolní
rosnatka okrouhlolistá
rozrazil rezekvítek (x)
rožec
rulík zlomocný
řebříček obecný (x)
ředkev ohnice
řepík lékařský
řeřišnice luční
sasanka hajní
sasanka pryskyřníkovitá
sedmikráska chudobka (x)
silenka nadmutá
sléz přehlížený
slivoň trnka (x)

slunečnice roční
smetánka (x)
smolnička obecná
střemcha hroznovitá
světlík lékařský
svízel povázka(x), přítula
svízel syřišťový
svlačec rolní (x)
šalvěj luční, lékařská
šeřík obecný (x)
škumpa orobincová
šťavel kyselý
štědřenec odvislý
štírovník růžkatý
šťovík kyselý
tabák virginský
tařice skalní
tavolník
tolice vojtěška
topol bílý, černý
topol osika (x)
trnovník akát
třešeň (x)
třezalka tečkovaná
třezalka skvrnitá
tučnice obecná
turan kanadský
tužebník jilmový
upolín evropský
vikev plotní
violka trojbarevná, rolní
violka vonná (x)
vlaštovičník větší (x)
vlčí bob mnoholistý
vratič obecný
vrba jíva (x)
vrbina penízková, obecná
vřes obecný
zběhovec plazivý
zeměžluč
zimostráz vždyzelený
zlatice převislá
zvonek kopřivolistý
zvonek rozkladitý
Jednoděložné:
bezkolenec
bika
bradáček vejčitý
bledule jarní (x)

bojínek luční (x)
česnek cibule (x)
česnek pažitka (x)
hyacint východní
chřest obecný
ječmen obecný (x)
jílek vytrvalý
kokořík vonný
kokořík mnohokvětý
kokořík přeslenitý
konvalinka vonná (x)
kosatec žlutý, sibiřský
kostřava luční
křivatec žlutý
kukuřice setá (x)
lilie zlatohlavá
lipnice roční (x)
listnatec čípkový
medyněk vlnatý
metlice trsnatá
metlička
ocún jesenní (x)
okřehek
orobinec širolistý (x)
ostřice
oves setý (x)
ovsík vyvýšený
pór (x)
psárka luční (x)
pstroček dvoulistý
pšenice setá (x)
pýr plazivý (x)
rákos obecný (x)
rdest vzplývavý
sítina rozkladitá
sítina článkovaná
skřípina
srha říznačka (x)
sněženka podsněžník (x)
střevíčník pantoflíček
suchopýr úzkolistý
sveřep
tomka vonná
tořič
vodní mor kanadský
vraní oko čtyřlisté
vstavač kukačka
zevar
žabník jitrocelový
žito seté (x)

