
Penzum druhů – Gymnázium 2. ročník 

 

BEZOBRATLÍ 

PRVOCI 

trepka velká 

měňavka  

 

HOUBY 

houba rybničná 

 

ŢAHAVCI 

nezmar hnědý/zelený 

 

PLOŠTĚNCI 

ploštěnka mléčná 

tasemnice  

motolice jaterní 

 

HLÍSTI 

škrkavka dětská 

roup dětský 

 

MĚKKÝŠI 

hlemýţď zahradní 

páskovka keřová 

plovatka bahenní 

okruţák ploský 

plzák španělský 

slimák největší 

škeble rybničná 

slávka jedlá 

 

KROUŢKOVCI 

ţíţala obecná 

nitěnka 

chobotnatka rybí 

 

PAVOUKOVCI 

křiţák obecný 

pokoutník domácí 

třesavka 

běţník kopretinový 

sekáč domácí 

klíště obecné 

štírek knihový 

 

KORÝŠI 

rak říční 

rak signální 

perloočka 



buchanka 

blešivec 

beruška vodní 

svinka obecná 

stínka obecná 

 

STONOŢKY A  

CHVOSTOSKOCI 

mnohonoţka zemní 

stonoţka škvorová 

 

HMYZ 

váţka ploská 

motýlice 

cikáda chlumní 

pěnodějka 

mšice 

veš dětská 

ruměnice pospolná  

kněţice pásovaná 

splešťule blátivá 

znakoplavka obecná 

bruslařka 

vodoměrka 

štěnice domácí 

kobylka zelená 

saranče 

cvrček polní 

kudlanka náboţná 

blecha obecná 

zlatoočka obecná 

mravkolev běţný 

babočka admirál 

babočka paví oko 

babočka kopřivová 

okáč luční 

ţluťásek řešetlákový 

bělásek zelný 

otakárek fenyklový 

otakárek ovocný 

vřetenuška 

lišaj smrtihlav 

bekyně mniška 

dlouhozobka svízelová 

mol šatní 

sviţník polní 

střevlík 

potápník vroubený 

hrobařík obecný 

páteříček 



světluška 

slunéčko sedmitečné 

potemník moučný 

kovařík 

zlatohlávek 

chroust 

tesařík 

roháč obecný 

chrobák 

mandelinkabramborová 

červotoč 

lýkoţrout smrkový 

nosoroţík kapucínek 

komár pisklavý 

ovád hovězí 

pestřenka 

moucha domácí 

tiplice 

pilořitka 

lumek 

mravenec lesní 

vosa útočná 

sršeň obecná 

čmelák zemní 

včela medonosná 

 

OSTNOKOŢCI 

hvězdice 

hadice 

jeţovka 

sumýš 

lilijice 

 

 

OBRATLOVCI 

KRUHOÚSTÍ 

mihule potoční 

 

RYBY 

pstruh obecný 

lipan podhorní 

cejn 

jeseter 

karas obecný 

štika obecná 

okoun říční 

candát obecný 

sumec velký 

úhoř říční 

plotice obecná 



vranka obecná 

mník jednovousý 

lín obecný 

kapr 

tolstolobik 

 

OBOJŢIVELNÍCI 

čolek obecný 

mlok skvrnitý 

skokan zelený 

skokan hnědý 

kuňka obecná 

ropucha obecná 

rosnička zelená 

 

PLAZI 

ţelva bahenní 

ještěrka obecná 

ještěrka zelená 

slepýš křehký 

zmije obecná 

uţovka obojková 

 

PTÁCI 

potápka roháč 

kormorán velký 

volavka popelavá 

čáp bílý/černý 

kachna divoká 

polák velký 

polák chocholačka 

husa polní 

labuť velká 

lyska černá 

orel skalní 

káně lesní  

krahujec obecný 

jestřáb lesní 

sokol stěhovavý 

poštolka obecná 

tetřev hlušec 

koroptev polní 

křepelka polní 

baţant obecný 

holub skalní 

hrdlička divoká 

sova pálená 

výr velký 

kalous ušatý 

sýček obecný 



kukačka obecná 

dudek chocholatý 

rorýs obecný 

ledňáček říční 

datel černý 

ţluna zelená 

strakapoud velký 

vlaštovka obecná 

jiřička obecná 

konipas bílý 

pěnice černohlavá 

rehek zahradní 

drozd kvíčala 

kos černý 

sýkora koňadra 

sýkora modřinka 

brhlík lesní 

strnad obecný 

pěnkava obecná 

zvonek zelený 

stehlík obecný 

hýl obecný 

křivka obecná 

vrabec domácí 

špaček obecný 

sojka obecná 

straka obecná 

kavka obecná 

havran polní 

vrána obecná 

krkavec velký 

 

SAVCI 

jeţek východní/západní 

rejsek 

krtek obecný 

netopýr 

králík divoký 

zajíc polní 

veverka obecná 

sysel obecný 

svišť horský 

bobr evropský 

plšík lískový 

křeček polní 

hraboš polní 

myš domácí 

krysa 

potkan 

vlk 



liška obecná 

medvěd hnědý 

jezevec lesní 

lasice hranostaj 

lasice kolčava 

tchoř tmavý 

vydra říční 

kuna lesní 

kočka divoká 

rys ostrovid 

prase divoké 

jelen evropský 

daněk skvrnitý 

srnec obecný 

los evropský 

sob polární 

zubr evropský 

muflon 

kamzík horský 

 


