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1. bedla vysoká 

2. dutohlávka sobí 

3. hřib smrkový 

4. hřib žlučový 

5. klouzek sličný 

6. kozák březový 

7. křemenáč březový 

8. muchomůrka červená 

9. muchomůrka zelená 

10. muchomůrka tygrovaná 

11. pukléřka islandská 

12. ryzec smrkový 

13. suchohřib žlutomasý 

14. terčovka bublinatá 

15. terčovník zední 

16. žampión ovčí 

17. chaluha bublinatá 

18. rozsivka 

19. šroubatka 

20. váleč koulivý 

21. zrněnka 

22. bělomech sivý 

23. měřík ztenčený 

24. ploník obecný 

25. rašeliník 

26. kapraď samec 

27. osladič obecný 

28. papratka samičí 

29. plavuň pučivá 

30. přeslička lesní 

31. přeslička rolní 

32. žebrovice různolistá 

33. bez černý 

34. borovice černá 

35. borovice vejmutovka 

36. bříza bělokorá 

37. buk lesní 

38. douglaska tisolistá 

39. dub letní 

40. dub zimní 

41. habr obecný 

42. jalovec obecný 

43. jasan ztepilý 

44. javor babyka 

45.  javor klen 

46. javor mléč 

47. jedle bělokorá 

48. jeřáb ptačí 

49. jilm vaz 

50. jinan dvoulaločný 

51. jírovec maďal 

52. lípa srdčitá 

53. líska obecná 

54. magnólie (šácholan) 

55. modřín opadavý 

56. olše lepkavá 

57. platan javorolistý 

58. smrk pichlavý 

59. smrk ztepilý 

60. tis obecný 

61. topol osika 

62. trnovník akát 

63. túje (zerav) západní 

64. vrba jíva 

65. blatouch bahenní 

66. bledule jarní 

67. bodlák obecný 

68. bojínek luční 

69. bolševník obecný 

70. bršlice kozí noha 

71. břečťan popínavý 

72. čekanka obecná 

73. černýš lesní 

74. devětsil lékařský 

75. divizna velkokvětá 

76. hadinec obecný 

77. heřmánek pravý 

78. hloh obecný 

79. hluchavka bílá 

80.  hluchavka nachová 

81. hořec tolitovitý 

82. hrachor lesní 

83. hvozdík kartouzek 

84. chmel otáčivý 

85. chrastavec rolní 

86. chrpa modrá 

87. jaterník podléška 

88. jetel luční 

89. jetel plazivý 

90. jitrocel kopinatý 

91. kakost luční 

92. kokoška pastuší tobolka 

93. koniklec luční 

94. kontryhel obecný 

95. konvalinka vonná 

96. kopřiva dvoudomá 

97. kosatec žlutý 

98. krvavec toten 

99. lopuch menší 

100. mák vlčí 

101. mateřídouška obecná 

102. mochna husí 

103. náprstník červený 

104. netýkavka malokvětá 

105. orobinec úzkolistý 

106. orsej jarní 

107. pelyněk černobýl 

108. plicník lékařský 

109. podběl obecný 

110. pomněnka lesní 

111. pryskyřník prudký 

112. pryšec chvojka 

113. rdesno hadí kořen 

114. rmen rolní 

115. rozrazil rezekvítek 

116. rulík zlomocný 

117. řebříček obecný 

118. sasanka hajní 

119. sítina klubkatá 

120. sněženka podsněžník 

121. srha říznačka 

122. svízel přítula 

123. šťavel kyselý 

124. štětka lesní 

125. šťovík menší/kyselý 

126. třezalka tečkovaná 

127. vikev ptačí 

128. violka vonná 

129. vlaštovičník větší 

130. vlčí bob 

131. vraní oko čtyřlisté 

132. vratič obecný 

133. vrbka úzkolistá 

134. vřes obecný 

135. zvonek broskvolistý 

136. trypanosoma  

137. lamblie 

138. měňavky  

139. krytenky 

140. trepka  

141. mrskavka  

142. nezmar zelený 

143. ploštěnka potoční  

144. motolice  

145. tasemnice dlouhočlenná 

146. tasemnice bezbranná 

147. háďátko 

148. vířníci -pijavenka 

149. bahenka živorodá 

150. plovatka bahenní 

151. okružák ploský 

152. páskovka keřová 

153. slimák 

154. plzák 

155. škeble rybničná 

156. pijavka lékařská  

157. želvuška 

158. listonoh letní 

159. lasturnatka 

160. hrotnatka  

161. buchanky  
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162. rak říční 

163. beruška  vodní 

164. stínka lesní 

165. pokoutník 

166. křižák 

167. křižák pruhovaný  

168. běžník kopretinový 

169. slíďák 

170. skákavka pruhovaná 

171. sekáč 

172. štírek 

173. klíště obecné 

174. sametka  

175. svinule 

176. mnohonožka zemní 

177. stonožka škvorová 

178. chvostoskok 

179. jepice   

180. vážka obecná 

181. motýlice obecná 

182. šídlo modré 

183. škvor obecný 

184. kudlanka nábožná  

185. rus domácí  

186. kobylka zelená 

187. cvrček domácí 

188. cvrček polní  

189. krtonožka obecná  

190. saranče hnědé 

191. veš dětská 

192. mšice  

193. znakoplavka obecná 

194. splešťule blátivá  

195. bruslařka  

196. štěnice 

197. ruměnice pospolná  

198. kněžice páskovaná  

199. zlatoočka obecná 

200. mravkolev  

201. střevlík zahradní 

202. svižník polní 

203. potápník vroubený 

204. mrchožrout  

205. chrobák lesní 

206. chroust obecný 

207. zlatohlávek zlatý 

208. kovařík  

209. páteříček obecný 

210. tesařík obecný 

211. tesařík dubový 

212. mandelinka bramborová 

213. klikoroh devětsilový 

214. lýkožrout smrkový 

215. žlabatka listová -hálky  

216. mravenec lesní 

217. sršeň  obecná 

218. čmelák  zemní 

219. chrostík chlupatý 

220. vřetenuška obecná 

221. dlouhozobka svízelová 

222. martináč hrušňový  

223. otakárek fenyklový  

224. otakárek  ovocný 

225. jasoň  červenooký 

226. žluťásek řešetlákový  

227. babočka admirál  

228. babočka kopřivová  

229. babočka paví oko  

230. perleťovec  

231. modrásek  

232. přástevník medvědí  

233. bělásek zelný 

234. srpice  

235. tiplice 

236. komár 

237. bzikavka dešťová 

238. pestřenka 

239. kloš jelení 

240. amur bílý                                                 

241. bolen dravý 

242. cejn obecný 

243. kapr obecný 

244. karas stříbřitý 

245. lín obecný 

246. lipan podhorní 

247. okoun říční 

248. pstruh potoční 

249. štika obecná 

250. sumec velký 

251. úhoř říční 

252. blatnice skvrnitá 

253. čolek horský 

254. čolek obecný 

255. kuňka žlutobřichá 

256. mlok skvrnitý 

257. ropucha obecná 

258. ropucha zelená 

259. rosnička zelená 

260. skokan hnědý 

261. skokan skřehotavý 

262. ještěrka obecná                                         

263. ještěrka zelená 

264. slepýš křehký 

265. užovka obojková 

266. želva nádherná 

267. želva bahenní 

268. zmije obecná 

269. brhlík lesní 

270. čáp černý 

271. čejka chocholatá 

272. červenka obecná 

273. čížek lesní 

274. dlask tlustozobý 

275. drozd zpěvný 

276. dudek chocholatý 

277. hrdlička zahradní 

278. hýl obecný 

279. jiřička obecná 

280. kalous ušatý 

281. kavka obecná 

282. kormorán velký 

283. krkavec velký 

284. křivka obecná 

285. ledňáček říční 

286. pěnkava obecná 

287. poštolka obecná 

288. potápka roháč 

289. rehek zahradní 

290. rorýs obecný 

291. sojka obecná 

292.  sova pálená 

293. sýkora koňadra 

294. sýkora modřinka 

295. strakapoud velký 

296. špaček obecný 

297. vlaštovka obecná 

298. vrabec domácí 

299. zvonek zelený 

300. žluna lesní 

301. daněk skvrnitý                                                            

302. jelen lesní 

303. jezevec lesní 

304. kočka divoká 

305. králík obecný 

306. kuna lesní 

307. lasice kolčava 

308. liška obecná 

309. los evropský 

310. muflon 

311. netopýr ušatý 

312. plch zahradní 

313. potkan 

314. psík mývalovitý 

315. rejsek obecný 

316. rys ostrovid 

317. svišť horský 

318. sysel obecný 

319. tchoř tmavý 

320. vlk obecný 

321. vrápenec velký 

322. vydra říční 

323. zajíc polní 
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