
Seznam živočichů – 1. kategorie 

žralok obrovský, trnucha obecná, manta velká, kapr obecný, karas obecný, lín obecný, štika obecná, 

pstruh potoční, okoun říční, sumec velký, losos obecný, úhoř říční, čolek obecný, mlok skvrnitý, 

skokan zelený, skokan hnědý, rosnička zelená, ropucha obecná, kuňka žlutobřichá, želva bahenní, 

želva sloní, krokodýl nilský, aligátor severoamerický, ještěrka obecná, ještěrka zelená, slepýš křehký, 

varan komodský, chameleon obecný, užovka obojková, užovka hladká, zmije obecná, hroznýš 

královský, krajta tygrovitá, kobra královská, kur domácí, krocan divoký, koroptev polní, křepelka 

polní, bažant obecný, tetřev hlušec, páv korunkatý, holub domácí, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, 

kachna divoká, husa velká, husa domácí, labuť velká, čáp bílý, káně lesní, racek chechtavý, lyska 

černá, jestřáb lesní, poštolka obecná, orel skalní, sokol stěhovavý, sup bělohlavý, kondor velký, kalous 

ušatý, sýček obecný, výr velký, puštík obecný, rorýs obecný, kolibřík včelí, strakapoud velký, datel 

černý, žluna zelená, dudek chocholatý, ledňáček říční, kukačka obecná, korela chocholatá, papoušek 

vlnkovaný, vrabec domácí, pěnkava obecná, strnad obecný, stehlík lesní, hýl obecný, zvonek zelený, 

sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, sýkora parukářka, jiřička obecná, skřivan polní, 

konipas bílý, slavík obecný, kos černý, drozd zpěvný, špaček obecný, sojka obecná, straka obecná, 

vrána obecná, havran obecný, pštros dvouprstý, tučňák patagonský, ježura australská, ptakopysk 

podivný, klokan velký, vlk obecný, liška obecná, rys ostrovid, tygr džunglový, puma americká, levhart 

skvrnitý, lev pustinný, gepard štíhlý, jaguár americký, kuna skalní, kuna lesní, tchoř tmavý, lasice 

kolčava, lasice hranostaj, vydra říční, jezevec lesní, medvěd hnědý, medvěd ušatý, tuleň obecný, 

králík divoký, zajíc polní, veverka obecná, myšice lesní, křeček polní, sysel obecný, hraboš polní, myš 

domácí, krysa obecná, svišť horský, ondatra pižmová, bobr evropský, prase domácí, prase divoké, 

velbloud jednohrbý, lama krotká, hroch obojživelný, tur domácí, zubr evropský, buvol kaferský, ovce 

domácí, koza domácí, kamzík horský, srnec obecný, jelen evropský, daněk evropský, sob polární, los 

evropský, gazela Thomsonova , kůň domácí, osel domácí, nosorožec dvourohý, slon indický, slon 

africký, velryba grónská, plejtvák obrovský, delfín obecný, kosatka dravá, netopýr ušatý, krtek 

obecný, ježek západní, rejsek obecný, vřešťan rezavý, kočkodan zelený, makak rhesus, pavián anubi , 

gorila nížinná, orangutan sumaterský, šimpanz učenlivý, hlemýžď zahradní, plzák lesní, škeble 

rybniční, chobotnice pobřežní, žížala obecná, křižák obecný, sekáč domácí, klíště obecné, rak říční, 

včela medonosná, vážka ploská, šídlo velké, kobylka zelená, saranče čárkovaná, veš dětská, zlatoočka 

obecná, bruslařka obecná, čmelák zemní, sršeň obecná, vosa obecná, mravenec lesní, potápník 

vroubený, střevlík fialový, roháč obecný, chroust obecný, chrobák velký, slunéčko sedmitečné, 

mandelinka bramborová, lýkožrout smrkový, moucha domácí, masařka obecná, blecha obecná, 

bělásek zelný, babočka paví oko, babočka kopřivová, babočka admirál, babočka osiková, otakárek 

ovocný, lišaj smrtihlav, bekyně mniška, bourec morušový  


