Ř í š e :

živočichové

Prvoci: krásnoočko, trepka
Žahavci: nezmar hnědý, talířovka ušatá, korál červený,sasanka koňská
Ploštěnci: ploštěnka mléčná, motolice jaterní, tasemnice bezbranná
Hlísti: škrkavka dětská, roup dětský
Měkkýši: hlemýžď zahradní, plovatka bahenní, škeble rybničná, velevrub
malířský, sépie obecná
Kroužkovci: žížala obecná, pijavka koňská
Členovci: štír kýlnatý, křižák obecný, vodouch stříbřitý, sekáč domácí,
klíště obecné, hrotnatka průhledná, buchanka obecná, rak říční,
langusta obecná, mnohonožka zemní, stonožka škvorová, škvor
obecný, šváb obecný, cvrček polní, krtonožka obecná, saranče
modrokřídlá, ruměnice pospolná, roháč obecný, chroust obecný,
nosorožík kapucínek, střevlík kožitý, střevlík fialový,
hrobařík obecný, tesařík obecný, potemník moučný, kožojed
obecný, světluška menší, lumek velký, sršeň obecná, přástevník
medvědí, stužkonoska modrá, lišaj paví oko, babočka admirál,
babočka osiková, babočka kopřivová, babočka paví oko, bělásek
zelný, bělásek řeřichový, otakárek fenyklový, batolec duhový,
tiplice luční, komár pisklavý, octomilka obecná, kloš jelení,
moucha domácí, ovád bzučivý, blecha obecná
Ostnokožci: hvězdice, hadice, ježovka
Obratlovci:
-kruhoústí: mihule potoční
-paryby: žralok, rejnok
-ryby: štika obecná, kapr obecný, úhoř říční, pstruh obecný, okoun říční,
losos obecný, jeseter velký, vranka obecná
-obojživelníci: ropucha obecná, skokan zelený, rosnička zelená, čolek
velký, mlok skvrnitý
-plazi: užovka obojková, zmije obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, želva
bahenní
-ptáci: pštros dvouprstý, kivi jižní, tučňák patagonský, kachna divoká,
káně lesní, poštolka obecná, koroptev polní, křepelka polní, racek
chechtavý, hrdlička divoká, sýček obecný, kukačka obecná, strakapoud
velký, drozd zpěvný, kos černý, červenka obecná, slavík obecný, sýkora
koňadra, vlaštovka obecná, brhlík lesní, stehlík obecný. pěnkava obecná,
skřivan polní, konipas bílý, špaček obecný, vrána obecná, havran
polní, jiřička obecná, straka obecná, sojka obecná
-savci: ptakopysk podivný, ježura australská, klokan rudý, ježek západní,
krtek obecný, rejsek obecný, netopýr velký, makak rhesus, pavián
pláštikový, šimpanz učenlivý, gorila obecná, orangutan, pásovec,
mravenečník veliký, lenochod, zajíc polní, králík divoký, sysel obecný,
krysa obecná, potkan, křeček polní, ondatra pižmová, hraboš polní,
nutrie říční, rys ostrovid, hyena, vlk, liška, kuna lesní, lasice
hranostaj, tchoř tmavý, vydra říční, jezevec lesní, lachtan, delfín
obecný, plejtvák myšok, slon africký, slon indický, osel domácí,
prase divoké, jelen evropský, daněk skvrnitý, srnec obecný, sob polární,
zubr evropský, kudu velký, kamzík horský, muflon
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