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SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ 

abiotický – neživý, nemající život
acidofilní – rostliny rostoucí na kyselých půdách s nižšími hod-
notami pH (do 6,7)
aridní - suchý, vyprahlý (aridní oblast např. poušť)
atropin – prudce jedovatý alkaloid obsažený v blínu, rulíku 
a durmanu
auxiny – přirozené látky ovlivňující růst rostlin
autochtonní – původní domácí populace vzniklé na místě 
svého nynějšího výskytu
avifauna - ptactvo
biocenóza - společenstvo, soubor populací všech druhů or-
ganismů obývajících určitý jednotný úsek životního prostoru 
- biotop
biocentrum - část krajiny, která svou rozmanitostí a příhodný-
mi podmínkami a ekologickou rozmanitostí umožňuje výskyt 
přirozených biocenóz
biodiverzita – rozmanitost, různorodost biotických složek 
systému
biokoridor - lineární úsek krajiny (vodní toky, stromořadí atd.) 
s vyšší ekologickou bohatostí, který umožňuje migraci orga-
nismů, spojuje biocentra a vytváří územní systém ekologické 
stability
biom - soubor podobných ekosystémů na větší části zemské-
ho povrchu, v pásmech nebo oblastech s podobným charak-
terem rostlinného porostu i typickými živočichy; např. tundra, 
tajga, listnatý les, oceány apod.
biotop - soubor fyzikálních a biotických činitelů, které na urči-
tém místě tvoří životní prostředí pro jedince, populace nebo 
společenstva, každý biotop má svou biocenózu
biotický – životný, mající život
cizí expanzivní plevele - jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé 
byliny s dobrou reprodukční kapacitou
destruenti (rozkládači) - organismy rozkládající mrtvou orga-
nickou hmotu postupně na látky jednodušší, rostlinné látky 
rozkládají hlavně houby a plísně, živočišné látky bakterie (ne-
správně dekompozitoři)
detritus – odumřelé části rostlin (opad, hrabanka), mrtví živoči-
chové a jejich výkaly, které jsou významné pro vznik organické 
složky půdy – humusu
echolokace - orientace některých živočichů (např. netopýrů) 
v prostoru vysíláním a zpětnou registrací ultrazvuků
ekologická stabilita - základní vlastnosti ekosystému je jeho 
schopnost vlastní autoregulace, která jej udržuje v dynamické 
rovnováze - v homeostáze. Ekologická stabilita je schopnost 
ekosystému odolávat vnějším tlakům - cizím faktorům, udržo-
vat se bez podstatných změn po dobu jejich působení, nebo 
se do původního stavu vracet
ekosystém - je přírodní celek zahrnující všechny organismy 
na určitém místě (biocenózu) v interakci s fyzikálními faktory 
a projevující se výraznou strukturou energetických potravních 
(trofických) vazeb. Je to základní funkční jednotka zahrnující 
biotický a abiotický svět
ekotyp – tvarová nebo funkční varianta druhu podmíněná 
prostředím (klimatem, půdou apod.), která je dědičná
eolický – vytvořený větrem usazenými horninami
eneolit - pozdní doba kamenná na přechodu neolitu a doby 

bronzové
entomofauna – hmyzí společenstvo
eratikum - bludný balvan, přesunutý z místa původu ledov-
cem
estivace - letní spánek, snížení životních projevů během suché-
ho a teplého léta, zejména u živočichů v aridních oblastech
eutrofizace - nadměrný přísun minerálních živin, zejména du-
sičnanů a fosforu do vodních ekosystémů (obvykle z přehno-
jených polí). Způsobuje rozvoj zelených řas  „vodní květ“.
flyš - souvrství se střídáním pískovců, slepenců a jílovců
fosilní - zkamenělý, předvěký
fotosyntéza - biochemická reakce v zelených rostlinách, která 
z anorganických látek vytvářejí látky organické a jsou tak zá-
kladním zdrojem života na Zemi. Rostlina pomocí chlorofylu 
váže energii ze slunečního záření  a rozkládá vodu, ze vzduchu 
přijímá oxid uhličitý
fytocenologie – nauka o rostlinných společenstvech (fyto-
cenózách) a jejich vztazích k vnějšímu prostředí
genofond - soubor všech dědičných vlastností druhu, zajišťuje 
dědičnou rozmanitost druhů (diverzitu)
geomorfologie – nauka zkoumající tvary zemského povrchu 
a jejich vývoj
glaciály - doby ledové 
glacilakustrinní - vytvořený ledovcem nebo ledovcového pů-
vodu v jezeru, například usazeniny
günz - glaciál alpského zalednění následující po dunajském 
stádiu (název podle řeky Günz)
hálka - zvláštní útvary (nádory) na nejrůznějších částech 
rostlinného těla, které způsobují různí živočichové:  roztoči, 
žlabatky, mšice a bejlomorky, ale známe i hálky působené 
bakteriemi, plísněmi a houbami (příklad: z vajíčka  naklade-
ného žlabatkou  se v listu dubu vylíhne larva, která produkuje 
růstové hormony - auxiny a vyvolá tím bujení pletiv,  čímž si 
opatřuje  potravu)
hibernace - zimní spánek živočichů, kteří v klidovém stavu a při 
útlumu všech fyziologických procesů přečkávají ve vhodném 
úkrytu nepříznivé zimní období 
holocén – nejmladší období čtvrtohor, geologická přítomnost, 
starším názvem aluvium
holotyp - typický exemplář (případně jediný), podle kterého 
byl popsaný nový druh
homeostaze – stav dynamické funkční rovnováhy v živém 
organismu: ekol. schopnost organizmu, populace udržet rela-
tivně konstantní vnitřní prostředí v situaci, kdy vnější prostředí 
se mění
homo erectus - (fosilní) člověk vzpřímený, tzv. opočlověk, sbě-
rač a lovec znající oheň
homo habilis  (fosilní) člověk zručný, schopný vyrábět nástroje
homo sapiens - (fosilní a současný) člověk moudrý, nadaný 
rozumovými schopnostmi
homo sapiens sapiens - vyspělá forma člověka (současného 
i fosilního) tzv. člověk dnešního typu
hostitelská (živná) rostlina - rostlina, která je potravou určitého 
druhu hmyzu 
chlorofyl - zelené rostlinné barvivo, umožňující fotosyntézu
indikátor ekologický - např. živý organismus, jehož přítomnost, 
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změna stavu nebo množství svědčí o změně vlastností okolní-
ho prostředí
interglaciály - doby meziledové
klimax - konečné stadium sukcese rostlinného společenstva 
s příslušnou biocenózou, mající obvykle největší druhovou di-
verzitu, nejvíc potravních vazeb, proto i největší rovnovážnou 
stabilitu, produkci i nejekonomičtější koloběh látek a jedno-
směrný tok energie
kulm - spodní karbon ve flyšovém vývoji
kvartér - nejmladší období geologické minulosti vyznačující 
se střídáním chladných a teplejších dob a vznikem a vývojem 
člověka, čtvrtohory, antropozoikum
malakologie - obor zoologie zabývající se studiem měkkýšů
metamorfóza - proměna živočichů v době postembryonální-
ho vývoje přes stadium larvy, popř. kukly, k dospělému jedinci
mezolit - střední doba kamenná mezi paleolitem a neolitem
migrace - stěhování rostlin nebo živočichů na nová stanoviště
miméze - 1. ochranné zbarvení, tvar těla nebo jeho částí, 
popř. i chování některých živočichů (nesytka sršňová), kteří 
tak napodobují jedovaté nebo jinak nebezpečné živočichy 
(Batesovské mimikry). 2. výstražné zbarvení, tvar těla nebo 
chování jedovatých, nepoživatelných živočichů (sršeň) - varují 
před otravou nebo žahnutím (Müllerovy mimikry)
mindel - druhá doba ledová ve střední Evropě (název podle 
alpské řeky Mindel) - 2. glaciál 
monofág - potravní specialista, živočich živící se pouze jedi-
ným druhem potravy
moréna - geomorfologický útvar vzniklý nahromaděním 
zlomků hornin a minerálů (sedimentů), přemístěných le-
dovcem, rozlišujeme m. čelní (před čelem ledovce), morénu 
bazální (pod ledovcem)
mykorrhiza - nezbytné symbiotické soužití hub s kořeny vyš-
ších rostlin
neolit - mladší doba kamenná, v níž došlo k rychlému růstu 
populace a společenské dělbě práce (neolitická kultura)
nitrofilní druhy rostlin - rostliny náročné na dostatek přístup-
ného dusíku v půdě
paleolit - starší doba kamenná, nejdelší období ve vývoji člově-
ka předcházející mezolitu
petrografie - obor geologie zabývající se horninami
pleistocén - starší období čtvrtohor se střídáním dob ledových 
a meziledových, dříve nazývané diluvium
pohlavní dimorfismus - pohlavní dvojtvárnost, tvarová (mor-
fologická) rozdílnost jedinců samčích a samičích, primární 
– rozdíly v pohlavních orgánech, sekundární – rozdíly ve tvaru 
i zbarvení
populace - soubor všech jedinců téhož druhu (plemene, od-
růdy) na určitém území, předpokládá se vzájemná výměna 
genetických informací
potravní řetězec - je proces přeměny energie v potravě, který 
začíná u jejího zdroje - u zelených rostlin, přes organismy, které 
se zelenou hmotou živí (býložravci) až po organismy, které se 
živí býložravci a masožravci - pastevně-kořistnický potravní 
řetězec.
Druhým typem je rozkladný (detritový) potravní řetězec, který 
se podílí na rozkladu a uvolňování jednodušších organických 

látek (detritu -  mrtvá těla organismů) až po jednoduché 
anorganické látky (živiny - kyslík, oxid uhličitý atd.) zpět do 
prostředí
povodí řeky - území, z něhož vodní tok odvádí vody
refugium - (útočiště) území, kam se druhy organismů stěhují, 
aby přečkaly nepříznivé podmínky
reprodukční kapacita - obecně množství nových jedinců vy-
produkovaných za rok
riss - risská doba ledová (název podle alpské řeky Riss) – 3. 
glaciál
saprofyt - rostliny čerpající anorganické látky z rozložené nebo 
odumřelé organické hmoty rostlin a živočichů
spraš - zemina vzniklá zpevněním navátého křemičitého pra-
chu s podílem kalcitu. Tvořila se v dobách meziledových.
stepi - travinné ekosystémy mírného pásma, s horkým létem 
a studenou zimou, s malým množstvím srážek, vysoká pro-
dukce nadzemní biomasy
sukcese - základní znak biocenózy, zákonitý proces nahra-
zování jedné biocenózy druhou až do konečného společen-
stva - klimaxu. Jde o změnu dlouhodobou, neperiodickou, 
probíhající na daném stanovišti určitým směrem. Sled změn 
je uspořádaný, děje se vlivem makroklimatu, půdy, vody, bi-
otických faktorů, zejména rostlinstva. Vývoj každé biocenózy 
probíhá sukcesními stadii, která tvoří tzv. sukcesní řadu od 
jednoduché původní biocenózy (iniciační stadium), přes stále 
složitější sukcesní stadia (trvající různě dlouho), až po nejslo-
žitější konečné klimaxové stadium, odpovídající biomu dané 
zeměpisné oblasti nebo zvláštní půdě
symbióza - (mutualismus) prospěšné soužití dvou a více 
organismů
tajga - jehličnatý les v pásmu pod tundrou, převládají jehlična-
ny, příměs malolistých dřevin (vrba, bříza, topol, olše), nejroz-
sáhlejší biom na zemi (12 mil. Km2), obrovské rozmezí teplot, 
+30 až 70 oC (Verchojansk), četné bažiny a rašeliniště
tentakule - mnohobuněčný žlaznatý chlup masožravých 
rostlin
terciér - třetihory
till - nezpevněná usazenina vzniklá činností ledovce
trvale udržitelný rozvoj - podle Zákona o životním prostředí 
číslo 17/1992 Sb., §6, je to takový rozvoj, který současným 
i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich 
základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a za-
chovává přirozené funkce ekosystémů
tundra - biom pokrývající rozsáhlé arktické oblasti od ledových 
pustin na jih až k severní hranici lesa, vegetace je přizpůsobená 
nízké teplotě a chudé půdě
würm - nejmladší glaciál alpského zalednění následující po 
rissu (název podle řeky Würm)
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anýzovník vonný Gloeophyllum odoratum 16
baňatka obecná Brachythecium rutabulum 19, 25
baňatka ohnutá Brachythecium erythrorhizon 
bažanka vytrvalá Mercurialis perennis 21, 23, 45
bedlovice zlatá Phaeolepiota aurea 17
bez černý Sambucus nigra 27, 29, 43
bez hroznatý Sambucus racemosa 43
bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea 50
bezvláska Atrichum haussknechtii 25
bezvláska vlnkatá Atrichum undulatum 19
bika hajní Luzula luzuloides 23, 35, 39
blatouch bahenní Caltha palustris 27
bledule jarní Leucojum vernum 8
bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum 57
borovice lesní Pinus sylvestis 21, 39, 44, 51
brčál menší Vinca minor 17
brslen evropský Euonymus auropaeus 21, 27, 29, 54
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria 27
bříza bělokorá Betula pendula 11, 15, 25, 39, 51
bříza pýřitá Betula pubescens 19, 37
bříza tmavá Betula obscura 25, 49
bublinatka jižní Utricularia australis 29
buk lesní Fagus sylvatica 11,14, 15, 21, 22, 25, 34
bukovinec osladičovitý Phegopteris connectilis 35
bukovník kapraďovitý Gymnocarpium dryopteris 35
bukvice lékařská Stachys officinalis 9
celík kanadský Solidago canadensis 57
černýš hajní Melampyrum nemorosum 55
čertkus luční Succisa pratensis 9, 37
čičorka pestrá Coronilla varia 12
ďáblík bahenní Calla palustris  9, 56
děhel lesní Angelica sylvestris 9
devětsil bílý Petasites albus 9
devětsil lékařský Petasides hybridus 9
douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 45
dub červený Quercus rubra  19
dub letní Quercus robur  11, 15, 18, 21, 25, 29, 31, 45, 51
dub zimní Qurecus petraea 19     
dvouhrotec chlumní Dicranum montanum 19
dvouhroteček různotvarý Dicranella heteromalla 19
dymnivka dutá Corydalis bulbosa 28, 41
habr obecný Carpinus betulus 11, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 34, 45
hadilka obecná Ophioglossum vulgatum 37
halucha vodní Oenanthe aquatica 29, 30
hasivka orličí Pteridium aquilinum 35
hlístník hnízdák Neottia nidus avis 21
hloh obecný Crataegus laevigata 19
hluchavka žlutá pitulník Lamium galeobdolon 19
hořeček brvitý Gentiana ciliata 46, 56
houžovec medvědí  Lentinellus ursinus 17
hvězdnatec čemeřicový Hacquetia epipactis 25
hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum 12
chmel otáčivý  Humulus lupulus 41
chrastice rákosovitá Phalaroides arundinacea 41
jasan ztepilý Fraxinus excelsior 25, 27, 29, 37
jaterník podléška Hepatica nobilis 21
javor babyka Acer campestre 25
javor klen Acer pseudoplatanus 11, 15, 21, 23, 25, 31
javor mleč Acer platanoides 11, 2, 125
jedle bělokorá Abies alba 21, 23, 34, 45, 51
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 20
jilm horský Ulmus glabra  15
jmelí bílé Viscum album 21
kakost luční Geranium pratense 9
kalina obecná Viburnum opulus 27
kapraď osténkatá Dryopteris carthusiana 35

kapraď samec Dryopteris filix-mas 15, 23, 35 
kapradiník bažinný Thelypteris palustris 49
knotovka červená Melandrium rubrum 52
kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum 25
konvalinka vonná Convallaria majalis 24
kopřiva dvoudomá Urtica dioica 27, 37, 41, 43
kosatec žlutý Iris pseudacorus 29, 31, 36
kostival hlíznatý Symphytum tuberosum 21, 25
kostival lékařský Symphytum officinale 21
kostřava lesní Festuca altissima 11, 45
kotvice plovoucí Trapa natans 31
kovanec plochý Frullaria dilatata 19
kozlík dvoudomý Valeriana dioica 37
křehutka vláhomilná Psathyrella hydrophila 17
krušina olšová Frangula alnus 19, 25, 50
křídlatka japonská Reynoutria japonica 57
kyčelnice cibulkonosná Dentaria bulbifera 23
kyčelnice devítilistá Dentaria enneaphyllos 11
kýchavice Lobelova Veratrum lobelianum  9
lakušník vodní  Batrachium aquatile 29
leknín bílý Nymphaea alba 31
lilek potměchuť Solanum dulcamara 37
lilie zlatohlávek Lilium martagon 9, 11, 21, 24
lípa malolistá Tilia cordata 11, 19, 21, 23, 25, 34, 45
lipnice hajní Poa nemoralis 21, 23
líska obecná Corylus avellana 1, 921, 25, 29
lýkovec jedovatý Daphne mezererum 21, 25
mařinka vonná Galium odoratum 11
měřík příbuzný Plagiomnium affine 17
měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva 9
modřín opadavý Larix decidua 11, 15, 34, 39, 45
mokrýš střídavolistý Chrysosplendium alternifolium  29
mozkovka rosolovitá Ascotremella faginea 17
náprstník velkokvětý Digitalis grandiflora 20
nepukalka plovoucí Salvinia natans 31
netýkavka malokvětá Impatiens parviflora 15, 45, 53
netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere 53
netýkavka Royleova Impatiens Roylei 57
ocún jesenní Colchicum autumnale 8
olše lepkavá Alnus glutinosa 51
orobinec širolistý Typha latifolia 36
orsej jarní Ficaria verna 29, 41
osladič obecný Polypodium vulgare 35 
ostružiník Rubus 45
ostřice dvoumužná Carex diandra 37
ostřice chlupatá  Carex pilosa  17, 19, 24
ostřice obecná Carex nigra 37
ostřice ostrá Carex acutiformis 37, 41
ostřice prosová Carex panicea 37
ostřice příbuzná Carex appropiquata 49
ostřice řídkoklasá 35
ostřice štíhlá Carex gracilis 37
ostřice třeslicovitá Carex brizoides 14, 15, 19, 35
outkovka pestrá Trametes versicolor  16
papratka samičí Athyrium filix-femina 34, 35
pérovník pštrosí Matteuccia struthiopteris 9
pcháč potoční Cirsius rivulare 37
pcháč zelinný Cirsium oleraceum 9, 37, 55
pižmovka mošusotá Adoxa moschatellina 25
plavuň vidlačka Lycopodium clavatum 35
plicník lékařský Pulmonaria officinalis 29
plicník tmavý Pulmonaria obscura 19, 27
podbílek šupinatý Lathraea squamaria 52
prstnatec plazivý Platygyrium repens 19
prstnatec májový Dactylorhiza majalis 27, 37
prvosenka vyšší Primula elatior 21, 27, 37
pryskyřník kosmatý Ranunculus lanuginosus 18
pryšec mandloňovitý Tithymalus amygdaloides 19, 25
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přeslička největší Equisetum telmateia 25
pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium 39, 43
pšeníčko rozkladité Milium effusum 45
ptačinec hajní Stellaria nemorum 19
ptačinec velkokvětý Stellaria holostea 18, 29
ptačinec bahenní Stellaria palustris 41
rákos obecný Phragmites australis 48
rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme 16, 19
rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia 56
rulík zlomocný Atropa belladonna 54
růže převislá Rosa pendulina 21
sadec konopáč Eupatorium cannabinum 8
samorostlík klasnatý Actaea spicata 11
sasanka hajní Anemone nemorosa  19, 24, 25, 27, 29, 37
sasanka pryskyřníkovitá Anemone ranunculoides 25, 29
sedmikvítek evropský Trientalis europaea 51
sítina klubkatá Juncus conglomeratus 35
síťkovec načervenalý Daedaleopsis confragosa  17
skřípina lesní Scirpus sylvaticus 9
sleziník červený Asplenium trichomanes 8
smrk pichlavý Picea pungens  45
smrk ztepilý Picea abies 11, 21, 34, 39, 45, 51
sněženka podsněžník Galanthus nivalis 26
starček Fuchsův Senecio fuchsii 35, 43
strdivka jednokvětá Melica uniflora 11, 23
střemcha obecná Padus avium 19, 25, 27, 29
stulík žlutý Nuphar lutea 31, 36
suchopýr úzkolistý Eriphorum angustifolium 37
svída obecná Cornus sanguinea 47
svízel vonný Galium odoratum 23
šafrán HeuffelůvCrocus heuffelianus 26
šípatka vodní Sagittaria sagittifolia 29
šmel okoličnatý Butomus umbellatus 37
šťavel kyselý Oxalis acetosella 15, 39, 
štírovník růžkatý Lotus cornitulatus 12
šťovík koňský Rumex hydrolapathum 37
topol kanadský Populus x canadensis 37
topol osika Populus tremula 37
třtina křovištní Calamagrostis epigejos 35, 43, 45
třtina rákosovitá Calamagrostis arundinacea 21, 45
tužebník jilmový Filipendula ulmaria 9, 37, 41, 48
tvrdohouba Pyrenomyceta 17
udatna lesní Aruncus vulgaris 9, 21
václavka smrková Armillaria ostoyae 17
vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 37
věsenka nachová Prenathes purpurea  15
vrba bílá Salix alba 27, 37, 41 
vrba jíva Salix caprea 41
vrba košíkářská Salix viminalis 37
vrba křehká Salix fragilis 27, 31, 37, 40, 49
vrba nachová  Salix purpurea 37
vrba popelavá  Salix cinerea 37, 41, 49
vrba rozmarýnolistá Salix rosmarinifolia 37, 49
vrba trojmužná Salix triandra 37
vrba bylinná Salix herbacea 6
vrbina obecná Lysimachia vulgaris 37, 48
vrbka úzkolistá Chamaenerion angustifolium 9
záběhlík bahenní Comarum palustre 37
zapalice žluťuchovitá Isopyrum thalictroides 25, 29
závitka mnohokořenná Spirodela polyrhiza 29
závojenka buková Entolom placiduma 17
závojenka dvoubarvá Entoloma dichroum 17
zběhovec ženevský Ajuga genevensis 19
zblochan vodní Glyceria maxima 41
zimolez obyčejný Lonicera xylosteum 21
žabník jitrocelový Alisma plantago-aguatica 37
žábník trávovitý Alisma gramineum 31
žebratka bahenní Hottonia palustris  37

REJSTŘÍK ŽIVOČICHŮ    
babočka admirál Vanessa atalanta 37
babočka kopřivová Aglais urticae 37
babočka paví oko Inachis io 37
batolec červený Apatura ilia 50
batolec duhový Apatura iris 50
bejlomorka Dasineura terminalis 41
bejlomorka buková Mikiola fagi  14  
bekasina otavní Gallinago gallinago 31, 37
bekyně mniška Lymantria monacha 38
bělásek řeřichový Anthocharis cardamines 28
bělopásek dvouřadý Limenitis camilla 20
bělopásek topolový Limenitis populi 27
brhlík lesní Sitta europaea 51
břehouš černoocasý Limosa limosa 37
budníček lesní Phylloscopus sibilatrix 15
budníček menší Phylloscopus collybita 15
bukač velký Botaurus stellaris 37
bukáček malý Ixobrychus minutus 29, 31, 37
cvrčilka říční Locustella fluviatilis 27, 41, 49
cvrčilka slavíková Locustella luscinioides 49
cvrčilka zelená Locustella naevia 41, 49
čáp černý Ciconia nigra 9, 15
červenka obecná Erithacus rubecula 15
čírka modrá Anas querquedula 31, 37
čolek obecný Triturus vulgaris 15, 29, 37, 41
čolek velký Triturus cristatus 15, 29, 31, 41
datel černý Dryocopus martius 15, 19, 25, 43
dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes 9, 15
drabčík Hesperus rufipennis 17
drozd zpěvný Turdus philomelos 43
holub hřivnáč Columba palumbus 53 
holub doupňák Columba oenas 9, 15, 25
hraboš mokřadní Microtus agrestis 27, 41, 49
hrabošík podzemní Microtus subterraneus 25, 27, 41
hranostajník vrbový Cerura vinula 40
hýl rudý Carpodacus erythrinus 15, 37, 41, 49
chrobák lesní Geotrupes stercorosus 17
chřástal kropenatý Porzana porzana 31, 37
chřástal polní Crex crex 37, 49
chřástal vodní Rallus aquaticus 29, 36, 49
jasoň dymnivkový Parnasius mnemosyne 29, 56
jestřáb lesní Accipiter gentilis 15, 45
ještěrka obecná Lacerta agilis  13, 31, 37
ještěrka živorodá Zootoca vivipara 19, 31, 37, 45, 49
jezevec lesní Meles meles 45
ježek východní Erinaceus concolor 15
kalous pustovka Asio flammeus 37
kavka obecná Corvus monedula 23
klikoroh devětsilový Liparus glabrirostris 55
klíněnka jírovcová Cameraria ohridella 57
korovnice smrková Sacchiphantes abietis 35
kos černý Turdus merula 43
kovařík Athous zebei 21
kovařík Hemicrepidius mutilatus 17
kožojed Attagenus silvaticus 31
králíček ohnivý Regulus ignicapillus 45
krkavec velký Corvus cocax 9, 23, 43
krtek obecný Talpa europaea 15
křeček polní Cricetus cricetus 13
kuna lesní Martes martes 19
kuna skalní Martes foina 15
kuňka obecná Bombina bombina 29
kuňka žlutobřichá Bombina variegata 29
lanýžovka Oldenbergiella brumalis 27
lanýžovka Oldenbergiera calcarifera 27
ledňáček říční  Alcedo atthis 28
lejsek bělokrký Ficedila albicollis 15
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lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 25
lejsek šedý Muscicapa striata 19
liška obecná Vulpes vulpes 15
lžíčák pestrý Anas clypeata 31
martináč bukový Aglia tau 14
martináč habrový Saturnia pavonia 14
mihule potoční Lampetra planeri 27
mlok skvrnitý Salamandra salamandra 10, 11
modrásek bahenní Maculinea nausithous 29, 37, 48
modrásek očkovaný Maculinea teleius 29
moták pochop Circus aeruginosus 29, 37, 40, 48
motýl Prochoreustis sehestediana  37
motýlice lesklá Calopteryx splendens 36
moudiváček lužní Remiz pendulinus 49
moucha Mimiliosina bicuspis 29
mrvnatka Leptocera finalis 49
myšice lesní Apodemus flavicollis 15
myšice temnopásá Apodemus agrarius 15, 27, 49
myška drobná Micromys minutus 41, 49
netopýr Brandtův Myotis brandtii 15
netopýr brvitý Myotis emarginatus 39
netopýr černý Barbastella barbastellus 15, 39
netopýr parkový Pipistrellus nathusii 15
netopýr rezavý Nyctalus noctula 15, 39
netopýr řasnatý Myotis nattereri 37
netopýr severní Eptesicus nilssonii 39
netopýr stromový Nyctalus leisleri 15
netopýr ušatý Ptecotus auritus 39
netopýr večerní Eptesicus serotinus 39
netopýr velký Myotis myotis 15, 39
netopýr vodní Myotis daubentonii 37, 39
netopýr vousatý Myotis  mystacinus 37, 39
norník rudý Clethrionomys glareolus 15
nosatec Notaris aterrimus 21
okružák ploský  Planorbarius corneus 31
ostříž lesní Falco subbuteo 25
otakárek fenyklový  Papilio machaon 12
pilatka Pontania  49
páteříček Rhagonycha translucida 21
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 15, 43
pěnkava obecná Fringilla coelebs 15
pestřenka Volucella inanis 8
plch lesní Dryomys nitedula 20, 45
plovatka bahenní Lymnaea stagnalis 31
plšík lískový Muscardinus avellanarius 19
potápka roháč Podiceps cristatus 30
přástevník medvědí Arctia caja 38
puštík obecný  Strix aluco 11
rákosníček Donacia crasipes 31
rejsec černý Neomys anomalus 25, 27, 41, 49 
rejsek obecný Sorex araneus 15
roháček kozlík Dorcus parallelipipedus 11
ropucha obecná Bufo bufo 19, 37
ropucha zelená Bufo viridis 25, 37
rosnička zelená Hyla arborea 19, 29, 31, 37, 40
různatka Heteromeringia nigrimana 31
skokan hnědý Rana temporaria 15, 19, 25, 37
skokan krátkonohý Rana lessonae 29, 52
skokan ostronosý Rana arvalis 31
skokan skřehotavý Rana ridibunda 30, 31, 37
skokan štíhlý Rana dalmatina 15, 25, 31
skokan zelený Rana esculenta 31, 37
skorec vodní  Cinclus cinclus 9
slavík obecný Luscinia  megarhynchos 25, 49
slavík tmavý Luscinia luscinia 49
slepýš křehký Anguis fragilis  19, 37, 45

slunéčko Scymnus mimulus 21
smutnice Bradysia paranocturna 49
sova pálená Tyto alba 9
straka obecná Pica pica 23
strakapoud malý Dendrocopos minor 27
strakapoud prostřední Dendrocopos medius 19
strakapoud velký Dendrocopos major 15
strnad rákosní Emberiza schoeniclus 41
střevlík Carabus linnei 9
střevlík Carabus variolosus 9
střevlík kožitý Carabus coriaceus 25
střevlík vrásčitý Carabus intricatus 21
sýkora koňadra Parus major 15
sýkora lužní Parus montanus 15
sýkora modřinka Parus caeruleus 15
šidélko rudoočko Erythromma najas 31
šídlo tmavé Anax parthenope 31
šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris 15
špaček obecný Sturnus vulgaris 15
štíhlonožka Rainieria calceata 17
tesářík Pedostrangalia revestita 29
tesařík Pronocera angusta 21
užovka hladká Coronella austriaca 8
užovka obojková Natrix natrix  15, 19, 31, 37, 41
užovka podplamatá Natrix tessellata 30
vážka bělořitná Orthetrum albistylum 31
včelojed lesní Pernis apivorus 45
veverka obecná Sciurus vulgaris 19
vlnovník jasanový Eriophyes fraxinivorus 27
vodouš rudonohý Tringa totanus 31
volavka popelavá Ardea cinerea 42
vrána obecná šedá Corvus corone cornix 23
vrápenec velký Rhinolophus ferrumequinum 39
vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 53
výr velký Bubo bubo 9
zelenuška Neohaplegis glabra 25
zlatohlávek zlatý Cetonia aurata  11
zmije obecná Vipera berus 9, 19
žlabatka duběnková Andricus kollari Hartig
žluťásek řešetlákový Gonepteryx rhamni 55
žluva hajní Oriolus oriolus 19
žluna šedá Picus canus 15, 45
žluna zelená Picus viridis 15

Barevně označené názvy obsahují odkazy na obrázek
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