
Podkmen Obratlovci 
 

Třída Mihule 

mihule potoční, mihule říční, mihule ukrajinská 

Třída Sliznatky 

sliznatka cizopasná 

Třída Paryby 

máčka skvrnitá, žralok šedý, žralok bílý, žralok kladivoun, pilonos japonský, piloun obecný, rejnok 

ostnatý, parejnok elektrický, trnucha obecná, manta obrovská, chiméra hlavatá 

Třída Ryby 

jeseter velký, vyza velká, losos obecný, pstruh obecný, pstruh duhový,  úhoř říční, štika obecná, lipan 

podhorní, koljuška tříostná, okoun říční, candát obecný, ježdík obecný, okounek pstruhový, 

slunečnice pestrá, tuňák obecný, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, bojovnice pestrá, sumec 

velký, amur bílý, tolstolobik bílý, kapr obecný, karas obecný, parma říční, lín obecný, cejn velký, 

piskoř páskovaný, mřenka mramorovaná, sekavec písečný, treska obecná, mník jednovousý, platýs 

bradavičnatý, latimerie podivná, bahník australský 

Třída Obojživelníci 

mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek velký, čolek horský, čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, kuňka 

obecná, blatnice skvrnitá, rosnička zelená, skokan zelený, skokan hnědý, ropucha obecná, ropucha 

krátkonohá, ropucha zelená, drápatka vodní, pipa americká, skokan volský, červor vodní, axolotl 

mexický, velemlok japonský 

Třída Plazi 

želva bahenní, želva nádherná, slepýš křehký, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ještěrka zední, 

ještěrka zelená, krátkonožka evropská, agama límcová, leguán zelený, chameleon obecný, varan 

komodský, užovka hladká, užovka podplamatá, užovka obojková, užovka stromová, zmije obecná, 

zmije růžkatá, mamba černá, kobra černokrká, krajta královská, hroznýš královský, anakonda velká, 

aligátor severoamerický, gaviál indický, kajman černý 

Třída Ptáci 

pštros dvouprstý, kasuár přilbový, tučňák císařský, páv korunkatý, tetřev hlušec, bažant obecný, lžičák 

pestrý, zrzohlávka rudozobá, polák velký, kachna divoká, husa velká, labuť velká, potápka roháč, 

potápka černokrká, volavka popelavá, čáp bílý, kolpík bílý, kormorán velký, káně lesní, jestřáb lesní, 

poštolka obecná, sokol stěhovavý, sova pálená, sýček obecný, puštík obecný, kalous ušatý, výr velký, 

lyska černá, čejka chocholatá, bekasina otavní, racek chechtavý, ara ararauna, andulka vlnkovaná, 

kakadu bílý, kukačka obecná, dudek chocholatý, vlha pestrá, ledňáček říční, rorýs obecný, žluna 

zelená, kos černý, vlaštovka obecná, jiřička obecná, vrabec polní, vrabec domácí, hýl obecný, špaček 

obecný, žluva hajní, havran polní, vrána obecná, straka obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, 

červenka obecná, strnad obecný, brkoslav severní, křivka obecná, dlask tlustozobý 

 

 



Třída Savci 

ptakopysk podivný, koala, vačice opossum, ďábel medvědovitý, klokan rudý, medvěd hnědý, medvěd 

lední, panda velká, vlk, liška obecná, lev pustinný, tygr, jaguár americký, rys ostrovid, levhart skvrnitý, 

mrož lední, lachtan ušatý, tuleň kuželozubý, jezevec lesní, vydra říční, kuna skalní, ježek evropský, 

rejsek obecný, krtek obecný, mravenečník velký,  kaloň indomalajský, netopýr velký, veverka obecná, 

sysel obecný, bobr evropský, hraboš polní, norník rudý, nutrie, myš domácí, myšice temnopásá, plch 

velký, dikobraz obecný, zajíc polní, králík divoký, slon africký, nosorožec dvourohý, zebra stepní, 

prase divokék, hroch obojživelný, velbloud dvouhrbý, jelen evropský, daněk skvrnitý, kamzík horský, 

ovce domácí, ovce muflon, zubr evropský, plejtvák obrovský, delfín skákavý, lemur kata, vřešťan 

rezavý, makak rhesus, mandril, gorila, orangutan, šimpanz učenlivý 


