
Stromy

1. javor mléč

2. javor babyka

3. smrk ztepilý

4. borovice lesní

5. javor klen

6. javor jasanolistý

7. jilm vaz

8. jeřáb muk

9. jinan dvoulaločný

10. jírovec maďal

11. topol osika

12. jasan ztepilý

13. vrba křehká

14. jedle bělokorá

15. dub letní

16. buk lesní

17. lípa srdčitá

18. bříza bradavičnatá

19. tis červený

20. habr obecný

21. olše lepkavá

Keře

1. bez černý

2. líska obecná

3. dřín obecný

4. klikva žoravina

5. svída krvavá

6. trnka obecná

7. růže šípková

8. hloh prostřední

9. dřišťál obecný

10. brslen evropský

11. jalovec obecný

12. lýkovec jedovatý

Byliny

1. pampeliška lékařská

2. jestřábník myší ouško

3. blatouch bahenní

4. bledule jarní

5. bolehlav plamatý

6. čekanka obecná

7. čemeřice zelená

8. česnáček lékařský

9. čistec lesní

10. devětsil bílý

11. divizna velkokvětá

12. heřmánek pravý

13. hluchavka bílá

14. jitrocel kopinatý

15. kakost luční

16. lilie zlatohlavá

17. meduňka lékařský

18. pelyněk pravý

19. podběl lekářský

20. pryšec chvojka

21. rdesno hadí kořen

22. kavyl péřitý

23. tařice skalní

24. hvozdík svazčitý

25. kerblík lesní

26. křivatec žlutý

27. bršlice kozí noha

28. rozrazil lékařský

29. sasanka hajní

30. sněženka podsněžník

31. starček lesní

32. šťavel lesní

33. tomka vonná

34. třezalka tečkovaná

35. třtina křovištní

Šelmy

1. lasice kolčava

2. medvěd hnědý

3. kuna lesní

4. kočka divoká

5. rys ostrovid

6. vlk obecný

7. liška obecná

Hlodavci

8. hraboš polní

9. plch velký

10. sysel obecný

11. veverka obecná

12. norník rudý

13. bobr evropský

Sudokopytníci

1. jelen evropský

2. daněk skvrnitý

3. srnec obecný

4. los evropský

Hmyz

1. slunéčko sedmitečné

2. mravenec lesní

3. kudlanka nábožná

4. krajník pižmový

5. střevlík měděný

6. babočka paví oko

7. šídlo královské

8. potápník vroubený

9. pestřenka pruhovaná

10. ruměnice pospolná

11. kněžice zelená

12. vážka rudá

13. vosa útočná

14. otakárek fenyklový

15. tesařík piluna

16. roháč obecný

17. zlatohlávek zlatý

18. škvor obecný

19. mravkolev obecný

20. světluška větší

Ryby

1. kapr obecný

2. štika obecná

3. mník jednovousý

4. okoun říční

5.  lín obecný

6. bolen dravý

7. sumec velký

Plazi

1. ještěrka obecná

2. ještěrka zelená

3. ještěrka živorodá

4. užovka obojková

5. užovka hladká

6. užovka podplamatá

7. zmije obecná

8. slepýš křehký

9. želva bahenní

Obojživelníci

10. ropucha skvrnitá

11. skokan zelený

12. skokan hnědý

13. blatnice skrvnitá

14. kuňka ohnivá

15. rosnička zelená

16. čolek horský

17. čolek karpatský

Neživá příroda

1. žula

2. rula

3. čedič

4. meandr

5. slepé rameno

6. pískovec

7. vápenec

8. křemen

9. olivín

10. vltavín

11. slepenec

12. břidlice

13. slída

14. pramen řeky

15. bludný balvan

16. jeskyně

17. ponorná řeka

18. bradlo


