ZVaS Závod vlčat a světlušek - Seznam běžných druhů flóry a fauny

„V materiálech na webu skautských závodů naleznete seznam běžných druhů flóry a fauny (který ale
není závazný, pouze vám má usnadnit organizaci ZVaS), nejde o to, aby se vlčata a světlušky druhy
biflovaly, ale byly je schopny rozpoznávat.“
„Nebudou požadována druhová jména.“
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ROSTLINY: blatouch, bledule, jaterník podléška, jitrocel, ječmen, jetel, heřmánek, hluchavka,
koniklec, kopřiva, mateřídouška, orobinec širokolistý, pampeliška (smetánka), podběl,
pomněnka, prvosenka, pryskyřník, pšenice, rákos obecný, řebříček, sasanka, sedmikráska,
sněženka, vlčí mák, zvonek, žito.
STROMY: borovice, bříza, buk, dub, habr, jabloň, javor, jedle, jírovec (kaštan), lípa, líska,
modřín, ořešák, smrk, třešeň, vrba jíva.
KEŘE: bez černý, líska, ostružiník maliník, pámelník, růže šípková, trnka.
HOUBY: bedla vysoká, hadovka smrdutá, hřib pravý, hřib smrkový, choroš - troudnatec
smrkový, kozák, křemenáč, kuřátka žlutá, liška obecná, muchomůrka červená, muchomůrka
zelená, pýchavka, suchohřib hnědý, žampion.
Lišejníky.
Mechy.
SAVCI: bobr, daněk, hraboš, jelen, jezevec, ježek, kočka divoká, krtek, kuna, liška, medvěd,
muflon, myš, netopýr, prase divoké, rejsek, rys, srnec, sysel, veverka, vlk, vydra, zajíc.
RYBY, PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI: ještěrka, kapr, okoun, pstruh, ropucha, sumec, slepýš,
skokan, štika, užovka, úhoř, zmije.
PTÁCI: bažant, brhlík, čáp, datel, drozd, havran, holub doupňák, kachna, káně, konipas, kos,
kukačka, kulíšek, ledňáček, orel, pěnkava, racek, sojka, sova pálená, sokol, strakapoud, sýkora,
špaček, vlaštovka, volavka, vrabec, výr velký.
BEZOBRATLÍ: babočka paví oko, bělásek, bruslařka, čmelák, hlemýžď, chrobák, klíště,
mravenec, otakárek fenyklový, roháč, ruměnice, slimák, slunéčko sedmitečné, sršeň, střevlík,
škeble, vážka, včela, vosa, žížala.
ZÁKLADNÍ JEDOVATÉ ROSTLINY: bledule, konvalinka, rulík, tis, vraní oko.
ROSTLINY S JEDLÝMI PLODY V PŘÍRODĚ: angrešt, brusnice borůvka, jahodník, maliník,
ostružiník, růže šípková, trnka.
JEDLÉ ROSTLINY A BYLINKY K VAŘENÍ: jitrocel, heřmánek, kopřiva, mateřídouška,
máta, meduňka, pampeliška, sedmikráska, šťavel, třezalka.

NP Šumava - rys ostrovid, tetřev hlušec.
KRNAP - ostružiník moruška, tetřívek obecný.
NP Podyjí - čáp černý, užovka stromová.
NP České Švýcarsko - losos, sokol.

