SEZNAM ORGANISMŮ K POZNÁVÁNÍ

MATURITA Z BIOLOGIE

Protista, houby (Fungi) a houbové organismy (31)
trypanosoma spavičná, měňavka úplavičná, lamblie střevní, trepka velká, krásnoočko, vlčí mléko,
vřetenatka révová, plíseň hlavičková, kvasinka, smrž obecný, štětičkovec, lanýž, paličkovice nachová,
bedla vysoká, pečárka polní, muchomůrka červená, muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná,
muchomůrka růžovka, hřib hnědý, hřib smrkový, hřib satan, pýchavka, kozák březový, křemenáč
osikový, liška obecná, hlíva ústřičná, václavka, dřevomorka, troudnatec, choroš šupinatý

Lišejníky (5)
lišejník zeměpisný, terčovka bublinatá, terčovník zední, dutohlávka sobí, provazovka

Řasy (9)
rozsivka, chaluha bublinatá, bobulák, krásnoočko, váleč koulivý, žabí vlas, zrněnka, šroubatka,
parožnatka

Mechorosty (7)
porostnice mnohotvárná, měřík, bělomech sivý, ploník ztenčený, rašeliník, dvouhrotec, rokyt

Kapraďorosty (10)
plavuň vidlačka, přeslička rolní, přeslička lesní, kapraď samec, papratka samičí, osladič, sleziník
červený, hasivka orličí, žebrovice různolistá, jelení jazyk

Nahosemenné rostliny (13)
cykas, jinan dvoulaločný, smrk obecný, jedle bělokorá, borovice lesní, borovice vejmutovka, borovice
kleč, modřín opadavý, jalovec obecný, tis červený, zerav západní, cedr libanonský, sekvoje vždyzelená

Krytosemenné rostliny (64+18+20)
Dvouděložné: Byliny: leknín bílý, stulík žlutý, viktorie královská, pryskyřník prudký, blatouch
bahenní, koniklec jarní, sasanka hajní, orsej jarní, jaterník podléška, orlíček, rožec rolní, kohoutek
luční, ptačinec, hvozdík, merlík, lebeda, špenát setý, brukev zelná (kedluben, květák, hlávkové zelí,
kapusta), hořčice bílá, řepka olejka, křen selský, česnáček lékařský, hořčice rolní, kokoška pastuší
tobolka, penízek rolní, jahodník, řepík lékařský, hrách setý, fazol obecný, jetel luční, tolice vojtěška,
čičorka pestrá, hrachor luční, mrkev obecná, petržel zahradní, miřík celer, kopr vonný, bršlice kozí
noha, bolševník obecný, plicník lékařský, pomněnka, lilek brambor, rajče jedlé, paprika roční, tabák
virginský, rulík zlomocný, podbílek šupinatý, divizna, náprstník, hluchavka bílá, hluchavka nachová,
šalvěj luční, slunečnice roční, locika salát, kopretina bílá, heřmánek lékařský, sedmikráska obecná,
pampeliška (rod Taraxacum), devětsil lékařský, mák vlčí, kopřiva dvoudomá
Dřeviny: buk lesní, dub zimní, dub letní, bříza bělokorá, olše šedá, líska obecná, habr
obecný, vrba, topol, růže šípková, třešeň, švestka domácí, meruňka obecná, broskvoň obecná, jabloň
domácí, hrušeň obecná, jeřáb, trnovník akát
Jednoděložné:
cibule kuchyňská, česnek kuchyňský, tulipán, lilie, konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté, ocún jesenní,
střevíčník pantoflíček, ostřice, pšenice setá, ječmen setý, žito seté, oves setý, rýže setá, kukuřice setá,
lipnice, srha laločnatá, psárka luční, ječmen myší, rákos obecný

Houbovci (Porifera) (2)
houba mycí, Venušin koš

Žahavci (4)
nezmar, medúzka sladkovodní, korál červený, sasanka koňská

Ploštěnci (3)
ploštěnka mléčná, motolice jaterní, tasemnice bezbranná

Hlístice (2)
škrkavka dětská, roup dětský

Kroužkovci (6)
žížala obecná, nitěnka, chobotnatka rybí, hltanovka bahenní, pijavka koňská, pijavka lékařská

Měkkýši (19)
ušeň, zavinutec, homolice, bahenka živorodá, hlemýžď zahradní, páskovka, slimák, plzák, plovatka
bahenní, okružák ploský, perlotvorka, srdcovka, hřebenatka, zéva obrovská, škeble, velevrub,
loděnka, sépie, chobotnice

Členovci – klepítkatci (9)
štír kýlnatý, sekáč domácí, sklípkan, křižák obecný, pokoutník domácí, běžník, stepník moravský,
zápřednice jedovatá, klíště obecné

Členovci – korýši (11)
žábronožka letní, hrotnatka, buchanka, beruška vodní, stínka, svinka, rak říční, humr evropský,
langusta, kreveta, krab čínský

Členovci – vzdušnicovci (53)
stonožka škvorová, jepice obecná, motýlice lesklá, vážka ploská, šídlo královské, šváb obecný, škvor
obecný, kudlanka nábožná, saranče stěhovavá, kobylka zelená, cvrček polní, krtonožka obecná, veš,
splešťule blátivá, ruměnice pospolná, bruslařka, vodoměrka, kněžice, mšice obecná, chrostík velký,
mol šatní, zavíječ, babočka admirál, babočka paví oko, otakárek fenyklový, bělásek zelný, žluťásek,
modrásek, lišaj smrtihlav, stužkonoska modrá, bourec morušový, komár písklavý, ovád hovězí,
moucha domácí, octomilka obecná, lumek velký, vosa útočná, sršeň obecná, čmelák zemní, včela
medonosná, mravenec lesní, střevlík, potápník vroubený, hrobařík, páteříček, roháč obecný, chroust,
světluška, slunéčko sedmitečné, kovařík, mandelinka bramborová, tesařík, blecha obecná

Ostnokožci (3)
hvězdice, ježovka, sumýš

Strunatci – pláštěnci (1)
sumka

Strunatci – bezlebeční (1)
kopinatec plžovitý

Strunatci – obratlovci – mihule (1)
mihule potoční

Strunatci – obratlovci – paryby (6)
žralok bílý, máčka skvrnitá, kladivoun, žralok obrovský, piloun, rejnok

Strunatci – obratlovci – paprskoploutví, lalokoploutví, dvojdyšní (21)
jeseter malý, muréna, úhoř říční, kapr obecný, karas obecný, lín obecný, parma obecná, sumec velký,
štika obecná, pstruh obecný, losos obecný, koníček mořský, vranka obecná, okoun říční, candát
obecný, makrela, tuňák, platýs bradavičnatý, piraňa, latimérie podivná, bahník

Strunatci – obratlovci – obojživelníci (11)
čolek obecný, čolek velký, mlok skvrnitý, axolotl, ropucha obecná, kuňka obecná, kuňka žlutobřichá,
blatnice skvrnitá, rosnička zelená, skokan hnědý, skokan zelený

Strunatci – obratlovci – plazi (18)
želva bahenní, želva nádherná, želva sloní, kareta, leguán mořský, chameleon obecný, ještěrka
zelená, ještěrka obecná, slepýš křehký, varan komodský, agama límcová, hroznýš královský, užovka
obojková, kobra indická, zmije obecná, chřestýš, krokodýl nilský, aligátor

Strunatci – obratlovci – ptáci (59)
pštros dvouprstý, tučňák, kormorán velký, čáp bílý, čáp černý, volavka popelavá, kondor, rehek
domácí, plameňák, labuť velká, kachna divoká, husa velká, polák chocholačka, kur domácí, tetřev
hlušec, bažant obecný, poštolka obecná, orel skalní, sup bělohlavý, lyska černá, drozd kvíčala, racek
chechtavý, holub domácí, hrdlička divoká, hrdlička zahradní, tukan, kukačka obecná, výr velký, sova
pálená, puštík obecný, rorýs obecný, kolibřík, ledňáček říční, vlha pestrá, dudek chocholatý, datel
obecný, žluna, strakapoud obecný, špaček obecný, havran polní, straka obecná, kos černý, vrána
obecná, vrána obecná šedá, sojka obecná, pěnkava obecná, strnad obecný, vrabec domácí, vrabec
polní, vlaštovka obecná, jiřička obecná, skřivan polní, konipas bílý, brhlík lesní, sýkora koňadra, sýkora
modřinka, slavík obecný, stehlík obecný, zvonek zelený

Strunatci – obratlovci – savci (65)
ptakopysk podivný, ježura australská, vačice opossum, mravenečník, lenochod, pásovec, slon indický,
slon africký, ježek, krtek obecný, rejsek obecný, netopýr, lemur kata, makak, orangutan, šimpanz,
gorila, sysel obecný, svišť, nutrie říční, zajíc polní, králík obecný, lasice hranostaj, lasice kolčava, kuna
lesní, kuna skalní, tchoř, jezevec lesní, vydra říční, kočka divoká, rys ostrovid, medvěd lední, medvěd
hnědý, panda velká, vlk, liška obecná, tuleň, mrož, tapír, nosorožec, osel, zebra, kůň domácí,
velbloud, lama, žirafa, daněk skvrnitý, jelen evropský, muflon, kamzík, plejtvák obrovský, kosatka,
delfín, veverka, lev, tygr ussurijský, křeček polní, gepard, klokan, koala, bobr evropský, hroch,
surikata, dikobraz, sob polární, myš domácí, potkan, krysa, zubr evropský, prase divoké

