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OBOJŽIVELNÍCIOBOJŽIVELNÍCI

�� mlok skvrnitý mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)(Salamandra salamandra)

�� čolek obecný čolek obecný (Triturus vulgaris)(Triturus vulgaris)

�� macarát jeskynnímacarát jeskynní (Proteus anguinus)(Proteus anguinus)

�� skokan hnědý skokan hnědý (Rana temporaria)(Rana temporaria)

skokan zelený skokan zelený (Rana esculenta)(Rana esculenta)�� skokan zelený skokan zelený (Rana esculenta)(Rana esculenta)

�� kuňka obecná kuňka obecná (Bombina bombina)(Bombina bombina)

�� ropucha obecná ropucha obecná (Bufo bufo)(Bufo bufo)

�� blatnice skvrnitáblatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)(Pelobates fuscus)

�� rosnička zelená rosnička zelená (Hyla arborea)(Hyla arborea)
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PLAZIPLAZI

�� želva bahenní želva bahenní ((EmysEmys orbicularisorbicularis))
�� želva žlutohnědá (= řecká) želva žlutohnědá (= řecká) ((TestudoTestudo graecagraeca))
�� kožatka velká kožatka velká ((DermochelysDermochelys coriaceacoriacea))
�� aligátor severoamerický aligátor severoamerický ((AligatorAligator mississipiensismississipiensis))
�� krokodýl nilský krokodýl nilský ((CrocodylusCrocodylus niliticusniliticus))
�� gaviál indický gaviál indický ((GavialisGavialis gangeticusgangeticus))
�� slepýš křehký slepýš křehký ((AnguisAnguis fragilisfragilis))�� slepýš křehký slepýš křehký ((AnguisAnguis fragilisfragilis))
�� ještěrka obecná ještěrka obecná ((LacertaLacerta agilisagilis))
�� chameleón obecný chameleón obecný ((ChamaeleoChamaeleo chamaeleonchamaeleon))
�� leguán zelený leguán zelený ((IguanaIguana iguanaiguana))
�� dráček létavý dráček létavý ((DracoDraco volansvolans))
�� varan komodský varan komodský ((VaranusVaranus komodoensiskomodoensis))
�� užovka obojková užovka obojková ((NatrixNatrix natrixnatrix))
�� zmije obecná zmije obecná ((ViperaVipera berusberus))
�� krajta královská krajta královská (Python (Python regiusregius))
�� Chřestýš brazilský  Chřestýš brazilský  ((CrotalusCrotalus durissusdurissus ))
�� kobra indická kobra indická ((NajaNaja najanaja))
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