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Többsejtű állatok országa (Regnum Animalia)
Valódi szövetes állatok (Subregnum Eumetazoa)
Kétoldali részarányosak tagozata (Bilateria)
Valódi testüregesek (Subdivisio Eucoelomata)

PUHATESTŰEK TÖRZSE (MOLLUSCA)
Csigák osztálya (Gastropoda)
Nagy tányércsiga (Planorbarius corneus)
Fülcsiga (Lymnaea auricularia)
Nagy borostyánkőcsiga (Succinea putris)
Nagy mocsáricsiga (Lymnaea stagnalis)
Fiallócsiga (Viviparus contectus)
Éti csiga (Helix pomatia)
Kerti csiga (Cepaea hortensis)
Pannon csiga (Cepaea vindobonensis)
Márványozott csiga (Arianta arbustorum)
Orsócsigák
Spanyol meztelencsiga (Arion lusitanicus)
Kagylók osztálya (Bivalvia vagy Lamellibranchiata)
Vándorkagyló (Dreissena polymorpha)
Festőkagyló (Unio pictorum)
Tavi kagyló (Anodonta cygnea)

ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE (ARTHROPODA)
SOKLÁBÚAK ALTÖRZSE (MYRIAPODA)
Százlábúak osztálya (Chilopoda)
Pl. Barna százlábú (Lithobius forficatus)
Ikerszelvényesek osztálya (Diplopoda)
Vaspondró
Karimás ezerlábú (Polydesmus complanatus)
CSÁPRÁGÓSOK ALTÖRZSE (CHELICERATA)
Pókszabásúak osztálya (Arachnida)
Álskorpiók alosztálya (Pseudoscorpiones)
Könyvskorpió (Chelifer cancroides)
Kaszáspókok alosztálya (Opiliones)
Fali kaszáspók (Opilio parietus v. O. parietinus)
Atkák alosztálya (Acari)
Közönséges kullancs (Ixodes ricinus)
Bíboratka (Trombidium holosericeum) /Bársonyatkák, Trombidiidae/
Pókok alosztálya (Araneae)
Darázspók (Argiope bruennichi)
Csodáspók (Pisaura mirabilis)
Réti farkaspók (Pardosa amentata)
Ugrópókok családja (Salticidae), pl. mohos ugrópók (Marpissa muscosa)
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Nagy álkaszáspók (Pholcus phalangioides)
Hegyi állaspók (Tetragnatha montana)
Karolópókok családja (Thomisidae)
RÁKOK ALTÖRZSE (CRUSTACEA)
Malacostraca osztály
/Edriophthalma rend/
Ászkarákok alrendje (Isopoda)
Szürke gömbászka (Armadillidium vulgare)
Közönséges víziászka (Asellus aquaticus)
HATLÁBÚAK ALTÖRZSE (HEXAPODA)
Parainsecta osztály
Ugróvillások rendje (Collembola)
Vízi ugróvillás (Podura aquatica)
Rovarok osztálya (Insecta)
/Elsődlegesen szárnyatlanok tagozata (Apterygota)/
Pikkelykék rendje (Zygentoma)
Ezüstös ősrovar (Lepisma saccharina)
/Elsődlegesen szárnyasak tagozata (Pterygota)/
Kérészek rendje (Ephemeroptera)
Tarka kérész (Ephemera vulgata)
Szitakötők rendje (Odonata)
Egyenlőszárnyúak alrendje (Zygoptera)
Sávos szitakötő (Calopteryx splendens)
Lomha rabló (Lestes sponsa)
Széleslábú szitakötő (Platycnemis pennipes)
Egyenlőtlenszárnyúak alrendje (Anisoptera)
Feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus)
Nádi acsa (Aeshna mixta)
Vízipásztor (Orthetrum cancellatum), fehér pásztor (O. albystilum)
Közönséges szitakötő (Sympetrum vulgatum)
Közönséges acsa (Libellula depressa)
Fülbemászók rendje (Dermaptera)
Közönséges fülbemászó (Forficula auricularia)
Fogólábúak rendje (Mantoptera)
Imádkozó sáska (=ájtatos manó, Mantis religiosa)
Csótányok rendje (Blattoptera)
Német csótány (Blattella germanica)
Tojócsövesek rendje (Ensifera)
Szöcskék alrendje (Tettigoniodea)
Zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima)
Sarlós kúpfejűszöcske (Conocephalus discolor = C. dorsalis)
Szürke avarszöcske (Pholidoptera griseoaptera)
Tücskök alrendje (Gryllodea)
Mezei tücsök (Gryllus campestris)
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Tojókampósok rendje (Orthoptera)
Kékszárnyú sáska (Oedipoda coerulescens)
Közönséges tarlósáska (Glyptobothrus brunneus, Chorthippus brunneus, Staurodeus bicolor)
Poloskák rendje (Heteroptera)
Búvárpoloska (Sigara sp.)
Víziskorpió (Nepa cinerea)
Botpoloska (Ranatra linearis)
Sárga hanyattúszó poloska (Notonecta lutea)
Vízmérő poloska (Hydrometra stagnorum)
Parti futópoloska (Saldula saltatoria)
Molnárpoloska (Gerris sp.)
Tüdőfű-csipkéspoloska (Dictyla symphyti)
Virágbodobács (Lygaeus saxatilis)
Lovagbodobács (Lygaeus equestris)
Szegélyes díszesbodobács (Raglius quadratus)
Verőköltő bodobács (Pyrrhocoris apterus)
Közönséges karimáspoloska (Coreus marginatus)
Közönséges szipolypoloska (Aelia acuminata)
Csíkos pajzsospoloska (Graphosoma lineatus = G. italicum)
Nagy címerespoloska (Acanthosoma haemorrhoidale)
Bencepoloska (Raphigaster nebulosa)
Mezeipoloskák családja (Miridae)
Színkabócák rendje (Auchenorrhyncha)
Vérpettyes kabóca (Cercopis sanguinolenta)
Bogarak rendje (Coleoptera)
Parlagi homokfutrinka (Cylindera germanica)
Kék futrinka (Carabus violaceus)
Mezei futrinka (Carabus granulatus)
/Komor gyászfutó (Pterostichus niger) – nem kell/
Sárgaszegélyű csíkbogár (Dytiscus marginalis)
Barázdás csíkbogár (Acilius sulcatus)
Közönséges temetőbogár (Necrophorus vespillo)
Dögbogarak családja (Silphidae)
Nagypettyes szemesholyva (Stenus bipunctatus v. St. bimaculatus)
Közönséges partiholyva (Paederus riparius)
Szarvasbogár (Lucanus cervus)
Kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus)
Tavaszi ganéjtúró (Geotrupes vernalis)
Májusi cserebogár (Melolontha melolontha)
Sárga cserebogár (Amphimallon solstitialis)
Aranyos rózsabogár (Cetonia aurata) vagy rezes rózsabogár (Potosia cuprea)
Sokpettyes virágbogár (Oxythyrea funesta)
Butabogár (Pentodon idiota)
Szurkos pattanóbogár (Athous haemorrhoidalis)
Egérszínű pattanóbogár (Lacon murinus)
Nagy szentjánosbogár (Lampyris noctiluca)
Suszterbogár (Cantharis rustica)
Feketevégű lágybogár (Rhagonycha fulva)

4
Nagy múzeumbogár (Anthrenus scrophulariae)
Vörösnyakú szúfarkas (Thanasimus formicarius)
Szalagos méhészbogár (Trichodes apiarius)
Kétfoltos bibircsbogár (Malachius bipustulatus)
Repce-fénybogár (Meligethes aeneus)
Hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata)
Kétpettyes katicabogár (Adalia bipunctata)
22-pettyes katicabogár (Psyllobora 22-punctata)
Közönséges bűzbogár (Blaps lethifera)
Közönséges nünüke (Meloe proscarabeus)
Nagy bíborbogár (Pyrochroa coccinea)
Közép bíborbogár (Pyrochroa serraticornis)
Tűzpiros facincér (Pyrrhidium sanguineum)
Nagy nyárfacincér (Saperda carcharias)
Díszes darázscincér (Chlorophorus varius)
Takácscincér (Lamia textor)
Pézsmacincér (Aromia moschata)
Fehérgyűrűs bogáncscincér (Agapanthia villosoviridescens)
Burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata)
Nagy nyárlevelész (Melasoma populi)
Esetlen gyaloglevelész (Timarcha tenebricosa ssp. moravica)
Ékes fűzbolha (Crepidodera auratus) vagy Repcebolha (Psylliodes chrysocephala)
Pajzsbogár (Cassida sp.)
Vörös cickányormányos (Apion frumentarium)
Hamvas vincellérbogár (Otiorhynchus ligustici)
Éger-levélbarkó (Phyllobius urticae)
Selymes lombormányos (Polydrosus sericeus)
Nagy zöldormányos (Chlorophanus graminicola)
Vízi recésszárnyúak rendje (Megaloptera)
Vízifátyolka (Sialis flavilatera)
Igazi recésszárnyúak rendje (Neuroptera)
Homoki hangyaleső (Euroleon nostras)
Hártyásszárnyúak rendje (Hymenoptera)
Zöld levéldarázs (Rhogogaster viridis)
Fémfürkész, pl. Closterocerus trifasciatus
Német darázs (Paravespula germanica) vagy közönséges (kecske-) darázs (P. vulgaris)
Francia darázs (Polistes gallicus)
Lódarázs (Vaspa crabro germana)
Kék fadongó (Xylocopa violacea)
Földi poszméh (Bombus terrestris)
Kövi poszméh (B. lapidarius)
Házi méh (Apis mellifera)
Szarvas faliméh (Osmia cornuta)
Lepkék rendje (Lepidoptera)
Boglárkalepkék
Fecskefarkú lepke (Papilio machaon)
Kardoslepke (Iphiclides podalirius)
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Közönséges gyöngyházlepke (Issoria lathonia)
Nappali pávaszem (Inachis io)
Kis rókalepke (Aglais urticae)
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta)
Bogáncslepke (Vanessa cardui)
C-betűs lepke (Polygonia c-album)
Pókhálóslepke (Araschnia levana)
Kis színjátszólepke (Apatura ilia)
Sakktáblalepke (Melanargia galathea)
Szemeslepkék családja (Satyridae), pl. kis szénalepke (Coenonympha pamphilus)
Gyapjaslepke (Lymantria dispar)
Közönséges csüngőlepke (Zygaena loti)
Halálfejes lepke /halálfejes szender/ (Acherontia atropos)
Kacsafarkú lepke (Macroglossa stellatarum)
Egyéb szenderek (Spingidae), pl. nyárfaszender (Laothoe populi), kutyatejszender (Hyles
euphorbiae)
Bagolylepkék családja (Noctuidae)
Közönséges tollasmoly (Pterophorus monodactylus)
Aszalványmoly (Plodia interpunctella)
Csőrösrovarok vagy skorpiófátyolkák rendje (Mecoptera)
Közönséges skorpiólégy (Panorpa communis)
Kétszárnyúak rendje (Diptera)
Fonalascsápú kétszárnyúak alrendje (Nematocera)
Közönséges lószúnyog (Tipula oleracea)
Gyötrő szúnyog (Aedes vexans)
Árvaszúnyogok családja (Chironomidae)
Púposszúnyogok vagy cseszlék családja (Simuliidae)
Lepkeszúnyogok családja (Psychodidae)
Rövidcsápú kétszárnyúak alrendje (Brachycera)
Nagy kószalégy (Rhagio scolopaceus)
Esőthozó pőcsik (Haematopota pluvialis) - nem egyenlő a (orr)bagócsokkal (Gasterophilidae
ill. Oestridae)!
Kétfoltos pőcsik (Chrysops relictus)
Pöszörlégy (Bombyliidae család)
Héjalégy (Dioctria sp.)
Ékfoltos zengőlégy (Episyrphus balteatus)
Közönséges zengőlégy (Syrphus ribesii)
Közönséges herelégy (Eristalis tenax)
Fúrólégy (Tephritidae család)
Közönséges trágyalégy (Scathophaga stercoraria)
Fémzöld döglégy (Lucilia caesar)
Kék dongólégy (Calliphora vicina = C. erythrocephala)
Hármas testüregűek (Subdivisio Enterocoela)

GERINCESEK TÖRZSE (VERTEBRATA)
ÁLLKAPCSOSAK ALTÖRZSE (GNATHOSTOMATA)
Sugarasúszójú halak osztálya (Actinopterygii)
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/Valódi sugarasúszójúak alosztálya (Actinopteri)/
Kecsege (Acipenser ruthenus)
Viza (Huso huso)
Csuka (Esox lucius)
Sebes pisztráng (Salmo trutta fario)
Fogas süllő (Stizostedion lucioperca)
Angolna (Anguilla anguilla)
Kárász (Carassius carassius)
Dévérkeszeg (Abramis brama)
Kétéltűek osztálya (Amphibia)
Farkos kétéltűek rendje (Caudata)
Foltos szalamandra (Salamandra salamandra)
Tarajos gőte (Triturus cristatus)
Pettyes gőte (Triturus vulgaris)
Békák rendje (Anura)
Levelibéka (Hyla arborea)
Barna varangy (Bufo bufo)
Zöld varangy (Bufo viridis)
Barna ásóbéka (Pelobates fuscus)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Erdei béka (Rana dalmatina)
Tavi béka (Rana ridibunda)
Kecskebéka (Rana esculenta)
Anapsida osztály
Teknősök rendje (Testudines)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Diapsida osztály
Pikkelyes hüllők rendje (Squamata)
Vakondokgyík-alakúak alrendje (Scincomorpha)
Fürge gyík (Lacerta agilis)
Kígyók alrendje (Serpentes)
Vízisikló (Natrix natrix)
Madarak osztálya (Aves)
/Újmadár-szabásúak alosztálya/
Gólyalakúak rendje (Ciconiiformes)
Kárókatona (=kormorán, Phalacrocorax carbo)
Kis kócsag (Egretta garzetta)
Szürke gém (Ardea cinerea)
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Darualakúak rendje (Gruiformes)
Túzok (Otis tarda)
Szárcsa (Fulica atra)
Sólyomalakúak rendje (Falconiformes)
Vörös vércse (Falco tinnunculus)
Vándorsólyom (Falco peregrinus)
Egerészölyv (Buteo buteo)
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Héja (Accipiter gentilis)
Karvaly (Accipiter nisus)
Tyúkalakúak rendje (Galliformes)
Fogoly (Perdix perdix)
Fácán (Phasinus colchicus)
Siketfajd (Tetrao urogallus)
Lilealakúak rendje (Charadriiformes)
Bíbic (Vanellus vanellus)
Dankasirály (Larus ridibundus)
Galambalakúak rendje (Columbiformes)
Balkáni gerle (Sstreptopelia decaocto)
Szalakótalakúak rendje (Coraciiformes)
Jégmadár (Alcedo atthis)
Szalakóta (Coracias garrulus)
Gyurgyalag (Merops apiaster)
Bagolyalakúak rendje (Strigiformes)
Erdei fülesbagoly (Asio otus)
Harkályalakúak rendje (Piciformes)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Zöld küllő (Picus viridis)
Nagy fakopáncs (=tarka harkály, Dendrocopus major)
Énekesmadár-alakúak vagy verébalakúak rendje (Passeriformes)
Füsti fecske (Hirundo rustica)
Molnárfecske (Delichon urbica)
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)
Barázdabillegető (Motacilla alba)
Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Ökörszem (Troglodytes troglodytes)
Feketerigó (Turdus merula)
Függőcinege (Remiz pendulinus)
Széncinege (Parus major)
Kék cinege (Parus coeruleus)
Tengelic (Carduelis carduelis)
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Mezei veréb (Passer montanus)
Házi veréb (Passer domesticus)
Seregély (Sturnus vulgaris)
Csóka (Corvus monedula)
Vetési varjú (Corvus frugilegus)
Holló (Corvus corax)
Emlősök osztálya (Mammalia)
/Theria alosztály/
Rovarevők rendje (Insectivora)
Keleti sün ((Erinaceus europaeus)
Vakond(ok) (Talpa europaea)
Mezei cickány (Crocidura leucodon)
Rágcsálók rendje (Rodentia)
Mókus (Sciurus vulgaris)
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Európai hód (Castor fiber)
Házi egér (Mus musculus)
Vándorpatkány (Rattus norvegicus)
Mezei pocok (Microtus arvalis)
Ürge (Citellus citellus)
Nyúlalakúak rendje (Lagomorpha)
Mezei nyúl (Lepus europeus)
Üregi nyúl (Oryctogalus cuniculus)
Ragadozók rendje (Carnivora)
Nyest (Martes foina)
Nyuszt (Martes martes)
Görény (Mustela putorius)
Hermelin (Mustela erminea)
Menyét (Mustela nivalis)
Vidra (Lutra lutra)
Borz (Meles meles)
Vadmacska (Felis silvestris)
Közönséges hiúz (Felis lynx)
Róka (Vulpes vulpes)
Farkas (Canis lupus)
Barnamedve (Ursus arctos)
Párossujjú patások rendje (Artiodactyla)
/Disznóalkatúak alrendje (Suina)/
Vaddisznó (Sus scrofa)
/Kérődzők alrendje (Ruminantia)/
Dámvad (Dama dama)
Gímszarvas (Cervus elaphus)
Jávorszarvas (Alces alces)
Őz (Capreolus capreolus)
Muflon (Ovis musimon)

