
F A U N A : 

Savci: 

Hmyzožravci – ježkovití (Erinaceidae): ježek bělobřichý 

 

Bércouni - bércounovití (Macroscelididae): bércoun čtyřprstý, krátkoocasý a skvrnitý 

Primáti  - kombovití (Galagonidae): komba jižní, ušatá a velká 

- kočkodanovití (Cercopithecidae): kočkodan diadémový a obecný; pavián pláštíkový 

Luskouni – luskounovití (Manidae): luskoun stepní 

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): králík rudonohý; zajíc africký a savanový 

Hlodavci - dikobrazovití  (Hystricidae): dikobraz jihoafrický a obecný 

- noháčovití (Pedetidae): noháč jihoafrický 

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): medojed kapský; vydra africká a skvrnitá; zorila páskovaná 
a velká 

- psovití (Canidae): pes hyenovitý a ušatý; šakal čabrakový a pruhovaný 

 

- cibetkovití (Viverridae): cibetka africká; ženetka skvrnitá, tečkovaná a tlustoocasá 



- promykovití  (Herpestidae): mangusta abuvudan, jižní, tlustoocasá a žíhaná; promyka 
bažinná, červená a ichneumon 

- hyenovití (Hyaenidae): hyena skvrnitá 

- kočkovití  (Felidae): gepard štíhlý; kočka plavá a zlatá; lev pustinný; levhart skvrnitý; rysec 
karakal; serval stepní 

Hrabáči – hrabáčovití (Orycteropodidae): hrabáč kapský 

Chobotnatci - slonovití (Elephantidae): slon africký 

Damani – damanovití (Procaviidae): daman skalní, stepní a stromový 

Lichokopytníci  – koňovití (Equidae): zebra Burchellova a stepní 

Sudokopytníci - prasatovití (Suidae): prase savanové; štětkoun šedý 

- hrochovití (Hippopotamidae): hroch obojživelný 

- žirafovití (Giraffidae): žirafa (často albinotická) 

 

- turovití (Bovidae): antilopa koňská, losí, Sharpeova, trávní a vraná; antilopka oribi; 
bahnivec jižní a severní; buvol africký; buvolec Lichtensteinův a modrý; chocholatka červená, 
modrá a schovávavá; impala; kudu malý a velký; lesoň pestrý; sitatunga; skálolez skákavý; 
voduška puku a velká 

Ptáci: 

Pštrosi – pštrosovití (Struthionidae): pštros dvouprstý 

Potápky - potápkovití (Podicipedidae):  potápka malá 

Veslonozí - pelikánovití (Pelecanidae): pelikán africký a bílý 

- kormoránovití  (Phalacrocoarcidae): kormorán dlouhoocasý a velký 



- anhingovití (Anhingidae): anhinga rezavá 

Brodiví  - volavkovití (Ardeidae): bukač velký; bukáček zakrslý; kvakoš noční; volavka 
africká, bílá, černá, červená, hnědobřichá, modrozobá, obrovská, popelavá, proměnlivá, 
prostřední, rusohlavá, stříbřitá a vlasatá 

 

- člunozobcovití (Balaenicipitidae): člunozobec africký 

- kladivoušovití (Scopidae): kladivouš africký 

- čápovití (Ciconiidae): čáp bělokrký, bílý, černý, sedlatý a simbil; marabu africký; nesyt 
sfrický; zejozob africký 

- ibisovití (Threskiornithidae):  ibis hagedaš, hnědý a posvátný; kolpík africký 

Plameňáci - plameňákovití (Phoenicopteridae): plameňák malý a růžový 

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): čírka hottentotská, modrá a popelavá; husice egyptská; 
husička dvoubarvá, krátkoocasá a vdovka; hvízdák euroasijský; kachna temná; kachnička 
pestrá; lžičák pestrý; ostralka rudozobá;  pižmovka hřebenatá a ostruhatá; zrzohlávka rudooká 

 

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): jestřáb gabar a volavý; jestřábec pestrý a pochopovitý; 
káně černohřbetá, horská a lesní; krahujec nejmenší a šikra; luňák hnědý a netopýří; 
luňákovec kukačkovitý; luněc šedý; moták africký, lužní, pochop a stepní; orel bojovný, 
damaní, chocholatý, jasnohlasý, korunkatý, křiklavý, nejmenší, okrový, savanový, stepní a 
Wahlbergův; orlík hnědý, kejklíř a tmavoprsý; orlosup palmový; sup africký, chocholatý, 
kapucín, krahujový, královský a mrchožravý 



- orlovcovití (Pandionidae):  orlovec říční 

- sokolovití (Falconidae):  dřemlík rudohlavý; ostříž africký, arabský a lesní; poštolka 
amurská, Dickinsonova, jižní, obecná, rudonohá a šedá; raroh jižní; sokol stěhovavý; sokolík 
malý 

- hadilovovití (Sagittariidae): hadilov písař 

Hrabaví - bažantovití (Phasianidae): frankolín Hildebrandtův, chocholatý, rezavohlavý, 
rezavokřídlý a rudohrdlý; křepelka harlekýn a polní 

- perličkovití  (Numididae): perlička chocholatá a kropenatá 

 

Krátkok řídlí - perepelovití (Turnicidae): perepel evropský 

- jeřábovití (Gruidae): jeřáb bradavičnatý a královský 

- chřástalovití (Rallidae):  chřástal africký, nejmenší, polní, rákosní, žíhaný a žlutozobý; 
lyska hřebenatá; slípka Allenova, drobná, modrá a zelenonohá 

- chřástalcovití (Heliornithidae): chřástalec africký 

- dropovití  (Otidae): drop bělobřichý, Denhamův a černobřichý 

Dlouhokřídlí - ostnákovití (Jacanidae): ostnák africký a malý 

- slučicovití (Rostratulidae): slučice zlatá 

- kulíkovití  (Charadriidae):  čejka běločelá, bělohlavá, hnědá, korunkatá, šedoprsá a trnitá; 
kulík africký, bledý, kaspický, písečný a třípásý 

- slukovití (Scolopacidae):  bekasina otavní a větší; jespák bojovný, křivozobý, malý a 
písečný; koliha velká; pisík obecný; vodouš bahenní, kropenatý, šedý a štíhlý 

- tenkozobcovití (Recurvirostridae):  pisila čáponohá; tenkozobec opačný 



 

- dytíkovití  (Burhinidae): dytík skvrnitý a tmavý 

- ouhorlíkovití  (Glareolidae): běhulík černokřídlý, páskovaný a velký; ouhorlík černokřídlý a 
stepní 

- rackovití  (Laridae): racek šedohlavý 

- rybákovití (Sternidae):  rybák bahenní, bělokřídlý a černozobý 

- zobounovití (Rynchopidae): zoboun africký 

Stepokurové – stepokurovití (Pteroclidae): stepokur  žlutohrdlý 

 

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub africký, narůžovělý, olivový a skvrnitý; 
hrdlička bubínková, červenooká, damarská, kapská, senegalská, šedoocasá, temná a 
zelenoskvrnná 

Papoušci - papouškovití (Psittacidae):  papoušek zelenobřichý a žlutotemenný 

Kukačky – turakovití  (Musophagidae): sparák naholící; turako lesklohlavý a Schalowův 

- kukačkovití  (Cuculidae):  kukačka africká, bělobrvá, černobílá, černoprsá, červenoprsá, 
chocholatá, Klaasova, křiklavá, lesklá, měděná, obecná, pruhoprsá a žlutobřichá 

Sovy - sovovití (Tytonidae): sova pálená a travní 



- puštíkovití (Strigidae): ketupa Pelova; kalous africký; kulíšek africký a perlový; výr africký 
a bělavý; výreček africký a bělolící 

 

Lelkové - gvačarovití  (Steatornithidae): lelek etiopský, gabonský, hvízdavý, lesní, 
tečkovaný a vlajkový 

Svišťouni - rorýsovití  (Apodidae):  rorýs africký, bělokostřecový, domovní, obecný a velký 

Myšáci – myšákovití (Coliidae): myšák dlouhoocasý a hnědokřídlý 

Trogoni - trogonovití (Trogonidae): trogon uzdičkový 

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae):  ledňáček kápový, límcový, modropláštílový, 
senegalský, šedohlavý, trpasličí a žíhaný; rybařík jižní a velký 

- vlhovití (Meropidae): vlha běločelá, Boehmova, malá, modrolící, modroprsá, núbijská, 
pestrá, skořicovoprsá, vlaštovčí a zelená 

- mandelíkovití (Coraciidae): mandelík fialovoprsý, hajní, miombový, nachový a skořicový 

- dudkovití (Upupidae): dudek chocholatý 

- dudkovcovití (Phoeniculidae): dudkovec křivozobý, oranžovozobý a stromový 

 

- zoborožcovití (Bucerotidae): zoborožec Deckenův, kaferský, korunkatý, naříkavý, rudozobý 
a šedý 



Šplhavci - vousákovití (Capitonidae): vousák černohřbetý, Levaillantův, obojkový, 
skvrnitoboký a zlatočelý 

- medozvěstkovití (Indicatoridae): medozvěstka hnědohřbetá, křiklavá, menší a šupinkohrdlá 

- datlovití  (Picidae):  datel Benettův, kardinálský, núbijský, Stierlingův, šedohlavý, vousatý, 
zelenohřbetý a zlatoocasý 

Pěvci – lobošovití (Eurylaimidae): loboš africký 

 

- pitovití  (Pittidae): pita africká 

- skřivanovití (Alaudidae): skřivan běloocasý, třepetavý a vrabcovitý 

- vlaštovkovití (Hirundinidae): břehule africká, hnědohrdlá a říční; jiřička obecná; vlaštovka 
bělohlavá, dlouhoocasá, hnědá, horská, menší, obecná, skalní a velká 

- konipasovití (Motacillidae): konipas africký, bystřinný a luční, linduška dlouhozobá, lesní a 
pastvinná; linduškovec žlutohrdlý 

- housenčíkovití (Campephagidae): housenčík běloprsý a černý 

- bulbulovití (Pycnonotidae): bulbul východoafrický, zahradní a žlutobřichý; bulbulec 
Cabanisův, olivový, tečkovaný, zemní a žlutopruhý 

- ťuhýkovití  (Laniidae): ťuhýk afrotropický, běloramenný, korunkatý, menší, obecný, stračí, 
středoasijský a šedohřbetý 

 



- čagrovití (Malaconotidae): čagra černokorunkatý a hnědohlavý; ťuhýkovec africký, 
angolský, černohřbetý, šedohlavý, tmavý a tropický 

- přílbovníkovití (Prionopidae): přílbovník černohnědý a chocholatý 

- drozdovití (Turdidae):  drozd oranžovoprsý a rudozobý; drozdík bělobrvý, límcový, 
oranžovohlavý a tečkovaný; skalník skvrnitý 

- timáliovití  (Timaliidae): timálie africká, mniší a uzdičková 

- lejskovití (Muscicapidae): bělořit běločapkový, bělohrdlý a šedý; bramborníček africký; 
červenka hvězdičková; lejsek africký, brýlatý, černolesklý, horský, olověnobarvý, popelavý, 
šedohnědý a šedý; pěvec hnědokřídlý a vousatý; skalníček šedohnědý 

- lesknáčkovití  (Platysteiridae): lesknáček obecný 

- lejskovcovití (Monarchidae): lejskovec lesní a nádherný 

 

- pěnicovití (Sylviidae): budníček lesní a větší; cetie skořicová a velká; cistovník africký, 
cvrlikavý, černouzdičkový, drobný, pokřovní, proměnlivý, rákosníkový, rezavolící, 
tlustozobý, úzkoocasý a zpěvavý; cistovníkovec malawský; hylie modrohřbetá; krejčiříček 
akáciový; pěnice hnědokřídlá; pěnicovec krátkoocasý, střízlíkovitý a zelenohlavý; pěnička 
rezavolící; prinie afroasijská a žlutoprsá; rákosník africký, jižní, proužkovaný, velký a 
zpěvný; sedmihlásek africký, hajní a šedý 

- moudivláčkovití  (Remizidae): moudivláček africký 

- sýkorovití (Paridae): sýkora bělobřichá, miombová a rehkovitá 

- šoupálkovití (Certhiidae): šoupálek kropenatý 



 

- strdimilovití  (Nectariniidae): strdimil achátový, ametystový, bronzový, fialovohřbetý, 
mariquaský, miombový, nádherný, obojkový, pestrobřichý, porfyrový, proměnlivý a 
senegalský 

- kruhoočkovití  (Zosteropidae): kruhoočko východoafrické a žlutozelené 

- strnadovití (Emberizidae): strnad savanový, skalní a zlatoprsý 

- pěnkavovití (Fringillidae): stehlíkovec oranžovozobý; zvonohlík africký, mozambický a 
východoafrický 

- astrildovití (Estrildidae): amandina páskovaná; amarant malý, růžový a tmavý; astrild 
bahenní, horský, pestrý, šedoprsý, vlnkovaný, Wienerův a žlutobřichý; modroušek 
černoocasý; motýlek angolský, modrobřichý a rudouchý; stračka malá; vločkovník červený; 
zlatoprska malá 

- snovačovití (Ploceidae): přádelník dlasčí; snovač brýlový, červenoprsý, Holubův, kaferský, 
maskový, Napoleonův, ohnivý, rudozobý, tanzanský, tmavohřbetý a zahradní; snovatec 
černolící; vida africká, dlouhoocasá, lesklá, límcová a vějířová 

 

- vdovkovití (Viduidae): atlásek malý a proměnlivý; vdovka černobílá, rajská a širokoocasá 

- vrabcovití (Passeridae):  vrabec bělobrvý, sahelský a šedohalvý 

- špačkovití  (Sturnidae): klubák červenozobý a žlutozobý, leskoptev bělobřichá, kovová a 
malá; špaček laločnatý a rudokřídlý 

- žluvovití (Oriolidae): žluva hajní, škrabošková a zlatá 



- drongovití (Dicruridae): drongo africký 

- krkavcovití  (Corvidae): krkavec bělokrký; vrána černobílá 

Plazi: 

Krokodýli  – krokodýlovití (Crocodylidae): krokodýl nilský 

 

Šupinatí - gekonovití (Gekkonidae): Elasmodactylus tuberculosus 

- scinkovití (Scincidae): mabuja páskovaná; Riopa sundevallii 

- slepanovití (Leptotyphlopidae): slepani Leptotyphlops capense a L. scutifrons 

- užovkovití (Colubridae): Crotaphopeltis degeni a C. hotamboeia; Lycophidion capense; 
Meizodon semiornatus; Natriciteres olivacea; smaragdovka Philothamnus hoplogaster; 
šípovec ozdobný a šípovci Psammophis angolensis a P. sudanensis; Scaphiophis 
albopunctatus; užovka Lamprophis lineatus 

Obojživelníci: 

Žáby – pipovití (Pipidae): drápatka Muellerova a vodní 

 

- Dicroglossidae: Hoplobatrachus occipitalis 

- skokanovití (Ranidae): skokan mosambický 



- ptychadenovití (Ptychadenidae): ptychadena obecná, súdánská a ptychadeny Ptychadena 
anchietae, P. grandisonae, P. mossambica, P. oxyrhynchus, P. porosissima a P. taenioscelis 

- létavkovití (Rhacophoridae): pěnovnice Petersova 

- parosničkovití  (Microhylidae): fryna dvoupruhá 

- ropuchovití (Bufonidae):  ropucha černoprsá, červená, červenonohá a skvrnitá 

- prasatkovití (Hemisotidae): prasatka mramorovaná a prasatka Hemisus guineensis 

 

- afroskokanovití (Phrynobatrachidae): afroskokan ugandský, východoafrický a afroskokan 
Phrynobatrachus mababiensis 

- rákosničkovití (Hyperoliidae): afrička stepní a východoafrická; kasina senegalská; 
rákosničky Hyperolius acuticeps, H. glandicolor, H. kivuensis, H. marginatus a H. nasutus 

- kvikuňkovití  (Arthroleptidae): rákosnička hrabavá 

- hrabatkovité (Pyxicephalidae): hrabatka drsná; skokan angolský; tomopterna Tomopterna 
tuberculosa 

Ryby: 

Mnohoploutví – bichirovití (Polypteridae): bichir mnohoploutvý 

Ostnojazyční – rypounovití (Mormyridae): rypoun mozambický, štíhlý a rypoun 
Petrocephalus catostoma 

Trnobřiší - afrotetrovití  (Alestidae): afrotetra ocasoskvrnná a Sadlerova; binga pruhovaná 



 

Máloostní – kaprovití  (Cyprinidae): Chelaethiops rukwaensis; labea Labeo cylindricus a L. 
fuelleborni; Mesobola spinifer; parmička bažinná, burundská, červenooká, Jacksonova, 
Pellegrinova, řadoskvrnná, skvrnopásá a ugandská; pstruhovec Moorův 

Sumci - keříčkovcovití (Clariidae): Dinotopterus cunningtoni; Heterobranchus longifilis; 
keříčkovec červenolemý a keříčkovci Clarias alluaudi a C. liocephalus 

- sumíčkoviti  (Auchenoglanididae): sumíček západní 

 

- peřovcovití (Mochokidae): Chiloglanis kalambo a C. mbozi; peřovec Füllebornův, 
kazizinský, mozambický, rukwanský a viktorijský 

- sumčíkovití  (Schilbeidae): sumčík prostřední a stříbřitý 

- mřenkovcovití (Amphiliidae): mřenkovec Jacksonův a tanzanijský; Zaireichthys 
rotundiceps 

Halančíkovci – živorodkovití (Poeciliidae): štikovec Fuellebornův, Matthesův, moerunský 
a štikovec Aplocheilichthys centralis 

- Nothobranchiidae: halančík nádherný 

Ostnoploutví - vrubozubcovití (Cichlidae): tlamouni Oreochromis esculentus a O. 
rukwaensis (endemický druh); tilápie Tilapia rendall a T.  sparrmaniii; tlamovec modrý, 
tlustopyský a tlamovec Haplochromis fuelleborni 

Hrdložábří – hrotočelcovití (Mastacembelidae): hrotočelec Mastacembelus frenatus 



 

Dvouplicní – afričtí bahníkovití  (Protopteridae): bahník malý a západoafrický 

 

F L O R A : 

Dvoud ěložné: 

Šácholanotvaré - Annonaceae: Annona senegalensis; Friesodielsia obovata 

Pryskyřníkotvaré - chebulovité (Menispermaceae): Cocculus hirsutus 

Brukvotvaré  - kaparovité (Capparaceae): Cadaba kirkii 

- salvadorovité (Salvadoraceae): salvadora perská 

Santálotvaré - Olacaceae: Ximenia americana a X. caffra 

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): Dombeya rotundifolia; Grewia bicolor a G. flavescens; 
lejnice Sterculia quinqueloba; Thespesia garckeana 

- Dipterocarpaceae: Marquesia macroura; Monotes elegans 

 

Růžotvaré - řešetlákovité (Rhamnaceae): cicimek datlový 

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): Aeschynomene cristata; akácie zkroucená a akácie 
Acacia ataxacantha, A. hamiltoniana, A. seyal, A. nigrescens, A. nilotica, A, polyacantha a A. 



xanthophloea; Albizia antunesiana, A. harveyi a A. versicolor; Bauhinia petersiana; 
Brachystegia allenii, B. bohemii, B. bussei, B. floribunda, B. glaberrima, B. microphylla, B. 
spiciformis, B. taxifolia, B. utilis a B. wangermeeana; Burkea africana; citlivka Mimosa 
pigra; Erythrophleum africanum; Isoberlinia angolensis a I. tomentosa; Julbernardia 
globiflora a J. paniculata; křídloky Pterocarpus angolensis a P. tinctorius; Lonchocarpus 
bussei a L. capassa; Mundulea sericea; Neonotonia wightii; Neptunia prostrata; 
Ormocarpum trachycarpus; Pericopsis angolensis; Piliostigma thonningii; Pseudoeriosema 
borianii; Sesbania goetzei; tamarind indický 

 

Malpighiales - třezalkovité (Hypericaceae):  Harungana madagascariensis 

- pryšcovité (Euphorbiaceae):  Neoholstia tenuifolia; pryšce Euphorbia grantii a E. innocua 

- Ochnaceae: Ochna sp. 

- Phyllantaceae: Bridelia cathartica; Hymenocardia acida; Phyllanthus discoideus, P. 
engleri a P. reticulatus; Pseudolachnostylis maprouneifolia; Uapaca nitidula 

Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae):  Zanha africana 

- ledvinovníkovité (Anacardiaceae): mangovník indický; Ozoroa insignis; Sclerocarya birrea 

- březulovité (Burseraceae): Commiphora africana a C. mossambicensis 

Myrtotvaré  - myrtovité (Myrtaceae): pimentovníky Syzygium guineense a S. owariense 

 



- Combretaceae: Combretum adenogonium, C. collinum, C. molle, C. psidioides, C. 
purpureiflorum a C. zeyherii; Terminalia mollis a T. sericea 

Vřesovcotvaré - ebenovité (Ebenaceae): tomely Diospyros fischeri a D. mespiliformis 

Hořcotvaré - toješťovité (Apocynaceae):  Diplorhynchus condylocarpon; Voacanga 
africana 

- kulčibovité (Loganiaceae): kulčiby Strychnos heterodoxa, S. innocua a S. potatorum 

Brutnákotvaré  - brutnákovité (Boraginaceae):  kordie Cordia ovalis a C. sinensis 

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae):  Rotheca myricoides 

- trubačovité (Bignoniaceae): Dolichandrone obtusifolia; Kigelia africana; Markhamia 
zanzibarica; Stereospermum kunthianum 

- olivovníkovité (Oleaceae):  Schrebera trichoclada 

Tykvotvaré - tykvovité (Cucurbitaceae): lufa válcovitá 

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae):  turanka Conyza pyrrhopappa 

Jednod ěložné:  

 

Arekotvaré - arekovité (Arecaceae):  lontar etiopský 

Lipnicotvaré  - lipnicovité (Poaceae): Acroceras macrum; Andropogon brazzae; bér Setaria 
sphacelata; Diplachne fusca; ježatky Echinochloa pyramidalis a E. scabra; Loudetia simplex; 
Monocymbium ceresiiforme; paspal obilní; proso Panicum repens; rýže Oryza 
longistaminata; Sacciolepis africana; Sporobolus robustus a S. spicatus; štětkovka trojmužná; 
tajnička Leersia hexandra; Vossia cuspidata 

- šáchorovité (Cyperaceae):  rákos Phragmites mauritianus; šáchor papírodárný a šáchor 
Cyperus dives 

- orobincovité (Typhaceae):  orobinec Typha domingensis 


