
gatunek Liczba

mysz domowa (Mus musculus)
89583

szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 28974

świnka morska (Cavia porcellus) 5232

chomik syryjski (Mesocricetus auratus) 150

chomik chiński (Cricetulus griseus) 0

myszoskoczek mongolski (Meriones unguiculatus) 120

inne gryzonie (inne Rodentia) 7930

chomik dżungarski (Phodopus sungorus) 187

mysz leśna  (Apodemus flavicolis) 314

mysz polna (Apodemus agrarius) 10

nornica ruda (Myodes  glareolus) 6950

nornik zwyczajny / polny (Microtus arvalis) 311

orzesznica leszczynowa  (Muscardinus 

avellanarius)
1

popielica szara (Glis glis) 157

królik europejski (Oryctolagus caniculus) 977

kot domowy (Felis catus) 0

pies domowy (Canis familiaris) 0

fretki (Mustela putorius furo) 0

inne drapieżniki (inne Carnivora) 130

łasica pospolita (Mustela nivalis ) 10

norka europejska (Mustela lutreola ) 120

konie, osły i ich mieszańce (Equidae) 50

świnie (Sus scrofa domesticus) 1513

kozy (Capra aegagrus hircus) 17

owce (Ovis aries)
1231

bydło (Bos primigenius)
403

małpiatki (Prosimia)
0

marmozety i tamaryny (w tym Callithrixx jacchus)
0

makak jawajski (Macaca fascicularis)
0

makak rezus (Macaca mulatta)
0

koczkodany Chlorocebus spp. (w tym Pygerythrus lub sabaeus)
0

pawiany (Papio spp.)
0

Zwierzęta wykorzystane w procedurach w 2017 r. z podziałem na gatunki
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sajmiri wiewiórcza (w tym Saimiri sciureus)
0

inne gatunki zwierząt naczelnych (inne gatunki Ceboidea i 

Cercopithecoidea)
17

czepiak czarnoręki (Ateles geoffroyi 

yucatanensis)
3

koczkodan górski (Allochrocebus lhoesti) 1

makak berberyjski (Macaca sylvanus) 4

makak lwi (Macaca silenus) 5

makak orientalny (Macaca nemestrina) 1

mangabka czarna (Lophocebus aterrimus) 1

mangaba obrożna (Cercocebus torquatus) 2

człekokształtne (Hominoidea)
0

inne ssaki (inne Mammalia) 700

borowiec wielki (Nyctalus noctula) 1

gacek brunatny (Plecotus auritus) 46

jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 40

karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) 4

kret europejski  (Talpa europaea) 26

mopek zachodni (Barbastella barbastellus)
56

mroczek  posrebrzany (Vespertilio murinus) 203

mroczek późny (Eptesicus serotinus) 8

nocek Brandta (Myotis brandtii) 3

nocek duży (Myotis myotis) 5

nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) 2

nocek Natterera (Myotis nattereri) 105

nocek rudy (Myotis daubentoni) 6

nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1

opos krótkoogonowy (Monodelphis domestica) 105

podkowiec mały (Rhinolopus hipposideros) 1

rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus) 7

rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 16

ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 41

ryjówka malutka (Sorex minutus) 20

sarna (Caproleus caproleus) 4

kura domowa (Gallus gallus domesticus)
5067

inne ptaki (inne Aves)
6579

batalion (Calidris pugnax) 12
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bażant zwyczajny (Phasianus colchicus) 32

bekas kszyk (Gallinago gallinago) 21

biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea) 23

biegus malutki (Calidris minuta) 1

biegus płaskodzioby (Calidris falcinellus) 10

biegus rdzawy (Calidris canutus) 12

biegus zmienny (Calidris alpina) 13

bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla) 67

bocian biały (Ciconia ciconia) 118

brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1

brodziec śniady  (Tringa erythropus) 2

czajka zwyczajna (Vanellus vanellus) 7

dymówka (Hirundo rustica) 283

gąsiorek (Lanius collurio) 14

gęś domowa (Anser domesticus) 242

gołąb skalny (Columba livia) 470

indyk domowy (Meleagris gallopavo gallopavo 

var. domesticus)
206

kos zwyczajny (Turdus merula) 10

kwokacz (Tringa nebularia) 2

krwawodziób (Tringa totanus) 1

krzyżówka (Anas platyrhynchos) 123

łabędź niemy (Cygnus olor) 10

łęczak (Tringa glareola) 39

łyska zwyczajna (Fulica atra) 65

mazurek (Passer montanus) 30

mewa siwa (Larus canus) 294

mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 173

modraszka zwyczajna (Cyanistes caeruleus) 1049

muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 24

piaskowiec (Calidris alba) 10

pliszka siwa (Motacilla alba) 18

pliszka żółta (Motacilla flava) 43

przepiórka japońska (Coturnix japonica) 125

rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 151
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rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida) 120

rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) 217

samotnik (Tringa ochropus) 6

sikora bogatka  (Parus major) 1789

sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) 1

sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) 1

wróbel (Passer domesticus) 267

wodniczka (Acrocephalus paludicola) 350

zeberka timorska (Taeniopygia guttata) 66

zięba (Fringilla coelebs) 61

gady (Reptilia)
314

żaby trawne (Rana temporaria) i żaby lamparcie (Rana pipiens)
20

grzbietorodowate: Platany szponiaste (Xenopus laevis) oraz platany 

tropikalne (Xenopus tropicalis) 0

inne płazy (inne Amphibia)
456

ropucha zielona (Bufotes viridis) 77

żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae ) 32

żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus ) 7

żaba wodna (Pelophylax esculentus ) 340

danio pręgowany (Danio rerio)
950

inne ryby (inne Pisces)
5381

babka łysa (Babka gymnotrachelus) 219

babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris) 40

babka szczupła (Neogobius fluviatilis) 78

głowacz białopłetwy (Cottus gobio) 15

gupik pawie oko (Poecilia reticulata) 800

jesiotr rosyjski (Acipenser gueldenstaedtii) 40

jesiotr syberyjski (Acipenser baeri) 40

karp (Cyprinus carpio) 354

kiełb pospolity (Gobio gobio) 72

minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae) 329

minóg strumieniowy (Lampetra planeri) 111

okoń europejski (Perca fluviatilis) 192

płoć (Rutilus rutilus) 80

pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) 1985

sandacz (Sander lucioperca) 176
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sieja pospolita (Coregonus lavaretus) 120

sterlet  (Acipenser ruthenus) 230

wzdręga (Scardinius erythrophthalmus) 500

głowonogi (Cephalopoda).
0
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