Πίνακας 2. Είδη πανίδας
Alces alces

moose / elk

τάρανδος

Anas platyrhynchos

green-headed mallard

πρασινοκέφαλη

Anguis fragilis

blindworm

κονάκι

Anser anser

goose

χήνα

Aquila pomarina

κραυγαετός

Argilus

jewel beetle

είδος σκαθαριού

Arvicola terrestris

water voles

είδος τρωκτικού

Austropotamobius torrentinum
L.

crawfish

καραβίδα

Axis axis

spotted deer

τσιτάλι

Bison bosanus

wisent

βίσωνας

Bubo bubo

eagle-owl

μπούφος

Buteo buteo

buzzard

γερακίνα

Canis aureus

jackal / golden jackal

τσακάλι

Canis lupus

gray wolf / grey wolf / wolf λύκος

Castor fiber

beaver / european beaver

κάστορας

Cinonia nigra

black stork

μαυροπελαργός

Coronella austriaca

smooth snake

στεφανοφόρος

Coturnix coturnix

quail

ορτύκι

Dama dama

fallow deer

πλατώνι (ελαφοειδές)

Egretta garzetta

egret

λευκοτσικνιάς

Emys orbicularis

στικτή νεροχελώνα

Felis sylvestris

wild cat

αγριόγατα

Fulica atra

coot

αμερικανική φαλαρίδα

Gallinula chloropus

gallinule

νερόκοτα

Garrulus glandarius

jay

κισσα

Gulo gulo

wolverine

σιβηρική αρκούδα

Haliaeetus albicilla

white-tailed sea eagle

θαλασσαετός

Ips typographus

σκολύτης της ερυθρελάτης

Lepus lepus

hare

λαγός

Lururus tetrix

black grouse / heathcock

μαυροκόκκορας

Lutra lutra

otter

βίδρα

Lymantria monacha

num moth

Lynx lynx

lynx

λύγκας
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Marmota marmota

marmot

Melolontha melolontha

αρκτόμυς
Μηλολόνθη

Milvus migrans

black kite

τσίφτης

Milvus milvus

red kite

είδος τσίφτη

Mustela lutreola

european mink

ευρωπαϊκή νυφίτσα

Mustela nivalis

least weasel

νυφίτσα

Natrix natrix

grass nake

νερόφιδο

Neomys fodiens

water shrews

είδος τρωκτικού

Neovison vison

american mink

αμερικανική νυφίτσα

Oenas Columba

stock dove

φασσοπερίστερο

Orcinus orca

killer whale

φάλαινα δολοφόνος

Osmoderma eremite L.

ερημίτης

Ovibos moschatus

muskox

είδος της οικογένειας
Bovidae

Ovis aries Ovis musimon

mouflon

αγρινό

Pelophylax lessonae

pool frog

βάτραχος

Phalacrocorax carbo

cormorant / Great
cormorant

κορμοράνος

Pseudemydura umbrina

swamp turtle

είδος χελώνας

Rangifer tarandus

wild reindeer

άγριος τάρανδος

Rupicapra rupicapra

chamois / wild goat

αίγαγρος / αγριόγιδο

Rupicapra tatrica

αίγαγρος του Tatra

Sicista betulina

norhtern birch mouse

είδος ποντικιού

Strix uralensis

ural owl

είδος κουκουβάγιας

Sus scrofa

wild boar

αγριόχοιρος

Tetrao urogallus

capercaillie / wood grouse

αγριόκουρκος

Umbra crameri

σαρκοφάγο ψάρι

Ursus maritimus

polar bear

πολική αρκούδα

Vulpes lagopus

arctic fox / white fox

αλεπού της αρκτικής

Vulpes vulpes

fox

αλεπού

badger

ασβός

bark beetle

σκολύτις

bat

νυχτερίδα

beetle

σκαθάρι

bobak

μαρμότα

chaffinch

σπίνος ο κοινός
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dormouse

τυφλοπόντικας

green woodpecker

είδος τρυποκάρυδου

grouse

αγριόγαλος

hedgehog

σκαντζόχοιρος

horseshoe bat

είδος νυχτερίδας

larvae

προνύμφη

lesser spotted eagle

είδος αετού

marten

κουνάβι

middle spotted woodpecker είδος τρυποκάρυδου
muskrat

μοσχοπόντικας

partridge

πέρδικα

pheasant

φασιανός

pygmy owl

είδος κουκουβάγιας

raccon dog

ρακούν

roller woodpecker

είδος τρυποκάρυδου

sika deer

είδος ελαφιού

smell fox

είδος αλεπούς

squirrel

σκίουρος

stork

πελαργός

Tengmalm' owl

είδος κουκουβάγιας

Tinca tinca

είδος κυπρίνου

toad

φρύνος

trout

πέστροφα

viviparous lizard

είδος σαύρας

waterfowl

υδρόβιο πτηνό

weasel

νυφίτσα

western polecat

αγριόγατα

whale

φάλαινα
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