Zwierzęta wykorzystane w procedurach w 2015 r. z podziałem na gatunki
gatunek

ilość
88601

mysz domowa (Mus musculus)
szczur wędrowny (Rattus norvegicus)

36028

świnka morska (Cavia porcellus)

5752

chomik syryjski (Mesocricetus auratus)

22

chomik chiński (Cricetulus griseus)

0

myszoskoczek mongolski (Meriones unguiculatus)

178

inne gryzonie (inne Rodentia)

7714
popielica szara (Glis glis)

100

chomik dżungarski (Phodopus sungorus)

237

nornik północny (Microtus oeconomus)

30

nornik zwyczajny / polny (Microtus arvalis)

128

nutria amerykańska (Myocastor coypus)

20

szynszyla krótkoogonowa (Chinchilla chinchilla)

25

nornica ruda (Myodes glareolus)

7006

mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus)

12

mysz polna (Apodemus agrarius)

78

mysz leśna (Apodemus flavicolis)

51

chomik europejski (Cricetus cricetus)

21

szynszyla mała (Chinchilla lanigera)

6

królik europejski (Oryctolagus caniculus)

1904

kot domowy (Felis catus)

8

pies domowy (Canis familiaris)

19

fretki (Mustela putorius furo)

0

inne drapieżniki (inne Carnivora)

818
łasica pospolita (Mustela nivalis )

5

borsuk europejski (Meles meles )

10

jenot azjatycki (Nyctereutes procyonoides )

10

lis rudy (Vulpes vulpes )

20

niedźwiedź brunatny (Ursus arctos )

4

norka amerykańska (Neovison vison )

769

konie, osły i ich mieszańce (Equidae)

201

świnie (Sus scrofa domesticus)

1713

kozy (Capra aegagrus hircus)

1

owce (Ovis aries)

519

bydło (Bos primigenius)

811

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

sajmiri wiewiórcza (w tym Saimiri sciureus)

0

inne gatunki zwierząt naczelnych (inne gatunki Ceboidea i Cercopithecoidea)

0

człekokształtne (Hominoidea)

0

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

sajmiri wiewiórcza (w tym Saimiri sciureus)

0

inne gatunki zwierząt naczelnych (inne gatunki Ceboidea i Cercopithecoidea)

0

człekokształtne (Hominoidea)

0
1154

inne ssaki (inne Mammalia)

opos krótkoogonowy (Monodelphis domestica)

109

mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus)

76

nocek rudy (Myotis daubentonii)

56

mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii)

2

mroczek późny (Eptesicus serotinus)

11

borowiec leśny / borowiaczek (Nyctalus leisleri)

15

gacek brunatny (Plecotus auritus)

11

karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus)

43

zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens)

11

borowiec wielki (Nyctalus noctula)

505

ryjówka malutka (Sorex minutus)

2

jeż zachodni (Erinaceus europaeus)

7

jeż wschodni (Erinaceus roumanicus)

7

nocek duży (Myotis myotis)

30

Myotis spp.

147

karlik większy (Pipistrellus nathusii)

36

nocek Natterera (Myotis nattereri)

38

jeleń szlachetny (Cervus elaphus)

2

zając szarak (Lepus europaeus)

10

ryjówka aksamitna (Sorex araneus)

36

kura domowa (Gallus gallus domesticus)

11099

inne ptaki (inne Aves)

5784
przepiórka japońska (Coturnix japonica)

1054

gołąb skalny (Columba livia)

776

drozd śpiewak (Turdus philomelos)

60

zeberka (Taeniopygia guttata)

208

bocian biały (Ciconia ciconia)

352

remiz (Remiz pendulinus)

95

cierniówka (Sylvia communis)

103

ortolan (Emberiza hortulana)

47

chwastówka uboga (Cisticola chubbi)

43

dzierzyk żółtobrzuchy (Laniarus atroflavus)

38

sikora modra (Canistes caerules)

177

wróbel domowy (Passer domesticus), siora
bogatka (Parus major), sikora modra (Canistes
caerules)

45

bogatka zwyczajna (Parus major)

955

dymówka (Hirundo rustica)

282

sokół wędrowny (Falco peregrinus)

46

krzakówka wachlarzowata (Gerygone
flavolateralis)

42

rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)

60

łyska (Fulica atra)

8

krzyżówka (Anas platyrhynchos)

179

biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)

45

biegus rdzawy (Calidris canutus)

39

brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

11

piaskowiec (Calidris alba)

14

śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

213

mewa siwa (Larus canus)

239

rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)

115

rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

8

rybitwa białoczelna (Sternula albiforns)

21

indyk domowy (Meleagris gallopavo gallopavo
var. domesticus)

364

kos zwyczajny (Turdus merula)

145

gady (Reptilia)

105

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

224

grzbietorodowate: Platany szponiaste (Xenopus laevis) oraz platany
tropikalne (Xenopus tropicalis)

102

inne płazy (inne Amphibia)

138
salamandra plamista (Slalamandra
salamandra )

124

żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae )

5

żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus )

4

żaba wodna (Pelophylax esculentus )

5

danio pręgowany (Danio rerio)

679

inne ryby (inne Pisces)

10882
ryby łososiowate (Salmonidae)

200

babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris)

42

wzdręga (Scardinius erythrophthalmus)

1000

jesiotr rosyjski (Acipenser guldenstaedtii)

360

sterlet (Acipenser ruthenus)

660

okoń europejski (Perca fluviatilis)

225

jaź (Leuciscus idus)

177

troć (Salmo trutta)

469

koza pospolita (Cobitis taenia)

23
70

sandacz (Sander lucioperca)

1035

jesiotr syberyjski (Acipenser baeri)

10

sum europejski (Silurus glanis)

8

sieja pospolita (Coregonus lavaretus)

70

pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)

4127

gupik pawie oko (Poecilia reticulata)

10

karaś (Carassius carassius)

80

karp (Cyprinus carpio)

1160

stornia (Platichthys flesus)

10

molinezja (Poecilia sphenops)

15

głowonogi (Cephalopoda).

ciernik (Gasterosteus aculeatus)

75

babka bycza (Neogobius melanostomus)

20

lin (Tinca tinca), Amur, węgorz europejski
(Anguilla anguilla), pstrąg tęczowy
(Oncorhynchus mykiss), brzana pospolita
(Barbus barbus)

1000

babka łysa (Babka gymnotrachelus), okoń
pospolity (Perca fluviatilis) ,trawianka
(Perccottus glenii) , płoć (Rutilus rutilus)

30

płoć (Rutilus rutilus)

6
0

RAZEM

174456

