ajyreever treska pollak
Alabama cave crayfish rak Jonesův
Alabama clubshell velevrub Troschelův
Alabama lamp mussel velevrub zelenavý
Alabama pearlshell perlorodka mariánská
Alabama shad placka alabamská
alae keo keo lyska americká havajská
Alaotra grebe potápka skořicovohrdlá
Alaska cod treska velkohlavá
Alaskan grayling lipan arktický
albacore tuňák bílý, tuňák křídlatý
albette ouklej obecná
albinism albinismus
albino albín
Albright knot uzel k spojování vlasců značně
rozdílné tloušťky
alburn ouklej obecná
alder fly střechatka
Aleutian holly-fern kapradina aleutská
Aleutian skate rejnok aleutský
Aleutian tern rybák aleutský
alevin plůdek se žloutkovým váčkem, mladá ryba,
váčkový plůdek, embryonek, vykulený plůdek,
losos obecný
alevins losos obecný
alewife placka pomořanka, sleď
Alexandrine plover kulík mořský, kulík písečný
aleywin losos
algae řasy
algal bloom kvetení vody, vodní květ
Alice shad placka pomořanka
alimentary zažívací
alimentary sack žloutkový váček
alimentary tract zažívací systém
alkali grass zblochanec
alkaline zásaditý
alkaline reaction of water zásaditá reakce vody
alkalinity zásaditost, alkalita vody
alkylating agents alkylační činidla
allacustrine žijící v jezerech ale odplouvající po
proudu
Allegheny brook lamprey mihule Greeleyova
Allegheny mountain dusky salamander mlok
alleghenský
allele alela, vrozená odchylka, variace
allelism alelismus
allelomorph alela
allelotype typ alely
Allen's gallinule slípka Allenova
alley placka pomořanka
Allice shad placka pomořanka
allis placka pomořanská, placka pomořanka
allis shad placka pomořanská
Allis shad placka pomořanka
allis-shad placka pomořanka
allogene alogen

alloploid aloploid, aloploidní
alloploidy aloploidie
allotypic alotypický
alluvial usazený, nanesený vodou
alluvial deposit usazenina přinesená vodou
almaco jack tuňáček almako
alose placka pomořanka
alpine bistort rdesno živorodé
alpine bullhead vranka pruhoploutvá
alpine char siven alpský
alpine newt čolek horský
alpine salamander mlok černý
alpine shrew rejsek horský
alpine trout siven alpský
alpine woodsia kapradinka alpská
altered změněný
alternative crops střídavé obhospodařování rybníků
alternative disjunction střídavé rozestupování
Amami woodcock sluka japonská
Amargosa toad ropucha Nelsonova
Amazon kingfisher rybařík amazonský
amberfish tuňáček Dumerilův
amberjack kranas Dumerilův, tuňáček Dumerilův
ambush záloha
ambush to lie ležet v záloze
ameiosis ameióza
American black duck kachna tmavá
American blue point oyster ústřice virginská
American brook lamprey mihule Lamotteova
American brook trout siven americký
American brook-trout siven americký
American bullfrog skokan volský
American bulrush skřípinec pichlavý
American catfish sumeček americký
American char siven americký
American coot lyska americká
American eel úhoř americký, úhoř mořský
American egret volavka bílá
American flagfish štikovec floridský
American golden plover kulík hnědokřídlý, kulík
říční
American golden-eye polák americký
American golden-plover kulík hnědokřídlý
American goldeneye hohol islandský
American goosander morčák velký americký
American lobster humr americký
American mink norek americký, norek
American mole shrew rejsek krátkoocasý
American oyster ústřice virginská
American pike perch candát
American plaice platýs drsný
American purple gallinule slípka martinická
American pygmy kingfisher rybařík kovový
American pygmy shrew rejsek zakrslý
American red eft čolek rodu Notophthalmus
American sardine sardinka
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American scaup duck polák kaholka
American shad placka pomořanka
American toad ropucha americká
American waterplantain žabník jitrocelový
American white waterlily leknín voňavý
American white-fronted goose husa běločelá
American woodcock sluka americká
amino acid aminokyselina
amitosis přímé jaderné dělení
amitotic dělící se přímo
amixia nepohlavní rozmnožování
amixis nepohlavní rozmnožování
ammer goose potáplice severní
ammocoete mihule
ammocoete larva minoha
amoeba měňavka
amorphous amorfní
amphibian obojživelník
amphibious obojživelný
amphibious bistort rdesno obojživelné
amphidiploid amfiploid, amfiploidní
amphidromous amfidromní, schopný žít ve sladké
i slané vod
amphimixia pohlavní rozmnožování
amphimixis pohlavní rozmnožování
amphiuma úhořík
amultiple alleles zmnožené alely
amur amur
Amur green heron volavka proužkovaná amurská
Amur pike štika amurská
anabiosis oživení
anadromous anadromní, žijící v mořích a migrující
do řek
anadromous fish anadromní ryby
Anadyr sculpin vranka Kaganowského
anaerobic bez volného kyslíku, anaerobní
anal řitní
anal fin řitní ploutev
analogue analog
anaphase projevení se
anaphase number anafázický pohyb
anaphasic anafázický
anchor kotva, zakotvit, ukotvit
anchor up zakotvit
anchored zakotvený
anchovy sardel, sardel obecná
Andaman crake chřástal andamanský
Andean duck kachnice jamajská peruánská
Andean gull racek andský
Andean teal čírka andská
aneuploid aneuploid
aneuploidy aneuploidie
angel fish pražma obecná
angel shark ďas mořský
angelfish ďas mořský
anglar sportovní rybář

angle lovit ryby udicí
angler sportovní rybář, ďas mořský, ďas, ostnatec
malý
angler fish ďas, ďas mořský
anglerfish ďas mořský, ďas
angleworm žížala obecná, žížala
Anglican tern rybák černozobý
angling sportovní rybolov
angling club rybářský spolek
animal zvíře, živočišný
animal kingdom fauna
animal plankton živočišný plankton
anisogamete nestejná gameta
anisogamy anisomagie
annagul racek tříprstý
annet racek bouřní, racek tříprstý
annular ring roční kruh na rybí šupině
annulated sticky hydroid nezmarovka prstencová
anopheles anofeles
anopheles mosquito anofeles
anseriform bird husa
ant mravenec
Antarctic tern rybák jižní
antenna tykadlo, anténa
antenna float anténní splávek
anti tangle rig systém zabraňující zamotání
anti-kinking vane plochý antikinker
anti-reverse zábrana zpětného otáčení cívky navijáku
antibiotics antibiotika
antibody protilátka
antigen antigen
antikink device antikinker
antimutagene antimutagen
antimutagenic antimutagenní
antireverse reel naviják s blokováním zpětného
otáčení
antitangle bránící zamotání
antitether link závěs proti mazání
Apache Arizona trout pstruh apache
Apache trout pstruh zlatý
Apalachicola dusky salamander mlok apalačský
aphanimezon flos aquae snopečkovité řasy
Aphrodite fritillary perleťovec Afroditin
apogamy rozmnožování se bez oplodnění
apomictic apomiktický
apomixia rozmnožování se bez oplodnění
apparatus for electrical fishing elektrický agregát
apple cancer rakovina ovocných stromů
aquatic vodní
aquatic insect vodní hmyz
aquatic plant life vodní rostlinstvo
aquatic plants vodní rostliny
aquatic warbler rákosník ostřicový, rákosník vodní
aquatic weeds nevítané rostliny, plevele
aqueous vodní, vodnatý, vodní
Arab blenny slizoun mekranenský
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arbor osa navijáku, vnitřní průměr cívky navijáku
arbor knot klouzavý uzel k připojení konce
podkladové šňůře
archaic moth chrostíkovník
archiplasm archiplasma
archoplasm archiplasma
arctic arktický
Arctic brook lamprey mihule japonská
Arctic char siven alpský, siven arktický
Arctic cisco síh omula, síh omul
Arctic cod treska polární
arctic diver potáplice severní
Arctic flounder platýs polární
Arctic grayling lipan arktický
Arctic lamprey mihule japonská
Arctic loon potáplice severní
Arctic smelt koruška smrdutá
Arctic tern rybák dlouhoocasý
ardeid volavka
area oblast, plocha
Argentine ruddy duck kachnice malá
argulus kapřivec plochý
Arkansas broken-ray velevrub Reevův arkansaský
Arkansas fatmucket velevrub Powellův
Arkansas saddled darter slizoun arkansaský
Arlesey bomb bomba Arleseyská
arm paže, výčnělek
arm of a paternoster ramínko páternosteru
Armenian gull racek arménský
arp polák chocholačka
arrangement uspořádání
arrow darter slizoun šípovitý
arrowhead šípatka střelovitá, šípatka střelolistá
Arroyo toad ropucha kalifornská
arsefoot potápka malá
arsfoot potápka roháč
artefa artefakt
artifical lake údolní nádrž
artificial umělý
artificial bait umělá nástraha
artificial culture umělý chov ryb
artificial fertilization of fish eggs umělé oplození
jiker
artificial fertilizers minerální hnojiva
artificial fly umělá muška
artificial hatching of fish eggs umělé líhnutí jiker
artificial propagation umělý chov ryb
artificial spawning nest umělé trdliště
Arulius barb parmička velkoskvrnná
arum lily ďáblík
aschelminth hlísti
asexual nepohlavní
ash-coloured hern volavka rusohlavá
ash-coloured hernshaw volavka rusohlavá
ash-coloured heron volavka rusohlavá
ash-coloured loon potápka roháč

ash-coloured swan potápka roháč
ash-throated crake chřástal bělobradý
ashy darter slizoun šedý
ashy-headed wagtail konipas luční italský
Asiatic common gull racek bouřní kamčatský
Asiatic finfoot chřástalovec indický
Asiatic golden plover kulík říční
Asiatic goosander morčák východní
Askew's gull racek chechtavý
asp bolen dravý
ass of the partridge sluka lesní
association sdružování
aster aster
astern směrem k zádi lodi
astragal perlovec
asynapse asynapse
asyndesis asynapse
at anchor zakotvený
atavism atavismus
atavistic atavistický
ater insect vodní hmyz
ather-cap vážka
atherbell vážka
atherbill vážka
atitlan grebe potápka malá evropská, potápka
obrovská
Atlantic atlantský
Atlantic bonito tuňák pelamida
Atlantic chub mackerel makrela španělská
Atlantic cod treska baltská, treska obecná
Atlantic electric ray rejnok Nobilův
Atlantic hake štikozubec obecný
Atlantic halibut platýs obecný
Atlantic herring sleď obecný atlantský, sleď obecný
Atlantic horse mackerel kranas obecný
Atlantic kittiwake racek tříprstý
Atlantic lumpfish hranáč šedý
Atlantic mackerel makrela obecná
Atlantic mackerel shark žralok sleďový
Atlantic navaga treska nawaga
Atlantic pigtoe velevrub Masonův
Atlantic pomfret pražma obecná
Atlantic salmon losos obecný
Atlantic sedge ostřice atlantská
Atlantic shad placka finta, placka pomořanka
Atlantic sharpnose shark žralok novozemský
Atlantic sturgeon jeseter ostronosý, jeseter velký
Atlantic torpedo rejnok Nobilův
Atlantis fritillary perleťovec atlantský
atoll atol, kruhový korálový útes
atomiser rozprašovač
attac treska jednoskvrnná
attached X-chromosome připojený X-chromozóm
attachment připojení
attagen sluka lesní
atteal polák velký
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