ّ أُخطبوط َق ِز ِميchobotnice Joubinova
 أُخطبوط قمرchobotnice měsíční
 أُخطبوط َكسْ ر جَ ْوزةchobotnice Octopus conispadiceus
 أُخ ُطبوط لوبيدchobotnice laločnatá
 أُخطبوط ُم َب َّقع أطلسيchobotnice Octopus zonatus
ُزدوج الشكل
ِ  أُخطبوط مargonaut bledý
 أُخطبوط مُعتمchobotnice sydneyská
 أُخطبوط مُقرَّ نchobotnice Tetracheledone spinicirrhus
 أُخطبوط مُقرَّ ن شائعchobotnice pižmová
 أُخطبوط مكسيكيchobotnice Octopus maya
سك
َّ  أُخطبوط ُم َمchobotnice pižmová
 أُخ ُطبوطات القطب الجنوبيchobotnice
 أَخنوس البحر أخضر أو أخنوس ُم َتس ِّلقježovka
drobná
 أخنوس المحيط الھادئ بنفسجيježovka Vanbruntova
– ّ توتياء – أوربّي، قنفذ البحر،أخنوسježovka jedlá
– ّ توتياء – شيلي، قنفذ البحر،أخنوسježovka Loxechinus albus
 توتياء، قنفذ البحر،أخنوسježovka dlouhoostná
 أخينوس البحر أسودježovka Arbacia lixula
ّجي
ِ  أَ َخينوس َب َنفسježovka obecná
 أدينياتkaložrout
ّ حلزون بحريّ درني، ّأذن البحر ال ّدرنيúšeň mořská
 أُذن البحر بيضاءúšeň Sřrensenova
 أَ َذن البحر سوداءúšeň černá
 أَ ُذن البحر ورديةúšeň vrásčitá
 أ ُ ُذن البحؤ خضراءúšeň zelená
 أ ُ ُذن البحؤ لُؤلؤةúšeň Haliotis assimilis
 أ ُ ُذن الفيلhouba mycí středomořská
 إربيان أحمر للجزيرة العربيةkorýš Aristeus alcocki
 إربيان الصخرة للمحيط الھادئkorýš Sicyonia ingentis
َ  أرجُلkrálíčkovec žlutosedlý
شوك ذو ُخطوط َذھبية
 أُرجُوانة غليظة الرِّ جلينnachovec Purpura pansa
 أرصوصة تِيغِينِيَّةšišánek rýhovaný
 أُرصوصة دائريَّةšišánek obecný
 أرصوصة ذات ضامَةšišan mozaikový
َ  أُرصوصةšišan přilbovitý
شريطِ يَّة
 أرصوصة مُحبَّبة للمُحيط الھادئšišánek Phalium
centiquadratum
 أُرْ صُوصَة م َُخ َّددةšišánek karibský
 أُركة َق ِز ِميَةfereza malá
 أُرْ َكة م َُزيَّفةkosatka černá
 أرنب البحرhranáč šedý
 أَريج آنطيřasa Dictyopteris polypodioides
إسبرط صغير غينيpelonula sierraleonská
 إسبرط ماالبارehirava říční
َ  أُسبور رأسmořan Chrysoblephus cristiالخ ْنجَ ر
ceps
 أُسبور رجل إنجليزيmořan anglický

 أبراميس بِّكينpacejn bílý
 أبرميس ذو زعانف سَليكِية و مُحَ َّززةploskozubec
zelenohrdlý
 أبرميس زعانف سُليكية يابانيšpičatník zlatopruhý
َ  أبرميس مونوكل ذوšpičatník běloالخدود الصَّفراء
lící
 أبرميس مونوكل سان ب ِْييرšpičatník dvouskvrnný
 أبرميس مونوكل صغير نا ِعمšpičatník Parascolopsis aspinosa
 أَبَرميس مُو ُنو َكل َعرَ بيšpičatník arabský
 أبرميس مونوكل مُخلَّبšpičatník dvoupruhý
 ابن مِقرض شِ جاريžížala Eisenia arborea
 أبو قرن للمحيط الھنديtreskoun McClellandův
 أبوصير أحمرsrdcovka ježatá
أبوصير ذو أضالعsrdcovka žebrovaná
أبوصير رفيقsrdcovka Trachycardium consors
 أبوصير عظيم ص ّقالsrdcovka královská
أبوصير قليل األضالعsrdcovka středomořská
 أبوصير ُم َت َث ِّوبsrdcovka Cardium ringens
َ  أبوصير ُمsrdcovka písečná
ش َّوك
َ  أبوصير ُمsrdcovka pacifická
ش َّوك للمحيط الھادئ
َ أبوصير َمشِ يقsrdcovka Trachycardium procerum
 أبوصير ُمعَسْ َقلsrdcovka hrbolkatá
َّ أبوصير َم ْكسي ِكيsrdcovka Trachycardium
panamense
 أبوصير ُم َن َّخسsrdcovka ostnitá
 أبو ِكرْ شplošák
ّ أُحطبوط ُكرَ يْويchobotnice Bathypolypus
sponsalis
 أُخطبزط ذو أربعة قُرونchobotnice čtyřrohá
 أُخطبوط أزرق ضخمchobotnice modrá
 أُخطبوط أطلسي شماليchobotnice arktická
 أخطبوط الرصيف كاريبانchobotnice karibská
 أُخطبوط الرمالchobotnice Octopus aegina
 أُخطبوط العنكبوتchobotnice středomořská
 أُخطبوط المُكوكبchobotnice kulovitá
 أُخطبوط امرأة عجوزchobotnice stařešina
 أُخطبوط حَ ِريش البحرchobotnice Scaeurgus unicirrhus
 أُخطبوط َخيْطيchobotnice Januariho
 أُخطبوط داناchobotnice Schmidtova
 أُخطبوط ذو أربعة أعينchobotnice Octopus
membranaceus
 أُخ ُطبُوط ذو ُخطوط زرقاءchobotnice Burryova
 أُخ ُطبوط راحي القدمينargonaut bledý
 أُخطبوط س َْوطchobotnice promnělivá
 أُخطبوط ضخم المحيط الھادئ الشماليchobotnice
velká
 أُخ ُطبوط َط َنا َنةchobotnice Hummelinckova
 أُخطبوط طِ ھولشchobotnice tehuelská
 أُخطبوط طويل ال ِّذراعchobotnice deFilipova
 أُخطبوط عُشقةchobotnice mapová
 أُخطبوط َق َزمchobotnice Octopus dollfusi
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 أُسبور سرج أبيضmořan Chrysoblephus laticeps
 أسبور سوبيتيmořan Sparidentex hasta
 أُسبور قُطنيmořan Holbrookův
 أُسبور مُخ َّطط الشاطئ الغربيmořan Lithognathus
aureti
 أُسبور َنزيكmořan Cymatoceps nasutus
 أُ◌ُ سبور ھُو َّطانطوطmořan Pachymetopon blochi
 أسد البحر زيالندا الجديدةlachtan novozélandský
 أسد البحر لسطليرlachtan ušatý
 أسد بحر أُسترالياlachtan šedý
 أسد بحر كاليفورنياlachtan tmavý
 اسطرومبينة َمشِ ي َقةstrombína štíhlá
جلد
ِ  إسفنجhouba zimoka
ّ إسفنج حَ لَ ِميhouba lesklá
 إس َف ْنج رقيق يُونانيhouba mycí
 إسفنج شائعhouba koňská
 طراخور أتكا،إسقمري أتكاhřebeník východní
ْ َ أسماك أnahobřichovití
ش ِر َطة
 أسماك خضراء العينينzelenoočkovití
 أسود المَالقِط كاليفورنيا أحمرkrab Cancer antennarius
ّ  أسود المالقِط ليمونة للkrab Johngarthův
شمال
ضرَّ س
َ  أسود المالقط ُمkrab Cancer bellianus
 أسود المَالقِط يابانيkrab Cancer amphioetus
 أُشنة البحور الباردةbobulák hruškovitý
 أُشنة المَرجان مُسَ يَّبةruducha Corallina elongata
 أَ◌َ َغرَ ة إسبانيةruducha Pterocladiella capillacea
 أقراش المِياه العميقةmáčka
 البنفسجيkosatka dravá
س ّفاح
ّ  الحوت الželva
 السّالحف األلماسيّةžralok
س َّطحة
َ  السلحفاة ال ُمokouník pestrý
 السمك األحمر الحامضokouník západoamerický
 السمك األحمر بوكاسيوokouník Goodeův
 السمك األحمر فلفلchaluhy
 السّنفقيات القرشياتkareta plochá
 الطحالب البنيةčervené řasy
 الطحالب الحمراءzelené řasy
 الطحالب الخضراءargonaut pelagický
 ال َع ْن َقريط األكبرhoubovník Undaria pinnatifida
ّ ألغ ت ّنوبيruducha Porphyra tenera
 ألغ نوريpuchratka
 ألغات جيليديومvzpřímenka
 ألغيات قويعيَّةchřest
 ألغيات ُكالّ ِبيّ ◌ّ ةlazucha tisolistá
 ألغيات كوليرباlates stříbřitý
 الفرخ الكبيرliškoun obecný
 القرش ال ّثعلبkareta obrovská tichomořská
 أللسلحفاة الخضراء لشرق المحيط الھادئnávka vousatá
 أم الخلول ِبلِحْ يَةnávka Anadara similis
 أم الخلول ُب ِّنيَةnávka Reinhartova
 أم الخلول رينحارتnávka senilní

 أم الخلول سَمي َكة إلفريقياnávka Anadara tuberculosa
 أم الخلول سوداءnávka Scapharca biangulata
 أم الخلول سويرْ ِبيnávka Anadara diluvi
ُ  أ ُ ّم الخلولsardel vláknovitá
شعا ِعيَة
 أم الخلول َط َوفانnávka gambijská
 أم الخلول غامبياnávka Scapharca inaequivalvis
ص ْف َق َتين
ِّ  أم الخلول غير متساوي الnávka velká
 أم الخلول قدم الحما رnávka senegalská
 أم الخلول للسنغالnávka Barbatia lurida
 أم الخلول لوريدnávka mazatlánská
 أم الخلول م ََز ْطالنnávka Anadara corbuloides
 أم الخلول ُم ْھ َملَةnávka Noemova
ووي
ِ  أم الخلول ُنnávka tichomořská
 أم الخلول ھا دئةcejnovka atlantická
ّ إمبراطور أطلسيcejnovka modrá
 إمبراطور مُبرَّ قnávka mnohožebrá
 أنشوفة أُسبع طويلsardel panamská
 أنشوفة باناماsardel Dussumierova
 أنشوفة ُب َقع ذھبsardel Commersonova
 أنشوفة بومبراsardel mexická
 أنشوفة َخيأشيمةsardel hladká
 أنشوفة دَسِ يمةsardel Devisova
 أنشوفة دوفِيسsardel laločnatá
 أنشوفة ديوانِيَّةsardel Waiteova
 أنشوفة ذات خدود ُم َب َّقعةsardel indooceánská
 أنشوفة ُرمَّانsardel arabská
 أنشوفة شارب سردينsardel Dussumierova
 أنشوفة شارب ماندِليsardel stříbropruhá
ضيَّة
ِّ ِ أنشوفة فsardel kurta
 أنشوفة قصيرةsardel velkošupinatá
 أنشوفة كبيرة الحراشفsardel lesklá
 أنشوفة كبيرة العين أو أنشوفة الكرايبsardel Eigenmannova
 أنشوفة مُجوھرةsardel stlačená
س َّطحة
َ  أنشوفة ُمsardel pyskatá
َ  أنشوفة ُمsardel tečkovaná
ش ْورَ بَة
 أنشوفة مُغامرةsardel indická
 أنشوفة ھِنديةsardel durbanská
شارب ِبلَّ ْور-أنشوفةsardel malabarská
شارب ماالبار- أنشوفةsardel Hamiltonova
شارب ماماطا- أنشوفةsardel šavlovitá
شارب مُقرّ ن- أنشوفةsardel nosatá
 أنشوقة طويلة األنفsiven obrovský
 أومبل كندا او تروتة الضايةgarnát Parapenaeopsis
tenella
 إيربيان أَجردةkreveta Alpheus glaber
 إيربيان أحمرkorýš Aristeus virilis
 إيربيان أحمر َعظيمgarnát Woodmasonův
 إيربيان أحمر ھنديkorýš Aristeus semidentatus
 إيربيان أحمرناعمkreveta Alpheus bisincisus
ْ  إيربيانgarnát Parapenaeopsis venusta
أخ َنس
 إيربيان أَدُونِيسgarnát arafurský
 إيربيان أَرَ فُورَ اrak Stephensonův
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