almindelig epaulethaj žralůček okatý
almindelig fejer metařík mnohopaprsčitý
almindelig ferskvandsulk vranka obecná
almindelig firben ještěrka živorodá
almindelig fjæsing ostnatec dračí
almindelig flagermusfisk platax oblý
almindelig flodguldsmed klínatka obecná
almindelig flodlampret mihule říční
almindelig flyvebarbe letounek malajský
almindelig flyvefisk letoun atlantský
almindelig flyveknurhane letucha evropská
almindelig frynsebregne kapradinka skalní
almindelig geddemuræne pamuréna ganžská
almindelig glansfisk leskyně skvrnitá
almindelig glanshat kropenatec zvonkovitý
almindelig glasbarbe kýlnatka kýlovitá
almindelig glashvarre kambala průsvitná
almindelig glathaj hladkoun obecný
almindelig glatmavesardin sleď indooceánský
almindelig gråhaj psohlav obecný
almindelig gribbefalk caracara karančo jižní
almindelig grundling hrouzek obecný
almindelig guitarfisk pilohřbet obecný
almindelig gul vipstjert konipas luční evropský
almindelig guldgaffel krásnorůžek lepkavý
almindelig guldmakrel zlak nachový
almindelig håising platýs drsný
almindelig hammerhaj kladivoun velký
almindelig havøglefisk aldrovandie nosatá
almindelig havål úhořovec mořský
almindelig havbrasen pražma obecná
almindelig havgalt drsnatec obecný
almindelig havkal světloun malohlavý
almindelig havkat vlkouš obecný
almindelig havrude pražma zpěvná
almindelig havtaske ďas mořský
almindelig hedelibel vážka obecná
almindelig hellefisk halibut grónský
almindelig hestemakrel kranas obecný
almindelig hork ježdík obecný
almindelig hornfisk jehlice rohozubá
almindelig ildhalekutling hlaváčovec velkolepý
almindelig ildporesvamp ohňovec obecný
almindelig ising kambala polární
almindelig istorsk treska ledovcová
almindelig kantarel liška obecná
almindelig kjove chaluha příživná, chaluha malá
almindelig klovnfisk klaun očkatý
almindelig klumpfisk měsíčník velký
almindelig knivbladfisk nožovec malý
almindelig kobbervandnymfe šídlatka páskovaná
almindelig kuhliål sekavec příčnopásý
almindelig løje ouklej stříbřitá
almindelig lange mník mořský
almindelig larmdrossel timálie pospolitá
almindelig leopardpansermalle pancéřníček leopardí

almindelig månefisk monodaktyl stříbrný
almindelig mahseer mahsír mahansdanský
almindelig maina majna hnědá
almindelig makohaj žralok mako
almindelig makrel makrela obecná
almindelig makrelgedde rohoretka ještěří
almindelig makropode rájovec dlouhoploutvý
almindelig næbhaj bezkýlovec lopatonosý
almindelig neonfisk neónka obecná
almindelig netbladhat čechratka podvinutá
almindelig nursehaj žralok vouskatý
almindelig panserulk agonis dlouhoocasý
almindelig papegøjefisk ploskozubec krétský
almindelig pelikan pelikán bílý
almindelig pelikanål šírotlamka pelikánovitá
almindelig pighaj ostroun obecný
almindelig pigsmerling sekavec písečný
almindelig pigsvamp lišák zprohýbaný
almindelig pincetfisk zobec obecný
almindelig pindsvinefisk ježík dlouhotrný
almindelig pudsefisk pyskoun čistič
almindelig rævehaj liškoun obecný
almindelig rødært vlčí mléko červené
almindelig rødtunge platýs červený
almindelig regnbuesardin sardinka ostrá
almindelig rimte jelec jesen
almindelig rudskalle perlín ostrobřichý
almindelig rund pigrokke tlustoocaska Hallerova
almindelig ryle jespák obecný
almindelig sandart candát obecný
almindelig sandtigerhaj bezkýlovec zrnitý
almindelig sardin sardinka obecná
almindelig savgylte pyskoun černooký
almindelig savhaj pilonos vouskatý
almindelig savrokke piloun obecný
almindelig seksgællet haj žralok šedý
almindelig sildehaj žralok nosatý
almindelig skærising platýs šedohnědý
almindelig skalare skalára amazonská
almindelig skalle plotice obecná
almindelig skivekarpelaks tetra rostlinožravá
almindelig skovlhovedstør lopatonos americký
almindelig skråpe buřňák severní
almindelig skråsvømmer šikmostojka černopruhá
almindelig skyttefisk stříkoun lapavý
almindelig slangemakrel pamakrela jižní
almindelig slimål sliznatka cizopasná
almindelig smerling mřenka mramorovaná
almindelig snabelål hrotočelec tygrovaný
almindelig sneppefisk dlouhorypec obecný
almindelig solaborre okounek pestrý
almindelig sorthaj světloun trnitý
almindelig spidsmus rejsek obecný
almindelig stør jeseter velký
almindelig stenbider hranáč šedý
almindelig stenfisk odranec bradavičnatý
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almindelig stenpikker bělořit šedý
almindelig stinksvamp hadovka smrdutá
almindelig strømskalle jelec proudník
almindelig stribefisk gavún písečný
almindelig sugefisk štítonoš lodní
almindelig sværddrager mečovka zelená
almindelig tåreblad slzivka oprahlá
almindelig tåresvamp kropilka rosolovitá
almindelig tårnfalk poštolka obecná
almindelig tangkvabbe slizovec sumčí
almindelig tangnål jehla baltská
almindelig tangspræl lodivod obecný
almindelig thunnin tuňák malý, jeleček maconský
almindelig tornrygget rokke pilobřich trojřadý
almindelig torsk treska obecná, treska baltská
almindelig trævlhat vláknice zemní
almindelig trådfisk kranas vláknoploutvý
almindelig trekanthaj světloun ostnatý
almindelig trommefisk smuha bradavičnatá
almindelig tun tuňák obecný
almindelig tunge jazyk mořský
almindelig ulk pulec ostnitý
almindelig vågmær nahobřich arktický
almindelig vandnymfe šidélko kroužkované
almindelig vimme podoustev říční
almindelig vimpelfisk klipka hrotcová
alpeallike kavče žlutozobé
alpejernspurv pěvuška podhorní
alpekrage kavče červenozobé
alpesejler rorýs velký
alrune pekřín
altaifalk raroh lovecký altajský
altum-skalare skalára vysoká
Alvarez' moskitofisk živorodka Alvarezova
amarant amarant malý
Amazon-øksesild sledice cayennská
Amazon-ilisha-sild iliša amazonská
Amazon-pansermalle pancéřníček kropenatý
Amazon-pellona-sild pelona Castelnauova
Amazon-pigkæbebrisling sardinka amazonská
amazonbladfisk ostnáč jednovousý
amazonvåge káně břidlicová
amerikansk ål úhoř americký
amerikansk bæklampret mihule hudsonská
amerikansk bars mořčák americký
amerikansk boremusling kamenovka skulařovitá
amerikansk elritse střevle livingstonská
amerikansk ferskvandsål úhoř americký
amerikansk fregatfugl fregatka vznešená, fregatka
velká
amerikansk fuglekonge králíček zlatohlavý
amerikansk guitarfisk pilohřbet montereyský
amerikansk havål úhořovec americký
amerikansk havtaske ďábel americký
amerikansk helt síh Artedův
amerikansk hjejle kulík hnědokřídlý

amerikansk ildstjert lesňáček lejskovitý
amerikansk knivmusling střenka americká
amerikansk kongetrommefisk jeleček zlatý
amerikansk kråsesild dorosoma dlouhoploutvá
amerikansk krage vrána americká
amerikansk kravespurvehøg krahujec andský
amerikansk krikand čírka obecná severoamerická
amerikansk pellona-sild pelona Harrowerova
amerikansk pibeand hvízdák americký
amerikansk rødfinnebarbe jelčík červenavý
amerikansk rørdrum bukač severoamerický
amerikansk rordrum bukač americký
amerikansk søørred siven obrovský
amerikansk sandart candát kanadský
amerikansk skalle jelčík růžovoboký
amerikansk skarveand kachnice kaštanová, kachnice
jamajská, kachnice americká
amerikansk slangehalsfugl anhinga americká
amerikansk sortegrib kondor havranovitý
amerikansk spadestør veslonos americký
amerikansk stamsild placka chutná
amerikansk svaleklire vodouš Wilsonův
amerikansk tårnfalk poštolka pestrá
amerikansk tobis smáček americký
amerikansk tornskade ťuhýk bojovný
amerikansk tundrahjejle kulík hnědokřídlý
amfibium obojživelník
Amherst fasan bažant diamantový
Amiets killi halančík Amietův
Amistad-moskitofisk živorodka amistadská
Amur-elritse střevle amurská
amurbitterling hořavka duhová
amurgedde štika amurská
amurrimte jelec amurský
amurstør jeseter amurský
and kachna
andeskondor kondor velký
Andriashevs fjeldørred siven Andriaševův
anemone sasanka
anemonens knoldbægersvamp hlízenka sasanková
angolansk havrude zubatec angolský
anis bedrník anýz
anis-tragthat strmělka anýzka
anissavblad houžovec hlemýžďovitý
ansjos anšovka obecná, sardel kalifornská, sardel
ansjosbrisling kilka sardelovitá
Ansorges hugtandssild sleďovka angolská
antarktisk glathaj hladkoun antarktický
apacheørred pstruh apache
apollo jasoň červenooký
appelsin pomerančovník
arabisk bambushaj žralůček perský
arabisk kråsesild dorosoma ománská
arabisk perel buřňák arabský
arabisk rødhaj máčka Alcockova
arabisk sardinel sardinka pakistánská
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