abi potáplice malá
abura haya střevle amurská
abura tsuno zame ostroun obecný
abura-tokagegisu aldrovandka měchýřkatá
abura-tsunozame ostroun obecný
aburahaya moroko Steindachnerův
aburasokomutsu pamakrela hnědočerná
ade-utsubo muréna žlutotlamá
ahoudori albatros bělohřbetý
ai-anago úhořovec čínský
ainoko iwashi sardel arabská
aisurando-kamome racek polární
aji kranas obecný
ajisashi rybák obecný
aka-ashi-katsuodori terej červenonohý
aka-ei trnucha východní
aka-gera strakapoud velký
aka-hajiro polák východní
aka-madarahata kanic skvrnitý
aka-mashiko hýl rudý
aka-mozu ťuhýk zrzoocasý
aka-shoubin ledňáček ohnivý
aka-shumokuzame kladivoun bronzový
aka-tsukushi-gamo husice rezavá
akaashi-chougenbou poštolka amurská
akaashi-mitsuyubi-kamome racek krátkozobý
akaashi-mizunagidori buřňák světlonohý
akaashi-shigi vodouš rudonohý
akaeri-hireashi-shigi lyskonoh úzkozobý
akaeri-kaitsuburi potápka rudokrká
akagashira-sagi volavka čínská
akahara drozd červenozobý
akahara-taka krahujec čínský
akahashi-hajiro zrzohlávka rudozobá
akahata kanic proužkatý
akahige červenka komadorská
akaisaki kanic Schlegelův
akakokko drozd Kurodův
akamanbc leskyně skvrnitá
akame-himeji parmice argentinská
akamongara ostnatec černý
akanodo-karugamo kachna filipínská
akao-nettaichou faeton červenozobý
akebonohaze goby nádherná
aki-herazame máčka hlubokomořská
ama-sagi volavka rusohlavá
amami-yama-shigi sluka japonská
amatsubame rorýs pacifický
amerika-hibari-shigi jespák nejmenší
amerika-hidori hvízdák americký
amerika-hireashi-shigi lyskonoh dlouhozobý
amerika-hoshi-hajiro polák americký
amerika-ouhashi-shigi slukovec krátkozobý
amerika-tahibari linduška zlatobřichá
amerika-uzura-shigi jespák skvrnitý
amerika-zuguro-kamome racek Franklinův

amihara amadina muškátová
samihara panenka muškátová
anadori buřňák Bulwerův
anadori buřňák holubí
aneha-zuru jeřáb panenský
anko ďábel americký
ao-bato holub japonský
ao-gera žluna japonská
ao-sagi volavka popelavá
ao-shigi bekasína horská
ao-shoubin ledňáček hnědohlavý
aoashi-shigi vodouš šedý
aoba-zuku sovka dravčí
aoji strnad olivový
aotsura-katsuodori terej maskový
aranami-kinkuro turpan pestrozobý
arisui krutihlav obecný
arupusuiwana siven arktický
asakura-sanshoukui housenčík tmavošedý
ashinaga-shigi pisila čáponohá
ashinaga-umitsubame buřňáček americký
atori jíkavec severní
bakajako šprotek štíhlý
bake-aozame žralok východní
bake-fusa-anago hadoun japonský
ban slípka zelenonohá
bara-iro-mukudori špaček růžový
barakuta pamakrela jižní
baramutsu pamakrela olejnatá
bashokajiki plachetník atlantský
beni-ajisashi rybák rajský
beni-bato hrdlička červenopásá
beni-hiwa čečetka zimní
beni-mashiko hýl dlouhoocasý
beni-suzume tygříček tečkovaný
beni-teguri vřeténka vysokoploutvá
beni-zake losos nerka
benio-chcchc-uo klipka Mertensova
benizake losos nerka
bentinku-nishin sardinka Bentickova
bera pyskoun skvrnitý
beringu-kasube rejnok Kincaidův
bikutoriakopachi okoun nilský
binchc tuňák bílý
binnegamaguro tuňák bílý
binzui linduška zelená
biroudo-kinkuro turpan hnědý
Bonaparuto-kamome racek Bonapartův
bunchou rýžovník šedý
buppousou mandelík východní
chabara-ohruri lejsek rezavobřichý
chairomaruhata kanic malabarský
chakinchou strnad hnědohlavý
charenja-kasube rejnok tvrdý
chchan klipka měsíční
chcsen-buna rájovec kulatoocasý
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chczame jeseter velký
chczame jeseter sachalinský
chczame jeseter severní
chigo-hayabusa ostříž lesní
chigo-mozu ťuhýk tygrovaný
chihirokasube rejnok hlubokomořský
chikadai tlamoun nilský
chin-anago úhořovec Hassův
chiri-heiku štikozubec Gayův
chiri-maaji kranas Murphyův
chiriheiku štikozubec Gayův
chirimen-yakko pomec měsíční
chishima-shigi jespák pobřežní
chishima-ugarasu kormorán červenolící
chougenbou poštolka obecná
chousen-mejiro kruhoočko žlutohrdlé
chozame jeseter
chuu-sagi volavka prostřední
chuuhi moták východní
chuuji-shigi bekasína lesní
chuushaku-shigi koliha malá
dai-sagi volavka bílá
dainan-umihebi hadař velkorypý
dainanpo tuňák malý
daishaku-shigi koliha velká
daizen kulík šedý
dakuda mečoun obecný
dango-uo hranáč šedý
daruma-enaga sýkořice hnědá
darumazame žraloček brazilský
datsu slávka jedlá
dauria-chczame vyza malá
dobato holub skalní
dobukasube rejnok Smirnovův
dochizame hladkoun žralokovitý
dojc piskoř úhořovitý
doku-uroko-ibodai kalín Cuvierův
doku-utsubo muréna jávská
doro-kasube rejnok kurilský
dorokui dorosoma japonská
dotabuka žralok velrybář
ebi ráček jednozubý
ebisu-shiira zlak stříbřitý
ebisuzame žralok širokonosý
echiopia pražma obecná
edo-aburazame žralok sedmižábrý
eirakubuka psohlav japonský
enaga mlynařík dlouhoocasý
eoropean Robin červenka obecná
eriguro-ajisashi rybák běločelý
erimaki-shigi jespák bojovný
etopirika papuchalk chocholatý
etorofu-umisuzume alka chocholatá
etsu sardel rypákovitá
ezo-bitaki lejsek šedoskvrnný
ezo-raichou jeřábek lesní

ezo-sennyu cvrčilka tajgová
ezo-ugui maruta japonská
ezu-mushikui budníček východní
firipin-utsubo muréna filipínská
fubuki-utsubo muréna očkatá
fuedai chňapalovití
fuego-nishin šprot fuegský
fujikujira světloun svítivý
fukudojc mřenka mramorovaná
fukuro-unagi šírotlamka pelikánovitá
fukurou puštík bělavý
funa karas obecný
furuma-kamome buřňák lední
fusa-anago hadoun krátkoocasý
futamaru-kasube rejnok brazilský
futasuji-ryukyusuzumedai komorník síťovaný
futo-karasuzame světloun velký
futo-tsunozame ostroun krátkotrnný
futoshimi-fujikujra světloun pestrý
gangi-ei rejnok kwantungský
gangi-ei rejnok japonský
gangiei rejnokovití
ganzcbirame platýs skořicový
garanchou pelikán kadeřavý
gengorc-buna karas Cuvierův
genrokuzame bezkýlovec kostkovaný
giana-nirami-anago úhořovec Couquettův
giana-nishin sledice hrotnatá
gigi sumíček čínský
gin-anago úhořovec Nystromův
gin-iwashi sardinka elopsovitá
gin-mukudori špaček červenozobý
gin-obi-iwashi sardel hladká
gin-zake losos kisuč
gingahaze goby žlutá
gingame-aji kranas šestipruhý
ginzaki losos kisuč
ginzame chiméra podivná
ginzame chiméra běloskvrnná
ginzan-mashiko hýl křivčí
gisu gisu japonský
gisukajika pulec Stellerův
gobi-zukin-kamome racek reliktní
goi-sagi kvakoš noční
goishi-umihebi hadař skvrnitý
gojuu-kara brhlík lesní
goma-aigo muréna Verillova
goma-umihebi hadař Moserův
goma-utsubo muréna žlutolemá
gomafu-suzume strnad liščí
gomafu-torazame máčka boa
gonzobirame platýs jávský
gonzui plotos páskovaný
goshiki-hiwa stehlík obecný
goten-anago úhořovec anago
guchi pilonos Schroederův
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