丁芮 drsnatec Trachys auricollis
丁葵草 tesařík Zoodes formosanus
七彩唐加拉雀 tangara nádherná
七星瓢蟲 slunéčko sedmitečné
七星盾背椿象 kněžice Calliphara nobilis
七星鱧 hadohlavec asijský
七角海龍 jehla sedmihranná
三刺魨科 holub japonský
三原庫蠓 pakomárec Miharaův
三宝鸟 mandelík východní
三寶木 píďalka Trigonoptila latimarginaria
三寶鳥 mandelík východní
三尾小灰蝶 ostruháček Horaga onyx moltrechti
三帶喙庫蚊
呂宋亞種 komár Culex tritaeniorhynchus,
komár Culex tritaeniorhynchus summorosus
三帶筒金花蟲 krytohlav Cryptocephalus trifasciatus
三斑鼻蟌 motýlice Rhinocypha fenestrella
baibarana, motýlice Rhinocypha perforata,
tesařík Rhachium taiwanus
三星雙尾燕蝶 ostruháček Spindasis sozanensis
三星雙尾燕蝶
(三斑尾灰蝶) ostruháček Spindasis lohita
formosanus
三星鬥魚 čichavec šedý, zdobenec Trichius
cupreipes
三果木 zavíječ Terastia meticulosalis
三棘魨 holub klínoocasý
三毛草 tesařík Trirachys orientalis
三瘤糞金龜 lejnožrout Onthophagus rugulosus, lejnožrout Onthophagus tragus
三索錦蛇(三索線) užovka paprsčitá
三線擬鱨 sumíček tchajwanský, sumíček třípruhý
三線獵夜蛾 světlopáska Eublemma baccalix,
světlopáska Eublemma baccalix
三線盒龜(金錢龜) želva třípásá
三線蝶 bělopásek Neptis nata, bělopásek
Neptis noyala ikedai
三脊棱龟 želva trojkýlná
三腺金絲桃 trojostenec Triacanthus biaculeatus
三色堇；蝴蝶花 srpice Panorpa deceptor
三色瓢蟲 slunéčko Amida tricolor
三葉新月蕨 stonoženka Cyclosorus triphyllum

三角尺蛾 krasec Trigonophorus dilutus
三角峰小灰蝶 ostruháček Deudorix sankakuhonis
三角紫叶酢浆草 tesařík Ostedes matsudai
三角蜻蜓 vážka Rhyothemis triangulare,
vážka Severinova
三角麗翅蜻 zákeřnice Rhynocoris flavus
三趾滨鹬 jespák písečný
三趾濱鷸 jespák písečný
三趾鶉 perepel malý, perepel šupinkový
三趾鶉科 drozd proměnlivý
三趾鷗 břehule říční, racek tříprstý, vroubenka Riptortus clavatus
三趾鷸 jespák písečný
三趾鸥 racek tříprstý
三趾鸦雀 sýkořice šedohlavá, sýkořice
tříprstá
三輪氏虎天牛 tesařík Miwaův
三輪虎天牛 tesařík Miwaův
三輪錨條紋天牛 tesařík Glenea miwai
miwai
三道眉草鵐 strnad Brandtův
三道眉草鹀 strnad Brandtův
三錐象鼻蟲 dlouhan Powerův
三點粗腳夜蛾 stužkonoska Achaea janata,
stužkonoska Achaea janata
上野氏粒龍蝨 slunéčko Micraspis discolor,
vodošlap Uenův
上野角金龜 vroubenka Uenoova
下延三叉蕨 modroušek Tarenna acutisepala,
modroušek Tarenna attenuata
下延叉蕨 modroušek Tarenna pubinervis
下田菊 zvonovec čtyřlistý
不等殼毛蚶 krtek čínský, návka Scapharca
cornea
丘塘鱧 hlavačka Bunaka pinguis
丘鷸 sluka lesní
丘鹬 sluka lesní
东加罗林狐蝠 kaloň karolínský
东北鳖 kožnatka hunanská
东方云杉 tesařík Phymatodes longissimus
东方多棘龟 želva ostnitá
东方大苇莺 rákosník sibiřský
东方田鹨 linduška rýžová
东方白鹳 čáp východní
东方盘羊塞浦路斯亚种 ovce kyperský
muflon
东方蝾螈 čolek východní
东方鸻 kulík rezavoprsý
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丝光椋鸟 špaček červenozobý
两爪鳖 karetka novoguinejská
中东（云爱）鹿 daněk mezopotámský
中东黇鹿 daněk mezopotámský
中亚泽芹 klínatka Sinogomphus formosanus
中亚眼镜蛇 kobra středoasijská
中介鳄 krokodýl orinocký
中华姬鼠 myšice tmavouchá
中华攀雀 moudivláček čínský
中华斜鳞蛇 užovka Stejnegerova, vážka
Pseudothemis zonata
中华沿阶草 šidélko Onychargia atrocyana
中华秋沙鸭 morčák šupinatý
中华缺翅虫 drobnělka Zorotypus medoensis
中华虎凤蝶 jasoň čínský
中华蛩蠊 cvrčkovec Galloisiana sinensis
中华蟾蜍 ropucha čínská
中华鹧鸪 frankolín perličkový
中华鼢鼠 modravec siný, vousatec Myoporum bontioides
中国小鲵 pamlok čínský
中国树花 chřástal indický
中国雨蛙 rosnička čínská
中國光蜥 scink Ateuchosaurus chinensis
中國塘鱧 hlavačka Bostrychus sinensis
中國壁虎 gekon čínský
中國小砂魚丁 sardinka pakistánská
中國樹蟾 rosnička čínská
中國水蛇 užovka čínská
中國烏塘鱧 hlavačka Bostrychus sinensis
中國眼鏡蛇(飯鏟頭) goral tmavý
中國石龍子 scink Eumeces chinensis, scink
Eumeces chinensis, scink Eumeces chinensis chinensis
中國虎紋蛙 skokan Hoplobatrachus chinensis
中國蛛緣椿象 vroubenka Leptocoris augur,
vroubenka Leptocorisa chinensis
中國蜂 včela indická
中地鷸 bekasína lesní
中文名未定 cvrček Haanův, cvrček Trigonidium cicindeloidae, komár Coquillettidia
crassipes, komár Culex rubithoracis, listokaz, listokaz Anomala hirsutula, listokaz
Anomala hirsutula, rybák bělotemenný,
rybák Sterna zimmermanni
中文名未定新紀錄種 krtek dlouhoocasý,
návka Satowova, stužkonoska Anomis lyona, stužkonoska Anomis lyona

中村鋸天牛 bělásek Prioneris thestylis formosana, linsang skvrnitý
中杓鷸 koliha malá, koliha nejmenší
中杓鹬 koliha malá
中杜鵑 kukačka prostřední
中杜鹃 kukačka prostřední
中條細花天牛 sardel čínská, tesařík Chujův
中白鷺 volavka prostřední
中白鹭 volavka prostřední
中美短吻鼍 kajman brýlový apaporijenský
中美蓬尾浣熊 fret malý
中菊头蝠 hlaváč Rhinogobius rubromaculatus, vrápenec prostřední
中菊頭蝠 hlaváč Rhinogobius rubromaculatus
中華仙鶲 lejsek modrohrdlý
中華側帶小公魚 hlaváč Stiphodon percnopterygionus, sardel čínská
中華叫姑魚 smuhoun Dussumierův
中華單家蟻 bázlivec Sauterův
中華單羽食蟲虻 roupec čínský
中華姬扁吉丁蟲 krasec Anthaxia chinensis
中華婪步甲 kvapník Harpalus sinicus
中華小壺蘚 mrvenka kwangsijská
中華岱椿象 kněžice Dalpada cinctipes
中華攀雀 králíček obecný, moudivláček
čínský
中華斑嘴鴨 kachna skvrnozobá čínská
中華水韭 šídlatka čínská
中華深山天牛 tesařík Aeolesthes sinensis
中華珈蟌(南台亞種) alexandr malý
中華珈蟌(廈門亞種) alexandr duhový
中華瘧蚊 anofeles čínský
中華石龍尾（毛石龍尾） bahnatka čínská
中華粒龍蝨 bahník čínský
中華粗石蘚 užovka tygří tchajwanská
中華細蠓 pakomárec Leptoconops chinensis,
tesařík Leptepania minuta
中華缺齒蘚 vroubenka Mictis serina
中華花鰍 sekavec čínský
中華菊頭蝠 vrápenec Rhinolophus pusillus,
vrápenec Rhinolophus pusillus
中華螳螂 kudlanka čínská, kudlanka Tenodera aridifolia
中華褐弄蝶 soumračník matthias, soumračník Pelopidas conjuncta
中華褐栗金龜 skřivan australasijský
中華褐金龜 vruboun Adoretus sinicus, vruboun Adoretus sinicus
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中華馬珂蛤 tesařík Fisherův
中華鱉 kožnatka čínská, pelikán skvrnozobý
中華鷓鴣 frankolín perličkový
中華鼠耳蝠 netopýr Hodgsonův
中華鼻蠟蟬 zako japonský
中賊鷗 chaluha pomořanská, chaluha příživná
中贼鸥 chaluha pomořanská
中間鰍鮀 hrouzkovec prostřední
中间方蚌 čtverenka prostřední
中非维达鸟 vdovka dlouhoocasá
中黃蝠 netopýr Pipistrellus abramus, netopýr
Scotomanes ornatus
串果藤 hlaváč Sicyopus zosterophorum
串花马蓝 pamlok Pseudohynobius flavomaculatus
串錢柳 štětkovec vrbový
丹氏穉鷸 jespák šedý
丹氏鸕鶿 kormorán japonský
丹紅椿象 kněžice Amyotea malabaricus,
kněžice Amyotea melabraricus
丹頂斑蟌 šidélko Pseudagrion pruinosum
丹頂鶴 jeřáb mandžuský
丹顶鹤 jeřáb mandžuský
丽斑麻蜥 paještěrka Eremias argus
丽纹蛇 bungarec tonkinský, bungarec tonkinský
丽纹龙蜥 agama Japalura splendida
乌嘴柳莺 budníček pruhohlavý, budníček
velkozobý
乌头叶蛇葡萄 zmijovec Amorphophallus
virosus
乌柳（筐柳） kotul rudohřbetý
乌梢蛇 zako japonský
乌游蛇 užovka Sinonatrix annularis
乌灰鸫 drozd japonský
乌灰鹞 moták lužní
乌雕 orel volavý
乌鸫 kos černý
乌鹃 kukačka drongovitá
乌鹟 lejsek tmavoboký
乌龟 želva Reevesova
乐园鹦鹉 tesařík Psephactus remiger taiwanus
乔氏猫 kočka slaništní
九孔螺 úšeň barevná
九官鳥 loskuták posvátný

九星瓢蟲 pouzdrovníček Coelophora inaequalis, pouzdrovníček Coelophora inaequalis
乳酪螢光桿菌 bacil Bacillus butyri fluorescens
乳酸杆菌/酵母菌/异常汉逊酵母/茶叶提取
物/蜂蜜发酵产物提取物滤液 bacil Lactobacillus pichia
乳酸杆菌/酵母菌/异常汉逊酵母/茶（叶提
取物/蜂蜜发酵产物滤液 bacil Lactobacillus pichia
乳酸杆菌/酵母菌/异常汉逊酵母/茶
乳頭玉螺 natika bradavkovitá, natika Eunaticina papilla
二帶喙庫蚊 komár Culex bitaeniorhynchus
二星金花蟲 skalník modrý
二星龜金花蟲 lišaj Theretra nessus
二線蝶 bělopásek Neptis reducta, bělopásek
Pryerův
二羽達邊蕨 cikáda Tanna sayurie
二色赤獵椿象 zákeřnice Hematoloecha
nigrorufa
二黃斑青步甲 aksamitník Chlaenius tetragonoderus
云猫 kočka mramorovaná
云豹 levhart obláčkový
云雀 skřivan polní
五指那藤 timálie Stachyridopsis ruficeps
五色鳥 rybařík chocholatý, vousák černobrvý
五蕊莓 zubatka poléhavá
五角月香花 přástevník Nyctemera formosana
五趾裸尾犰狳 pásovec středoamerický
井上烏小灰蝶 ostruháček Strymonidia eximia mushana, ostruháček Strymonidia formosana
亚洲巨龟 želva černavá
亚洲狮 lev perský
亚洲胡狼 šakal obecný
亚洲象 slon indický
亚洲野驴 osel asijský
亚洲鳖 kožnatka chrupavčitá
亚马孙伞鸟 vranucha ozdobná
亚马孙大头侧颈龟 tereka velkohlavá
亚马孙海牛 kapustňák jihoamerický
亚马孙鞭尾蜥 teju ještěrkovitý
亚马孙鼍 kajman černý
亞力施春蜓 hlaváč Sicyopterus macrostetholepis, klínatka Alexanderova
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