Abwassermücken (e) kotulovití
Ackermaus (e) hraboš mokřadní
Ackermaus (e) myšice lesní
Ackermaus (e) myšice temnopásá
Afrikanische Knirpsmaus (e) myška africká
Afrikanische Maulwurfsratte (e) hlodoun
Afrikanische Waldbachmaus (e) krysa mokřadní
Afrikanische Zwergmaus (e) myška africká
Afrikanischer Berghase (r) zajíc křovinný
Afrikanischer Büffel (r) buvol africký
Afrikanischer Wildesel (r) osel africký
Afrikanisches Stachelschwein (s) dikobraz obecný
Afrikanisches Zwerghörnchen (s) veveřička malá
Agutis (e) agutiovití
Akrobatenmaki (r) lemur čilý
Alagtaga (r) frček větší
Alaska-Pfeifer (r) pišťucha horská
Alaska-Pfeifhase (r) pišťucha horská
Alexander-Hausratte (e) krysa šedobřichá
Alexandriner Hausratte (e) krysa šedobřichá
Alexandriner Ratte (e) krysa šedobřichá
Algerischer Igel (r) ježek alžírský
Alkdaga (r) frček větší
Allens Eselhase (r) zajíc ušatý
Alpaka (s) lama vikuňa
Alpen-Rötelmaus (e) norník rudý západoalpský
Alpen-Schneehase (r) zajíc bělák alpský
Alpen-Steinbock (r) kozorožec horský
Alpen-Wasserspitzmaus (e) rejsec černý
Alpengemse (e) kamzík horský
Alpenhase (r) zajíc bělák alpský
Alpenmurmeltier (s)svišť horský
Alpenratte (e) hraboš sněžní
Alpenschneehase (r) zajíc bělák
Alpenschneemaus (e) hraboš sněžní
Alpenspitzmaus (e) rejsek horský
Alpensteinbock (r) kozorožec horský
Alpenwühlmaus (e) hraboš sněžní
Alsterbachforelle (e) potkan obecný
Alt Welt-Stachelschweine (e) dikobrazovití
Altai-Wapiti (r) jelen sibiřský
Alternaria-Trockenfäule (e) hnědá skvrnitost bramborových listů
Altwelt-Stachelschweine (e) dikobrazovití
Altweltliches Wildkaninchen (s) králík
Amerikanische Zwergspitzmaus (e) rejsek zakrslý
Amerikanischer Spitzmausmaulwurf (r) krtek
rejskovitý
Amerikanisches Kaninchen (s) králík východoamerický
Amerikanisches Zwerggleithörnchen (s) poletuška
asapan
Andentapir (r) tapír horský
Angola-Grasantilope (e) voduška puku
Anreißwerkzeug (s) rejsek
Antilope (e) antilopa

Antilopenhase (r) zajíc ušatý
Anubispavian (r) pavián anubi
Arni (r) buvol indický
Asan (e) přímorožec jihoafrický
Asiatische Pika (e) pišťucha stepní
Asiatische Wasserspitzmaus (e) rejsec
Asiatischer Büfel (r) buvol
Asiatischer Wildesel (r) osel asijský
Asiatisches Zwerghörnchen (s) veveřička
Assammakak (r) makak asámský
Assamrhesus (r) makak asámský
Assapan (r) poletuška asapan
Assapan (s) poletuška asapan
Atlasgazelle (e) gazela edmi
Atlashirsch (r) jelen berberský
Atlashörnchen (s) veverka berberská
Audubon-Waldkaninchen (s) králík pouštní
Auenhirsch (r) jelen lužní
Auerochs (r) zubr
Auerochs (r) pratur indický
Auerochse (r) pratur indický
Auerstier (s) zubr
Aufwärfer (r) krtek obecný
Australische Hüpfmaus (e) klokanomyš
Australische Kleinmaus (e) myška
Australische Schwimmratte (e) myš bobří
Auwärder (r) krtek obecný
Auwetter (r) krtek obecný
Ägyptische Ratte (e) krysa šedobřichá
Ährenmaus (e) myš domácí
Äthiophienhase (r) zajíc habešský
Äthiopien-Grünmeerkatze (e) kočkodan bělozelený
Äthiopischer Hochlandhase (r) zajíc etiopský
Äthiopischer Igel (r) ježek pustinný
Äthiopischer Steinbock (r) kozorožec walia
Babirusa (r) babirusa celebeská
Bachratz (r) potkan obecný
Baibac (r) svišť stepní
Bairds Tapir (r) tapír stedoamerický
Baktrian-Rothirsch (r) jelen bucharský
Balkanische Gemse (e) kamzík horský balkánský
Bartaffe (r) opice vousatá
Bartaffe (r) makak lví
Bartäffchen (s) tamarín bělovousý
Bartschwein (s) prase vousaté
Bastardhase (r) zajíc polní severovýchodní
Baumfuchs (r) veverka obecná
Baumhirsch (r) veverka obecná
Baumkatzchen (s) veverka obecná
Baumkatze (e) veverka obecná
Baumklette (e) veverka obecná
Baumläufer (r) veverka obecná
Baumschläfer (r) plch lesní
Baumschläfer (e) plch lesní
Baumschliefer (r) daman
Bärenmakak (r) makak medvědí
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Bärenmaki (r) poto bezocasý
Bärenpavian (r) pavián čakma
Bärenstummelaffe (r) gueréza běloramenná
Bärepavian (r) pavián čakma
Beisa (e) přímorožec jihoafrický
Bellhirsch (r) muntžak indický
Berberaffe (r) makak magot
Berberaffe (r) makak lví
Berberhirsch (r) jelen berberský
Berberwildschwein (s) prase berberské
Berggorilla (r) gorila horská
Berghase (r) zajíc bělák alpský
Berghirsch (r) jelen horský
Berghulman (r) hulman posvátný
Berglemming (r) lumík norský
Bergmaus (e) hraboš skalní
Bergmaus (e) hraboš sněžní
Bergmeerschweinchen (s) moko
Bergrhesus (r) makak asámský
Bergsblindmaus (e) slepec malý
Bergspitzmaus (e) rejsec černý
Bergsteinbock (r) kozorožec horský
Bergsteinwild (s) kozorožec pyrenejský
Bergtapir (r) tapír horský
Bergwaldmaus (e) myšice krasová
Bergwidder (r) muflon
Betze (e) křeček polní
Bewer (r) bobr evropský
Bezoarziege (e) koza bezoárová
Biber (e) bobrovití
Biber (r) bobr
Biber (r) bobr říční
Biber (r) bobr evropský
Biberartige (e) bobrovití
Biberratte (e) nutrie
Biberratte (e) ondatra
Biberratte (e) nutrie říční
Biberratte (e) ondatra pižmová
Biberratten (e) bobrovití
Biberspitzmaus (e) rejsec
Bilch (r) plch velký
Bilch (r) plch
Bilche (e) plchovití
Bilich (r) plch velký
Biloh (r) gibon malý
Birkenmaus (e) myšivka horská
Birkenmaus (e) myšivka stepní
Bisambiber (r) ondatra pižmová
Bisamochs (r) pižmoň americký
Bisamratte (e) ondatra pižmová
Bisamrüßler (r) vychuchol povolžský
Bisamschwein (s) pekari páskovaný
Bisamspitzmaus (e) vychuchol povolžský
Bisamspitzmaus (e) vychuchol pyrenejský
Bisamspitzmaus der Pyrenäen (e) vychuchol povolžský

Bison (r) zubr americký
Bison (r) zubr
Bison (r) bizon americký
Bison (r) bizon
Bison (r) zubr severoamerický
Blasse Kängurumaus (e) tarbíkomyška světlá
Blaßkopfsaki (r) chvostan bělolící
Blauböckchen (s) chocholatka modrá
Blaubull (r) nilgau pestrý
Blauducker (r) chocholatka modrá
Blaues Gnu (s) pakůň modrý
Blaumaulmeerkatze (e) kočkodan modrohubý
Blaumaulmeerkatze (e) kočkodan muido
Blaurückenducker (r) chocholatka modrohřbetá
Bleichböckchen (s) antilopka oribi
Bleßbock (r) buvolec běločelý
Bliche (e) plchovití
Blinder Maulwurf (r) krtek slepý
Blindmaulwurf (r) krtek slepý
Blindmaus (e) slepec malý
Blindmaus (e) slepec obecný
Blindmull (r) slepec obecný
Blutbrustpavian (r) dželada hnědá
Bobak (r ) svišť stepní
Boca (r ) svišť stepní
Bock (r) kamzík
Bockert (r) bobr evropský
Bonobo (r) šimpanz bonobo
Bookwetenmaus (e) myška drobná
Boomhüpfer (r) veverka obecná
Borstenhörnchen (s) veverka zemní
Böemlöeperke (e) veverka obecná
Brandmaus (e) myšice temnopásá
Brasilien-Waldkaninchen (s) králík lesní
Braunbrustigel (r) ježek západní
Braunburst-Igel (r) ježek západní
Braune Dachratte (e) krysa šedobřichá
Braune Maus (e) myšice lesní
Braune Ratte (e) potkan obecný
Brauner Brüllaffe (r) vřešťan hnědý
Brauner Kapuziner (r) malpa plačtivá
Brauner Maki (r) lemur bělohlavý
Braunes Zwerghörnchen (s) veveřička černouchá
Braunfäule (e) hnědá hniloba fytoftorová
Braunkopfklammeraffe (r) chápan hnědohlavý
Braunpelz (r) veverka obecná
Braunrückentamarin (r) tamarín sedlový
Brazza-Meerkatze (e) kočkodan Brazzův
Brazzameerkatze (e) kočkodan Brazzův
Breitmaulnashorn (s) nosorožec širokohubý
Breitmaulnashorn (s) nosorožec tuponosý
Breitschnauzen-Halbmaki (r) lemur širokonosý
Brillenlangur (r) hulman tmavý
Bruchratze (e) hraboš vodní
Brüllaffe (r) vřešťan
Brüllaffen (e) vřešťani
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