aggregation agregace
agricultural afforestation agrolesomeliorace
agricultural amelioration zemědělská meliorace,
zemědělské meliorace
agricultural fertilizer strojené hnojivo
agricultural reclamation zemědělská meliorace
ahadbush muchovník Lamarckův
Ahantung maple javor uťatý
ailanthus pajasan cizí
aim of management hospodářský cíl
air capacity of soil vzdušná kapacita půdy
air circulation cirkulace vzduchu
air current proudění vzduchu
air drying přirozené sušení dřeva
air flow proudění vzduchu
air photograph letecký snímek
air pollutants exhalace
air pollution exhalace, imise, znečišťování ovzduší
air temperature teplota vzduchu
air-dry wood damaroň australská
air-pollution-control function of the forest protiimisní funkce lesa
Akita Japanese-cedar kryptomerie japonská
al rojok citroníkolistý
Alabama cherry střemcha alabamská
Alamo cottonwood topol Fremontův
Alaska blackberry ostružiník aljašský
Alaska cedar cypřišek nutkajský
Alaska dewberry ostružiník aljašský
Alaska larch modřín aljašský
Alaska paper birch bříza papírodárná aljašská
Alaska pine jedlovec západoamerický, tsuga západoamerická
Alaska-cedar cypřišek nutkajský
Alaskan larch modřín americký
albedo albedo
Alberta white spruce smrk sivý
albino albín
Albrecht azalea pěnišník Albrechtův
alburnum běl
alder olše červená, olše svrasklá, olše
alder-tree olše
ale hoof popenec břečťanovitý
alehoof popenec břečťanovitý
Aleppo pine borovice halabská, borovice halepská
alerce fitzroja cypřišovitá
alespice pimentovník
alga řasa
algaroba rohovník obecný
Algerian cedar cedr atlaský
Algerian fir jedle numidská
Algerian ivy břečťan kanárský
algerita mahónie třílistá
algorithm algoritmus
aligning vytyčování
alimentation výživa

alkekengi mochyně židovská třešeň
all-wheel drive tractor traktor s náhonem na všechna
kola
Allegheny barberry dřišťál kanadský
Allegheny blackberry ostružiník alleghanský
Allegheny chinkapin kaštanovník nízký
Allegheny chinquapin kaštanovník nízký
Allegheny serviceberry muchovník hladký
allele alela
allelomorph alela
alligator apple láhevník bahenní, láhevník lysý
alligator juniper jalovec tlustokorý
allogam allogamie
allopolyploid allopolyploid
allowable cut etát
allowable final cut etát mýtní těžby
allowable intermediate cut etát předmýtní těžby
allowable stress dovolené namáhání
allowance nadmíra
allspice pimentovník dvoudomý, pimentovník pravý
allspice tree pimentovník dvoudomý, pimentovník
pravý
alluvation naplavování
alluvial cone dejekční kužel, nánosový kužel
alluvial fan nánosový kužel
alluvial soil aluviální půda
alluvium aluvium, splaveniny
almond mandloň obecná
almond tree mandloň obecná
almond willow vrba trojmužná
almond-leaved willow vrba trojmužná
aloe aloe
aloe vera aloe pravá
alpine bearberry tolokněnka alpská
alpine bilberry vlochyně bahenní
alpine billberry vlochyně bahenní
alpine currant meruzalka alpská, rybíz alpský
alpine fir jedle plstnatoplodá, jedle subalpínská
alpine pine borovice limba
alpine rose pěnišník
alpine stone pine borovice limba
alternate clear-strip felling kulisová seč
alternate forestry and agriculture system polaření
alternate leaves střídavé listy
alternate strip felling kulisová seč
alternate-leaf dogwood dřín střídavolistý
althaea ibišek syrský, ibišek
altitude of groundwater level úroveň hladiny podzemní vody
altitudinal soil zonality výšková pásmovitost půdy
altitudinal zonality stupňovitost
Alvord's oak dub Alvordův
amarelle višeň amarelka, višeň obecná
amarelle cherry višeň amarelka
ambary ibišek kenaf
ambary hemp ibišek kenaf
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Amboina wood pterokarpus indický
Amboyna wood pterokarpus indický
ameliorating tree species meliorační dřevina
amelioration meliorace
amelioration survey meliorační průzkum
amenity forest les poskytující blahodárné funkce, les
s blahodárnou funkcí, les s rekreační funkcí
amenity forest in health resorts lázeňský les
American Judas tree žmarilka kanadská
American aloe agáve americká
American arborvitae cypřišek zeravovitý, zerav
západní
American arbour vitae zerav západní
American arbour-vitae zerav západní
American ash jasan americký
American aspen osika obecná, osika, topol osika
American barberry dřišťál kanadský
American basswood lípa americká
American beautyberry krásnoplodka americká
American beech buk velkolistý
American big-tooth aspen topol zubatolistý
American black currant meruzalka americká
American bladdernut klokoč trojlistý
American century plant agáve americká, agáve
obecná
American chestnut kaštanovník americký, kaštanovník zubatý
American cotton bavlník srstnatý
American crab apple jabloň korunná
American cramp bark kalina trojlaločná
American cranberry klikva velkoplodá
American cranberry viburnum kalina trojlaločná
American cranberry-bush viburnum kalina trojlaločná
American cranberrybush kalina trojlaločná
American dogwood dřín květnatý
American elder bez kanadský, bez černý
American elm jilm americký
American filbert líska americká
American gooseberry srstka hloholistá
American green alder olše zkadeřená
American hazel líska americká
American hazel nut líska americká
American hazelnut líska americká
American hickory tree ořechovec vejčitý
American holly cesmína horská, cesmína temná
American hop chmel otáčivý americký
American hop-hornbeam habrovec virginský
American hornbeam habr americký, habr karolínský
American ivy loubinec pětilistý
American larch modřín americký
American linden lípa americká
American long-staple cotton bavlník srstnatý
American mountain ash jeřáb americký
American mountain-ash jeřáb americký
American mulberry morušovník červený

American plane platan západní
American plane tree platan západní
American planetree platan západní
American plum slivoň americká, švestkovišeň americká
American red gum ambroň styraxová
American red raspberry ostružiník maliník
American savin jalovec polehlý
American smoke tree ruj obvejčitá
American smoketree ruj obvejčitá
American strawberrybush brslen americký, brslen
obvejčitý
American sweet gum ambroň styračolistá, ambroň
styraxová
American sycamore platan východní, platan západní
American toadwood mýdelník lysý
American upland cotton bavlník srstnatý
American wayfaring tree kalina olšolistá
American yew tis kanadský, tis krátkolistý
amino acid aminokyselina
amitosis amitóza
amixia amixie
amixis amixie
ammonisation amonizace
ammunition střelivo
amortization amortizace
ampelopsis loubinec
amphidiploid amfidiploid
amphimixis amfimixie
amplitude amplituda
Amur barberry dřišťál amurský
Amur cork korkovník amurský
Amur cork tree korkovník amurský
Amur corktree korkovník amurský
Amur maple javor ginala
Amur peppervine loubinec krátkostopečný
Amur privet ptačí zob amurský
analysis rozbor
analysis of granulation size zrnitostní rozbor
analysis of the economic activity rozbor hospodářské
činnosti
analysis of variance analýza rozptylu
analysis sample rozborový vzorek
analytic function analytická funkce
anaphase anafáze
anatomy anatomie
anchoring kotvení lana, ukotvení
ancient forest přestárlý les
Andrew blackberry ostružiník Andrewsův
angelica tree aralka trnitá, žlutodřev americký
angiosperms krytosemenné
angle sample count početní úhlová zkouška
Anglo-Japanese yew tis prostřední
animal živočich
animal logging soustřeďování koněm
animal plough potažní pluh
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animal snaking soustřeďování koněm
animal-drawn plough potažní pluh
annatto oreláník barvířský
annona láhevník
annual cut roční etát
annual growth roční přírůst
annual layer letokruh
annual ring letokruh
annual shoot letorost
annuity renta
ant-heap mraveniště
antagonism antagonismus
antenna tykadlo
antennae tykadlo
anther prašník
anthers prašníky
anti-avalanche function of the forest protilavinová
funkce lesa
anti-emission function of the forest protiimisní
funkce lesa
antichecking iron spona s
antierosion pond protierozní rybník
antilandslide forest function protisesuvní funkce
lesa
antimutagene antimutagen
antler stalk pučnice
antlers parůžky
antlers head parohy
Apache pine borovice těžká
apogamy apogamie
apomixia apomixie
apomixis apomixie
Appalachian tea cesmína lysá
apple jabloň lesní, jabloň
apple powdery mildew padlí jabloňové
apple serviceberry muchovník Lamarckův
apple tree jabloň obecná, jabloň
apple-tree jabloň
appletree jabloň
applied hydrology inženýrská hydrologie
approach šoulačka
approval of forest management plan schvalování
lesních hospodářských plánů
approximation aproximace
apricot meruňka obecná
apricot tree meruňka obecná
apron dopadiště, spadiště, vývar
aquatic plant vodní rostlina
Arabian coffee kávovník arabský
Arabic gum tree akácie senegalská
Arabica coffee kávovník arabský
araratree sandarakovník článkovaný
araucaria blahočet
arbitrage arbitráž
arbitration arbitráž
arbor vitae zerav

arboreous lesnatý
arboretum arboretum
arboretum buckeye jírovec proměnlivý
arboricide arboricid
arboriculture lesní hospodaření, lesní klučení, lesní
školka
arborvitae cypřiš, zerav obrovský, zerav západní,
zerav
arbour vitae zerav
arch klenba
arch dam klenbová přehrázka
arched dam klenbová přehrázka
archespore tissue archesporální pletivo
Arctic azalea azalka arktická
Arctic blackberry ostružiník severní
Arctic wormwood pelyněk pravý arktický
area areál
area under forest lesnatost
aridity suchost, sucho
aridness suchost
Arizona alder olše podlouhlolistá
Arizona century plant agáve arizonská
Arizona cypress cypřiš arizonský
Arizona dewberry ostružiník arizonský
Arizona fir jedle balzámová plstnatoplodá arizonská
Arizona pine borovice arizonská
Arizona smooth cypress cypřiš arizonský
Arizona sycamore platan Wrightův
Arizona walnut ořešák větší
Arizona white oak dub arizonský
Arkansas oak dub arkansaský
Arkansas pine borovice ježatá
Arman pine borovice Armandova
Armand pine borovice Armandova
Armand's pine borovice Armandova
armature armatura
Armenian cherry višeň amarelka
Arnold's buckeye jírovec Arnoldův
Arnold's crab apple jabloň Arnoldova
arolla pine borovice limba
arrangement of leaves postavení listů
articulated skidder lesní kolový traktor
articulated tractor traktor se zlamovacím zařízením
artificial drying umělé sušení dřeva
artificial regeneration umělá obnova lesa, umělá
obnova, umělé zmlazování porostu
artificial reproduction umělé zmlazování porostu
artificial resin syntetická pryskyřice
artificial river bed umělé koryto
artificial roughness umělá drsnost
artificial stand umělý porost
artificial thinning umělé prořeďování
asexual propagation vegetativní množení, vegetativní rozmnožování
ash jasan
ash tree jasan
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