a maraich lžičník lékařský
a' bhileach losgainn krvavec menší, toten menší
a' bhileach losgainn mhor krvavec toten, toten lékařský
a' chritheann osika, osika obecná
aar olše lepkavá
Aaron's beard vstavač mužský
Aaron's rod divizna malokvětá
Adam and Eve vstavač mužský
adder's grass vstavač mužský
adder's tongue řebříček bertrám
adder's-tongue hadilka obecná, hadí jazyk obecný
adder's-tongues hadilka obecná, hadí jazyk obecný
adhairc fcidh jitrocel vraní nožka
aert-bark mochna nátržník
agrimony řepík lékařský
aikraw důlkatec ďubkatý
ainis fhiadhain bedrník obecný
airgeadach chaol lebeda rozkladitá
airgeadach thraghad lebeda pobřežní
airne slivoň trnka, trnka obecná
ait-skeiters děhel lesní
aiten jalovec obecný
aivrons ostružiník moruška
alder olše lepkavá
alder buckthorn krušina olšová
alehoof popenec břečťanovitý
all-heal černohlávek obecný
aller olše lepkavá
allertree olše lepkavá
allseed stozrník lnovitý
alltuinn líska obecná
alpine bartsia lepnice alpská
alpine bearberry tolokněnka alpská
alpine blue-sow-thistle mléčivec alpský
alpine butterwort tučnice alpská
alpine cat's-tail bojínek alpský, bojínek švýcarský
alpine catchfly kohoutek alpský
alpine cinquefoil mochna Crantzova, mochna jarní
alpine clubmoss plavuník alpský
alpine enchanter's-nightshade čarovník alpský
alpine fleabane turan severní
alpine forget-me-not pomněnka alpská, pomněnka
vysokohorská
alpine foxtail psárka severní
alpine gentian hořepníček sněžný, hořec sněžný
alpine lady's-mantle kontryhel alpský
alpine lady-fern papratka horská, papratka americká
alpine meadow rue žluťucha alpská
alpine meadow-grass lipnice alpská, lipnice alpínská
alpine meadow-rue žluťucha alpská
alpine milk-vetch kozinec alpský
alpine mouse-ear rožec alpský
alpine pearlwort úrazník skalní
alpine penny-cress penízek namodralý
alpine rock-cress huseník alpský

alpine rush sítina alpská
alpine saw-wort chrpovník alpský
alpine saxifrage lomikámen sněžný
alpine speedwell rozrazil alpský
alpine willowherb vrbovka drchničkolistá, vrbovka
nící
alpine woodsia kapradinka alpská
alternate water-milfoil stolístek střídavokvětý
alternate-leaved golden-saxifrage mokrýš střídavolistý
am bearnan brighde smetánka
am boinne-fola rdesno červivec
am bualan starček obecný
am maraiche lžičník lékařský
amethyst deceiver lakovka ametystová
amharag hořčice rolní
an cairgean puchratka kadeřavá
an carraceen puchratka kadeřavá
an druise beannaichte ostružiník křovitý
an druise bennaichte ostružiník
an gath corcarach konopice úzkolistá, konopička
úzkolistá
an gath dubh konopice polní
an gath mor konopice velkokvětá, konopice zdobná,
konopice ztepilá
an lus mor náprstník červený
an seachdamh aran mochna husí
an sporan kokoška pastuší tobolka
an tri-bhileach vachta trojlistá
an-uallach rozrazil rezekvítek
angular Solomon's-seal kokořík vonný
anise cap strmělka anýzka, strmělka vonná
annual knawel chmerek roční
annual meadow-grass lipnice roční
annual pearlwort úrazník bezkorunný
annual sea-blite solnička přímořská
aon-dhearc vraní oko čtyřlisté
aonsgoch, ceann ruadh vlaštovičník větší
apple ringin' heřmánek terčovitý
aran tunnaig okřehek hrbatý
arctic bramble ostružiník severní
arctic mouse-ear rožec arktický
arn olše lepkavá
aron árón plamatý
arva ptačinec žabinec, žabinec prostřední
arvi ptačinec žabinec, žabinec prostřední
ash jasan ztepilý
aspen osika obecná
athair thalmhainn řebříček obecný
athan podběl obecný
aul man's bells zvonek okrouhlolistý
autumn gentian hořeček nahořklý
autumn hawkbit máchelka podzimní, pampeliška
podzimní, podzimka obecná
autumnal water-starwort hvězdoš podzimní
averin ostružiník moruška
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Babington's orache Atriplex glabriuscula
back-cresses hulevníkovec lékařský
badan-measgain tučnice obecná
badminnie koprník štětincolistý
bainne ghabhar všivec bahenní
bainne muice mléč bylinný, mléč zelinný
bairnwort sedmikráska obecná
bairtsia ailpeach lepnice alpská
baldeeri vstavač mužský
Baltic rush sítina baltská
barberry dřišťál obecný
barbrag dřišťál obecný
bardog lopuch menší
bare-toothed russula holubinka mandlová
barr a' mhilltich lcana bařička bahenní
barr a' mhilltich mara bařička přímořská
barr braonan-nan-con mochna nátržník
barra-mhislean lcana kustovnice obecná, štírovník
bažinný
barra-mhislean, peasair a' mhadaidh-ruadh štírovník růžkatý
barrag ruadh rohatec žlutý
barren brome sveřepec jalový, sveřep jalový
barren strawberry mochna jahodníkovitá
barruba dřišťál obecný
basil thyme pamětník rolní
bawdmoney koprník štětincolistý
bawdringie koprník štětincolistý
bay boletus hřib hnědý, suchohřib hnědý
bay willow vrba pětimužná
beachnuadh boireann třezalka tečkovaná
beachnuadh fireann třezalka čtyřkřídlá
beachnuadh gun smal třezalka skvrnitá
beachnuadh lęir třezalka položená
beaked tasselweed táhlice přímořská
bealaidh janovec metlatý
bealuidh janovec metlatý
bear skeiters bolševník obecný
bearberry medvědice lékařská
beard lichens provazovka
bearded couch pýrovník psí
bearnan bride smetánka
beatha bříza
bee-sookies všivec lesní
bee-trap svlačec rolní
beech fern bukovinec osladičovitý
beefsteak fungus pstřeň dubový
beet řepa burák
beith bříza
beith bheag bříza zakrslá
beith charraigeach bříza pýřitá
beith dhubhach bříza obecná
bekkabung rozrazil potoční
beldairy vstavač mužský
bell heather vřesovec popelavý
benner gowan sedmikráska obecná

bentwood břečťan popínavý
benweed starček přímětník
berber dřišťál obecný
Bernard's agaricus pečárka Bernardova
berry-girse šicha obecná
bhealaidh janovec metlatý, čilimník janovec
bhileach losgain krvavec toten
bifid hemp-nettle konopice dvouklanná
bilberry borůvka černá
bile bhuidhe zlateň osenní
bile-bhuidhe zlateň osenní
bilearach vocha mořská
bilearach mion vocha Noltova
bilearach na duilleige caoile vocha úzkolistá
bindwood břečťan obecný, břečťan popínavý
biolair řeřišnice křivolaká
biolair a' bhuachaille nahoprutka písečná
biolair bhuidhe ealaidheach rukev lesní
biolair bhuidhe thuathach rukev islandská
biolair brcige bažinka uzlokvětá
biolair ghriagain řeřišnice luční
biolair ioc hvězdoš kalužní, hvězdoš mnohotvarý
biolair ioc an fhoghair hvězdoš podzimní
biolair ioc eangach hvězdoš kulatoplodý
biolair ioc leathann hvězdoš hranoplodý, hvězdoš
plochoplodý
biolair ioc meadhanach hvězdoš háčkatý, hvězdoš
křídloplodý
biolair na creige ailpeach huseník alpský
biolair na creige ghiobach huseník chlupatý
biolair na creige thuathach řeřišničík srstnatý
biolair thailianach huseníček rolní
biolair uisge potočnice lékařská
biolradh gruagain osívka jarní
biolradh gruagain an t-slcibhe chudina norská
biolur rdesno hadí kořen
bior nan bride smetánka
biorag přeslička zimní, přesličkovec zimní
bioran badanach bahnička trsnatá
bioran caol bahnička jednoplevá
bioran coitcheann bahnička bahenní, bahnička mokřadní
bioran dealgach bahnička jehlovitá
bioran nan lusan gann bahnička chudokvětá
birch polypore březovník obecný
birches bříza
bird cherry střemcha evropská, střemcha hroznovitá,
střemcha obecná
bird's foot trefoil ledenec obecný, štírovník růžkatý
bird's meat jitrocel větší
bird's nest mrkev lesní, mrkev obecná
bird's-foot ptačí noha maličká
bird's-foot clover pískavičník nízký
bird's-foot-trefoil ledenec obecný, štírovník růžkatý
bird's-nest orchid hlístník hnízdák
birk bříza
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birken tree bříza
birtch bříza
biscuities sléz lesní
bishopweed bršlice kozí noha
bistort rdesno hadí kořen
Bithynian vetch vikev maloasijská
bithynian vetch vikev maloasijská
biting stonecrop rozchodník ostrý
bitter aks smetánka
bitter-vetch hrachor horský
bittersweet lilek potměchuť, potměchuť popípavá
black alpine-sedge ostřice tmavá
black bent psineček velký
black bog-rush šášina načernalá
black bowours ostružiník křovitý
black boyds ostružiník křovitý
black currant meruzalka černá, rybíz černý
black helvella chřapáč jamkatý
black horehound měrnice černá
black knapweed chrpina černá
black medick tolice dětelová
black mustard černohořčice setá
black spleenwort sleziník netíkovitý
black tang chaluha bublinatá
black worts borůvka černá
black-bindweed opletka obecná, opletka svlačcovitá
black-grass psárka polní
blackberries ostružiník
blackberry šicha obecná, šicha černá
blackbides ostružiník křovitý
blackthorn trnka obecná
bladder campion silenka nadmutá
bladder-sedge ostřice měchýřkatá, ostřice puchýřkatá
bladderwort bublinatka jižní, bublinatka přehlížená
bladderwrack chaluha bublinatá
blaeberry borůvka černá
blaewort zvonek okrouhlolistý
blakin girse tužebník jilmový
blaver zvonek okrouhlolistý
blavers mák vlčí
blawort chrpa modrák, chrpa polní
bleedy tongues svízel přítula
blinks zdrojovka prameništní
bliochan liliovec kostilomka
bliochan albannach kohátka maličká, kohátka nízká
bliochd fochainn mléč rolní
bliochd-pheasair ailpeach kozinec alpský
bliochd-pheasair chorcra kozinec dánský
bliochd-pheasair mhin kozinec sladkolistý
bliochdan gorm ailpeach mléčivec alpský
bliotsan mléčka zední
blogda blatouch bahenní
blood-root mochna nátržník
blood-veined dock šťovík krvavý
bloodtongue svízel přítula
bloody bells náprstník nachový, náprstník červený

bloody crane's-bill kakost krvavý
bloody cranesbill kakost krvavý
bloody fingers náprstník nachový, náprstník červený
bloom-fell ledenec obecný, štírovník růžkatý
bludda blatouch bahenní
blue blavers zvonek okrouhlolistý
blue blawort chrpa modrák, chrpa polní
blue bonnet chrastavec rolní
blue bonnets chrpa modrák, chrpa polní
blue girse vikev ptačí
blue gommets chrpa modrák, chrpa polní
blue heath phyllodoce namodralá
blue moor-grass pěchava vápnomilná
blue water-speedwell rozrazil drchničkovitý
bluebell zvonek okrouhlolistý
bluebottle chrpa modrák, chrpa polní
blugga blatouch bahenní
blunt-flowered rush sítina slatinná, sítina uzlíkovitá
blunt-fruited water-starwort hvězdoš kulatoplodý
blunt-leaved pondweed rdest tupolistý
blusher muchomůrka masák, muchomůrka narůžovělá, muchomůrka růžovka
bodaich dhubha jitrocel kopinatý
bog nut vachta trojlistá
bog-rosemary kyhanka bažinná
bogbean vachta trojlistá
boon-tree bez černý
bore tree bez černý
borral bez černý
bosan teth úpor peprný, úpor peprník, úpor pepřovitý
boun-tree bez černý
bour-tree bez černý
bowel-hive grass Aphanes arvensis
brachens hasivka orličí
bracken hasivka orličí
brackish water-crowfoot lakušník Baudotův
braggir čepelatka
brain fungus kotrč kadeřavý
bramble ostružiník křovitý
brambles ostružiník, ostružiník křovitý
branched bur-reed zevar vzpřímený
braonan bachlag mochna nátržník
braonan fraoch mochna nátržník
braonan nan con mochna nátržník
brawlins medvědice lékařská
bread and cheese mochna husí
bread-and-cheese psineček tenký
break-bones ptačinec velekvětý
brecken hasivka orličí
breoillean, feur-seagail jílek vytrvalý
briar růže
briar-rose růže
bricean dubh koprník štětincolistý
briosglan mochna husí
brislean mochna husí
brisgean mochna husí
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