aasasilmik, vareskaera- okáč hnědý
aasia kivikana orebice chukar
aasnelk hvozdík pyšný
abuutilon, pärn- mračňák Theoprastův
aed-lepalind rehek zahradní
aed-poosalind pěnice slavíková
aed-roolind rákosník pokřovní
aedporr šoupálek krátkoprstý
ahm rosomák sibiřský
akakapsas, püramiidjas zběhovec jehlancovitý
akakapsas, roomav zběhovec plazivý
aksüüris, aasia bříšť laskavcovitá
alk alka malá
alklased alkovití
allikasammal, harilik vlahovka prameništní
allikrohi, läikviljalin zdrojovka prameništní
aloina, rabe tučnolístek tuhý
alpi nurmikas lipnice alpská
alpi nurmikas lipnice alpínská
alpi ristik jetel alpinský
alpi ristik jetel podhorní
alss, muda- bahnička mokřadní
alss, nőel- okas- bahnička jehlovitá
alss, őievähene bahnička chudokvětá
alss, soo- bahnička mokřadní
alss, soomus- bahnička jednoplevá
alusammal, läikiv paprutka rudá
ambroosia, pujulehine ambrózie peřenolistá
ameerika tuuletallaja poštolka vrabčí
angerjas úhoř říční
angerpist tužebník obecný
angervaks, harilik tužebník jilmový
angervars, lood- tolita lékařská
ansoovis anšovka obecná
apollo, mustlaik- jasoň dymnivkový
aruhein, harilik kostřava luční
aruhein, kink- kostřava dlouholistá
aruhein, lamba- kostřava ovčí
aruhein, mets- kostřava lesní
aruhein, punane kostřava červená
aruhein, roog- kostřava rákosovitá
aruhein, suur kostřava obrovská
aruluste, mets- válečka lesní
aruluste, sulg- válečka prapořitá
aruputk, harilik olešník kmínolistý
arusisalik ještěrka živorodá
aspar, harilik chřest obecný
asparhernes, niidu- ledenec přímořský
astelsőnajalg, brauni kapradina plevinatá
astelsőnajalg, odajas kapradina hrálovitá
aster, paju hvězdnice vrbovitá
aster, rand- hvězdnice slanistá
atlandi tormipääsu buřňáček malý
atlantise tormilind buřňák šedý
aul hoholka lední
austria roidputk mázdřinec rakouský

äiakas, harilik koukol polní
äiatar, harilik chrastavec rolní
ängelhein, ahtalehine- žluťucha světlá
ängelhein, kollane žluťucha žlutá
ängelhein, liht- žluťucha jednoduchá
ängelhein, väike žluťucha menší
änlased chaluhovití
balti risla niidurüdi jespák obecný severoevropský
barbula, kollakas vousatka pošvatá
bartraamia, ounjas kulistec jablečný
batsaania, kolmeholmaline prutnatec trojlaločný
berberi kivikana orebice pouštní
ebalumik kornice slezská
ebapärlikarp perlorodka říční
ebatähtlehik, helleri střížovka Hellerova
ebatorik různopórka pleťová
ebavalvik, pikalehine raděnka dlouholistá
ehavaksik, pőhja- zejkovec
ehmik, laane- rokyt tamaryškový
ehmik, lood- zpeřenka jedlová
eläikiibis ibis hnědý
emaakotkas orel skalní
emajuur, mőru hořeček nahořklý
emajuur, rand- hořeček močálový
emajuur, rand- hořeček slatinný
emajuur, sinine hořepník proužkatý
emajuur, südame- hořec křížatý
emakala slimule živorodá
emaputk matizna bahenní
ematigu, järve bahenka živorodá
ematigu, jőe bahenka pruhovaná
enelas, paljulehine tavolník vrbolistý
enelas, tara- tavolník ožankolistý
enelas, tara- tavolník prostřední
epunakurk-kiur linduška rudokrká
esparsett, liiv- vičenec písečný
etaliviu káně rousná
euklaadium, männas- krasatka přeslenitá
faasanlased bažantovití
filigraantigu žebernatěnka drobná
flamingo plameňák růžový
flamingolised plameňáci
forell, meri- pstruh obecný potoční
forell, viker- pstruh americký duhový
Gmelini kilbirohi tařinka horská Gmelinova
haab, harilik osika obecná
haava-kirisikk tesařík běloskvrnný
haava-kirisikk tesařík pestrý
habekakk puštík vousatý
habekotkas orlosup bradatý
habelendlane netopýr vousatý
habesamblik, sile provazovka olysalá
habesamblik, tőeline provazovka bradatá
habeviires rybák bahenní
haguhein, püramiid- smělek jehlancovitý
haguhein, sale smělek jehlancovitý
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haguhein, vesihaljas smělek sivý
hahk kajka obecná
haigurlased volavkovití
hakk kavka obecná
hall-kärbsenäpp lejsek šedý
hall-varjusikk kozlíček skvrnitý
hallhaigur volavka popelavá
hallhani husa velká
hallhüljes tuleň kuželozobý
halljänes zajíc polní
hallkibu vodouš malý
hallogija ťuhýk šedý
hallpea-rähn žluna šedá
hallposk-pütt potápka rudokrká
hallpott-pütt potápka rudokrká
hallpősk-pütt potápka rudokrká
hallpőtt-pütt potápka rudokrká
hallrähn žluna šedá
hallrästas drozd kvíčala
hallrästas kvíčala obecná
hallrästas epaskrästas drozd kvíčala
hallrästas epaskrästas kvíčala obecná
hallrästas, paskrästas drozd kvíčala
hallrästas, paskrästas kvíčala obecná
hallsamblik, ääris- terčovka páskovaná
halltsiitsitaja strnad luční
hallvares vrána obecná
hammasjuur kyčelnice cibulkonosná
hanehein, harilik šejdračka bahenní
hanelised vrubozobí
hanemalts, linn- merlík městský
hanemalts, paljuseemnene merlík mnohosemenný
hanemalts, punane merlík červený
hanemalts, püstine merlík stažený
hanemalts, püstine merlík tuhý
hanemalts, roheline merlík bílý pravý
hanemalts, roheline merlík švédský
hanemalts, roheline merlík zelený
hanemalts, valge merlík bílý
hanemalts, värd- merlík zvrhlý
hanemalts, vesihaljas merlík sivý
hanemalts, vits- merlík listnatý
hanepaju vrba plazivá
haneputk, oja- potočník vzpřímený
hanerohi, aas- huseník hajní
hanerohi, kare huseník chlupatý
hanevits lýkoveček drobnokališný
hangelind sněhule severní
hangelind strnad sněžný
hanijalg mochna husí
harakalatv, haraline trýzel vykrajovaný
harakalatv, pőld- trýzel chejrovitý
harakas straka obecná
harakkägu kukačka chocholatá
harakkägu kukačka jižní
harakkuljus, harilik zimozel severní

harakputk, mets- kerblík lesní
harilik jugapuu tis obecný
harilik jugapuu tis červený
harilik kärnkonn ropucha obecná
harilik kikkapuu brslen evropský
harilik kikkapuu brslen obecný
harilik kobarpea popelivka sibiřská
harilik luuderohi břečťan obecný
harilik luuderohi břečťan popínavý
harilik muguljuur toříček jednohlízný
harilik sZgislill ocún jesenní
harilik siil ježek západní
harilik sookold plavuňka zaplavovaná
harivesilik čolek velký
harjasputk, jaapani tořice japonská
harjus lipan podhorní
harkhammas, őrn klanozubka prosvítavá
harksaba-kajakas racek vlaštovčí
harpantus, flotovi nivenka Flotowova
haug štika obecná
haugaslased krahujcovití
haukalised dravci
händkakk puštík bělavý
hänilane konipas luční
hännik, harilik plazivec obecný
hännik, őrn plazivec obecný
härghein, harilik černýš hajní
härghein, harjakas černýš hřebenitý
härghein, mets- černýš lesní
härghein, palu- černýš luční
härghein, poola černýš polský
härghein, pőld- černýš rolní
härjasilm, harilik kopretina bílá
härmik, liiv- zoubkočepka šedá
härmik, vill- zoubkočepka mechovitá
heinik, rihvel- čirůvka hořká
heinmuda, harilik táhlice přímořská
heinputk, harilik děhel lesní
hele-urvalind čečetka bělavá
helekoovitaja koliha tenkozobá
heletilder vodouš šedý
helgik dřípovičník zpeřený
helgik mech svítivý
helktigu, suur skelnatka drnová
hellik, harilik zkrutek vláhojevný
helmikas, longus- strdivka nící
helvik, harilik porostnice mnohotvárná
herilaseviu včelojed lesní
herneskarp, harilik hrachovka obecná
herneskarp, hiid hrachovka říční
herneskarp, järve hrachovka rýhovaná
herneskarp, kaunis hrachovka žebernatá
herneskarp, läikiv hrachovka lesklá
herneskarp, paks hrachovka tupá
herneskarp, rombjas hrachovka prosná
herneskarp, tömp hrachovka otupená
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