bělokaz švestkový öunapuumaltsaürask
bělokur horský lumepüü
bělokur rousný rabapüü, rabapüü
bělokur sněžný rabapüü
bělokur tundrový rabapüü
bělokur tundrový skotský keldi rabapüü
bělolist rolní pöldpaganapea
bělomech sivý harilik valvik
bělořit bělobrvý pärsia kivitäks
bělořit bělohlavý nunn-kivitäks
bělořit černý must-kivitäks
bělořit červenoocasý pärsia kivitäks
bělořit okrový vahemere kivitäks, vahemere kivitäks
bělořit plavý liiv-kivitäks
bělořit pouštní korbe-kivitäks, körbe-kivitäks, körbekivitäks
bělořit skalní kahkselg-kivitäks
bělořit šedohlavý berberi kivitäks
bělořit šedý kivitäks, kivitöks
bělotrn kulatohlavý valkjas mesiohakas
bělovec překrásný kaunis sarmik
bělozoubek liščí harilik hiissammal
bér italský itaalia kukeleib
bér sivý vesihaljas kukeleib
bér vlašský itaalia kukeleib
bér zelený roheline kukeleib
berneška bělolící valgeposk-lagle, valgepösk-lagle
berneška kanadská Kanada lagle
berneška rudokrká punakael-lagle
berneška tmavá mustlagle
bez černý must leeder
bez hroznatý punane leeder
bezkolenec modrý harilik sinihelmikas
bezvláska útlá orn kadrisammal
bezvláska vlnkatá harilik kadrisammal
bezvláska zúžená ahas kadrisammal
bika bledá kahkjas piiphein
bika hajní salupiiphein
bika chlupatá karvane piiphein
bika ladní pöldpiiphein
bika mnohokvětá mitmeöieline piiphein
bika obecná mitmeöieline piiphein
blatenka bažinná suur sootigu
blatenka štíhlá sile sootigu
blatěnka vodní harilik nögilillik
blatnice bahenní rabakas
blatnice skvrnitá mudakonn
blatouch bahenní harilik varsakabi
blecha lidská inimesekirp
blecha obecná inimesekirp
blín černý koerapöörirohi
blýskavka žlutá holmiksärasamblik
bobr evropský kobras
boděnka malinká täpptigu
bodlák kadeřavý kähar karuohakas
bodlák nící longus karuohakas

bodlák nící pohorský thörmeri karuohakas
bodlák trnitý torkav karuohakas
bolehlav plamatý täpiline surmaputk
bolen dravý tippviidikas, tougjas
bolševník obecný žlutokvětý siberi karuputk
bolševník Sosnowského Sosnowsky karuputk
bolševník velkolepý hiidkaruputk
borůvka černá harilik mustikas
boryt barvířský harilik sineröigas
bradáček srdčitý väike käopöll
bradáček vejčitý suur käopöll
bramborníček černohlavý kaelustäks
bramborníček hnědý kadakatäks
brhlík americký valgekulm-puukoristaja
brhlík korsický korsika puukoristaja
brhlík lesní puukoristaja
brhlík lesní sibiřský ida-puukoristaja
brhlík skalní kalju-puukoristaja
brhlík turecký punapugu-puukoristaja
brhlík velký mägi-puukoristaja
brhlíkovití puukoristajalased
brkoslav severní siidisaba, viristaja
brkoslavovití siidisabalased
brodiví toonekurelised
brslen evropský harilik kikkapuu
brslen obecný harilik kikkapuu
bršlice kozí noha harilik naat
brukev hořčičná sarepta kapsasrohi
brukev řepák olejný pöldkapsasrohi
brukev řepka prodloužená süstlehine kapsasrohi
brusinka obecná pohl
brvitec chlupatý harilik narmik
brvitec překrásný kaunis narmik
břečťan obecný harilik luuderohi
břečťan popínavý harilik luuderohi
břehouš černoocasý mustsaba-vigle
břehouš rudý vöötsaba-vigle
břehovec lesklý harilik vesiulmik
břehule říční kaldapääsuke
břehule skalní kivipääsuke
bříšť laskavcovitá aasia aksüüris
bříza nízká madal kask
bříza obecná arukask
bříza pýřitá sookask
bříza zakrslá vaevakask
bublinatka menší väike vesihernes
bublinatka obecná harilik vesihernes
bublinatka prostřední vahelmine vesihernes
budníček altajský tuhk-lehelind
budníček dvoupruhý laane-lehelind
budníček horský lääne-lehelind
budníček lesní mets-lehelind
budníček menší silksolk, väike-lehelind, väike lehelind
budníček pruhohlavý vööt-lehelind
budníček severní pohja-lehelind, pöhja lehelind,
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cetie jižní kalda-rädilind
cistovník rákosníkový rohulind
cvrčilka říční jogi-ritsiklind, jögi-ritsiklind
cvrčilka slavíková roo-ritsiklind
cvrčilka zelená vosa-ritsiklind, vösa-ritsiklind, vösaritsiklind
cvrčilka žíhaná triip-ritsiklind
čalounice velká Maackilehemesilane
čáp bílý valge-toonekurg
čáp černý must-toonekurg
čápovití toonekurglased
čarovník alpský harilik nöiakold
čarovník obecný pori-nöiakold, porinöiakold
čečetka bělavá hele-urvalind
čečetka bělavá sibiřská hiid-urvalind
čečetka tmavá löuna-urvalind
čečetka zimní urvalind
čechřice vonná mesiputk
čejka černoprsá sagarkiivitaja
čejka chocholatá kiivitaja
čejka laločnatá leetekiivitaja
čejka trnitá valgekael-kiivitaja
čekánek obecný pöld jumikas
čekanka obecná harilik sigur
čepičatka obecná harilik tanukas
černohlávek obecný harilik käbihein
černýš hajní harilik härghein
černýš hřebenitý harjakas härghein
černýš lesní metshärghein
černýš luční paluhärghein
černýš polský poola härghein
černýš rolní pöld härghein
čertkus luční harilik peetrileht
červenka obecná punarind
čeřitka statná kurdsammal
česnáček lékařský salukodrik
česnek domácí rohulauk
česnek medvědí karulauk
česnek pažitka murulauk
česnek viniční nurmlauk
čimango jižní herilasekarakaara
čimango rudohrdlý herilasekarakaara
čimišník obecný suurläätspuu
čírka karolínská ameerika piilpart
čírka kaštanová kastan-piilpart
čírka modrá rägapart
čírka modrokřídlá sini-rägapart
čírka obecná piilpart
čírka úzkozobá marmorpart
čirůvka hořká rihvelheinik
čirůvka obrovská hiidheinik
čistec bahenní soonöianöges
čistec lesní metsnöianöges
čížek lesní siisike
čížek obecný siisike
čížek ohnivý punasiisike, urvalind

pöhja-lehelind
budníček skromný vööt-lehelind
budníček temný tommu-lehelind, tömmu-lehelind,
tömmu-lehelind
budníček tlustozobý siberi lehelind
budníček tmavonohý mägi-väikelehelind
budníček větší salu-lehelind
budníček zelený nolva-lehelind, nölva-lehelind, rohe
lehelind
budníček zlatohlavý kuld-lehelind
buchanka hladinová lühiharksöudik
buchanka jezerní järve söudik
buchanka Poppeova keskmine mudasöudik
buchanka poppeova keskmine mudasöudik
buchanka tlustoocasá jäme ogasoudik
buchanka tůňková keskmine hiidsöudik
buchanka vlečková muutlik söudik
buchanka zimní tavaline söudik
bukač australský löunahüüp
bukač velký hüüp, hüüp
bukač vlasatý koldhaigur
bukáček malý väikehüüp, väikehüüp
bukáček pruhohřbetý tarna-väikehüüp
bukovník kapraďovitý harilik kolmissönajalg
bukovník vápencový paas-kolmissönajalg
bukvice lékařská harilik tönnike
bulbul červenouchý punapösk-bülbül
buřina srdečník läänesüdamerohi
buřňáci tormilinnulised
buřňáček americký löuna-tormipääsu
buřňáček bělavý pohja-tormipääsu
buřňáček běločelý valgekulm-tormipääsu
buřňáček dlouhokřídlý pöhja-tormipääsu
buřňáček malý atlandi tormipääsu
buřňáčkovití tormipääsulased, tormipääsulased
buřňák baleárský baleaari tormilind
buřňák hnědohlavý kilt-tormilind
buřňák holubí kaelus-vaalalind, nögi-tormilind
buřňák hrdliččí haldjas-vaalalind
buřňák lední jää-tormilind
buřňák límcový kaelus-tormilind
buřňák madeirský tömmu-tormipääsu
buřňák menší vahemere tormilind, väike tormilind
buřňák obecný pohja-tormipääsu, pöhja tormipääsu
buřňák Salvinův crozet' vaalalind
buřňák severní pohja-tormilind, pöhja tormilind
buřňák šedý atlantise tormilind
buřňák širokozobý mustnokk-vaalalind
buřňák temný peegel-tormilind
buřňák tenkozobý austraalia tormilind
buřňák velký mustköht-tormilind
buřňákovití tormilindlased
candát obecný koha
cejn velký latikas
cejnek malý nurg
celík zlatobýl harilik kuldvits
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