afrikankeisarikalastaja ledňáček obrovský
afrikankeltarilli kruhoočko zelené
afrikankirjorastas drozd Gurneyův
afrikankuhankeittäjä žluva zlatá
afrikankukaali kukačka senegalská
afrikankuparisorsa kachnice africká
afrikankurppa bekasína africká
afrikanlauluhaukka jestřáb kobylkový
afrikanlintuhaukka jestřáb tachiro
afrikanmarabu marabu africký
afrikanmeriharakka ústřičník jihoafrický
afrikanmerimetso kormorán běloprsý
afrikanmetsäkalastaja ledňáček senegalský
afrikanmetsäkirvinen linduška malawijská
afrikanmustakäpinkäinen housenčík ohnivý
afrikanmustavaris vrána africká
afrikannokisorsa kachna temná
afrikannuolihaukka ostříž africký
afrikanpalmukiitäjä rorýs malý
afrikanparatiisimonarkki lejskovec nádherný
afrikanpelikaani pelikán africký
afrikanpikkukalastaja ledňáček trpasličí
afrikanpikkukotka orel skvrnitý
afrikanpikkulepinkäinen ťuhýk středoafrický
afrikanpikkutiira rybák krátkoocasý
afrikanpingviini tučňák brýlatý
afrikanpitkäjalka pisila jihoafrická
afrikanpitta pita angolská
afrikanpöllö puštík africký
afrikanpöllönen výreček africký
afrikanpussitiainen moudivláček běločelý
afrikanpyyjuoksija perepel hotentotský
afrikanrakonokka zejozob africký
afrikanruokokerttunen rákosník jižní
afrikanrytikerttunen rákosník jihoafrický
afrikansaksinokka zoboun africký
afrikansarvipöllö kalous etiopský
afrikansatulahaikara čáp sedlatý
afrikansavannitimali timálie stepní
afrikansäihkynärhi mandelík skořicový
afrikansepelkyyhky holub lesklý
afrikansiepot lesknáčkovití
afrikansilkkihaikara volavka útesová
afrikansininärhi mandelík skořicový
afrikansirkku strnad horský
afrikansirohaukka luňák vlaštovčí
afrikansitruunahemppo zvonohlík africký
afrikansuohaukka moták africký
afrikansuopöllö kalous jednobarvý
afrikantäpläkyyhky holub guinejský
afrikantervakiitäjä rorýs kapský
afrikantiainen sýkora jižní
afrikantiikerihaikara bukač západoafrický
afrikantikkanen datel trpasličí
afrikantöpökiitäjä rorýs bahenní
afrikantöyhtöhaukka aviceda kukačkovitá

afrikantöyhtöhyyppä čejka černohlavá
afrikantrogoni trogon uzdičkový
afrikantuhkasieppo lejsek temnomodrý
afrikantylli kulík africký
afrikanuikkukana chřástalovec africký
afrikanuunilintu budníček žlutohrdlý
afrikanvaris vrána bělobřichá
afrikanvarpunen vrabec rezavý
afrikanvarpushaukka krahujec malý
afrikanvästäräkki konipas africký
afrikanviherkyyhky holub africký
afrikanvihertikka žluna LeVaillantova
afrikanviiriäinen křepelka harlekýn
afrikanviitapöllö sova Prigoginova
afrikanvuorikotka orel Bonapartův
afrikkantylli kulík africký
agavekolibri kolibřík pakaulský
agera nestařec americký
ahdekaunokki chrpa luční
ahdekaunokki chrpina luční
ahmattiankerias velkotlamka tmavá
aholeinikki pryskyřník mnohokvětý
ahomansikka jahodník obecný
ahomatara svízel severní
ahonoidanlukko obrátička mnohodílná
ahonoidanlukko vratička mnohoklaná
ahonoidanlukko vratičkovec mnohoklaný
ahosuolaheinä šťovík menší
ahven okoun říční
airokala hlístoun červenohřívý
aito kastanja kaštanovník setý
aito kilsepensas hlošina stříbřitá
aitoamaryllis zornice amarylka
aitohunajakukka svazenka vratičolistá
aitojasmiini jasmín pravý
aitokanat bažantovití
aitokaneli skořicovník cejlonský
aitokissanminttu šanta kočičí
aitoluri lori tříbarvý
aitosypressi cypřiš pravý
aitosypressi cypřiš vždyzelený
aitoukonhattu oměj šalamounek
aivastusjuuri řebříček obecný
ajannäyttäjä ibišek trojdílný
ajannäyttäjähibiskus ibišek trojdílný
ajuruoho mateřídouška obecná
ajuruohot mateřídouška
ajuruohot mateřídouška obecná
akaasia-apali apalis černoocasý
akaasia-arokerttu pěnicovec žlutobřichý
akaasiaheinäkerttu cistovník velký
akaasiakäpinkäinen housenčík žlutý
akaasiakerttu apalis akáciový
akaasiakuhankeittäjä žluva maskovaná
akaasialepinkäinen čagra hnědohlavý
akaasiapussitiainen moudivláček kapský
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akaasiatiainen sýkora akáciová
akaasiatimali timálie bronzová
akaasiatoko zoborožec Deckenův
akaasiatöpösieppo lesknáček bradatý
akaasiavahanokka astrild východoafrický
akaasiavarpunen vrabec sahelský
akaasiavarpuspöllö kulíšek kapský
akanttikurho pupava velkoúborná
akantupakki řebříček obecný
akebia akébie pětičetná
akepa šatovník akepa
akiapolaau šatovník Munroyův
akileija orlíček obecný
akileijat orlíček
akileijat orlíček obecný
alankohiirimaluri střízlíkovec šedavý
alankokirjomonarkki muchálek nížinný
alankoloistotimali kosovec modrý
alankosalangaani salangana vanikorská
alankotrogoni trogon modrotemenný
alaotrajärvenuikku potápka skořicovohrdlá
alaskankarikukko kamenáček černohlavý
alaskankleitonia batolka ptačincovitá
alaskankleitonia zdrojovka sibiřská
alaskankuovi koliha tahitská
alaskanmeriharakka ústřičník západní
alaskansirri jespák skvrnitý
alaskanvikla jespák plavý
alastonimpi ocún jesenní
albatrossit albatrosovití
aldabrandrongo drongo aldaberský
aldabrankerttunen cetie aldabaranská
aleksanterinkaija alexandr malý
aleuttientiira rybák aleutský
alfalfa tolice vojtěška
algeriannakkeli brhlík kabylský
alli hoholka lední
alli kachna lední
allihaahka kajka Stellerova
allikkosalakka slunka obecná
alppiakileija orlíček alpínský
alppiasteri hvězdnice alpská
alppihierakka šťovík alpský
alppikauno havez alpská
alppikäenminttu marulka alpská
alppikäenminttu pamětník alpský
alppikärhö plamének alpský
alppikiitäjä rorýs velký
alppikirahvinkukka hlavatka alpínská
alppikirskuja rorýs velký
alppimänty borovice blatka
alppinaakka kavče žlutozobé
alppipellava len vytrvalý
alppirautiainen pěvuška podhorní
alppiruusut pěnišník
alppitatar rdesno alpinské

alppitähtiputki jarmanka větší korutanská
alppivaris kavče červenozobé
alppivuokko sasanka trojlistá
alsikeapila jetelovec zvrhlý
alsikeapila jetel zvrhlý
altainlumikana velekur altajský
alvejuuret srpokřídlec
alvejuuret kapraď
amakihi šatovník amakihi
amaryllis zornice amarylka
amaryllis zornice
amaryllis hvězdník
amazonianamatsoni amazoňan surinamský
amazonianamatsoni amazoňan žlutohlavý
amazonianarakari arassari červenotemenný
amazonianaranen papoušíček modrokřídlý
amazonianhanhi husice orinocká
amazonianharjatangara tangara severní
amazonianiibis ibis bělokřídlý
amazoniankaklattaja chachalaka pestrá
amazoniankaljusilmä mravenčík červenooký
amazoniankanahaukka jestřáb jihoamerický
amazoniankaulushaikara bukač neotropický
amazoniankondori kondor jihoamerický
amazoniankultatangara tangara zelenozlatá
amazonianlapionokka tyranovec rezavoocasý
amazonianliejukana slípka žlutozobá
amazonianmaakäki kukačka peruánská
amazonianmangrovekana chřástal červenokřídlý
amazonianmomotti momot skořicový
amazonianpalloluura mravenčík Hellmayrův
amazonianpikkutiira rybák amazonský
amazonianpöllönen výreček Watsonův
amazonianpöllönen výreček watsonův
amazonianpuumuura mravenčík amazonský
amazonianraitatikkanen datel zlatočelý
amazoniansaku guan Spixův
amazoniantangara tangara tyrkysová
amazoniantavi kachna brazilská
amazoniantinami tinama Bartlettova
amazoniantulikärki datel červenočerný
amazonianviidakkohaukka káňovec menší
amazonianvireo zelenáček Pelzelnův
amazoninkerttuli lesňáček perlový
amboninrilli kruhoočko ambonské
ambrapuu ambroň východní
amerikan ginsengjuuri všehoj pětilistý
amerikanbassi mořčák americký
amerikanhaapana hvízdák americký
amerikanhakki ořešník americký
amerikanharmaahaikara volavka velká
amerikanharmaahaikara volavka americká
amerikanhelmipöllö sýc americký
amerikanhiirihaukka káně rudoocasá
amerikanhippiäinen králíček zlatohlavý
amerikanhömötiainen sýkora lužní
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