alkoun malý jääkyyhky, pikkuruokki
alkoun mramorovaný marmorimurri
alkoun nejmenší pikkukiislanen
alkoun obecný riskilä
alkoun tlustozobý pohjankiisla
alkoun úzkozobý etelänkiisla
alkounek drobný hapsukiislanen
alkounek chocholatý töyhtökiislanen
alkovití ruokit
aloe piikkiaaloe, raita-aaloe, suka-aaloe, tuliaaloe,
viuhka-aaloe
aloe brvitá ripsiaaloe
aloe čínská barbadoksen aaloe
aloe krátkolistá mätäsaaloe
aloe léčivá puuaaloe, rohtoaaloe
aloe mitrovitá kynsiaaloe
aloe mýdelná suopa-aaloe
aloe oddálená hammasaaloe
aloe pravá aaloe, lääkeaaloe
aloe různotvará kirjoaaloe
aloe sokotorská kiiltoaaloe
alojsie trojlistá lippia
alokázie Sanderova hopea-alokasia
alstroemerie zlatá inkalilja, kulta-alströmeria
amadina alpinská mustavyömanikki
amadina bělobřichá valkovatsamanikki
amadina bělohlavá valkohuppumanikki
amadina bělolící arfakinmanikki
amadina běloprsá pumpulirintamanikki
amadina běloskvrnná pitsimanikki
amadina bledá kalvakkamanikki
amadina bornejská borneonmanikki
amadina bronzová valkoperämanikki
amadina černoprsá niittymanikki
amadina červenohlavá suomuviiltopeippo
amadina červenouchá mindanaonparatiisipeippo
amadina diamantová timanttituliperä
amadina dvoubarvá seepramanikki
amadina fidžiská fidzinparatiisipeippo
amadina Forbesova uudenirlanninmanikki
amadina Gouldové harlekiinipeippo
amadina hnědohřbetá mustakaulamanikki
amadina hnědoprsá ruskorintamanikki
amadina horská papuantuliperä, raitakylkimanikki
amadina Kleinschmidtova vitilevunparatiisipeippo
amadina krátkoocasá melanesianparatiisipeippo
amadina malá pronssimanikki
amadina malabarská idänhopeanokka
amadina modrolící sateenkaaripeippo
amadina molucká raitavatsamanikki
amadina muškátová suomumanikki
amadina Nevermannova suistomanikki
amadina novobritská mustahuppumanikki
amadina papouščí uudenkaledonianparatiisipeippo
amadina papuánská papuanparatiisipeippo
amadina páskovaná viiltopeippo

amadina pětibarvá timorinmanikki
amadina pruhovaná australianruokopeippo
amadina rezavoocasá mustamanikki
amadina rudokrká helmituliperä
amadina rudouchá naamiotuliperä
amadina skvrnitobřichá suomuvatsamanikki
amadina stříbrozobá hopeanokka, hopeanokkamanikki
amadina šedohlavá harmaamanikki, huppuhopeanokka
amadina temná nokimanikki
amadina tlustozobá uudenenglanninmanikki
amadina tmavá metsämanikki
amadina tříbarvá sininaamapeippo
amadina velká isonokkamanikki, ruskoselkämanikki
amadina vlnkovaná raitatuliperä
amadina zelenočelá luzoninparatiisipeippo
amadina zelenomodrá sundanparatiisipeippo
amadina zelenoocasá paratiisipeippo
amadina žlutoocasá sitruunamanikki
amarant bojovný malinruusupeippo
amarant černobřichý ruohikkoruusupeippo
amarant lesklý ruokoruusupeippo
amarant malý ruusupeippo
amarant růžový punaruusupeippo
amarant světlozobý angolanruusupeippo
amarant škraboškový bambuleski, naamioruusupeippo
amarant tečkovaný savanniruusupeippo
amarant tmavý tuliruusupeippo
amarant vínorudý harmaaruusupeippo
amazoňan běločelý valko-otsa-amatsoni
amazoňan černouchý jukataninamatsoni
amazoňan červenohlavý meksikonamatsoni
amazoňan dominikánský haitinamatsoni
amazoňan fialovotemenný lila-amatsoni
amazoňan guayanský siniposkiamatsoni
amazoňan Guildingův saintvincentinamatsoni
amazoňan jamajský jamaikanamatsoni
amazoňan Kawallův brasilianamatsoni
amazoňan královský keisariamatsoni
amazoňan kubánský kuubanamatsoni
amazoňan mnohobarvý saintlucianamatsoni
amazoňan modrobradý jokiamatsoni
amazoňan modrobřichý sinivatsa-amatsoni
amazoňan modročelý siniotsa-amatsoni
amazoňan modrohlavý dominicanamatsoni
amazoňan nádherný araukaria-amatsoni
amazoňan oranžovokřídlý kultaposkiamatsoni
amazoňan pomoučněný jauhoamatsoni
amazoňan portorický Puertoriconamatsoni
amazoňan rudoocasý liekkipyrstöamatsoni
amazoňan surinamský amazonianamatsoni
amazoňan šedohlavý mustanokka-amatsoni
amazoňan tucumanský rubiiniamatsoni
amazoňan velký keltapääamatsoni
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amazoňan vínorudý viiniamatsoni
amazoňan vojenský andienamatsoni
amazoňan žlutobřichý kaunoamatsoni
amazoňan žlutohlavý amazonianamatsoni, keltapääamatsoni
amazoňan žlutohlavý malý kultanaama-amatsoni
amazoňan žlutohlavý středoamerický keltaniskaamatsoni
amazoňan žlutolící punaotsa-amatsoni
amazoňan žlutoramenný kultanaama-amatsoni
amazonek bělobřichý valkovatsa-aratti
amazonek běločelý meksikonaratti
amazonek bělohlavý ukkoaratti
amazonek bronzovokřídlý pronssiaratti
amazonek černokřídlý mustasiipiaratti
amazonek černotemenný mustalakkiaratti
amazonek červenohlavý punanaamioaratti
amazonek červenozobý punanokka-aratti
amazonek hnědohlavý punakorva-aratti
amazonek indigový risaldanaratti
amazonek kajkanský pyöveliaratti
amazonek krátkoocasý töpöaratti
amazonek modrohlavý siniaratti
amazonek rezavý pruholící punanaama-aratti
amazonek růžolící ruusuposkiaratti
amazonek růžovohlavý luumupääaratti
amazonek supí kaljunaama-aratti
amazonek šafránový keltahuppuaratti
amazonek šupinkový parana-aratti
amazonek tmavý ruskoaratti
amazonek zlatolící kultaposkiaratti
ambroň východní ambrapuu, idän-ambrapuu
ambroň západní lännenambrapuu
ambrózie peřenolistá marunatuoksukki
ambrózie trojklaná sormituoksukki
amur bílý ruohokarppi
amuřice Hoevenova siaminbarbi
ananasovník setý ananas, hedelmäananas, punaananas
andělika lékařská boska, väinönputki
andělika lékařská pobřežní meriputki
andulka vlnkovaná undulaatti
angostura trojlistá angostuura
anhinga americká amerikankäärmekaula
anhinga australská australiankäärmekaula
anhinga indická aasiankäärmekaula, intiankäärmekaula
anhinga rezavá afrikankäärmekaula
anhingovití käärmekaulat
anšovka obecná sardelli
anténovec červenoocasý panssaripäämonni
anubis keihäslehdet
anýz vonný anis, anisruoho, oikea anisruoho
apalis akáciový akaasiakerttu
apalis bělokřídlý kirjosiipiapali
apalis černohlavý mustaselkäapali

apalis černohřbetý valkopyrstöapali
apalis černolímcový punakylkiapali
apalis černoocasý akaasia-apali
apalis Goslingův gaboninapali
apalis hnědohlavý ruskopääapali
apalis hnědohrdlý ruskokurkkuapali
apalis kamerunský kameruninapali
apalis nádherný keltakaulusapali
apalis rezavočelý aavikkoapali
apalis Sharpův guineanapali
apalis středoasijský siniselkäapali
apalis světlooký jokiapali
apalis šedohlavý ranta-apali
apalis šedý harmaa-apali
apalis ťuhýkovitý keijukerttu
apalis ungandský vuoriapali
apalis zairský punarinta-apali
apalis zelenohřbetý mustarinta-apali
apalis žlutobřichý valkoviiksiapali
apalis žlutoprsý keltarinta-apali
ara arakanga puna-ara
ara ararauna ararauna, sinikelta-ara
ara červenočelý smaragdiara
ara červenouchý bolivianara
ara Hahnův pikkuara
ara hahnův pikkuara
ara horský sinipääara
ara hyacintový hyasinttiara
ara kaninda sinikurkkuara
ara kobaltový indigoara
ara kubánský kuubanara
ara malý joikuara
ara marakana brasilianara
ara rudobřichý savanniara
ara Spixův siniara
ara tyrkysový parana-ara
ara zelenokřídlý vihersiipiara
ara zelený panamanara
ara zlatokrký sepelara
ara žlutokrký sepelara
ara žlutozelený panamanara
arálie aralia, araliat
arálie čínská puistoaralia
arálie štíhlá piikkiaralia, pirunkeppi
arálie trnitá lännenaralia
aralka araliat
aralka hroznatá terttuaralia
aralka trnitá lännenaralia
aralkovité araliakasvit
arara zelený mäntyaratti
arassari amazonský mustahuppuarakari
arassari černohrdlý punavyöarakari
arassari červenotemenný amazonianarakari
arassari Gouldův bahiantukaani
arassari hnědouchý ruskoposkiarakari
arassari karmínový punaperätukaani
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