adas núbický adaks
adonis aestivalis ljetni gorocvijet
afroditka morska miš
afrotetra zubatá riječni zubatak, zubatak
agapornis hnědohlavý rjavoglavi
agapornis
agáve Agave ferdinandi-regis
Ferdinandova agava
agáve Agave ferox divja agava
agáve americká ameriška agava, pisana
agava
agáve arizonská agava s nove rijeke
agáve královská agava kraljice viktorije,
viktorijina agava
agáve malokvětá drodnocvetna agava
agáve obecná ameriška agava
agáve utahská utaška agava
agáve vláknitá nitasta agava
aglaonema Aglaonema modestum nitasti
betičnik
aguti středoamerický srednjoamerički
aguti
akácie Acacia dealbata mimoza
akácie Acacia lophantha čopastocvetna
akacija
akácie bílá akacija
akácie Mearnsova akacija
akébie pětičetná čokoladna akebija
aksamitník malý drobnocvetna žametnica
aksamitník rozkladitý francoska
žametnica, rjavkasta žametnica
aksamitník vzpřímený rumena žametnica
aksamitník značený francoska žametnica,
rjavkasta žametnica, tankolistna
žametnica
aksamitník žametnica
aktinídie černoprašná aktinidija
aktinídie čínská aktinidija, kivi
aktinídie kolomikta aktinidija
alamanda počistivá velecvetna alemanda
albatros bělohřbetý žutoglavi albatros
albatros černobrvý falklandski albatros
albatros černonohý črnonogi albatros
albatros královský kraljevi albatros
albatros stěhovavý klateški albatros
albatrosovití albatrosi
albugo bělostné bela rja križnic
aldrovandka měchýřkatá mjehurasta
vodena stupica
alexandr malý aleksander, mala
aleksandra, ovratniški papagaj
alexandr mauritijský mauriciuska
aleksandra
aligátor čínský kineski aligator
aligátor mississippský američki aligator
aligátorovití aligatori, porodica aligatora

aligátoři aligatori
alka malá mala njorka, njorka, oštrokljuna
njorka
alka velká velika njorka
alkoun černohrdlý čmogrla lumnica
alkoun malý mala njorka, rakovičja njorka
alkoun obecný crna njorka, crni tučnjak,
čma njorka, črna njorka
alkoun tlustozobý debelokljuna lumna,
debelokljuna njorka
alkoun úzkozobý iberský iberska lumna
alkoun úzkozobý lumna, ozkokljuna
lumna, tankokljuna njorka
alkounek chocholatý čopasti alk
alkovití njorke
aloe Aloe aristata resasta aloja
aloe Aloe ferox divja aloja
aloe Aloe striatula žlebasta aloja
aloe aloja, alooe
aloe krátkolistá kratkolistna aloja
aloe léčivá drevesasta aloja
aloe mýdelná milnata aloja
aloe nízká brezstebelna aloja
aloe pestrá pisana aloja
aloe různotvará pisana aloja
aloe zebrovaná aloja
alojsie citrónová citronka
alojsie Lippia dulcis sladka lipija
alokázie alokazija
alstroemerie alstremerija
alstroemerie zlatá inkovks lilija
amadina páskovaná ogličasta amadina,
ogličasta amandina
amarant malý amaranta, crvenokljuna
munija
amarylka amarilis
amazoňan císařský carska amazona
amazoňan dominikánský dominička
amazona
amazoňan fialovoprsý ljubičastoprsa
amazona
amazoňan Guildingův plamena amazona
amazoňan kubánský kubanska amazona
amazoňan mnohobarvý kestenjastoprsa
amazona
amazoňan nádherný crvenolica amazona
amazoňan portorický portorička
amazona, portorička amazona
amazoňan rudoocasý šarenoglava
amazona
amazoňan rudooký plavolica amazona
amazoňan tucumanský tukumanska
amazona
amazoňan zelenolící tamaulipska amazona
amazoňan žlutoramenný žutoramena
amazona
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amazonek červenohlavý crvenočela
papiga
ambroň západní navadni ambrovec
ambrózie ambrozija, žvrklja
ambrózie peřenolistá ambrozija,
pelinolistna žvrklja, žvrklja pelinolistna
ambrózie trojklaná ambrozija, trikrpata
žvrklja, žvrklja trikrpata
amsonie úzkolistá ozkolistna amsonija
ananasovník setý ananas, čopasti ananas
andělika lékařská angelika arhangelika,
anđelika, anđelski koren, ljekovita
anđelika, zdravilni gozdni koren
anhimovití bodljokrilke
anhinga africká afriški kačjevratnik
anhingovití kačjevratniki
anoa horský planinski bivol
anoa nížinný močvarni bivol
antilopa čiru tibetska antilopa
antilopa čtyřrohá četverorožna antilopa
antilopa jelení crna azijska antilopa,
meksička rašljoroga antilopa
antilopa obrovská divovska crna antilopa
anýz vonný anis, koromač, slatki kopar,
vrtni janež
anýzovník vonný mirisavi anisovac
ara arakanga crveno-modra ara
ara červenouchý crvenočela ara
ara kaninda plavogrla ara
ara marakana modrokrila ara
ara šedolící plavoglava ara
ara škraboškový modra ara
ara vojenský vojnička ara
ara zelený zelena ara
arálie japonská sobna aralija
arálka japonská sobna aralija
aralkovité bršljanovke
arara žlutouchý žutolica jandaja
arassari hnědouchý kestenjastouhi arakari
arassari zelený zeleni arakari
aratinga žlutý zlatna jandaja
argali muflon, obični muflon
argali tibetský tibetska argali ovca
argali turkestánský kara tauska argal ovca
argus okatý plavoglavi paun
ariokarpus tupý živi kameni kaktus
ariokarpus živi kameni kaktus
aristida Aristida longespica triresa nežna
aristida triresa
arni tamarau tamarau
árón černý crni kozlac
árón italský laški kačnik, talijanski kozlac,
veliki kozlac
árón kačnik
árón plamatý pegasti kačnik, pjegavi
kozlac

árón východní duguljasti kozlac
árónovité kačnikovke
artyčok zeleninový artičoka
asfodelka Asphodeline liburnica
liburnijski čepljec
asfodelka čepljec
asfodelka žlutá rumeni čepljec, čepljec
rumeni
asfodelkovité zlatokorenovke
asfodyl Asphodelus fistulosus cevasti zlati
koren
asfodyl letní poletni zlati koren
asfodyl zlati koren
astarte srakonja
astra čínská vrtna astra
astra letní vrtna astra
astrild černohrdlý afrička zeba-prepelica
astrild oranžovolící narandžastolica
estrilda
astrild šedý senegalska estrilda
astrild vlnkovaný prugasta estrilda
astrildovití astrilde, estrilde
aukuba japonská aukuba, japonska
avkuba
axis baveánský Kuhlov svinjoliki jelen
axis indický jelen aksis
axis kalamianský kalamski jelen
azola Azola filiculoides plutajuca azola
babelka řezanovitá vodna solata
babočka admirál admiral
babočka bílé C riđa sedefica
babočka bílé L mrki mnogobojac, šareni
ve
babočka bodláková stričkovac
babočka březová kraljev plašt
babočka jilmová mnogobojac
babočka kopřivová koprivar
babočka paví oko dnevni paunovac
babočka síťkovaná šumska riđa
babočka vrbová žutonoga riđa, žutonogi
mnogobojac
babočkovití riđe, šarenjaci
badan Bergenia ligulata jezičasta
bergenija
badan Delavayův Delavajeva bergenia
badan srdcolistý bergenija
badan tučnolistý debelolistna bergenija
badil horský bermudski modri meček,
modri mleček bermudski
badil kalifornský kalifornijski modri
meček
badil modri mleček
badil Sisyrinchium striatum progasti
meček
bahenka psárkovitá lisičjerepa trnica
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bahenka šášinovitá razgranjena trnika,
sitasta močvirska trava, sitasta trnica
bahňáci močvarice, pobrezniki,
pobrežniki, šljukarice
bahnička chudokvětá malocvetna sita,
peterocvjetna jezernica
bahnička jednoplevá jednopljevična
jezernica, travnozelena sita
bahnička jehlovitá iglasta sita
bahnička kraňská kranjska jezernica,
kranjska sita, ktanjska sita
bahnička mokřadní bradavičasta sita,
močvirska sita
bahnička rakouská avstrijska sita
bahnička sita
bahnička vejčitá jajolika jezernica,
jajčasta sita
bahník americký južnoamerička
dvodihalica
bahník australský australijska
dvodihalica, australska dvodihalica
bahník dvodihalice
bahnomilka srebrenka
bakteriální bobulovitost golšavost
korenin, koreninski rak, trtni rak
bakteriální boulovitost koreninski rak
bakteriální spála hrachu bajkterijska
pegavost graha
bakteriová skvrnitost fazolí mastna
fižolova pegavost
bakterióza jahodníku jagodna oglata
listna pegavost
bakterióza rajčat bakterijska pegavost
paradižnikovih plodov
bakterióza révy trsni rak
bakterióza růžokvětých rostlin
bakterijska gniloba korenja, bakterijska
mehka gniloba kitajskega kapusa, hrušev
ožig, mehka bakterijska gniloba
bakterióza řepky kapusna žilavka,
kapusova žilavka, črna žilavost kapusnic
bakterióza stromová černá orehova črna
pegavost
bakterióza stromová ořešáková orehova
črna listna pegavost
bakterióza šeříku bakterijski ožig bučnic,
mastna pegavost kumar
bakterióza Xanthomonas axonopodis
phaseoli mastna fižolova pegavost,
navadna bakterijska fižolova pegavost
banánovec obecný ljubičasti turako
banánovník bananovec
banánovník Musa basjoo japonski
bananovec
banánovník obecný navadna banana
bandikut běloocasý manji jazavičar

bandikut dvouprstý svinjonogi australski
jazavičar
bandikut králíkovitý zecouhi jazavičar
bandikut nosatý dugonosi bandikut
bandikut páskovaný bandikut, zapadni
prugasti jazavičar
bandikuti nosati tobolčari
bandikutovití bandikuti
baňka velkokališná ljubičasta krunašica
barborka Barbarea orthoceras roža sv.
Barbare
barborka barbica
barborka obecná navadna barbica
barborka obecná obloučná navadna
barbica
barborka prostřední vmesna barbica
barborka tuhá toga barbica
bařička bahenní močvarna brula,
močvirska triroglja
bařička přímořská morska brula, morski
trozubac, obmorska triroglja
bařička Triglochin bulbosa gomoljasta
brula
bařička triroglja
bařičkovité trirogljevke
batagur bengálský kornjača batagur baska
batagurovití močvarne kornjače starog
svijeta
batolec červený mala modra preljevica,
mala preljevalica, mala preljevnica, mali
prelivac
batolec duhový modri prelivac, velika
modra preljevica, velika preljevalica,
velika preljevnica
batolec podunajský Frejerova preljevalica,
panonski prelivac
bauhínie nachová orhidejno drevo
bauhínie různá pisano orhidejno drevo
bavlník srstnatý dlakavi bombaževec
bazalka pravá bazilika, grška bazilika,
murtela, navadna bazilika
bazanovec kytkokvětý čopasta pijavčnica
bázlivec jilmový brestovka, brijestova
zlatica
bázlivec kapusovi bolhač
bázlivec olšový johina zlatica, modri jelšev
lepenec
bažanka golšec
bažanka roční enoletni golšec
bažanka vejčitá jajčastolistni golšec
bažanka vytrvalá trpežni golšec
bažant bělolící vejtnamski paunaš
bažant bornejský borneanski paunaš
bažant Bulwerův bjelorepi fazan
bažant císařský modri fazan
bažant černý kratkorepi fazan
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bažant červenolící žutorepi fazan
bažant diamantový diamantni fazan
bažant Edwardsův vijetnamski fazan,
vjetnamski fazan
bažant Elliotův bjelotrbi fazan
bažant horský smeđoleđi paunaš
bažant Humeové plavovrati fazan
bažant kalij crni fazan
bažant královský kraljevi fazan, kraljevski
fazan
bažant krvavý prugasti tragopan
bažant lesklý himalajski monal
bažant malajský malajski paunaš
bažant mandžuský brkati fazan
bažant mikado mrki fazan
bažant obecný fazan, obični fazan, obični
gnjetao
bažant ohnivohřbetý plavolici fazan
bažant palawanský palavanski paunaš
bažant paví sivi paunaš
bažant perlový pjegavi paun
bažant prelát crvenoglavi fazan
bažant Sclaterův bjeloleđi monal
bažant Swinhoeův tajvanski fazan
bažant tibetský bijeli fazan
bažant Wallichův himalajski fazan
bažant zelenoocasý kineski monal
bažant zlatý zlati fazan
bažantovití fazani, fazanke, koke, kokoši,
kokoške, poljske kure
bažinka plazivá plazeča zelena, puzavi
celer, zelena plazeča
bedla hřebenitá haringača
bedla vysoká dežnica, marela, orjaški
dežnik, sunčanica
bedla zardělá bjelkasta pečurkovica,
crvenkastolisna sunčica, turkinja
bedrník alpský alpski bedrenec, planinska
tustica
bedrník obecný bedrinac, goveđa trava,
mala bedrenika, navadni bedrenec,
siljevina, zaduh
bedrník větší červený rožnovenčni
različek, veliki bedrenec
bedrník větší velika bedrenika, veliki
bedrenec
běhulík černoprsý mali puščavski tekalec
běhulík pestrý krokodilji tekalec
běhulík plavý plava trkacica, plava
trkalica, puščavski tekalec, trkalica
bejlomorka bučincová mala bukova listna
hržica
bejlomorka buková velika bukova listna
hržica
bejlomorka Dasineura abietiperda hržica
smrekovih poganjkov

bejlomorka Dasychira pudibunda
rdečerepka
bejlomorka hrušňová mušica šiškarica
lišća kruške
bejlomorka jabloňová mušica šiškarica
lišća jabuke
bejlomorka korová vrbova lubna hržica
bejlomorka košeničica, škodljivec
bejlomorka malinová malinina lisna
galica
bejlomorka modřínová macesnova hržica
bejlomorka obilná hesenska mušica
bejlomorka očkohlod mušica kalemarica
bejlomorka olivová maslinina lisna
šiškarica
bejlomorka oranžová crvena pšenična
mušica šiškarica
bejlomorka ostružiníková malinina
mušica galica, malinova hržica šiškarica,
robidova hržica
bejlomorka Prolapsioptera berlesiana
narančasta mušica masline
bejlomorka trnková šljivina galica
bejlomorka váčkotvorná šljivina lisna
galica
bejlomorka violková šiškarica ljubice
bejlomorka vojtěšková šiškarica lisnog
pupoljka lucerne
bejlomorka zimostrázová šiškarica
šimšira
bejlomorkovití hržice, muhe šiškarice,
mušice šiškarice
bekasína lesní jenisejska kozica
bekasína otavní barska šljuka, bekasina,
kozica, šljuka kokošica
bekasína sibiřská sibirska šljuka
bekasína větší velika bekasina, čoketa,
šljuka livadarka
bekyně mniška smrekov gobar
bekyně velkohlavá gobar
bekyně vrbová vrbov gobar
bekyně zlatořitná zlatoritka
bekyňovití gobarji
belamkanda čínská kitajska belamkanda
bělas virginský virginski sneženec
bělásek Artogeia ergane planinski
kupusar
bělásek ausonia čipkasti belac
bělásek balkánský balkanski kupusar
bělásek edusa zeleni kupusar
bělásek hrachorový gorušičin belac
bělásek Leptidea duponcheli balkanski
belac
bělásek Leptidea reali zagasiti belac
bělásek Mannův dalmatinski kupusar
bělásek ovocný glogovac
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