adas núbický sörényes mendeszantilop
adéla dubová nagy bajszosmoly
adéla Nematopogon metaxella mocsári
bajszosmoly
adéla třezalková avarmoly
aframom rajské zrno malagétabors, paradicsommag
afričtí bahníkovití afrikai gőtehalfélék,
őspáfrányok
afrotetra červenooká pirosszemű pontylazac
afrotetra konžská kongó lazac
agama hardún hardun agáma, közönséges agáma
agama límcová gallérosgyík
agamovití agámafélék, agámák
agapornis etiopský berg papagáj, hegyi
törpepapagáj
agapornis Fischerův Fischer törpepapagája
agapornis hnědohlavý kormosfejű törpepapagáj
agapornis růžovohlavý földieperfejű papagáj, földieperfejű törpepapagáj,
nyassza törpepapagáj
agapornis růžovohrdlý rózsás törpepapagáj, rózsásfejű törpepapagáj
agapornis savanový narancsfejű törpepapagáj
agapornis šedohlavý szürkefejű törpepapagáj
agapornis škraboškový álarcos törpepapagáj
agapornis zelenohlavý zöldfejű törpepapagáj
agáve agavé
agáve americká amerikai agávé
agáve obecná amerikai agávé
agáve sisal szizál
agáve sisalová szizál
aguti středoamerický aguti
agutiovití agutifélék
achatina Achatina gigas óriás achátcsiga
achatina žravá achátcsiga
achatinovití achátcsiga-félék
akácie Acacia catechu katechu akácia
akácie mimóza
akácie nilská egyiptomi akácia
akácie senegalská akácia mézga, arab
mézga
akantopanax ostnitý tajgagyökér
akara modrá kék akara, széles homlokú
tarkasügér, széleshomlokú tarkasügér
aksamitník Chlaenius sulcicollis szomorú bűzfutó

aksamitník rozkladitý bársonyvirág,
büdöske, törpe büdöske
aksamitník značený bársonyvirág, törpe
büdöske
aktinídie význačná kivi kopasz kivi, kiviönporzós kopaszkiviként ismert, kopasz kivi, öntermékeny kopaszkivi
albatros černobrvý dolmányos albatrosz
albatros hnědý kormos albatrosz
albatros stěhovavý vándoralbatrosz
albatrosovití viharmadár-félék
aldrovandka měchýřkatá aldrovanda
alexandr čínský fenyőpapagáj, kína papagáj, kinapapagáj
alexandr dlouhoocasý hosszúfarkú edelpapagáj, hosszúfarkú pirosnyakú edelpapagáj
alexandr duhový rózsásfejű sándor, rózsásfejű sándorpapagáj
alexandr Finschův kékfarkú himalája
edelpapagáj
alexandr indický pelyhesfejű papagáj,
szilvafejű papagáj
alexandr malý kis sándorpapagáj, örvös
sándorpapagáj
alexandr mauritijský mauritiusi sándorpapagáj
alexandr modrolící kékarcú sándorpapagáj, Seychelle-szigeteki sándorpapagáj
alexandr růžový rózsásmellű szakállas
papagáj
alexandr smaragdový kékszárnyú sándorpapagáj, smaragd sándorpapagáj
alexandr šedohlavý nicobari sándorpapagáj, szürkefejű sándorpapagáj
alexandr šedý galambpapagáj, malabárpapagáj
alexandr velký nagy sándorpapagáj,
nagysándor papagáj
aligátor alligátor
aligátor americký csukaorrú aligátor
aligátor severoamerický csukaorrú alligátor
aligátorovití aligátorfélék
alka malá alka, grönlandi alka
alka velká óriási alka
alkoun Beringův ezüstalka
alkoun malý alkabukó
alkoun obecný fekete lumma
alkoun tlustozobý vastagcsőrű lumma
alkoun úzkozobý lumma, vékonycsőrű
lumma
alkounek papouškovitý papagájalka
alkovití alkafélék
aloe áloé
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aloe Aloe ferox aloé fajok, kap-aloé, tövises aloé
aloe barbadoská aloe vera
aloe léčivá fás aloé
aloe pravá barbadosi aloé, orvosi aloé
alojsie citrónová citromverbéna
alstonie Alstonia constricta keserűkéreg
amada Gouldové gould amandina
amada modrolící indiai papagájamandina
amada tříbarvá háromszínű papagájamandina
amadina bornejská borneói bronzpinty
amadina černoprsá feketemellű nádipinty
amadina červenohlavá vörösfejű amandina
amadina červenouchá sokszínű papagáj
amadina diamantová gyémántpinty
amadina Nevermannova fehérkoronás
apácapinty
amadina papouščí vörösfejű papagájamandina
amadina páskovaná szalagpinty
amadina perlolící szürkefejű amandina
amadina pruhovaná barnacsíkos pinty
amadina temná hades apácapinty
amadina zelenomodrá timor szigeteki
papagájamandina
amarant černobřichý feketehasú amarant
amarant malý vörös amarant
amarant růžový jameson amarant
amarant tečkovaný pettyes amarant
amarant tmavý sötétvörös amarant
amarylka amarillisz
amarylkovité amarilliszfélék
amazoňan běločelý fehérhomlokú amazon
amazoňan černouchý sárgakantárú amazon
amazoňan dominikánský kékfejű amazon
amazoňan fialovoprsý begyű amazonpapgáj, galambnyakú amazonpapagáj
amazoňan fialovotemenný kéksapkás
amazon
amazoňan haitský kékkoronás amazon
amazoňan jamajský jamaicai amazon
amazoňan Kawallův Kawall amazon
amazoňan kubánský kunai amazon
amazoňan mnohobarvý kékmaszkos
amazon
amazoňan modrobradý amazonský festive amazon
amazoňan modročelý amazonpapagáj

amazoňan nádherný vörösmaszkos amazon
amazoňan oranžovokřídlý venezuelai
amazon
amazoňan pomoučněný molnár
amazoňan pomoučný Müller amazon
amazoňan portorický puerto ricoi amazon
amazoňan rudooký tüzeshomlokú amazon
amazoňan vějířový galléros papagáj
amazoňan vějířový větší legyező papagáj
amazoňan žlutobřichý sárgahasú amazon, sárgahomlokú papagáj
amazoňan žlutohlavý sárgafejű amazon,
sárgahomlokú amazon
amazoňan žlutoramenný sárgavállú
amazon
amazonek bělobřichý rozsdássapkás papagáj
amazonek černotemenný feketesapkás
papagáj
amazonek červenohlavý skarlátfejű papagáj
ambroň ámbrafa
ambroň východní keleti ámbrafa
ambrózie peřenolistá parlagfű, ürömlevelű parlagfű
ambrózie vyvýšená parlagfű
amur amur
amur bílý amur
amur černý fekete amur
anakonda velká anakonda, nagy anakonda
anakonda žlutá kis anakonda
ananas ananász
ananasovník setý ananász
andělika lékařská angelikafű, angyalgyökér, angyalgyökér orvosi, orvosi angyalgyökér
andira brazilská goa por
andulka vlnkovaná bábapapagáj, hullámos, hullámos papagáj, hullámospapagáj
angrešt egres
anofeles čtyřskvrnný maláriaszúnyog
anšovka obecná európai szardella
anténovec Blochův zsíros harcsa
antilopa antilop
antilopa Derbyho jávorantilop
antilopa jelení indiai kecskeszarvú antilop
antilopa koňská fakó lóantilop
antilopa losí jávorantilop
antilopa schovávavá bóbitás antilop
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antilopa skákavá vándorantilop
antilopa vraná fekete lóantilop
antilopa žirafí zsiráfnyakú gazella
antrakóza lnu lenfenésdés
anýz ánisz
anýz vonný ánizs, közönséges ánizs
ara ararauna arapapagály
ara červenoramenný kékhomlokú törpe
ara, kékhomlokú törpeara
ara hyacintový jácintkék ara
ara malý vörös szárnyélű ara
ara šedolící kékfejű ara
ara vojenský katonaara, kis katonaara
ara zelenokřídlý zöldszárnyú ara
ara žlutokrký aranynyakú lóri
arálie hroznatá fürtös arália
aralkovité borostyánfélék
arapaima velká arapaima
arassari černokrký feketenyakú arasszári
arassari ekvádorský vörösfarkú arasszári
arassari hnědouchý barnafülű arasszári
arassari panamský tüzescsőrű arasszári
arassari pestrý fűrészescsőrű arasszári
arassari skvrnozobý sávoscsőrű törpetukán
arassari smaragdový hagymazöld tukán,
kéktorkú tukán
arassari zelený zöld arasszári
arassari zlatý sáfránytukán
aratinga bělooký pávua aratinga
aratinga kaktusový kaktusz aratinga
aratinga kubánský kubai aratinga
aratinga oranžovočelý narancshomlokú
ékfarkú papagáj
aratinga škraboškový pirosálarcos aratinga
aratinga zelenokřídlý haiti zöldszárnyú
asztrild
aratinga zlatý nappapagáj
aratinga žlutý aranyaratinga
areka obecná arékapálma, beteldió
arekovité pálmafélék
argus okatý arguszpáva
arnika árnika
árón plamatý foltos kontyvirág, kontyvirág, vetővirág
árón východní keleti kontyvirág
árónovité kontyvirágfélék
artyčok ártiscoka
artyčok zeleninový articsóka
asfodelkovité aszfodéluszfélék
aspidistra kukoricalevél
astra čínská kerti őszirózsa
astra őszirózsa
astrild bahenní mocsári asztrild

astrild bahenní okrovobřichý etiópiai
asztrild
astrild černohlavý feketesapkás asztrild
astrild černohrdlý fürjasztrild
astrild černotemenný apácaasztrild
astrild nigerijský nigériai asztrild
astrild oranžovolící narancsarcú asztrild
astrild pestrý tarka asztrild
astrild rákosní kákapinty
astrild rubínový napasztrild
astrild rudobrvý vörösszemsávos pinty
astrild rudobřichý fítisz füzike
astrild rudočelý sárgaszárnyú asztrild
astrild rudokrký festett asztrild
astrild rudokřídlý pirosszárnyú asztrild
astrild šedý korallcsőrű asztrild
astrild tmavý sárgahasú asztrild
astrild vlnkovaný helena pinty
astrild východoafrický tündérasztrild
astrild žlutobřichý kantáros asztrild
astrildovec uzdičkový akácia szövőmadár
astrildovec vousatý pikkelyes szövőmadár
aymara pruhovaný katalin
aymara šedoprsý ajmara papagáj
azalka azálea
babirusa celebeská babirussza
babočka admirál admirális lepke, admirálislepke, atalanta lepke, atalantalepke,
atalanta-lepke, gyászlepke, kis apollólepke, nappali pávaszem
babočka bílé C C-betús lepke
babočka bílé L L-betős rókalepke, Lbetűs rókalepke, lúbetős rókalepke
babočka bodláková bogáncslepke
babočka jilmová nagy rókalepke
babočka kopřivová kis rókalepke
babočka osiková gyászlégy, gyászlepke,
kéköves bagolylepke
babočka paví oko atalanta lepke, kisszínjátszó lepke, közönséges boglárkalepke,
nappali pávaszem
babočka síťkovaná pókhálós lepke,
pókhálóslepke
babočka vrbová vörös rókalepke
babočkovití tapkalepke-félék, tarkalepkék
babočky tarkalepkék
badan srdcolistý bőrlevél
badan tučnolistý bőrlevél
badyán csillagos ánisz
badyáník anýzový japán csillagánizs
badyáník pravý csillagánizs, kínai csillagánizs
bahenka bajuszfű
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bahenka psárkovitá karcsú bajuszfű
bahenka šášinovitá vastag bajuszfű
bahenka uherská hegyes fiallócsiga,
magyar fialócsiga
bahenka živorodá fialló csiga, fialócsiga
bahenkovití fialócsigák
bahňáci iilealakúak, lilealakúak, lilealkatúak, mocsálakó
bahnatka malá májmételycsiga, törpe
iszapcsiga
bahnička csetkáka
bahnička chudokvětá gyérvirágú csetkáka
bahnička jednoplevá egypelyvás csetkáka
bahnička jehlovitá apró csetkáka
bahnička kraňská sűrű csetkáka
bahnička mokřadní mocsári csetkáka,
szemcsés csetkáka
bahnička rakouská osztrák csetkáka
bahnička vejčitá tojásdad csetkáka
bahník africký afrikai gőtehal, szenegáli
gőtehal
bahník americký pénzes gőtehal
bahník gőtehal
bahník sklovitý cirpelő bukóbogár
bahník západoafrický afrikai gőtehal
bahnivka nadmutá kis csiga
bahnivka rmutná közönséges vízicsiga
bambus rákosovitý japán bambusz
banánovec obecný pirosarcú pizángevő
banánovník banánfa
banánovník rajský banán
banánovník vláknitý manilakender
baňatka Geheebova Geheebpintycsőrűmoha
baňatka lesklá hegyeságú pintycsőrűmoha
bandikuti ormányos erszényesek
baňka velkokališná tulipán csészegomba
banksie japánkontyvirág
banksovka etiopská koszó fa
baobab majomkenyérfa
barborka borbálafű
barborka obecná borbálafű, közönséges
borbálafű
barborka tuhá merev borbálafű
barnard límcový barnard papagáj, galléros papagáj, örvös rozellapapagáj
barnard límcový větší kragen papagáj
barosma buchu
bartramie dlouhoocasá hosszúfarkú
cankó
barvínek bylinný prémes tárnics, pusztai
meteng, pusztai meténg
barvínek růžovýž rózsameténg

bařička bahenní mocsári kígyófű
bařička kígyófű
bařička přímořská tengerparti kígyófű
bařinatec plavuňovitý korpafűszerű sarlósmoha
bařinatka nažloutlá gyökerecskéslevélcsúcsú moha
bařinatka obrovská óriásmoha
bařinník příčnopásý harántsávos csíkbogár
batagurovití földiteknősfélék
batolci színjátszólepkék
batolec červený kis színjátszó lepke, kis
színjátszólepke
batolec duhový nagy színjátszólepke
batolec podunajský magyar szíjátszólepke, magyar színjátszó lepke, magyar
színjátszólepke
bavlník bylinný gyapot
bavlník gyapot, gyapotcserje
bavlník srstnatý gyapot, hegyvidéki
gyapot
bavlník stromovitý gyapotfa
bavlník západoindický perui gyapot
bazalka bazsalikom
bazalka pravá bazsalikom, kerti bazsalikom
bazanovec kytkokvětý fürtös lizinka
bazilišek baziliszkusz
bázlivec čárkovaný főz olajos levélbogár
bázlivec jilmový olajos szillevelész
bázlivec olšový kék égerlevelész, kisebb
égerlevélbogár
bázlivec tmavý fekete erdeifenya levelész
bázlivec vrbový kecskefőz olajos levélbogár
bažanka roční egynyári szélfű
bažanka řapíkatá hosszúnyelű szélfű
bažanka vejčitá pusztai szélfű
bažanka vytrvalá erdei szélfű
bažant obecný fácán
bažant stříbrný ezüstfácán
bažant zlatý aranyfácán, piros aranyfácán
bažanti fácánok
bažantovití fácánfélék
bažinka plazivá kúszó celler, kúszó zeller
bedla Badhamova feketedő bordásőzlábgomba
bedla cibulkotřenná sárga bordásőzlábgomba
bedla červenající piruló őzlábgomba
bedla hřebenitá büdös őzlábgomba
bedla jedovatá piruló őzlábgomba
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