aabora olejnice guinejská, palma olejná, palma olejová
aaboro olejnice guinejská, palma olejná, palma olejová
aal rojok citroníkolistý
aalclim bauhínie, hoholka lední
aalcuabe mník jednovousý, slimule živorodá
aalii dodonea lepkavá
aalklim bauhínie, hoholka lední
aalquarbe mník jednovousý
aalwels keříčkovec úhořovitý
aalwels asiática keříčkovec žabí
aalwels de Namibia keříčkovec jeskynní
aangitech daněk mezopotámský
aaniwel rotan Daemonorops calopparius
aantgitech hoholka lední
aantgitch hoholka lední
aaraar sandarakovník článkovaný
aardvark hrabáč kapský
aardwolf hyenka hřivnatá
aarón třezalka kalíškatá
aasvogel orlosup palmový
aavora olejnice guinejská, palma olejná, palma olejová
aayakich broník Agonopsis chiloensis
aba kaktus bobulonosný, pryšec Euphorbia tirucalli, pryšec nící
abá kaktus bobulonosný, pryšec Euphorbia tirucalli, pryšec nící
ababa mák vlčí
ababán luštěnice Hasslerova, sapan barvířský,
sapan koželužský, sapan nádherný, sapan
ostnitý
ababangay katalpa Bignonia indica, kysala
Begonia indica
ababangué katalpa Bignonia indica, kysala
Begonia indica
ababanguí katalpa Bignonia indica, kysala
Begonia indica
ababari nutrie říční, vydra jižní
abábaro sršeň obecný
ababaura mák vlčí
ababáura mák vlčí
ababaya papája Carica dolichaula, papája melounová, papája obecná
ababey pomerančovník hořký
ababo baobab dlanitý, baobab prstnatý
ababol amarylka spanilá, ibišek čínská růže,
ibišek kenaf, ibišek konopný, konopě bombajská, mák alpský, mák nahoprutý, mák
oranžový, mák Papaver pilosum, mák pochybný, mák polní, mák setý, mák turkestánský, mák vlčí, mák východní, mák zvrhlý, plumérie bílá, skornoutec stromkovitý
ababol borde rohatec růžkatý
ababol silvestre mák vlčí
ababola mák vlčí, mák zvrhlý
ababóles mák zvrhlý
abacá banánovník textilní
abacado hruškovec přelahodný, láhevník Annona bullata
abacachí ananasovník setý
abacamiel uzlenec pomoučněný
abacanto humr evropský
abacate hruškovec přelahodný
abacateiro hruškovec přelahodný
abacatl hruškovec přelahodný
abacatuaia kranas Vomer broconi, kranas vysokočelý
abacatuaya pilobřich Zeus gallus
abacatuia pilobřich Zeus gallus
abacatuxia pilobřich Zeus gallus
abacatuya pilobřich Zeus gallus
abacaxi ananasovník setý
abacaxi bilbergie jehlancovitá
abacaxiceiro ananasovník setý
abacaxís ananasovník setý
abacicarpo huseníček rolní, huseník alpský,
huseník ouškatý

abacora pelamida obecná, tuňák bílý, tuňák
pelamida
abacucá hutia stromová
abad páteříček Cantharis centralis
abada nosorožec dvourohý, nosorožec indický
abadavina čížek lesní
abade kanic Mycteroperca rubra
abade bonaci kanic černý
abadejal mišpule obecná
abadejo bělotrn modrý, gallus varius, hruj
černá, kanic černý, kanic Mycteroperca fusca, kanic proužkovaný, kanic světlý, kanic
tygří, kanic žlutoústý, králíček americký,
králíček obecný, králíček ohnivý, majka
obecná, mišpule obecná, mník jednovousý,
modropláštník vláknoocasý, páteříček Cantharis centralis, puchýřník lékařský, štikozubec obecný, treska baltská, treska bezvousá,
treska obecná, treska pollak, treska tmavá
abadejo callarias treska baltská
abadejo común treska obecná
abadejo de Alasca treska pestrá
abadejo de Cuba kanic žlutoústý
abadejo de las Antillas kanic žlutoústý
abadejo de Nueva Zelanda pokřovník alpínský
abadejo eflefino treska jednoskvrnná
abadejo largo hořavka duhová, mník mořský
abadejo negro treska tmavá
abadejo pequeño treska baltská, treska malá,
treska nejmenší, treska středozemní
abadejo salmón kanic žlutoústý
abadiva treska jednoskvrnná
abado blanco kanic Mycteroperca cidi
abagerú zlatoplod icaco
abahal mombín žlutý
abai zimokvět časný, zimokvět vonný
abajerú zlatoplod icaco
abal mombín žlutý
abalá mombín žlutý
abalazo monst, monstera půvabná
abalazos monst, monstera půvabná
abalejal mišpule obecná
abaleo janovec metlatý
abaliste ostenec hvězdnatý
abaliste estrellado ostenec hvězdnatý
aballarde pakomárec
aballico jílek vytrvalý
abalo darmota Bumelia laetevirens
abalón aloe mexická, úšeň černá
abalone aloe mexická, ušeň mořská
abalonga tuňák bílý
abalorio stříbrník tečkovaný
abalunga tuňák bílý
abama liliovec kostilomka
abambolo hlavoun krátkotělý
abámbolo hlavoun krátkotělý, hlavoun úzkorypý
abambolo štikozubec obecný
abámbolo de bajura hlavoun krátkotělý
abamboro pahlavoun drsný, štikozubec obecný
abamiel uzlenec pomoučněný
abancucá hutia Fournierova
abang iroko, morušovník iroko, morušovník
královský
abanga morušovník královský
abangabang katalpa Bignonia quadripinnata,
lea bezová
abango iroko, morušovník iroko, morušovník
královský
abanico laskavec ocasatý, lebeda, merlin modrý, nevadlec hřebenitý, nevadlec lesklý, nevadlec prutnatý, palma Sabal umbraculifera,
plachetník atlantský
abanico australiano pávík popelavý
abanico de los memnonitas zaděnka Venus
pennea
abanico de Venus rohovitka Venušina
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abanico gris pávík popelavý
abano ebenovník pravý, sapan Caesalpinia
punctata, sapan ebenový
abano de Creta tomel krétský
abano de Venezuela tomel černodřev
abano filipino tomel filipínský
abano real tomel čtyřplodý
abanto sup hnědý, sup mrchožravý
abanto marino buřňák obrovský
abanus ebenovník pravý
abarbado mník trojvousý
abaremótemo citlivka Mimosa cochloscarpa
abariga morušovník královský
abarmón máčka hvězdnatá
abarra borovice halepská, dub cesmínovitý,
krabil Ehretia tinifolia
abarrás stračka Delphinium staphisagria
abarrasa stračka Delphinium staphisagria
abarrazo stračka Delphinium staphisagria
abarrazó stračka Delphinium staphisagria
abarroz stračka Delphinium staphisagria
abas kaktus bobulonosný, pryšec Euphorbia tirucalli, pryšec nící
abataque žlutodřev ostnitý
abaté kukuřice setá
abate láhevník nachový, láhevník šupinatý
abatí kukuřice setá
abatí atá kukuřice setá pozimní
abati cambá čirok obecný, čirok zrnový
abatí guaicurú kukuřice setá
abati kambá čirok obecný
abatí kambá čirok obecný
abati kambá čirok zrnový
abatí pororó kukuřice setá
abatia baobab dlanitý, baobab prstnatý
abaticambá čirok obecný, čirok zrnový
abatikambá čirok obecný, čirok zrnový
abatitimbaly koubaryl obecný
abatiyú viktorie amazonská, viktorie královská
abavante mestelice
abavi baobab dlanitý, baobab prstnatý
abax čtvercoštítník, čtvercoštítník černý, střevlíček obecný
abax abáx střevlíček obecný
abayalde pakomárec
abdabamía volavka bílá, volavka stříbřitá
abdarmía volavka bílá, volavka stříbřitá
abdelari dýně Cucumis chate
abdelavi dýně Cucumis mate
abderramía volavka bílá, volavka stříbřitá
abdimia simbil súdánský
abdimo čáp simbil
abecedaria agáve americká, agáve obecná
abedul aloe mexická, bříza, bříza bělokorá,
bříza obecná, olše, topol bílý
abedul amarillo bříza žlutá
abedul azucarado bříza tuhá
abedul blanco bříza bělokorá, bříza Betula
odorata, bříza pýřitá
abedul blanco de América bříza topololistá
abedul canadiense bříza Betula rubra
abedul cerezo bříza tuhá
abedul común bříza bradavičnatá, bříza obecná
abedul de canoas bříza papírodárná
abedul de hoja de chopo bříza topololistá
abedul de chury bříza užitečná
abedul de papel bříza papírodárná
abedul de río bříza černá
abedul dulce bříza tuhá
abedul enano bříza nízká, bříza zakrslá
abedul español bříza bělokorá, bříza Betula
celtiberica
abedul japonés bříza tmavá
abedul menor bříza křovitá
abedul negro bříza černá
abedul plateado bříza obecná
abedulillo habr obecný

abeerdeen slepýš křehký, vinejš Anguis erix
abeidona olejnice guinejská, palma olejná,
palma olejová
abeión kasie dvoukvětá
abeja hlavačka zlatopásá, mednatka, tořič včelonosný
abeja africana včela Apis mellifica scutelaris
abeja albañil maltářka zední
abeja albañila maltářka zední
abeja amaltea včela Apis amalthoea
abeja cafre včela Apis caffra
abeja calzada chluponožka chrastavcová
abeja canaria včela Apis ligustica
abeja candelilla mednatka
abeja carpintera čalounice, čalounice Megachile muraria, drvodělka fialová
abeja común včela medonosná
abeja criolla mednatka Melipona cubense,
mednatka Melipona fulvipes
abeja de antena larga stepnice dlouhorohá
abeja de cachorro mednatka Melipona ruficrus
abeja de Castilla včela medonosná
abeja de España včela medonosná
abeja de fajas včela Apis fasciata
abeja de la tierra mednatka Melipona cubense, mednatka Melipona fulvipes, mednatka
Melipona ulvis
abeja de Perón včela Peronova
abeja doméstica včela Apis cerifera, včela
Apis gregaria, včela medonosná
abeja gigante včela zlatá
abeja mau mau včela africká
abeja melipónida mednatka Melipona ruficrus
abeja mosquito mednatka Melipona mosquito
abeja mulata mednatka Melipona quadripunctata
abeja sedosa včela Colletes caniculari
abeja solitaria pískorypka žlutá
abejarón chroust maďalový
abejarrón čmelák
abejarruco kukačka dešťová, vlha malá, vlha
pestrá, vlha sametová
abejaruco kukačka dešťová, vlha evropská,
vlha malá, vlha pestrá, vlha sametová
abejaruco arco iris vlha ozdobná
abejaruco australiano vlha ozdobná
abejaruco azul vlha pestrá
abejaruco barbiazul vlha modrobradá
abejaruco barbirrojo vlha černobradá, vlha
modrobradá
abejaruco bigotudo vlha zelená
abejaruco cabeciazul vlha safírová
abejaruco cabecinegro vlha černohlavá
abejaruco cabecirrufo vlha hnědohlavá
abejaruco carmesí vlha núbijská
abejaruco coliazul vlha modroocasá
abejaruco común vlha evropská, vlha pestrá
abejaruco de Boehm vlha Boehmova
abejaruco de Borneo vlha černobradá
abejaruco de Célebes vlha celebeská
abejaruco de cola larga vlha Nyctiornis malaccensis
abejaruco de garganta blanca vlha bělohrdlá
abejaruco de Chad vlha malá
abejaruco de Malaca vlha Nyctiornis malaccensis
abejaruco de Malimba vlha rudobřichá
abejaruco de mejillas azules vlha egyptská
abejaruco de Núbia vlha núbijská
abejaruco esmeralda vlha proměnlivá
abejaruco europeo vlha evropská, vlha pestrá
abejaruco frentiblanco vlha běločelá
abejaruco golondrina vlha vlaštovčí
abejaruco gorgiazul vlha malajská
abejaruco gorgiblanco vlha bělohrdlá
abejaruco gorgirrojo vlha zelenočelá
abejaruco chico vlha malá

abejaruco chico verdoso vlha východní
abejaruco malgache vlha zelená
abejaruco montano vlha skořicovoprsá
abejaruco negro vlha sametová
abejaruco papirrijo vlha modrolící, vlha zelená
abejaruco pechiazul vlha modroprsá
abejaruco persa vlha modrolící
abejaruco sangrok vlha černobradá
abejaruco somalí vlha somálská
abejera marulka šantovitá, meduňka lékařská,
pilát, pupava hroznatá, tořič včelonosný
abejera amarilla tořič žlutý
abejero pupava hroznatá, tyran bentevi, tyran
křiklavý, včelojed lesní, vlha pestrá, zelenáček vousatý
abejero colilargo včelojed dlouhoocasý
abejero de Célebes včelojed pruhovaný
abejero europeo včelojed lesní
abejero negro včelojed tmavý
abejero oriental včelojed malajský
abejilla del chopo nesytka mšicová
abejón čmelák, kasie, kasie dvoukvětá, lišaj
Sphinx spinifor
abejorro čmelák, chroust maďalový, sršeň
obecný
abejorro común čmelák polní, chroust obecný
abejorro confuso čmelák Bombus confusus
abejorro de bosque čmelák lesní
abejorro de las piedras čmelák skalní
abejorro de los huertos čmelák zahradní
abejorro de los jardínes čmelák zahradní
abejorro de tierra čmelák zemní
abejorro del musgo čmelák mechový
abejorro lapidario čmelák skalní
abejorro terrícola čmelák zemní
abejorruco kukačka dešťová
abelasia zelenošáchor jedlý
abelasir zelenošáchor jedlý
abelasis zelenošáchor jedlý
abelhamirim mednatka Melipona minima
abelhero vlha pestrá
abelia abélie, abélie dvoukvětá, abélie trojkvětá
abelia de China abélie čínská
abélica sapan obecný
abella constructora maltářka zední
abella fustera čalounice, čalounice Megachile
muraria
abellerol vlha pestrá
abelmosco ibišek jedlý, pavonie Pavonia zelanica
abelmosco comestible ibišek Hibiscus longifolius, ibišek jedlý
abelmosco de China ibišek čínský
abelmosco de Siria ibišek syrský
abelmosco heterófilo ibišek různolistý
abelmosco hoja de álamo ibišek topolový
abelmosco hoja de higuera ibišek Hibiscus
aculeata, ibišek Hibiscus ficulneus
abelmosco hoja de tilo ibišek lípovitý
abelmosco hojas de cáñamo ibišek kenaf, ibišek konopný, konopě bombajská
abelmosco purpúreo ibišek Hibiscus phoenicaeus
abelmosco variable ibišek Hibiscus mutabilis
abelo topol bílý
abeloura náprstník červený
abencerraje modrásek Pseudophilotes abencerragus
abenuz cicimek datlový, cicimek lotusový,
ebenovník pravý, tomel ebenový, trnoplodník Kristův
abenuz venezolano sapan Caesalpinia punctata, sapan ebenový
aber slávka, ústřice Ostrea pinna
aberas ananasovník setý
abercoquero meruňka obecná
aberemoa kananga vonná
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aberramía kolpík růžový
abertero broskvoň obecná
abésoda černucha setá, černucha španělská
abésode černucha setá, černucha španělská
abesón kopr vonný
abet jedle bělokorá
abetarda de Denham drop Denhamův
abetarda de Ludwig drop Ludwigův
abetarda kori drop kori
abete jedle bělokorá
abeto ambroň západní, styrač lékařský
abeto azul smrk pichlavý
abeto balsámico jedle balzámová
abeto blanco jedle bělokorá
abeto común jedle bělokorá
abeto de América douglaska tisolistá
abeto de California douglaska velkoplodá,
jedle kalifornská, jedle nádherná
abeto de Crimea jedle kavkazská
abeto de Douglas douglaska tisolistá
abeto de hojas de tejo jedle bělokorá
abeto de las montañas rocosas jedle ojíněná
abeto de los Andes jedle balzámová plstnatoplodá pravá, jedle kalifornská, jedle subalpínská
abeto de piñas grandes douglaska velkoplodá
abeto de Santa Lucía jedle kalifornská
abeto del Canadá jedle Fraserova, jedlovec
kanadský, myrhovník gileadský
abeto del Caúcaso jedle kavkazská
abeto del Himalaya jedle himalájská, jedle
západohimalájská
abeto del Japón jedle Mariesova, jedle nikkoská, jedle sachalinská, jedle Veitchova
abeto del Monte Enos jedle řecká
abeto del norte jedle bělokorá, smrk ztepilý
abeto douglas douglaska tisolistá
abeto falso jedle bělokorá, smrk ztepilý
abeto noble de América jedle bělokorá, jedle
stříbrná, jedle vznešená
abeto noble de España jedle marocká, jedle
numidská, jedle španělská
abeto noruego jedle bělokorá
abeto plateado jedle bělokorá, smrk ztepilý
abeto púrpura jedle líbezná
abeto rojo jedle bělokorá, smrk ztepilý
abeto ruso jedle sibiřská
abey akácie Acacia bahamensis, akácie bahamská, akácie Lysiloma bahamensis, březule balzámová, palisandr Jacaranda sagreana, palisandr Jacaranda tomentosa, slivoň
Prunus odoratus, těhovec balzámový, třešeň
mahalebka, višeň mahalebka, višeň turecká
abey blanco albicie Albizia berteriana
abey del Brasil palisandr brazilský
abey hembra kopajva lékařská
abey macho palisandr Jacaranda cerulea,
těhovec balzámový
abey mimosifario palisandr citlivkolistý
abey ovolifario palisandr citlivkolistý
abey tomentoso palisandr Jacaranda tomentosa
abezán doméstico kopr vonný
abezón kopr vonný
abg zelenec větevnatý
abhal zběhovec yva
abché kasimiroa jedlá
abi borůvka černá, brusnice borůvka
abia borůvka černá, brusnice borůvka, paličatka chrastavcová, pilatka pruhovaná
abiar oleandr obecný, rmen barvířský, trahok
lékařský
abibe čejka chocholatá
abibe coronado čejka korunkatá
abibollo mák vlčí
abibute dudek chocholatý
abida žitovka pyrenejská
abieiro sapodila Achras caimito

abiga mombín žlutý, zběhovec plazivý,
zběhovec yva
abichón aterina jižní, aterina velká
abichon gavún písečný
abichón gavún písečný
abila trubýš
abilaguard pražman Sparus abildgaardi
abildgaar pražman Sparus abildgaardi
abildgaara pražman Sparus abildgaardi
abilluri hloh jednosemenný, hloh křivokališný, hloh obecný
abiloria drozd brávník
abioto bolehlav plamatý, rozpuk větší
abircuajabe jalovec fénický
abircuayabe jalovec fénický
abirenajare jalovec fénický
abirquajave jalovec fénický
abisga kaparovník Capparis sodada
abishoya stříbrnice evropská
abisin mastňák etiopský, ramtila etiopská,
ramtila evropská
abiú sapodila Achras caimito
abizcoba hloh jednosemenný, hloh křivokališný, hloh mexický, hloh obecný, hloh pýřitý,
medvědice lékařská, medvědice Ravenova
ablab dlouhatec lablab
ablage locika smetánkolistá, mléč bylinný
ablage de Guinea locika smetánkolistá, mléč
bylinný
ablano líska obecná
ablefaro krátkonožka evropská
abléfaro krátkonožka evropská
ableo plotice perleťová
abobeira de moita tykev obecná, tykev turek
abobito dudek chocholatý
abobo dudek chocholatý, kukačka obecná
abobobeira grande tykev obecná, tykev turek
abóbora tykev obecná, tykev turek
abóbora almiscar tykev pižmová, tykev velkoplodá turbanovitá
abóbora almiscarada tykev pižmová, tykev
velkoplodá turbanovitá
abóbora amarela tykev obecná, tykev turek,
tykev velkoplodá
abóbora carneira divenice lahvovitá, kalabasa, tykev obecná, tykev turek
abóbora catinga tykev pižmová, tykev velkoplodá turbanovitá
abóbora comprida tykev Cucurbita potiro
abóbora de agua tykev obecná, tykev turek,
tykev vosková
abóbora de carneiro divenice lahvovitá, kalabasa
abóbora de coroa tykev obecná, tykev turek
abóbora de enfeite tykev obecná, tykev turek
abóbora de porco tykev obecná, tykev turek
abóbora gigante tykev velkoplodá
abóbora gila tykev fíkolistá
abóbora grande tykev velkoplodá
abóbora cheirosa tykev pižmová, tykev velkoplodá turbanovitá
abóbora chila tykev fíkolistá
abóbora jerimu tykev obecná, tykev turek
abóbora laranja tykev obecná, tykev turek
abóbora machado tykev obecná, tykev turek
abóbora menina tykev velkoplodá
abóbora moganga tykev obecná, tykev turek
abóbora moranga tykev obecná, tykev turek
abóbora porqueira tykev obecná, tykev turek
abóbora preta tykev pižmová, tykev velkoplodá turbanovitá
abóbora rasteira tykev pižmová, tykev velkoplodá turbanovitá
aboboreira posed Bryonia ficifolia
abobra lufa válcovitá, posed bílý, posed Bryonia ficifolia, posed Bryonia tayuya, posed
tayuya
abobrella posed bílý
abobriella posed bílý

abobrilla posed bílý, posed dvoudomý
abobrinha posed Bryonia tayuya, posed tayuya
abocado hruškovec přelahodný
aboira olejnice guinejská, palma olejná, palma
olejová
abola vousatice
abolaga hlodáš evropský
aboli komba krátkouchá
aboma hroznýš Boa cenchris, hroznýš Boa gigas, hroznýš duhový
aboma de mar hlavačka Gobiomorus lateralis
aboma de río hlaváč Chonophorus banana
abombo bombakopsis vodní, mamej americká,
mamej sapota, sapodila obecná
abompo bombakopsis vodní
abono negro dlouhatec mečovitý
abora pes karibský
aborio planika obecná
aborra lufa válcovitá, sup mrchožravý
abotoado trnovec křídlatý
aboza lilie zlatohlávek
abozo asfodyl letní, lilie zlatohlávek, zelenec
větevnatý
abracapalo chvostokvět tustožilný
abracoquero meruňka obecná
abrajos a cuatro pryskyřník měkoostenný,
pryskyřník rolní
abramidopsis cejn Abramis leuckarti
abramis podoustev říční
abramis australiano dorosoma queenslandská
abramites hlavostojka cejnovitá, úzkotlamka
cejnovitá
abramo cejn Abramis leuckarti
abrasín tungovník
abrasín de Japón tung japonský
abrasino tung japonský, tungovník olejný,
tungovník srdčitý
abraxas skvrnopásník angreštový
abrazapalo fíkovka, fíkovník
abrazapalos chvostokvět tustožilný
abre e fecha korunáček šedý
abre puño sikavice maltská
abre y cierra korunáček šedý
abreboca čekánek kožolistý, čekánek panonský
abrecanto humr evropský
abrecierra korunáček šedý
abremanos sikavice žlutá
abrempuño sikavice maltská
abreo mršník
abreojo kozlík Valeriana tuberosa, sikavice
červená
abreojos jehlice plazivá poléhavá, jehlice trnitá, jehlice trnitá pravá, kotvičník pozemní,
kozlík Valeriana tuberosa
abrepuño hlavatka syrská, ostropestřec mariánský, pryskyřník měkoostenný, pryskyřník
rolní, sikavice maltská, sikavice žlutá, štětka
lesní, štětka setá, štětka soukenická, vrbka,
vrbovka Epilobium chamaenerium
abreu mednatka Melipona varia
abreuello kotvičník pozemní
abriboca čekánek kožolistý, čekánek panonský
abricanto humr evropský
abricó mamej americká
abricó amarelo zapota Elengova
abricó selvagem mamej americká
abricoqueiro meruňka obecná
abricote mamej americká
abricoteiro mamej americká
abridero broskvoň obecná
abridor broskvoň obecná
abrillantador brslen japonský
abrimanos sikavice žlutá
abrina soterek růžový
abriojo kozlík Valeriana tuberosa, sikavice
červená
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abríte comadre citlivka argentinská
abro de cuentas soterek růžový
abrocoma cenicienta činčilák šedý
abrocoma de Chile činčilák Bennettův
abrocoma chileno činčilák Abrocoma cuvieri
abródiga pelyněk brotan
abrodos jahodník obecný
abrofia řebříček obecný
abrogín ostranka purpurová
abrojillo kolenec rolní, ostrokvět ježatý, ostrokvět myší, řepeň ambróziovitá, řepeň trnitá
abrojin ostranka jaderská
abrojín ostranka purpurová
abrojo hlodáš evropský, jehlice trnitá, jehlice
trnitá pravá, kaktus Cactus bleo, kotvičník
cistovitý, kozlík Valeriana tuberosa, kručinka španělská, lebedička Alternanthera williansi, lebedička trnitá, opuncie Opuntia tunicata, ostrokvět Cenchrus pilosus, ostrokvět
ježatý, pereskie bleo, sášeň guersenyská, sášeň lodní, sášeň norská, sášeň Teredo megotara, sikavice červená, sikavice žlutá, šrucha
zelná
abrojo acuático kotvice čtyřostná, kotvice
plovoucí, kotvice vzplývavá
abrojo amarillo kotvičník cistovitý
abrojo argentino řepeň Xanthium macrocarpum
abrojo aromático kotvice čtyřostná, kotvice
plovoucí, kotvice vzplývavá
abrojo común kotvičník pozemní
abrojo de agua kotvice čtyřostná, kotvice
plovoucí, kotvice vzplývavá
abrojo de Barcelona plevuňka přisedlá
abrojo de coro plevuňka přisedlá
abrojo de Florida pereskie Pereskia postulacaefolia
abrojo de mar kotvice čtyřostná, kotvice plovoucí, kotvice vzplývavá
abrojo de Perú ostrokvět Cenchrus pilosus
abrojo grande kotvičník velký, řepeň durkoman
abrojo chico acéna Acaena splendens
abrojo chileno řepeň polabská východní
abrojo laguginoso kotvičník pozemní
abrojo muy grande kotvičník velký
abrojo terrestre kotvičník pozemní, kotvičník
velký
abrojo terrestre de Cuba kotvičník cistovitý
abrojos kotvičník pozemní
abrollo sikavice červená
abroma kakaovník úzkolistý
abronia abronie, abronie okoličnatá
abronzeiro hloh jednosemenný, hloh křivokališný, hloh obecný
abróstola kovolesklec žahavkový
abrótamo pelyněk brotan
abrótano pelyněk brotan
abrótano hembra svatolina cypříšková, svatolina rozmarýnolistá
abrótano macho pelyněk brotan
abrótea mníkovec
abrotis myš Mus longibilis
abrotona myš Mus longibilis
abrotrix plch Myoxus longibilis
abruégano jahodník obecný
abrunheiro slivoň obecná, trnka obecná
abrunheiro bravo trnka obecná
abrunheiro manso švestka domácí
abrunheiro mirobolano myrobalán třešňový,
slivoň myrobalán
abruno trnka obecná
abruño trnka obecná
abruógano jahodník obecný
abrus soterek růžový
absceso azul jirnice plazivá
absentio pelyněk pravý
absincio pelyněk pravý

absinthio pelyněk pravý
absintio pelyněk pravý
absinto pelyněk pravý
absus kasie Cassia absus
absynthio pelyněk pravý
absyntio pelyněk pravý
abu ovád hovězí
abuba dudek chocholatý
abubilla dudek chocholatý, dudek chocholatý
jihoafrický
abubilla africana dudek africký
abubilla común dudek chocholatý
abubo hrušeň polnička
abucasta husice
abucore tuňák bílý
abudega lubenice obecná, meloun vodní
abuela mravenec, slunéčko sedmitečné
abuela pocha slunéčko sedmitečné
abuelica slunéčko sedmitečné
abuelita holoubek skořicový, holoubek vrabčí,
slunéčko sedmitečné
abuelito vodoměrka obecná, všekaz
abuelo anténovec maracaibský
abugo hrušeň polnička, zelenec bílý
abugués medvědice lékařská, medvědice Ravenova
abuchalesa pilát modrý
abucho zelenec bílý
abuja jehlice rohozubá
abuje medvědice lékařská, sametka Trombidium fuliginosus, sametka Trombidium molestissimus, sametovka podzimní, sviluška,
zákožka
abujilla dudek chocholatý
abujo zákožka
abulaga hlodáš evropský
abullón úšeň, úšeň mořská
abulón úšeň, úšeň mořská
abulones úšňovití
abumón kalokvět africký
abundancia kranas Chloroscombrus orqueta
abungo hrušeň polnička
abur cípal hlavatý
abura giri tung japonský, tungovník olejný,
tungovník srdčitý
aburón ryzec peprný
aburote papoušek žlutočelý
aburria guan aburri, guan andský
abuse sametka Trombidium fuliginosus, sametka Trombidium molestissimus, sametovka podzimní, sviluška, zákožka
abusenna akácie Acacia anthelmintica
abusó candát obecný
abuso sametka Trombidium fuliginosus, sametka Trombidium molestissimus, sametovka podzimní, sviluška, zákožka, zákožka
svrabová
abuta jahodníček, jahodníček šedavý
abutarda husice
abutarda blanca drop bělolící
abutarda común drop velký
abutarda de Kori drop kori
abutarda de la India drop černohlavý
abutarda menor drop malý
abutilo mračňák, mračňák Abutilon purpurascens, mračňák Bedfordův, mračňák jedlý,
mračňák riograndeský
abutilón mračňák, mračňák Theoprastův
abutilón común mračňák Theoprastův
abutilón de Bedford mračňák Bedfordův
abutilón de Brasil mračňák Abutilon purpurascens, mračňák Bedfordův, mračňák jedlý
abutilón de Canarias mračňák bělostný, vlákeň Sida retusa
abutilón de Cuba mračňák Abutilon pedunculare, mračňák Theoprastův
abutilón de México mračňák Abutilon marmoratum
abutilón estriado mračňák pruhovaný

abutilón gigante mračňák Abutilon populifolium
abutilón insigne mračňák Abutilon insignis
abutilón venenoso mračňák žilnatý
abutúa jahodníček šedavý
abutúa de Argentina jahodníček plocholistý
abutua miúda jahodníček tužebníkový
abwagiri tung japonský, tungovník srdčitý
abxi žebrovnice
ac kavyl Stipa ichu
acabacahuitztle troskut prstnatý
acabacahuitztli troskut prstnatý
acabacahuiztli troskut prstnatý
acabiray kondor havranovitý, sup mrchožravý
acacahoactli kvakoš noční
acacalis kasie Cassia absus
acacalocahuite borovice mexická
acacalote ibis americký, ibis hnědý, vrána
americká
acacana cecuň Mamillaria herrerae, kaktus
Lobivia corbula, sasanka, sloupovec
acacanautli kvakoš noční
acacauba ledvinovník západní, swietenie mahagonová
acacia akácie Acacia lebbek, akácie Acacia
portoricensis, akácie bělohlavá, albicie Albizia lebbek, citlivka Mimosa portoricensis,
sapan královský
acacia africana akácie Acacia socotrana
acacia amarilla akácie Acacia lebbek, albicie
Albizia lebbek
acacia americana citlivka Mimosa juliflora,
naditec Prosopis juliflora
acacia australiana akácie Acacia harpophylla,
akácie Acacia mollisima, akácie bílá, akácie
Mearnsova, citlivka Mimosa decurrens
acacia bastarda trnka obecná
acacia blanca akát bílý
acácia branda moringa olejná
acacia brasileña kasie jávská
acacia catecú akácie katechová
acácia coral žlázokvět, žlázokvět paví
acacia de Africa del sur akácie Acacia
karroo, akácie žirafí
acacia de Arabia akácie Acacia arabiga, akácie Acacia modesta
acacia de Australia akácie bílá, akácie
Mearnsova, akácie vrbovitá
acacia de bola trnovník Robinia umbraculifera
acacia de catarina citlivka Mimosa juliflora,
naditec Prosopis juliflora
acacia de Cuba moringa olejná
acacia de flor blanca akát bílý
acacia de Japón jerlín japonský
acacia de jardín sapan nádherný
acacia de la India akácie katechová
acacia de las Indias akácie Farnesova, citlivka Farnesova
acacia de las praderas akácie akapulská, akácie nejtenčí, akácie nejužší, citlivka nejužší
acacia de Rusia čimišník obecný
acacia de Tasmania akácie černodřevá
acacia de tres espin dřezovec trojtrnný
acacia de tres espinas dřezovec trojtrnný
acacia de tres púas dřezovec trojtrnný
acacia de Venezuela sapan královský
acacia de vueltabajo moringa olejná
acacia del país trnka obecná
acacia del Senegal akácie senegalská, kapinice senegalská
acácia egípcia akácie Acacia lebbek, albicie
Albizia lebbek
acácia espiral žlázokvět, žlázokvět paví
acácia esponjeira akácie bělohlavá
acacia falsa akát bílý
acacia farnesiana akácie Farnesova, citlivka
Farnesova
acacia francesa akácie bílá, kapinice bělavá
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acacia gomifera akácie arabská
acacia gumífera akácie arabská, akácie nilská
acacia india akácie Acacia arabiga, akácie
Acacia modesta
acacia mansa sesbánie velkokvětá
acacia meleira dřezovec trojtrnný
acacia mexicana damaroň velkokvětá
acacia mimosa citlivka stydlivá
acacia negra akácie Acacia mollisima, akácie
bílá, akácie černodřevá, akácie Mearnsova,
citlivka Mimosa decurrens, dřezovec trojtrnný
acacia pálida akácie bělohlavá
acacia pegajosa trnovník lepkavý
acacia rosa trnovník huňatý
acacia rusa čimišník obecný
acacia seyal akácie egyptská
acacia siberiana čimišník obecný
acácia siras akácie Acacia lebbek, albicie Albizia lebbek
acacio akácie Acacia portoricensis, sapan královský
acacoyol kamejka, slzovka porcelánová
acacoyotl kamejka
acaena del sauco acéna Acaena sambucaria
acafresna hrušeň obecná, jeřáb obecný, jeřáb
oskeruše, oskeruše domácí
acagual dvouzubec chlupatý, chimérovka
obecná, pilobřich Zeus gallus
acagualillo dvojzubec Bidens tetragona, merlík vonný
acaguru moukeň obecná
acahé sojka, straka modrá, straka obecná
acahé de Colombia sojka černoprsá
acahual dvouzubec chlupatý, pilobřich Zeus
gallus, slunečnice obecná, slunečnice roční
acahual blanco dvouzubec chlupatý
acahuale dvouzubec chlupatý
acahualillo dvojzubec Bidens tetragona, merlík vonný
acahualli dvouzubec chlupatý
acahuate hvězdnice Heterotheca inuloides
acahuba swietenie mahagonová
acahuite borovice mexická, douglaska tisolistá
acachahoactli kvakoš noční
acachila bromélie Plumierova
acaiaha ledvinovník západní
acaicaroa de Hawaii šatovník alekaiský
acajoiba ledvinovník západní
acajou ledvinovník západní
acajú cedr vonný, ledvinovník západní, swietenie mahagonová
acajú del Brasil ledvinovník západní
acajú hembra cedr vonný
acajú vulgar ledvinovník západní
acalaca mravenec, mravenec Hypoclinea bidens
acalandriado tangara černohrdlá
acalandriado cabecinegro tangara černohrdlá
acalefo talířovka
acalia kananga, mračňák Theoprastův,
proskurník čínský, proskurník konopný,
proskurník lékařský, proskurník růžový, sléz
Malva spicata, topolovka růžová
acalifa ocásek Acalypha angatemi, ocásek
Acalypha boehmeroides, ocásek Acalypha
caroliniana, ocásek Acalypha grandulosa,
ocásek Acalypha pruniflora, ocásek karolínský
acalípterado vrtule Dacus cucurbitae
acaliray sup mrchožravý
acalla proskurník čínský, proskurník lékařský,
proskurník růžový, topolovka růžová
acalo nosatec Acalles camellus, nosatec Acalles hypocrita
acalocahuite borovice mexická
acalot ibis hnědý, vrána americká

