americký
amerikansk saxnäbb zoboun černý
amerikansk siklöja síh Artedův
amerikansk skärfläcka tenkozobec americký
amerikansk skogssnäppa vodouš Wilsonův
amerikansk smatärna rybák nejmenší
amerikansk småtärna rybák nejmenší
amerikansk sothöna lyska americká
amerikansk sparvhök krahujec americký
amerikansk spillkråka datel chocholatý
amerikansk strandskata ústřičník americký
amerikansk styltlöpare pisila karibská, pisila mexická, pisila čáponohá
amerikansk sultanhöna slípka martinická
amerikansk talltita sýkora lužní, sýkora černohlavá
amerikansk tornfalk poštolka vrabčí
amerikansk törnskata ťuhýk bojovný
amerikansk träddödare zimokeř popínavý
amerikansk trädkrypare šoupálek americký
amerikansk trollhassel vilín velkolistý, vilín virginský
amerikansk tundrapipare kulík hnědokřídlý
amerikanskt hönsbär dřín kanadský
amerikanskt silverax ploštičník hroznovitý
ametiststare leskoptev bělobřichá
amfibie obojživelník
ampelklocka zvonek křehký
ampellilja zelenec
Amu Darya stör lopatonos Kaufmanův
Amur harr lipan arktický
amurberberis dřišťál amurský
amurdykand polák kaholka menší, polák východní
amurfalk poštolka amurská, sokol amurský
amurgädda štika amurská
amurgran jedle mandžuská, jedle sibiřská
amurjärpe tetřívek sibiřský
amursävsparv strnad japonský
amursidensvans brkoslav japonský
amurskrake morčák šupinatý
amurstare špaček mongolský
amurstork čáp černozobý, čáp východní
amurstör jeseter amurský
amursumphöna chřástal sibiřský
amurtrast drozd bledý, drozd plavý
ananas ananasovník setý, ananasovník
ananaskörsbär lilík mochyňovitý, mochyně peruánská
anchoveta sardel peruánská
andfåglar kachnovití
andmat okřehek menší
anemon sasanka
angelika andělika lékařská
angostura angostura trojlistá
anis anýz, anýz vonný, bedrník anýz
anka kachna
annas kolibri kalypta stříbrná

annbok habr
annularsparid mořan světloploutvý
ansjovis anšovka obecná, sardel obecná
antarktisk hundhaj hladkoun antarktický
antarktisk krill pancéřovka antarktická
antarktisk labb chaluha jižní
antilop antilopa
apa opice
apacheöring pstruh apache
apel jabloň lesní
apelsin pomerančovník, citroník čínský, pomerančovník čínský, pomerančovník hořký
aplomadofalk ostříž aplomado
apotekskanel skořicovník cejlonský
apotekskrasse hulevníkovec lékařský
aprikos meruňka, meruňka obecná
aprikosträd meruňka
arabguldsparv vrabec arabský
arabisk rödhöna orebice černohlavá
arabisk sångare pěnice bělobřichá
arabisk trap drop arabský
arabiskt kaffe kávovník arabský
arabpetrell buřňák arabský
arabspett strakapoud arabský
arabtrapp drop arabský
aralia aralka, arálie, prodara
araukaria blahočet různolistý
ardisia klíman vroubkovaný
argentinsk kummel štikozubec Hubbsův
Arizonabusksparv pipilo Abertův
arktisk flundra platýs polární
arktisk harr lipan arktický
arktisk nejonöga mihule kamčatská
arktisk prickfisk hrotnočelec ostnoploutvý
arktisk sik síh omul
arktisk siklöja síh nejmenší
arktisk skärlånga treska stříbrná
arktisk torsk treska ledovcová
arnika arnika, prha
aronia arónie, temnoplodec
arun zeměžluč obecná
arv rožec
asafetida ločidlo čertovo lejno
asiatisk alpfink pěnkavec růžový
asiatisk beckasinsnäppa slukovec asijský
asiatisk kalandralärka kalandra dvouskvrnná
asiatisk paradisflugsnäppare lejskovec rajský
ask jasan, jasan ztepilý
asklönn javor jasanolistý
asp osika, bolen, bolen dravý, osika obecná
asparagus chřest, chřest obecný
aspidistra kořenokvětka vyšší
aster hvězdnice, astra letní, astra čínská
astilbe čechrava
astilbespirea udatna tetlucholistá
atlantisk blå marlin merlin modrý

2

atlantisk bonito pelamida obecná, tuňák pelamida
atlantisk lax losos obecný
atlantisk makrill makrela obecná
atlantisk menhaden menhaden atlantský
atlantisk segelfisk plachetník atlantský
atlantisk stör jeseter ostronosý
atlantisk torsk treska obecná
atlantisk vit marlin merlin bílý, plachetník bílý
atlantoskandisk sill sleď obecný
atlantpetrell buřňák kapverdský
Atlasgröngöling žluna LeVaillantova
Atlassångare pěnice Tristramova
aubergine lilek vejcoplodý
aubrietia tařička
Audubonlira buřňák Audubonův, buřňák menší,
buřňák tmavohřbetý
Audubontrupial vlhovec Audubonův
aukuba aukuba japonská
aurikel prvosenka
australiensisk ansjovis sardel jižní
australisk ål úhoř australský
australisk havsål úhořovec Verreauxův
australisk plognos chimérovka tasmánská
auxid tuňák malý
auxidmakrill tuňák malý
avenbok habr, habr obecný
avokado hruškovec přelahodný
axag šášina rezavá
azalea azalka, pěnišník
azteknattskärra lelek bělotemenný
aztektärna rybák západní
azurlök česnek azurový
azurmes sýkora azurová
ädelcypress cypřišek Lawsonův
ädelgamander ožanka kalamandra
ädelgran jedle
ädelmynta máta rolní málokvětá
äggplanta lilek vejcoplodý
ägretthäger volavka bílá
äkta kanel skořicovník cejlonský
äkta kastanj kaštanovník setý
äkta malört pelyněk pravý
äkta vänderot kozlík lékařský
älggräs tužebník jilmový
älgkål mléčivec alpský
ältgräs pryskyřník plamének
ältranunkel pryskyřník plamének
älväxing pěchava slatinná
älvsik síh severní maréna
ängsanemon sasanka kanadská
ängsbräsma řeřišnice luční
ängsfräken přeslička luční
ängshaverrot kozí brada luční
ängshök moták lužní, moták obecný
ängskavle psárka luční
ängsklint chrpa parukářka, chrpina parukářka

ängsklocka zvonek rozkladitý
ängsknarr chřástal polní
ängskrasse řeřicha luční, řeřišnice luční
ängsnejlika hvozdík kropenatý
ängspiplärka linduška luční
ängsruta žluťucha žlutá
ängsskära srpice barvířská
ängssparv strnad Brandtův
ängsspira všivec lesní
ängssvingel kostřava luční
ängssyra kyseláč luční, šťovík kyselý, šťovík obecný
ängsull suchopýr úzkolistý
ängsvädd čertkus luční
äppelträd jabloň domácí
äpple jabloň domácí
äpplen jabloň domácí
ärenpris rozrazil lékařský
ärepris rozrazil lékařský
ärla konipas
ärt hrách
ärtcypress cypřišek hrachonosný
ärter hrách setý
ärtsångare pěnice pokřovní
ärv růžkatec
äxing pěchava
åbrodd pelyněk brotan
åda kajka
åkerbär ostružiník severní
åkerbinda opletka obecná, opletka svlačcovitá
åkerfräken přeslička rolní
åkerkål řepka ladní, brukev řepák olejný
åkerklätt koukol polní, koukol
åkerkösa chundelka metlice
åkerlins čočka jedlá
åkermadd bračka rolní
åkermynta máta rolní
åkerpilört rdesno menší, rdesno červivec
åkerranunkel pryskyřník rolní
åkerrättika ohnice polní
åkersenap hořčice rolní
åkersparv strnad růžovozobý
åkertistel pcháč oset, pcháč rolní
åkervallmo mák pochybný
åkervädd chrastavec rolní
åkerven chundelka metlice
åkervinda svlačec rolní, svlačec
åkerviol maceška rolní
ål úhoř říční, úhoř
ålandsrot oman pravý
ålnate rdest prorostlý
åmöga pryskyřník velký
årta čírka modrá
åsna osel domácí
babian pavián
bacchushäger volavka čínská
Bachmanskogssångare lesňáček Bachmanův
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