acéna Buchananova blå taggpimpinell
acéna drobnolistá brun taggpimpinell
acidantera dvoubarvá doftlilja
afelandra kungsblomma
afelandra oranžová orangegul
kungsblomma
agáve agave
agáve americká hundraårig aloe
agáve královská drottningagave
agáve obecná agave, hundraårig aloe
agáve sisal sisalagave
agáve sisalová sisalagave
agáve vláknitá trådagave
aglaonema Roebelenova storbladig
silverkalla
agonis dlouhoocasý skäggsimpa
akácie katechu
akácie Baileyova guldakacia
akácie bílá mimosa, silverakacia
akácie podivná borstakacia
akantopanax Henryův sen stickaralia
akantopanax ostnitý rysk rot
akantopanax Sieboldův japansk
stickaralia
akara potoční guldsömcichlid
akarka zelená grön bågcichlid
akébie pětičetná fembladig akebia
aksamitník sammetsblomster
aksamitník rozkladitý sammetsblomster
aksamitník vzpřímený sammetsblomster
aksamitník značený sammetsblomster
aktinídie čínská Kiwi
aktinídie kolomikta kameleontbuske
aktinídie stříbrná klätteraktinidia
aktinídie význačná krusbärsaktinidia
alasice vessal
albatros bělohlavý grakindad albatross,
gråkindad albatross
albatros bělohřbetý gulnackad albatross
albatros černobrvý svartbrynad albatross
albatros černonohý svartfotad albatross
albatros laysanský laysanalbatross
albatros malý grahuvad albatross
albatros stěhovavý jättealbatros,
vandringsalbatross
albatros šedohlavý gråhuvad albatross
albatros žlutoozobý mindre albatross
albula liščí albulid, bening
alexandr Finschův grahuvad parakit
alexandr velký alexanderparakit
alka alka
alka chocholatá tofsalka
alka malá tordmule
alka nejmenší dvärgalka
alka velká garfågel
alkoun aleutský sotalka

alkoun Beringův kragalka
alkoun brýlatý glasögontejst
alkoun Craverův sotvingad californiaalka
alkoun černohrdlý kragalka
alkoun japonský japansk alka
alkoun kalifornský vitvingad
californiaalka
alkoun malý alkekung
alkoun nejmenší dvärgalka
alkoun obecný tobisgrissla
alkoun tlustozobý spetsbergsgrissla
alkoun úzkozobý sillgrissla
alkoun úzkozobý iberský iberisk
sillgrissla
alkounek chocholatý tofsalka
alkounek nejmenší dvärgalka
alkovití alkor
aloe aloe
aloe léčivá trädaloe
aloe pestrá sebraaloe
aloe pravá Barbadosaloe, såraloe
aloe sokotorská glansaloe
alstroemerie zlatá guld-alströmeria
amadina bronzová vitgumpmunia
amadina malabarská indisk silvernäbb
amadina muškátová fjällig munia
amadina stříbrozobá afrikansk silvernäbb
amarant malý rödnäbbad amarant
amazoňan červenohlavý rödkronad
amazonpapegoja
amazoňan zelenolící rödkronad
amazonpapegoja
amazoňan žlutohlavý gulhuvad
amazonpapegoja
amazoňan žlutohlavý velký gulhuvad
amazonpapegoja
ambroň západní ambraträd
amur bílý gräskarp
amur černý svart karp
ananasovník setý bandananas
andělika lékařská angelika, fjällkvanne
andělika lékařská pobřežní strandkvanne
angostura trojlistá angostura
angrešt krusbär
anhinga americká amerikansk
ormhalsfågel
anhinga rezavá afrikansk ormhalsfågel,
ormhalsfågel
anšovka obecná ansjovis
antilopa antilop
ara ararauna blågul ara
arálie čínská kinesisk parkaralia
arálie štíhlá parkaralia
arálie trnitá taggaralia
aralka hroznatá lundaralia
aralka trnitá taggaralia
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areka obecná betelpalm
árón italský alokasia
árón plamatý fläckig munkhätta, vanlig
munkhätta
arónie planikolistá röd aronia
arónie slivoňolistá slånaronia
artyčok kronärtstocka
artyčok kardový kronärtskocka
artyčok zeleninový kronärtskocka
asfodelka žlutá junkerlilja
astra čínská aster, trädgårdsaster
astra letní aster, trädgårdsaster
astrild arabský yemenastrild
aterina jižní prästfisk, silverbandsfisk
aukuba japonská aukuba
azalka azalea
azolka mossbräken
babka laponská lappmes
babka temná Balkanmes
badan nachovějící rödblading bergenia
badan srdcolistý hjärtbergenia
badan tučnolistý vinterblad
badyáník pravý stjärnanis
bahníček africký slamfisk
bahnička bahenní knappsäv
bahnička chudokvětá tagelsäv
bahnička jednoplevá agnsäv
bahnička jehlovitá nålsäv
bahnička mokřadní knappsäv, veksäv
bahník australský australiensisk lungfisk
bahník západoafrický slamfisk
baktérie bakterie
bambusovník bamburör
banánovník banan, bananträd
barborka jarní vinterkrasse
barborka obecná sommargyllen,
vinterkrasse
barborka obecná obloučná
sommargyllen, vinterkrasse
barborka tuhá sommargyllen, vinterkrasse
bartramie dlouhoocasá piparsnäppa
barvínek menší vintergröna
bařička bahenní kärrsälting
bařička přímořská havssälting
baselka bílá malabarspenat
batolka prorostlá vinterportlak
batolka ptačincovitá vårsköna
bazela bílá malabarspenat
bažanka roční grenbingel
bažanka vytrvalá bingel, skogsbingel
bažant fasan
bažant bílý ušatý vit öronfasan
bažant čepičatý koklassfasan
bažant diamantový diamantfasan
bažant chocholatý koklassfasan
bažant mandžuský brun öronfasan

bažant satyr satyrtragopan
bažant Sclaterův vitstjärtad monal
bažant tibetský vit öronfasan
bažant tmavý kalijfasan
bažant ušatý blå åronfasan, tibetansk
öronfasan
bažant zlatý guldfasan
bažantovití fälthöns
bedla fjällskivling
bedrník pimpinella
bedrník obecný back-anis, backanis,
bockrot, pimpinellrot
bedrník větší stor bockrot
běhulík krokodýlí krokodilväktare
běhulík pestrý krokodilväktare
běhulík plavý ökenlöpare
bekasína asijská sibirisk beckasin
bekasína himalájská skogsbeckasin
bekasína horská bergbeckasin
bekasína japonská japansk beckasin
bekasína lesní taigabeckasin
bekasína sibiřská sibirisk beckasin
bekyně mniška barrskogsnunna
bekyně pižmová äpplerödgump,
körsbärsrödgump
bekyně velkohlavá lövskogsnunna
bělokaz jilmový större almsplintborre
bělokur běloocasý vitstjärtad ripa
bělokur horský fjällripa
bělokur rousný dalripa, dalrippa, morippa
bělokur sněžný morippa
bělokur tundrový dalripa, dalrippa,
morippa
bělolist žlutavý klotullört
bělolístka rolní ullört
beloperona kropenatá lyckoax
bělořit bělobrvý persisk stenskvätta
bělořit bělohlavý nunnestenskvätta
bělořit Bottův svartpannad stenskvätta
bělořit černobílý svartvit stenskvätta
bělořit černohlavý svartvit stenskvätta
bělořit černohřbetý sorgstenskvätta
bělořit černý svart stenskvätta
bělořit červenoocasý persisk stenskvätta
bělořit Finschův Finschstenskvätta
bělořit hnědokřídlý Isabella stenskvätta,
isabellastenskvätta
bělořit chocholatý munkstenskvätta
bělořit kápový munkstenskvätta
bělořit kyperský cypernstenskvätta
bělořit mravenčí nordlig termitskvätta
bělořit okrový medelhavsstenskvätta
bělořit plavý isabellastenskvätta
bělořit pouštní ökenstenskvätta
bělořit proměnlivý orientstenskvätta
bělořit pustinný vitkronad stenskvätta
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bělořit saharský vitkronad stenskvätta
bělořit skalní Finschstenskvätta
bělořit šedohlavý berberstenskvätta
bělořit šedý stenskvätta
bělotrn bolltistel
bělotrn banátský grå bolltistel
bělotrn kulatohlavý bolltistel
bělotrn modrý blå bolltistel
bělotrn statný Balkanbolltistel
bělozářka sandliljor
bělozářka liliovitá stor sandlilja
bělozářka větvitá liten sandlilja, sandlilja
benedikt lékařský kardbenedikt
bergénie hybridbergenia
berneška bělolící vitkindad gås
berneška rudokrká rödhalsad gås
bertrám římský dvärgbertram
beruška nyckelpiga
bez černý fläder
bez červený druvfläder
bez hroznatý druvfläder
bez chebdí sommarfläder
bez perský syren
bezkolenec modrý blåtåtel
bezkýlovec listošupinatý brun pigghaj
bezkýlovec lopatonosý skednoshaj
bezkýlovec zrnitý oxhaj, sandhaj
bičonoš zobanovitý hornfisk
bičovec hadovitý ormkaktus
bichir nilský nilfengädda
bichirek úhořovitý fenål, öronål
bika chlupatá vårfryle
bilbergie billbergia
bilbergie jehlancovitá pyramidbillbergia
bilbergie nící prästhavre
bizon bison, bisonoxe
blahočet čilský brödgran
blahočet různolistý araukaria, rumsgran
blahokeř klerodendrum, ödesträd
blahokeř pnoucí brokklerodendrum,
eldklerodendrum
blahovičník eucalyptus
blahovičník kulatoplodý eucalyptus
blahovičník velkozobý eukalyptus
blatňák tmavý ungersk hundfisk
blatňák trpasličí dvärghundfisk
blatouch bahenní kabbeleka, kabbleka,
kalvleka
blatouch bahenní menší revkalvleka
blatouch bahenní položený revkabbleka,
revkalvleka
blecha loppa
blín černý bolmört
bluma plommon
blýskavka červivcová smalvingat lövfly
blýskavka čtyřtečná allmänt lövfly

blýskavka dravá ockragult rovfly
blýskavka kopřivová brungult lövfly
blýskavka nivní rödflammigt backfly
blýskavka ostružníková lyktbärare
blýskavka pampelišková maskroslövfly
blýskavka rožcová solfly
blýskavka topolová vanlig ringfly
blýskavka vrbová inbuktat vecklarfly
bob obecný bondböna
bobkovišeň lékařská lagerhägg
bobr bäver
bodlín bolltistel
bodlok bělohrdlý vitbröstad kirurgfisk
bodlok černavý filippinsk kirurgfisk
bodlok fialový gulstjärtad kirurgfisk
bodlok modrý palettkirurgfisk
bodlok plachtonoš segelfenad kirurgfisk
bodlok proužkovaný randig kirurgfisk
bojínek luční timotej
bojovnice pestrá kampfisk
bolehlav plamatý odört
bolen asp
bolen dravý strömlöja
bolševník obecný björnfloka, björnloka
bolševník obecný žlutokvětý björnfloka,
björnloka
bolševník velkolepý jättebjörnfloka,
jättebjörnloka
borovice furu
borovice kleč bergtall, dvärgtall
borovice lesní tall
borovice limba cembratall
borovice limba sibiřská cembratall
borovice limbra sibiřská cembratall
borovice Murrayova contortatall
borovice pokroucená contortatall
borovice sibiřská cembratall
borovice sosna tall
borůvka blåbär
borůvka černá blåbär
boryt barvířský vejde
bougainvilea bougainvillea,
trillingblomma
bouloň dlouhokvětá femöring, ugglemor
bouloň zářivá hättblomma
bourec borový tallspinnare
bourec morušový silkesfjäril
bourovec ovocný rostfärgad bladspinnare
bourovec prsténčitý ringspinnare
bouvardie bouvardia, bukettbouvardia
bouvardie dlouhokvětá doftbouvardia
bračka rolní åkermadd
bradáček srdčitý spindelblomster
bradáček vejčitý tveblad
bramborníček černohlavý svarthakad
buskskvätta
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bramborníček černoprsý svart
buskskvätta
bramborníček hnědý buskskvätta
bramborníček horský mongolbuskskvätta
bramborníček kanárský
kanariebuskskvätta
bramborníček pestrý svart buskskvätta
bramborníček pouštní sindbuskskvätta
bramborníček šedý grå buskskvätta
brčál vintergröna
brčál menší vintergröna
brhlík běloocasý vitstjärtad nötväcka
brhlík běloprsý vitbröstad nötväcka
brhlík čínský kinesisk nötväcka
brhlík Gouldův vitkindad nötväcka
brhlík hnědohlavý brunhuvad nötväcka
brhlík junanský yunnannötväcka
brhlík kabylský kabylnötväcka
brhlík kaštanový kastanjenötväcka
brhlík korsický korsikansk nötväcka,
rödbröstad nötväcka
brhlík lesní nötväcka
brhlík skalní klippnötväcka
brhlík turecký Krüpers nötväcka
brhlík velký östlig klippnötväcka
brhlíkovití nötväckor
brkorožec dubový spinnarmätare
brkoslav cedrový indiansidensvans
brkoslav japonský amursidensvans
brkoslavovití sidensvansar
brokolice broccoli
brontosaurus brontosaurie
broskvoň persiketräd, persikoträd
broskvoň obecná persika
broskvoň obecná nektarinka nektarin
brouk skalbagge
brouk Popillia japonica japanbagge
brslen obecný benved
bršlice kozí noha kirskål
brukev brokolice broccoli, sparriskål
brukev hořčičná kyona, mizuna,
sareptasenap
brukev hořčičná kadeřavá krusbladig
sareptasenap
brukev jarmuz foderkål
brukev kapusta hlávková savoykål
brukev kapusta růžičková brysselkål
brukev karfiól blomkål
brukev kedluben kålrabbi
brukev růžičková kapusta brysselkål
brukev řepák olejný ryps, åkerkål
brukev řepka olejka kålrot, raps
brukev vodnice rova
brukev zelí bílé vitkål
brukev zelí červené blåkål

brukev zelí čínské kailaan, kinesisk
broccoli, kinesisk kål, kinesisk pac choi,
pak choi
brukev zelí hlávkové kål, rödkål,
sockertoppskål, vitkål
brukev zelí pekingské salladskål,
sellerikål
brukev zelná kål, prydnadskål
brusinka lingon
brutnák lékařský gurkört
brutnák obecný gurkört
brvuška lånke
břečťan obecný murgröna
břečťan popínavý murgröna
břehouš aljašský hudsonspov
břehouš černoocasý rödspov
břehouš velký präriespov
břehule bělooká vitögd flodsvala
břehule hnědá afrikansk klippsvala
břehule skalní Klippsvala
břestovec čínský bäralm
bříza björk
bříza bělokorá glasbjörk
bříza bělokorá birkalenská birkalabjörk
bříza bradavičnatá björk, vårtbjörk
bříza čínská kopparbjörk
bříza Ermanova kamtjaktabjörk
bříza horská fjällbjörk
bříza křovitá buskbjörk
bříza obecná blodbjörk, fransbjörk,
hängbjörk, masurbjörk, ornäsbjörk,
pyramidbjörk, tårbjörk, vårtbjörk
bříza papírodárná pappersbjörk
bříza pýřitá glasbjörk
bříza pýřitá svalcová fjällbjörk
bříza tmavokorá fjällbjörk
bříza tuhá sockerbjörk
bříza užitečná kopparbjörk
bříza zakrslá dvärgbjörk
bříza žlutá gulbjörk
bublinatka jižní blåsört
budělník pižmový doftklint
budníček amurský drillsångare
budníček Armandův gulstreckad sångare
budníček běloocasý vitstjärtad
kronsångare
budníček Blythův mindre kronsångare
budníček Bonapartův orientalisk
bambusångare
budníček Brooksův afghansångare,
vitnäbbad islom
budníček dvoupruhý östlig lundsångare
budníček himalájský stensångare
budníček hnědohřbetý sotbrunsångare
budníček hnědotemený rödkronad
bambusångare
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