aasvogel sup
abadavine čížek
Abbott's babbler timálie červenoocasá
Abbott's booby terej Abbottův
Abbott's starling leskoptev, leskoptev keňská
Abdim's stork čáp simbil
Aberdare cisticola cistovník tmavoocasý
Aberdeen sandpiper jespák islandský, jespák islandský východní, jespák rezavý
aberdevine čížek obecný
aberduvine čížek
aberrant bush-warbler cetie dlouhoocasá
Abert's towhee pipilo Abertův
Abyssinian catbird timálie nížinná
Abyssinian crimson-wing astrild etiopský
Abyssinian gonolek ťuhýk černohlavý
Abyssinian grosbeak-canary zvonohlík
dlaskozobý
Abyssinian ground hornbill zoborožec havraní
Abyssinian ground-thrush drozd oranžový
Abyssinian hill-babbler timálie mniší
Abyssinian longclaw konipas etiopský
Abyssinian lovebird papoušík etiopský
Abyssinian owl kalous etiopský
Abyssinian roller mandelík habešský, mandelík senegalský
Abyssinian scimitar-bill dudkovec zlatozobý
Abyssinian siskin zvonohlík černohlavý
Abyssinian slaty flycatcher lejsek etiopský
Abyssinian woodpecker datel habešský, datel jalovcový
Acadian flycatcher tyranovec zelenavý
Acadian owl sýc akadský, sýc americký
accentor pěnice, pěvuška horská
accipiter jestřáb, krahujec
acorn woodpecker datel sběrač
Adalbert's eagle orel Adalbertův
Adamawa turtle-dove hrdlička pěnkaví
Adelaide parakeet rosela adelaidská
Adelaide parrot papoušek Pennantův adelaidský, rosela adelaidská
Adelaide rosella papoušek Pennantův adelaidský, rosela adelaidská
Adelaide's warbler lesknáček, lesňáček ostrovní
Adelie tučňák kroužkový
Adelie penguin tučňák kroužkový
adjutant marabu africký, marabu argala
adjutant bird marabu argala
adjutant stork čáp marabu, marabu argala
admiralty hawk owl sovka melanéská
Adriatic black-headed gull racek černohlavý
Adriatic gull racek černohlavý
Afep pigeon holub šedý
Afghan snowfinch pěnkavák, pěnkavák afgánský
afghan snowfinch pěnkavák afgánský
African barred owlet kulíšek kapský
African baza aviceda kukačkovitá
African black duck kachna temná
African black eagle orel kaferský
African black oystercatcher ústřičník jihoafrický
African black swift rorýs kapský
African black-headed žluva škrabošková
African black-headed oriole žluva maskovaná, žluva škrabošková
African blue-flycatcher lejskovec dlouhoocasý
African broadbill loboš africký
African bulbul bulbul vousatý
African bush-warbler cetie rákosní
African citril zvonohlík africký
African collared-dove hrdlička vínošedá
African crake chřástal africký

African crowned eagle orel korunkatý
African cuckoo kukačka africká
African cuckoo hawk aviceda kukačkovitá
African darter anhinga rezavá
African dusky flycatcher lejsek horský
African dwarf kingfisher ledňáček nejmenší
African eagle owl výr africký
African emerald cuckoo kukačka zlatá
African finfoot chřástalovec africký
African firefinch amarant tmavý
African fire-finch amarant tmavý
African fish eagle orel jasnohlasý
African golden oriole žluva zlatá
African golden weaver snovač zlatý
African golden-breasted bunting strnad
žlutoprsý
African golden-oriole žluva zlatá
African golden-weaver snovač zlatý
African goshawk jestřáb tachiro
African grass owl sova kapská, sova travní
African green pigeon holub africký
African green tinker vousák světlý
African green tinkerbird vousák světlý
African green-pigeon holub africký
African green-tinkerbird vousák světlý
African grey hornbill zoborožec šedý
African grey parrot papoušek šedý, papoušek žako
African harrier hawk jestřábec pochopovitý
African hawk eagle orel Bonapartův, orel
jestřábí
African heron volavka červená
African hobby ostříž africký
African jacana ostnák africký
African little sparrow hawk krahujec malý
African little sparrowhawk krahujec malý
African marsh harrier moták africký
African marsh owl kalous jednobarvý, pustovka africká
African marsh warbler rákosník jihoafrický
African marsh-harrier moták africký
African monarch monarcha východní
African mourning dove hrdlička šedoocasá
African olive pigeon holub olivový
African openbill zejozob africký
African oxpecker klubák, klubák žlutozobý
African oystercatcher ústřičník jihoafrický
African palm-swift rorýs malý
African paradise-flycatcher lejsek nádherný, lejskovec nádherný
African parson finch stračka zakrslá
African penduline-tit moudivláček běločelý
African piculet datel trpasličí
African pied hornbill zoborožec strakatý
African pied starling leskoptev dvojbarvá
African pied wagtail konipas africký
African pitta pita angolská
African pochard zrzohlávka červenooká africká
African pygmy-goose kachnička pestrá
African pygmy-kingfisher ledňáček trpasličí
African quailfinch astrild černohrdlý, astrild křepelčí
African rail chřástal modravý
African reed-warbler rákosník jihoafrický
African river-martin břehule rudooká
African scops owl výreček africký, výreček
senegalský
African scrub-warbler cetie kropenatá
African sedge warbler cetie rákosní
African shrike-flycatcher lesknáček ohnivý
African silverbill amadina stříbrozobá, stříbrozobka zpěvavá
African silver-bill stříbrozobka zpěvná
African skimmer zoboun africký
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African snake bird alkoun konžský
African snipe bekasína africká
African spoonbill kolpík africký, kolpík bílý
African striped cuckoo kukačka pruhoprsá
African swallow-tailed kite luněc vidloocasý
African swift rorýs kapský
African tailorbird krejčiřík tanzánský
African water rail chřástal modravý
African wattled lapwing čejka hnědá
African white-backed vulture sup africký
African white-bellied goose kachnička bělohřbetá africká
African wood owl puštík africký
African yellow white-eye kruhoočko zelené
Africa's black crake chřástal žlutozobý
Agami heron volavka agami
Ahanta francolin frankolín Temminckův
ailsilag buřňáček malý
aimara hýl
air-goat bekasína otavní
akee pěvuška modrá
akepa šatovník akepa
akia polaau šatovník Munroyův
akialoa šatovník
akiapolaau šatovník Munroyův
akiapola'au šatovník Munroyův
akikiki šatovník pohorní
akohekohe šatovník chocholatý
Akun eagle owl výr běloperý
Alabama larkspur stračka alabamská
Alagoas antwren mravenčík Sickův
Alagoas curassow hoko mitu
Alagoas foliage-gleaner hrnčiřík Gonzagův
Alagoas tyrannulet tyrančík dlouhoocasý
ala-mootie buřňáček malý
Alaotra grebe potápka skořicovohrdlá
alarm bird ledňák obrovský
albatross albatros
Albertine owlet kulíšek albertský, kulíšek
Prigoginův
Albert's lyrebird lyrochvost nádherný
Albert's towhee pipilo Abertův
Albrolhos painted button-quail perepel
pestrý albrolhoský
alcid alka
alcidine alka
Aldabra brush-warbler cetie aldabaranská
Aldabra drongo drongo aldaberský
alder flycatcher tyranovec olšový
Alecto cockatoo kakadu arový
Aleutian Canada goose berneška velká aleutská
Aleutian snow bunting sněhule severní aleutská
Aleutian tern rybák aleutský
Alexander's swift rorýs Alexandrův
Alexandra's parrot papoušek Alexandřin,
papoušek horský
Alexandrine parakeet alexandr Wardův
Alexandrine plover kulík mořský, kulík písečný
Algerian marsh owl kalous jednobarvý
Algerian nuthatch brhlík kabylský
alk alka, alka malá
alle alkoun malý
allecampagne sýkora modřinka
alleculid beetle květomil
Allen's gallinule slípka Allenova
Allen's hummingbird kolibřík Allenův
allied nightjar lelek savanový
allied petrel buřňák menší
allied shearwater buřňák menší
ally-moor pisila čáponohá
alpine accenter pěvuška podhorní
alpine accentor pěnice podhorní, pěnice pokřovní, pěvuška podhorní

alpine chough kavče žlutozobé, kavče
žvatlavé
alpine munia amadina alpinská, amadina
alpínská
alpine parakeet papoušek novozélandský
alpský
alpine parrakeet papoušek novozélandský
alpský
alpine pipit linduška horská, linduška papuánská
alpine robin lejsčík pralesní
alpine rock partridge orebice horská alpská
alpine swift rorýs velký
alpine vulture sup mrchožravý
Altai snowcock velekur altajský
Altamira oriole vlhovec Lichtensteinův
Altamira yellowthroat lesňáček mexický
amakihi šatovník amakihi
Amami great-tit sýkora koňadra amamská
Amami pygmy woodpecker strakapoud japonský amamský, strakapoud usurijský
amamský
Amami sunbird strdimil lesní
Amami tiger thrush drozd Whiteův amamský
Amami woodcock sluka japonská
amandavat tygříček tečkovaný
Amani sunbird strdimil lesní
Amazilia hummingbird kolibřík amailia
Amazon kingfisher rybařík amazonský
Amazon parrot amazoňan
Amazonian antpitta mravenčík Hellmayrův
Amazonian antshrike mravenčík amazonský
Amazonian black-tyrant tyranovec amazonský
Amazonian pygmy owl kulíšek Hardyův
Amazonian royal-flycatcher tyranovec královský
Amazonian scrub-flycatcher tyrančík temný
Amazonian streaked-antwren mravenčík
severní
Amazonian umbrellabird kotinga ozdobná,
vranucha ozdobná
Ambon yellow white-eye kruhoočko ambonské
American anhinga anhinga americká
American avocet tenkozobec americký
American bittern bukač americký, bukač
severoamerický
American black duck kachna tmavá
American black oystercatcher ústřičník
západní
American black scoter turpan černý americký
American black vulture kondor havranovitý
American black-scoter turpan černý americký
American brant berneška tmavá
American comb duck kachna hřebenatá
lesní, pižmovka hřebenatá americká
American coot lyska americká
American crow vrána americká, vrána krátkozobá
American dipper skorec mexický, skorec
šedý
American eagle orel bělohlavý
American egret volavka bílá
American eider kajka mořská
American flamingo plameňák kubánský,
plameňák malý, plameňák růžový
American gnatfinch stehlík americký
American golden plover kulík hnědokřídlý,
kulík říční
American goldeneye hohol islandský
American golden-plover kulík hnědokřídlý
American goldfinch stehlík americký

American goosander morčák americký,
morčák velký americký
American chimney swift rorýs ostnitý
American jacana ostnák americký
American jay sojka mexická
American kestrel krahujec obecný, poštolka
pestrá, poštolka vrabčí
American merlin dřemlík tundrový
American mourning dove hrdlička karolínská
American night-heron kvakoš, kvakoš noční
American oystercatcher ústřičník americký
American painted snipe slučice jihoamerická
American painted-snipe slučice
American parula warbler lesňáček modrý
American pectoral sandpiper jespák skvrnitý
American peregrine falcon sokol stěhovavý severoamerický
American pipit linduška horská, linduška
zlatobřichá
American purple gallinule slípka martinická
American pygmy kingfisher rybařík kovový
American redstart lesňáček lejskovitý
American restart lesňáček
American robin drozd stěhovavý
American scoter turpan černý
American sparrow hawk poštolka pestrá
American starling vlhovec
American stint jespák nejmenší
American swallow-tailed kite luňák vlaštovčí
American tree sparrow strnad stromový
American tree-creeper šoupálek americký
American vulture kondor
American warbler pěnice kaštanová
American whimbrel koliha hudsonská, koliha malá americká
American white pelican pelikán rudozobý
American white-fronted goose husa běločelá
American white-winged scoter turpan hnědý americký
American widgeon hvízdák americký,
hvízdák šedohlavý
American wigeon hvízdák americký,
hvízdák šedohlavý
American woodcock sluka americká
amethyst brown-dove holub ametystový
amethyst sunbird strdimil ametystový
amethyst woodstar kolibřík lila
amethyst-throated hummingbird kolibřík
Salvinův
amethyst-throated sun angel kolibřík sluneční
ammer goose potáplice severní
Amsterdam albatross albatros amstrdamský
Amsterdam Island albatross albatros
amstrdamský
Amur coal-tit sýkora uhelníček amurská
Amur falcon poštolka amurská, sokol amurský
Amur green heron volavka proužkovaná
amurská
Amur lesser spotted woodpecker strakapoud malý amurský
Amur nuthatch brhlík lesní amurský
Amur red-tailed shrike ťuhýk zrzoocasý
amurský
Anambra waxbill astrild nigerijský
ancient murrelet alkoun Beringův
Andalusian hemipode perepel evropský
Andaman crake chřástal andamanský
Andaman cuckoo-dove holub rudoocasý
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Andaman drongo drongo andamanský
Andaman hawk owl sovka andamanská
Andaman parakeet alexandr dlouhoocasý,
alexandr dlouhoocasý andamanský
Andaman parrakeet alexandr dlouhoocasý,
alexandr dlouhoocasý andamanský
Andaman scops owl výreček andamanský
Andaman serpent eagle orlík andamanský
Andaman treepie straka andamanská
Andaman wood pigeon holub andamanský
Andean avocet tenkozobec andský
Andean cock-of-the-rock skalňák andský
Andean condor kondor velký
Andean coot lyska andská
Andean duck kachnice jamajská peruánská
Andean emerald kolibřík andský
Andean flamingo plameňák andský
Andean flicker datel skalní
Andean goose husice andská
Andean guan guan andský
Andean gull racek andský
Andean humming bird kolibřík velký
Andean ibis ibis
Andean lapwing čejka andská
Andean negrito tyranovec ostruhatý
Andean parakeet aymara andský, papoušek
andský, papoušíček andský
Andean potoo potu andský
Andean pygmy owl kulíšek andský
Andean pygmy-owl kulíšek andský
Andean siskin čížek andský
Andean slaty-thrush drozd běloramenný
Andean snipe bekasína andská
Andean solitaire skalníček andský
Andean swallow vlaštovka, vlaštovka horská
Andean swift rorýs andský
Andean tapaculo štidlák andský
Andean teal čírka andská
Andean tinamou tinama andská
Andean tit-spinetail hrnčiřík andský
Andean tyrant tyranovec tečkovaný
Andrew's frigate bird fregatka bělohřbetá
Andrew's frigatebird fregatka bělohřbetá
angl csky
Anglican tern rybák černozobý
Angola babbler timálie Hartlaubova
Angola batis lesknáček malinký
Angola cisticola cistovník angolský
Angola cordon-bleu motýlek angolský
Angola helmetshrike ťuhýk angolský
Angola lark skřivan angolský
Angola swallow vlaštovka rovníková
anhima anhinga
anhinga anhinga, anhinga americká
Anchieta's barbet vousák slámožlutý
Anchieta's sunbird strdimil pestrobřichý
Anchieta's tchagra čagra Anchietaův, čagra
Anchietův
anchor bird rorýs obecný
anchor-bird rorýs obecný
ani sukavec ani
anianiau šatovník anianiau
Anjouan Island sparrowhawk krahujec
Francesův
Anjouan scops owl výreček madagaskarský,
výreček madagaskarský anjouský
Anjouan sunbird strdimil komorský
Ankober serin zvonohlík etiopský
annagul racek tříprstý
Annam partridge koroptev žlutonohá
Anna's hummingbird kalypta stříbrná, kolibřík stříbrný
annet racek bouřní, racek tříprstý
Annobon white-eye kruhoočko šedozelené
anseriform bird husa
Antarctic fulmar buřňák lední
Antarctic giant-petrel buřňák obrovský
Antarctic petrel buřňák antarktický

Antarctic prion buřňák holubí
Antarctic tern rybák jižní
antbed parrot papoušek žlutoramenný
antbird mravenčík
anteating chat bělořit jihoafrický
antelope beetle roháček kozlík
anthill parrot papoušek překrásný, papoušek žlutoramenný
Anthony's nightjar lelek Anthonyův
Antillean crested hummingbird kolibřík
chocholatý
Antillean euphonia libohlásek antilský
Antillean flycatcher tyran portorický
Antillean grebe potápka šedá antilská
Antillean mango kolibřík antilský
Antillean nighthawk lelek Gundlachův
Antillean palm swift rorýs kubánský
Antillean palm-swift rorýs kubánský
Antillean piculet datel antilský
Antillean siskin čížek hispaniolský
Antillean wren střízlík martinický
Antioquia bristle-tyrant tyrančík kolumbijský
Antipodes green parakeet kakariki jednobarevný
Antipodes parakeet kakariki jednobarevný,
papoušek jednobarvý
antpipit tyránek
ant-pipit mucholovka
ant-thrush mravenčík
antwren mravenčík
ant-wren mravenčík
apapane šatovník apapane
'apapane šatovník apapane
apical flycatcher tyran kolumbijský
Aplomado falcon ostříž aplomado
Apo myna špaček ozdobný
Apo sunbird strdimil sopečný
Apolinar's wren střízlík bogotský
apostlebird popeláček šedý
Appert's greenbul bulbulec Appertův
apple bird pěnkava obecná
apple-shealer pěnkava obecná
apricot-breasted sunbird strdimil sumbský
apteryx kiwi
Apurimac spinetail hrnčiřík Coursenův
aquatic warbler rákosník ostřicový, rákosník vodní
Arabian bustard drop arabský
Arabian golden-sparrow vrabec arabský
Arabian partridge orebice černohlavá
Arabian waxbill astrild arabský
Arabian woodpecker strakapoud arabský
aracari tukan
aracari toucan tukan
arapaima arapaima velká
araucaria tit-spinetail hrnčiřík blahočetový
arbour bird budníček menší
arctic bird chaluha příživná
arctic diver potáplice severní
arctic guillemot alkoun tlustozobý
arctic gull chaluha příživná
arctic hawk gull chaluha příživná
arctic jaeger chaluha malá, chaluha příživná
arctic loon potáplice severní
arctic owl sovice sněžní
arctic peregrine falcon sokol stěhovavý
tundrový
arctic redpoll čečetka bělavá
arctic skua chaluha obecná, chaluha příživná
arctic tern rybák dlouhoocasý
arctic warbler budníček severní
arctic willow warbler budníček severní
ardeid volavka
Arfak astrapia rajka strakovitá
Arfak honeyeater mednatka hbitá
argala čáp aragala
Argentine ruddy duck kachnice malá

Argus bare-eye mravenčík argus
argus pheasant argus okatý, bažant perlový
Archbold's bowerbird lemčík papuánský
Archbold's newtonia pěvka Waglerova
Archbold's nightjar lelek Archboldův
Archbold's owlet-nightjar lelčík Archboldův
Archer's buzzard káně Archerova
Archer's robin-chat drozdík zairský
ariel vlaštovka australská
Arkansas kingbird tyran západní
arling bělořit šedý
arlying bělořit šedý
Armenian gull racek arménský
arp polák chocholačka
arron alkoun úzkozobý
arrowhead warbler lesňáček jamajský
arrow-marked babbler timálie africká
arsefoot potápka malá
arsfoot potápka roháč
artic Jaeger chaluha příživná
artic jaeger chaluha příživná
artic skua chaluha příživná
artic tern rybák dlouhoocasý
Ascension frigatebird fregatka ascensionská
ascension frigatebird fregatka ascensionská
Ascension frigatebird fregatka velká, fregatka vznešená
ascension frigatebird fregatka vznešená
ash-breasted antbird mravenčík plavočelý
ash-breasted Sierra-finch dijuka popelavá,
dijuka prostá
ash-breasted tit-tyrant tyrančík šedoprsý
ash-browed spinetail hrnčiřík západní
ash-colored falcon moták obecný
ash-colored tapaculo štidlák popelavý
ash-coloured buzzard moták lužní
ash-coloured cuckoo kukačka kouřová
ash-coloured hern volavka rusohlavá
ash-coloured hernshaw volavka rusohlavá
ash-coloured heron kvakoš noční, volavka
rusohlavá
ash-coloured loon potápka roháč
ash-coloured sandpiper jespák rezavý
ash-coloured swan potápka roháč
ash-coloured tapaculo štidlák popelavý
Ash's lark skřivan Colstonův
ash's lark skřivan Colstonův
ash-throated antwren mravenčík Parkerův
ash-throated casiornis tyran tmavohrdlý
ash-throated crake chřástal bělobradý
ash-throated flycatcher tyran šedohrdlý
ash-throated gnateater mucholovka peruánská
ash-winged antwren mravenčík šedokřídlý
ashy alseonax lejsek popelavý
ashy antwren mravenčík kouřový
ashy cisticola cistovník popelavý
ashy cuckooshrike housenčík madagaskarský
ashy drongo drongo kouřový
ashy flowerpecker květozob šedočelý
ashy flycatcher lejsek popelavý
ashy minivet suříkovec šedý
ashy prinia prinie okrovobřichá
ashy robin lejsčík běloskvrnný
ashy starling leskoptev popelavý, špaček
popelavý, špaček šedý
ashy storm-petrel buřňáček popelavý
ashy tailorbird krejčiřík šedohřbetý
ashy thrush drozd popelavý
ashy tit sýkora akáciová
ashy wood pigeon holub kouřový
ashy woodpecker datel celebeský, žluna šedá
ashy-bellied white-eye kruhoočko šedobřiché
ashy-crowned sparrow skřivan černobřichý
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ashy-crowned sparrow-lark skřivan černobřichý
ashy-faced owl sova šedolící
ashy-headed babbler timálie šedohlavá
ashy-headed goose husice šedohlavá
ashy-headed greenlet zelenáček šedohlavý
ashy-headed tyrannulet tyrančík šedohlavý
ashy-headed wagtail konipas luční italský
ashy-tailed swift rorýs popelavý
ashy-throated bush-tanager tangara kouřová
ashy-throated parrot sýkořice kouřová
ashy-throated parrotbill sýkořice kouřová
ashy-throated warbler budníček žlutobřichý
Asian barred owlet kulíšek kukaččí
Asian bay owl sova indická
Asian baza aviceda Jerdonova
Asian black eagle luňák malajský
Asian brown flycatcher lejsek šírozobý
Asian dowitcher slukovec asijský
Asian emerald cuckoo kukačka smaragdová
Asian fairy bluebird irena tyrkysová
Asian fairy-bluebird žluva modrá
Asian glossy starling špaček rudooký
Asian golden weaver snovač dlaskozobý
Asian house martin jiřička asijská
Asian house-martin jiřička asijská
Asian koel kukačka coel
Asian openbill zejozob asijský, zejozob indický
Asian palm swift rorýs malý
Asian palm-swift rorýs palmový
Asian paradise-flycatcher lejskovec rajský
Asian pied starling špaček strakatý
Asian rosy-finch pěnkavec růžový
Asian short-toed lark skřivánek čínský
Asian stubtail cetie japonská
Asian white-backed vulture sup bengálský
Asiatic common gull racek bouřní kamčatský
Asiatic dowitcher slukovec asijský
Asiatic finfoot chřástalovec indický
Asiatic golden plover kulík říční
Asiatic goosander morčák velký východní,
morčák východní
Asiatic sparrow hawk krahujec obecný sibiřský
Asiatic white-winged scoter turpan hnědý
Stejnegerův
Askew's gull racek chechtavý
astracannet turpan hnědý
Athenian owl výr velký
Atherton scrubwren střízlíkovec růžovočelý
Athi short-toed lark skřivánek, skřivánek
athijský
Atitlan grebe potápka malá evropská, potápka obrovská
Atiu swiftlet salangana atiuská
Atlantic fulmar buřňák lední
Atlantic kittiwake racek tříprstý
Atlantic murre alkoun úzkozobý
Atlantic petrel buřňák bělobřichý, buřňák
pochybný
Atlantic puffin papuchalk plochozobý, papuchalk ploskozobý, papuchalk severní
atoll starling špaček feadský
attagen bělokur tundrový skotský, břehouš
rudý, sluka lesní, tetřívek obecný
atteal polák velký
Attwater's greater prairie-chicken tetřívek
prériový Attwaterův
Attwater's prairie chicken tetřívek prériový Attwaterův
Auckland Islands merganser morčák jižní
auctioneer bird kosovec černohlavý
Audouin's gull racek Audouinův, racek zelenonohý

Audubon's caracara karančo jižní Audubonův
Audubon's crested caracara karančo jižní
Audubonův
Audubon's oriole vlhovec Audubonův
Audubon's shearwater buřňák Audubonův,
buřňák tmavohřbetý
Audubon's warbler lesknáček zlatohlavý
auer-calze tetřev hlušec
augur buzzard káně černohřbetá
August amazon amazoňan královský
auk alka, alka malá, alkoun úzkozobý
Aukland Island rail chřástal bledoprsý auklandský
Austral blackbird vlhovec Forbesův
Austral conure kogna jižní
Austral parakeet kogna jižní, papoušek
smaragdový
Austral pygmy owl kulíšek patagonský
Austral pygmy-owl kulíšek patagonský
Austral rail chřástal patagonský
Australasian bittern bukač australský
Australasian gannet terej australský
Australasian goshawk jestřáb australský
Australasian grebe potápka australská
Australasian lark skřivan východní
Australasian little grebe potápka australská
Australasian magpie flétňák australský
Australasian pipit linduška velká
Australasian shoveler lžičák australský
Australasian white-eye polák jižní
Australian avocet tenkozobec novozélandský
Australian bittern bukač australský
Australian brush-turkey tabon lesní
Australian budgerigar andulka vlnkovaná
Australian bustard drop australský
Australian crake chřástal říční
Australian crane jeřáb australský
Australian creeper lezčík
Australian curlew koliha madagaskarská
Australian darter anhinga australská,
anhinga indomalajská
Australian fernwren střízlíkovec tečkovaný
Australian freckled duck kachna skvrnitá
Australian gannet terej australský
Australian ground-thrush drozd australský
Australian hobby ostříž australský, ostříž
lesní
Australian ibis ibis australský, ibis bílý, ibis
molucký
Australian kestrel poštolka australská
Australian king parrot papoušek královský
Australian koel kukačka modrohlavá
Australian kookaburra ledňák obrovský
Australian lesser noddy nody tenkozobý
australský
Australian lotus bird ostnák lotosový
Australian magpie flétňák australský
Australian magpie-lark strakovec skřivanovitý
Australian martin vlaštovka australská
Australian masked owl sova australská
Australian owlet-nightjar lelčík chocholatý
Australian parrot papoušek noční
Australian pelican pelikán australský, pelikán brýlový
Australian pochard polák hnědavý
Australian raven krkavec australský, vrána
australská
Australian reed-warbler rákosník australský
Australian roller mandelík
Australian shoveler lžičák bělolící
Australian snake bird alkoun novozélandský
Australian spotted crake chřástal říční
Australian stone curlew dytík úhorní, dytík
velkozobý

Australian treecreeper lezčík
Australian white ibis ibis australský, ibis
bílý, ibis molucký
Australian white-tailed tropic bird faeton
běloocasý australský
Australian yellow white-eye kruhoočko
žluté
autumn snipe vodouš bahenní
avadavat tygříček tečkovaný
avocet tenkozobec, tenkozobec opačný
avocet sandpiper vodouš malý
avoset tenkozobec opačný
awl bird tenkozobec opačný, žluna zelená
awlbill kolibřík
ayier labuť
Ayres eagle orel skvrnitý
Ayres's eagle orel skvrnitý
Ayres's hawk eagle orel skvrnitý
Ayres's hawk-eagle orel skvrnitý
Azara's spinetail hrnčiřík Azarův
Azores wood pigeon holub hřivnáč azorský
Azore's wood pigeon holub hřivnáč azorský
Aztec conure papoušek aztécký
Aztec thrush drozd aztécký
azure gallinule slípka žlutozobá
azure jay sojka azurová
azure kingfisher ledňáček azurový
azure tit modřinka sibiřská, sýkora azurová
azure-breasted pita pita Steerova
azure-breasted pitta pita Steerova
azure-crowned hummingbird kolibřík subtropický
azure-hooded jay sojka kukačkovitá
azure-naped jay sojka Heilprinova
azure-rumped tanager tangara Cabanisova
azure-shouldered tanager tangara modrokřídlá
azure-winged magpie straka modrá
baakie alkoun úzkozobý
babbler drozd, rákosník obecný, rákosník
velký
babbling starling leskoptev bělokřídlá
babbling warbler pěnice pokřovní
babillard pěnice pokřovní
backshore strnad
bad Willy alkoun úzkozobý
badock chaluha příživná
Baer's pochard polák východní
bag mlynařík dlouhoocasý
Baglafecht weaver snovač černolící
Bagobo babbler timálie babogo
Bahama amazon amazoňan bahamský
Bahama duck čírka bahamská
Bahama mockingbird drozdec bahamský
Bahama pintail čírka bahamská, kachna bahamská, ostralka bělolící
Bahama swallow vlaštovka bahamská
Bahama woodstar kolibřík bahamský
Bahama yellowthroat lesňáček bahamský
Bahaman amazon amazoňan bahamský
Bahaman duck čírka bahamská
Bahaman parrot amazoňan kubánský
Bahaman pintail čírka bahamská, kachna
bahamská, ostralka bělolící
Bahaman swallow vlaštovka bahamská
Bahaman woodstar kolibřík bahamský
Bahia antwren mravenčík černohlavý
Bachman's sparrow strnádka sosnová
Bachman's warbler lesňáček Bachmanův
Baikal duck čírka dvojskvrnná, čírka
dvouskvrnná
Baikal teal čírka dvojskvrnná, čírka dvouskvrnná, čírka sibiřská
Baillon's crake chřástal nejmenší
Baird's flycatcher tyran Bairdův
Baird's junco strnad Bairdův
Baird's sandpiper jespák Bairdův, jespák
dlouhokřídlý
Baird's sparrow strnad Bairdův
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Baird's trogon trogon Bairdův
baker's imperial-pigeon holub Bakerův
Baker's larkspur stračka Bakerova
bakie racek chechtavý
bald buzzard moták pochop, orlovec říční
bald coot lyska černá
bald crow timálie
bald duck lyska černá
bald eagle orel, orel bělohlavý
bald goose husa běločelá
bald ibis ibis jihoafrický, ibis skalní
bald kite káně lesní
bald pate lyska černá
bald widgeon hvízdák americký
bald-coot lyska černá
baldcrow timálie
bald-crown hvízdák americký
bald-faced coot lyska černá
bald-faced rail chřástal Rosenbergův
baldhead holub bělohlávek, holub bělohlavý
bald-head hvízdák americký
bald-headed brant husa sněžní
bald-headed coot lyska černá
baldicoot lyska černá
baldie lyska černá
baldie-coot lyska černá
bald-pate turpan pestrozobý
baldplate holub bělohlavý, hvízdák americký
Bali myna majna Rothschildova
Bali starling majna Rothschildova
balicassiao drongo filipínský
ballantrae potáplice malá
ball-face hvízdák americký
Balsas screech owl výreček Moorův
Baltimore oriole trupiál oranžový, vlhovec
baltimorský, žluva
bamboo scrub-warbler cetie Alfredova
bamboo woodpecker datel bambusový
Bamenda apalis apalis kamerunský
banana antbird mravenčík banánový
Banana antbird mravenčík banánový
bananaquit banakit jamajský, medosavka
band bewed crake chřástal sibiřský
band-backed wren střízlík proužkovaný
band-bellied crake chřástal sibiřský
band-bellied owl puštík načernalý
banded antbird mravenčík pestroocasý
banded barbet vousák vlnkovaný
banded bay cuckoo kukačka vavřínová
banded broadbill loboš javanský
banded cotinga kotinga skvrnitá
banded fruit-dove holub černohřbetý
banded ground-cuckoo kukačka ekvádorská
banded honeyeater medosavka
banded imperial pigeon holub pruhokrký
banded imperial-pigeon holub pruhokrký
banded kestrel poštolka proužkovaná
banded kingfisher ledňáček vlnkovaný
banded lapwing čejka tříbarvá
banded martin břehule africká
banded pitta pita páskovaná
banded prinia prinie proužkovaná
banded quail křepel pruhovaný
banded snake eagle orlík menší, orlík popelavý
banded snake-eagle orlík menší
banded stilt pisila australská
banded sunbird strdimil pruhovaný
banded wattle-eye lesknáček horský
banded whiteface střízlíkovec černoskvrnný
banded woodpecker žluna suříková
banded wren střízlík páskovaný
band-rumped petrel buřňák madeirský
band-rumped storm petrel buřňák madeirský
band-rumped storm-petrel buřňák madeirský

