aasvogel sup
Abyssinian long-eared owl kalous etiopský
Abyssinian owl kalous etiopský
Acadian owl sýc americký
Adalbert's eagle orel iberský
Admiralty hawk owl sovka manuská
Admiralty Islands hawk owl sovka manuská
Admiralty Islands hawk sovka manuská
African barred owl kulíšek kapský
African barred owlet kulíšek kapský
African bay owl sova Prigogineova
African baza luňákovec kukačkovitý
African black eagle orel damaní
African black kite luňák hnědý tropický
African crowned eagle harpyjovec korunkatý
African cuckoo falcon luňákovec kukačkovitý
African cuckoo hawk luňákovec kukačkovitý
African eagle owl výr africký
African fish eagle orel jasnohlasý
African goshawk jestřáb tachiro
African grass owl sova travní, sova zlatočerná
African harrier hawk jestřábec pochopovitý
African hawk eagle orel Bonapartův, orel
jestřábí, orel savanový
African hawk orel Bonapartův
African hawk eagle orel Bonapartův, orel
savanový
African hobby falcon ostříž africký
African hobby ostříž africký
African little sparrow hawk krahujec malý, krahujec nejmenší
African little sparrow krahujec nejmenší
African long-eared owl kalous etiopský
African long-legged buzzard káně bělochvostá africká
African long-tailed hawk jestřáb dlouhoocasý
African marsh harrier moták africký
African marsh owl kalous africký
African marsh-harrier moták africký
African mountain buzzard káně horská
African pigmy falcon sokolík obojkový
African pygmy falcon sokolík malý, sokolík obojkový
African red-tailed buzzard káně rezavokrká
African scops owl výreček africký
African sparrow hawk jestřáb tachiro

African swallow-tailed kite luněc vidloocasý
African tawny eagle orel okrový
African white-backed vulture sup africký
African wood owl puštík africký
African wood puštík africký
akun eagle owl výr běloperý
Albertine owlet kulíšek skvrnitobřichý
Algerian marsh owl kalous africký
alpine vulture sup mrchožravý
Altai falcon raroh lovecký altajský
Amazonian (hardy's) pygmy owl kulíšek
amazonský
Amazonian pygmy owl kulíšek amazonský, kulíšek zakrslý
American bald eagle orel bělohlavý
American black vulture kondor havranovitý
American eagle orel bělohlavý
American golden eagle orel skalní americký
American goshawk jestřáb lesní americký
American harrier moták americký
American kestrel falcon poštolka pestrá
American kestrel krahujec obecný, poštolka pestrá
American marsh hawk moták americký
American merlin dřemlík tundrový
American osprey orlovec říční americký
American peregrine falcon sokol stěhovavý severoamerický
American sparrow hawk poštolka pestrá
American swallow-tailed kite luňák vlaštovčí
American vulture kondor
Amur falcon poštolka amurská
Andaman barn owl sova pálená andamanská
Andaman boobook sovka andamanská
Andaman crested hawk eagle orel proměnlivý
Andaman hawk owl sovka andamanská
Andaman masked owl sova pálená andamanská
Andaman scops owl výreček andamanský
Andaman serpent eagle orlík andamanský
Andean condor kondor andský
Andean pygmy owl kulíšek andský
Anjouan Island sparrow hawk krahujec
Francesův anjouský
Anjouan scops owl výreček anjouanský
Antigua burrowing owl sýček králičí antigujský
Aplomado falcon ostříž aplomado
Archer's buzzard káně Archerova
arctic owl sovice sněžní
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arctic peregrine falcon sokol stěhovavý
tundrový
ash-coloured buzzard moták lužní
ash-coloured falcon moták popelavý
ashy-faced barn owl sova šedolící
ashy-faced owl sova šedolící
Asian barred owlet kulíšek kukaččí
Asian bay owl sova klínočelá
Asian baza luňákovec Jerdonův
Asian black eagle luňák malajský
Asian crested goshawk jestřáb chocholatý
Asian imperial eagle orel královský
Asian kestrel poštolka obecná japonská
Asian tawny eagle orel okrový indický
Asian white-backed vulture sup bengálský
Asiatic sparrow hawk krahujec menší,
krahujec obecný sibiřský
Athenian owl výr velký
Audubon's caracara karančo jižní Audubonův
Audubon's crested caracara karančo jižní
Audubonův
augur buzzard káně rezavokrká, káně černohřbetá, káně šakalí
Austral pygmy owl kulíšek brazilský maličký
austral pygmy owl kulíšek patagonský
Austral screech owl výreček Watsonův
brazilský
Australasian goshawk jestřáb australský
Australasian grass owl sova zlatočerná
Australasian harrier moták tichomořský
Australian barn owl sova pálená
Australian black-shouldered kite luněc
australský, luněc černokřídlý, luněc šedý
Australian black-shouldered luněc australský
Australian boobook sovka bubuk
Australian collared sparrow hawk krahujec kruholímcový
Australian collared sparrow krahujec
kruholímcový
Australian goshawk jestřáb australský
Australian hobby ostříž australský, ostříž
lesní
Australian kestrel poštolka australská
Australian kite luněc australský, luněc šedý
Australian marsh harrier moták Gouldové
Australian masked owl sova australská
Australian peregrine falcon sokol stěhovavý australský
aviceda luňákovec
Ayre's eagle orel skvrnitý

Ayre's hawk eagle orel skvrnitý
Ayres eagle orel skvrnitý
Ayres's eagle orel skvrnitý
Ayres's hawk eagle orel skvrnitý
Bahaman barn owl vymřelý Tyto pollens
bald buzzard moták pochop, orlovec říční
bald eagle orel bělohlavý, orel
bald kite káně lesní
balsas screech owl výreček colimský, výreček západní
band-bellied owl puštík načernalý
band-tailed fish eagle orel páskovaný
band-tailed owl puštík načernalý
banded crane hawk káně dlouhonohá pruhovaná
banded kestrel poštolka proužkovaná
banded snake eagle orlík menší
barbary falcon sokol šahin
Barbudan barn owl vymřelý Tyto neddi
barbushard moták pochop
barcut káně lesní
barcutan káně lesní
bare-legged owl výreček kubánský
bare-legged scops owl výreček ostrovní
bare-shanked screech owl výreček Clarkův
bare-toed day owl sýček obecný
bared eagle owl výr malajský
baretoed day owl sýček obecný
bargez luňák červený
barking boobook sovka štěkavá
barking owl sovka štěkavá
barn owl sova pálená, sova zlatavá
barred boobook sovka bismarcká
barred eagle owl výr malajský
barred forest falcon sokolec pralesní
barred forest-falcon sokolec pralesní
barred hawk krahujec šedobílý, káně
proužkovaná
barred honey buzzard včelojed pruhovaný
barred jungle owlet kulíšek džunglový
barred owl kulíšek kapský, puštík proužkovaný, sovice krahujová
Bartels's wood owl puštík Bartelsův
Basra sparrow hawk krahujec besra
Basra krahujec besra
bastard eagle moták pochop
bastard hawk poštolka pestrá
bat falcon ostříž rudobřichý
bat hawk luňák netopýří
bat kite luňák netopýří
bateleur eagle orlík kejklíř
bateleur orlík kejklíř
Bawean serpent eagle orlík Spilornis baweanus
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