들꿩jeřábek lesní amurský
멧닭 tetřívek obecný usurijský
메추라기 křepelka japonská
꿩bažant obecný korejský
북꿩 bažant obecný mandžuský
개리 husa labutí
큰부리큰기러기 husa polní
큰기러기 husa polní severosibiřská
회색기러기 husa velká asijská
쇠기러기 husa běločelá pacifická
흰이마기러기 husa malá
줄기러기 husa tibetská
흰기러기husa sněžní modrá
캐나다기러기 berneška aljašská aleutská
흑기러기 berneška tmavá kanadská
혹고니 labuť velká
고니 labuť malá eurasijská
큰고니 labuť zpěvná
혹부리오리 husice liščí
황오리 husice rezavá
원앙 kachnička mandarínská
알락오리 kopřivka obecná euroasijská
청머리오리 čírka srpoperá
홍머리오리 hvízdák euroasijský
아메리카홍머리오리 hvízdák americký
청둥오리 kachna divoká holarktická
흰뺨검둥오리 kachna skvrnozobá čínská
넓적부리 lžičák pestrý
고방오리 ostralka štíhlá
발구지 čírka modrá
가창오리 čírka dvouskvrnná
쇠오리 čírka obecná
미국쇠오리 čírka karolínská
붉은부리흰죽지 zrzohlávka rudozobá
흰죽지 polák velký
붉은가슴흰죽지 polák černohlavý
적갈색흰죽지 polák malý
댕기흰죽지 polák chocholačka
검은머리흰죽지 polák kaholka americká
호사북방오리 kajka královská
흰줄박이오리 kačka pestrá tichomořská
검둥오리사촌 turpan hnědý americký
검둥오리 hvízdák americký
바다꿩 hoholka lední
흰뺨오리 hohol severní eurosibiřský
흰비오리 morčák bílý
비오리 morčák velký tibetský
바다비오리 morčák prostřední
호사비오리 morčák šupinatý

아비 potáplice malá
큰회색머리아비 potáplice severní zelenohrdlá
회색머리아비 potáplice pacifická
흰부리아비 potáplice žlutozobá
흰배슴새 buřňák boninský
슴새 buřňák světlečelý
쇠부리슴새 buřňák tenkozobý
붉은발슴새 buřňák světlonohý
바다제비 buřňáček vlaštovčí
논병아리 potápka malá asijská
큰논병아리 potápka rudokrká
뿔논병아리 potápka roháč palearktický
귀뿔논병아리 potápka žlutorohá
검은목논병아리 potápka černonohá euroasijská
먹황새 čáp černý
황새 čáp východní
검은머리흰따오기 ibis černohlavý
노랑부리저어새 kolpík bílý větší
저어새 kolpík malý
알락해오라기 bukač velký euroasijský
덤불해오라기 bukáček žlutonohý
큰덤불해오라기 bukač kaštanový
열대붉은해오라기 bukáček skořicový
검은해오라기 bukáček černý
붉은해오라기 kvakoš japonský
검은댕기붉은해오라기 kvakoš indomalajský
해오라기 kvakoš noční starosvětský
검은댕기해오라기 volavka zelenavá amurská
흰날개해오라기 volavka čínská
황로 volavka rusohlavá indická
왜가리 volavka popelavá asijská
붉은왜가리 volavka červená čínská
대백로 volavka bílá
중대백로 volavka bílá východní
중백로 volavka prostřední
쇠백로 volavka stříbřitá eurasijská
흑로 volavka pobřežní
노랑부리백로 volavka žlutozobá
큰군함조 fregatka obecná
군함조 fregatka malá
푸른얼굴얼가니새 terej jižní
붉은발얼가니새 terej červenonohý
갈색얼가니새 terej žlutonohý
쇠가마우지 kormorán mořský
민물가마우지 kormorán velký japonský
가마우지 kormorán japonský
물수리 orlovec říční euroasijský
벌매 včelojed chocholatý sibiřský
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솔개 luňák černouchý
흰꼬리수리 orel mořský euroasijský
참수리 orel východní
한국참수리 orel východní
고산대머리수리 sup himálajský
독수리 sup hnědý
관수리 orlík rudoprsý
개구리매 moták východní
잿빛개구리매 moták pilich euroasijský
알락개구리매 moták černobílý
붉은배새매 krahujec čínský
조롱이 krahujec menší
새매 krahujec obecný sibiřský
참매 jestřáb lesní severoasijský
흰참매 krahujec menší bělavý
왕새매 jestřábec východní
말똥가리 káně lesní asijská
큰말똥가리 káně stepní
털발말똥가리 káně rousná sibiřská
털발말똥가리 káně rousná severoamerická
항라머리검독수리 orel volavý
초원수리 orel okrový východní
흰죽지수리 orel královský
검독수리 orel skalní japonský
흰배줄무늬수리 orel jestřábí
흰점어깨수리 orel nejmenší
황조롱이 poštolka obecná japonská
한국황조롱이 poštolka obecná
비둘기조롱이 poštolka amurská
쇠황조롱이 dřemlík tundrový sibiřský
새홀리기 ostříž lesní eurosibiřský
헨다손매 raroh velký asijský
매 sokol stěhovavý japonský
바다매 sokol stěhovavý Pealeův
느시 drop velký sibiřský
알락뜸부기 chřástal bělobřichý
흰눈썹뜸부기 chřástal indický
흰배뜸부기 chřástal běloprsý
쇠뜸부기 chřástal nejmenší asijský
쇠뜸부기사촌 slípka rudohrdlá
한국뜸부기 chřástal sibiřský
뜸부기 chřástal rohatý
쇠물닭 slípka zelenonohá západoevropská
물닭 lyska černá palearktická
쇠재두루미 jeřáb panenský
시베리아흰두루미 jeřáb bílý
캐나다두루미 jeřáb kanadský polní
재두루미 jeřáb červenolící
검은목두루미 jeřáb popelavý sibiřský

흑두루미 jeřáb kápový
두루미 jeřáb mandžuský
세가락메추라기 perepel žlutonohý
검은머리물떼새 ústřičník velký
장다리물떼새 pisila čáponohá
뒷부리장다리물떼새 tenkozobec opačný
댕기물떼새 čejka chocholatá
민댕기물떼새 čejka šedohlavá
검은가슴물떼새 kulík pacifický
개꿩 kulík bledý
흰죽지꼬마물떼새 kulík písečný východní
흰목물떼새 kulík dlouhozobý
꼬마물떼새 kulík říční euroasijský
흰물떼새 kulík mořský nihonský
왕눈물떼새 kulík mongolský
큰왕눈물떼새 kulík větší
큰물떼새 kulík rezavoprsý
흰눈썹물떼새 kulík hnědý
호사도요 slučice zlatá
물꿩 ostnák bažantí
멧도요 sluka lesní
청도요 bekasína horská japonská
큰꺅도요 bekasína japonská
바늘꼬리도요 bekasína sibiřská
꺅도요사촌 bekasína lesní
꺅도요 bekasína otavní euroasijská
긴부리도요 slukovec dlouhozobý
큰부리도요 slukovec asijský
흑꼬리도요 břehouš černoocasý východosibiřský
큰뒷부리도요 břehouš rudý sibiřský
쇠부리도요 koliha nejmenší
중부리도요 koliha malá východosibiřská
마도요 koliha velká sibiřská
알락꼬리마도요 koliha východní
학도요 vodouš tmavý
붉은발도요 vodouš rudonohý usurijský
쇠청다리도요 vodouš štíhlý
청다리도요 vodouš šedý
(쇠)청다리도요사촌 vodouš ochotský
삑삑도요 vodouš kropenatý
알락도요 vodouš bahenní
노랑발도요 vodouš říční
뒷부리도요 vodouš malý
깝작도요 pisík obecný
꼬까도요 kamenáček pestrý euroasijský
붉은어깨도요 jespák velký
붉은가슴도요 jespák rezavý východní
세가락도요 jespák písečný
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