Alpenflüevogel (r) pěvuška podhorní
Alpenflühvogel (r) pěvuška podhorní
Alpengeier (r) sup bělohlavý
Alpengrasmücke (e) pěvuška podhorní
Alpenhäkler (r) rorýs velký
Alpenkrähe (e) kavče červenozobé, kavče žlutozobé
Alpen-Leinzeisig (r) čečetka zimní středoevropská
Alpenlerche (e) linduška horská skandinávská, pěvuška podhorní, skřivan ouškatý
Alpenmauerläufer (r) zedníček skalní
Alpenrabe (r) kavče žlutozobé
Alpenrose (e) zedníček skalní
Alpensegler (r) rorýs velký
Alpenschneehuhn (s) bělokur horský
Alpenschwalbe (e) rorýs velký, vlaštovka skalní
Alpensittich (r) papoušek novozélandský alpský
Alpenspecht (r) zedníček skalní
Alpenstar (r) pěvuška podhorní
Alpenstrandläufer (r) jespák obecný
Alpenstrandvogel (r) jespák obecný
Alpen-Sumpfmeise (e) sýkora lužní
Alpen-Tannenhäher (r) ořešník kropenatý
Alphahn (r) tetřev hlušec
Alpkachel kavče červenozobé
Alpkräher (r) kavče červenozobé
Alprabbe (e) kavče červenozobé
Alprapp kavče červenozobé
Alster (r) straka obecná
Älster (r) straka obecná
Alsterkadi straka obecná
Alsterkarl straka obecná
Alsterweigl ťuhýk obecný
Alte Mäd (e) chřástal polní
Alte Magd (e) chřástal polní
Altenburschiger Rabe (r) havran polní
Alter Knecht (r) chřástal polní
Altes Weib brhlík obecný
Altweltgeier (pl) supi
Altzelspecht (r) strakapoud velký
Amazonasfischer (r) rybařík amazonský
Amazonas-Mückenfänger (r) leskot tropický
Amazonenpapagei (r) amazoňan oranžovokřídlý,
papoušek amazonský
Amboinakönigssittich (r) papoušek amboinský
Amboinasittich (r) papoušek amboinský
Ameisenhügel-Sittich (r) papoušek překrásný
Ameisenspecht (r) žluna zelená
Ameisenspringspinne (e) skákavka mravenčí
Ameisenvögel (pl) tyranovití
Amerikanische Kragentauchente (e) kachna strakatá
Amerikanische Lachseeschwalbe (e) rybák černozobý
Amerikanische Rohrdommel (e) bukač americký
Amerikanische Wanderdrossel (e) drozd stěhovavý
Amerikanischer Gold-Regenpfeifer (r) kulík říční

Amerikanischer Rotvogel (r) drozd stěhovavý
Amerikanischer Seidenreiher (r) volavka bělostná
Amerikanischer Schlangenhalsvogel (r) anhinga
americká
Amerikanischer Taucher (r) potáplice severní
Amerikanischer Zwergstrandläufer (r) jespák
nejmenší
Ammer (e) strnad, strnad obecný
Ammerfink (r) strnad severní
Ammering (r) strnad obecný
Ammerling (r) strnad obecný, strnad zahradní
Ammern (pl) strnadovití
Amselmöwe (e) rybák černý
Andalusischer Kuckuck (r) kukačka chocholatá
Andamanensittich (r) alexandr dlouhoocasý andamanský
Andamanenstar (r) špaček belohlavý
Andenbaumläufer (r) šoupálek americký
Anden-Felsenhahn (r) skalňák andský
Andengans (e) husa andská, husice andská
Andenklippenvogel (r) skalňák andský
Andenkondor (r) kondor velký
Andensittich (r) aymara andský
Andenstirn (r) papoušek andský
Andenzeisig (r) čížek andský
Angelawaldsänger (r) lesňáček portorický
Angeltasche (e) hoholka lední
Angolabülbül (r) bulbulec angolský
Angolageier (r) sup palmový
Angolapitta (e) pita angolská
Angolaschwalbe (e) vlaštovka rovníková
Annatogewächse (pl) oreláníkovité
Ansellkuckuck (r) kukačka gabunská
Antarktiksturmvogel (r) buřňák antarktický
Antarktissturmvogel (r) buřňák antarktický
Antillenelaenie (e) tyrančík antilský
Antillenschwalbe (e) vlaštovka antilská
Antillentyrann (r) tyran portorický
Antillenwaldsänger (r) lesňáček ostrovní
Antinorischwalbe (e) vlaštovka Salvadoriho
Anumbi hrnčiřík bělokrký
Apolinarzaunkönig (r) střízlík bogotský
Apolori (r) lori filipínský
Appertbülbül (r) bulbulec Appertův
Arabischer Geier (r) sup mrchožravý
Arabisches Steppenhuhn (s) stepokur krásný
Arakakadu (r) kakadu arový, kakadu palmový
Arakanga (r) ara arakanga
Araliengewächse (pl) aralkovité
Arapaima arapaima velká
Ararakakadu (r) kakadu arový, kakadu palmový
Ararasittich (r) arara zelený, papoušek arara
Ararauna (r) ara ararauna
Arassari (r) arassari
Ardweißlich (r) budníček větší
Ardzeisel (e) budníček menší, budníček větší
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Ardzeischgel budníček větší
Arfakalori (r) lori arfacký
Arfaklori (r) lori arfacký
Arfenbieter (r) pěnice pokřovní
Argerst (r) straka obecná
Argusfasan (r) argus okatý
Arielschwalbe (e) vlaštovka australská
Arieltukan (r) tukan oranžový
Arizonawaldsänger (r) lesňáček arizonský
Arkansastyrann (r) tyran západní
Arktische Meerschwlabe (e) rybák dlouhoocasý
Arktische Möwe (e) chaluha příživná
Arktische Seeschwalbe (e) rybák dlouhoocasý
Arktischer Alk (r) papuchalk bělobradý
Arktischer Fink (r) konopka žlutozobá
Arktischer Lund (r) papuchalk bělobradý
Arktischer Steißfuß (r) potápka žlutorohá
Arktischer Strumvogel (r) buřňák lední
Arktischer Sturmtaucher (r) buřňák severní
Arktischer Taucher (r) potápka žlutorohá
Arpschnarr (r) chřástal malý
Arriangeier (r) sup hnědý
Arspachnarp chřástal polní
Ärtespetzbov vrabec domácí
Artsche (e) konopka obecná
Aschenammer (e) strnad šedý
Aschenente (e) polák kaholka
Aschenmeise (e) sýkora babka
Aschente (e) polák kaholka
Äschente (e) morčák velký
Aschfarbiger Neuntöter (r) ťuhýk šedý
Aschfarbiger Würger (r) ťuhýk šedý
Aschfarbiges Käuzchen (s) výreček malý
Aschgraue Fischmöwe (e) racek chechtavý
Aschgraue Goldammer (e) strnad viničný
Aschgraue Meerschwalbe (e) rybák obecný
Aschgraue Möwe (e) racek bouřní
Aschgraue Nonnenmeise (e) sýkora babka
Aschgraue Seeschwalbe (e) rybák obecný
Aschgraue Schnepfe (e) jespák islandský
Aschgrauer Adler (r) orel mořský
Aschgrauer Geier (r) sup hnědý, sup mrchožravý
Aschgrauer Kuckuck (r) kukačka obecná
Aschgrauer Reiher (r) volavka popelavá
Aschgrauer Strandvogel (r) jespák islandský
Aschgraues Wasserhuhn (s) jespák islandský
Aschhuhn (s) chřástal vodní
Aschkehl-Krummschnabel (r) tyránek severní
Aschkopf-Ameisenfänger (r) mravenčík šedohlavý
Aschköpfige Schafstelze (e) konipas luční italský
Aschmeise (e) sýkora babka
Asiatische Trappe (e) drop obojkový
Asiatischer Regenpfeifer (r) kulík asijský, kulík říční
Asilvogel (r) budníček větší
Assack vrána obecná šedá
Astkrähe (e) vrána obecná šedá

Atlaspipra pipulka atlasová
Atzel straka obecná
Atzelneunmörder (r) ťuhýk obecný, ťuhýk šedý
Atzle (e) straka obecná
Audubonsturmtaucher (r) buřňák tmavohřbetý
Audubon-Sturmtaucher (r) buřňák Audubonův
Auennachtigall (e) slavík tmavý
Auerbirkenhuhn (s) tetřevec
Auerhahn (r) tetřev hlušec
Auerhenne (e) tetřev hlušec
Auerhuhn (s) tetřev hlušec, tetřívek obecný
Auf (r) kalous ušatý, výr, výr velký
Auferl výreček malý
Aufgeworfener Breitschnabel (r) lžičák pestrý
Augenbrauen-Ameisenschnäpper (r) mravenčík
hnědooký
Augenbrauenhäherling (r) sojkovec zpěvný
Augenring-Fliegenstecher (r) tyrančík menší
Augenring-Spateltyrann (r) tyránek olivový
Augenring-Sperlingspapagei (r) papoušíček brýlatý
Augenstreifbülbül (r) bulbul žlutořitný
Augenstreif-Goldhähnchen (s) králíček ohnivý
Augenstreif-Sensenschnabel (r) klouzálek pruhooký
Augering-Sperlingspapagei (r) papoušíček modrooký
Auroragimpel (r) hýl růžovobřichý
Ausländischer Falke (r) sokol stěhovavý
Äußere Hausschwalbe (e) jiřička obecná
Austermann (r) ústřičník velký
Austernammler (r) ústřičník velký
Austerndieb (r) ústřičník velký
Austernfischer (r) ústřičník velký
Austernfischer (pl) ústřičníkovití
Austernfischerfamillie (pl) ústřičníkovití
Austernfischern (pl) ústřičníkovití
Austernfresser (r) ústřičník velký
Australischer Kasuar (r) kasuár přílbový
Australischer Koel (r) kukačka modrohlavá
Auvogel (r) slavík tmavý
Avosette (e) tenkozobec opačný
Avosett-Säbler (r) tenkozobec opačný
Avozette (e) tenkozobec opačný
Avozettechen (s) tenkozobec opačný
Avozettschnepfe (e) tenkozobec opačný
Aymarasittich (r) aymara šedoprsý, papoušek aymara
Azel straka obecná
Aztekensittich (r) papoušek aztécký, papoušek
jamajský
Azurbreitrachen (s) loboš modrobřichý
Azurfischer (r) ledňáček azurový
Azurkotinga (e) kotinga azurová
Azurroller (r) mandelík azurový
Backer (r) rybák dlouhoocasý, rybák obecný
Backhänsken budníček menší
Backöfel budníček lesní, budníček menší, budníček
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