abanto-marino antártico buřňák obrovský
abejaruco vlha evropská, vlha pestrá
abejaruco común vlha evropská, vlha pestrá
abejaruco europeo vlha evropská
abejaruco malgache vlha zelená
abejaruco papirrijo vlha zelená
abejero včelojed lesní
abejero europeo včelojed lesní
abelharuco de cabeca preta vlha černohlavá
abelharuco de cauda forcada vlha vlaštovčí
abelharuco de garganta branca vlha běločelá
abelharuco pequeno vlha malá
abelharuco rosado vlha růžová
abelharuco-comum vlha evropská, vlha pestrá
abelharuco-de-Boehme vlha Boehmova
abelharuco-de-cauda-forcada vlha vlaštovčí
abelharuco-de-garganta-branca vlha běločelá, vlha
bělohrdlá
abelharuco-malgaxe vlha zelená
abelharuco-pequeno vlha malá
aberajuco común vlha evropská, vlha pestrá
abetarda de Denham drop Denhamův
abetarda-de-Denham drop Denhamův
abetarda-de-Ludwig drop Ludwigův
abetarda-kori drop kori
abibe coroado čejka korunkatá
abibe do Senegal čejka hnědá
abibe-coroado čejka korunkatá
abibe-de-coroa-branca čejka laločnatá
abibe-do-senegal čejka hnědá
abubilla dudek chocholatý
abultre-da-capuz sup kapucín
abutre-das-palmeiras sup palmový
abutre-do-egipto sup mrchožravý
abutre-preto sup hnědý
acalandriado cabecinegro tangara černohrdlá
acárabo común puštík obecný
acentor alpino pěvuška podhorní
acentor común pěvuška modrá
acentor gorginegro pěnice černohrdlá
acentor siberiano pěvuška horská
achichilique común potápka západní
achichilique de Clark potápka mexická
acor rabilongo jestřáb dlouhoocasý
afevría čejka chocholatá
afrechero cabeza castańa habije černohlavá
afrechero ceja amarilla habije citrónová
afrechero de collar habije šafránová
afrechero plomizo dijuka prostá
agachadeira kamenáček pestrý
agachadiza andina bekasína andská
agachadiza chica slučka malá, sluka menší
agachadiza común bekasína otavní
agachadiza fueguina bekasína patagonská
agachadiza gigante bekasína velká, bekasína větší
agachadiza imperial bekasína královská

agachadiza noble bekasína vznešená
agachadiza real bekasína větší
agachadiza suramericana bekasína paraguayská
agachona chica písečník nejmenší, písečník čilský
agachona de collar písečník šedoprsý
agachona grande písečník rezavý
agachona mediana písečník šedoprsý
agachona patagónica písečník bělořitný
agateador común šoupálek krátkoprstý, moudivláček
lužní
agateador norteńo šoupálek dlouhoprstý, šoupálek
krátkoprstý
aguacate hruškovec přelahodný
aguara guasú vlk hřívnatý
aguará guazú vlk hřivnatý
aguarg popé mýval jižní
aguatero slučice jihoamerická
aguila arpía harpyje pralesní
aguila calva orel bělohlavý
aguila calzada orel nejmenší
aguila coronada orlokáně korunkatá
aguila crestada harpyje krahujová
aguila crestada negra orel černý
aguila crestuda harpyje krahujová
aguila crestuda real orel ozdobený
aguila culebrera orlík krátkoprstý
aguila imperial orel královský
aguila imperial Ibérica orel Adalbertův
aguila imperial oriental orel královský
aguila marcial orel černobílý
aguila mora orel modrý
aguila morena harpyje krahujová
aguila moteada orel volavý
aguila negra káně velká
aguila pescadora orlovec říční
aguila pesqueira africana orel jasnohlasý
aguila poma orel jihoamerický
aguila pomerana orel křiklavý
aguila rapaz orel stepní
aguila real orel skalní
aguila reial orel skalní
aguila solitaria orlokáně samotářská
aguila viuda orel černobílý
aguila volatinera orel kejklíř, orlík kejklíř
aguila-azor blanca orel ozdobený
aguila-azor chica orel černobílý
aguila-azor galana orel zdobený
aguila-azor negra orel černý
aguila-azor perdicera orel jestřábí
aguila-calçada orel nejmenší
aguila-cobreira orlík krátkoprstý
aguila-de-asa-redonda káně lesní
aguila-pescadora orlovec říční
aguila-pesqueira-africana orel jasnohlasý
aguililla calzada orel nejmenší
aguililla gris káně lesklá
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aguilillo blanco y negro orel černobílý
aguilillo negro orel černý
aguilillo penechudo orel zdobený
aguilucho alas largas káně běloocasá, káně pestrá
aguilucho andino káně andská
aguilucho blanco káňovec pláštíkový
aguilucho blanquinegro orel černobílý
aguilucho cabeza negra káně běloocasá, káně pestrá
aguilucho ceniciento moták popelavý
aguilucho cenizo moták lužní, moták obecný
aguilucho chico káně andská
aguilucho cola corta káně krátkoocasá
aguilucho cola rojiza káně patagonská
aguilucho colorado káně savanová
aguilucho común káně rudohřbetá
aguilucho con ornato orel zdobený
aguilucho de Montagu moták lužní, moták obecný
aguilucho de cola rojiza káně patagonská
aguilucho gris káně lesklá
aguilucho lagunero pochop rákosní
aguilucho lagunero occidental pochop rákosní
aguilucho langostero káně bělohrdlá, káně Swainsonova
aguilucho negro orel černý
aguilucho norteńo pilich šedý, moták pilich
aguilucho pampa káně černokrká
aguilucho papialbo moták stepní, moták jižní
aguilucho pálido pilich obecný, moták pilich, pilich
šedý
aguilucho planeador moták dlouhokřídlý
aguilucho puna káně proměnlivá
aguilucho puneńo káně proměnlivá
aguja café břehouš Hudsonův
aguja canela břehouš velký
aguja colinegra břehouš černoocasý
aguja colipinta břehouš rudý
aguja del Hudson břehouš Hudsonův
aguja lomiblanca břehouš Hudsonův
agujeta slukovec dlouhozobý
agujeta común slukovec krátkozobý
agujeta escolopácea slukovec dlouhozobý
agujeta gris slukovec krátkozobý
agujeta silbona slukovec dlouhozobý
ajoque bukač středoamerický
albatros ahumado albatros hnědý
albatros cabecigrís albatros šedohlavý
albatros cabeza gris albatros šedohlavý
albatros ceja negra albatros černobrvý
albatros corona blanca albatros bělohlavý
albatros de Buller albatros Bullerův
albatros de las Galápagos albatros galapážský
albatros errante albatros stěhovavý
albatros frentiblanco albatros bělohlavý
albatros manto claro albatros světlehřbetý
albatros ojeroso albatros černobrvý
albatros oscuro albatros hnědý

albatros patinegro albatros černonohý
albatros pico fino albatros žlutozobý
albatros real albatros královský
albatros tiznado albatros světlehřbetý
albatros viajero albatros stěhovavý
albatroz-viageiro albatros stěhovavý
alca alka malá
alca común alka malá
alca unicórnea papuchalk růžkatý
alcaraván dytík úhorní, dytík pruhovaný
alcaraván americano tenkozobec americký
alcaraván común dytík úhorní
alcaraván peruano dytík bledý
alcaraván venezolano dytík pruhovaný
alcaravgn dytík úhorní
alcatraz terej bílý
alcatraz atlántico terej bílý
alcatraz de Abbott terej Abbottův
alcatraz-de-patas-vermelhas terej červenonohý
alcaudón chico ťuhýk menší, ťuhýk šedý
alcaudón colirrojo ťuhýk obecný
alcaudón común ťuhýk rudohlavý, ťuhýk černohřbetý
alcaudón dorsirrojo ťuhýk obecný, ťuhýk menší
alcaudón enmascarado ťuhýk černohřbetý, sojka
obecná
alcaudón isabel ťuhýk zrzoocasý mongolský
alcaudón núbico ťuhýk černohřbetý
alcaudón real ťuhýk šedý, ťuhýk rudohlavý
alcaudón real meridional ťuhýk šedý jihoevropský
alcotán ostříž lesní
alcotán europeo ostříž lesní
alfaiate tenkozobec opačný
alfalfa chilota štírovník bažinný, štírovník močálový
alfaneque raroh jižní
alicucu común výreček jihoamerický
alicucu grande výreček černohlavý
alimoche sup mrchožravý
alimoche africano sup kapucín
alimoche común sup mrchožravý
alinaranja ahumada tyranovec kouřový
alitorcido pardo tyranovec hnědavý
alma de Perro kukačka zemní
alondra cariblanca skřivan růžkatý, skřivan ušatý
saharský
alondra común skřivan polní
alondra cornuda skřivan ouškatý
alondra cornuda lapona skřivan ouškatý
alondra de Dupont skřivan Dupontův
alondra ibis skřivan dlouhozobý
alveola africana konipas africký
alveola de cauda comprida konipas dlouhoocasý
alveola do cabo konipas kapský
alveola-africana konipas africký
alveola-do-cabo konipas kapský
alvéola-amarela konipas luční

3

