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pštros dvouprstý
Struthio camellus



emu australský
Dromiceius novaehollandiae



nandu pampový
Rhea americana



kasuár přílbový
Casuarius casuarius



kivi jižní
Apteryx australis



tučňák Humboldtův
Spheniscus Humboldti



tučňák císařský
Aptenodytes forsteri



potáplice severní
Gavia arctica



potápka roháč
Podiceps cristatus



albatros stěhovavý
Diomedea exulans



pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus



kormorán velký
Phalacrocorax carbo



čáp bílý
Ciconia ciconia



čáp černý
Ciconia nigra



čáp marabu
Leptoptilus crumeniferus



volavka popelavá
Ardea cinerea



bukač velký
Botaurus stellaris



kvakoš noční
Nycticorax nycticorax



plameňáci



kachna divoká
Anas platyrhynchos



lžičák pestrý
Anas clypeata



ostralka štíhlá
Anas acuta



čírka obecná
Anas crecca



polák chocholačka
Aythya fuligula



zrzohlávka rudozobá
Netta rufina



morčák velký
Mergus merganser



kajka mořská
Somateria mollissima



husa velká
Anser anser



labuť velká
Cygnus olor



labuť zpěvná
Cygnus cygnus



labuť černá
Cygnus atratus



hadilov písař
Sagittarius serpentarius



káně lesní
Buteo buteo



moták pochop
Circus aeruginosus



luňák hnědý
Milvus migrans



orel skalní
Aquila chrysaetos



sup bělohlavý
Gyps fulvus



sokol stěhovavý
Falco peregrinus



poštolka obecná
Falco tinnunculus



tetřev hlušec
Tetrao urogallus



bažant obecný
Phasianus colchicus



koroptev polní
Perdix perdix



křepelka obecná
Coturnix coturnix



páv korunkatý
Pavo cristatus



perlička kropenatá
Numida meleagris



krocan divoký
Meleagris gallopavo



drop velký
Otis tarda



jeřáb popelavý
Grus grus



slípka zelenonohá
Gallinula chloropus



lyska černá
Fulica atra



kulík říční
Charadrius dubius



čejka chocholatá
Vanellus vanellus



racek chechtavý
Larus ridibundus



rybák obecný
Sterna hirundo



holub skalní (domácí)
Columba livia



holub hřivnáč
Columba palumbus



hrdlička divoká
Streptopelia turtur



hrdlička zahradní
Streptopelia decaocto



kukačka obecná
Cuculus canorus



andulka vlnkovaná
Melopsittacus undulatus



puštík obecný
Strix aluco



kalous ušatý
Asio otus



výr velký
Bubo bubo



sova pálená
Tyto alba



sýček obecný
Athene noctua



lelek lesní
Caprimulgus europaeus



rorýs obecný
Apus apus



kolibříci



ledňáček říční
Alcedo atthis



dudek chocholatý
Upupa epops



žluna zelená
Picus viridis



strakapoud velký
Dendrocopos major



datel černý
Dryocopus martius



skřivan polní
Alauda arvensis



konipas bílý
Motacilla alba



sýkora koňadra
Parus major



sýkora modřinka
Parus caeruleus



brhlík lesní
Sitta europaea



pěnkava obecná
Fringilla coelebs



vrabec domácí
Passer domesticus



žluva hajní
Oriolus oriolus



špaček obecný
Sturnus vulgaris



vrána obecná
Corvus corone



havran polní
Corvus frugilegus



straka obecná
Pica pica



sojka obecná
Garrulus glandarius



kavka obecná
Corvus monedula



jiřička obecná
Delichon urbica



vlaštovka obecná
Hirundo rustica



střízlík obecný
Troglodytes troglodytes



kos černý
Turdus merula



drozd zpěvný
Turdus philomelos



rehek domácí
Phoenicurus ochruros



slavík obecný
Luscinia megarhynchos



strnad obecný
Emberiza citrinella


