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Historický název Aktuální český název Vědecký název
Alk malý alka malá Alca torda
Alkoun holubí alkoun obecný Cepphus grylle
Babka sýkora babka Parus palustris
Babka sýkora lužní Parus montanus
Babka horní sýkora lužní Parus montanus
Babka lesklohlavá sýkora babka Parus palustris
Babka lužní sýkora lužní Parus montanus
Babka obecná sýkora babka Parus palustris
Bažant kolchický bažant obecný Phasianus colchicus
Bažant kolchidský bažant obecný Phasianus colchicus
Běhulík evropský běhulík plavý Cursorius cursor
Bělochvost káně bělochvostá Buteo rufinus
Bělokur tundrový bělokur rousný Lagopus lagopus
Bělořit jižní bělořit okrový Oenanthe hispanica
Bělořit obecný bělořit šedý Oenanthe oenanthe
Bělořit okrověhřbetý bělořit okrový Oenanthe hispanica
Brávník drozd brávník Turdus viscivorus
Brávník obecný drozd brávník Turdus viscivorus
Brhlík brhlík lesní Sitta europaea
Brhlík obecný brhlík lesní Sitta europaea
Brkoslav brkoslav severní Bombycilla garrulus
Brkoslav obecný brkoslav severní Bombycilla garrulus
Břehule obecná břehule říční Riparia riparia
Březňačka kachna divoká Anas platyrhynchos
Budníček horní budníček horský Phylloscopus bonelli
Budníček Pallasův budníček zlatohlavý Phylloscopus proregulus
Bukač malý bukáček malý Ixobrychus minutus
Bukač noční kvakoš noční Nycticorax nycticorax
Bukač obecný bukač velký Botaurus stellaris
Buřňák malý buřňáček malý Hydrobates pelagicus
Cistovník rákosovitý cistovník rákosníkový Cisticola juncidis
Cvrčala drozd cvrčala Turdus iliacus
Cvrčala obecná drozd cvrčala Turdus iliacus
Čečatka obecná čečetka zimní/tmavá Carduelis flammea
Čečetka čečetka zimní/tmavá Carduelis flammea
Čečetka malá čečetka tmavá Carduelis flammea cabaret
Čečetka obecná čečetka zimní/tmavá Carduelis flammea
Čečetka zimní evropská čečetka tmavá Carduelis flammea cabaret
Čečetka zimní středoevropská čečetka tmavá Carduelis flammea cabaret
Čejka africká čejka trnitá Hoplopterus spinosus
Čejka keptuška keptuška stepní Chettusia gregaria
Čejka obecná čejka chocholatá Vanellus vanellus

Slovník obsahuje vybrané dříve používané české názvy ptáků a jim ekvivalentní platné české názvy dle Faunistické 
komie ČSO. 

Pro doplnění jsou uvedeny i vědecké názvy dle databáze EURING, kterou využívá i Faunistická databáze ČSO 
(avif.birds.cz). Zájemce o zcela aktuální vědecké názvosloví odkazujeme na web Faunistické komise (fkcso.cz). 
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Historický název Aktuální český název Vědecký název
Černohlávek pěnice černohlavá Sylvia atricapilla
Červenka červenka obecná Erithacus rubecula
Čížek čížek lesní Carduelis spinus
Čížek citronový zvonohlík citrónový Serinus citrinella
Čížek obecný čížek lesní Carduelis spinus
Datel bělohřbetý strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos
Datel malý strakapoud malý Dendrocopos minor
Datel prostřední strakapoud prostřední Dendrocopos medius
Datel tříprstý datlík tříprstý Dendrocopos tridactylus
Datel velký strakapoud velký Dendrocopos major
Dlask dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes
Dlask obecný dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes
Doupňák holub doupňák Columba oenas
Doupňák obecný holub doupňák Columba oenas
Drop asiatský drop obojkový Chlamydotis undulata
Drop asijský drop obojkový Chlamydotis undulata
Drop obojkatý drop obojkový Chlamydotis undulata
Drop obojkový drop obojkový Chlamydotis undulata
Drop veliký drop velký Otis tarda
Drozd horský drozd pestrý Zoothera dauma
Drozd modrý skalník zpěvný Monticola saxatilis
Drozd Naumannův drozd rezavý Turdus naumanni
Drozd obecný drozd zpěvný Turdus philomelos
Drozd proměnlivý černohrdlý drozd černohrdlý Turdus ruficollis atrogularis
Drozd proměnlivý rudohrdlý drozd rudohrdlý Turdus ruficollis ruficollis
Drozd proměnlivý východosibiřský drozd rudohrdlý Turdus ruficollis ruficollis
Drozd proměnlivý západosibiřský drozd černohrdlý Turdus ruficollis atrogularis
Drozd skalní skalník zpěvný Monticola saxatilis
Drozd Whiteův drozd pestrý Zoothera dauma
Dřemlík dřemlík tundrový Falco columbarius
Dřemlík obecný dřemlík tundrový Falco columbarius
Dudek dudek chocholatý Upupa epops
Dudek obecný dudek chocholatý Upupa epops
Dytík dytík úhorní Burhinus oedicnemus
Dytík evropský dytík úhorní Burhinus oedicnemus
Dytík obecný dytík úhorní Burhinus oedicnemus
Hohol hohol severní Bucephala clangula
Hohol obecný hohol severní Bucephala clangula
Hrdlička chechtavá hrdlička chechtavá Streptopelia roseogrisea
Hřivnáč holub hřivnáč Columba palumbus
Hřivnáč obecný holub doupňák Columba oenas
Husa bělolící berneška bělolící Branta leucopsis
Husa Buturlinova husa polní Anser fabalis
Husa divoká husa velká Anser anser
Husa egyptská husice nilská Alopochen aegyptiacus
Husa islandská husa krátkozobá Anser brachyrhynchus
Husa kanadská berneška velká Branta canadensis
Husa liščí husice liščí Tadorna tadorna
Husa polní islandská husa krátkozobá Anser brachyrhynchus
Husa pruhovaná husa indická Anser indicus
Husa rolní husa polní Anser fabalis
Husa rudá husice rezavá Tadorna ferruginea
Husa rudokrká berneška rudokrká Branta ruficollis
Husa růžonohá husa krátkozobá Anser brachyrhynchus
Husa sněžná husa sněžní Anser caerulescens
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Historický název Aktuální český název Vědecký název
Husa Suškinova husa polní Anser fabalis
Husa tibetská husa indická Anser indicus
Husa tmavá berneška tmavá Branta bernicla
Husa turkyně husa běločelá Anser albifrons
Husa zakrslá husa malá Anser erythropus
Husice egyptská husice nilská Alopochen aegyptiacus
Hvizdák hvízdák eurasijský Anas penelope
Hvízdák eurasijský hvízdák eurasijský Anas penelope
Hvízdák evrasijský hvízdák eurasijský Anas penelope
Hvízdák šedohlavý hvízdák americký Anas americana
Hýl ořešník hýl křivčí Pinicola enucleator
Chaluha obecná chaluha příživná Stercorarius parasiticus
Chaluha skua chaluha velká Stercorarius skua
Chaluha veliká chaluha velká Stercorarius skua
Chocholouš chocholouš obecný Galerida cristata
Chřástal luční chřástal polní Crex crex
Ibis africký ibis posvátný Threskiornis aethiopicus
Ibis hřívnatý ibis skalní Geronticus eremita
Jeřáb obecný jeřáb popelavý Grus grus
Jeřábek jeřábek lesní Bonasa bonasia
Jeřábek evropský jeřábek lesní Bonasa bonasia
Jeřábek evropský jeřábek lesní Bonasa bonasia
Jespák islandský jespák rezavý Calidris canutus
Jespák ploskozobý jespáček ploskozobý Limicola falcinellus
Jestřáb jestřáb lesní Accipiter gentilis
Jestřáb obecný jestřáb lesní Accipiter gentilis
Jikavec pěnkava jikavec Fringilla montifringilla
Jikavec severní pěnkava jikavec Fringilla montifringilla
Jíkavec severní pěnkava jikavec Fringilla montifringilla
Jiřice horní konopka žlutozobá Carduelis flavirostris
Jiřice obecná konopka obecná Carduelis cannabina
Jiříček jiřička obecná Delichon urbica
Jiřička jiřička obecná Delichon urbica
Kačka pestrá kačka strakatá Histrionicus histrionicus
Kahajka obecná kajka mořská Somateria mollissima
Kaholka polák kaholka Aythya marila
Kaholka obecná viz Polák kaholka polák kaholka Aythya marila
Kachna bělohlavá kachnice bělohlavá Oxyura leucocephala
Kachna brejlatá turpan pestrozobý Melanitta perspicillata
Kachna brýlatá turpan pestrozobý Melanitta perspicillata
Kachna brýlová v,.Turpan pestrozobý turpan pestrozobý Melanitta perspicillata
Kachna březňačka kachna divoká Anas platyrhynchos
Kachna černá turpan černý Melanitta nigra
Kachna hnědá turpan hnědý Melanitta fusca
Kachna chocholatá polák chocholačka Aythya fuligula
Kachna karolinská kachnička karolínská Aix sponsa
Kachna lední hoholka lední Clangula hyemalis
Kachna liščí husice liščí Tadorna tadorna
Kachna mandarinská kachnička mandarinská Aix galericulata
kachna pestrá kajka Stellerova Polysticta stelleri
Kachna pestrá kačka strakatá Histrionicus histrionicus
Kachna rudá husice rezavá Tadorna ferruginea
Kachna Stellerova kajka Stellerova Polysticta stelleri
Kachna strakatá kačka strakatá Histrionicus histrionicus
Kachna zrzohlavá zrzohlávka rudozobá Netta rufina
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Kachnička karolinská kachnička karolínská Aix sponsa
Kajka bělohlavá kajka Stellerova Polysticta stelleri
Kajka obecná kajka mořská Somateria mollissima
Kalous kalous ušatý Asio otus
Kalous mokřadní kalous pustovka Asio flammeus
Kamenáček pestrý kamenáček pestrý Arenaria interpres
Káně bělochvost káně bělochvostá Buteo rufinus
Káně rousňák káně rousná Buteo lagopus
kavče podhorní kavče červenozobé Pyrrhocorax pyrrhocorax
Kavče podhorní kavče žlutozobé Pyrrhocorax graculus
kavče žvatlavé kavče červenozobé Pyrrhocorax pyrrhocorax
Kavče žvatlavé kavče žlutozobé Pyrrhocorax graculus
Kavka kavka obecná Corvus monedula
Keptuška bělorepá keptuška běloocasá Chettusia leucura
Keptuška obecná keptuška stepní Chettusia gregaria
Koliha veliká koliha velká Numenius arquata
Kolohřivec horský kos horský Turdus torquatus
Kolpík obecný kolpík bílý Platalea leucorodia
Koňadra sýkora koňadra Parus major
Koňadra obecná sýkora koňadra Parus major
Konipas citrónový konipas citrónový Motacilla citreola
Konipas horní konipas horský Motacilla cinerea
Konipas žlutohlavý konipas citrónový Motacilla citreola
Konipas žlutý konipas luční Motacilla flava
Konopka konopka obecná Carduelis cannabina
Konopka horní konopka žlutozobá Carduelis flavirostris
Konopka horská konopka žlutozobá Carduelis flavirostris
Kopřivka kopřivka obecná Anas strepera
Kormoran kormorán velký Phalacrocorax carbo
Kormorán obecný kormorán velký Phalacrocorax carbo
Koroptev koroptev polní Perdix perdix
Koroptev evropská koroptev polní Perdix perdix
Kos obecný kos černý Turdus merula
Kos turecký kos horský Turdus torquatus
Kozlík slučka malá Lymnocryptes minimus
Krahujec krahujec obecný Accipiter nisus
Krahulec krahujec obecný Accipiter nisus
Krkavec krkavec velký Corvus corax
Krutihlav krutihlav obecný Jynx torquilla
Křepelka křepelka polní Coturnix coturnix
Křepelka evropská křepelka polní Coturnix coturnix
Křepelka obecná křepelka polní Coturnix coturnix
Křivka bavorská křivka velká Loxia pytyopsittacus
Kukačka kukačka obecná Cuculus canorus
Kulík obecný kulík zlatý Pluvialis apricaria
Kulík virginský kulík hnědokřídlý Pluvialis dominica
Kulík viržinský kulík hnědokřídlý Pluvialis dominica
Kulík zlatý americký kulík hnědokřídlý Pluvialis dominica
Kulíšek sýček obecný Athene noctua
Kur alpský bělokur horský Lagopus mutus
Kur rousný bělokur rousný Lagopus lagopus
Kvakoš soumračný kvakoš noční Nycticorax nycticorax
Kvíčala drozd kvíčala Turdus pilaris
Kvíčala obecná drozd kvíčala Turdus pilaris
Labuť krotká labuť velká Cygnus olor
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Ledňáček ledňáček říční Alcedo atthis
Ledňáček obecný ledňáček říční Alcedo atthis
Lelek lelek lesní Caprimulgus europaeus
Lelek kozodoj lelek lesní Caprimulgus europaeus
Lelek obecný lelek lesní Caprimulgus europaeus
Linduška horská skandinávská linduška skalní Anthus spinoletta petrosus
Linduška pobřežní linduška skalní Anthus spinoletta petrosus
Linduška Richardova linduška velká Anthus richardi
Linduška rolní linduška úhorní Anthus campestris
Linduška temná linduška skalní Anthus spinoletta petrosus
Linduška veliká linduška velká Anthus richardi
Linduška vodní linduška horská Anthus spinoletta
linduška vodní linduška skalní Anthus spinoletta petrosus
Linduška vodní skandinávská linduška skalní Anthus spinoletta petrosus
Linduška zabajkalská linduška velká Anthus richardi
Liska obecná lyska černá Fulica atra
Luňák šedý luněc šedý Elanus caeruleus
Lžičák lžičák pestrý Anas clypeata
Lžičák obecný lžičák pestrý Anas clypeata
Mandelík mandelík hajní Coracias garrulus
Mandelík hájní mandelík hajní Coracias garrulus
Mandelík obecný mandelík hajní Coracias garrulus
Mlynařík mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus
Modráček slavík modráček Luscinia svecica
Modráček obecný slavík modráček Luscinia svecica
Modrák slavík modráček Luscinia svecica
Modrák obecný slavík modráček Luscinia svecica
Modruška lesní modruška tajgová Tarsiger cyanurus
Modruška sibiřská modruška tajgová Tarsiger cyanurus
Modřinka sýkora modřinka Parus caeruleus
Modřinka obecná sýkora modřinka Parus caeruleus
Modřinka sibiřská sýkora azurová Parus cyanus
Morčák bílý morčák bílý Mergus albellus
Morčák veliký morčák velký Mergus merganser
Moták moták lužní Circus pygargus
Moták jižní moták stepní Circus macrourus
Moták obecný moták lužní Circus pygargus
Moudivlaček moudivláček lužní Remiz pendulinus
Moudivláček moudivláček lužní Remiz pendulinus
Moudivláček obecný moudivláček lužní Remiz pendulinus
Orebice chukar orebice čukar Alectoris chukar
Orebice řecká orebice horská Alectoris graeca
Orebice šakur orebice čukar Alectoris chukar
Orebice východní orebice čukar Alectoris chukar
Orel Bonellův orel jestřábí Hieraaetus fasciatus
Orel klektavý orel volavý Aquila clanga
Orel krátkoprstý orlík krátkoprstý Circaetus gallicus
Orel říční orlovec říční Pandion haliaetus
Ořešník ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes
Ostralka ostralka štíhlá Anas acuta
Ostralka obecná ostralka štíhlá Anas acuta
Ostříž ostříž lesní Falco subbuteo
Ostříž obecný ostříž lesní Falco subbuteo
Ouhorlík jižní ouhorlík černokřídlý Glareola nordmanni
Ouhorlík Nordmannův ouhorlík černokřídlý Glareola nordmanni
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Ouhorlík obecný ouhorlík stepní Glareola pratincola
Oupolník vrabec polní Passer montanus
Palašníček tamaryškový rákosník tamaryškový Acrocephalus melanopogon
Parukářka sýkora parukářka Parus cristatus
Parukářka lesní sýkora parukářka Parus cristatus
Pelikán obecný pelikán bílý Pelecanus onocrotalus
Pěnice horská pěvuška horská Prunella montanella
Pěnice mistrná pěnice mistrovská Sylvia hortensis
Pěnice modrá pěvuška modrá Prunella modularis
Pěnice podhorní pěvuška podhorní Prunella collaris
Pěnice podkřovní pěnice pokřovní Sylvia curruca
Pěnice popelavá pěnice hnědokřídlá Sylvia communis
Pěnice Temminckova pěvuška horská Prunella montanella
Pěnkava citronová zvonohlík citrónový Serinus citrinella
Pěnkava jikavec pěnkava jikavec Fringilla montifringilla
Pěnkava podhorní pěnkavák sněžný Montifringilla nivalis
Pěnkava sněžní pěnkavák sněžný Montifringilla nivalis
Pěnkavák sněžný pěnkavák sněžný Montifringilla nivalis
Pilich moták pilich Circus cyaneus
Pilich obecný moták pilich Circus cyaneus
Pilich stepní moták stepní Circus macrourus
Pilich šedý moták pilich Circus cyaneus
Pisila rudonohá pisila čáponohá Himantopus himantopus
Pochop moták pochop Circus aeruginosus
Pochop rákosní moták pochop Circus aeruginosus
Polák chocholatý polák chocholačka Aythya fuligula
Polák proužkovaný polák proužkozobý Aythya collaris
Polák tundrový polák kaholka Aythya marila
Polák veliký polák velký Aythya ferina
Polák zrzohlávka zrzohlávka rudozobá Netta rufina
Potápka obecná potápka malá Tachybaptus ruficollis
Potáplice Adamsova potáplice žlutozobá Gavia adamsii
Propáska strnad luční Miliaria calandra
Pruhohlávek Pallasův budníček zlatohlavý Phylloscopus proregulus
Pruhohlávek skromný budníček pruhohlavý Phylloscopus inornatus
Pustovka kalous pustovka Asio flammeus
Pustovka obecná kalous pustovka Asio flammeus
Puštík puštík obecný Strix aluco
Racek Audiunův racek Audouinův Larus audouinii
Racek bělohlavý středomořský racek středomořský Larus argentatus michahellis
Racek bílý racek sněžní Pagophila eburnea
Racek rybářský racek velký Larus ichthyaetus
Racek sněžný racek sněžní Pagophila eburnea
Racek stříbřitý jižní racek bělohlavý Larus argentatus cachinnans
Racek stříbřitý Michahellesův racek středomořský Larus argentatus michahellis
Racek stříbřitý pontický racek bělohlavý Larus argentatus cachinnans
Racek stříbřitý středomořský racek středomořský Larus argentatus michahellis
Racek šedopláštíkový racek bělohlavý Larus argentatus cachinnans
Racek zelenonohý racek Audouinův Larus audouinii
Rákosník bahní rákosník zpěvný Acrocephalus palustris
Rákosník Cettiův cetie jižní Cettia cetti
Rákosník cistový cistovník rákosníkový Cisticola juncidis
Rákosník menší rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus
Rákosník říční cvrčilka říční Locustella fluviatilis
Rákosník slavíkový cvrčilka slavíková Locustella luscinioides
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Rákosník tamaryškový rákosník tamaryškový Acrocephalus melanopogon
Rákosník tmavý rákosník tamaryškový Acrocephalus melanopogon
Rákosník veliký rákosník velký Acrocephalus arundinaceus
Rákosník vodní rákosník ostřicový Acrocephalus paludicola
Rákosník zelený cvrčilka zelená Locustella naevia
Raroh malý raroh jižní Falco biarmicus
Raroh veliký raroh velký Falco cherrug
Roháč černokrký potápka černokrká Podiceps nigricollis
Roháč rudokrký potápka rudokrká Podiceps grisegena
Roháč veliký potápka roháč Podiceps cristatus
Roháč velký potápka roháč Podiceps cristatus
Roháč žlutorohý potápka žlutorohá Podiceps auritus
Rorýs alpský rorýs velký Apus melba
Rorýs podhodní rorýs velký Apus melba
Rybák anglický rybák černozobý Gelochelidon nilotica
Rybák bahní rybák bahenní Chlidonias hybridus
Rybák kaspický rybák velkozobý Sterna caspia
Rybák nilský rybák černozobý Gelochelidon nilotica
Řivnáč holub hřivnáč Columba palumbus
Sedmihlásek sedmihlásek hajní Hippolais icterina
Sedmihlásek hájní sedmihlásek hajní Hippolais icterina
Sedmihlásek obecný sedmihlásek hajní Hippolais icterina
Skorec skorec vodní Cinclus cinclus
Skorec obecný skorec vodní Cinclus cinclus
Skřivan černý kalandra černá Melanocorypha yeltoniensis
Skřivan kalandra kalandra zpěvná Melanocorypha calandra
Skřivan podhorní skřivan ouškatý Eremophila alpestris
Skřivan ušatý skřivan ouškatý Eremophila alpestris
Slavík uherský slavík tmavý Luscinia luscinia
Slípka vodní slípka zelenonohá Gallinula chloropus
Sluka menší slučka malá Lymnocryptes minimus
Sluka otavní bekasina otavní Gallinago gallinago
Sluka prostřední bekasina větší Gallinago media
Sluka střední bekasina větší Gallinago media
Sněhule sněhule severní Plectrophenax nivalis
Sojka sojka obecná Garrulus glandarius
Sokol islandský raroh lovecký Falco rusticolus
Sokol jižní ostříž jižní Falco eleonorae
Sokol lovecký raroh lovecký Falco rusticolus
Sokol obecný sokol stěhovavý Falco peregrinus
Sova bělavá puštík bělavý Strix uralensis
Sova krahují sovice krahujová Surnia ulula
Sova krahujní sovice krahujová Surnia ulula
Sova krahujová sovice krahujová Surnia ulula
Sova obecná puštík obecný Strix aluco
Sova sněžná sovice sněžní Nyctea scandiaca
Sova sněžní viz Sovice s. sovice sněžní Nyctea scandiaca
Sovice sněžná sovice sněžní Nyctea scandiaca
Stehlík stehlík obecný Carduelis carduelis
Straka straka obecná Pica pica
Strakapúd bělohřbetý strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos
Strakapůd bělohřbetý strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos
Strakapúd jižní strakapoud jižní Dendrocopos syriacus
Strakapůd jižní strakapoud jižní Dendrocopos syriacus
Strakapúd libanonský strakapoud jižní Dendrocopos syriacus
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Strakapůd libanonský strakapoud jižní Dendrocopos syriacus
Strakapúd malý strakapoud malý Dendrocopos minor
Strakapůd malý strakapoud malý Dendrocopos minor
Strakapúd prostřední strakapoud prostřední Dendrocopos medius
Strakapůd prostřední strakapoud prostřední Dendrocopos medius
Strakapúd velký strakapoud velký Dendrocopos major
Strakapůd velký strakapoud velký Dendrocopos major
Strnad cia strnad viničný Emberiza cia
Strnad laponský strnad severní Calcarius lapponicus
Strnad ruský strnad obojkový Emberiza aureola
Strnad sibiřský strnad bělohlavý Emberiza leucocephalos
Strnad sněžní sněhule severní Plectrophenax nivalis
Střízlík střízlík obecný Troglodytes troglodytes
Sup mrchožrout sup mrchožravý Neophron percnopterus
Sýc nejmenší kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum
Sýc obecný sýček obecný Athene noctua
Sýc rousňák sýc rousný Aegolius funereus
Sýček nejmenší kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum
Sykavka budníček lesní Phylloscopus sibilatrix
Sýkavka budníček lesní Phylloscopus sibilatrix
Sýkora sýkora koňadra Parus major
Sýkora vousatá sýkořice vousatá Panurus biarmicus
Šoupálek šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris
Šoupálek obecný šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris
Šoupálek severní šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris
Šoupálek skalní zedníček skalní Tichodroma muraria
Šoupálek zední zedníček skalní Tichodroma muraria
Tenkozobec čáponohý pisila čáponohá Himantopus himantopus
Tenkozobec opáčný tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta
Tetřev lesní tetřev hlušec Tetrao urogallus
Tetřev velký tetřev hlušec Tetrao urogallus
Tetřívek tetřívek obecný Tetrao tetrix
Ťuhýk šedivý ťuhýk šedý Lanius excubitor
Ťuhýk veliký ťuhýk šedý Lanius excubitor
Ťuhýk velký ťuhýk šedý Lanius excubitor
Turkyně malá husa malá Anser erythropus
Turkyně velká husa běločelá Anser albifrons
Turpan brýlový turpan pestrozobý Melanitta perspicillata
Uhelníček sýkora uhelníček Parus ater
Úhelníček sýkora uhelníček Parus ater
Uhelníček lesní sýkora uhelníček Parus ater
Úpolník vrabec polní Passer montanus
Ústřičník malý kamenáček pestrý Arenaria interpres
Ústřičník obecný ústřičník velký Haematopus ostralegus
Včelojed včelojed lesní Pernis apivorus
Včelojed obecný včelojed lesní Pernis apivorus
Vlaštovka pohorská břehule skalní Ptyonoprogne rupestris
Vlha vlha pestrá Merops apiaster
Vlha evropská vlha pestrá Merops apiaster
Vlha obecná vlha pestrá Merops apiaster
Vodouš bahní vodouš bahenní Tringa glareola
Vrabec žlutokrký vrabec skalní Petronia petronia
Vrána vrána obecná Corvus corone
Vrána obecná vrána obecná Corvus corone
Vrána obecná černá vrána černá Corvus corone corone
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Vrána obecná šedá vrána šedá Corvus corone cornix
Vrána obecná východní vrána šedá Corvus corone cornix
Vrána obecná západní vrána černá Corvus corone corone
Vrána popelavá vrána šedá Corvus corone cornix
Výr obecný výr velký Bubo bubo
Výreček výreček malý Otus scops
Výreček obecný výreček malý Otus scops
Zlatohlávek obecný králíček obecný Regulus regulus
Zlatohlávek ohnivý králíček obecný Regulus regulus
Zorav obecný jeřáb popelavý Grus grus
Zvonek zvonek zelený Carduelis chloris
Zvonohlík zvonohlík zahradní Serinus serinus
Zvonohlík citrónový zvonohlík citrónový Serinus citrinella
Žluva žluva hajní Oriolus oriolus
Žluva evropská žluva hajní Oriolus oriolus
Žluva hájní žluva hajní Oriolus oriolus
Žluva obecná žluva hajní Oriolus oriolus
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