
Aves 



BĚŽCI 
pštros dvouprstý (Struthio camelus) 



emu hnědý (Dromaius novaehollandiae) 



nandu pampový (Rhea americana) 



LETCI 
Tučnáci 

tučňák patagonský (Aptenodytes patagonicus) 



LETCI 
Brodiví 

čáp bílý (Ciconia ciconia) 



čáp černý (Ciconia nigra) 



volavka popelavá (Ardea cinerea) 



LETCI 
Potápky 

potápka roháč (Podiceps cristatus) 



LETCI 
Vrubozobí 

kachna divoká (Anas platyrhynchos) 



kachna domácí (Anas platyrhynchos f. domestica) 



labuť velká (Cygnus olor) 



polák chocholačka (Aythya fuligula) 



husa velká (Anser anser) 



husa domácí (Anser anser domesticus) 



LETCI 
Krátkokřídlí 

lyska černá (Fulica atra) 



slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 



LETCI 
Dlouhokřídlí 

racek chechtavý (Larus ridibundus) 



čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 



LETCI 
Veslonozí 

kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 



LETCI 
Dravci 

káně lesní (Buteo buteo) 



jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 



krahujec obecný (Accipiter nisus) 



orel mořský (Haliaeetus albicilla) 



poštolka obecná (Falco tinnunculus) 



sup bělohlavý (Gyps fulvus) 



kondor královský (Sarcoramphus papa) 



LETCI 
Hrabaví 

kur domácí (Gallus gallus f. domestica) 



bažant obecný (Phasianus colchicus) 



koroptev polní (Perdix perdix) 



krocan domácí (Meleagris gallopavo) 



perlička kropenatá (Numida meleagris) 



LETCI 
Kukačky 

kukačka obecná (Cuculus canorus) 



LETCI 
Svišťouni 

rorýs obecný (Apus apus) 



kolibřík čmelákový (Atthis heloisa) 



LETCI 
Měkkozobí 

holub hřivnáč (Columba palumbus) 



holub domácí (Columba livia f. domestica) 



hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 



LETCI 
Papoušci 

papoušek vlnkovaný andulka  
(Melopsittacus undulatus) 



amazoňan modročelý (Amazona aestiva) 



ara (Ara) 



LETCI 
Sovy 

sova pálená (Tyto alba) 



výr velký (Bubo bubo) 



kalous ušatý (Asio otus) 



puštík obecný (Strix aluco) 



sovice sněžná (Bubo scandiacus) 



LETCI 
Šplhavci 

datel černý (Dryocopus martius) 



strakapoud velký (Dendrocopos major) 



žluna zelená (Picus viridis) 



tukan obrovský (Ramphastos toco) 



LETCI 
Srostloprstí 

ledňáček říční (Alcedo attnis) 



LETCI 
Pěvci 

skřivan polní (Alauda arvensis) 



vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 



jiřička obecná (Delichon urbica) 



pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 



brhlík lesní (Sitta europaea) 



budníček menší (Phylloscopus collybita) 



rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 



kos černý (Turdus merula) 



drozd zpěvný (Turdus philomelos) 



červenka obecná (Erithacus rubecula) 



konipas bílý (Motacilla alba) 



skorec vodní (Cinclus cinclus) 



ťuhýk obecný (Lanius collurio) 



sýkora koňadra (Parus major) 



sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 



strnad obecný (Emberiza citrinella) 



pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 



zvonek zelený (Carduelis chloris) 



stehlík obecný (Carduelis carduelis) 



vrabec polní (Passer montanus) 



špaček obecný (Sturnus vulgaris) 



krkavec velký (Corvus corax) 



sojka obecná (Garrulus glandarius) 



kavka obecná (Corvus monedula) 



havran polní (Corvus frugilegus) 



straka obecná (Pica pica) 



vrána obecná (Corvus corone) 


