Accipiter brevipes

krogulec krótkonogi

albatros czarnobrewy

Thalassarche melanophris

Accipiter gentilis
Accipiter nisus

jastrząb
krogulec

alczyk
aleksandretta obroŜna

Alle alle
Psittacula krameri

Acridotheres tristis

majna brunatna

aleksandretta większa

Psittacula eupatria

Acrocephalus agricola
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus
dumetorum
Acrocephalus griseldis
Acrocephalus
melanopogon
Acrocephalus paludicola

trzcinniczek kaspijski
trzciniak

Alca torda
Lagonosticta senegala

zaroślówka

alka
amarantka
czerwonodzioba
astryld falisty

trzciniak perski
tamaryszka

bączek
baczek ciemny

Ixobrychus minutus
Ixobrychus sturmii

wodniczka

bąk

Botaurus stellaris

Acrocephalus palustris
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
stentoreus
Actitis hypoleucos
Actitis macularius
Aegithalos caudatus
Aegolius funereus
Aegypius monachus
Agapornis fischeri
Aix galericulata
Aix sponsa
Alaemon alaudipes
Alauda arvensis
Alauda gulgula
Alca torda
Alcedo atthis
Alectoris barbara
Alectoris chukar

łozówka
rokitniczka

bak amerykanski
batalion

Botaurus lentiginosus
Philomachus pugnax

trzcinniczek

baŜant

Phasianus colchicus

trzciniak glosny

bazant diamentowy

Chrysolophus amherstiae

brodziec piskliwy
brodziec plamisty
raniuszek zwyczajny
włochatka
sęp kasztanowaty
nierozlaczka rudoglowa
mandarynka
karolinka
skowron pustynny
skowronek
skowronek orientalny
alka
zimorodek
góropatwa berberyjska
góropatwa azjatycka

Syrmaticus reevesii
Chrysolophus pictus
Gallinago delicata
Gallinago megala
Gallinago stenura
Lymnocryptes minimus
Amandava amandava
Branta leucopsis
Branta canadensis
Branta bernicla
Branta hutchinsii
Branta ruficollis
Oenanthe oenanthe
Oenanthe monacha
Oenanthe finschii

Alectoris graeca
Alectoris rufa

góropatwa skalna
góropatwa czerwona

Alle alle
Alopochen aegyptiaca
Amandava amandava
Ammomanes cinctura
Ammomanes deserti

alczyk
gęsiówka egipska
bengalik czerwony
skowronik rudawy
skowronik piaskowy

bazant królewski
baŜant złocisty
bekas amerykanski
bekas lesny
bekas syberyjski
bekasik
bengalik czerwony
bernikla białolica
bernikla kanadyjska
bernikla obroŜna
bernikla północna
bernikla rdzawoszyja
białorzytka
bialorzytka arabska
bialorzytka
bialogrzbieta
bialorzytka cypryjska
bialorzytka
czarnogardla
białorzytka płowa
białorzytka pstra
białorzytka pustynna
białorzytka rdzawa
bialorzytka saharyjska

Ammoperdix
griseogularis
Ammoperdix heyi
Anas acuta
Anas americana
Anas capensis
Anas carolinensis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas cyanoptera
Anas discors
Anas falcata
Anas formosa
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas rubripes
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anser brachyrhynchus

kuropatewka piaskowa

bialorzytka srokata

Oenanthe lugens

kuropatewka pustynna
roŜeniec
swistun amerykanski
cyraneczka plowa
cyraneczka karolinska
płaskonos
cyraneczka
cynamonka
cyranka modroskrzydła
czuprynka
cyraneczka bajkalska
świstun
krzyŜówka
cyranka
brazówka
krakwa
gęś białoczelna
gęgawa
gęś krótkodzioba

bialorzytka zalobna
białozór
biegus alaskanski
biegus arktyczny
biegus białorzytny
biegus brodzcowaty
biegus długoskrzydły
biegus karłowaty
biegus krzywodzioby
biegus malutki
biegus mały
biegus morski
biegus ostrosterny
biegus płaskodzioby
biegus płowy
biegus rdzawoszyi
biegus rdzawy
biegus smuklonogi
biegus tundrowy

Oenanthe leucura
Falco rusticolus
Calidris mauri
Calidris melanotos
Calidris fuscicollis
Calidris himantopus
Calidris bairdii
Calidris minutilla
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris acuminata
Limicola falcinellus
Tryngites subruficollis
Calidris ruficollis
Calidris canutus
Calidris subminuta
Calidris pusilla

Estrilda astrild

Oenanthe cypriaca
Oenanthe seebohmi
Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe

isabellina
pleschanka
deserti
hispanica
leucopyga

Anser erythropus
Anser fabalis
Anser indicus
Anthus berthelotii
Anthus campestris
Anthus cervinus

gęś mała
gęś zboŜowa
gęś tybetańska
swiergotek kanaryjski
świergotek polny
świergotek rdzawogardły

biegus wielki
biegus zmienny
bielaczek
bielik
bielik wschodni
bilbil arabski

Calidris tenuirostris
Calidris alpina
Mergellus albellus
Haliaeetus albicilla
Haliaeetus leucoryphus
Pycnonotus xanthopygos

Anthus godlewskii
Anthus gustavi
Anthus hodgsoni
Anthus petrosus
Anthus pratensis
Anthus richardi
Anthus rubescens
Anthus similis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus affinis
Apus apus
Apus caffer

swiergotek
świergotek
świergotek
świergotek
świergotek

swiergotek bagienny
swiergotek dlugodzioby
siwerniak
świergotek drzewny
jerzyk maly
jerzyk
jerzyk widlosterny

bilbil bialouchy
bilbil ogrodowy
birginiak
błotniak łąkowy
błotniak stawowy
błotniak stepowy
błotniak zboŜowy
blotowiec
bocian biały
bocian czarny
bogatka
brazówka
brodziec ciemnorzytny

Pycnonotus leucotis
Pycnonotus barbatus
Polysticta stelleri
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circus macrourus
Circus cyaneus
Tringa semipalmata
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Parus major
Anas rubripes
Tringa solitaria

Apus pacificus
Apus pallidus
Apus unicolor
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Aquila fasciata
Aquila heliaca
Aquila nipalensis
Aquila pomarina
Aquila rapax

jerzyk bialorzytny
jerzyk blady
jerzyk jednobarwny
orzel iberyjski
orzeł przedni
orlik grubodzioby
orzelek poludniowy
orzeł cesarski
orzeł stepowy
orlik krzykliwy
orzel sawannowy

Tringa melanoleuca
Actitis hypoleucos
Actitis macularius
Tringa stagnatilis
Tringa erythropus
Tringa flavipes
Locustella luscinioides
Riparia riparia
Puffinus mauretanicus
Puffinus puffinus
Puffinus yelkouan

Aquila verreauxii
Aratinga acuticaudata
Ardea alba
Ardea cinerea

orzel czarny
konura niebieskoczelna
czapla biała
czapla siwa

brodziec piegowaty
brodziec piskliwy
brodziec plamisty
brodziec pławny
brodziec śniady
brodziec Ŝółtonogi
brzęczka
brzegówka
burzyk balearski
burzyk pólnocny
burzyk
sródziemnomorski
burzyk szary
burzyk wielki
burzyk Ŝółtodzioby
chwastówka zwyczajna

Ardea goliath
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Ardeotis arabs
Arenaria interpres
Asio capensis
Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua

czapla olbrzymia
czapla purpurowa
czapla modronosa
drop arabski
kamusznik
uszatka mauretanska
uszatka błotna
uszatka
pójdźka

cierlik
cierniówka
cietrzew
cietrzew kaukaski
cukrówka
cynamonka
cyraneczka
cyraneczka bajkalska
cyraneczka karolinska

Emberiza cirlus
Sylvia communis
Lyrurus tetrix
Lyrurus mlokosiewiczi
Streptopelia risoria
Anas cyanoptera
Anas crecca
Anas formosa
Anas carolinensis

Aythya affinis
Aythya americana
Aythya collaris

ogorzałka mała
glowienka preriowa
czerniczka

cyraneczka plowa
Anas capensis
cyranka
Anas querquedula
cyranka modroskrzydła Anas discors

Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Aythya nyroca
Aythya valisineria
Bartramia longicauda
Bombycilla cedrorum
Bombycilla garrulus
Botaurus lentiginosus

głowienka
czernica
ogorzałka
podgorzałka
glowienka dlugodzioba
preriowiec
jemioluszka cedrowa
jemiołuszka
bak amerykanski

cytrynka czarnolica
czagra senegalska
czajka
czajka indyjska
czajka stepowa
czajka szponiasta
czajka towarzyska
czapla biała
czapla czarnonoga

Botaurus stellaris
Branta bernicla
Branta canadensis
Branta hutchinsii
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Bubo ascalaphus
Bubo bubo

bąk
bernikla
bernikla
bernikla
bernikla
bernikla
puchacz
puchacz

czapla
czapla
czapla
czapla
czapla
czapla
czapla
czapla

stepowy
tundrowy
tajgowy
nadmorski
łąkowy

obroŜna
kanadyjska
północna
białolica
rdzawoszyja
pustynny

modronosa
nadobna
olbrzymia
purpurowa
rafowa
siwa
sniezna
zielona

Puffinus griseus
Puffinus gravis
Calonectris diomedea
Cisticola juncidis

Geothlypis trichas
Tchagra senegalus
Vanellus vanellus
Vanellus indicus
Vanellus leucurus
Vanellus spinosus
Vanellus gregarius
Ardea alba
Egretta (casmerodius)
intermedia
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Ardea goliath
Ardea purpurea
Egretta gularis
Ardea cinerea
Egretta thula
Butorides virescens

Bubo scandiacus
Bubulcus ibis
Bucanetes githagineus
Bucanetes mongolicus
Bucephala albeola
Bucephala clangula
Bucephala islandica
Bulweria bulwerii
Burhinus oedicnemus
Burhinus senegalensis
Buteo buteo
Buteo buteo vulpinus
Buteo lagopus
Buteo rufinus
Butorides striata
Butorides virescens
Calandrella
brachydactyla
Calandrella rufescens
Calcarius lapponicus
Calidris acuminata

sowa śnieŜna
gilak pustynny
gilak mongolski
gągołek
gągoł
sierpiec
tajfunnik cienkodzioby
kulon rzeczny
myszołów
myszolów wschodni
myszołów włochaty
kurhannik
czapla zielonawa
czapla zielona
skowrończyk
krótkopalcowy
skowronczyk maly
poświerka
biegus ostrosterny

czapla zielonawa
czarnogłówka
czarnotek arabski

Butorides striata
Poecile montanus
Onychognathus tristramii

czarnowron
czeczotka
czeczotka tundrowa
czernica
czerniczka
czubatka
czuprynka
czyŜ
derkacz
dlawigad afrykanski
drop
drop arabski
drozd czarnogardły
drozd obroŜny

Corvus corone
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Aythya fuligula
Aythya collaris
Lophophanes cristatus
Anas falcata
Carduelis spinus
Crex crex
Mycteria ibis
Otis tarda
Ardeotis arabs
Turdus atrogularis
Turdus torquatus

drozd oliwkowy
drozd rdzawogardły
drozd rdzawoskrzydły

Turdus obscurus
Turdus ruficollis
Turdus eunomus

Calidris alba
Calidris alpina
Calidris bairdii
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris fuscicollis
Calidris himantopus
Calidris maritima
Calidris mauri
Calidris melanotos
Calidris minuta
Calidris minutilla
Calidris pusilla
Calidris ruficollis
Calidris subminuta
Calidris temminckii
Calidris tenuirostris
Callipepla californica
Calonectris d. diomedea

piaskowiec
biegus zmienny
biegus długoskrzydły
biegus rdzawy
biegus krzywodzioby
biegus białorzytny
biegus brodzcowaty
biegus morski
biegus alaskanski
biegus arktyczny
biegus malutki
biegus karłowaty
biegus tundrowy
biegus rdzawoszyi
biegus smuklonogi
biegus mały
biegus wielki
przepiór kalifornijski

drozd rdzawy
drozd wędrowny
drozdek brunatny
drozdek okularowy
drozdek samotny
drozdek szarolicy
drozdoń ciemny
drozdon pstry
drozdówka czarna
drozdówka rdzawa
droździk
drzemlik
dubelt
dudek
dymówka
dymówka zwyczajna
dzieciol algierski
dzięcioł białogrzbiety
dzięcioł białoszyi

Turdus naumanni
Turdus migratorius
Catharus fuscescens
Catharus ustulatus
Catharus guttatus
Catharus minimus
Zoothera sibirica
Zoothera aurea
Cercotrichas podobe
Erythropygia galactotes
Turdus iliacus
Falco columbarius
Gallinago media
Upupa epops
Hirundo rustica
Cecropis daurica
Picus vaillantii
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos syriacus

Calonectris diomedea
Caprimulgus aegyptius

burzyk Ŝółtodzioby
lelek egipski

dzięcioł czarny
dzięcioł duŜy

Dryocopus martius
Dendrocopos major

Caprimulgus europaeus lelek

dzięcioł średni

Dendrocopos medius

Caprimulgus nubicus
Caprimulgus ruficollis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis citrinella
Carduelis corsicana
Carduelis flammea

lelek pustynny
lelek rdzawoszyi
makolągwa
szczygieł
dzwoniec
osetnik
osetnik korsykanski
czeczotka

dzięcioł trójpalczasty
dzięcioł zielonosiwy
dzięcioł zielony
dzięciołek
dzierlatka iberyjska
dzierzba bialoczelna
dzierzba brazowa
dzierzba czarnoczelna

Picoides tridactylus
Picus canus
Picus viridis
Dendrocopos minor
Galerida theklae
Lanius nubicus
Lanius cristatus
Lanius minor

Carduelis flavirostris

rzepołuch

dzierzba rdzawosterna

Lanius phoenicuroides

Carduelis hornemanni
Carduelis spinus

czeczotka tundrowa
czyŜ

Lanius senator
Lanius meridionalis

Carpodacus erythrinus
Carpodacus rubicilla
Carpodacus synoicus
Carpospiza
brachydactyla
Catharus fuscescens
Catharus guttatus
Catharus minimus

dziwonia
dziwonia synajska
wróbel krótkopalcowy

dzierzba rudogłowa
dzierzba
sródziemnomorska
dzierzba zmienna
dziwonia
dziwonia synajska
dzwoniec

drozdek brunatny
drozdek samotny
drozdek szarolicy

edredon
edredon okularowy
faeton bialosterny

Somateria mollissima
Somateria fischeri
Phaethon aethereus

Lanius schach
Carpodacus erythrinus
Carpodacus synoicus
Carduelis chloris

Catharus ustulatus

drozdek okularowy

flaming chilijski

Phoenicopterus chilensis

Cecropis daurica

dymówka zwyczajna

flaming karmazynowy

Phoenicopterus ruber

Centropus senegalensis kukal senegalski

flaming mały

Phoeniconaias minor

Cepphus grylle
Cercotrichas podobe

nurnik
drozdówka czarna

flaming róŜowy
Phoenicopterus roseus
frankolin brazowoglowy Pternistis erckelii

Certhia brachydactyla
Certhia familiaris
Ceryle rudis
Cettia cetti
Chaetura pelagica

pełzacz ogrodowy
pełzacz leśny
rybaczek srokaty
wierzbówka zwyczajna
kominiarczyk amerykanski

frankolin obrozny
frankolin zbrojny
fregata wielka
fulmar
gadoŜer

Francolinus francolinus
Francolinus bicalcaratus
Fregata magnificens
Fulmarus glacialis
Circaetus gallicus

Charadrius
alexandrinus
Charadrius asiaticus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius leschenaultii

sieweczka morska

gągoł

Bucephala clangula

sieweczka
sieweczka
sieweczka
sieweczka

gągołek
gajówka
gąsiorek
gawron

Bucephala albeola
Sylvia borin
Lanius collurio
Corvus frugilegus

sieweczka mongolska
mornel
sieweczka piaskowa
sieweczka skapopletwa

gęgawa
gęś białoczelna
gęś krótkodzioba
gęś mała

Anser
Anser
Anser
Anser

sieweczka krzykliwa
śnieŜyca duŜa
śnieŜyca cesarska
sniezyca mala
skowronczyk sierpodzioby

gęś tybetańska
gęś zboŜowa
gęsiówka egipska
gil
gilak blady

Anser indicus
Anser fabalis
Alopochen aegyptiaca
Pyrrhula pyrrhula
Rhodospiza obsoleta

hubara arabska

gilak mongolski

Bucanetes mongolicus

hubara saharyjska
rybitwa białowąsa
rybitwa białoskrzydła

gilak pustynny
Bucanetes githagineus
głowienka
Aythya ferina
glowienka dlugodzioba Aythya valisineria

rybitwa czarna
lelczyk maly
mewa szaroglowa

glowienka preriowa
głuptak
gluptak bialobrzuchy

Aythya americana
Morus bassanus
Sula leucogaster

mewa cienkodzioba
mewa kanadyjska

głuszec
głuszek

Tetrao urogallus
Emberiza cia

śmieszka

golab kanaryjski

Columba bollii

Charadrius mongolus
Charadrius morinellus
Charadrius pecuarius
Charadrius
semipalmatus
Charadrius vociferus
Chen caerulescens
Chen canagica
Chen rossii
Chersophilus duponti
Chlamydotis
macqueenii
Chlamydotis undulata
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus

dlugonoga
rzeczna
obroŜna
pustynna

anser
albifrons
brachyrhynchus
erythropus

Chlidonias niger
Chordeiles minor
Chroicocephalus
cirrocephalus
Chroicocephalus genei
Chroicocephalus
philadelphia
Chroicocephalus
ridibundus
Chrysolophus
amherstiae
Chrysolophus pictus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Cinclus cinclus
Cinnyris osea
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus

bazant diamentowy

golab laurowy

Columba junoniae

baŜant złocisty
bocian biały
bocian czarny
pluszcz
nektarnik palestynski
gadoŜer
błotniak stawowy

golab maderski LRcd
gołąb miejski
golebiak karolinski
górniczek
górniczek maly
góropatwa azjatycka
góropatwa berberyjska

Columba trocaz
Columba livia
Zenaida macroura
Eremophila alpestris
Eremophila bilopha
Alectoris chukar
Alectoris barbara

Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus

błotniak zboŜowy
błotniak stepowy
błotniak łąkowy

góropatwa czerwona
góropatwa skalna
grubodziób

Cisticola juncidis

chwastówka zwyczajna

Clamator glandarius
Clangula hyemalis
Coccothraustes
coccothraustes
Coccyzus americanus

kukułka czubata
lodówka
grubodziób

grubodziób
bialoskrzydly
grzywacz
hełmiatka
hubara arabska

Alectoris rufa
Alectoris graeca
Coccothraustes
coccothraustes
Hesperiphona vespertina

kukawik zóltodzioby

hubara saharyjska

Columba palumbus
Netta rufina
Chlamydotis macqueenii
Chlamydotis undulata

Coccyzus
erythropthalmus
Colinus virginianus
Coloeus dauuricus
Columba bollii

kukawik czarnodzioby

ibis czczony

Threskiornis aethiopicus

przepiór wirginijski
kawka srokata
golab kanaryjski

ibis grzywiasty
ibis kasztanowaty
iglosternik bialogardly

Geronticus eremita
Plegadis falcinellus
Hirundapus caudacutus

Columba junoniae
Columba livia
Columba livia (var.
domestica)
Columba oenas
Columba palumbus

golab laurowy
gołąb miejski

iranka
jarząbek
jarzębatka

Irania gutturalis
Tetrastes bonasia
Sylvia nisoria

siniak
grzywacz

jaskólka blada
jaskólka rdzawoszyja

Ptyonoprogne fuligula
Petrochelidon pyrrhonota

Columba trocaz
Coracias garrulus
Corvus corax
Corvus cornix
Corvus corone
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Corvus rhipidurus
Corvus ruficollis
Corvus splendens
Coturnix coturnix
Crex crex
Cuculus canorus
Cuculus optatus
Cursorius cursor
Cyanistes caeruleus

golab maderski LRcd
kraska
kruk
wrona siwa
czarnowron
gawron
kawka
kruk kusy
kruk pustynny
wrona orientalna
przepiórka
derkacz
kukułka
kukulka syberyjska
raczak zwyczajny
modraszka

jaskólka skalna
jastrząb
jastrzebiak ciemny
jemiołuszka
jemioluszka cedrowa
jer
jerzyk
jerzyk alpejski
jerzyk bialorzytny
jerzyk blady
jerzyk jednobarwny
jerzyk maly
jerzyk widlosterny
junko
kacyk pólnocny
kalandra białoskrzydła

Ptyonoprogne rupestris
Accipiter gentilis
Melierax metabates
Bombycilla garrulus
Bombycilla cedrorum
Fringilla montifringilla
Apus apus
Tachymarptis melba
Apus pacificus
Apus pallidus
Apus unicolor
Apus affinis
Apus caffer
Junco hyemalis
Icterus galbula
Melanocorypha leucoptera

Cyanistes cyanus

sikora lazurowa

kalandra czarna

Cyanistes teneriffae

modraszka kanaryjska

kalandra dwuplamista

Melanocorypha
yeltoniensis
Melanocorypha bimaculata

Cyanopica cyanus

sroka blekitna

kalandra szara

Melanocorypha calandra

Cygnus atratus
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Delichon urbicum
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dendrocopos syriacus
Dendroica aestiva
Dendroica auduboni
Dendroica striata
Dolichonyx oryzivorus
Dromas ardeola
Dryocopus martius
Dumetella carolinensis

łabędź czarny
łabędź czarnodzioby
łabędź krzykliwy
łabędź niemy
oknówka
dzięcioł białogrzbiety
dzięcioł duŜy
dzięcioł średni
dzięciołek
dzięcioł białoszyi
lasówka zlotawa
lasówka bialoskrzydla
lasówka czarnoglowa
ryzojad
krabozer
dzięcioł czarny
przedrzezniacz ciemny

kamieniuszka
kamusznik
kanarek
kania czarna
kania egipska
kania ruda
kaniuk
kapturka
kapturnik
karliczka
karolinka
kawka
kawka srokata
kazarka rdzawa
kazarka szaroglowa
ketupa bosonoga
kląskawka

Histrionicus histrionicus
Arenaria interpres
Serinus canaria
Milvus migrans
Milvus aegyptius
Milvus milvus
Elanus caeruleus
Sylvia atricapilla
Lophodytes cucullatus
Porzana pusilla
Aix sponsa
Corvus monedula
Coloeus dauuricus
Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Ketupa zeylonensis
Saxicola rubicola

Egretta (casmerodius)
intermedia

czapla czarnonoga

klaskawka czarna

Saxicola caprata

Egretta garzetta

czapla nadobna

klaskawka kanaryjska

Saxicola dacotiae

Egretta gularis

czapla rafowa

klaskawka syberyjska

Saxicola maurus

Egretta thula
Elanus caeruleus
Emberiza aureola
Emberiza bruniceps

czapla sniezna
kaniuk
trznadel złotawy
trznadel rudoglowy

Falco vespertinus
Falco amurensis
Falco subbuteo
Chaetura pelagica

Emberiza buchanani
Emberiza caesia

trznadel skalny
trznadel modroglowy

kobczyk
kobczyk amurski
kobuz
kominiarczyk
amerykanski
konura czarnoglowa
konura niebieskoczelna

Emberiza calandra

potrzeszcz

kopciuszek

Phoenicurus ochruros

Nandayus nenday
Aratinga acuticaudata

Emberiza chrysophrys
Emberiza cia

trznadel zlotobrewy
głuszek

kormoran
kormoran czubaty

Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis

Emberiza
Emberiza
Emberiza
Emberiza
Emberiza

trznadel popielaty
cierlik
trznadel
ortolan
trznadel białogłowy

kormoran mały
kos
kowalik algierski
kowalik duzy
kowalik korsykanski

Microcarbo pygmeus
Turdus merula
Sitta ledanti
Sitta tephronota
Sitta whiteheadi

cineracea
cirlus
citrinella
hortulana
leucocephalos

Emberiza
melanocephala
Emberiza pallasi
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza rutila
Emberiza sahari
Emberiza schoeniclus
Emberiza spodocephala

trznadel czarnogłowy

kowalik skalny

Sitta neumayer

potrzos popielaty
trznadelek
trznadel czubaty
trznadel rudy
trznadel smuzkowany
potrzos
trznadel szaroglowy

kowalik turecki
krabozer
krakwa
kraska
krętogłów
krogulec
krogulec krótkonogi

Sitta krueperi
Dromas ardeola
Anas strepera
Coracias garrulus
Jynx torquilla
Accipiter nisus
Accipiter brevipes

Emberiza striolata
Eremalauda dunni
Eremophila alpestris
Eremophila bilopha
Eremopterix nigriceps
Erithacus rubecula

trznadel smuzkowany
skowronczyk arabski
górniczek
górniczek maly
pustynka bialoczelna
rudzik

Porzana porzana
Corvus corax
Corvus rhipidurus
Corvus ruficollis
Tringa totanus
Loxia leucoptera

Erythropygia galactotes drozdówka rdzawa

kropiatka
kruk
kruk kusy
kruk pustynny
krwawodziób
krzyŜodziób
modrzewiowy
krzyŜodziób sosnowy

Estrilda astrild
Euodice malabarica
Euplectes afer
Falco amurensis
Falco biarmicus

astryld falisty
srebrnodziobek indyjski
wiklacz sloneczny
kobczyk amurski
raróg górski

krzyzodziób szkocki
krzyŜówka
kszyk
kuglarz
kukal senegalski

Loxia scotica
Anas platyrhynchos
Gallinago gallinago
Terathopius ecaudatus
Centropus senegalensis

Falco cherrug

raróg

kukawik czarnodzioby

Coccyzus erythropthalmus

Falco columbarius
Falco concolor
Falco eleonorae
Falco naumanni
Falco pelegrinoides
Falco peregrinus
Falco rusticolus
Falco sparverius
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula albicilla

drzemlik
sokól sniady
sokół skalny
pustułeczka
sokól berberyjski
sokół wędrowny
białozór
pustulka amerykanska
kobuz
pustulka zwyczajna
kobczyk
mucholówka rdzawogardla

kukawik zóltodzioby
kukułka
kukułka czubata
kukulka syberyjska
kulczyk
kulczyk królewski
kulczyk syryjski
kulik cienkodzioby
kulik krótkodzioby
kulik mniejszy
kulik wielki
kulon rzeczny

Coccyzus americanus
Cuculus canorus
Clamator glandarius
Cuculus optatus
Serinus serinus
Serinus pusillus
Serinus syriacus
Numenius tenuirostris
Numenius minutus
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Burhinus senegalensis

Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva

muchołówka białoszyja
muchołówka Ŝałobna
muchołówka mała

kureczka karolinska
Porzana carolina
kurhannik
Buteo rufinus
kuropatewka piaskowa Ammoperdix griseogularis

Ficedula semitorquata

mucholówka pólobrozna

kuropatewka pustynna Ammoperdix heyi

Loxia pytyopsittacus

Ficedula speculigera
Francolinus bicalcaratus frankolin zbrojny

kuropatwa
kwiczoł

Perdix perdix
Turdus pilaris

Francolinus francolinus frankolin obrozny

kwokacz

Tringa nebularia

Fratercula arctica
Fregata magnificens
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Fringilla teydea

maskonur
fregata wielka
zięba
jer
zieba kanaryjska LRcd

łabędź czarnodzioby
łabędź czarny
łabędź krzykliwy
łabędź niemy
lasówka bialoskrzydla

Cygnus columbianus
Cygnus atratus
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Dendroica auduboni

Fulica americana
Fulica atra

lyska amerykanska
łyska

lasówka czarnoglowa
lasówka nadwodna

Dendroica striata
Parkesia noveboracensis

Fulica cristata

lyska czubata

lasówka obrozna

Parula americana

Fulmarus glacialis
Galerida cristata
Galerida theklae
Gallinago delicata
Gallinago gallinago
Gallinago media
Gallinago megala
Gallinago stenura
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Gavia adamsii
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia pacifica
Gavia stellata
Gelochelidon nilotica
Geothlypis trichas
Geronticus eremita
Glareola maldivarum
Glareola nordmanni
Glareola pratincola

fulmar

lasówka oliwkowa
lasówka szkarlatna
lasówka zlotawa
lasówka zlotoglowa
łęczak
lelczyk maly
lelek
lelek egipski
lelek pustynny
lelek rdzawoszyi
lerka
lodowiec
lodówka
lowiec krasnodzioby
łozówka
łuskowiec
luszcz strojny
łuszczyk indygowy
lutniczka
łyska
lyska amerykanska

Oreothlypis peregrina
Setophaga ruticilla
Dendroica aestiva
Seiurus aurocapilla
Tringa glareola
Chordeiles minor
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus aegyptius
Caprimulgus nubicus
Caprimulgus ruficollis
Lullula arborea
Gavia immer
Clangula hyemalis
Halcyon smyrnensis
Acrocephalus palustris
Pinicola enucleator
Pheucticus ludovicianus
Passerina cyanea
Sylvia hortensis
Fulica atra
Fulica americana

Glaucidium passerinum sóweczka

lyska czubata

Fulica cristata

Grus canadensis
Grus grus
Grus leucogeranus
Grus virgo
Gymnoris xanthocollis

zuraw kanadyjski
Ŝuraw
zuraw bialy
Ŝuraw stepowy
wróbel zóltogardly

Acridotheres tristis
Carduelis cannabina
Aix galericulata
Melanitta nigra
Melanitta americana

Gypaetus barbatus

orłosęp

majna brunatna
makolągwa
mandarynka
markaczka
markaczka
amerykańska
marmurka

dzierlatka iberyjska
bekas amerykanski
kszyk
dubelt
bekas lesny
bekas syberyjski
sójka
nur białodzioby
nur czarnoszyi
lodowiec
nur pacyficzny
nur rdzawoszyi
rybitwa krótkodzioba
cytrynka czarnolica
ibis grzywiasty
zwirowiec orientalny
Ŝwirowiec stepowy
Ŝwirowiec łąkowy

Gyps fulvus
sęp płowy
Gyps rueppellii
sep plamisty
Haematopus ostralegus ostrygojad

maskonur
mazurek
mewa armenska

Halcyon smyrnensis
Haliaeetus albicilla

mewa białogłowa
mewa bialooka

lowiec krasnodzioby
bielik

Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni

mewa blada

Hedydipna metallica
Hesperiphona
vespertina
Hieraaetus pennatus
Himantopus
Hippolais icterina
Hippolais languida
Hippolais olivetorum
Hippolais polyglotta
Hirundapus caudacutus

nektarzyk dlugosterny
grubodziób bialoskrzydly

mewa cienkodzioba
mewa czarnogłowa

orzełek
szczudłak
zaganiacz
zaganiacz pustynny
zaganiacz oliwny
zaganiacz szczebiotliwy
iglosternik bialogardly

mewa
mewa
mewa
mewa
mewa
mewa
mewa

delawarska
kanadyjska
karaibska
mała
modrodzioba
obroŜna
polarna

Marmaronetta
angustirostris
Fratercula arctica
Passer montanus
Larus armenicus
Larus cachinnans
Ichthyaetus
leucophthalmus
Larus hyperboreus
Chroicocephalus genei
Ichthyaetus
melanocephalus
Larus delawarensis
Chroicocephalus
Leucophaeus atricilla
Hydrocoloeus minutus
Pagophila eburnea
Xema sabini
Larus glaucoides

Hirundo rustica
dymówka
Histrionicus histrionicus kamieniuszka

mewa pospolita
mewa preriowa

Larus canus
Leucophaeus pipixcan

Hydrobates pelagicus
Hydrocoloeus minutus
Hydroprogne caspia
Hypocolius ampelinus
Ichthyaetus audouinii

mewa
mewa
mewa
mewa
mewa

Ichthyaetus hemprichii
Larus michahellis
Rhodostethia rosea
Larus marinus
Larus argentatus

nawałnik burzowy
mewa mała
rybitwa wielkodzioba
persówka
mewa sródziemnomorska
LRcd

Ichthyaetus hemprichii mewa przydymiona

Ichthyaetus ichthyaetus orlica
Ichthyaetus
leucophthalmus

mewa bialooka

przydymiona
romańska
róŜowa
siodłata
srebrzysta

mewa
sródziemnomorska
LRcd
mewa syberyjska

Ichthyaetus audouinii

mewa szaroglowa

Chroicocephalus
cirrocephalus

Larus heuglini

Ichthyaetus
melanocephalus
Icterus galbula
Iduna aedon
Iduna caligata
Iduna opaca
Iduna pallida
Iduna rama

mewa czarnogłowa

mewa trójpalczasta

Rissa tridactyla

kacyk pólnocny
trzciniak grubodzioby
zaganiacz maly
zaganiacz blady
zaganiacz afganski

mewa Ŝółtonoga
mnicha nizinna
mniszka kapturowa
modrak
modraszka
modraszka kanaryjska

Larus fuscus
Myiopsitta monachus
Lonchura malacca
Monticola solitarius
Cyanistes caeruleus
Cyanistes teneriffae

Irania gutturalis
Ixobrychus minutus
Ixobrychus sturmii

iranka
bączek
baczek ciemny

modrzyk
Porphyrio porphyrio
mornel
Charadrius morinellus
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

Junco hyemalis

junko

mucholówka brunatna

Muscicapa dauurica

Jynx torquilla
Ketupa zeylonensis

krętogłów
ketupa bosonoga

Ficedula parva
Ficedula semitorquata

Lagonosticta senegala

amarantka
czerwonodzioba
pardwa mszarna
pardwa górska
gąsiorek
dzierzba brazowa
srokosz

muchołówka mała
mucholówka
pólobrozna
mucholówka
rdzawogardla
muchołówka szara
muchołówka Ŝałobna
mysikrólik
myszołów
myszołów włochaty
myszolów wschodni
nagórnik
nawalnik brunatny
nawałnik burzowy
nawałnik duŜy

Oceanodroma monorhis
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Cinnyris osea
Hedydipna metallica

Lagopus lagopus
Lagopus muta
Lanius collurio
Lanius cristatus
Lanius excubitor
Lanius isabellinus
Lanius meridionalis

Ficedula albicilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Regulus regulus
Buteo buteo
Buteo lagopus
Buteo buteo vulpinus
Monticola saxatilis

Lanius minor
Lanius nubicus
Lanius phoenicuroides

dzierzba
sródziemnomorska
dzierzba czarnoczelna
dzierzba bialoczelna
dzierzba rdzawosterna

Lanius schach
Lanius senator

dzierzba zmienna
dzierzba rudogłowa

nektarnik palestynski
nektarzyk dlugosterny

Larus argentatus

mewa srebrzysta

nierozlaczka rudoglowa Agapornis fischeri

Larus armenicus
Larus cachinnans
Larus canus
Larus delawarensis
Larus fuscus
Larus glaucoides
Larus heuglini
Larus hyperboreus
Larus marinus
Larus michahellis
Larus smithsonianus
Leucophaeus atricilla
Leucophaeus pipixcan
Limicola falcinellus
Limnodromus griseus

mewa
mewa
mewa
mewa
mewa
mewa
mewa
mewa
mewa
mewa

mewa karaibska
mewa preriowa
biegus płaskodzioby
szlamiec krótkodzioby

nur białodzioby
nur czarnoszyi
nur pacyficzny
nur rdzawoszyi
nurnik
nurogęś
nurzyk
nurzyk polarny
oceannik bialobrewy
oceannik Ŝółtopłetwy
ogorzałka
ogorzałka mała
ohar
oknówka
orlica

Gavia adamsii
Gavia arctica
Gavia pacifica
Gavia stellata
Cepphus grylle
Mergus merganser
Uria aalge
Uria lomvia
Pelagodroma marina
Oceanites oceanicus
Aythya marila
Aythya affinis
Tadorna tadorna
Delichon urbicum
Ichthyaetus ichthyaetus

Limnodromus
scolopaceus
Limosa haemastica
Limosa lapponica
Limosa limosa
Locustella certhiola
Locustella fluviatilis
Locustella lanceolata
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Logopus lagopus
scoticus
Lonchura malacca
Lophodytes cucullatus
Lophophanes cristatus
Loxia curvirostra

szlamiec dlugodzioby

orlik grubodzioby

Aquila clanga

szlamnik amerykanski
szlamnik
rycyk
świerszczak melodyjny
strumieniówka
swierszczak nakrapiany
brzęczka
świerszczak
pardwa szkocka

orlik krzykliwy
orłosęp
ortolan
orzeł cesarski
orzel czarny
orzel iberyjski
orzeł przedni
orzel sawannowy
orzeł stepowy

Aquila pomarina
Gypaetus barbatus
Emberiza hortulana
Aquila heliaca
Aquila verreauxii
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Aquila rapax
Aquila nipalensis

mniszka kapturowa
kapturnik
czubatka

orzełek
orzelek poludniowy
osetnik
osetnik korsykanski

Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata
Carduelis citrinella
Carduelis corsicana

armenska
białogłowa
pospolita
delawarska
Ŝółtonoga
polarna
syberyjska
blada
siodłata
romańska

Loxia leucoptera

krzyŜodziób modrzewiowy

oskomik
czerwonogardly
ostrygojad
pardwa górska
pardwa mszarna
pardwa szkocka

Sphyrapicus varius

Loxia pytyopsittacus
Loxia scotica
Lullula arborea
Luscinia calliope

krzyŜodziób sosnowy
krzyzodziób szkocki
lerka
slowik rubinowy

Luscinia cyane
slowik modry
Luscinia luscinia
słowik szary
Luscinia megarhynchos słowik rdzawy

pasówka bialobrewa
pasówka bialogardla
pasówka spiewna

Zonotrichia leucophrys
Zonotrichia albicollis
Melospiza melodia

Luscinia svecica
podróŜniczek
Lymnocryptes minimus bekasik

pasterz
paszkot

Pastor roseus
Turdus viscivorus

Lyrurus mlokosiewiczi
Lyrurus tetrix
Marmaronetta
angustirostris
Megaceryle alcyon
Melanitta americana

cietrzew kaukaski
cietrzew
marmurka

pelikan kędzierzawy
pelikan mały
pelikan róŜowy

Pelecanus crispus
Pelecanus rufescens
Pelecanus onocrotalus

rybaczek popielaty
markaczka amerykańska

pełzacz leśny
pełzacz ogrodowy

Certhia familiaris
Certhia brachydactyla

uhla amerykańska
uhla
markaczka
uhla pstrodzioba
kalandra dwuplamista

perkoz dwuczuby
perkoz grubodzioby
perkoz rdzawoszyi
perkoz rogaty
perkozek

Podiceps cristatus
Podilymbus podiceps
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Tachybaptus ruficollis

kalandra szara

perlica zwyczajna

Numida meleagris

kalandra białoskrzydła

persówka

Hypocolius ampelinus
Pterodroma madeira

Haematopus ostralegus
Lagopus muta
Lagopus lagopus
Logopus lagopus scoticus

Melanitta deglandi
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Melanitta perspicillata
Melanocorypha
bimaculata
Melanocorypha
calandra
Melanocorypha
leucoptera
Melanocorypha
yeltoniensis
Melierax metabates
Melospiza melodia
Mergellus albellus
Mergus merganser
Mergus serrator

kalandra czarna

petrel maderski

jastrzebiak ciemny
pasówka spiewna
bielaczek
nurogęś
szlachar

piaskowiec
piecuszek
piegŜa
pierwiosnek
pierwiosnek syberyjski

Merops apiaster
Merops orientalis
Merops persicus
Microcarbo pygmeus

Ŝołna
zolna wschodnia
zolna modrolica
kormoran mały

Calidris alba
Phylloscopus trochilus
Sylvia curruca
Phylloscopus collybita
Phylloscopus collybita
tristis
pijawnik
Pluvianus aegyptius
piranga szkarlatna
Piranga olivacea
płaskonos
Anas clypeata
płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius

Milvus aegyptius

kania egipska

płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus

Milvus migrans
Milvus milvus

kania czarna
kania ruda

platkonóg trójbarwny
pleszka

Phalaropus tricolor
Phoenicurus phoenicurus

Mniotilta varia
Monticola saxatilis

pstroszka
nagórnik

pleszka algierska
pleszka kaukaska

Monticola solitarius
Montifringilla nivalis
Morus bassanus
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla citreola

modrak
śnieŜka
głuptak
pliszka siwa
pliszka górska
pliszka cytrynowa

pliszka brytyjska
pliszka cytrynowa
pliszka górska
pliszka siwa
pliszka Ŝółta
plochacz czarnogardly

Phoenicurus moussieri
Phoenicurus
erythrogastrus
Motacilla yarrellii
Motacilla citreola
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla flava
Prunella atrogularis

Motacilla flava
Motacilla yarrellii
Muscicapa dauurica
Muscicapa striata

pliszka Ŝółta
pliszka brytyjska
mucholówka brunatna
muchołówka szara

płochacz halny
plochacz pstry
płochacz syberyjski
plomykówka zwyczajna

Prunella collaris
Prunella ocularis
Prunella montanella
Tyto alba

Mycteria ibis
Myiopsitta monachus
Nandayus nenday
Neophron percnopterus

dlawigad afrykanski
mnicha nizinna
konura czarnoglowa
ścierwnik

pluszcz
podgorzałka
podróŜniczek
pójdźka

Cinclus cinclus
Aythya nyroca
Luscinia svecica
Athene noctua

Netta rufina

hełmiatka

pokląskwa

Saxicola rubetra

Nucifraga caryocatactes

pokrzewka aksamitna

Sylvia melanocephala
Sylvia
Sylvia
Sylvia
Sylvia
Sylvia

Oceanodroma castro

pokrzewka algierska
pokrzewka arabska
pokrzewka cypryjska
pokrzewka czarniawa
pokrzewka
czarnogardla
pokrzewka kaspijska
pokrzewka
kasztanowata
pokrzewka okularowa

Oceanodroma leucorhoa nawałnik duŜy

pokrzewka pustynna

Sylvia nana

Oceanodroma monorhis nawalnik brunatny

pokrzewka wasata

Sylvia cantillans

Oena capensis

turkaweczka czarnogardła

pokrzywnica

Prunella modularis

Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe

chrysopygia
cypriaca
deserti
finschii

zlotorzytka
bialorzytka
białorzytka
bialorzytka

pomurnik
poświerka
potrzeszcz
potrzos

Tichodroma muraria
Calcarius lapponicus
Emberiza calandra
Emberiza schoeniclus

Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe

halophila
hispanica
isabellina
leucopyga

białorzytka rdzawa
białorzytka płowa
bialorzytka saharyjska

potrzos popielaty
preriowiec
prinia zwyczajna
przedrzezniacz ciemny

Emberiza pallasi
Bartramia longicauda
Prinia gracilis
Dumetella carolinensis

Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe

leucura
lugens
melanura
moesta

bialorzytka zalobna
bialorzytka srokata
szareczka czarnosterna
rudorzytka

przepiór kalifornijski
przepiór wirginijski
przepiórka
przepiórnik zwyczajny

Callipepla californica
Colinus virginianus
Coturnix coturnix
Turnix sylvaticus

Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe
Oenanthe

monacha
oenanthe
pleschanka
seebohmi

bialorzytka arabska
białorzytka
białorzytka pstra
bialorzytka czarnogardla

pstroszka
puchacz
puchacz pustynny
pustułeczka

Mniotilta varia
Bubo bubo
Bubo ascalaphus
Falco naumanni

zlotorzytka rdzawosterna

pustulka amerykanska

Falco sparverius

czarnotek arabski

pustulka zwyczajna

Falco tinnunculus

rybitwa brunatnogrzbieta

pustynka bialoczelna

Eremopterix nigriceps

rybitwa czarnogrzbieta
lasówka oliwkowa

pustynnik
puszczyk arabski
puszczyk mszarny
puszczyk uralski
puszczyk zwyczajny
raczak zwyczajny

Syrrhaptes paradoxus
Strix butleri
Strix nebulosa
Strix uralensis
Strix aluco
Cursorius cursor

wąsatka

raniuszek zwyczajny
raróg
raróg górski
remiz
rokitniczka

Numenius arquata
Numenius minutus
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numida meleagris

kulik wielki
kulik krótkodzioby
kulik mniejszy
kulik cienkodzioby
perlica zwyczajna

Nycticorax nycticorax
Oceanites oceanicus

ślepowron
oceannik Ŝółtopłetwy

Oenanthe
xanthoprymna
Onychognathus
tristramii
Onychoprion
anaethetus
Onychoprion fuscatus
Oreothlypis peregrina
Oriolus oriolus
Otis tarda
Otus brucei
Otus scops
Oxyura jamaicensis
Oxyura leucocephala
Pagophila eburnea
Pandion haliaetus
Panurus biarmicus

perska
cypryjska
pustynna
bialogrzbieta

drop
syczek arabski
syczek
sterniczka jamajska
sterniczka
mewa modrodzioba

deserticola
leucomelaena
melanothorax
sarda
ruppeli

Sylvia mystacea
Sylvia undata
Sylvia conspicillata

Parkesia
noveboracensis
Parula americana
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis

lasówka nadwodna

roŜeniec

Aegithalos caudatus
Falco cherrug
Falco biarmicus
Remiz pendulinus
Acrocephalus
schoenobaenus
Anas acuta

lasówka obrozna
bogatka
wróbel
wróbel sródziemnomorski

rudorzytka
rudzik
rybaczek popielaty
rybaczek srokaty

Oenanthe moesta
Erithacus rubecula
Megaceryle alcyon
Ceryle rudis

Passer italiae
Passer moabiticus
Passer montanus
Passer simplex
Passerina cyanea

wróbel palestynski
mazurek
wróbel pustynny
łuszczyk indygowy

rybitwa
rybitwa
rybitwa
rybitwa
rybitwa

Sterna repressa
Thalasseus bengalensis
Sternula albifrons
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida

arabska
bengalska
białoczelna
białoskrzydła
białowąsa

Pastor roseus

pasterz

Pelagodroma marina
Pelecanus crispus

oceannik bialobrewy
pelikan kędzierzawy

rybitwa
Onychoprion anaethetus
brunatnogrzbieta
rybitwa czarna
Chlidonias niger
rybitwa czarnogrzbieta Onychoprion fuscatus

Pelecanus onocrotalus
Pelecanus rufescens
Perdix perdix
Periparus ater
Perisoreus infaustus
Pernis apivorus
Pernis ptilorhynchus
Petrochelidon
Petronia petronia
Phaethon aethereus
Phalacrocorax
aristotelis
Phalacrocorax carbo
Phalaropus fulicarius
Phalaropus lobatus
Phalaropus tricolor
Phasianus colchicus
Pheucticus ludovicianus

pelikan róŜowy
pelikan mały
kuropatwa
sosnówka
sójka syberyjska
trzmielojad
trzmielojad czubaty
jaskólka rdzawoszyja
wróbel skalny
faeton bialosterny
kormoran czubaty

rybitwa
rybitwa
rybitwa
rybitwa
rybitwa
rybitwa
rybitwa
rybitwa
rybitwa
rycyk
ryzojad

kormoran
płatkonóg płaskodzioby
płatkonóg szydłodzioby
platkonóg trójbarwny
baŜant
luszcz strojny

rzepołuch
samotnik
ścierwnik
sęp kasztanowaty
sep plamisty
sęp płowy

Carduelis flavirostris
Tringa ochropus
Neophron percnopterus
Aegypius monachus
Gyps rueppellii
Gyps fulvus

Philomachus pugnax
Phoeniconaias minor
Phoenicopterus
chilensis
Phoenicopterus roseus

batalion
flaming mały
flaming chilijski

sep uszaty
sierpiec
sierpówka

Torgos tracheliotus
Bucephala islandica
Streptopelia decaocto

flaming róŜowy

sieweczka dlugonoga

Charadrius asiaticus

Phoenicopterus ruber
Phoenicurus
erythrogastrus
Phoenicurus moussieri

flaming karmazynowy
pleszka kaukaska

sieweczka krzykliwa
sieweczka mongolska

Charadrius vociferus
Charadrius mongolus

pleszka algierska

sieweczka morska

Charadrius alexandrinus

Phoenicurus ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus borealis
Phylloscopus
canariensis
Phylloscopus collybita
Phylloscopus collybita
tristis
Phylloscopus coronatus

kopciuszek
pleszka

sieweczka obroŜna
sieweczka piaskowa

Charadrius hiaticula
Charadrius pecuarius

świstunka górska
swistunka kanaryjska

sieweczka pustynna
Charadrius leschenaultii
sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
sieweczka skapopletwa Charadrius semipalmatus

pierwiosnek
pierwiosnek syberyjski

siewka szara
siewka złota

Pluvialis dominica
Pluvialis apricaria

swistunka oliwkowa

siewka złotawa

Pluvialis fulva

Phylloscopus
Phylloscopus
Phylloscopus
Phylloscopus

świstunka
świstunka
swistunka
świstunka

siewnica
sikora lazurowa
sikora pólnocna
sikora uboga

Pluvialis squatarola
Cyanistes cyanus
Poecile cinctus
Poecile palustris

fuscatus
humei
ibericus
inornatus

brunatna
ałtajska
iberyjska
Ŝółtawa

czarnoucha
kalifornijska
królewska
krótkodzioba
popielata
róŜowa
rzeczna
wielkodzioba
zlotodzioba

Sterna forsteri
Thalasseus elegans
Thalasseus maximus
Gelochelidon nilotica
Sterna paradisaea
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Hydroprogne caspia
Thalasseus bergii
Limosa limosa
Dolichonyx oryzivorus

Phylloscopus lorenzii
Phylloscopus nitidus
Phylloscopus orientalis

swistunka gruzinska
swistunka kaukaska
swistunka zlotorzytna

sikora zalobna
siniak
siwerniak

Poecile lugubris
Columba oenas
Anthus spinoletta

Phylloscopus
plumbeitarsus
Phylloscopus
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus sibilatrix

swistunka amurska

skotniczka

Scotocerca inquieta

świstunka złotawa
świstunka grubodzioba
świstunka leśna

skowron pustynny
skowronczyk arabski
skowrończyk
krótkopalcowy
skowronczyk maly

Alaemon alaudipes
Eremalauda dunni
Calandrella brachydactyla

skowronczyk
sierpodzioby
skowronek
skowronek orientalny
skowroniak
skowronik piaskowy

Chersophilus duponti

Phylloscopus
trochiloides
Phylloscopus trochilus

wójcik

Pica pica
Picoides tridactylus
Picus canus
Picus vaillantii

sroka
dzięcioł trójpalczasty
dzięcioł zielonosiwy
dzieciol algierski

piecuszek

Calandrella rufescens

Alauda arvensis
Alauda gulgula
Ramphocoris clotbey
Ammomanes deserti

Picus viridis
Pinicola enucleator
Piranga olivacea
Platalea alba
Platalea leucorodia
Plectrophenax nivalis
Plegadis falcinellus
Ploceus manyar

dzięcioł zielony
łuskowiec
piranga szkarlatna
warzęcha czerwonolica
warzęcha
śnieguła
ibis kasztanowaty
wiklacz kreskowany

skowronik rudawy
ślepowron
słonka
slowik modry
słowik rdzawy
slowik rubinowy
słowik szary
śmieszka

Ploceus
melanocephalus
Pluvialis apricaria
Pluvialis dominica
Pluvialis fulva
Pluvialis squatarola
Pluvianus aegyptius
Podiceps auritus
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Podilymbus podiceps
Poecile cinctus
Poecile lugubris
Poecile montanus
Poecile palustris
Polysticta stelleri
Porphyrio alleni

wiklacz czarnoglowy

śnieguła

Ammomanes cinctura
Nycticorax nycticorax
Scolopax rusticola
Luscinia cyane
Luscinia megarhynchos
Luscinia calliope
Luscinia luscinia
Chroicocephalus
ridibundus
Plectrophenax nivalis

siewka złota
siewka szara
siewka złotawa
siewnica
pijawnik
perkoz rogaty
perkoz dwuczuby
perkoz rdzawoszyi
zausznik
perkoz grubodzioby
sikora pólnocna
sikora zalobna
czarnogłówka
sikora uboga
birginiak
sultanka afrykanska

śnieŜka
śnieŜyca cesarska
śnieŜyca duŜa
sniezyca mala
sójka
sójka syberyjska
sokól berberyjski
sokół skalny
sokól sniady
sokół wędrowny
sosnówka
sowa jarzębata
sowa śnieŜna
sóweczka
śpiewak
srebrnodziobek indyjski

Montifringilla nivalis
Chen canagica
Chen caerulescens
Chen rossii
Garrulus glandarius
Perisoreus infaustus
Falco pelegrinoides
Falco eleonorae
Falco concolor
Falco peregrinus
Periparus ater
Surnia ulula
Bubo scandiacus
Glaucidium passerinum
Turdus philomelos
Euodice malabarica

Porphyrio martinica
Porphyrio porphyrio
Porzana carolina
Porzana parva
Porzana porzana

sultanka amerykanska
modrzyk
kureczka karolinska
zielonka
kropiatka

Pica pica
Cyanopica cyanus
Lanius excubitor
Pterocles alchata
Pterocles exustus

Porzana pusilla

karliczka

Prinia gracilis
Prunella atrogularis

prinia zwyczajna
plochacz czarnogardly

sroka
sroka blekitna
srokosz
stepówka bialobrzucha
stepówka
brunatnobrzucha
stepówka
czarnobrzucha
stepówka piaskowa
stepówka prazkowana

Prunella collaris
Prunella modularis
Prunella montanella
Prunella ocularis
Psittacula eupatria
Psittacula krameri
Pternistis erckelii
Pterocles alchata

płochacz halny
pokrzywnica
płochacz syberyjski
plochacz pstry
aleksandretta większa
aleksandretta obroŜna
frankolin brazowoglowy
stepówka bialobrzucha

stepówka rudogardla
sterniczka
sterniczka jamajska
strepet
strumieniówka
strzyzyk zwyczajny
sultanka afrykanska
sultanka amerykanska

Pterocles senegallus
Oxyura leucocephala
Oxyura jamaicensis
Tetrax tetrax
Locustella fluviatilis
Troglodytes troglodytes
Porphyrio alleni
Porphyrio martinica

Pterocles coronatus
Pterocles exustus

stepówka piaskowa
stepówka brunatnobrzucha

swiergotek bagienny
Anthus rubescens
swiergotek dlugodzioby Anthus similis

Pterocles lichtensteinii

stepówka prazkowana

świergotek drzewny

Anthus trivialis

Pterocles orientalis

stepówka czarnobrzucha

swiergotek kanaryjski

Anthus berthelotii

Pterocles senegallus
Pterodroma feae

stepówka rudogardla

świergotek łąkowy
świergotek nadmorski

Anthus pratensis
Anthus petrosus

Pterodroma madeira
Ptyonoprogne fuligula

petrel maderski
jaskólka blada

Anthus campestris
Anthus cervinus

Ptyonoprogne rupestris jaskólka skalna

świergotek polny
świergotek
rdzawogardły
swiergotek stepowy

Puffinus
Puffinus
Puffinus
Puffinus

burzyk wielki
burzyk szary
burzyk balearski

świergotek tajgowy
świergotek tundrowy
świerszczak
świerszczak melodyjny

Anthus hodgsoni
Anthus gustavi
Locustella naevia
Locustella certhiola

burzyk pólnocny

swierszczak nakrapiany Locustella lanceolata

baroli
gravis
griseus
mauretanicus

Puffinus puffinus

Pterocles orientalis
Pterocles coronatus
Pterocles lichtensteinii

Anthus godlewskii

Puffinus yelkouan

burzyk sródziemnomorski

świstun

Anas penelope

Pycnonotus barbatus
Pycnonotus leucotis
Pycnonotus
xanthopygos
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Pyrrhula pyrrhula

bilbil ogrodowy
bilbil bialouchy
bilbil arabski

swistun amerykanski
świstunka ałtajska
swistunka amurska

wieszczek
wronczyk

świstunka brunatna
świstunka górska

Anas americana
Phylloscopus humei
Phylloscopus
plumbeitarsus
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus bonelli

gil

świstunka grubodzioba Phylloscopus schwarzi

skowroniak
szablodziób

swistunka gruzinska
swistunka iberyjska
swistunka kanaryjska

Phylloscopus lorenzii
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus canariensis

swistunka
świstunka
swistunka
świstunka

Phylloscopus
Phylloscopus
Phylloscopus
Phylloscopus

Rallus aquaticus
Ramphocoris clotbey
Recurvirostra avosetta
Regulus ignicapilla
Regulus madeirensis
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Rhodopechys
sanguineus
Rhodospiza obsoleta
Rhodostethia rosea
Riparia paludicola
Riparia riparia
Rissa tridactyla
Rostratula benghalensis

zniczek
mysikrólik
remiz

gilak blady
mewa róŜowa
brzegówka
mewa trójpalczasta

kaukaska
leśna
oliwkowa
złotawa

nitidus
sibilatrix
coronatus
proregulus

swistunka zlotorzytna

Phylloscopus orientalis

świstunka Ŝółtawa
syczek
syczek arabski
synogarlica senegalska
szablodziób
szareczka czarnosterna

Phylloscopus inornatus
Otus scops
Otus brucei
Spilopelia senegalensis
Recurvirostra avosetta
Oenanthe melanura

Saxicola caprata

klaskawka czarna

szczudłak

Himantopus himantopus

Saxicola dacotiae
Saxicola maurus
Saxicola rubetra

klaskawka kanaryjska
klaskawka syberyjska
pokląskwa

szczygieł
szlachar
szlamiec dlugodzioby

Carduelis carduelis
Mergus serrator
Limnodromus scolopaceus

Saxicola rubicola

kląskawka

szlamiec krótkodzioby

Limnodromus griseus

Saxicola torquatus
Scolopax rusticola

słonka

szlamnik
szlamnik amerykanski

Limosa lapponica
Limosa haemastica

Scotocerca inquieta
Seiurus aurocapilla
Serinus canaria

skotniczka
lasówka zlotoglowa
kanarek

szpak
szpak jednobarwny
tajfunnik cienkodzioby

Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Bulweria bulwerii

Serinus pusillus

kulczyk królewski

tamaryszka

Serinus serinus
Serinus syriacus

kulczyk
kulczyk syryjski

terekia
trzciniak

Acrocephalus
melanopogon
Xenus cinereus
Acrocephalus arundinaceus

Setophaga ruticilla

lasówka szkarlatna

trzciniak glosny

Acrocephalus stentoreus

Sitta europaea
Sitta krueperi
Sitta ledanti

kowalik turecki
kowalik algierski

trzciniak grubodzioby
trzciniak perski
trzcinniczek

Iduna aedon
Acrocephalus griseldis
Acrocephalus scirpaceus

Sitta neumayer
Sitta tephronota
Sitta whiteheadi
Somateria fischeri
Somateria mollissima
Somateria spectabilis

kowalik skalny
kowalik duzy
kowalik korsykanski
edredon okularowy
edredon
turkan

trzcinniczek kaspijski
trzmielojad
trzmielojad czubaty
trznadel
trznadel białogłowy
trznadel czarnogłowy

Acrocephalus agricola
Pernis apivorus
Pernis ptilorhynchus
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephalos
Emberiza melanocephala

Sphyrapicus varius

oskomik czerwonogardly

trznadel czubaty

Emberiza rustica

Spilopelia senegalensis synogarlica senegalska

trznadel modroglowy

Emberiza caesia

wydrzyk długosterny
Stercorarius
longicaudus
Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny

trznadel popielaty

Emberiza cineracea

trznadel rudoglowy

Emberiza bruniceps

Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny

trznadel rudy

Emberiza rutila

Stercorarius skua
Sterna dougallii
Sterna forsteri
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna repressa
Sternula albifrons
Streptopelia decaocto
Streptopelia orientalis

wydrzyk wielki
rybitwa róŜowa
rybitwa czarnoucha
rybitwa rzeczna
rybitwa popielata
rybitwa arabska
rybitwa białoczelna
sierpówka
turkawka wschodnia

Emberiza buchanani
Emberiza sahari
Emberiza striolata
Emberiza spodocephala
Emberiza aureola
Emberiza chrysophrys
Emberiza pusilla
Somateria spectabilis
Oena capensis

Streptopelia risoria
Streptopelia turtur
Strix aluco
Strix butleri
Strix nebulosa
Strix uralensis
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sula leucogaster
Surnia ulula
Sylvia atricapilla
Sylvia balearica
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis

cukrówka
turkawka
puszczyk zwyczajny
puszczyk arabski
puszczyk mszarny
puszczyk uralski
szpak jednobarwny
szpak
gluptak bialobrzuchy
sowa jarzębata
kapturka

trznadel skalny
trznadel smuzkowany
trznadel smuzkowany
trznadel szaroglowy
trznadel złotawy
trznadel zlotobrewy
trznadelek
turkan
turkaweczka
czarnogardła
turkawka
turkawka wschodnia
tymal arabski
tymal iracki
tymal saharyjski
uhla
uhla amerykańska
uhla pstrodzioba
ular kaspijski
ular kaukaski
uszatka
uszatka błotna
uszatka mauretanska
warzęcha
warzęcha czerwonolica

gajówka
pokrzewka wasata
cierniówka

Streptopelia turtur
Streptopelia orientalis
Turdoides squamiceps
Turdoides altirostris
Turdoides fulva
Melanitta fusca
Melanitta deglandi
Melanitta perspicillata
Tetraogallus caspius
Tetraogallus caucasicus
Asio otus
Asio flammeus
Asio capensis
Platalea leucorodia
Platalea alba

Sylvia conspicillata
Sylvia crassirostris

pokrzewka okularowa

wąsatka
Panurus biarmicus
wierzbówka zwyczajna Cettia cetti

Sylvia curruca
Sylvia deserti

piegŜa

wieszczek
wiklacz czarnoglowy

Pyrrhocorax graculus
Ploceus melanocephalus

Sylvia deserticola
Sylvia hortensis
Sylvia leucomelaena

pokrzewka algierska
lutniczka
pokrzewka arabska

wiklacz kreskowany
wiklacz sloneczny
wireonek czerwonooki

Ploceus manyar
Euplectes afer
Vireo olivaceus

Sylvia melanocephala
Sylvia melanothorax
Sylvia mystacea

pokrzewka aksamitna
pokrzewka cypryjska
pokrzewka kaspijska

włochatka
wodniczka
wójcik

Aegolius funereus
Acrocephalus paludicola
Phylloscopus trochiloides

Sylvia nana
Sylvia nisoria

pokrzewka pustynna
jarzębatka

wróbel
wróbel krótkopalcowy

Passer domesticus
Carpospiza brachydactyla

Sylvia ruppeli

pokrzewka czarnogardla

wróbel palestynski

Passer moabiticus

Sylvia sarda
Sylvia undata

pokrzewka czarniawa
pokrzewka kasztanowata

wróbel pustynny
wróbel skalny

Passer simplex
Petronia petronia

Syrmaticus reevesii

bazant królewski

Passer hispaniolensis

Syrrhaptes paradoxus
Tachybaptus ruficollis
Tachymarptis melba
Tadorna cana

pustynnik
perkozek
jerzyk alpejski
kazarka szaroglowa

wróbel
sródziemnomorski
wróbel zóltogardly
wrona orientalna
wrona siwa
wronczyk

Tadorna ferruginea

kazarka rdzawa

wydrzyk długosterny

Stercorarius longicaudus

Tadorna tadorna
Tarsiger cyanurus
Tchagra senegalus
Terathopius ecaudatus
Tetrao urogallus
Tetraogallus caspius
Tetraogallus caucasicus

ohar
czagra senegalska
kuglarz
głuszec
ular kaspijski
ular kaukaski

wydrzyk ostrosterny
wydrzyk tęposterny
wydrzyk wielki
zaganiacz
zaganiacz afganski
zaganiacz blady
zaganiacz maly

Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius skua
Hippolais icterina
Iduna rama
Iduna pallida
Iduna caligata

Tetrastes bonasia
Tetrax tetrax

jarząbek
strepet

zaganiacz oliwny
zaganiacz pustynny

Hippolais olivetorum
Hippolais languida

Gymnoris xanthocollis
Corvus splendens
Corvus cornix
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Thalassarche
albatros czarnobrewy
melanophris
Thalasseus bengalensis rybitwa bengalska

zaganiacz szczebiotliwy Hippolais polyglotta
zaroślówka

Acrocephalus dumetorum

Thalasseus bergii
Thalasseus elegans
Thalasseus maximus

zausznik
zięba
zieba kanaryjska LRcd

Podiceps nigricollis
Fringilla coelebs
Fringilla teydea

zielonka

Porzana parva

rybitwa zlotodzioba
rybitwa kalifornijska
rybitwa królewska

Thalasseus
sandvicensis
Threskiornis
aethiopicus
Tichodroma muraria
Torgos tracheliotus

ibis czczony

zimorodek

Alcedo atthis

pomurnik
sep uszaty

Oenanthe chrysopygia
Oenanthe xanthoprymna

Tringa erythropus
Tringa flavipes
Tringa glareola
Tringa melanoleuca
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa semipalmata
Tringa solitaria
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes

brodziec śniady
brodziec Ŝółtonogi
łęczak
brodziec piegowaty
kwokacz
samotnik
blotowiec
brodziec ciemnorzytny
brodziec pławny
krwawodziób
strzyzyk zwyczajny

zlotorzytka perska
zlotorzytka
rdzawosterna
zniczek
Ŝołna
zolna modrolica
zolna wschodnia
Ŝuraw
zuraw bialy
zuraw kanadyjski
Ŝuraw stepowy
Ŝwirowiec łąkowy
zwirowiec orientalny
Ŝwirowiec stepowy

Tryngites subruficollis
Turdoides altirostris
Turdoides fulva
Turdoides squamiceps

biegus płowy
tymal iracki
tymal saharyjski
tymal arabski

Anthus richardi
Bubulcus ibis
Burhinus oedicnemus
Calonectris d. diomedea

Turdus atrogularis
Turdus eunomus

drozd czarnogardły
drozd rdzawoskrzydły

Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus migratorius
Turdus naumanni
Turdus obscurus
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus ruficollis
Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Turnix sylvaticus
Tyto alba
Upupa epops
Uria aalge
Uria lomvia
Vanellus gregarius
Vanellus indicus
Vanellus leucurus
Vanellus spinosus

droździk
kos
drozd wędrowny
drozd rdzawy
drozd oliwkowy
śpiewak
kwiczoł
drozd rdzawogardły
drozd obroŜny
paszkot
przepiórnik zwyczajny
plomykówka zwyczajna
dudek
nurzyk
nurzyk polarny
czajka towarzyska
czajka indyjska
czajka stepowa
czajka szponiasta

Carpodacus rubicilla
Columba livia (var.
domestica)
Ficedula speculigera
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Iduna opaca
Lanius isabellinus
Larus smithsonianus
Loxia curvirostra
Nucifraga caryocatactes
Oceanodroma castro
Oenanthe halophila
Oriolus oriolus
Pandion haliaetus
Passer italiae
Phylloscopus borealis
Pterodroma feae
Puffinus baroli
Rallus aquaticus
Regulus madeirensis
Rhodopechys sanguineus

Vanellus vanellus
Vireo olivaceus

czajka
wireonek czerwonooki

Riparia paludicola
Rostratula benghalensis

Xema sabini
Xenus cinereus
Zenaida macroura
Zonotrichia albicollis
Zonotrichia leucophrys

mewa obroŜna
terekia
golebiak karolinski
pasówka bialogardla
pasówka bialobrewa

Saxicola torquatus
Sitta europaea
Sylvia balearica
Sylvia crassirostris
Sylvia deserti

Zoothera aurea
Zoothera sibirica

drozdon pstry
drozdoń ciemny

Tarsiger cyanurus
Thalasseus sandvicensis

Regulus ignicapilla
Merops apiaster
Merops persicus
Merops orientalis
Grus grus
Grus leucogeranus
Grus canadensis
Grus virgo
Glareola pratincola
Glareola maldivarum
Glareola nordmanni

