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Fričovo názvosloví (ve smyslu zásad, které vyslo-
vil již Presl) vycházelo v zásadě z Linného binární 
vědecké nomenklatury rod–druh (buřňák malý, 
drozd Naumannův). Základem většiny rodových 

jmen byla tradiční lidová jména (husa, kachna, 
sýkora). Některá známá jména zřetelně odlišných 
druhů byla však chápána jako jména monospeci-
ová nebo quasi monospeciová a zůstala jednoslovná 
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První česká jména ptáků založená u většiny druhů na vědecké bázi (rod–druh) pocházejí z r. 1851. Po-
slední stav vyjadřují jména použitá Faunistickou komisí při České společnosti ornitologické z roku 2009. 
Rozhodujícími body pro změny jmen bylo názvosloví České společnosti ornitologické založené na  díle 
Harterta (1931) a reforma zoologického názvosloví 1954. Ze 403 druhů ptáků zjištěných na území České 
republiky se v době 1851–2009 změnilo české jméno u 240 druhů (59,6 %), u některých jmen několikrát. 
Důvody byly jak věcné, tak formální. Z  věcných důvodů (119 změn rodových, 203 změn druhových) to 
bylo především doplnění původního jednoslovného jména druhovým (68 jmen) a uplatňování změn taxo-
nomického pojetí (zejména 1954). Změn z důvodů formálních bylo méně (22 změn rodového jména, 61 změn 
druhového jména). Od roku 1955 se počet změn silně snížil: věcné změny byly zaznamenány jen u 5 jmen 
rodových a u 41 jmen druhových.

The scientific names of birds were first used in the Czech language in 1851. The last statement on the names 
to be used by the Rarities Committee of Czech Ornithological Society was in 2009. The work of Harter (1931) 
and the reform of zoological nomenclature (1954) both influenced the establishment of the new nomenclature 
of bird names. There have been name changes for 240 (59,6  %) of the 403 bird species observed in the Czech 
Republic between 1851 to 2009, sometimes several times. The reasons were objective and formal. Formal rea-
sons accounted for only a few changes, names usually modified by the addition of original solid name or by 
the interpretation of changes in taxonomic conception. Since 1955 changes in nomenclature have decreased.
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I když první česká jména živočišných objektů jako 
vědecké termíny vytvořil Presl (1823, 1825), sku-
tečné základy soustavného vědeckého pojmenování 
ptáků ČR v českém jazyku položil až Antonín Frič 

v roce 1851 (viz Černý 1977). Od těch dob proběhly 
v českém národním názvosloví u 60 % druhů ptáků 
značné změny (tab. 1).

Tab. 1 / Tab. 1: Změna jména (jakéhokoliv druhu) v údobí 1870–2009 / Modification of the scientific name 
(whichever species) in the period 1870–2009

Počet druhů zjištěných na území ČR do r. 2010 (FK ČSO, kategorie A-D)   403*

Počet druhů, u nichž proběhla nějaká změna jména 240  59,6 %

* Seznam FK zaznamenává 405 druhů, zde nejsou započítáni bažant královský (Syrmaticus reevesii) 
a městští holubi, uvedení v seznamu jako holub skalní (Columba livia).
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(brhlík, červenka, slavík aj.). Na druhé straně byla 
vytvářena druhová jména i pro známé druhy, pokud 
bylo evidentní, že existuje víc příbuzných forem, 
které je nutné jménem odlišit (husa divoká – polní 
– malá). Některá jména byla kompromisem: v  jed-
nom rodě zůstalo jak tradiční jednoslovné jméno 
pro známý druh, tak dvojslovná jména pro pří-
buzné, méně známé druhy (strnad – strnad luční). 
Konečně u některých druhů byla uváděna dvě jména 
stejně významná (káně lesní čili myšilov, pištěk čili 
propáska).

Ještě Kněžourek (1910–12) a  Janda (1902, 
1926–1928,1930) se přidrželi Fričova názvosloví, 
i  když s  drobnějšími změnami. V  letech 1903–23 
však vyšla Hartertova monografie „Die Vögel der 
paläarktischen Fauna“, která se stala obecně uzná-
vaným základem nejen systému palearktických 
ptáků, ale i konceptu subspecifického členění druhů 
a  jejich ternární nomenklatury. Na  jejím základě 
měla názvoslovná komise Čsl. ornitologické spo-
lečnosti vytvořit nové české názvosloví evropských 
ptáků, u druhů důsledně binární (tab. 2) a doplněné 
třetím jménem subspecií. Současně by se odstra-
nily i  zmíněné nedostatky a  nejasnosti ve  starších 
jménech. Zásady pro funkci národního názvosloví 
a tím i pro změny některých jmen tehdy formuloval 
Karásek (1929), jeden z členů této komise.

Nové názvosloví vydané v  r. 1931 jménem Čes-
koslovenské společnosti ornitologické mělo být 
základem stabilní české národní terminologie. 
Ve  značném rozsahu se tak stalo a  jediným rodo-
vým jménem se také definitivně odstranily mož-
nosti volby jako „káně lesní čili myšilov“ (pokud se 
nejednalo o jména lidová). Bohužel ještě před vydá-
ním tohoto názvosloví a pak zejména ve dvacetiletí 
po jeho vydání se objevily snahy, které tuto termino-

logickou unifikaci a její stabilitu podkopávaly. Zdů-
vodnění byla následující:
–  taxonomické změny v  hodnocení některých 

druhů po vydání dodatků Hartertova díla a dal-
ších publikací

–  důsledné ternární pojmenování v  původním 
názvosloví, dodávající „vědeckosti“ různým pub-
likovaným drobným terénním záznamům různé 
kvality („pozoroval jsem hejno lysek černých 
palearktických“) a to včetně případů, kdy fakticky 
nebylo použití ternárního jména oprávněné (jen 
některé subspecie se dají v terénu určit)

–  nedostatky (jazykové i  věcné) v  některých jménech 
(poštolka jižní západní, rybák anglický Gmelinův)

–  přemíra nevynalézavých druhových jmen a časté 
použití jména „obecný“ (tab. 3) a to i u druhů u nás 
ať již v době pojmenování či v následujících letech 
vzácných (pelikán obecný, chaluha obecná, tetří-
vek obecný)

–  časté používání nic neříkajících jmen věnovacích 
(drozd Naumannův, linduška Richardova) nebo 
i jmen autorů vědeckého jména (rybák Gmelinův)

Za  snahami o  revizi tohoto názvosloví byl však 
i hlubší rozpor v názorech na to, zda národní názvo-
sloví má či nemá (resp. musí či nemusí) vyjadřo-
vat taxonomické postavení jmenovaného druhu. 
U  tvůrců názvosloví vystihují dobře tento rozpor 
formulace zásad v  publikacích Karáska (1929), 
Hachlera (1938, 1944) a  Bayera et al. (1948). 
Českých národních jmen se to dotýká především 
ve dvou bodech. (1) Mají či nemají mít druhy taxo-
nomicky stejného rodu stejné národní rodové 
jméno? (2) Má mít každý taxonomický rod své 
zvláštní národní jméno? Česká národní jména totiž 
svojí formou (podstatné jméno následované přídav-
ným) přímo vybízejí k následování vědeckých jmen 
(rod – druh): nikoliv chocholatý morčák, ale mor-
čák chocholatý. To vedlo u některých názvoslovných 
specialistů někdy až ke  snaze prosadit v  českých 
jménech důsledné napodobování vědeckého jména 
daného druhu, dokonce i pouhým překladem dru-
hového jména (počínaje již českými jmény prosazo-
vanými E. Bayerem v publikaci Jirsíkově /1927/ – 

Tab. 2 / Tab. 2: Doplnění jednoslovného jména dru-
hovým / Replenishment of the solid genus name by 
the species name

1871–1930 29

1931 39
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např. pisík podbílý, chaluha cizopasní). Především 
se to však prosazovalo ve snahách vytvořit odlišné 
české jméno každého rodu. To vedlo k tvorbě jmen 
sice někdy z  hlediska jazykového docela snesitel-
ných (např. pěvuška namísto pěnice pro rod Pru-
nella; pěvušky tvoří odlišnou čeleď), ale většinou 
příliš připomínajících výtvory obrozenských bru-
sičů (např. rybářka nebo dokonce vlaštoryb pro rod 
rybáků Chlidonias, na rozdíl od rybáků rodu Sterna, 
rudík pro rod Carpodacus aj.). 

K  tomuto základnímu rozporu ve  „vědeckosti“ 
českých jmen přistupovaly i  zmíněné nedostatky 
či vlastnosti názvosloví z  r. 1931. Prosazovaly se 
však i  další důvody snah o  názvoslovné změny: 
snaha o uplatnění individuálně preferovaných jmen 
namísto běžných (vouska rákosní), nebo konečně 
i  individuální či regionální nechuť používat „ofici-
ální“ jména či jména vytvořená jinými pracovníky. 
Zajímavý je v té souvislosti např. rozpor mezi tezemi 
hlavního tvůrce zásad z r. 1948 K. Kostroně a jmény 

použitými v jeho nedlouho předtím publikovaném 
článku (Kostroň 1941). Všechna takto v  letech 
1931–1953 libovolně měněná jména nebo návrhy 
na ně, z nichž některé pak byly využity v názvosloví 
z  r. 1954, nejsou v materiálu u  jednotlivých druhů 
uvedena (většina je k nalezení u Klůze 1977). 

Přemíra individuálně měněných a  používaných 
jmen vedla ovšem k  terminologickému chaosu. 
Přitom podobná situace nebyla v  té době omezena 
pouze na ornitologii, ale projevovala se i  v dalších 
oborech zoologie. Tento chaos měl být zastaven jed-
náním tzv. Opavského sjezdu Čs. společnosti zoolo-
gické (1951) a následným vydáním Soustavy a jmen 
živočichů (Kratochvíl & Bartoš 1954). 

Změny v  českém ornitologickém názvosloví 
v knize petrifikované byly skutečně zásadní (tab. 3). 
Nejen věcně ale také z hlediska jazykové kultury – 
a to přesto, že publikace se v úvodu zaštítila souhla-
sem tehdejší hlavní lingvistické autority Františka 
Trávníčka.

Jak ukazují čísla v tab. 3, znamenalo nové názvo-
sloví ptáků největší zásah především do  starých 
„rodových“ jmen. Rozděleno bylo 14 českých „rodů“ 
(bukač, buřňák, datel, jespák, kachna, luňák, orel, 
rákosník, skřivan, sluka, sova, strnad, sýc) na  cel-
kem 36. Přitom18 „rodových“ jmen (babka, bráv-
ník, cvrčala, doupňák, hřivnáč, jikavec, kolohřivec, 
koňadra, kvíčala, modráček, modřinka, parukářka, 

pilich, pochop, pustovka, roháč, turkyně, uhelní-
ček) bylo naproti tomu zařazeno do  9 existujících 
a  1 nového rodu. Dvě změny jmen byly obojího 
typu: Rod husa byl rozdělen na husa a husice, pod 
jméno husa však byla zařazena turkyně, podobně 
do rodu drozd byl zařazen brávník, cvrčala, kvíčala, 
ale oddělen z něho skalník. 

Tab. 3 / Tab. 3: Změny českých rodových a druhových jmen ptáků ČR mezi 1871–2009 / Modification of the 
Czech genus and species name of the birds between 1871–2009

Jméno: Rodové Druhové Změna jména

Druh změny: Věcná Formální Věcná Formální „obecný“

n % n n % n n %

1871-1930 29 24,4 9 36 17,7 27  4 8

1931 16 13,5 7 56 27,6 7 14 28

1954 70 58,7 5 84 41,4 13 32 64

1955-2009 4 3, 4 1 27 13,3 14 0 0

 S 119 100 % 22 203 100 % 61 50 100 %
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Přesto však je z výsledné podoby jmen patrné, že 
i tak bylo „opavské“ názvosloví kompromisem mezi 
zastánci jednoho jména pro každý taxonomický 
rod a mezi zastánci možnosti rozdílných národních 
jmen v  jednom rodu. Těch zůstalo mimo taxono-
micky spojené rody ještě 13. Nejsložitěji proběhly 
tyto změny u  jména „kachna“. Vzniklo 6 nových 
českých jmen pro další taxonomické rody jmeno-
vané dříve jako kachna (hoholka, husice, kačka, 
kachnice, kachnička, zrzohlávka), ale v  rodu Anas 
(kachna) zůstalo dalších 5 rodových jmen (čírka, 
hvízdák, kopřivka, lžičák, ostralka). Podobně v rodu 
Falco zůstalo 5 „rodů“ (dřemlík, ostříž, poštolka, 
raroh, sokol), v  rodu Turdus zůstal kromě drozda 
i  „rod“ kos se dvěma druhy a  v  rodu Corvus pak 
3 „rody“ (kavka, krkavec a vrána).

Přes celkem dobře přijatou snahu o  stabilní 
a v mnoha ohledech zlepšené české odborné názvo-
sloví zůstaly některé pochybnosti, vedoucí případně 
k odmítání nových jmen.

Jedním z  hlavních sporných bodů zůstalo spo-
jení dvou podstatných jmen odlišného gramatic-
kého rodu (potápka roháč, polák chocholačka, polák 
kaholka, sýkora uhelníček). Tento rozpor se proje-
vuje zejména při použití českých jmen subspecií 
(potápka roháč evropský). Podobné je spojení i dvou 
starších a vžitých podstatných jmen, znamenajících 
původně různé druhy, ale nyní spojené do jednoho 
rodu (moták pochop, moták pilich, moták lužní). 
Další nesouhlas byl i  s  likvidací některých starých 
českých jmen (namísto rodu roháč rod potápka). 
Evidentně z  těchto důvodu zůstalo např. Morav-
ské ornitologické sdružení v Přerově (Sitko v úvodu 
Klůze 1977) ve svých publikacích u některých star-
ších nebo upravených jmen, doporučených zejména 
Klůzem a  shrnutých v  jeho knize v  MOS (1977) 
vydané (jikavec severní, kalous mokřadní, pochop 
rákosní, polák chocholatý). 

Po roce 1954 byla již spíše ojediněle použita jed-
notlivými autory i  další jména, která však vesměs 
nenašla širší uplatnění. Většinu jich je možné najít 
v  publikaci Klůzově (1977). Podobně tomu bylo 
i po vydání této publikace, kdy zejména autoři sou-
hrnných světových monografií (Pecina 1979, Felix 

1980) navrhli změny některých jmen našich ptáků. 
Proběhla i  kratší diskuze o  možnosti změn v  čes-
kých jménech (Hudec 1967, Havlín 1969, Krato-
chvíl 1969), která však v  konkrétní závěry nevy-
ústila. Tím veškeré návrhy na  větší revizi jmen 
našich ptáků snad definitivně skončily, jak je vidět 
i z tab. 3.

Autoři Fauny ČSSR – Ptáci I.–III. (1972–1983) 
a reedice prvých dvou svazků (1994, 2005) se vcelku 
přidrželi jmen z  r. 1954, s  několika výjimkami 
zejména s ohledem na rozdílné taxonomické posu-
zování některých druhů. Podobně pak postupovali 
další autoři (Hudec et al. 2003, Mlíkovský 2003, 
Faunistická komise ČSO 2009). Mezitím i  Svaz 
chovatelů vydával svoje názvosloví, které se týkalo 
volně žijících ptáků v  ČR jen u  řádu vrubozobých 
(Pecina 1979). Další „oficiální“ soubor jmen ptáků 
ČR je v  Ornitologické bibliotéce v  rámci Českých 
přírodovědných biblioték (www. Biblioteka.cz) 
a  v  korektuře je reedice posledního svazku Fauny 
ČR – Ptáci 3.

Ze všech podkladů je patrný potěšitelný fakt, že 
česká jména ptáků se skutečně do velké míry ustá-
lila. Zůstává nadále jen několik rozporů. Přede-
vším: Jak následovat v českých jménech časté, zčásti 
zřejmě nevyhnutelné, často však velmi krátko-
dobé změny ve vědecké nomenklatuře. Ty by ovšem 
nemusely a  neměly být důvodem u  našich ptáků 
ke změně českého jména, zejména rodového. Taková 
změna je snad akceptovatelná u  umělých a  ne 
právě frekventovaných jmen většiny rodů exotic-
kých, z našich ptáků se to týká snad jen rozhodnutí 
o jméně čížek / zvonohlík citronový, druhu střídavě 
řazeného do rodu Carduelis nebo Serinus. Podobně 
je tomu u tradiční břehule skalní proti jménu vlaš-
tovka pohorská, kdy změna (Hudec et al. 2003) byla 
motivována v  době sestavování názvosloví aktuál-
ním zařazením druhu do rodu Hirundo. 

Tento příklad svojí krátkodobostí ukazuje 
na úskalí sepětí názvosloví národního s vědeckým. 
Podobné platí i  pro nejasné a  proto často měněné 
hodnocení určité formy jako druhu nebo subspe-
cie. Např. čečetky hnízdící ve  střední a  západní 
Evropě byly od dob Harterta považovány za subspe-
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cii severoevropské čečetky zimní Carduelis flammea 
(čečetka zimní středoevropská C. f. cabaret). Teprve 
začátkem 21. stol. byly hodnoceny jako samostatný 
druh (čečetka tmavá Carduelis cabaret), nově se 
objevují opět v  obou verzích. Podobně tomu bylo 
u  dnes již více ustáleného pojetí husy krátkozobé 
Anser brachyrhynchus proti koncepci husy polní 
islandské Anser fabalis brachyrhynchus. 

Poněkud odlišný problém představuje české 
názvosloví u  obecně již uznávaného rozdělení lin-
dušky Anthus spinoletta (dříve v Evropě se subspe-
ciemi A. s. spinoletta, A. s. littoralis, A. s. petrosus) 
na dva druhy (A. spinoletta proti Anthus petrosus se 
subspeciemi A. p. petrosus a A. p. littoralis). Zatímco 
u prvního druhu je v českém jméně obecně akcep-
tována změna původní lindušky vodní na lindušku 
horskou, pro druhý druh byla vytvořena během 
posledních 10 let tři (!) česká jména: linduška vodní 
(SJ03, F3 – reedice), linduška pobřežní (Mlíkovský 
2003) a linduška skalní (FK). 

Všechny posledně jmenované příklady ukazují 
názorně na nevhodnost vázat důsledně česká jména 
na aktuální taxonomické hodnocení. Řešení těchto 
evidentně řídkých případů patrně spočívá v dohodě 
a  z  ní vyplývající autoritě dohodnutého jména. 
Z hlediska stability národního názvosloví jsou proti 
tomu zcela nevhodné jakékoliv a  zejména neodů-
vodněné změny tradičních známých jmen. Pokud 
by měla být Faunistická komise ČSO i názvoslovnou 
autoritou pro česká jména ptáků, měla by těch něko-
lik zbývajících sporných jmen dořešit.
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Alka malá – Alca torda (K,Ja,ČN31-FK) 

(F) Alk malý

Alkoun obecný – Cepphus grylle    (Ja,ČN31-FK) 

(F,K) Alkoun holubí 

Bažant obecný  –  Phasianus colchicus    (K-FK) 

(F) – (Ja,ČN31) Bažant kolchický (Klůz 65) Bažant kolchidský 

Běhulík plavý  –  Cursorius cursor   (ČN31-FK) 

(F) Běhulík (K,Ja) Běhulík evropský

Bekasina otavní  –  Gallinago gallinago   (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Sluka otavní 

Bekasina větší  –  Gallinago media   (KB54-FK) 

(F,K) Sluka střední (Ja,ČN31) Sluka prostřední

Bělořit okrový  –  Oenanthe hispanica    (KB54-FK) 

(F,K) Bělořit jižní (Ja) – (ČN31) Bělořit okrověhřbetý

Bělořit šedý  –  Oenanthe oenanthe    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Bělořit obecný

Berneška bělolící  –  Branta leucopsis    (Ja,ČN31-FK) 

(F,K) Husa bělolící

Berneška rudokrká  –  Branta ruficollis    (Ja,ČN31-FK) 

(F,K) Husa rudokrká

Berneška tmavá  –  Branta bernicla    (ČN31-FK) 

(F,K) Husa berneška (Ja) Berneška obecná

Berneška velká  –  Branta canadensis   (KB54-FK) 

(F,ČN31) - (K,Ja) Husa kanadská 

Brhlík lesní  –  Sitta europaea   (KB54-FK) 

(F) Brhlík (K,Ja,ČN31) Brhlík obecný

Brkoslav severní  –  Bombycilla garrulus   (ČN31-FK) 

(F,K) Brkoslav (Ja) Brkoslav obecný 

Příloha (materiály)
Zkratky pramenů jsou uvedeny v seznamu literatury. Prameny u každého druhu jsou seřazeny pokud možno 
podle stáří, spojovník mezi dvěma prameny (např. ČN31-FK) znamená, že jméno se v mezidobí nezměnilo.
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Břehule říční  –  Riparia riparia    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Břehule obecná

Břehule skalní  –  Ptyonoprogne rupestris  (F-FK) 

(SJ03) Vlaštovka pohorská

Budníček lesní  –  Phylloscopus sibilatrix   (ČN31-FK) 

(F,Ja) Sýkavka (K) Sykavka

Budníček pruhohlavý  –  Phylloscopus inornatus   (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Pruhohlávek skromný (ČN31) 

Budníček zlatohlavý  –  Phylloscopus proregulus    (KB54-FK) 

(F,Ja) - (K) Pruhohlávek Pallasův (ČN31) Budníček Pallasův

Bukač velký  –  Botaurus stellaris    (F,Ja,ČN31-FK) 

(K) Bukač obecný 

Bukáček malý  –  Ixobrychus minutus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31,JSK45) Bukač malý

Buřňáček malý  –  Hydrobates pelagicus   (KB54-FK) 

(F,K,ČN31) Buřňák malý (Ja) Burňák malý

Cetie jižní  –  Cettia cetti  KL69-FK) 

(F,K,ČN31) Rákosník Cettiův (Ja,KB)

Cvrčilka říční  –  Locustella fluviatilis    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Rákosník říční

Cvrčilka slavíková  –  Locustella luscinioides    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Rákosník slavíkový

Cvrčilka zelená  –  Locustella naevia    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Rákosník zelený

Čečetka zimní  –  Carduelis flammea    (KB54,KL69,Há78,F83, 

GO94, SJ03,Mlík03,FK) 

(F) Čečatka obecná (K,ČN31) Čečetka obecná (Ja) Čečetka

Čečetka tmavá – Carduelis cabaret   (SJ03,FK) 

(KB54,KL69,Há78) Čečetka zimní středoevropská (F83) Čečetka zimní 

evropská (ČN31) Čečetka malá

Čejka chocholatá  –  Vanellus vanellus    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Čejka obecná

Čejka trnitá  –  Vanellus spinosus    (K,ČN31-FK) 

(F,Ja) Čejka africká (KB)

Červenka obecná  –  Erithacus rubecula    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Červenka

Čížek lesní  –  Carduelis spinus    (KB54-FK) 

(F,Ja) Čížek (K,ČN31) Čížek obecný 

Datlík tříprstý  –  Picoides tridactylus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31,JSK45) Datel tříprstý

Dlask tlustozobý  –  Coccothraustes coccothraustes    (KB54-FK) 

(F,K) Dlask (Ja,ČN31) Dlask obecný

Drop chocholatý  –  Chlamydotis macqueenii    (ČN31,FK) 

(F) Drop asiatský (K) Drop asijský (Ja) Drop obojkatý (KB54,F75-04, 

Há85,GO94,SJ03,Mlík03) Drop obojkový 

Drop velký  –  Otis tarda    (F,ČN31-FK) 

(K,Ja) Drop veliký 

Drozd brávník  –  Turdus viscivorus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Brávník (ČN31,Há78,HR92) Brávník obecný

Drozd cvrčala  –  Turdus iliacus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Cvrčala (ČN31,Há78,HR92) Cvrčala obecná

Drozd kvíčala  –  Turdus pilaris    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Kvíčala (ČN31,Há78,HR92) Kvíčala obecná

Drozd pestrý  –  Zoothera dauma    (KB54-FK) 

(F,MU) Drozd Whiteův (K) Drozd horský (Ja)

Drozd proměnlivý – Turdus atrogularis    (ČN31-FK) 

(F,K) Drozd černohrdlý (Ja,KB54) -  (ČN31) Drozd proměnlivý 

černohrdlý (F83) Drozd proměnlivý západosibiřský (A97) Drozd tma-

vohrdlý (= T. eunomus)

Drozd rezavý  –  Turdus naumanni    (KB54-FK) 

(F,K,MU) Drozd Naumannův (Ja)

Drozd zpěvný  –  Turdus philomelos    (Ja, ČN31-FK) 

(F,K) Drozd obecný

Dřemlík tundrový  –  Falco columbarius   (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Dřemlík (ČN31,JSK41) Dřemlík obecný

Dudek chocholatý  –  Upupa epops    (ČN31-FK) 

(F,K) Dudek (Ja) Dudek obecný

Dytík úhorní  –  Burhinus oedicnemus   (KB54-FK) 

(F,FK) Dytík (Ja) Dytík evropský (ČN31) Dytík obecný

 
Hohol severní  –  Bucephala clangula    (KB54-FK) 

(F,K) Hohol (Ja,ČN31) Hohol obecný

Hoholka lední  –  Clangula hyemalis    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Kachna lední

Holub doupňák  –  Columba oenas    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Doupňák (ČN31) Doupňák obecný

Holub hřivnáč  –  Columba palumbus    (KB54-FK) 

(F,K) Řivnáč (Ja) Hřivnáč (ČN31) Hřivnáč obecný

Hrdlička zahradní  –  Streptopelia decaocto    (KB54-FK) 

(F,K) – (Ja,ČN31) Hrdlička chechtavá

Husa běločelá  –  Anser albifrons    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Husa turkyně (ČN31) Turkyně velká 
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Husa krátkozobá  –  Anser brachyrhynchus    (F72-95,A97,SJ03,FK) 

(F) – (K,Ja,ČN31) Husa růžonohá (KB54) Husa polní islandská 

(Mlík03) Husa islandská

Husa malá  –  Anser erythropus    (KB54-FK) 

(F) – (K) Husa malá (Ja) Husa zakrslá (ČN31) Turkyně malá 

Husa sněžní  –  Anser caerulescens   (Ja,ČN31-FK) 

(F,K) Husa sněžná

Husa velká  –  Anser anser    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Husa divoká 

Husice liščí  –  Tadorna tadorna    (KB54-FK) 

(F,Ja) Kachna liščí (K,ČN31) Husa liščí

Husice nilská  –  Alopochen aegyptiaca    (PE79,A97,FK) 

(F,K,Ja) Husa egyptská (KB54,F72-94,SJ03) Husice egyptská 

Husice rezavá  –  Tadorna ferruginea    (KB54-FK) 

(F) Kachna rudá (K,Ja,ČN31) Husa rudá

Hvízdák americký  –  Anas americana    (GO94,Syl97,SJ03,FK) 

(F,K,Ja) - (PE79) Hvízdák šedohlavý 

Hvízdák euroasijský  –  Anas penelope    (KB54,PE79,FK) 

(F,K,Ja) Hvizdák (ČN31) Hvízdák evrasijský (F72-94, GO94, A97, SJ03, 

Mlík03) Hvízdák eurasijský

Hýl křivčí  –  Pinicola enucleator    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Hýl ořešník

 
Chaluha příživná  –  Stercorarius parasiticus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Chaluha obecná

Chaluha velká  –  Stercorarius skua    (F,ČN31-FK) 

(K) Chaluha veliká (Ja) Chaluha skua

Chocholouš obecný  –  Galerida cristata    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Chocholouš

Chřástal polní  –  Crex crex    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Chřástal luční  

 
Ibis posvátný  –  Threskiornis aethiopica    (K,Ja,ČN31-FK) 

(F) Ibis africký

Jeřáb popelavý  –  Grus grus    (Ja,ČN31-FK) 

(F) Zorav obecný (K) Jeřáb obecný

Jeřábek lesní  –  Bonasa bonasia    (ČN31-FK) 

(F,K) Jeřábek (Ja) Jeřábek evropský

Jespáček ploskozobý  –  Limicola falcinellus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Jespák ploskozobý

Jespák rezavý  –  Calidris canutus   (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Jespák islandský

Jestřáb lesní  –  Accipiter gentilis    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Jestřáb (ČN31,JSK41) Jestřáb obecný 

Jiřička obecná  –  Delichon urbicum    (ČN31-FK) 

(F,K) Jiříček (Ja) Jiřička

 
Kačka strakatá  –  Histrionicus histrionicus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Kachna strakatá (Klůz) Kachna pestrá

Kachna divoká  –  Anas platyrhynchos    (F,Ja,ČN31-FK) 

(K) Březňačka (PE79) Kachna březňačka

Kachnice bělohlavá  –  Oxyura leucocephala    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Kachna bělohlavá 

Kachnička mandarinská  –  Aix galericulata    (KB54-FK) 

(F) - (K,Ja,ČN31) Kachna mandarinská

Kajka mořská  –  Somateria mollissima    (KB54-FK) 

(F) Kahajka obecná (K,Ja,ČN31) Kajka obecná

Kajka Stellerova  –  Polysticta stelleri    (Mlík03,FK) 

(F) Kachna pestrá (K,Ja) Kachna Stellerova (KB54) - (PE79,A97,SJ03) 

Kajka bělohlavá (ČN31,KB54,F72-94)

Kalandra černá  –  Melanocorypha yeltoniensis   (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Skřivan černý

Kalandra zpěvná  –  Melanocorypha calandra    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Skřivan kalandra

Kalous pustovka  –  Asio flammeus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Pustovka (ČN31,JSK45) Pustovka obecná (Klůz77,Há85) 

Kalous mokřadní

Kalous ušatý  –  Asio otus    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Kalous

Kameňáček pestrý  –  Arenaria interpres    (Há74,A97,Mlík03,FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Ústřičník malý (KB54,F75-05,GO94,SJ03) Kamenáček 

pestrý

Káně bělochvostá  –  Buteo rufinus    (KB54-FK) 

(F,K) Bělochvost (Ja,ČN31,JSK41) Káně bělochvost

Káně rousná  –  Buteo lagopus    (K,ČN31-FK) 

(F,Ja) Káně rousňák

Kavče žlutozobé  –  Pyrrhocorax graculus  (KB54-FK)  

(F,K,ČN31) Kavče žvatlavé  (Ja,JSK55-jako syn.) Kavče podhorní 

Kavka obecná  –  Corvus monedula    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Kavka

Keptuška běloocasá  –  Vanellus leucurus    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Keptuška bělorepá (KB54,F77-05) -

Keptuška stepní  –  Vanellus gregarius    (ČN31-FK) 

(F,K) Keptuška obecná (Ja) Čejka keptuška (KB54)

Kolpík bílý  –  Platalea leucorodia   (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31,JSK45) Kolpík obecný

Konipas citronový  –  Motacilla citreola    (ČN31-FK) 

(F,Ja) – (K) Konipas žlutohlavý (F83,HR92,A97) Konipas citrónový
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Konipas horský  –  Motacilla cinerea    (Ja,ČN31-FK) 

(F,K) Konipas horní

Konipas luční  –  Motacilla flava    (Ja,ČN31-FK) 

(F,K) Konipas žlutý

Konopka obecná  –  Carduelis cannabina    (ČN31-FK) 

(F,K) Jiřice obecná (Ja) Konopka

Konopka žlutozobá  –  Carduelis flavirostris    (KB54-FK) 

(F,K) Jiřice horní (Ja) Konopka horní (ČN31) Konopka horská

Kopřivka obecná  –  Anas strepera    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Kopřivka

Kormorán velký  –  Phalacrocorax carbo   (KB54-FK) 

(F) Kormoran (K,Ja,ČN31) Kormorán obecný

Koroptev polní  –  Perdix perdix    (ČN31-FK) 

(F,K) Koroptev (Ja) Koroptev evropská

Kos černý  –  Turdus merula    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Kos obecný

Kos horský  –  Turdus torquatus   (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Kos turecký (ČN31) Kolohřivec horský

Krahujec obecný  –  Accipiter nisus    (ČN31-FK) 

(F) Krahulec (K,Ja) Krahujec

Králíček obecný  –  Regulus regulus    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Zlatohlávek obecný

Králíček ohnivý  –  Regulus ignicapilla    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Zlatohlávek ohnivý

Krkavec velký  –  Corvus corax    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Krkavec

Krutihlav obecný  –  Jynx torquilla    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Krutihlav

Křepelka polní  –  Coturnix coturnix    (KB54-FK) 

(F,K) Křepelka (Ja) Křepelka evropská (ČN31) Křepelka obecná

Křivka velká  –  Loxia pytyopsittacus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Křivka bavorská

Kukačka obecná  –  Cuculus canorus    (F,Ja,ČN31-FK) 

(K) Kukačka 

Kulík hnědokřídlý  –  Pluvialis dominica    (GO94-FK) 

(F,Ja,KB54) - (K) Kulík zlatý americký (ČN31) Kulík virginský 

(F77,Há85) Kulík viržinský 

Kulík zlatý  –  Pluvialis apricaria    (ČN3-FK) 

(F,K,Ja) Kulík obecný

Kulíšek nejmenší  –  Glaucidium passerinum    (KB54-FK) 

(F,K,ČN31) Sýc nejmenší (Ja) Sýček nejmenší

Kvakoš noční  –  Nycticorax nycticorax    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31,JSK45) Bukač noční

 

Labuť velká  –  Cygnus olor    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Labuť krotká

Ledňáček říční  –  Alcedo atthis    (KB54-FK) 

(F,K) Ledňáček (Ja,ČN31,JSK45) Ledňáček obecný

Lelek lesní  –  Caprimulgus europaeus    (KB54-FK) 

(F) Lelek (K) Lelek kozodoj (Ja,ČN31) Lelek obecný 

Linduška horská  –  Anthus spinoletta    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Linduška vodní

Linduška skalní  –  Anthus petrosus   (GO94,A97,FK) 

(F,K) Linduška temná (Ja) – (ČN31) Linduška vodní skandinávská 

(KB54,KL69,F83) Linduška horská skandinávská (SJ03) Linduška 

vodní (Mlík03) Linduška pobřežní

Linduška úhorní  –  Anthus campestris    (ČN31-FK) 

(F,K) Linduška rolní

Linduška velká  –  Anthus richardi    (F,K,KB54,KL69,Há78,F83, 

HR92, GO94,FK). 

(Ja) Linduška veliká   (ČN31) Linduška Richardova   (SJ03) Linduška 

zabajkalská

Luněc šedý  –  Elanus caeruleus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Luňák šedý

Lyska černá – Fulica atra    (ČN31-FK) 

(F) Liska obecná (K,Ja) Lyska černá

Lžičák pestrý  –  Anas clypeata    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Lžičák (ČN31) Lžičák obecný

 
Mandelík hajní  –  Coracias garrulus    (KB54-FK) 

(F,K) Mandelík (Ja,ČN31,JSK45) Mandelík obecný (Há85) Mandelík 

hájní

Mlynařík dlouhoocasý  –  Aegithalos caudatus    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Mlynařík

Modruška tajgová  –  Tarsiger cyanurus    (KL69,Há78,FK) 

(F,K,Ja,KB54) – (ČN31,Klůz77) Modruška sibiřská (F83, HR92, GO94, 

A97,SJ03) Modruška lesní

Morčák bílý  –  Mergellus albellus   (F,K,Ja,ČN31,F72,PE79,GO94, 

A97,FK) 

(KB54,Há84,F94,SJ03) Morčák malý 

Morčák velký  –  Mergus merganser    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Morčák veliký

Moták lužní  –  Circus pygargus    (KB54-FK) 

(F,Ja) Moták (K,ČN31,JSK41) Moták obecný

Moták pilich  –  Circus cyaneus    (KB54-FK) 

(F) Pilich (K,Ja) Pilich obecný (ČN31,JSK41) Pilich šedý

Moták pochop  –  Circus aeruginosus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Pochop (ČN31,JSK41,Há84) Pochop rákosní
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Moták stepní  –  Circus macrourus     (KB54-FK) 

(F,K,ČN31,JSK41) Moták jižní (Ja) Pilich stepní

Moudivláček lužní  –  Remiz pendulinus    (KB54-FK) 

(F) Moudivlaček (K,Ja) Moudivláček (ČN31) Moudivláček obecný

 
Orel jestřábí  –  Aquila fasciata    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Orel Bonellův

Orel volavý  –  Aquila clanga    (Ja,ČN31-FK) 

(F) - (K) Orel klektavý

Orlík krátkoprstý  –  Circaetus gallicus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31,JSK41) Orel krátkoprstý

Orlovec říční  –  Pandion haliaetus   (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31,JSK41) Orel říční

Ořešník kropenatý  –  Nucifraga caryocatactes    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Ořešník

Ostralka štíhlá  –  Anas acuta    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Ostralka (ČN31) Ostralka obecná

Ostříž jižní  –  Falco eleonorae    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Sokol jižní (KB,F2)

Ostříž lesní  –  Falco subbuteo    (KB54-FK) 

(F,Ja) Ostříž (K,ČN31,JSK41) Ostříž obecný

Ouhorlík černokřídlý  –  Glareola nordmanni    (KB54-FK) 

(F,K) Ouhorlík jižní (Ja) – (ČN31) Ouhorlík Nordmannův

Ouhorlík stepní  –  Glareola pratincola    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Ouhorlík obecný

 
Pelikán bílý  –  Pelecanus onocrotalus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Pelikán obecný 

Pěnice černohlavá  –  Sylvia atricapilla   (Ja,ČN31-FK) 

(F,K) Černohlávek

Pěnice hnědokřídlá  –  Sylvia communis    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Pěnice popelavá

Pěnice pokřovní  –  Sylvia curruca    (K,Ja,ČN31-FK) 

(F) Pěnice podkřovní  

Pěnkava jíkavec  –  Fringilla montifringilla    (Mlík03,FK) 

(F,K,Ja) Jikavec (ČN31) Jikavec severní (Há78) Jíkavec severní (KB54, 

KL69, F83, GO94, A97, SJ03) Pěnkava jikavec

Pěnkavák sněžní  –  Montifringilla nivalis   (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Pěnkava podhorní (ČN31) Pěnkava sněžní (Há78) Pěnkavák 

sněžný

Pěvuška horská  –  Prunella montanella    (KB54-FK) 

(F) Pěnice Temminckova (K,Ja) Pěnice horská

Pěvuška modrá  –  Prunella modularis    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Pěnice modrá

Pěvuška podhorní  –  Prunella collaris    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Pěnice podhorní

Pisila čáponohá  –  Himantopus himantopus    (KB54-FK) 

(F,ČN31) Tenkozobec čáponohý (K,Ja) Pisila rudonohá

Polák chocholačka  –  Aythya fuligula    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Kachna chocholatá (Klůz) Polák chocholatý

Polák kaholka  –  Aythya marila    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Kaholka (ČN31) Kaholka obecná (Klůz) Polák tundrový

Polák proužkozobý  –  Aythya collaris    (SJ03,FK) 

(F) - (PE79,GO94) Polák proužkovaný

Polák velký  –  Aythya ferina    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Polák veliký

Potápka černokrká  –  Podiceps nigricollis    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Roháč černokrký

Potápka malá  –  Tachybaptus ruficollis    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Potápka obecná

Potápka roháč  –  Podiceps cristatus    (KB54-FK) 

(F,K,ČN31) Roháč velký (Ja) Roháč veliký

Potápka rudokrká  –  Podiceps grisegena    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Roháč rudokrký

Potápka žlutorohá  –  Podiceps auritus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Roháč žlutorohý

Puštík bělavý  –  Strix uralensis    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31,JSK45) Sova bělavá

Puštík obecný  –  Strix aluco    (ČN31-FK) 

(F,K) Sova obecná (Ja) Puštík

 
Racek Audouinův  –  Larus audouinii    (Ja,ČN31,A97,Mlík03,FK) 

(F,KB) - (K) Racek Audiunův (GO94,SJ03,F05) Racek zelenonohý 

Racek bělohlavý  –  Larus cachinnans    (A97,SJ03,F05,FK) 

(F) - (K,Ja) Racek šedopláštíkový (ČN31) Racek stříbřitý jižní (KB54) 

Racek stříbřitý pontický 

Racek středomořský  –  Larus michahellis    (FK) 

(F,K,Ja) - (ČN31) Racek stříbřitý Michahellesův (KB54,F77) Racek 

stříbřitý středomořský (SJ03) – (F05) Racek bělohlavý středomořský 

Racek velký  –  Larus ichtyaetus    (F,Ja,ČN31-FK) 

(K) Racek rybářský 

Rákosník ostřicový  –  Acrocephalus paludicola    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Rákosník vodní

Rákosník proužkovaný  –  Acrocephalus schoenobaenus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Rákosník menší

Rákosník tamaryškový  –  Acrocephalus melanopogon    (F83-FK) 

(F,K) Rákosník tmavý (Ja) – (ČN31) Rákosník tamariškový (KB54, 

KL69, Há78) Palašníček tamaryškový 
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Rákosník velký  –  Acrocephalus arundinaceus    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Rákosník veliký 

Rákosník zpěvný  –  Acrocephalus palustris    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Rákosník bahní

Raroh jižní  –  Falco biarmicus    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Raroh malý

Raroh lovecký  –  Falco rusticolus   (KB54-FK) 

(F) Sokol islandský (K,Ja,ČN31) Sokol lovecký

Raroh velký  –  Falco cherrug    (F,K,ČN31-FK) 

(Ja) Raroh veliký

Rorýs velký  –  Apus melba    (ČN31-FK) 

(F) Rorýs podhorní (K,Ja) Rorýs alpský

Rybák bahenní  –  Chlidonias hybridus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Rybák bahní

Rybák černozobý  –  Gelochelidon nilotica    (KB54-FK) 

(F,K,ČN31) Rybák anglický (Ja) Rybák nilský

Rybák velkozobý  –  Hydroprogne caspia   (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Rybák kaspický

 
Sedmihlásek hajní  –  Hippolais icterina    (KB54-FK) 

(F,K) Sedmihlásek (Ja,ČN31) Sedmihlásek obecný (Há78) Sedmih-

lásek hájní

Skalník zpěvný  –  Monticola saxatilis    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Drozd skalní

Skorec vodní  –  Cinclus cinclus    (K,KB54-FK) 

(F,Ja) Skorec (ČN31) Skorec obecný 

Skřivan ouškatý  –  Eremophila alpestris   (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Skřivan podhorní (ČN31) Skřivan ušatý

Slavík modráček  –  Luscinia svecica    (KB54-FK) 

(F,Ja) Modrák (K) Modráček (ČN31) Modrák obecný (Há78) Modráček 

obecný

Slavík tmavý  –  Luscinia luscinia    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Slavík uherský

Slípka zelenonohá  –  Gallinula chloropus    (Ja, ČN31 -FK) 

(F,K) Slípka vodní

Slučka malá  –  Lymnocrytes minimus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Kozlík (ČN31) Sluka menší

Sněhule severní  –  Plectrophenax nivalis   (KB54-FK) 

(F,Ja) Sněhule (K,ČN31) Strnad sněžní

Sojka obecná  –  Garrulus glandarius    (K,ČN31-FK) 

(F) Sojka

Sokol stěhovavý  –  Falco peregrinus    (K,Ja,ČN31-FK) 

(F) Sokol obecný

Sovice krahujová  –  Surnia ulula    (KB54-FK) 

(F) Sova krahujní (K) Sova krahují (Ja,ČN31,JSK45) Sova krahujová

Sovice sněžní  –  Bubo scandiacus   (KB54-FK) 

(F,K,ČN31,JSK545) Sova sněžní (Ja) Sova sněžná (Há85) Sovice sněžná

Stehlík obecný  –  Carduelis carduelis    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Stehlík

Straka obecná  –  Pica pica    (K,ČN31-FK) 

(F,Ja) Straka

Strakapoud bělohřbetý  –  Dendrocopos leucotos   (Ja,F77-FK) 

(F,K) Datel bělohřbetý (ČN31) Strakapůd bělohřbetý (JSK45,KB54) 

Strakapúd bělohřbetý

Strakapoud jižní  –  Dendrocopos syriacus    (F77-FK) 

(F,K,Ja) – (ČN31) Strakapůd libanonský (KB54) Strakapúd jižní 

Strakapoud malý  –  Dendrocopos minor   (Ja,F77-FK) 

(F,K) Datel malý (ČN31) Strakapůd malý (JSK45,KB54) Strakapúd malý

Strakapoud prostřední  –  Dendrocopos medius   (Ja,F77-FK) 

(F,K) Datel prostřední (ČN31) Strakapůd prostřední (KB54) Strakapúd 

prostřední

Strakapoud velký  –  Dendrocopos major   (Ja,F77-FK) 

(F,K) Datel velký (ČN31) Strakapůd velký (JSK45,KB54) Strakapúd 

velký

Strnad bělohlavý  –  Emberiza leucocephalos    (ČN31-FK) 

(F,K) Strnad sibiřský (Ja)

Strnad luční  –  Emberiza calandra    (K,ČN31-FK) 

(F,Ja) Propáska

Strnad obojkový  –  Emberiza aureola    (KB54-FK) 

(F,K,Ja, ČN31) Strnad ruský

Strnad severní  –  Calcarius lapponicus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Strnad laponský

Strnad viničný  –  Emberiza cia    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Strnad cia

Střízlík obecný  –  Troglodytes troglodytes    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Střízlík

Sup mrchožravý  –  Neophron percnopterus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Sup mrchožrout

Sýc rousný  –  Aegolius funereus    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Sýc rousňák

Sýček obecný  –  Athene noctua    (KB54-FK) 

(F,K,ČN31) Sýc obecný (Ja) Kulíšek

Sýkora azurová  –  Cyanistes cyanus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Modřinka sibiřská

Sýkora babka  –  Poecile palustris   (KB54-FK) 

(F) viz P.montana (K) Babka obecná (Ja) Babka (ČN31) Babka 

lesklohlavá
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Sýkora koňadra  –  Parus major     (Ja,KB54-FK) 

(F) Sýkora (K) Koňadra (ČN31) Koňadra obecná

Sýkora lužní  –  Poecile montana    (KB54-FK) 

(F) Sýkora lužní čili babka (jeden druh) (K) Babka horní (Ja) Babka 

(jeden druh) (ČN31) Babka lužní

Sýkora modřinka  –  Cyanistes caeruleus   (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Modřinka (ČN31) Modřinka obecná

Sýkora parukářka  –  Lophophanes cristatus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Parukářka (ČN31) Parukářka lesní

Sýkora uhelníček  –  Periparus ater    (KB54-FK) 

(F) Úhelníček (K,Ja) Uhelníček (ČN31) Uhelníček lesní

Sýkořice vousatá  –  Panurus biarmicus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Sýkora vousatá

 
Šoupálek dlouhoprstý  –  Certhia familiaris    (ČN31-FK) 

(F) Šoupálek (K) Šoupálek obecný (Ja) Šoupálek severní

 
Tenkozobec opačný  –  Recurvirostra avosetta    (F,Ja,ČN31-FK) 

(K) Tenkozobec opáčný 

Tetřev lesní  –  Tetrao urogallus   (FK)  

(F,K,Ja,ČN31-F05) Tetřev hlušec   (Klůz) Tetřev velký 

Tetřívek obecný  –  Tetrao tetrix    (Ja,ČN31-FK) 

(F,K) Tetřívek

Turpan černý  –  Melanitta nigra    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Kachna černá

Turpan hnědý  –  Melanitta fusca   (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Kachna hnědá

Turpan pestrozobý  –  Melanitta perspicillata    (F94-FK) 

(F,K) Kachna brejlatá (Ja) Kachna brýlová (ČN31) Kachna brýlatá 

(PE79,GO94) Turpan brýlový (KB54)

Ťuhýk šedý  –  Lanius excubitor    (ČN31-FK) 

(F) Ťuhýk šedivý (K) Ťuhýk velký (Ja) Ťuhýk veliký

 
Ústřičník velký  –  Haematopus ostralegus    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Ústřičník obecný

 
Včelojed lesní  –  Pernis apivorus    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Včelojed (ČN31) Včelojed obecný

Vlha pestrá  –  Merops apiaster    (KB54-FK) 

(F,K) Vlha (Ja) Vlha obecná (ČN31,JSK45) Vlha evropská

Vodouš bahenní  –  Tringa glareola    (Ja,KB54-FK) 

(F,K,ČN31) Vodouš bahní

Vrabec polní  –  Passer montanus   (F, ČN31-FK) 

(K) Oupolník (Ja) Úpolník

Vrána černá  –  Corvus corone    (F,K,Ja,SJ03,FK) 

(ČN31) Vrána černá západní (KB54,KL69,Há78,F83,A97,Mlík03) 

Vrána obecná černá 

Vrána šedá  –  Corvus cornix   (KB54,SJ03,FK) 

(F) Vrána (K,Ja) Vrána popelavá (ČN31) Vrána šedá evropská (KB54, 

JSK55,KL69, Há78, F83, GO94,A97,Mlík03) Vrána obecná šedá 

Výr velký  –  Bubo bubo    (KB54-FK) 

(F,K) Výr (Ja) Výr obecný

Výreček malý  –  Otus scops    (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Výreček (ČN31,JSK45) Výreček obecný

 
Zedníček skalní  –  Tichodroma muraria   (KB54-FK) 

(F,K,Ja) Šoupálek zední (ČN31) Šoupálek skalní

Zrzohlávka rudozobá  –  Netta rufina    (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Kachna zrzohlavá (PE79) Polák zrzohlávka

Zvonek zelený  –  Carduelis chloris    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Zvonek

Zvonohlík citronový  –  Carduelis citrinella    (Ja,KL69,GO94, 

SJ03, FK) 

(F) Pěnkava citronová (K,ČN31,KB54,JSK55) Čížek citronový (Há78, 

F83,A97,HR98) Zvonohlík citrónový 

Zvonohlík zahradní  –  Serinus serinus    (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Zvonohlík

Žluva hajní  –  Oriolus oriolus    (KB54-FK) 

(F,K) Žluva (Ja) Žluva evropská (ČN31) Žluva obecná (Há78) Žluva 

hájní

Jména uvedená v seznamu FK v kategorii E 
a některá jména, která FK v seznamu neuvádí

Bělokur horský  – Lagopus mutus  (KB4,GO94,SJ03) 

(F,K,Ja) Kur alpský (FK)

Bělokur rousný  – Lagopus lagopus  (KB54,F77-05,A97,SJ03) 

(F,K,Ja) Kur rousný (FE80,GO94) Bělokur tundrový (FK)

Budníček horský  – Phylloscopus bonelli  (Ja,ČN31-SJ03) 

(F,K) Budníček horní (FK)

Drozd rudohrdlý  – Turdus ruficollis  (ČN31) 

(F) = Drozd Naumannův (?) (K) Drozd rudokrký (Ja,KB) – (ČN31) 

Drozd proměnlivý rudohrdlý (F83) Drozd proměnlivý východosibiřský 

(A97) Drozd tmavohrdlý

Husa indická  – Anser indicus  (PE79,FK) 

(F,K,KB54) – (Ja) Husa pruhovaná (ČN31,F94,GO94,SJ03) Husa 

tibetská 
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Hvízdák chilský – Anas sibilatrix  (GO94,SJ03,FK) 

(F,K,Ja) - (PE79) Hvízdák stejnobarvý

Ibis skalní  – Geronticus eremita  (ČN31-FK) 

(F,Ja) - (K) Ibis hřívnatý

Kachnička karolínská  – Aix sponsa  (FK) 

(F) - (K,Ja) Kachna karolinská (PE79-SJ03) Kachnička karolinská

Kavče červenozobé  – Pyrrhocorax pyrrhocorax (KB54-FK) 

(F,K,ČN31) Kavče podhorní (Ja,JSK55-jako syn.) Kavče žvatlavé (!) 

Orebice čukar  – Alectoris chukar  (GO94,A97,SJ03) 

(F,KB54) - (K) Orebice východní, džukar (Ja) Orebice šakur (FE80) 

Orebice chukar (FK) -

Orebice horská  – Alectoris graeca  (KB54-A97) 

(F,K,Ja) Orebice řecká (FK)

Pěnice mistrovská  – Sylvia hortensis  (F,K,ČN31-SJ03) 

(Ja) Pěnice mistrná (FK)

Racek sněžní  – Pagophila eburnea  (Ja,KB54-FK) 

(F,K) Racek bílý (GO94) Racek sněžný

Skalník modrý  – Monticola solitarius  (KB54-FK) 

(F,K,Ja,ČN31) Drozd modrý

Vrabec skalní  – Petronia petronia  (ČN31-FK) 

(F,K,Ja) Vrabec žlutokrký

Rejstřík
Alk malý v. Alka malá

Alkoun holubí v. A. obecný

Babka v. Sýkora babka, S. lužní

Babka horní v. Sýkora lužní

Babka lesklohlavá v. Sýkora babka

Babka lužní v. Sýkora lužní

Babka obecná v. Sýkora babka

Bažant kolchický v. B. obecný

Bažant kolchidský v. B. obecný

Běhulík evropský v. B. plavý

Bělochvost v. Káně bělochvostá

Bělokur tundrový v. B. rousný

Bělořit jižní v. B. okrový

Bělořit obecný v. B. šedý

Bělořit okrověhřbetý v. B. okrový

Brávník v. Drozd brávník

Brávník obecný v. Drozd brávník

Brhlík v. B. lesní

Brhlík obecný v. B. lesní

Brkoslav v. B. severní

Brkoslav obecný v. B. severní

Břehule obecná v. B. říční

Březňačka v. Kachna divoká

Budníček horní v. B. horský

Budníček Pallasův v. B. zlatohlavý

Bukač malý v. Bukáček m.

Bukač noční v. Kvakoš n.

Bukač obecný v. B. velký

Burňák v. Buřňák

Buřňák malý v. Buřňáček m.

Cistovník rákosovitý v. C. rákosníkový

Cvrčala v. Drozd cvrčala

Cvrčala obecná v. Drozd cvrčala

Čečatka obecná v. Čečetka zimní

Čečetka v. Č. zimní

Čečetka malá v. Č. tmavá

Čečetka obecná v. Č. zimní

Čečetka zimní evropská v. Č. tmavá

Čečetka zimní středoevropská v. Č. tmavá

Čejka africká v. Č. trnitá

Čejka keptuška v. Keptuška stepní

Čejka obecná v. Č. chocholatá

Černohlávek v. Pěnice černohlavá

Červenka v. Č. obecná

Čížek v. Č. lesní

Čížek citronový v. Zvonohlík c.

Čížek obecný v. Č. lesní

Datel bělohřbetý v. Strakapoud b.

Datel malý v. Strakapoud m.

Datel prostřední v. Strakapoud p.

Datel tříprstý v. Datlík t.

Datel velký v. Strakapoud v.

Dlask v. D. tlustozobý

Dlask obecný v. D. tlustozobý

Doupňák v. Holub d.

Doupňák obecný v. Holub d.

Drop asiatský v. D. chocholatý

Drop asijský v. D. chocholatý

Drop obojkatý v. D. chocholatý

Drop obojkový v. D. chocholatý

Drop veliký v. D. velký

Drozd horský v. D. pestrý

Drozd modrý v. Skalník modrý

Drozd Naumannův v. D. rezavý

Drozd obecný v. D. zpěvný

Drozd proměnlivý černohrdlý v. D. černohrdlý

Drozd proměnlivý rudohrdlý v. D. rudohrdlý

Drozd proměnlivý východosibiřský v. D. 

rudohrdlý

Drozd proměnlivý západosibiřský v. D. 

černohrdlý

Drozd skalní v. Skalník zpěvný

Drozd Whiteův v. D. pestrý

Dřemlík v. D. tundrový

Dřemlík obecný v. D. tundrový

Dudek v. D. chocholatý

Dudek obecný v. D. chocholatý

Dytík v. D. úhorní

Dytík evropský v. D. úhorní

Dytík obecný v. D. úhorní

Hohol v. H. severní

Hohol obecný v. H. severní

Hrdlička chechtavá v. též H. zahradní

Hřivnáč v. Holub h.

Hřivnáč obecný v. Holub h.

Husa bělolící v. Berneška b.

Husa Buturlinova = Husa polní 

Husa divoká v. H. velká

Husa egyptská v. Husice nilská
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Husa islandská v. H. krátkozobá

Husa kanadská v. Berneška velká

Husa liščí v. Husice l.

Husa polní islandská v. H. krátkozobá

Husa pruhovaná v. H. indická

Husa rolní v. H. polní

Husa rudá v. Husice rezavá

Husa rudokrká v. Berneška r.

Husa růžonohá v. H. krátkodobá

Husa sněžná v. H. sněžní

Husa Suškinova = Husa polní

Husa tibetská v. H. indická

Husa tmavá v. Berneška t.

Husa turkyně v. H. běločelá

Husa zakrslá v. H. malá

Husice egyptská v. H. nilská

Hvizdák v. Hvízdák euroasijský

Hvízdák eurasijský v. H. euroasijský

Hvízdák evrasijský v. H. euroasijský

Hvízdák stejnobarvý v. H. chilský

Hvízdák šedohlavý v. H. americký

Hýl ořešník v. H. křivčí

Chaluha obecná v. Ch. příživná

Chaluha skua v. Ch. velká

Chaluha veliká v. Ch. velká

Chocholouš v. Ch. obecný

Chřástal luční v. Ch. polní

Ibis africký v. I. posvátný

Ibis hřívnatý v. I. skalní

Jeřáb obecný v. J. popelavý

Jeřábek v. J. lesní

Jeřábek evropský v. J. lesní

Jespák islandský v. J. rezavý

Jespák ploskozobý v. Jespáček p.

Jeřábek evropský v. J. lesní

Jestřáb v. J. lesní

Jestřáb obecný v. J. lesní

Jikavec v. Pěnkava jíkavec

Jikavec severní v. Pěnkava jíkavec

Jíkavec severní v. Pěnkava jíkavec

Jiřice horní v. Konopka žlutozobá

Jiřice obecná v. Konopka o.

Jiříček v. Jiřička obecná

Jiřička v. Jiřička obecná

Kačka pestrá v. K. strakatá

Kahajka obecná v. Kajka o.

Kaholka v. Polák kaholka

Kaholka obecná v. Polák kaholka

Kachna bělohlavá v. Kachnice b.

Kachna brejlatá v. Turpan pestrozobý

Kachna brýlatá v. Turpan pestrozobý

Kachna brýlová v. Turpan pestrozobý

Kachna březňačka v. K. divoká

Kachna černá v. Turpan č-ý

Kachna hnědá v. Turpan h-ý

Kachna chocholatá v. Polák chocholačka

Kachna karolinská v. Kachnička karolínská

Kachna lední v. Hoholka l.

Kachna liščí v. Husice l.

Kachna mandarinská v. Kachnička m.

Kachna pestrá v. Kačka strakatá, Kajka 

Stellerova

Kachna rudá v. Husice rezavá

Kachna Stellerova v. Kajka S.

Kachna strakatá v. Kačka s.

Kachna zrzohlavá v. Zrzohlávka rudozobá

Kachnička karolinská v. K. karolínská

Kajka bělohlavá v. K. Stellerova

Kajka obecná v. K. mořská

Kalous v. K. ušatý

Kalous mokřadní v. K. pustovka

Kamenáček pestrý v. Kameňáček p.

Káně bělochvost v. K. bělochvostá 

Káně rousňák v. K. rousná

Kavče podhorní v. K. červenozobé, K. žlutozobé

Kavče žvatlavé v. K. červenozobé, K. žlutozobé

Kavka v. K. obecná

Keptuška bělorepá v. K. běloocasá

Keptuška obecná v. K. stepní

Koliha veliká v. K. velká

Kolohřivec horský v. Kos h.

Kolpík obecný v. K. bílý

Koňadra v. Sýkora koňadra

Koňadra obecná v. Sýkora koňadra

Konipas citrónový v. K. citronový

Konipas horní v. K. horský

Konipas žlutohlavý v. K. citronový

Konipas žlutý v. K. luční

Konopka v. K.obecná

Konopka horní v. K. žlutozobá

Konopka horská v. K. žlutozobá

Kopřivka v. K. obecná

Kormoran v. Kormorán velký

Kormorán obecný v. K. velký

Koroptev v. K. polní

Koroptev evropská v. K. polní

Kos obecný v. K. černý

Kos turecký v. K. horský

Kozlík v. Slučka malá

Krahujec v. K. obecný

Krahulec v. Krahujec obecný

Krkavec v. K. velký

Krutihlav v. K. obecný

Křepelka v. K. polní

Křepelka evropská v. K. polní

Křepelka obecná v. K. polní

Křivka bavorská v. K. velká

Kukačka v. K. obecná

Kulík obecný v. K. zlatý 

Kulík virginský v. K. hnědokřídlý

Kulík viržinský v. K. hnědokřídlý

Kulík zlatý americký v. K. hnědokřídlý

Kulíšek v. Sýček obecný

Kur alpský v. Bělokur horský

Kur rousný v. Bělokur rousný

Kvakoš soumračný v. K. noční

Kvíčala v. Drozd kvíčala

Kvíčala obecná v. Drozd kvíčala

Labuť krotká v. L. velká

Ledňáček v. L. říční

Ledňáček obecný v. L. říční

Lelek v. L. lesní

Lelek kozodoj v. L. lesní

Lelek obecný v. L. lesní

Linduška horská skandinávská v. L. skalní

Linduška pobřežní v. L. skalní

Linduška Richardova v. L. velká
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Linduška rolní v. L. úhorní

Linduška temná v. L. skalní

Linduška veliká v. L. velká

Linduška vodní v. L. horská, L. skalní

Linduška vodní skandinávská v. L. skalní

Linduška zabajkalská v. L. velká

Liska obecná v. Lyska černá

Luňák šedý v. Luněc š.

Lžičák v. L. pestrý

Lžičák obecný v. L. pestrý

Mandelík v. M. hajní

Mandelík hájní v. M. hajní

Mandelík obecný v. M. hajní

Mlynařík v. M. dlouhoocasý

Modráček v. Slavík modráček

Modráček obecný v. Slavík modráček

Modrák v. Slavík modráček

Modrák obecný v. Slavík modráček

Modruška lesní v. M. tajgová

Modruška sibiřská v. M. tajgová

Modřinka v. Sýkora modřinka

Modřinka obecná v. Sýkora modřinka

Modřinka sibiřská v. Sýkora azurová

Morčák malý v. M. bílý

Morčák veliký v. M. velký

Moták v. M. lužní

Moták jižní v. M. stepní

Moták obecný v. M. lužní

Moudivláček v. Moudivláček lužní

Moudivláček v. M. lužní

Moudivláček obecný v. M. lužní

Orebice chukar v. O. čukar

Orebice řecká v. O. horská

Orebice šakur v. O. čukar

Orebice východní v. O. čukar

Orel Bonellův v. O. jestřábí

Orel klektavý v. O. volavý

Orel krátkoprstý v. Orlík k.

Orel říční v. Orlovec ř.

Ořešník v. O. kropenatý

Ostralka v. O. štíhlá

Ostralka obecná v. O. štíhlá

Ostříž v. O. lesní

Ostříž obecný v. O. lesní

Ouhorlík jižní v. O. černokřídlý

Ouhorlík Nordmannův v. O. černokřídlý

Ouhorlík obecný v. O. stepní

Oupolník v. Vrabec polní

Palašníček tamaryškový viz Rákosník t.

Parukářka v. Sýkora parukářka

Parukářka lesní v. Sýkora parukářka

Pelikán obecný v. P. bílý

Pěnice horská v. Pěvuška h.

Pěnice mistrná v. P. mistrovská

Pěnice modrá v. Pěvuška m.

Pěnice podhorní v. Pěvuška p.

Pěnice podkřovní v. P. pokřovní

Pěnice popelavá v. P. hnědokřídlá

Pěnice Temminckova v. Pěvuška horská

Pěnkava citronová v. Zvonohlík c-ý

Pěnkava jikavec v. P. jíkavec

Pěnkava podhorní v. Pěnkavák sněžní

Pěnkava sněžní v. Pěnkavák s.

Pěnkavák sněžný v. P. sněžní

Pilich v. Moták pilich

Pilich obecný v. Moták pilich

Pilich stepní v. Moták s.

Pilich šedý v. Moták pilich

Pisila rudonohá v. P. čáponohá

Pochop v. Moták pochop

Pochop rákosní v. Moták pochop

Polák chocholatý v. P. chocholačka

Polák proužkovaný v. P. proužkozobý

Polák tundrový v. P. kaholka

Polák veliký v. P. velký

Polák zrzohlávka v. Zrzohlávka rudozobá

Potápka obecná v. P. malá

Potáplice Adamsova v. P. žlutozobá

Propáska v. Strnad luční

Pruhohlávek Pallasův v. Budníček zlato-

hlavý 

Pruhohlávek skromný v. Budníček pru-

hohlavý

Pustovka v. Kalous pustovka

Pustovka obecná v. Kalous p.

Puštík v. P. obecný

Racek Audiunův v. R. Audouinův

Racek bělohlavý středomořský v. R. stře-

domořský

Racek bílý v. R. sněžní

Racek rybářský v. R. velký 

Racek sněžný v. R. sněžní

Racek stříbřitý jižní v. R. bělohlavý

Racek stříbřitý Michahellesův v. R. stře-

domořský

Racek stříbřitý pontický v. R. bělohlavý

Racek stříbřitý středomořský v. R. stře-

domořský

Racek šedopláštíkový v. R. bělohlavý

Racek zelenonohý v. R. Audouinův

Rákosník bahní v. R. zpěvný

Rákosník Cettiův v. Cetie jižní

Rákosník cistový v. Cistovník rákosníkový

Rákosník menší v. R. proužkovaný

Rákosník říční v. Cvrčilka ř.

Rákosník slavíkový v. Cvrčilka s-á

Rákosník tamaryškový v. R. tamaryškový

Rákosník tmavý v. R. tamaryškový

Rákosník veliký v. R. velký

Rákosník vodní v. R. ostřicový

Rákosník zelený v. Cvrčilka z-á

Raroh malý v. R. jižní

Raroh veliký v. R. velký

Roháč černokrký v. Potápka č-á

Roháč rudokrký v. Potápka r-á 

Roháč velký v. Potápka roháč 

Roháč veliký v. Potápka roháč

Roháč žlutorohý v. Potápka ž-á 

Rorýs alpský v. R. velký

Rorýs podhodní v. R. velký

Rybák anglický v. R. černozobý

Rybák bahní v. R. bahenní

Rybák kaspický v. R. velkozobý

Rybák nilský v. R. černozobý

Řivnáč v. Holub hřivnáč

Sedmihlásek v. S. hajní
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Sedmihlásek obecný v. S. hajní

Sedmihlásek hájní v. S. hajní

Skorec v. S. vodní

Skorec obecný v. S. vodní

Skřivan černý v. Kalandra černá

Skřivan kalandra v. Kalandra zpěvná

Skřivan podhorní v. S. ouškatý

Skřivan ušatý v. S. ouškatý

Slavík uherský v. S. tmavý

Slípka vodní v. S. zelenonohá

Sluka menší v. Slučka malá

Sluka otavní v. Bekasina o.

Sluka prostřední v. Bekasina větší

Sluka střední v. Bekasina větší

Sněhule v. S. severní

Sojka v. S. obecná

Sokol islandský v. Raroh lovecký

Sokol jižní v. Ostříž j.

Sokol lovecký v. Raroh l.

Sokol obecný v. S. stěhovavý

Sova bělavá v. Puštík b-ý

Sova krahují v. Sovice krahujová

Sova krahujní v. Sovice krahujová

Sova krahujová v. Sovice k.

Sova obecná v. Puštík o-ý

Sova sněžná v. Sovice sněžní

Sova sněžní viz Sovice s.

Sovice sněžná v. S. sněžní

Stehlík v. S. obecný

Straka v. S. obecná

Strakapúd bělohřbetý v. S-poud b.

Strakapúd jižní v. S-poud j.

Strakapúd libanonský v. S-poud jižní

Strakapúd malý v. S-poud m.

Strakapúd prostřední v. S-poud p.

Strakapúd velký v. S-poud v.

Strakapůd bělohřbetý v. S-poud b.

Strakapůd jižní v. S-poud j.

Strakapůd libanonský v. S-poud jižní

Strakapůd malý v. S-poud m.

Strakapůd prostřední v. S-poud p.

Strakapůd velký v. S-poud v.

Strnad cia v. S. viničný

Strnad laponský v. S. severní

Strnad ruský v. S. obojkový

Strnad sibiřský v. S. bělohlavý

Strnad sněžní v. Sněhule severní

Střízlík v. S. obecný

Sup mrchožrout v. S. mrchožravý

Sýc nejmenší v. Kulíšek n.

Sýc obecný v. Sýček o.

Sýc rousňák v. S. rousný

Sýček nejmenší v. Kulíšek n.

Sykavka v. Budníček lesní

Sýkavka v. Budníček lesní

Sýkora v. S. koňadra

Sýkora vousatá v. Sýkořice v.

Šoupálek v. Š. dlouhoprstý

Šoupálek obecný v. Š. dlouhoprstý

Šoupálek severní v. Š. dlouhoprstý

Šoupálek skalní v. Zedníček s.

Šoupálek zední v. Zedníček skalní

Tenkozobec čáponohý v. Pisila č-á

Tenkozobec opáčný v. T. opačný

Tetřev lesní v. T. hlušec

Tetřev velký v. T. hlušec

Tetřívek v. T. obecný

Turkyně velká v. Husa běločelá

Turkyně malá v. Husa m.

Turpan brýlový v. T. pestrozobý

Ťuhýk šedivý v. Ť. šedý

Ťuhýk veliký v. Ť. šedý

Ťuhýk velký v. Ť. šedý

Uhelníček v. Sýkora uhelníček

Uhelníček lesní v. Sýkora uhelníček

Úhelníček v. Sýkora uhelníček

Úpolník v. Vrabec polní

Ústřičník malý v. Kameňáček pestrý

Ústřičník obecný v. Ú. velký

Včelojed v. V. lesní

Včelojed obecný v. V. lesní

Vlaštovka pohorská v. Břehule skalní

Vlha v. V. pestrá

Vlha evropská v. V. pestrá

Vlha obecná v. V. pestrá

Vodouš bahní v. V. bahenní

Vrabec žlutokrký v. V. skalní

Vrána v. V. černá, V. šedá

Vrána obecná v. V. černá, V. šedá

Vrána obecná černá v. V. černá

Vrána obecná šedá v. V. šedá

Vrána obecná východní v. V. šedá

Vrána obecná západní v. V. černá

Vrána popelavá v. V. šedá

Výr obecný v. V. velký

Výreček v. V. malý

Výreček obecný v. V. malý

Zlatohlávek obecný v. Králíček o.

Zlatohlávek ohnivý v. Králíček o.

Zorav obecný v. Jeřáb popelavý

Zvonek v. Z. zelený 

Zvonohlík v. Z. zahradní 

Zvonohlík citrónový v. Z. citronový

Žluva v. Ž. hajní

Žluva evropská v. Ž. hajní

Žluva hájní v. Ž. hajní

Žluva obecná v. Ž. hajní


