OCELLS NO PASSERIFORMES
kiwi bru de l’illa del Nord

Nothocercus bonapartei

casuari comú

Casuarius casuarius

Apteryx mantelli

tinàmids

casuàrids

apterígids

estruç comú

nyandú comú

tinamú de Bonaparte

estruciònids

reids

Struthio camelus

Rhea americana

talègol cap-roig
Alectura lathami

guan negre

Chamaepetes unicolor

pintada comuna

colí muntanyenc

perdiu blanca

xahà collnegre

megapòdids

cràcids

numídids

odontofòrids

fasiànids

Numida meleagris

ESTRUCIONIFORMES

cua de jonc bec-roig
Phaethon aethereus

Rhynochetos jubatus

Eurypyga helias

fenicoptèrids

faetòntids

rinoquètids

euripígids

FENICOPTERIFORMES

FAETONTIFORMES

falciot arbori menut

kagú

ocell sol

mesitornis cellut

EURIPIGIFORMES

hoatzín

Mesitornis variegatus

Columba palumbus

ganga eurasiàtica

mesitornítids

MESITORNITIFORMES

heliornis americà

cucut comú

Hemiprocne comata

Tachymarptis melba

colibrí de capell blanc
Microchera albocoronata

Opisthocomus hoazin

Cuculus canorus

Heliornis fulica

hemipròcnids

apòdids

troquílids

opistocòmids

cucúlids

heliornítids

OPISTOCOMIFORMES

CUCULIFORMES

pingüí de corona blanca

ocell de tempesta europeu

ocell de tempesta d’Elliot

Pygoscelis papua

Oceanites gracilis

Hydrobates pelagicus

oceanítids

hidrobàtids

esfeníscids

ESFENISCIFORMES

anhinga australiana

anhímids

anseranàtids

anàtids

podicipèdids

Thalassarche bulleri

Thalassoica antarctica

Ciconia ciconia

diomedeids

procel·làrids

cicònids

corriol de Magallanes

quiònids

falacrocoràcids

anhíngids

burrínids

colúmbids

pteròclids

esteatornítids

COLUMBIFORMES

PTEROCLIFORMES

trompeter d’ales ocre

carrau

Psophia ochroptera

Aramus guarauna

psòfids

aràmids

Chionis albus

Podargus strigoides

nictibi alablanc

Nyctibius leucopterus

enganyapastors europeu

egotel muntanyenc

podàrgids

nictíbids

caprimúlgids

egotèlids

grua europea

Caprimulgus europaeus

Grus grus

calàbria grossa

Tetrax tetrax

turac de Schalow
Tauraco schalowi

Gavia immer

gruids

otídids

musofàgids

gàvids

OTIDIFORMES

MUSOFAGIFORMES

GAVIFORMES

bernat pescaire
Ardea cinerea

Scopus umbretta

tresquiornítids

ardeids

escòpids

ocell martell

fregata magnífica

Pelecanus onocrotalus

Fregata magnificens

mascarell atlàntic

Balaeniceps rex

pelicà blanc comú

balenicipítids

pelecànids

fregàtids

súlids

bec d’esclop

PELECANIFORMES

Pluvianellus socialis

pluvial egipci

Pluvianus aegyptius

garsa de mar americana

pluvianèl·lids

pluviànids

Aegotheles albertisi

sisó comú

ibis blanc americà
Eudocimus albus

PODICIPEDIFORMES

CAPRIMULGIFORMES

CICONIFORMES

colom antàrtic becgroc

Burhinus oedicnemus

Steatornis caripensis

Haematopus palliatus

Ibidorhyncha struthersii

bec d’alena nord-americà

fredeluga d’esperons

hematopòdids

ibidorrínquids

recurviròstrids

Recurvirostra americana

Morus bassanus

SULIFORMES

bec d’ibis

Vanellus spinosus

rodamon de plana

Pedionomus torquatus

tinocor ventre-rogenc

becadell pintat afroasiàtic
Rostratula benghalensis

Actophilornis africanus

caràdrids

pedionòmids

tinòcorids

rostratúlids

jacànids

Attagis gayi

jacana africana

CARADRIFORMES

SULIFORMES

becada eurasiàtica

guatlla pintada batallaire
Turnix suscitator

dromes

Dromas ardeola

corredor del desert

gavina riallera

escolopàcids

turnícids

dromàdids

glareòlids

Cursorius cursor

Larus ridibundus

paràsit cuallarg

Stercorarius longicaudus

fraret atlàntic

òliba comuna

làrids

estercoràdids

àlcids

Fratercula arctica

Tyto alba

duc blanc

Bubo scandiacus

còndor dels Andes

titònids

estrígids

CARADRIFORMES
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Tachybaptus ruficollis

Pterocles alchata

ràl·lids

cigonya blanca

torlit comú

Anhinga novaehollandiae

ocell ratolí de clatell blau

curol

catàrtids

sagitàrids

pandiònids

accipítrids

CATARTIFORMES

puput arbòria verda

abellerol escarlata septentrional

gaig blau capblanc

gaig terrestre camacurt

todi de Puerto Rico

buceròtids

upúpids

fenicúlids

meròpids

coràcids

braquipteràcids

còlids

leptosòmids

trogònids

COLIFORMES

LEPTOSOMIFORMES

TROGONIFORMES

cabut tucà

Buceros bicornis

Upupa epops

Phoeniculus purpureus

Merops nubicus

Coracias cyanogaster

Brachypteracias leptosomus

BUCEROTIFORMES

barbut sanguini

indicador de la mel gros
Indicator indicator

líbids

indicatòrids

Ramphastos toco

Capito squamatus

Semnornis ramphastinus

Psilopogon haemacephalus

bucònids

ramfàstids

capitònids

semnornítids

megalàimids

PICIFORMES

Lybius guifsobalito

Pandion haliaetus

picot cap-roig

Pernis apivorus

ACCIPITRIFORMES

Todus mexicanus

motmot becample

Electron platyrhynchum

blauet comú

jacamar cua-roig

tòdids

momòtids

alcedínids

galbúlids

Alcedo atthis

CORACIFORMES

barbut verd pintat

Notharchus macrorhynchos

Terminologia extreta del
Diccionari dels ocells del món. Ocells no passeriformes

aligot vesper europeu

puput comuna

Trogon melanocephalus

cabut escatós

Sagittarius serpentarius

àguila pescadora

calau bicorne

Leptosomus discolor

tucà toco

ESTRIGIFORMES

Vultur gryphus

secretari

trogon capnegre

Urocolius macrourus

barbacoll becgròs oriental

Spatula clypeata

podarg australià

Gallinula chloropus

petrell antàrtic

albatros de Buller

Phalacrocorax varius

Scolopax rusticola

Anseranas semipalmata

GRUÏFORMES

PROCEL·LARIFORMES

corb marí de barbeta roja

Chauna chavaria

ocell de l’oli

polla d’aigua comuna

cabusset comú

ANSERIFORMES

tudó

ballester comú

CAPRIMULGIFORMES

Lagopus muta

ànec cullerot comú

GAL·LIFORMES

flamenc de James

Phoenicoparrus jamesi

Oreortyx pictus

oca garsera

Melanerpes erythrocephalus

sarià crestat

Cariama cristata

xoriguer petit

pícids

Galbula ruficauda

PICIFORMES

Falco naumanni

kea

Nestor notabilis

cacatua cavadora

cotorra de Kramer

cariàmids

falcònids

estrigòpids

cacatuids

psitàcids

CARIAMIFORMES

FALCONIFORMES

Amb la col·laboració de:

Cacatua pastinator

PSITACIFORMES

Amb el patrocini de:

Psittacula krameri

