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kuikat  

   kaakkuri  

   kuikka  

   tundrakuikka  

   amerikanjääkuikka  
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haukat  

   mehiläishaukka  

   haarahaukka  
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   pääskykahlaaja  

   aropääskykahlaaja  

  

kurmitsat  

   pikkutylli  

   tylli  

   mustajalkatylli  

   ylänkötylli  

   aavikkotylli  

   kaspiantylli  

   gobintylli  

   keräkurmitsa  

   siperiankurmitsa  

   amerikankurmitsa  

   kapustarinta  

   tundrakurmitsa  

   arohyyppä  

   suohyyppä  

   töyhtöhyyppä  

  

kurpat  

   isosirri  

   pulmussirri  

   rusokaulasirri  

   pikkusirri  

   lapinsirri  

   siperiansirri  

   amerikansirri  

   valkoperäsirri  

   eskimosirri  

   palsasirri  

   suippopyrstösirri  

   kuovisirri  

   merisirri  

   suosirri  

   jänkäsirriäinen  

   pitkäkoipisirri  

   tudravikla  

   suokukko  

   jänkäkurppa  

   taivaanvuohi  

   amerikantaivaanvuohi  

   heinäkurppa  

   siperiankurppa  

   tundrakurppelo  

   lehtokurppa  

   mustapyrstökuiri  

   punakuiri  

   taigakuovi  

   pikkukuovi  

   kuovi  

   mustaviklo  

   punajalkaviklo  

   lampiviklo  

   valkoviklo  

   keltajalkaviklo  

   metsäviklo  

   liro  

   rantakurvi  

   rantasipi  

   amerikansipi  

   preeriaviklo  

   karikukko  

   amerikanvesipääsky  

   vesipääsky  

   isovesipääsky  
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