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Terminologia extreta del
Diccionari dels ocells del món Amb el patrocini de:Amb la col·laboració de:

OCELLS PASSERIFORMES (2)

PASSERIFORMES

PASSERIFORMES

PASSERIFORMES

PASSERIFORMES
Muscicàpids

PASSERIFORMES

PASSERIFORMES

PASSERIFORMES

Remízids Alàudids Panúrids Nicatòrids Macrosfènids Cisticòlids Pnoepígids DonacòbidsAcrocefàlids Locustèl·lids

Bernièrids Hirundínids Picnonòtids Fil·loscòpids Escotocèrcids Egitàlids Zosteròpids Pel·lorneidsSílvids Timàlids

Leiotríquids Cèrtids Sítids Polioptílids Troglodítids Cínclids Estúrnids TúrdidsBufàgids Mímids

Regúlids Dúlids Hipocòlids Hilocitreids Ptiliogònids ElacúridsBombicíl·lids Mohoids

Modulatrícids Irènids Cloropseids Diceids Nectarínids Peucedràmids PloceidsPrunèl·lids Urocincràmids Estríldids

Viduids Passèrids Motacíl·lids Fringíl·lids Calcàrids Emberízids ZeledònidsRodinocíclids Passerèl·lids Teretístrids

Ictèrids Parúlids Fenicofílids Espindàlids Nesospíngids Mitrospíngids TràupidsCaliptofílids Cardinàlids

Muscicàpids

teixidor eurasiàtic
Remiz pendulinus

cogullada comuna
Galerida cristata

mallerenga de bigotis
Panurus biarmicus

nicàtor gorjagroc
Nicator vireo

cròmbec cellablanc
Sylvietta leucophrys

trist
Cisticola juncidis

boscarla mostatxuda
Acrocephalus melanopogon

escuat xinès
Pnoepyga mutica

boscaler pintat gros
Locustella naevia

angú
Donacobius atricapilla

tetraka becllarg
Bernieria madagascariensis

oreneta comuna
Hirundo rustica

bulbul orfeu
Pycnonotus jocosus

mosquiter de doble ratlla
Phylloscopus inornatus

hília verda
Hylia prasina

mallerenga cuallarga eurasiàtica
Aegithalos caudatus

tallarol capnegre
Curruca melanocephala

iuhina de Taiwan
Yuhina brunneiceps

timàlia cap-ratllada
Stachyris nigriceps

matinera capblanca septentrional
Gampsorhynchus rufulus

leiòtrix bec-roig
Leiothrix lutea

raspinell comú
Certhia brachydactyla

pica-soques eurasiàtic
Sitta europaea

agafamosquits de la Guaiana
Polioptila guianensis

cargolet eurasiàtic
Troglodytes troglodytes

merla d’aigua europea
Cinclus cinclus

búfag becgroc
Buphagus africanus

estornell comú
Sturnus vulgaris

mim d’Española
Mimus macdonaldi

tord comú
Turdus philomelos

merla roquera comuna
Monticola saxatilis

bruel eurasiàtic
Regulus ignicapilla

cigua de les palmeres
Dulus dominicus

hipocoli
Hypocolius ampelinus

hilocitrea septentrional
Hylocitrea bonensis

ocell sedós europeu
Bombycilla garrulus

sedoset gris
Ptiliogonys cinereus

extinta elacura
Elachura formosa

turdina de Kakamega
Kakamega poliothorax

irene asiàtica
Irena puella

verdet frontdaurat
Chloropsis aurifrons

picaflors pit de foc
Dicaeum ignipectus

suimanga malaquita
Nectarinia famosa

cercavores europeu
Prunella modularis

peucèdram
Peucedramus taeniatus

teixidor social capnegre
Ploceus melanocephalus

pinsà de Przewalski
Urocynchramus pylzowi

bec de coral del Senegal
Estrilda astrild

vídua cua d’agulla
Vidua macroura

pardal comú
Passer domesticus

cuereta blanca
Motacilla alba

cadernera europea
Carduelis carduelis

sit blanc
Plectrophenax nivalis

tàngara rosada
Rhodinocichla rosea

sit negre
Emberiza cia

zeledònia
Zeledonia coronata

sit ala-roig
Peucaea carpalis

bosquerola de Cuba occidental
Teretistris fernandinae

turpial de l’illa de Montserrat
Icterus oberi

bosquerola cua-roja
Setophaga ruticilla

tàngara quatreülls de corona negra
Phaenicophilus palmarum

tàngara arlequinada de Cuba
Spindalis zena

tàngara de Puerto Rico
Nesospingus speculiferus

tàngara d’Haití
Calyptophilus tertius

tàngara carafosca
Mitrospingus cassinii

tàngara de coroneta verda
Stilpnia meyerdeschauenseei

cardenal d’arrossar
Spiza americana

Promeròpids

llépol de Gurney
Promerops gurneyi


