1) arassari mnohopruhý - mohutný velký dutý zobák - vyplněný jen plástovitou kosterní tkání k termoregulaci
(ochlazování) a sbírání plodů
2) banánovec obecný - krátký silný zobák s větší a výrazně zaoblenou horní čelistí, která přechází až na čelo - ke
sběru ovoce, pupenů a hmyzu, ale také jako štít
3) buřňák lední - na konci zahnutý špičatý zobák k chytání ryb, hlavonožců a korýšů z hladiny, nápadné jsou
speciálně utvářené nozdry k vylučování přebytečné mořské soli
4) čáp sedlatý - dlouhý červeno černý zobák se žlutým sedlem s nahoru prohnutou dolní čelistí - k lovu ryb, žab
a krabů v mělkých vodách a bažinách
5) člunozobec velký - mohutný široký zobák ve tvaru člunu nebo dřeváku, horní čelist je ukončena ostrým
hákem - k lovu poměrně velkých ryb, obojživelníků, hadů, mladých krokodýlů atd.
6) datel černý - silný dlouhý zobák dlátovitého tvaru k vytesávání larev a brouků z kmenů stromů
7) dodo - krátký mohutný rohovinový, na konci hákovitě zahnutý zobák na dlouhých čelistech - dodnes není
jeho funkce známa, pravděpodobně sloužil k obraně
8) hoko amazonský - silný zobák s abnormálně vyboulenou horní čelistí červené barvy - slouží ke sběru plodů,
ale hlavně při námluvách
9) holub doupňák - poměrně tenký zobák, který je u kořene kožnatý a jen špička je rohovinová - slouží ke sběru
semen, bobulí apod., jsou také jedinými ptáky, kteří umí pít vodu sáním
10) ibis posvátný - tenký dlouhý, ke konci se zužující a dolů zahnutý zobák k sondování blátivého dna a
následnému lovu malých ryb, korýšů, plžů, hmyzu a žab
11) jespák lžícozobý - úzký, na konci špachtlovitě rozšířený zobák, kterým se skloněnou hlavou pohybuje do
boků, víří dno a pak sbírá vodní hmyz
12) kakadu palmový - silný zobák se zahnutou horní a krátkou dolní čelistí k louskání velmi tvrdých ořechů a
semen
13) kivi jižní - tenký dlouhý mírně zahnutý zobák s nozdrami na špičce - k vyhledávání hmyzu, červů a jiné
potravy i pod zemí
14) kolibřík mečozobec - tenký a výrazně prodloužený zobák k sání nektaru z květů s prodlouženým kalichem
15) kolibřík orlozobec - tenký dlouhý výrazně dolů ohnutý zobák přizpůsobený k sání nektaru hlavně z květů
helikonií
16) kolpík bílý - dlouhý plochý na konci lžícovitě rozšířený zobák k víření bahna a následnému požírání vodního
hmyzu, červů, korýšů, měkkýšů i ryb
17) kondor velký - silný zobák se zahnutou horní a poměrně velkou silnou dolní čelistí k roztrhání kůže mršin a
vytrhávání masa
18) krkavec velký - multifunkční mohutný vysoký zobák s horní čelistí na konci mírně dolů - k lovu obratlovců i
sběru semen a plodů nebo ptačích vajec či odpadků
19) křivka obecná - zobák s proti sobě zahnutými překříženými čelistmi k získávání semen ze šišek
20) lelkoun soví - krátký velmi široký zobák s mírně zahnutou horní čelistí - k nočnímu lovu hmyzu případně žab
21) lžičák pestrý - velký široký zobák s větší lžícovitou nebo špachtlovitou horní čelistí a výraznými lamelami - k
filtrování potravy z hladiny
22) marabu africký - mohutný dlouhý špičatý zobák k lovu (většinou drobných) obratlovců, ale hlavně k
vyrvávání masa z mršin
23) morčák malý - poměrně krátký vroubkovaný, na konci zahnutý zobák k lovu drobných bezobratlých a ryb
24) orel skalní - zobák s mohutnou, silnou a ostrou zahnutou horní a menší dolní čelistí k trhání (porcování)
masa velké kořisti
25) papoušek dlouhozobý - zobák se zahnutou prodlouženou horní čelistí k vylupování semen ze šišek blahočtu
(araukárie)
26) papuchalk ploskozobý - mohutný barevný zobák klínovitého tvaru s horní čelistí posetou spoustou
drobných trnů - k lovu malých rybek v hloubkách a uchopení jejich velkého množství
27) pelikán bílý - dlouhý zobák s háčkem na konci horní čelisti a vakem na spodní - k přímému lovu ryb nebo
sbírání ryb nahnaných na mělčinu - do vaku jako do rybářského podběráku
28) pěnkava kuželozobá - krátký silný a ostrý zobák k dobývání semen a hmyzu a požírání kaktusových květů
29) perlička kropenatá - krátký silný mírně skloněný zobák s větší horní čelistí - ke sběru semen, kořínků, plodů
i hmyzu a drobných obratlovců
30) pižmovka hřebenatá - plochý zobák, na konci s háčkem, samci mají na horní čelisti zvláštní kožovitý
výrůstek, zobák slouží k pastvě a sběru potravy z vody, samčí boule k námluvám
31) plameňák růžový - poměrně široký na konci dolů ostře ohnutý zobák s mohutnější dolní čelistí je vybaven
lamelami, přes které z vody filtruje drobné bezobratlé a řasy

32) pštros dvouprstý - silný plochý zakulacený zobák k pastvě, sbírání plodů a hmyzu, ale i k nakulování vajec
do hnízda
33) slavík obecný - krátký souměrný zobák ke sběru hmyzu a také ke zpěvu
34) sokol stěhovavý - ostrý zobák se zahnutou horní čelistí opatřenou ostrým výběžkem na obou bocích (tzv.
zejk) k usmrcení kořisti (ptáků, hlodavců...) přeštípnutím krční páteře
35) sýkora parukářka - krátký souměrný zobák ke sběru hmyzu (a v zimě semen)
36) šatovník srpozobý - zobák s tenkou, dlouhou dolů ohnutou horní čelistí a krátkou dolní - k napichování
hmyzu a jeho larev pod kůrou
37) tenkozobec opačný - dlouhý tenký nahoru zahnutý zobák, kterým ve vodě pohybují ze strany na stranu a
loví tak drobný hmyz a korýše
38) ťuhýk obecný - malý z boku zploštělý hákovitě zahnutý zobák s výběžkem na bocích horní čelisti - k lovu
hmyzu a drobných obratlovců, které si pak napichuje na trny keřů
39) vanga přílbová - masivní světle modrý zobák s přilbou na mírně zahnuté horní čelisti - k lovu hmyzu a
drobných obratlovců
40) vlhovec červenohřbetý - silnější špičatý zobák ke sběru většího hmyzu a plodů, ale ke splétání složitých
hnízd, které visí na větvi jako pytle
41) vousák seneglaský - krátký, vysoký a silný zobák se zoubkovanou horní čelistí k porcování plodů různých
velikostí (hlavně fíků) a budování hnízd v trouchnivějících stromech
42) zejozob asijský - zobák s dlouhými, na konci proti sobě prohnutými čelistmi, které tvoří mezeru - slouží k
lepší manipulaci s ulitami a k vybírání plžů z nich
43) zoborožec havraní - dlouhý mohutný zobák k lovu drobných zvířat a krmení hnízdící samice v dutině
44) zoborožec nosorožčí - extravagantní dlouhý mírně zahnutý zobák s přilbicí - k zazdívání hnízdící samice v
dutině stromu, její krmení (v hluboké dutině) a následnému vytesání
45) zoborožec štítnatý - dlouhý masivní špičatý zobák s horní čelistí, která je srostlá s přilbicí - k vytesávání
hmyzu z trouchnivějícího dřeva, k zazdívání hnízdící samice v dutině
46) zoboun americký - dlouhý zobák se zřetelně delší dolní čelistí - ke sbírání ryb, hmyzu apod. při letu nad
vodou s otevřeným zobákem a spodní čelistí potopenou pod hladinu
47) zvonovec trojhrotý - krátký a široký zobák k polykání celých plodů, samci mají u kořene zobáku tři dlouhé
červovité lalůčky, které mají význam hlavně při námluvách

