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Rozšíření:
Široce rozšířena - Evropa, většina Asie, sever Afriky.
Jehličnaté lesy nebo skupiny jehličnatých stromů.
V ČR na celém území od nížin až po horní hranici lesa.
V horách častější a nejpočetnější sýkora.

Potrava:
Semena, hmyz - stejnokřídlí, motýli, brouci, dvoukřídlí, blano-
křídlí

Hnízdí:
V dutinách stromů, budkách, štěrbinách zdí, skal i v zemi, i 3x 
do roka

Nejvyšší věk:
9 let 5 měsíců  

Poznámka:
• Rodina zůstává spolu do další hnízdní sezóny
• Vytváří si zásoby potravy ve větvičkách a jehličí z hmyzu a 

semen smrku
• Okrsek hájí oba partneři, vyhledávají místo pro hnízdo také 

oba dva.

Sýkora uhelníček
Periparus ater

Délka těla Rozpětí křídel Hmotnost

10 – 11,5 cm 18 cm 9 - 11,5 g

0,5 - 1 mil. 
párů v ČR

Rozšíření:
Obývá celou Evropu s výjimkou Španělska a rozsáhlé území Asie východně až 
po Kamčatku. V ČR hnízdí pravidelně na většině území, její rozšíření je však 
ostrůvkovité, spíše v nížinách podél velkých vodních toků v lužních lesích či 
pobřežních porostech s břízami, olšemi, topoly a vrbami, také ve vlhčích smíše-
ných a jehličnatých lesích.

Potrava:
Na jaře a v létě hlavně pavouci, brouci, škvoři, motýli, na podzim a v zimě   
semena lesních dřevin a různých rostlin např. máku, konopice.

Hnízdí:
V dutinách a za kůrou stromů, budkách, štěrbinách skal, 1x ročně

Nejvyšší věk:
11 let 4 měsíce 

Poznámka:
• Hnízdní dutinu budují oba rodiče 7-18 dní, často v měkkém trouchnivějícím  

dřevu nebo rozšiřují nedokončenou dutinu po šplhavcích.
• Je zpravidla stálá, v některých letech v zimních měsících putuje ve velkých  

počtech ze severských zemí jižněji.
• V severnějších oblastech si často vytváří zásoby potravy, na kterých je v 

zimě závislá.
• Oproti sýkoře babce má zobák jednolitě černý beze skvrny.

Sýkora lužní
Poecile montanus

Délka těla Rozpětí křídel Hmotnost

11 - 13 cm 17-21 cm 8 - 15 g

60 - 80 tis. 
párů v ČR

Rozšíření:
Obývá téměř celou Evropu s výjimkou nejsevernějších oblastí, dále v severní 
Africe, Malé Asii a na Blízkém východě. Severní hranice v Evropě se ve Skandi-
návii pomalu posouvá k severu.
V ČR pravidelně se vyskytující druh a na celém území běžně hnízdící.
Nejpočetnější je v nižších polohách do 800 m n. m. K zastižení je i ve výškách 
okolo 1200 m n. m. např. v Krkonoších nebo Krušných horách.
Obývá světlé listnaté i smíšené lesy, parky, zahrady, aleje.

Potrava:
Motýli a jejich housenky, stejnokřídlí, dvoukřídlí, blanokřídlí, pavouci   
a brouci. Na jaře oštipuje mladé pupeny a listy stromů a vyhledává různá   
semena. V zimním období různá semena ale i živočišný tuk na krmítkách.

Hnízdí:
V různých dutinách stromů nebo zdí, budkách, hromadách dřeva, příležitost-
ných úkrytech, 2x ročně

Nejvyšší věk:
11 let 7 měsíců  

Poznámka:
• Na hnízdiště se dostavují po rozpadu zimních hejn, ve kterých se drží páry  

pohromadě.
• Místo pro hnízdo vybírají oba partneři.
• Většinou stálý, přelétavý, zčásti tažný, severní populace podnikají přesuny 

až invazního charakteru
• V podzimních a zimních měsících se potulují v hejnkách s ostatními sýkora-

mi v okolí hnízdiště, výjimečně dále než 50 km.

Sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus

Délka těla Rozpětí křídel Hmotnost

11 - 12 cm 18 - 21 cm 7,5 - 14,7 g

0,8 - 1,6  mil. 
párů v ČR

Rozšíření:
Pochází ze střední Asie, žije v pásu od východní 
Evropy až po východní pobřeží Číny, kde obývá 
listnaté i smíšené nížinné lesy nebo vrbové porosty 
podél řek. V Číně a Mongolsku žije ve výškách až 
2000 m n. m.

Sýkora azurová
Cyanistes cyanus

Délka těla Rozpětí křídel Hmotnost

13 - 14 cm 19 - 21 cm  10 - 16 g

zatoulanec
v ČR

Rozšíření:
Rozsáhlé území Evropy od severního Španělska severně po jv. 
Skotsko a východně až po severní Japonsko, s. a z. Čínu vyjma 
západní Asie Hnízdí převážně v nížinách, někde ale až do 1 300 
m n. m. Vyhledává většinou vlhké listnaté lesy, často doubravy 
nebo bučiny ale i vlhké olšiny, břehy řek, parky, zahrady a sady.

Potrava:
Na jaře a v létě hlavně pavouci, brouci, škvoři, motýli, na podzim 
a v zimě semena lesních dřevin, a různých rostlin např. plicníku, 
bažanky, bodláku, chrpy, černýše, slunečnice

Hnízdí:
V dutinách stromů, budkách, štěrbinách skal, 1-2x ročně

Nejvyšší věk:
11 let 11 měsíců  

Poznámka:
• V září a říjnu si vytváří zásoby semen v listí nebo mechu a 

lišejníku na stromech. 
• Místo pro hnízdo vyhledávají oba partneři.
• Je zpravidla stálá, v nehnízdním období v září až březnu se 

jednotlivci zatoulají i mimo hnízdiště.

Sýkora babka
Poecile palustris

Délka těla Rozpětí křídel Hmotnost

10 – 11,5 cm 18 cm  9 – 11,5 g

60 - 120 tis.
párů v ČR

Rozšíření:
Obývá rozsáhlé území Evropy a západní Asie od Španělska po Ural se 
severní hranicí na severu Ruska a jižní v pásmu od jižního Španělska, 
jih Francie, jižní Alpy po Bulharsko a Řecko. Vázaná na jehličnaté lesy, 
může se však vyskytovat také v lesích smíšených či v parcích a zahra-
dách s porosty jehličnanů.

Potrava:
Na jaře a v létě hlavně pavouci, brouci, škvoři, larvy i dospělci motýlů, 
na podzim a v zimě semena jehličnatých stromů

Hnízdí:
V dutinách, budkách, hnízdech veverek nebo střízlíků, 1-2x ročně

Nejvyšší věk:
11 let 7 měsíců  

Poznámka:
• Během zimního období se občas vyskytuje také ve smíšených hej-

nech s jinými druhy sýkor.
• Bez žádných výrazných přesunů mimo potulky v nejbližším okolí 

hnízdiště (cca 5km)
• Mladí ptáci se usídlují do 6 km od místa narození.
• Občas buduje hnízdní dutinu v měkkém trouchnivějícím dřevu.

Sýkora parukářka
Lophophanes cristatus

Délka těla Rozpětí křídel Hmotnost

11,5 - 13 cm 17 - 20 cm 10 - 16 g

80 - 160 tis.
párů v ČR

Rozšíření:
Obývá celou palearktickou oblast od Irska až po Kamčatku 
a také jihovýchodní Asii, Malajsii a Indonésii. V Evropě patří 
k nejhojnějším ptačím druhům. V ČR je hojně rozšířená po 
celém území, koncentrace se snižuje s přibývající nadmoř-
skou výškou, k zastižení je ve výškách okolo 1200 m n. m. 
např. na Klínovci nebo v Krkonoších.

Potrava:
Na jaře a v létě hlavně hmyz v různých vývojových stádi-
ích motýli, brouci, blanokřídlí, stejnokřídlí, dvoukřídlí. Na 
podzim, v zimě a v předjaří hlavně semena např. slunečnice, 
buku, habru nebo ořešáku

Hnízdí:
V dutinách stromů nebo zdí, budkách, příležitostných úkry-
tech, hnízdech strak, veverek, 2x ročně

Nejvyšší věk:
15 let 5 měsíců   

Poznámka:
• Místo pro hnízdo vybírá zpravidla samice.
• Hnízdní okrsek obhajuje zpěvem samec.
• Vysoce přizpůsobivá, učenlivá i bojovná. 
• Jméno dostala podle staročeského povolání „konědry“ 

- pohodného neboli rasa - „toho kdo dere koně“ - plnící 
úlohu dnešní veterinární služby.

Sýkora koňadra
Parus major

Délka těla Rozpětí křídel Hmotnost

12,5 - 15 cm 23 - 26 cm 11,9 - 23 g

3 - 6 mil.
párů v ČR

Sýkory jsou menší ptáci, s kontrastním a rozmanitým zbarvením, u 
obou pohlaví však zpravidla téměř shodným. Jsou to většinou stro-
moví ptáci hnízdící v dutinách. Po vyhnízdění se sdružují do menších 
skupin. Potrava je převážně živočišná, tvoří ji hlavně hmyz vyhledávaný 
na větvích a listí stromů. Ve světě žije 14 rodů s 64 druhy sýkor.  V 
ČR běžně žije 6 druhů a vzácně se zatoulá i sýkora azurová.

Legenda stupňů ohroženosti:
Ilustrace žáků škol, zapojených do 
projektu PTÁCI ONLINE.
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