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Pěvci

Hlavní znaky:
• V krku hlasové ústrojí         zpěv – zpěvem označují své teritorium, vábí samičku,

-- typický pro jednotlivé druhy

• Dělíme je podle potravy na                     semenožravé – zobák krátký, silný, kuželovitý

hmyzožravé - zobák tenký, protáhlý

všežravé – zobák velký a hrubý

• Mláďata – krmivá, líhnou se neopeřená

• Stěhovaví i nestěhovaví



Zástupci

• Semenožraví – vrabec domácí

pěnkava obecná

strnad obecný

stehlík obecný

hýl obecný

zvonek zelený



• Hmyzožraví - sýkora koňadra, sýkora modřinka, 
vlaštovka obecná
jiřička obecná
skřivan polní
konipas bílý
slavík obecný
kos černý
chocholouš obecný
červenka obecná
dlask tlustozobý
drozd zpěvný
špaček obecný

• Všežraví – sojka obecná
straka obecná
vrány
havran obecný



Semenožraví 



Vrabec domácí

• Nejrozšířenější 

• Nenápadné zbarvení

• Hnízdí 2x do roka

• Cvrlikání „čimčarání“

Samec 

Samice



Pěnkava obecná

• Samci zůstávají

• Samičky odlétají na zimu

• Úhledná hnízda

• Samička - vybarvena nenápadně v různých odstínech 

hnědé a béžové. Pouze stejné „křídelními znaky“ a

nenápadná šedavá kresba na hlavičce napovídá, do kterého

druhu vlastně patří.

Sameček

Samička



Strnad obecný

• Hnízdí v otevřené krajině 

na křovinatých mezích



Stehlík obecný

• Žije v parcích a zahradách

• Pestře zbarvený, okolo zobáku červené zbarvení

• Na podzim velká hejna



Hýl obecný
Přezimuje u nás



Zvonek zelený

Část zvonků odlétá na jih na zimu



Hmyzožraví



Sýkory

Sýkora babka

Sýkora modřinka

Sýkora azurová

Sýkora koňadra



Vlaštovka obecná                          Jiřička obecná



Konipas bílý                          Skřivan polní

Hnízdo je na zemi v 

nízkém porostu, 

většinou u hustšího trsu.

Stěhovavý 

Stěhovavý 



Slavík obecný                    Chocholouš obecný

https://www.youtube.com/watch?v=qbc5ba85dvU

SLAVÍK zpěv – „klokot“

https://www.youtube.com/watch?v=qbc5ba85dvU


Kos černý

Samice

2 dny stará mláďata

MláďataHnízdo s vejci



Dlask tlustozobí

Červenka obecná 
Špaček obecný 

Drozd zpěvný



Všežraví



Sojka obecná                               Straka obecná

Straka obecná

Sojka obecná



Vrány    
V oblastech společného výskytu (celé území ČR) je běžné křížení obou druhů. 
Kříženci vykazují různé barevné přechody (rozsah šedé barvy) mezi oběma druhy.

Vrána černá (poddruh Corvus corone corone)

Vrána šedá



Havran obecný

V České republice se vyskytuje po celý rok, 

místy v hojném počtu. Nejpočetněji je na 

našem území zastoupen v zimě, kdy se 

do střední Evropy hromadně stahují ptáci 

z východní a severovýchodní Evropy. Dle 

odhadu Jiřího Mlíkovského v ČR zimují dva 

až čtyři miliony jedinců


