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Straka obecná (Pica pica)
Velikost: 40–51 cm, rozpětí křídel 52–60 cm
Prostředí: zemědělská krajina, lidská sídla, 
vyhýbá se větším lesním celkům
Výskyt v ČR: stálá, hnízdí na celém území 
Stav a početnost v ČR: mírný nárůst,  
50–100 tis. párů

Sojka obecná  
(Garrulus glandarius)

Velikost: 32–35 cm,  
rozpětí křídel 54–58 cm

Prostředí: zemědělská  
i lesnatá krajina, lidská sídla

Výskyt v ČR: stálá,  
hnízdí na celém území 
Stav a početnost v ČR:  

mírný nárůst,  
170–340 tis. párů

Kavka obecná (Corvus monedula)
Velikost: 30–34 cm, rozpětí křídel 64–73 cm
Prostředí: nižší a střední polohy, především lidská sídla
Výskyt v ČR: stálá, hnízdí na celém území, v zimě i ptáci ze S a SZ
Stav a početnost v ČR: stabilní, 10–20 tis. párů

Kavče žlutozobé 
(Pyrrhocorax graculus)
Velikost: 36–39 cm, rozpětí křídel 65–74 cm
Prostředí: vysokohorské prostředí
Výskyt v ČR: velmi vzácný  
zatoulanec

 Ořešník kropenatý 
     (Nucifraga caryocatactes)
Velikost: 32–35 cm, rozpětí křídel 49–53 cm
Prostředí: především mladé  
husté jehličnaté lesy
Výskyt v ČR: stálý, od středních  
poloh po hranici lesa
Stav a početnost v ČR:  
stabilní, 2,5–5 tis. párů

Určování 
v přírodě
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Krkavec velký (Corvus corax)
Velikost: 54–67 cm, rozpětí křídel 115–130 cm
Prostředí: lesnatá i zemědělská krajina,  
velmi přizpůsobivý
Výskyt v ČR: stálý, pravidelně hnízdí  
na celém území od nížin až po nejvyšší hory
Stav a početnost v ČR:  
silný nárůst, 800–1 200 párů
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Vrána černá (Corvus corone)
Velikost: 44–51 cm, rozpětí křídel 84–100 cm
Prostředí: lesnatá i zemědělská krajina,  
okraje městských sídel 
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí  
v Z a J části území, stabilní, 3–6 tis. párů

Vrána šedá (Corvus cornix)
Velikost: 44–51 cm, rozpětí křídel 84–100 cm

Prostředí: lesnatá i zemědělská krajina, okraje městských sídel 
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na většině území, ubývá od V na Z

Stav a početnost v ČR: stabilní, 9–18 tis. párů

Havran polní (Corvus frugilegus)
Velikost: 41–49 cm, rozpětí křídel 81–94 cm
Prostředí: zemědělsky obhospodařovaná nížina, 
hnízdí v koloniích, často ve městech 
Výskyt v ČR: celoročně, na našem území  
zimují populace ze S a SV, především z Ruska 
Stav a početnost v ČR: mírný nárůst, 3–4 tis. párů
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