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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK

Linduška lesní (Anthus trivialis)
Velikost: 14–16 cm
Prostředí: rozvolněné listnaté a jehličnaté lesy 
(zejména jejich okraje a paseky), polní lesíky, 
otevřená krajina s rozptýlenými stromy a keři
Výskyt v ČR: tažná (IV. a VIII.–IX.), 
pravidelně hnízdí na celém území od nížin 
až po subalpínské pásmo nejvyšších hor
Stav a početnost v ČR: mírný pokles, 
450–900 tis. párů 

nažloutlá hruď

Linduška úhorní (Anthus campestris)
Velikost: 15,5–18 cm
Prostředí: chudá písčitá pole, úhory, obnažené písečné 
a kamenité plochy s řídkou vegetací
Výskyt v ČR: tažná (IV.–V. a VIII.–IX.), 
nepočetně hnízdí v nižších polohách, poslední pravidelná 
hnízdiště jsou výsypky po povrchové těžbě v Podkrušnohoří
Stav a početnost v ČR: silný pokles, 20–40 párů

ml.
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tenčí než na hrudi

dráp kratší, zahnutý

Jak při zpěvu létají?
a) linduška lesní
b) linduška luční 
c) linduška úhorní
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w Hlasy na: www.birdlife.cz/ptacisvet.html
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Linduška luční (Anthus pratensis)
Velikost: 14–15,5 cm 
Prostředí: vlhké louky a pastviny, rašeliniště, imisní holiny 
Výskyt v ČR: tažná (III.–IV. a IX.–XI.), 
pravidelně hnízdí asi na polovině území 
zejména ve vyšších polohách; vzácně i zimuje  
Stav a početnost v ČR: mírný nárůst, 
35–70 tis. párů

Linduška horská (Anthus spinoletta)
Velikost: 15,5–17 cm
Prostředí: horské louky nad hranicí lesa, 
rozvolněné porosty kleče, kamenité suti a skalnaté srázy
Výskyt v ČR: tažná (III. –IV. a IX.–XI.), 
nepočetně hnízdí v nejvyšších pohořích 
(Krkonoše, Králický Sněžník, Jeseníky, 
Beskydy); vzácně i zimuje
Stav a početnost v ČR: silný pokles, 
80–130 párů

Linduška rudokrká 
(Anthus cervinus)
Velikost: 14–15 cm
Prostředí: za tahu vlhké louky, 
pole a břehy rybníků 
Výskyt v ČR: tažná (IV.–V. a IX.–X.), 
nehnízdí, přes naše území 
jen pravidelně protahuje
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