
oranžová skvrna se se stářím 
zvětšuje

loví hmyz v letu –  
číhá na posedu, vylétne 
do výšky a vrací se zpět 
na původní místo

bílé skvrny na ocase 
patrné v letu

krátké nohy

velká hlava 
a oko

sedí vzpřímeně, protáhlá 
silueta

čárkování na čele

dlouhý ocas

čárkování 
na hrudi

krémové 
tečkování

ad. M

ad. F

ad. (M = F)

juv. až 
do první zimy

Lejsek malý (Ficedula parva)

Velikost: 11–12 cm
Prostředí:  staré bučiny, listnaté a smíšené lesy 

s bohatým podrostem a vodními toky
Výskyt v ČR: V.–VIII., především hory a podhůří
Zpěv: od V. do VI./VII.
Stav a početnost v ČR: nejistý, 1200–2400 párů

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

Velikost: 13,5–15 cm
Prostředí: světlé lesy a jejich okraje, parky, zahrady
Výskyt v ČR: konec IV.–VIII./IX., na celém území
Zpěv: od pol. V. do pol. VIII.
Stav a početnost v ČR:  mírný vzestup,  

40 000 – 80 000 párů

Lejsci
Určování v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK
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bílý pásek kolem celého krku

bílá skvrnka 
nesahá až 
k okraji křídla

bílá skvrna 
sahá k okraji 
křídla

bílé lemy vnějších 
ocasních per

dvě malé bílé 
skvrnky na čele

výrazná bílá 
skvrna

tmavý týl

široká bílá 
páska v křídlebílý 

kostřec

ocas celý černý

bílá skvrna

ve V Evropě spíše 
hnědošedý
v Z Evropě černý

ad. F

ad. M

ad. M

ad. F

Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)

Velikost: 12–13,5 cm
Prostředí: světlé listnaté (hlavně bukové) a smíšené lesy, zahrady, parky
Výskyt v ČR: konec IV.–VIII./IX., od středních poloh výše
Stav a početnost v ČR: stabilní, 12 000 – 24 000 párů

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

Velikost: 12–13,5 cm
Prostředí:  listnaté lesy (starší lužní lesy, doubravy, 

bučiny), zahrady, parky
Výskyt v ČR: konec IV.–VIII., nížiny
Zpěv: jen krátce, od pol. IV. do VI.
Stav a početnost v ČR:  mírný vzestup,  

35 000 – 70 000 párů

Literatura:
i� Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření 

ptáků v České republice 2001–2003, Aventinum, Praha
i� Hudec K. a kol. 1983: Fauna ČSSR, Ptáci 3/1, Academia, Praha
i� Svensson L. a kol. 2012: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého 

východu. Ševčík, Plzeň
i� Jednotný program sčítání ptáků; jpsp.birds.cz

malá bílá 
skvrna
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