
4

Pěnice černohlavá 
(Sylvia atricapilla)
velikost: 13,5–15 cm
prostředí: lesy s křovinatým podros-
tem, okraje lesů, husté křoviny podél
vody, na polích, pasekách, zahradách 
i ve městech      
výskyt v ČR: tažná (zač. dubna – 
pol. října), hnízdí na celém území 
stav a početnost v ČR: značně 
vzrůstající, 0,8 – 1,6 mil. párů
pozn.: patří mezi nejhojnější druhy 
ve stř. Evropě, od 60. let 20. stol. se
objevuje i nový směr migrace na SZ 
do Velké Británie a Irska

Pěnice slavíková (Sylvia borin)
velikost: 13–14,5 cm
prostředí: křovinaté okraje světlých lesů, husté křoviny podél vody, na polích, pasekách, zahradách i ve městech  
výskyt v ČR: tažná (zač. května–pol. září), hnízdí na celém území, hlavně v nižších a středních polohách 
stav a početnost v ČR: stabilní, 200–400 tis. párů

Pěnice vlašská 
(Sylvia nisoria)
velikost: 15,5–17 cm
prostředí: husté křovinaté porosty, 
často trnité, roztroušené keře 
na polích či loukách 
výskyt v ČR: tažná 
(konec dubna–začátek září), 
hnízdí v nížinách a pahorkatinách, 
vázána na suché a teplé oblasti, 
jižní a střední Morava, 
Podkrušnohorské pánve, 
České středohoří  
stav a početnost v ČR:
mírně vzrůstající, 3–6 tisíc párů
pozn.: nejvzácnější z našich pěnic, 
oblíbila si otevřené plochy 
na vojenských cvičištích 
(Brdy, Boletice, Doupov), 
často hnízdí v blízkosti 
ťuhýka obecného

Literatura: 
velikosti: Svensson a kol. 2004: 
Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého
východu, Svojtka & Co. Praha
prostředí, výskyt, stav a početnost 
v ČR: Šťastný K., Bejček V. a Hudec K.,
2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků
v České republice 2001–2003, 
Aventinum Praha

Pěnice pokřovní 
(Sylvia curruca)
velikost: 11,5–13,5 cm
prostředí: husté křoviny na polích, 
pasekách, zahradách, ve městech 
i podél vod, méně na okrajích lesů
výskyt v ČR: tažná 
(pol. dubna–konec září), 
hnízdí na celém území 
stav a početnost v ČR:
vzrůstající, 60–120 tis. párů

Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK
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Pěnice hnědokřídlá 
(Sylvia communis)
velikost: 13–15 cm
prostředí: husté křoviny na polích, 
pasekách, zahradách i ve městech, 
křovinaté okraje světlých lesů
výskyt v ČR: tažná 
(pol. dubna–konec září), 
hnízdí na celém území, 
hojnější v nižších polohách   
stav a početnost v ČR:
mírně vzrůstající, 
100–200 tisíc párů 
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Pěnice černohlavá 
(Sylvia atricapilla)
velikost: 13,5–15 cm
prostředí: lesy s křovinatým podros-
tem, okraje lesů, husté křoviny podél
vody, na polích, pasekách, zahradách 
i ve městech      
výskyt v ČR: tažná (zač. dubna – 
pol. října), hnízdí na celém území 
stav a početnost v ČR: značně 
vzrůstající, 0,8 – 1,6 mil. párů
pozn.: patří mezi nejhojnější druhy 
ve stř. Evropě, od 60. let 20. stol. se
objevuje i nový směr migrace na SZ 
do Velké Británie a Irska

Pěnice slavíková (Sylvia borin)
velikost: 13–14,5 cm
prostředí: křovinaté okraje světlých lesů, husté křoviny podél vody, na polích, pasekách, zahradách i ve městech  
výskyt v ČR: tažná (zač. května–pol. září), hnízdí na celém území, hlavně v nižších a středních polohách 
stav a početnost v ČR: stabilní, 200–400 tis. párů

Pěnice vlašská 
(Sylvia nisoria)
velikost: 15,5–17 cm
prostředí: husté křovinaté porosty, 
často trnité, roztroušené keře 
na polích či loukách 
výskyt v ČR: tažná 
(konec dubna–začátek září), 
hnízdí v nížinách a pahorkatinách, 
vázána na suché a teplé oblasti, 
jižní a střední Morava, 
Podkrušnohorské pánve, 
České středohoří  
stav a početnost v ČR:
mírně vzrůstající, 3–6 tisíc párů
pozn.: nejvzácnější z našich pěnic, 
oblíbila si otevřené plochy 
na vojenských cvičištích 
(Brdy, Boletice, Doupov), 
často hnízdí v blízkosti 
ťuhýka obecného
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Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého
východu, Svojtka & Co. Praha
prostředí, výskyt, stav a početnost 
v ČR: Šťastný K., Bejček V. a Hudec K.,
2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků
v České republice 2001–2003, 
Aventinum Praha
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(Sylvia curruca)
velikost: 11,5–13,5 cm
prostředí: husté křoviny na polích, 
pasekách, zahradách, ve městech 
i podél vod, méně na okrajích lesů
výskyt v ČR: tažná 
(pol. dubna–konec září), 
hnízdí na celém území 
stav a početnost v ČR:
vzrůstající, 60–120 tis. párů
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Pěnice hnědokřídlá 
(Sylvia communis)
velikost: 13–15 cm
prostředí: husté křoviny na polích, 
pasekách, zahradách i ve městech, 
křovinaté okraje světlých lesů
výskyt v ČR: tažná 
(pol. dubna–konec září), 
hnízdí na celém území, 
hojnější v nižších polohách   
stav a početnost v ČR:
mírně vzrůstající, 
100–200 tisíc párů 
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