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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK
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Sovice krahujová 
(Surnia ulula)
Prostředí: tajga severní Evropy
Výskyt v ČR:  
zcela výjimečné zálety

Sýc rousný 
(Aegolius funereus)
Prostředí: jehličnaté lesy převážně  
ve vyšších polohách, často s příměsí buků,  
důležitá je blízkost otevřených ploch;  
často imisní holiny v horách
Výskyt v ČR: celoročně; lokální výskyt určuje 
především početnost hrabošů a myšic
Hlasová aktivita: za setmění  
(před puštíkem), v toku především  
v I. polovině noci, krátce se ozývá i ráno
Stav a početnost v ČR: mírně přibývá,  
1 500–2 000 párů

Kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum)
Prostředí: smrkové porosty ve středním věku a starší, 
nutná blízkost otevřené plochy, resp. mlazin;  
v horách a podhůří
Výskyt v ČR: celoročně; roztroušeně
Hlasová aktivita: večer před západem slunce;  
ráno od rozbřesku, i za plného slunce
Stav a početnost v ČR: mírně přibývá, 1 200–2 000 párů
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Lelek lesní 
(Caprimulgus europaeus)
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světlá, nezaměnitelná

často za dne na viditelném místě

delší nohy

široká nízká hlava

strohý výraz

při vyrušení  
velmi štíhlý postoj

hnědá a šedá forma, často viditelná „ouška“

zavalitější

alba – celkově světlejší, 
světlé břicho (Z Evropa, 
někdy i u nás)

guttata – celkově tmavší, 
tmavé břicho (stř. Evropa)

tmavé oči

srdcovitý obličej

Výreček malý 
(Otus scops)
Prostředí: světlé teplomilné lesy, stromořadí, sady; od nížin do podhůří
Výskyt v ČR: tažný, u nás IV.–IX.; jihovýchodní Morava
Hlasová aktivita: za téměř úplné tmy, v toku po celou noc
Stav a početnost v ČR: nepravidelně hnízdí jednotlivé páry,  
může unikat pozornosti

Sova pálená 
(Tyto alba)
Prostředí: otevřená krajina v nížinách, 
hnízdí v zemědělských objektech
Výskyt v ČR: celoročně, mimo hnízdní 
dobu potulky za potravou
Hlasová aktivita: silnější v I. polovině noci
Stav a početnost v ČR: zmizela z řady 
oblastí, v současnosti stabilní; 100–500 
párů (silně se liší v různých letech)

Sýček obecný 
(Athene noctua)
Prostředí: okolí statků a okraje obcí v nížinách, výjimečně i na panelových sídlištích
Výskyt v ČR: celoročně, stálý; především západní Čechy a jižní Morava
Hlasová aktivita: silnější v I. polovině noci
Stav a početnost v ČR: silný úbytek, aktuálně do 80 párů




