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Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Velikost: 14–16 cm
Prostředí: okraje lesů, zahrady, parky
Výskyt v ČR: stálý, část populace tažná,  
pravidelně hnízdí na celém území 
Stav a početnost v ČR: mírný pokles,  
450–900 tis. párů
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Čížek lesní 
(Carduelis spinus)
Velikost: 11–12,5 cm
Prostředí: jehličnaté (hlavně smrkové) a smíšené lesy,  
v zimě též zahrady, parky a jiná zeleň
Výskyt v ČR: přelétavý až tažný,  
hnízdí na většině našeho území,  
zejména v podhorských a horských oblastech,  
na tahu a v zimě často ve velkých hejnech
Stav a početnost v ČR: mírný pokles, 90–180 tis. párů

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
Velikost: 11–12 cm

Prostředí: remízky, zahrady, sady,  
hřbitovy, parky ve městech

Výskyt v ČR: tažný (III.–IV. a IX.–X.),  
pravidelně hnízdí na celém území, vzácně i zimuje

Stav a početnost v ČR: mírný pokles, 450–900 tis. párů

Pěnkava jikavec 
(Fringilla montifringilla)
Velikost: 14–16 cm
Prostředí: na hnízdišti březové a rozvolněné jehličnaté 
lesy, v zimě otevřená krajina, rozptýlená zeleň
Výskyt v ČR: nehnízdí, přes naše území jen pravidelně 
protahuje a početně zimuje (nejčastěji X.–IV.)
Stav a početnost v ČR: v zimě 200–400 tis. ex.  
(1982–1985), v některých letech invazní výskyt

Pěnkava obecná 

(Fringilla coelebs)
Velikost: 14–16 cm
Prostředí: všechny typy lesů, zahrady, parky
Výskyt v ČR: z větší části tažná (III. a IX.–X.), pravidelně 
hnízdí na celém území od nejnižších poloh až po hory
Stav a početnost v ČR: nejrozšířenější a nejpočetnější  
ptačí druh v ČR; mírný pokles, 4–8 mil. párů
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