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Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Velikost: 10,5–12 cm
Prostředí: listnaté a smíšené lesy, remízky, aleje, zahrady, parky ve městech
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na celém území od nejnižších poloh 
až po hory, směrem do hor ubývá
Stav a početnost v ČR: naše druhá nejpočetnější sýkora, 
0,8–1,6 mil. párů, stabilní stav

Sýkora koňadra 
(Parus major)
Velikost: 13,5–15 cm
Prostředí: listnaté a smíšené lesy, 
zahrady, parky ve městech      
Výskyt v ČR: stálá, 
pravidelně hnízdí na celém území 
od nejnižších poloh až po hory
Stav a početnost v ČR:
nejrozšířenější a nejpočetnější 
druh sýkory u nás, 3–6 mil. párů, 
stabilní stav
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Sýkora uhelníček 
(Periparus ater)
Velikost: 10–11,5 cm
Prostředí: zejména  jehličnaté lesy, 
ve smíšených lesích vyhledává ostrůvky jehličnanů 
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí 
na celém území od nejnižších poloh až po hory, 
v horách často nejpočetnější sýkora
Stav a početnost v ČR: mírný nárůst, 0,5–1,0 mil. párů
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Sýkora azurová (Cyanistes cyanus)
Velikost: 12–13 cm
Prostředí: Listnaté lesy, porosty podél řek a mokřadů.
Výskyt v ČR: Zřídka se zatoulává na podzimním tahu a v zimě. Pochází ze střední Asie, 
obývá pás od východní Evropy po východní pobřeží Číny.

W Hlasy na: www.birdlife.cz/ptacisvet.html
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Sýkora parukářka
(Lophophanes cristatus)
Velikost: 10,5–12,5 cm
Prostředí: jehličnaté lesy, hlavně borové, 
nebo smíšené lesy s převahou jehličnanů
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na celém území,
avšak často v nízkých hustotách
Stav a početnost v ČR: stabilní, 80–160 tis. párů

Sýkora babka (Poecile palustris)
Velikost: 12 cm
Prostředí: starší listnaté a smíšené lesy 
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí, avšak místy chybí nebo je vzácnější
Stav a početnost v ČR: slabý pokles v 80. letech, nyní stabilní, 55–110
tis. párů

Sýkora lužní (Poecile montana)
Velikost: 12 cm
Prostředí: v nížinách obvykle ve vlhkých lesích a v porostech podél
řek, ve větších nadmořských výškách pak často v jehličnatých lesích
Výskyt v ČR: stálá, hnízdí pravidelně avšak ostrůvkovitě na většině
našeho území
Stav a početnost v ČR: stabilní, 40–80 tis. párů

Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)
Velikost: 13–14 cm, z toho ocas až 9 cm
Prostředí: listnaté a smíšené lesy s bohatým podrostem, 
porosty podél vodních toků, zahrady a městské parky
Výskyt v ČR: stálý, pravidelně hnízdí zejména v nižších polohách
Stav a početnost v ČR: klesající, 45–90 tis. párů
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