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Sýkora koòadra
chlupy, vlna či peří

Parus major

ČARÁ

ČRÍ

Vrabec domácí

ČÍ

Kde žiji? Moc rád žiji

strom, najdete i mne. Prolétám se
po zahradách, v parcích a sadech, ale
jsem také obyvatel všech typù lesa.

v blízkosti lidí, kde je vždy
nìco dobrého k snìdku.

Èím se živím? Mùžete

Èím se živím? Oblíbenou

Jak bydlíme? Hnízdo si nalézám

v dutinách stromù, vìtví nebo
skal. Èasto využívám opuštìná
hnízda jiných ptákù nebo vyvìšené
budky. Když chvíli nechává má
družka vajíèka samotná, pøikrývá je
mìkkým chmýøím, aby nevychladla.
Snùšku máme i dvakrát za rok a
mladé krmíme spoleènì.

rozcuchaná stébla, mech či kořínky
čiﬆě bílý podklad,
občas skvrnitá
červenohnědou barvou;
jedna snůška
6 – 12 vajec

mì vidìt, jak si hoduji na
ovocných stromech, obilí,
ale také na odpadcích,
které najdu u popelnic.
Obèas sezobnu i nìjaký
hmyz nebo pavouka, ale
hlavnì tìmito lahùdkami
krmíme své mladé.

rozcuchané ze slámy, papíru, peří, i kousků umělé hmot y
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Sitta europaea

Brhlík lesní

Kde žiji? Nejradìji obývám staré listnaté a smíšené lesy,

na øímse pod støechou, ale i ve štìrbinì èi dutinì, když nìjakou
nalezneme. „Vrabèí hnízdo“ je prý také název jednoho lidského
úèesu. Asi se lidem líbí náš neupravený zpùsob stavby. Na
hnízdì se pøi sezení na vejcích s partnerkou pravidelnì
støídáme.

ale mùžete mì spatøit i v parku nebo na zahradì.

Èím se živím? Dávám pøednost hmyzu, který nalézám

ve štìrbinách v kùøe. Od podzimu si však jídelníèek rozšiøuji
i o semena rostlin. Také si støádám rùzné plody do
kmenové kùry, abych mìl v zimì co sezobnout.

Jak bydlíme? Na stavbì hnízda

pracuje má družka a vìtšinou je velice
dobøe schová do hustých vìtvièek smrku
nebo ostružiní. Já zatím svým zpìvem zaháním
pøípadné zájemce o toto území.
Má role pøichází po vylíhnutí
mladých, kdy chvíli krmím
celou rodinu sám, než
mi má družka zaène
pomáhat. Spolu
tvoøíme trvalý pár
na zbytek
života.

Zajímavosti z mého života…
Na rozdíl od šplhavcù se pohybuji
po kmeni stromù trhavými poskoky
vzhùru a díky dlouhým a ostrým
drápùm mohu šplhat i hlavou dolù.

„Ty pán, ty pán, ty jsi pán, ty jsi
pán“, volám po lese, když zrovna jen
nešvitoøím se svou družkou.
Mimo dobu páøení, kdy se
s partnerkou staráme o mladé,
je nás èasto více pohromadì.

Šupinky borové
kůry a suché liﬆí
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Carduelis chloris

Stehlík obecný
chmýří z bodláků,
žíně a chlupy

bleděmodrá,
purpurově až
světlehnědě skvrnitá;
jedna snůška 4-5 vajec
ýv
r y c h l l n ov it ý l
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Carduelis carduelis
Osídluji otevøenou krajinu,
ale i parky a zahrady. Ani vyšších
nadmoøských výšek se nebojím.

Kde žiji?
K životu si vybírám okraje
lesù, parky a zahrady. Mùžete
mne tedy spatøit i ve mìstì
nebo v zimì na krmítku.

sameček

Zajímavosti z mého
života…
Lidé si obèas øíkají: „Máš hejla
na nose!“. Zajímalo by mì, jestli
je to pro to, že mají èervený nos
jako já bøíško.

krátký a silný zobák na
louskání tvrdých semen
suché smrkové
větvičky,
s trochou mechu
a lišejníku

kotlinka výhradně
z jemňoučkých
kořínků

bělavá,
tmavě hnědě tečkovaná;
jedna snůška 5-6 vajec

Jak bydlíme?
Má družka, s mou malou pomocí,
staví hnízdo ve skrytu houští, mezi
popínavými rostlinami pøi stìnách
budov a èasto i v kvìtinových
truhlících. Zatím co družka
sedí na vejcích, já ji obletuji.
Spoleènì pak krmíme
potomky semeny, která
necháme rozmìknout
ve voleti.

Zajímavosti
z mého života…

bílá, obvykle červenohnědě
kropenatá, ale někdy i bez kresby;
jedna snůška 4- 8 vajec

modrobílá nebo bledě zelená,
černě skvrnitá;
jedna snůška
5-6 vajec

TI

Èím se živím?

si pochutnávám na semenech a
pupenech stromù a keøù. Pøes zimu si
dávám semena bøíz a jasanù. Mláïatùm
k tìmto rostlinným lahùdkám
pøidávám také rùzný hmyz a
pavouky.

zimy a spolu pak žijeme po celý život. Spoleènì
si hledáme hnízdní dutinu v duté vìtvi nebo
kmeni, ale obèas nám staèí díry ve zdi a
ani budkou nepohrdneme. Samotné
hnízdo pak staví má družka.

sameček

Zvonek zelený

I

Èím se živím? Pøedevším

Jak bydlíme? Svou partnerku vábím již koncem

K veèeru se rád sejdu s vrabèími pøáteli na
nìjakém stromì a dokážeme „proèimèarat“
celé hodiny. Ale „èimèarara èim èim èim“
si prozpìvuji i celý den. Družku vábím
švitoøivým: „èilp èef èilp“ nebo táhlým
„èurrr“.
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obyvatel lesa, ale na podzim
a v zimì se stahuji i do houštin a remízkù mezi poli.

zúžení vletového
otvoru pomocí bahna
smíchaného
se slinami

Zajímavosti z mého života…

Pyrrhula
pyrrhula

Hýl obecný
Kde žiji? Jsem pøedevším

Jak bydlíme? Naše hnízdo budujeme èasto ve žlabu okapù nebo

Zajímavosti z mého
života…
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ČIM ...

Passer domesticus

Kde žiji? Kdekoliv najdete nìjaký

lahùdkou jsou pro mì kromì
samotného hmyzu rùzné hmyzí
larvy a vajíèka. Pochutnám si také
na ovocných plodech a v zimì
na olejnatých semenech. Jelikož
neumím tesat do døeva jako datel,
hledám svou koøist olupováním
kùry zobákem.

ČIM

Jméno jsem získal díky
krásnému zvonivému
trylku, kterým o sobì
dávám vìdìt. Èasto zpívám
z vyvýšeného místa nebo
za letu rychlé „gyk gyk gyk“
nebo jen zvuènì „dzí“.
ýv
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Èím se živím? Živím se tím, co zrovna je. Na
jaøe si pochutnám na pupenech a kvìtech. Pozdìji
v létì a na podzim sbírám semena a plody. Hodnì
rád mám bukvice a sluneènicová semínka.
rostlinné chmýří, peří

stébla, kořínky a pavučiny

mech, kořínky,
tráva a lišejníky

Hlavnì hledám rùzná
semena nejen bodlákù, ale
tøeba i èekanky, sedmikrásky
a jiných rostlin. Sem
tam sezobnu i nìjakou
mšici, ale to jen
výjimeènì. Živoèišnou
stravu pøinášíme našim
potomkùm jen v prvním
týdnu života, dále je
krmíme semeny, která
pøedem zmìkèíme ve voleti.

Jak bydlíme? Má družka staví hnízdo v rozvìtvení koncových vìtví listnatých stromù.
Na vajíèkách sedí výhradnì ona a já ji po celou dobu krmím. Jen co mláïata vyletí z hnízda,
snáší družka vajíèka nová.
světle modrý odstín,
kropenatá černofialovou,
červenou nebo růžovou barvou;
jedna snůška 4 – 6 vajec

Zajímavosti z mého života…
Nejsem rozhodnì samotáø, a tak rád
létám v hejnu nebo alespoò v páru.
Partnerku vábím líbezným „štyglic, tyglic“
a v mém rychlém a švitoøivém zpìvu se
toto vábení èasto opakuje.
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