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PTÁCI V ZAHRADĚ VILY ČERYCH  

 
Ptáci, kteří byli pozorováni nebo pouze slyšeni v zahradě či bezprostřední 

blízkosti zahrady Vily Čerych v České Skalici 
 
Bažant obecný 
Holub domácí 
Holub hřivnáč 
Hrdlička zahradní   
Puštík obecný 
Kalous ušatý 
Rorýs obecný 
Žluna šedá 
Žluna zelená 
Strakapoud velký  
Strakapoud malý  
Krutihlav obecný 
Vlaštovka obecná 
Jiřička obecná 
Konipas bílý 
Brkoslav obecný  
Střízlík obecný  
Pěvuška modrá 
Červenka obecná 
Rehek zahradní 
Rehek domácí 
Drozd zpěvný 
Drozd brávník  
Drozd kvíčala  
Kos černý 
Pěnice slavíková 
Pěnice černohlavá 
Pěnice pokřovní  
Pěnice hnědokřídlá 
Sedmihlásek hajní 
Budníček menší  
Budníček větší 
Králíček obecný 
Lejsek šedý 
Sýkora koňadra  
Sýkora modřinka 
Sýkora uhelníček 
Sýkora parukářka 
Sýkora babka  
Sýkora lužní 
Mlynařík dlouhoocasý 
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Brhlík lesní 
Šoupálek krátkoprstý 
Straka obecná 
Sojka obecný 
Ořešník kropenatý 
Kavka obecná 
Havran polní  
Vrána obecná/černá/  
Špaček obecný 
Žluva hajní 
Vrabec domácí 
Vrabec polní 
Pěnkava obecná 
Pěnkava jikavec  
Konopka obecná 
Čečetka zimní 
Stehlík obecný 
Zvonek zelený 
Čížek lesní 
Zvonohlík zahradní 
Hýl obecný 
Dlask tlustozobý 
Křivka obecná 
Strnad obecný 
Poštolka obecná  
Krahujec obecný 
Kachna divoká  
 
Celkem: 68 druhů 
 
 
 

SEZNAM PTAČÍCH (a netopý řích) 
BUDEK V ZAHRAD Ě VILY 

ČERYCH 
Návrh OZNAČENÍ - 6 typů - vespod budek 

 
 

a) Buk lesní /Fagus sylvatica L./ 
 sýkora koňadra, sýkora modřinka, vrabec domácí  
 
 
b)  Smrk pichlavý /Picea pungens Engelmann/ 
šoupálek dlouhoprstý, šoupálek krátkoprstý  
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c) Trnovník akát /Robinia pseudoacacia L./ 
 sýkora koňadra, sýkora modřinka, vrabec domácí  
 
d)  Bříza převislá /Betula pendula Roth./ 
sýkora koňadra, sýkora modřinka 
 
 
e)  Zadní strana centrálního altánu vprostřed: 
rehek zahradní, lejsek šedý, konipas bílý, konipas horský  
 
 
f)  Zadní strana centrálního altánu po straně:  
vrabec domácí  
 
 
g)  Ořešák královský /Juglans regia L./: 
 lejsek šedý, sýkora koňadra, sýkora modřinka, vrabec domácí 
 
 
h)  Dub letní /Quercus robur ,,Fastigiata“Lam./ 
lejsek šedý, sýkora koňadra, sýkora modřinka 
 
 
ch)  Dub letní / Quercus robur ,,Fastigiata“Lam./:   
konipas bílý, rehek, lejsek šedý 
 
i)  Buk lesní / Fagus sylvatica L./: 
sýkora koňadra, sýkora modřinka 
 
 
j)  Smrk ztepilý /Picea abies/:  
sýkora koňadra, sýkora modřinka, lejsek šedý 
 
 
k)  Smrk pichlavý / Picea pungens Engelmann/: 
sýkora modřinka (budka s antipredační stěnou) 
 
 
l)  Smrk pichlavý /Picea pungens Engelmann/: netopýří budka 
m)  Bříza bělokorá /Betula pendula/: netopýří budka 
n)  Dub letní /Quercus robur ,,Fastigiata“Lam./: netopýří budka  
 

 
 
 


