
  

ČÍŽIK LESNÝ VRABEC POĽNÝ 

  

MLYNÁRIK DLHOCHVOSTÝ VOLAVKA BIELA 

  

SÝKORKA MODRÁ GLEZG HRUBOZOBÝ 
 



Dĺžka: 14cm 
 
Potrava: semená a hmyz, ktorým kŕmi 
najmä mláďatá 
 
Zaujímavosť: likvidujú  nežiaduci hmyz, 
čím pomáhajú pestovateľom v ovocných 
sadoch a záhradách (neživia sa ovocím, 
takže nehrozí poškodenie úrody) 

Dĺžka: 12cm 
 
Potrava: semená a hmyz, ktorým 
kŕmi mláďatá 
 
Zaujímavosť: obratne šplhá a pri 
hľadaní potravy často visí i hlavou 
dolu 

VRABEC POĽNÝ ČÍŽIK LESNÝ 

Dĺžka: 100cm 
 
Potrava: hmyz, obojživelníky, ryby, 
hlodavce a občas aj vtáky a plazy 
 
Zaujímavosť: stavia až 1 m veľké hniezdo 
v neprístupnej trstine 

Dĺžka: 15cm 
 
Potrava: hmyz (pavúky), plody, v zime 
semená 
 
Zaujímavosť: veľmi čulý a obratne sa 
šplhá aj po tenkých vetvách 

VOLAVKA BIELA MLYNÁRIK DLHOCHVOSTÝ 

Dĺžka: 18cm 
 
Potrava: semená, plody, púčiky 
 
Zaujímavosť: má mohutný zobák, ktorým 
dokáže vyvinú silu až 50 kg 

Dĺžka: 13cm 
 
Potrava: motýlie húsenice, vošky,  
mladé púčiky a listy stromov, semená 
 
Zaujímavosť: požiera rastlinných 
škodcov, je veľmi vynaliezavá (naučila 
sa rozďobať hliníkové vieška fliaš na 
mlieko a pozobať smotanu pod ním) 

GLEZG HRUBOZOBÝ SÝKORKA MODRÁ 



 

 

 
 

 

ĎATEĽ PROSTREDNÝ SLÁVIK ČERVIENKA 

 

 

 

MYŠIAK LESNÝ VOLAVKA POPOLAVÁ 

 

 
 

 
 
 
 

SÝKORKA CHOCHOLATÁ OREŠNICA PERLAVÁ 
 



Dĺžka: 23cm 
 
Potrava: hmyz, mravce a smrekové 
semená 
 
Zaujímavosť: užitočný, čiapočka 
červenej farby od čela až do zátylia, 
potravu si hľadá na tenších konároch 
stromov 

Dĺžka: 140mm 
 
Potrava: rôzny hmyz (všetky vývinové 
štádia), pavúky a iné bezstavovce, na 
jeseň sa živí aj bobuľami rôznych 
drevín 
 
Zaujímavosť: má veľké oči, čo mu 
umožňuje vidieť aj za súmraku, 
samček nádherne spieva 

ĎATEĽ PROSTREDNÝ SLÁVIK ČERVIENKA 

Dĺžka: 53cm 
 
Potrava: hlodavce, menšie druhy 
vtákov, hmyz, plazy 
 
Zaujímavosť: pred hniezdením 
predvádza samček samičke svadobný 
let, potom spoločne stavajú hniezdo 

Dĺžka: 84-102cm, váha 1,5-2kg 
 
Potrava: ryby, hmyz, myši, hady, 
mláďatá vtákov 
 
Zaujímavosť: aktívna vo dne aj v noci 
Hniezdi v kolóniách na vysokých 
stromoch až 25m nad zemou 

MYŠIAK LESNÝ VOLAVKA POPOLAVÁ 

Dĺžka: 115mm  
 
Potrava: hmyz a semená rastlín 
 
Zaujímavosť: menej spoločenská, žije 
len v pároch, hľadá si potravu aj na 
zemi, hniezdo si vydlabáva do 
spráchniveného dreva 

Dĺžka: 300mm 
 
Potrava: rôzne druhy orieškov hlavne 
lieskovce a semien 
 
Zaujímavosť: ukladá si zásoby semien 
a orieškov na zimu a zväčša na ne 
pozabudne. 

SÝKORKA CHOCHOLATÁ OREŠNICA PERLAVÁ 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

TRASOCHVOST BIELY BRHLÍK LESNÝ 

 

 
 
 

 
 

SOKOL MYŠIAR VRCHÁRKA MODRÁ 

                     
 

 
 

STEHLÍK OBYČAJNÝ MLYNÁRKA DLHOCHVOSTÁ 
 



Dĺžka: 18cm 
 
Potrava: hmyz a drobné bezstavovce 
 
Zaujímavosť: užitočný, hniezdo si 
vystielajú vlnou, srsťou alebo perím 

Dĺžka: 14cm 
 
Potrava: hmyz, larvy, pavúky, 
ucholaky, semená, orechy, žalude, 
bukvice 
 
Zaujímavosť: šikovný lezec, vie liezť po 
kmeni stromu hore aj dolu hlavou, 
oriešky si rozbíja, tak, že ich vkliní do 
pukliny kôry a zobákom ich rozbije 

TRASOCHVOST BIELY BRHLÍK LESNÝ 

Dĺžka: 34cm 
 
Potrava: drobné cicavce, menšie 
druhy vtákov, hmyz, žaby 
 
Zaujímavosť: hniezdo si nestavajú, 
využívajú opustené hniezda po iných 
väčších vtákoch, zvyknú sa ubytovať aj 
v rôznych kôlňach a prístavbách, nie je 
ojedinelé ani hniezdenie na balkónoch 
v mestách 

Dĺžka: 15cm 
 
Potrava: hmyz, semená, plody 
 
Zaujímavosť: stavia si hniezdo 
z machu a korienkov, vystlané 
jemným materiálom ako srsť, perie. 
Drobčí po zemi ako myška a často pri 
tom trepoce krídlami 

          SOKOL MYŠIAR VRCHÁRKA MODRÁ 

Dĺžka: 12cm 
 
Potrava: semená, bodliakov, 
lopúchov, konopy, šalátu, hmyz 
 
Zaujímavosť: jeden z najkrajších 
pinkovitých vtákov, krásne spieva 

Dĺžka: 14cm z toho 8cm je  dĺžka 
chvosta  
 
Potrava: hmyz  
 
Zaujímavosť:  stavajú krásne uzavreté 
vajcovité hniezda s otvorom na boku 

STEHLÍK OVYČAJNÝ     MLYNÁRKA DLHOCHVOSTÁ 
 


