
Výsledky pro 15 nejpočetnějších druhů
počet

jedinců
procento krmítek

* ( % )
velikost hejna – 

medián **
sýkora koňadra 57 656 86 6

vrabec polní 42 772 41 7

vrabec domácí 38 717 37 7

sýkora modřinka 23 954 68 3

zvonek zelený 17 451 32 4

stehlík obecný 14 215 17 5

hrdlička zahradní 12 125 29 2

kos černý 10 855 48 2

pěnkava obecná 8 351 28 2

čížek lesní 5 732 11 2

straka obecná 5 553 23 2

brhlík lesní 5 037 31 1

strakapoud velký 3 576 27 1

sýkora babka 3 078 15 2

drozd kvíčala 3 030 2 6

celkem pozorovaných ptáků 278 232 97 23

 Pět druhů pozorovaných nejčastěji – na největším množství krmítek

Program občanské vědy Ptačí krmítka připravuje
Česká společnost ornitologická | Na Bělidle 34, 150 00, Praha 5
www.birdlife.cz | krmitka@birdlife.cz

ve spolupráci s

Od pátku 4. ledna do neděle 6. ledna 2019
se do sčítání ptáků na krmítkách zapojilo přes 14 000 účastníků ze 
všech koutů České republiky. Dohromady jste nám poslali neuvěřitelných 
10 510 hodinových sčítání. Kdyby to měl zvládnout jeden člověk, sčítal 
by nepřetržitě více než rok! A to už je pořádná porce údajů, které jsme díky 
Ptačím krmítkům o přezimujících ptácích získali.
Mnoho účastníků sčítalo postupně více hodin. Rekord v počtu sčítání od 
jednoho pozorovatele (14) letos padl v Miletíně (okres Jičín). Sčítalo 
se také ve školách a školních družinách, nejvíce sčítání zaslali žáci ze 
ŠD Beroun-Závodí (23 sčítání) a z pražské ZŠ Na Beránku (14 sčítání).

Děkujeme, že jste se zapojili!
Na druhý ročník sčítání se můžete těšit 10.–12. ledna 2020!

sýkora koňadra
nejpočetnější druh sčítání 2019

PTAČÍ KRMÍTKA
výsledky 2019

*  Procento krmítek: Frekvence výskytu. Udává, jak často byl druh zaznamenán. 
Například frekvence 25 % znamená, že druh byl zjištěn na čtvrtině sčítacích míst.

**  Velikost hejna – medián: Zjednodušeně řečeno je medián číslo „uprostřed“. V polovině případů je hodnota větší než medián, 
v polovině menší. Například z těch, kteří během sčítání pozorovali modřinku, viděla polovina účastníků skupinu o třech a méně 
jedincích a polovina skupinu o třech či více jedincích.

O datech: Výsledky zahrnují pouze sčítání ze 4.–6. ledna 2019. Velmi nepravděpodobná pozorování a sčítání nedodržující metodiku byla 
ze zpracování vyřazena.
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Nejpočetnější pozorované druhy

1. místo
V letošním sčítání byla sýkora koňadra 
jednoznačně nejčastějším hostem 
našich krmítek, a to jak v celkových 
počtech, tak v plošném výskytu. Přes 
85 % účastníků ji na svém krmítku 
zaznamenalo. Ze všech sýkor se 
vyskytovala v největších hejnech.

sýkora 
koňadra

2. místo
Druhým nejpočetnějším druhem 
je vrabec polní. Spatřen byl na 
40 % krmítek. Dobře se mu vedlo 
v Jihočeském kraji. Tam jej během sčítání 
spatřila více než polovina účastníků 
a navíc je to jediný kraj, kde v celkových 
počtech předběhl sýkoru koňadru. 

vrabec 
polní

3. místo
Spolu s vrabcem polním obsadil přední 
příčky vrabec domácí. Pro oba druhy 
je typické, že se vyskytovaly sice při 
menším počtu sčítání než koňadra, 
zato v souhrnu ve větších hejnkách. 
Medián** („prostřední hodnota“) hejna 
byl pro oba druhy 7 vrabčáků.

vrabec 
domácí

4. místo
Sýkora modřinka byla druhým nejčastěji 
spatřeným druhem – téměř 70 % 
účastníků mělo to štěstí ji na svém 
krmítku pozorovat. Často ale přilétala 
na krmítka v menších hejnech, a proto 
v celkovém součtu skončila až za vrabci 
na 4. místě.

sýkora 
modřinka

5. místo
Pětici nejpočetnějších druhů uzavírá 
zvonek zelený, který navštívil necelou 
třetinu sčítaných krmítek. Nejlépe se 
mu vedlo na Vysočině, kde pohled na 
tohoto žlutozeleně zbarveného pěnka-
vovitého ptáka potěšil téměř polovinu 
sčitatelů.

zvonek 
zelený
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Ptačí krmítka 4.–6. ledna 2019

6. 7.

stehlík 
obecný

hrdlička 
zahradní

8. 9.

kos černý pěnkava 
obecná

10. 11.

čížek lesní straka 
obecná

12. 13.

brhlík lesní strakapoud 
velký

14. 15.

sýkora 
babka

drozd 
kvíčala
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