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INZERCE

Chcete vědět, jestli se ve vašem okolí vyskytuje sýček? Přinášíme několik 

praktických rad, jak to zjistit. Vždy ale mějte na paměti, že sýček patří 

mezi naše nejohroženější ptáky a při jeho hledání je potřeba zcela 

respektovat pravidla ornitologické etiky. Zejména se vyhněte chování, 

které by ptáky stresovalo a ohrožovalo. Nevyrušujte sýčky kvůli fotogra-

fování, nahrávání hlasů a filmování a hlasovou provokaci nepoužívejte na 

lokalitách, kde byl jejich výskyt již potvrzen, nebo tam, kde se vyskytují 

ptačí predátoři sýčků (zejména puštíci). O svá pozorování sýčků se pak 

podělte ve faunistické databázi Birds.cz, kde můžete v případě potřeby 

utajit lokalitu výskytu. 

 Ý Výskyt sýčka je ostrůvkovitý a jeho současné rozšíření je soustředěno 
do malých populací. Největší šance na nalezení obsazené lokality je 
v blízkosti současných center výskytu. 

 Ý Před nočním monitoringem si dle leteckých snímků detailně naplá-
nujte, kam pojedete. Sýček obývá zejména otevřenou zemědělskou 
krajinu v nížinných oblastech s minimem lesa a hnízdí výhradně 
v lidských sídlech.

 Ý Ideálně si lokality projeďte během dne a vytipujte si nejpravděpodob-
nější místa výskytu. Zejména se jedná o zemědělské farmy a usedlosti, 
stodoly a stáje, staré části vesnic a jejich okraje či průmyslové areály. 

 Ý Sýčci se ozývají hlavně v průběhu jarních měsíců (březen až květen), 
kdy máte největší šanci je zaznamenat. Stáhněte si nahrávku houkají-
cího samečka do vašeho přehrávače a v průběhu první poloviny noci 
ji opakovaně přehrávejte na místech pravděpodobného výskytu sýčka. 

 Ý Nejdřív přehrávejte klasické houkání sýčka (2×) a na závěr můžete 
pustit mix hlasů (např. hlas samice, výstražné volání). Hlasy sýčků 
si můžete stáhnout na www.birdlife/sycek. Po přehrání nahrávky 

(2 min) poslouchejte případnou odezvu sýčka. Nahrávku nejdříve 
přehrávejte s nižší hlasitostí a poté ji zvyšujte. Po ukončení přehrávání 
baterkou prosviťte štíty budov a ostatní vyvýšená místa.   

 Ý Monitoring provádějte za příznivého počasí, zejména v průběhu 
nocí bez silného větru a srážek. 

 Ý Nebojte se navázat kontakt s místními obyvateli (i např. vrátnými a nočními 
hlídači), kteří o výskytu sýčka často vědí. Připravte si fotky sýčka a nahrávku 
jeho hlasu (a dalších druhů sov, zejména sovy pálené, puštíka obecného 
a kalouse ušatého). Vysvětlete jim, že mít v obci kriticky ohroženého sýčka 
znamená v dnešní době ohromné přírodní bohatství, které navíc nikomu 
nepřekáží v činnosti a naopak snižuje početnost hlodavců.

 Ý Poslouchejte a pozorujte své okolí. Během dne na přítomnost sýčka 
často upozorní varující ptáci (např. kosi, rehkové, vlaštovky) i různé 
pobytové znaky (stříkance na štítech, výklencích a trámech budov, 
vývržky ve stodolách a na půdách). 

 Ý Pokud objevíte obsazenou lokalitu, hledejte další sýčky v okolí místa 
nálezu (do 10 km). Sýčci se často vyskytují shlukovitě a vytvářejí 
„centra“ výskytu, kde je jimi obsazeno několik sousedících obcí.

 Ý Před intenzivnějším pátráním po sýčcích v okolí jejich současného 
prokázaného výskytu se obraťte na koordinátora a konzultujte s ním 
výběr oblasti. 

 Ý Nevstupujte na pozemek soukromých vlastníků bez dovolení. Jednou 
ztracená důvěra zabrání dlouhodobější spolupráci. 

 Ý Svá pozorování si v terénu hned zapište do zápisníku, po příjezdu 
domů nahlaste koordinátorovi (i negativní) výsledky na e-mail 
salek@birdlife.cz a zadejte do faunistické databáze Birds.cz.

 Ý Více informací najdete na www.birdlife/sycek.

Martin Šálek
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