
Sýkorky koňadry 

Sýkorky se rády zabydlují v listnatých lesích, v přívětivých parcích a zahradách. Jsou zvědavé, 

odvážné a snadno si zvyknou na přítomnost lidí.  

Hnízdění 

Sýkorky koňadry potřebují pro vysezení vajíček a výchovu mláďat dutiny ve stromech, které 

je ochrání před nepřízní počasí a predátory. Starých stromů s dutinami je ale moc málo, proto 

jim velmi pomáhají hnízdní budky. Musí být dobře postavené a bezpečně umístěné, aby se 

k mláďatům nedostala kočka.  

Sýkorka koňadra si budku pečlivě upravuje. Vystele ji silnou vrstvou měkkého, suchého 

mechu a na něj nastele chlupy zvířat. U pastvin ovcí sbírá chomáčky poztrácené vlny, u nás 

na zahradě i chlupy pejska, když ho v čase hnízdění ostříhám). Z nasbíraných přírodnin 

vytvoří teplé a útulné hnízdečko. 

Samička snáší v dubnu nebo květnu 10 – 13 bělavých kropenatých vajíček. Jsou sice maličká, 

přibližně 1,7cm dlouhá, ale vzhledem k velikosti koňadry, která měří často jen 14 cm, vlastně 

velká. Každý den snese samička jedno vajíčko a vždy ho pečlivě přikryje peřinkou z chlupů a 

pírek, aby neprochladlo. Teprve když jsou všechna vajíčka pohromadě, začne na nich samička 

sedět. Během zahřívání je téměř neopouští. Dokud nesnese poslední vejce, nezahřívá je, aby 

se mláďata nelíhla s velkými časovými odstupy.  

Sameček hlídá domovské území a nosí sedící samičce tučné housenky. Přibližně za 14 dní od 

počátku sezení se vylíhnou holátka. Rodiče jim musí sehnat veliké množství potravy. Dokud 

jsou ptáčata ještě malá, musí jim rodiče pavoučky a housenky porcovat. Jak mláďata rostou, 

dokážou spolknout i větší sousta. Za jeden den každý z rodičů přilétne s potravou 400 krát. 

Sýkorky jsou malé akrobatky, při sbírání hmyzu a jeho larev visí třeba i hlavou dolů, 

zavěšeny za nožku na nejtenčí koncové větvičce. Za rok je jedna rodinka sýkorek schopna 

posbírat až 150 kilogramů hmyzu. Sýkorky i další zpěvní ptáčci jsou nejlepší biologickou 

ochranou našich zahrad.  

Po vylíhnutí jsou ptáčátka holá. Po několika dnech jim na těle vyraší bělavé, jemňounké 

prachové peří. Velké nároky na prostor nemají, natož aby každé chtělo svůj vlastní pokojíček. 

Spolu je jim dobře, i když se překřikují a strkají, aby jako první dostali chutnou housenku. 

Když rodiče přilétnou, mláďata piští, natahují krky a doširoka otvírají zobáčky. Za tři týdny 

díky obětavé péči rodičů vyrostou téměř do velikosti dospělých. nejdřív začnou mláďata 

vykukovat z hnízda ven. U „okýnka“ se střídají. Nakonec se to nejodvážnější z nich za 

povzbuzování rodičů odváží vchodem prolézt. Vypadne ven, roztáhne křidélka a poprvé je  

vyzkouší, na co vlastně jsou. V budce jen křidélka protahovalo, popolétávalo ze strany na 

stranu, nahoru a dolů. Mládě doplachtí na blízkou větev. První sourozenec dodal ostatním 

kuráže a tak postupně vyskákají ven všichni. Ještě dva týdny je venku rodiče dokrmují, než se 

naučí krmit sama. 

Druhá várka 

I když dá výchova mláďat tolik zabrat, rodiče se poté, co mláďata odrostou a umí se krmit 

samostatně, pouští do další várky. Jsou však z první snůšky unavení, proto vajíček bývá méně, 

tak 4 až 8. 



Mláďata z první snůšky, starší sourozenci, se drží pohromadě v blízkosti rodičů. Občas si 

s nimi i povídají. Skutečně dospějí až příští rok. Do budky se teď už všichni nevejdou. Není to 

ale ani potřeba, vždyť je už teplo a nejlépe se stejně spí ve větvích okolních olistěných stromů. 

Nějaký čas tam s nimi přespávala i jejich maminka, teď už zase sedí na hnízdě na vajíčkách. 

Když se vyklubou druhá ptáčátka, starší sourozenci začnou, jako správná velká rodina, 

rodičům pomáhat.  Hledají potravu nejen pro sebe, ale i pro své nové sourozence. Zjistili, že 

dovedou nasbírat víc potravy, než sami spotřebují. Jinak by péče o další mláďata rodiče úplně 

vyčerpala. Po těžké práci si všichni zaslouží pořádný odpočinek a i trochu zábavy. Společně 

s mláďaty druhé snůšky se celá rodina potuluje krajinou, podniká výlety po okolí na sever, na 

jih, východ i západ a užívá si posledního teplého sluníčka. 

Věk 

Sýkorky jsou vzhledem ke svým drobným rozměrům poměrně dlouhověké – nejvyšší zjištěný 

věk u koňadry je přibližně 15 let. 

 

Nebezpečí 

Do budky se chce občas dobýt strakapoud, veverka nebo kočka. Rodiče se je snaží spolu se 

staršími sourozenci zahnat. Prskají, plivou, rámusem přivolávají na pomoc další ptáčky 

z okolí. I když jde o tvora nebezpečného, často se ostatní malí zpěváčci přidají a pomáhají 

vetřelce zahnat. Teď pomohou oni, příště zase na oplátku ostatní ptáčci jim. 

 

Zajímavosti 

Hlasem dovede sýkora koňadra napodobovat nejrůznější jiné ptačí druhy. Schopnost imitace a 

změny hlasu vedly dokonce k tomu, že ve městech, kde se koňadry naučily úspěšně žít, volají 

samečci na  samičku vyššími tóny, než  populace lesní.  Vysoké tóny  jsou ve hlučném městě 

lépe slyšet. Koňadry jsou vůbec vynalézavé ve všech směrech. V Anglii, kde mlékaři brzo 

zrána stavěli lahve s mlékem před dveře domů, se naučily chodit na snídani. Proklovaly se 

hliníkovými víčky a pochutnávaly si na smetaně.  
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