
1. La bu� vel ká / La bu
 ve�ká                                        Cyg nus olor 
Výskyt: Pra vi del ně, mís ty po čet ně po ce lý rok. Zjištění: Vzhled. Vel ký pták 
(145–160 cm), obec ně zná mý. F má men ší hr bol na če le, JUV jsou hně dé, 
IMM pos tup ně bě la jí. Vět ši nou pla ve na vo dě, na bře zích se po hy bu je 
ne ob rat ně, čas to lé tá, krk je v le tu na ta že ný. Zdržu je se jed not li vě ne bo  
také v hejnech. Hlas: Zřídka růz né chroch ta vé zvu ky. Kří dla v le tu vy dá va-
jí cha rak te ris tic ký ná pad ný zvuk. Hníz dí do 730 m n. m. Početnost: 
ČR 500–600 HP, SR 300–500 HP. Za ča la se ší řit po r. 1950, po čet nost se 
lo kál ně do sud zvy šu je. Pře váž ně stá lý druh, v ČR zi mu je 3–4 t. ex. 
Prostředí: Men ší i vět ší vo dy, zi mu je na ne za mrzlých ře kách, čas to ve 
měs tech. Hníz do je bu
 na vo dě v po ros tech rá ko sin, ne bo na bře hu, 
snůš ka 5–7 (1–9) va jec (111,8 x 74,9 mm).

2. La bu
 zpěv ná / La bu
 spe va vá                             Cyg nus cyg nus 
Výskyt: Ne pra vi del ně a ne po čet ně pro ta hu je a zi mu je, vý ji meč ně se zdrží 
i přes lé to. Vět ši nou jsou to jed not li ví ptá ci, zříd ka ví ce, v ČR zi mu je ne pra-
vi del ně do 15 ex., k hnízdění došlo 1x. Zjištění: Vzhled, hlas. Ve li kos ti 
la bu tě vel ké (145–160 cm), ale ští hlej ší. M = F, IMM (2. rok) ma jí še dou jen 
hla vu a krk. Pro ti la bu ti vel ké je zo bák čer no-žlu tý (ne čer no-oran žo vý), při 
pla vá ní je krk vzpří me ný, kří dla při tiš tě ná k tě lu, hla si tě se ozý vá. Pro ti labu-
ti ma lé je cel ko vě mno hem vět ší, žlu tá bar va na zo bá ku je pro ta žena klí no vi-
tě do lů do pře du (u labutě ma lé kon čí rov ně). Hlas: Čas té trou bi vé anghe 
v le tu i na vo dě.

3. La bu
 ma lá / La bu
 malá                             Cyg nus co lum bi a nus 
Výskyt: Hníz dí v sev. Eur a sii, zi mu je na po bře žích ZápE. Na vět ších vo dách 
ve StřE se ob je vu je zříd ka, pře váž ně jed not li vě, max. 20 ex. Zjištění: 
Vzhled. Nej men ší la bu� (116–128 cm), zmen še ný obraz la bu tě zpěv né, 
s ji nou kres bou zo bá ku. M = F, JUV se li ší od JUV labutě zpěv né men ší 
ve li kos tí. Na vo dě má krk vzpří me ný, kří dla při lé ha jí cí k tě lu. Hlas: Zříd ka 
se ozý vá po měr ně hlu bo kým anghe.

4. La bu
 čer ná / La bu
 či er na                                  Cyg nus atra tus 
Výskyt: Do mo vem v Aus trá lii, ve StřE se na vět ších vo dách ob je ví zříd ka 
(VI.–I.) 1–2 ex. ulé tlé z cho vů. Zjištění: Vzhled. Ve li kos ti té měř la bu tě vel ké 
(142–152 cm), ne za mě ni tel ná, M = F.
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Vel cí vod ní ptá ci s dlou hým kr kem, po dob né ho vzhle du ja ko zná má la bu� 
vel ká. Vět ši nou se dr ží na vo dě, lé ta jí s na ta že ným kr kem, la bu� zpěv ná 
s hla si tým trou be ním.
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1. Hu sa vel ká / Hus di vá                                              Anser an ser
Výskyt: Mís ty pra vi del ně hníz dí, pro ta hu je, v ma lém po č tu zi mu je. Zjištění: 
Vzhled, hlas, cho vá ní. Nej vět ší husa (76–89 cm), podobná še dé hu se do má cí. 
M = F = JUV. V le tu má stří b ři tý vrch kří del. Pla ve na vo dě, pa se se při ko lé ba vé 
chů zi, na su ché ze mi čas to se dí. Hníz dí ve vět ších sku pi nách až vel kých hej-
nech, ob čas v jed not li vých pá rech. No cu je na vět ších vo dách, rá no a na ve čer 
se roz le tu je na pa stvu. Hlas: Kej há ní gá ga ga po dob né jako u husy do má cí, 
mlá 
a ta pí s ka vé vi vi vi. V te ré nu jsou po dle zbar ve ní zo bá ku ro ze z na tel né dvě 
sub spe ci e: zá pa do ev rop ská, cel ko vě tmav ší  h. v. evropská (A. a. an ser) se žlu tým 
zo bá kem a vý chod ní, svě tlej ší h. v. asijská (A. a. ru bri ros tris) s rů žo vým zo bá kem. 
Hníz dí lo kál ně do 850 m n. m. Početnost: ČR 1,5–2 t. HP, SR 100–200 HP. Od lé ta 
se shro maž 
u jí na již. Mo ra vě a v již. Če chách (do 10 t. ex.). Taž ný druh, ve StřE 
zi mu je ne po  čet ně, v ČR 2000–8000 ex. Prostředí: Měl ké za ros t lé vo dy a je jich 
oko lí. Hníz dí v rá ko si nách ne bo na os trův cích ryb ní ků, snůš ka 4–7 (2–14) va jec 
(85,9 x 58,4 mm).

2. Hu sa pol ní / Hus si a tin ná                                       Anser fa ba lis 
Výskyt: Hnízdí v tajgových oblastech Eurasie, v Evropě zimuje od Skandinávie po sever 
Polska a Německa, na našem území poměrně vzácně. Zjištění: Vzhled, hlas, chování. 
O málo menší než husa velká (71–89 cm), štíhlejší. M = F = JUV. Velmi podobná huse 
tundrové. Delší tenčí krk, profil hlavy se zobákem plochý, zobák ale delší, žlutá kresba 
na něm rozsáhlejší. Spodní čelist rovná nebo jen mírně prohnutá. Chování na shromaž-
dištích jako husa velká. Hlas: Za letu časté a nápadné víceslabičné kajak-kajajak apod.

3. Husa tundrová / Hus tajgová                        Anser serrirostris 
Výskyt: Hnízdí v tundře Eurasie. Ve StřE protahuje a místně přezimuje, většinou jižně-
ji než husa polní. Na našem území běžně zimuje v několika oblastech až do 100 t. ex. 
Donedávna byla považována za poddruh husy polní. Zjištění: Vzhledem, velikostí i cho-
váním podobná huse polní. Kratší silnější krk, hlava tmavší s kulatým profilem. Zobák 
kratší, kuželovitý, u kořene vysoký, s úzkým žlutým proužkem před špicí, se spodní 
čelistí zřetelně zakřivenou. M = F = JUV. Hlas: Vyšší, ale běžně nerozlišitelný.

4. Hu sa krát ko zo bá / Hus krát ko zo bá             Anser bra chyr hyn chus 
Výskyt: Hníz dí na Is lan du, zi mu je v ZápE, ve StřE vzác ně 1–50 ex. Zdržu je se 
vět ši nou na vo dách s dal ší mi dru hy hus. Zjištění: Vzhled, hlas. Men ší hu sa 
(61–76 cm), vel mi po dob ná hu se pol ní, s rů žo vou bar vou zo bá ku a no hou a se 
svě tlým vr chem kří del ja ko u hu sy vel ké. M = F = JUV. Cho vá ní ja ko hu sa pol ní. 
Hlas: Dvou- ne bo tří sla bič ný zvo ni vý hlas, vyš ší než u husy pol ní uink-uink.

5. Hu sa bě lo če lá / Hus bi e lo če lá                              Anser al bi frons 
Výskyt: Hníz dí v se v. Eur a sii, zi mu je v ZápE a StřE spo leč ně s hu sou pol ní, 
v ČR ve stále narůstajících počtech až do více než 50 t. ex. Zjištění: 
Vzhled, hlas. Men ší než hu sa vel ká a pol ní (65–76 cm). M = F, star ší ptá ci 
ma jí pos tup ně tmav ší bři cho, IMM ne ma jí bí lé če lo. Cho vá ní ja ko hu sa pol-
ní, čas to s ní ve spo leč ných hej nech. Hlas: Hla si té pisk la vé kjo jok.

6. Hu sa ma lá / Hus malá                                      Anser eryt hro pus 
Výskyt: Mi ze jí cí druh se v. Eur a si e, do ne dáv na zi mo va la ve StřE a VýchE, 
dnes se vy sky tu jí ob čas jed not li vé ex. Zjištění: Vzhled, hlas. Ma lá hu sa 
(53–66 cm), vel mi po dob ná hu se bě lo če lé. M = F, IMM ne ma jí bí lé če lo. 
Cho vá ní ja ko hu sa pol ní a bě lo če lá, táh ne a zi mu je pře váž ně s ni mi spo-
leč ně. Hlas: Slab ší a vyš ší než u husy bě lo če lé klik-klik, ju li o-ju li o ap.

Vel cí vod ní ptá ci, vzhle du hu sy do má cí, s krát ký ma no ha ma a dlou hým kr kem. 
Zdržu jí se na vo dách a pa sou se i na po lích ne bo lou kách. Zvuč ný hlas upo-
mí ná na hu su do má cí. Ve StřE lo kál ně hníz dí hu sa vel ká, od pod zi mu do ja ra 
se vy sky tu jí i se ver ské dru hy, pře váž ně husa tundrová a husa bě lo če lá.
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