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sysel obecný 
hlodavec, který nesyslí



Taxonomické zařazení

český název: sysel obecný

latinský název: Spermophilus citellus 
(Linnaeus, 1766)

čeleď: veverkovití (Sciuridae)

řád: hlodavci (Rodentia)

základní biologické parameTry

hmotnost  v dospělosti: 145–520 g

délka těla v dospělosti: 18–24 cm

typ prostředí v Čr: pravidelně kosené 
nebo spásané travnaté plochy 

délka březosti: 25–26 dnů

průměrná velikost vrhu: 5 mláďat 
(rozpětí 1–11 mláďat) 

počet vrhů v roce: jeden

potrava: nadzemní i podzemní části rostlin, 
bezobratlí živočichové, ojediněle drobní  
obratlovci

délka zimního spánku: 180–240 dnů

maximální délka života: 3–5 let, 
v zajetí až 9 let
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V roce 2009 byl výskyt sysla obecného v České republice zjištěn pouze na 34 lokalitách. Je 
však pravděpodobné, že některé lokality jeho výskytu stále nejsou známy a to zejména v regio-
nu jižní Moravy. realizační skupina záchranného programu prosí tedy každého, kdo na území 
Čr sysla pozoroval, aby o svém pozorování podal zprávu. Každá Vaše informace o výskytu 
sysla na našem území přispěje k úspěšné realizaci jeho záchranného programu.
Svá pozorování zasílejte na kontaktní údaje, které jsou uvedeny v následujícím odstavci. 
Do svého hlášení uveďte Vaše jméno, datum pozorování, počet pozorovaných jedinců, co nej-
podrobnější popis lokality a kontakt na Vás, aby byla možnost Vás zpětně oslovit pro případné 
upřesnění Vašeho pozorování. za veškeré poskytnuté údaje Vám velice děkujeme. 

na které se můžete obracet se svými dotazy nebo informacemi

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, ústřední pracoviště Praha,
tel.: 241 082 905, e-mail: zachranneprogramy@nature.cz, conference@groundsquirrel.cz

Další informace o syslu obecném a příbuzných druzích lze najít na těchto internetových stránkách:
• www.zachranneprogramy.cz
• www.groundsquirrel.cz
• http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/
• http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20585/
• www.natura2000.cz

Výzva k mapováníZákladní údaje
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