
V roce 1996–1998 se podafiilo na Moravû a ve Slezsku
v rámci projektu „Ochrana a podpora genofondu

populace sovy pálené na Moravû a ve Slezsku“ instalovat
celkem 1232 budek pro sovu pálenou. Cel˘ program
byl realizován na základû podpory MÎP z Programu
péãe o krajinu, a to v okresu Blansko, Brno-venkov,
Bruntál,     Fr˘dek-Místek, Hodonín, Jeseník, Karviná,
KromûfiíÏ, Nov˘ Jiãín, Opava, Ostrava, Pfierov, ·umperk,
Tfiebíã, Uherské Hradi‰tû, Vy‰kov, Zlín, Znojmo a Îìár
nad Sázavou. V okresu Olomouc byl program realizován za
podpory RÎP OkÚ v Olomouci a v okresu Prostûjov za pod-
pory MZe  âR a Agrární komory
v Prostûjovû.

Okres Jihlava byl vzhledem
k vy‰‰í nadmofiské v˘‰ce a vy‰‰í-
mu stupni zalesnûní prozatím ze
zámûru tohoto projektu vypu‰-
tûn.

V rámci dal‰ích regionálních
projektÛ byly budky instalovány
v okresu Bfieclav a Vsetín, ãásteã-
nû pak je‰tû v okresu Brno, Hodo-
nín, Nov˘ Jiãín, Pfierov, Uherské
Hradi‰tû a Vy‰kov – celkem 209
budek.

Na celé Moravû a ve Slezsku
bylo tedy doposud instalováno
celkem 1441 budek pro sovu
pálenou. Pomûr budek rozmístû-
n˘ch v jednotliv˘ch okresech je
znázornûn na obr. 1.

Cel˘ zámûr projektu „Ochrana
a podpora genofondu populace
sovy pálené na Moravû a ve Slez-
sku“ spoãíval v instalaci, násled-
né údrÏbû a kontrole budek pro
sovu pálenou (údrÏba a kontrola
budek je pak provádûna kaÏdo-
roãnû).

Budky byly instalovány na
zemûdûlsk˘ch farmách do rÛz-
n˘ch typÛ seníkÛ a skladÛ píce,
skladÛ obilovin a mechanizace,
na pÛdy kravínÛ, su‰iãky obilo-
vin apod.

Potfieba aktivní podpory popu-
lace sovy pálené vyplynula
z dlouholet˘ch v˘zkumÛ a sledo-
vání poãetnosti sovy pálené
u nás, kdy za posledních asi 20 let se poãetnost sovy
pálené v âR v˘raznû sníÏila a v nûkter˘ch oblastech ten-
to druh buìto zcela vymizel anebo se stal velice vzácn˘m
(jiÏní âechy, âeskomoravská vrchovina, v˘‰e poloÏené
regiony v‰eobecnû). DÛvodÛ je hned nûkolik: úbytek
vhodn˘ch hnízdních nabídek pro sovu pálenou uzavírá-
ním kostelních vûÏí proti vstupu zdivoãelé populace
domestikovaného holuba skalního (Columba livia f.
domestica), v˘razn˘ nárÛst poãetnosti a synantropizace
kuny skalní (Martes foina), v padesát˘ch letech sluãová-
ní blokÛ orné pÛdy a likvidace rozpt˘lené zelenû a kon-
sekventnû pak v tûchto biotopech nedostatek tradiãní
potravy v latentní fázi hrabo‰e polního, v˘razn˘ nárÛst
automobilové dopravy, transformace zemûdûlsk˘ch

farem na v˘robny rÛzného prÛmyslového zboÏí spojená
se zánikem tradiãních hnízdi‰È atd. Vzhledem k prudké-
mu sníÏení poãetnosti a pomûrnû vysoké mortalitû sovy
pálené byl tento druh pfii sestavování seznamu zvlá‰tû
chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ v âR zafiazen vyhlá‰kou
MÎP ã. 395/1992 Sb., mezi silnû ohroÏené druhy Ïivoãi-
chÛ.

V roce 1998 byla provedena první kontrola celé sítû
1232 budek (asi tfietina budek v‰ak byla vyvû‰ena
v pfiedjafií 1998, coÏ ãásteãnû negativnû ovlivnilo celkov˘
v˘sledek obsazenosti budek).

V prvním roce po instalaci
budek bylo obsazeno celkem 69
budek sovou pálenou (5,6 %),
v kter˘ch zahnízdilo 61 párÛ (roz-
díl pfiedstavují nûkterá druhá
hnízdûní). Vzhledem k pozdnímu
vyvû‰ení ãásti budek v‰ak odpoví-
dá reálné ãíslo obsazenosti 7,7 %
(z celkového poãtu instalovan˘ch
budek).

V dal‰ích 107 budkách (8,7 %)
byly nalezeny v˘vrÏky sovy pálené
(vût‰inou ze zimy), k hnízdûní
v‰ak nedo‰lo. 9 budek (0,7 %)
bylo obsazeno jin˘mi (necílov˘mi)
druhy ÏivoãichÛ (4x rehek domá-
cí, 2x po‰tolka obecná, 1x kos
ãern˘, 1x vrabec sp., 1x holub
domácí).

Z 69 obsazen˘ch budek (61
párÛ sovy pálené) na Moravû a ve
Slezsku bylo v roce 1998 vyvede-
no z prvních a druh˘ch hnízd cel-
kem 454! mláìat sovy pálené (zde
je také zapoãítáno 21 pfiiloÏen˘ch
mláìat sovy pálené z chovÛ do
budek – viz dále). Dal‰ích 29 mlá-
ìat kontroloval KRAUSE,
OPLU·TIL & PAVELâÍK v okresu
Bfieclav (8 párÛ) a Uherské Hra-
di‰tû (1 pár).

Z celkového poãtu 61 párÛ
sovy pálené zahnízdilo 27 párÛ
(44,3 %) dvakrát v roce. Zastou-
pení druh˘ch hnízdûní v popula-
ci sovy pálené v‰ak bylo v jedno-
tliv˘ch okresech odli‰né (napfi.
v okresu Hodonín hnízdilo ze 7

párÛ podruhé v roce 71,4 %, stejnû tak v okresu Prostû-
jov, v okresu Znojmo pak hnízdilo ze 16 párÛ 50 %
podruhé v roce a v okresu ·umperk ze 2 párÛ 100 %).

Je také zajímavé, Ïe nûkteré páry sovy pálené obsazo-
valy budky zpÛsobem, kdy docházelo k vytváfiení „mik-
ropopulací“ (napfi. 2–3 páry hnízdily do vzdálenosti 2 km
mezi sebou a dal‰í velké ãásti krajiny zÛstaly sovou pále-
nou neobsazeny).

K pomûrnû v˘born˘m v˘sledkÛm obsazenosti budek
v prvním roce pfiispûly dobré potravní podmínky pro
sovu pálenou v podobû gradace hrabo‰e polního na vût-
‰inû území Moravy a Slezska v prÛbûhu roku 1998.
V˘jimkou byla celá jiÏní Morava (pfiedev‰ím okres Znoj-
mo, Hodonín, Bfieclav a ãásteãnû i Uherské Hradi‰tû),

Ochrana a podpora sovy pálené 
(Tyto alba guttata) na Moravû a ve Slezsku

Karel Poprach

Mládû sovy pálené pfii krouÏkování,
okres Znojmo, 16. 6. 1998
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neboÈ zde probíhala gradace hrabo‰e
polního jiÏ v roce 1997, pfiiãemÏ zhru-
ba v bfieznu 1998 se celá populace
hrabo‰e polního zhroutila.

V této souvislosti jsem na jiÏní
Moravû pozoroval pomûrnû neobvykl˘
potravní vztah. Pfiesto, Ïe druhá hníz-
dûní v jednom roce nejsou u sovy
pálené vzácností, dochází k nim vût-
‰inou v letech gradace hrabo‰e polní-
ho, pfiiãemÏ ve druhém hnízdûní
(oproti hnízdûní prvnímu) sná‰í sami-
ce ve vût‰inû pfiípadÛ vy‰‰í poãet
vajec (nûkdy i dvojnásobn˘) a vyvádí
vy‰‰í poãet mláìat. Tento jev úzce
souvisí právû se vzrÛstající nabídkou
potravy pfii gradaci hrabo‰e polního,
kdy samice je doslova vyprovokována
k vysoké hnízdní produkci samcem,
kter˘ ji na hnízdi‰ti tzv. „nadzásobu-
je“ mnoÏstvím uloven˘ch hrabo‰Û,
které pár není schopen zkonzumovat.
V letech gradace hrabo‰e polního se
proto zaãátek prvního hnízdûní po-
souvá také z poloviny dubna na ko-
nec bfiezna.

Zajímavá byla na jiÏní Moravû
v roce 1998 skuteãnost, Ïe i kdyÏ
v pfiedjafií do‰lo ke zhroucení popula-
ce hrabo‰e polního, hnízdilo v okresu
Znojmo 50 % populace a v okresu
Hodonín 71,4 % populace sovy pále-
né dvakrát v roce.

Av‰ak jiÏ pfii prvních kontrolách
prvních hnízd jsem nacházel
v obsazen˘ch budkách mrtvá mlá-
ìata v rÛzném stupni stáfií. Na jed-
né lokalitû v okresu Znojmo mi
dokonce jedno jiÏ zcela opefiené
vylétlé mládû zemfielo v ruce (uhy-
nulá mláìata nejsou zapoãítána do
celkového mnoÏství vyveden˘ch
mláìat). V první chvíli jsem se
domníval, Ïe se jedná o otravu. Pro-
to jsem u dvou uhynul˘ch mláìat
nechal provést toxikologické, para-
zitologické a bakteriální vy‰etfiení
(ãíslo protokolu 006672/98 – Státní
veterinární ústav, Olomouc). Pitva
v‰ak prokázala pouze invazi bakte-

Obr. 1 – Poãet budek instalovan˘ pro sovu pálenou (Tyto alba guttata) v jednot-
liv˘ch okresech Moravy a Slezska (n = 1441)

Obr. 3 – Poãet hnízdících párÛ sovy pálené (Tyto alba guttata) v instalovan˘ch
budkách v jednotliv˘ch okresech Moravy a Slezska v roce 1998 (n = 70)

SnÛ‰ka sovy pálené z druhého hnízdûní. Budka byla >

sovou pálenou obsazena bezprostfiednû po její instalaci,
okres Znojmo, 29. 8. 1997

Obr. 2 – Obsazenost budek sovou pálenou (Tyto alba
guttata) vzhledem k nadmofiské v˘‰ce na Moravû a ve
Slezsku v roce 1998 (n = 61 párÛ). Sova pálená preferova-
la nadmofiskou v˘‰ku do 300 m (nízká obsazenost poloh
do 200 m je zapfiíãinûna jejich nízk˘m zastoupením na
Moravû). Celá síÈ budek byla instalována zhruba do
nadmofiské v˘‰ky 600 m n. m. 
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rií Escherichia coli var. haemolytica (sekundární fak-
tor úmrtí). Primární pfiíãinou v‰ak bylo vyhladovûní
mláìat a následné oslabení organismu (vlivem nedo-
statku potravy). V nûkter˘ch pfiípadech jsem nalezl
mláìata uhynulá pod budkou anebo pfiímo ve vleto-
vém otvoru budky, kde ãekala na potravu od rodiãÛ.
V jednotliv˘ch pfiípadech sovy pálené opou‰tûly i své
snÛ‰ky.

Av‰ak i pfies nedostatek potravy vyvádûly nûkteré
páry v prvním hnízdûní aÏ 8 mláìat/hnízdo, coÏ by
mohlo b˘t dÛsledkem dostateãn˘ch alternativních
zdrojÛ potravy (jiné druhy drobn˘ch zemních savcÛ ãi
ptákÛ), v ostatních pfiípadech v‰ak vût‰ina párÛ sovy
pálené vyvádûla 3–4 mláìata/hnízdo. Za této situace
v‰ak bylo nepochopitelné, Ïe tak vysoké procento párÛ
zahnízdilo podruhé v roce. V druh˘ch hnízdech byla
situace obdobná jako v prvním hnízdûní a sovy vyvá-
dûly pouze 2–3 mláìata/hnízdo (normálnû je to 6–10
mláìat).

U okresu Znojmo bych se rád na chvíli je‰tû pozasta-
vil a pouÏil jej jako modelov˘ pfiíklad ochrany sovy pále-
né, neboÈ v tomto okrese hnízdil v roce 1998 nejvy‰‰í
poãet párÛ sovy pálené v rámci Moravy a Slezska. Vyso-
ká obsazenost budek byla dána také vhodn˘m bioto-
pem – otevfienou zemûdûlskou krajinou s nadmofiskou
v˘‰kou kolem 200 m n. m. (celá jihov˘chodní ãást okre-
su Znojmo) s dostateãn˘m zastoupením rozpt˘lené
zelenû.

První budky v okresu Znojmo byly obsazeny jiÏ v roce
1997, pfiiãemÏ jedna budka byla obsazena bezprostfied-
nû (asi 2 t˘dny) po instalaci a sovy v ní vyvedly mláìa-
ta z druhého hnízdûní. Témûfi v‰echny obsazené budky
se nacházely v níÏinné jihov˘chodní ãásti okresu, kde
denzita po pfiepoãtu odpovídala asi 8–10 párÛm/100
km2, coÏ je ãíslo pomûrnû vysoké i na celoevropské
pomûry. Zaãátkem roku 1999 byla v tomto okresu pro-
vedena inventarizace v‰ech kostelních vûÏí a v˘sledek je
pfiekvapující – s v˘jimkou jedné kostelní vûÏe byly
v‰echny ostatní kostely uzavfieny (proti holubÛm).
Instalace budek v tomto okrese tedy zásadním zpÛso-
bem posílila populaci sovy pálené. Také skuteãnost, Ïe
v jihov˘chodní ãásti okresu byla obsazena vût‰í ãást
budek je znamením nedostatku hnízdi‰È pro sovu pále-
nou. Souãasnû vysoká obsazenost a vyuÏití budek
sovou pálenou v okresu Znojmo poukazuje na vzácnost
této sovy ve vhodn˘ch oblastech, kde budky byly insta-
lovány, ale nebyly sovou ve vût‰inû pfiípadÛ obsazeny
(napfi. okres Opava, KromûfiíÏ, Pfierov, ale i Uherské
Hradi‰tû).

Pfii kontrole budek byla sledována hnízdní biologie
sovy pálené, mláìata byla krouÏkována a byly zji‰Èová-
ny jejich biometrické údaje. Z tohoto v˘zkumu vyplynu-
ly jiÏ nûkteré zajímavé poznatky.

Poãty vajec v prvních a druh˘ch snÛ‰kách a poãty
vyveden˘ch mláìat v prvních a druh˘ch hnízdech jsou
uvedeny v tab. 1–4.

Tab. 1: Zji‰tûn˘ poãet vajec v první snÛ‰ce sovy pále-
né ve 22 sledovan˘ch okresech Moravy a Slezska
v roce 1998 (celkem 101 vajec)

Poãet vajec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19
Poãet pfiípadÛ 1 2 1 1 2 2 1 1*

*zfietelnû se jednalo (podle za‰pinûn˘ch vajec) o 2 rozdíl-
né snÛ‰ky (13 + 6 vajec) v jedné budce

Tab. 2: Zji‰tûn˘ poãet vajec v druhé snÛ‰ce sovy
pálené ve 22 sledovan˘ch okresech Moravy a Slezska
v roce 1998 (celkem 89 vajec)

Poãet vajec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Poãet pfiípadÛ 3*2 1 2 1 1

*jeden pfiípad snÛ‰ky se 7 vejci se t˘ká náhradního hníz-
dûní

Tab. 3: Zji‰tûn˘ poãet vyveden˘ch mláìat v prvním
hnízdûní sovy pálené ve 22 sledovan˘ch okresech
Moravy a Slezska v roce 1998 (celkem 283 mláìat)

Poãet vajec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Poãet pfiípadÛ 8 1 3 3*815 9 8 4 2

*jeden pfiípad se t˘ká polygamie

Tab. 4: Zji‰tûn˘ poãet vyveden˘ch mláìat v druhém
hnízdûní sovy pálené ve 22 sledovan˘ch okresech
Moravy a Slezska v roce 1998 (celkem 138 mláìat)

Poãet vajec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Poãet pfiípadÛ 6 1 4 2 1 3 3 4 1 2 1

V letech 1997–1998 bylo zmûfieno a zváÏeno celkem 55
vajec (ve vût‰inû pfiípadÛ se jednalo o neoplozené ãi
opu‰tûné snÛ‰ky), u 24 vajec opu‰tûn˘ch ãi neoploze-
n˘ch byly provedeny laboratorní anal˘zy na detekci
chlorovan˘ch uhlovodíkÛ, polychlorovan˘ch bifenylÛ
a tûÏk˘ch kovÛ. Monitoring kontaminace vajec sovy
pálené bude pravdûpodobnû provádûn i nadále, neboÈ
pouze soubor údajÛ z rÛzn˘ch oblastí âR (ale i z ostat-
ních zemí) zji‰tûn˘ stejnou metodou mÛÏe fiíci, zda
obsah cizorod˘ch látek má nûjakou dynamiku a do jaké
míry ovlivÀuje organismus daného druhu.

Mláìata sovy pálené v budce pfied vylétnutím, okres
Olomouc, 9. 6. 1998

Dvû vzletná mláìata sovy pálené z instalované budky.
Zima 1995/96 byla pro sovu pálenou kritická na velké
ãásti Moravy. Tato dvû mláìata pfiedstavují v roce 1996
jediné mnû známé hnízdûní sovy pálené na stfiední
Moravû. Sovy v‰ak zahnízdily aÏ zaãátkem srpna. Okres
·umperk, 25. 10. 1996
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Vzhledem ke gradaci hrabo‰e polního na stfiední
a severní Moravû v roce 1998 byly na nûkter˘ch obsaze-
n˘ch lokalitách sovou pálenou zaznamenány vysoké
poãty vyveden˘ch mláìat na pár za obû hnízdûní:

první druhé
hnízdûní hnízdûní celkem

1.V˘‰ovice, okres Prostûjov 7 pull. 10 pull. 17 pull.!
2.Mohelnice, okres ·umperk 5 pull. 11 pull.* 16 pull.!
3.Slezské Pavlovice, 

okres Opava 6 pull. 9 pull. 15 pull.
4.Hrubãice, okres Prostûjov 5 pull. 10 pull. 15 pull.

*na základû m˘ch dosavadních informací se jedná
o dosud nejvy‰‰í zji‰tûn˘ poãet vyveden˘ch mláìat
na hnízdo v âeské republice!

Dále v jednom pfiípadû byla pravdûpodobnû proká-
zána polygamie sovy pálené na lokalitû Biskupice,
okres Prostûjov, kdy na jednom hnízdi‰ti byly souãas-
nû zji‰tûny 2 samice s mláìaty a pouze jeden samec
(v‰ichni tfii ad. ptáci byli okrouÏkováni, pfiítomnost
druhého samce nebyla prokázána) – jsou zde instalo-
vány 2 budky.

V roce 1998 bylo na Moravû a ve Slezsku v rámci toho-
to projektu okrouÏkováno celkem 380 jedincÛ sovy pále-
né, z toho 265 mláìat a 15 adultních ptákÛ. Bûhem
pomûrnû krátké doby se podafiilo nashromáÏdit nûkolik
zajímav˘ch zpûtn˘ch hlá‰ení (uveden je pouze v˘bûr).

Zpûtná hlá‰ení:
C 98 728, krouÏkováno pull. ve stáfií 44 dnÛ, 16. 6.

1998, ·umice, okres Znojmo, Karel
Poprach.
Dne 12. 8. 1998, Vlãnov, okres Uherské
Hradi‰tû, odchycena na v˘ra a vypu‰tûna,
Petr Pavelãík.

C 98 787, pull. 34 dnÛ, 23. 7. 1998, Troubky (jednalo
se o pfiiloÏené mládû ze ZOO Ostrava), okres
Pfierov, Karel Poprach.
Dne 7. 10. 1998, Citov, okres Pfierov, odchy-
cena v jiné budce jako samostatn˘ pták,
Karel Poprach.

C 98 775, M, + 1. K, 14. 7. 1998, SmrÏice, okres Pro-
stûjov, Karel Poprach.
Dne 20. 9. 1998, SmrÏice, okres Prostûjov,
nalezen uhynul˘ v hale v dobû, kdy samice
mûla je‰tû nevzletná mláìata z druhého
hnízdûní, Karel Poprach.

C 98 748, pull. 38 dnÛ, 14. 7. 1998, Bolelouc, okres
Olomouc, Karel Poprach.
Dne 18. 10. 1998, Kalveliali, Litva, nalezen
zeslábl˘ a poranûn˘, léãen.

C 98 863, pull. 35 dnÛ, 8. 9. 1998, V˘‰ovice, okres
Prostûjov, Karel Poprach.
Dne 17. 11. 1998, Prostûjov, nalezen uhy-
nul˘ v kádi, Karel Poprach.

C 98 833, pull. 29 dnÛ, 17. 8. 1998, ·aratice, okres
Vy‰kov, Karel Poprach.
Dne 30. 12. 1998, Ostrava – V˘‰kovice, sra-
Ïena vlakem, Du‰an Boucn˘.

Oblíbené hnízdi‰tû sovy pálené v plechovém velkokapacit-
ním seníku, okres Znojmo, 9. 6. 1998

Sova pálená hnízdí v otevfien˘ch prosvûtlen˘ch objektech,
budka je instalována v horní ãásti velkokapacitního
seníku na Ïelezné konstrukci (instalace budky a její
kontrola je v nûkter˘ch pfiípadech nároãná), okres
Znojmo, 4. 6. 1998

Tradiãní hnízdi‰tû sovy pálené ve zdûném seníku, okres
·umperk, 1. 7. 1998

Tradiãní hnízdi‰tû sovy pálené na pÛdû kravína. Sova
potfiebuje pro hnízdûní pfiístupné a prosvûtlené pÛdy. 
Na uzavfien˘ch tmav˘ch pÛdách, byÈ i pfiístupn˘ch, sova
pálená nehnízdí. Okres Uherské Hradi‰tû, 29. 6. 1998
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D 132 321, pull., 26. 6. 1997, Mohelnice, okres ·um-
perk (v budce), Karel Poprach.
Dne 13. 6. 1998, Biskupice, okres Prostûjov,
hnízdící M v budce, Karel Poprach.

D 115 987, F, + 1. K, 13. 5. 1998, Vlãnov, okres Uher-
ské Hradi‰tû (odchycena v budce), Petr
Pavelãík.
Dne 18. 8. 1998, Císafiov, okres Pfierov,
F hnízdící v budce, Karel Poprach

D 132 344, M, f. g., 4. 12. 1997, Hrubãice, okres Pro-
stûjov, hnízdící pták v budce, Karel Poprach.
Dne 21. 7. 1998, Hrubãice, okres Prostûjov,
hnízdící M v téÏe budce, Karel Poprach.

Pfii kontrole budek byl zji‰Èován jejich stav, funkãnost
a opûtovnû vhodnost objektu, kde byla budka instalována.

Zhruba 15 % budek (z 1232) bylo v roce 1998 nûjak˘m
zpÛsobem dodateãnû upraveno. âást budek byla pfii
zemûdûlské ãinnosti v objektech po‰kozena zemûdûlskou
mechanizací (vût‰inou pfii nakládání píce). Podobnû
i tyto po‰kozené budky byly opraveny. V nûkolika pfiípa-
dech se stalo, Ïe do‰lo k vyhofiení objektu s budkou (vût-
‰inou skladu píce) anebo ke zfiícení objektu s budkou
(vût‰inou v prÛbûhu roku 1997 následkem ãervencov˘ch
povodní). Takto zniãené budky byly nahrazeny nov˘mi
a instalovány do jin˘ch zemûdûlsk˘ch farem.

Vzhledem k tomu, Ïe populace sovy pálené podléhá
silnému predaãnímu tlaku pfiedev‰ím ze strany kuny
skalní (Martes foina), je nedílnou souãástí budky plecho-
v˘ vik˘fi nad a po stranách vletového otvoru, kter˘ kunû
pfiístup do budky zamezuje. Takto upravená a zabezpe-
ãená budka byla testována v umûl˘ch podmínkách v kle-
ci s chovan˘m tfiílet˘m samcem kuny skalní. Pfii testo-
vání budky vyplynulo, Ïe se kuna není schopna do
budky dostat z horní ãásti pfies plechov˘ vik˘fi, mÛÏe se
v‰ak do budky dostat (vzhledem ke své obratnosti) z její
spodní ãásti, má-li k tomu minimální vhodné podmínky.
U budek vyvû‰en˘ch napfi. u zdi, s vazn˘mi spodními
trámy apod. hrozí tedy nebezpeãí, Ïe se kuna do budky
skuteãnû dostane.

Z poãtu 69 obsazen˘ch budek sovou pálenou v roce
1998 byla zaznamenána predace snÛ‰ky kunou ve dvou
pfiípadech (2,3 %). Do obou budek mûla kuna, i kdyÏ se
to zdálo pfii instalaci budky nemoÏné, pfiístup právû ze
spodní ãásti budky po Ïelezné konstrukci. Obû tyto bud-
ky a dále v‰echny budky, kde hrozilo sebemen‰í pode-
zfiení z moÏnosti predace, byly zabezpeãeny plechovou
tabulí umístûnou pfiímo pod vletov˘m otvorem budky,
ãímÏ se podafiilo pfiístup kuny zcela eliminovat. Tímto
zpÛsobem bylo v roce 1998 zabezpeãeno celkem 357 jiÏ
instalovan˘ch budek (29 %).

Souãasnû pfii kontrole budek byly vytypovány vhodné
objekty pro instalaci dal‰ích budek (celkem 213 budek).
Budky jsou navrÏeny k instalaci na zemûdûlsk˘ch far-

mách, kde doposud Ïádná budka nebyla instalována,
anebo na farmách, kde budka jiÏ sice byla instalována,
ale kde se dále nachází jin˘ vhodn˘ objekt. Instalace
dvou budek na farmû je vhodná z dÛvodu druh˘ch hníz-
dûní (anebo moÏné polygamie sovy pálené), neboÈ sova
vyvádí aÏ 10 mláìat/hnízdo, kdy vejce z druhého hníz-
dûní samice sná‰í vût‰inou v dobû, kdy jsou je‰tû na
hnízdû dospívající mláìata z prvního hnízdûní (druhé
hnízdûní b˘vá na tomtéÏ anebo jiném místû).

Dal‰ím, pomûrnû dÛleÏit˘m cílem tohoto projektu byla
kontrola v‰ech farem (kde byly budky instalovány) vzhle-
dem k v˘skytu rÛzn˘ch typÛ otevfien˘ch nádrÏí s mela-
sou (anebo jinou tekutinou), kde hrozilo nebezpeãí uto-
pení pro sovu pálenou anebo jiné druhy ÏivoãichÛ.
V˘sledky kontrol jsou následující:

Poãet zkontrolovan˘ch zemûdûlsk˘ch farem: 1017
Z toho poãet zemûdûlsk˘ch farem s nádrÏemi: 155
Celkov˘ poãet zkontrolovan˘ch nádrÏí: 252
Z toho poãet nebezpeãn˘ch otevfien˘ch nádrÏí: 149
NádrÏe s utopen˘mi Ïivoãichy: 40
NádrÏe s utopenou sovou pálenou: 7

U ãásti nebezpeãn˘ch nádrÏí bylo provedeno jejich
zabezpeãení bezprostfiednû na místû (pletivem, pfievale-
ním), u vût‰ích typÛ nádrÏí bylo zabezpeãení domluveno
s vlastníkem ãi uÏivatelem zemûdûlské farmy (provedení
bylo kontrolováno v roce 1999).

Pfiíãiny nebo dÛvody tonutí ptákÛ v kádích a nádrÏích
nejsou doposud dostateãnû objasnûny. U sovy pálené je
v‰eobecnû uvádûno nûkolik hypotéz.

První z nich je, Ïe sovy jsou vyprovokovány sv˘m obra-
zem na hladinû, kter˘ je mystifikuje a vede ke skoku do
nádrÏe, kde sova následnû hyne utonutím. Tato teorie
v‰ak ne zcela dostateãnû vysvûtluje, proã se topí i velké
poãty drobn˘ch pûvcÛ, u kter˘ch jejich obraz na hladinû
zfiejmû nemusí hrát tak v˘znamnou roli (ti zde mohou
létat za potravou, neboÈ sladká melasa pfiitahuje mnoÏ-
ství hmyzu). Dal‰í z teorií je, Ïe sovy se létají do nádrÏí
za tepl˘ch dnÛ koupat a tfietí teorií je, Ïe sem létají pít.

Je pravdûpodobné, Ïe kaÏdá z uveden˘ch hypotéz
mÛÏe mít své opodstatnûní. Domnívám se v‰ak, Ïe nej-
závaÏnûj‰í je tfietí teorie, Ïe se ptáci z velké vût‰iny topí
ve snaze napít se v nádrÏi.

Pfii kontrolách nádrÏí byly zaznamenány následující
utopené druhy ÏivoãichÛ:

druh poãet utopen˘ch
exempláfiÛ

Sova pálená (Tyto alba) 20
S˘ãek obecn˘ (Athene noctua) 2
Havran polní (Corvus frugilegus) 17
Kavka obecná (Corvus monedula) 2
Holub domácí (Columba livia f. domestica) 22
·paãek obecn˘ (Sturnus vulgaris) 4
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 1
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 26
S˘kora koÀadra (Parus major) 1
Vrabec sp. (Passer sp.) 38
Drobní pûvci (Aves sp.) 526
Pes domácí 1
Koãka domácí 3

CELKEM 663

Nejvût‰í pastí byla nádrÏ s melasou v okresu Vy‰kov,
kde jsem dne 17. 7. 1997 nalezl 10 utopen˘ch sov pále-
n˘ch, 1 s˘ãka obecného (oba silnû ohroÏené druhy), 4
ad. + 4 juv. rehky domácí, 36 ad. + 1 juv. vrabce sp., 2
holuby a 1 zvonohlíka zahradního. Velikost nádrÏe byla
396 cm (d) x 165 cm (‰) x 300 cm (v), v˘‰ka hladiny
melasy pak pouh˘ch 15 cm. Jednalo se o plechovou
káì, z poloviny zastfie‰enou (dle sdûlení bylo zastfie‰e-
ní naru‰eno vûtrem v roce 1992). Nalezení ptáci byli
kromû nûkolika jedincÛ dobfie konzervováni, bez moÏ-

Dal‰í oblíbené tradiãní hnízdi‰tû sovy pálené v plechové
kolnû – ãistiãce obilí. Opût se jedná o prostornou halu
s dostateãn˘m pfiístupem pro sovu pálenou a dostateãnû
prosvûtlenou. Okres Znojmo, 16. 6. 1998
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nosti rozli‰it barvu pefií. NádrÏ byla vlastníkem nepro-
dlenû odstranûna.

Zámûrem projektu je také kaÏdoroãnû provést kom-
pletní inventarizaci v‰ech kostelních vûÏí v jednom
z okresÛ Moravy a Slezska. V roce 1998 byla provedena
inventarizace v okresu Vy‰kov s následn˘mi v˘sledky: 9
osad bylo bez církevního objektu, ve 41 osadách byl kos-
tel anebo kaple uzavfiena, v 16 kostelech a kaplích má
sova pálená moÏnost hnízdit, ale nehnízdí a v 11 objek-
tech sova pálená na základû pfiítomnosti vût‰ího mnoÏ-
ství v˘vrÏkÛ velice pravdûpodobnû hnízdí, dal‰ích 6
objektÛ se z dÛvodu nepfiítomnosti vlastníka nepodafiilo
zkontrolovat.

Dal‰ím cílem projektu byla koordinace jednotliv˘ch
regionálních ochranáfisk˘ch aktivit a chovÛ sovy pále-
né v âR. Za tímto úãelem byla v roce 1998 zaloÏena
„Skupina pro ochranu a v˘zkum sovy pálené v âR“,
sdruÏená pod Skupinou pro ochranu a v˘zkum dravcÛ
a sov pfii âOS (skupina má v souãasnosti 29 ãlenÛ).
Tímto bych rád také poÏádal o spolupráci zájemce,
ktefií se chtûjí vûnovat ochranû a v˘zkumu sovy pálené
u nás (kontaktujte mne prosím na adrese Karel
Poprach, U stavu 223, 783 14 BohuÀovice, tel.
068/5389 848, e-mail: karel.poprach@volny.cz).

V poslední dobû stoupá poãet chovan˘ch párÛ (exem-
pláfiÛ) sovy pálené v zajetí. Jedná se zejména o záchran-
né chovy, stanice pro handicapované Ïivoãichy a sou-
kromé chovatele. Na základû mnû doposud znám˘ch
informací chová k souãasnému datu sovu pálenou 5 sta-
nic ãi âSOP, 9 zoologick˘ch zahrad a 11 soukrom˘ch
chovatelÛ v poãtu 1–6 párÛ/chov.

Vzhledem k vysoké produktivitû sovy pálené pfiedpo-
kládám, Ïe se v âR roãnû odchová nûkolik desítek mlá-
ìat. V souãasnosti se nabízí moÏnost vût‰inu takto
odchovan˘ch mláìat vypou‰tût do volné pfiírody jejich
pfiikládáním do hnízd v pfiírodû (instalace celkem 1232
budek je pro tuto metodu dobr˘m základem). âást
odchovan˘ch mláìat je vypou‰tûna do pfiírody tzv. meto-
dou volného letu (tzn. ptáci schopni pfiijímat potravu

jsou vypou‰tûni z vypou‰tûcího zafiízení – objektu
s následn˘m pfiikrmováním). Obû uvedené metody
navracení ptákÛ do volné pfiírody jsou v‰ak ve strategii
ochrany sovy pálené u nás pouze doplÀkové a okrajové
a nelze na nich v Ïádném pfiípadû postavit posílení
a obnovu populace sovy pálené v âR!

V˘sledky pfiikládání mláìat do hnízd 
v pfiírodû v roce 1998

V roce 1998 bylo pfiiloÏeno v okresu Hodonín, Pfie-
rov, Prostûjov a Uherské Hradi‰tû celkem 21 mláìat
sovy pálené.

Pfiesto, Ïe byli kontaktováni v‰ichni chovatelé sovy
pálené v âR (tedy 25 subjektÛ), projevilo zájem o spo-
lupráci pouze 7 subjektÛ, pfiiãemÏ pouze 4 subjekty
poskytly mláìata k pfiiloÏení (ZOO Ostrava, Stanice
pro ochranu fauny v Pavlovû, Jifií Kuãera, Jarek
Dohnal). Z 21 pfiiloÏen˘ch mláìat bylo vyvedeno adop-
tivními rodiãi celkem 16 mláìat (jedno bylo pozdûji
odchyceno jiÏ jako samostatn˘ pták v jiné budce – viz
zpûtná hlá‰ení). V okresu Hodonín dopadlo pfiiloÏení
jednoho mládûte negativnû, coÏ ale bylo ovlivnûno
zhroucením populace hrabo‰e polního, kdy pozdûji
hynula i ostatní mláìata na hnízdech a kdy tuto sku-
teãnost nebylo moÏno pfiedpokládat. V druhém neús-
pû‰ném pfiípadû nebylo pfiijato Ïádné ze 4 pfiiloÏen˘ch
mláìat sovy pálené. Pfii kontrole po dvou dnech po pfii-
loÏení mláìat byla pfiiloÏená mláìata nalezena s utr-
Ïenou hlavou pod budkou anebo v budce. Rodiãe nebo
sourozenci tedy pfiiloÏená mláìata povaÏovali za
kofiist. Tento jev mohl b˘t zapfiíãinûn skuteãností, Ïe
mláìata byla v zajetí krmena pfieváÏnû kufiaty a podle
toho se vyznaãovala pfiíznaãn˘m charakteristick˘m
pachem (pach mláìat je v pfiírodû naprosto odli‰n˘).
Pfiesto, Ïe sovy mají v‰eobecnû ‰patn˘ ãich, mohl to
b˘t jeden z dÛvodÛ neúspû‰nosti realizovaného opat-
fiení. Na tomto místû je v‰ak vhodné zmínit se o jiném
závaÏnûj‰ím poznatku. V Holandsku byla vypracována
metodika, která na základû délky kfiídla u mláìat

Budka pro sovu pálenou zabezpeãená proti kunû nejen
„klasick˘m“ plechov˘m vik˘fiem, ale také tabulí plechu
umístûnou pfiímo pod vletov˘m otvorem. Plechovou tabuli
bylo nutno k budce doplnit pozdûji, neboÈ u této budky
do‰lo k vyplenûní snÛ‰ky sovy pálené kunou. Kuna se do
budky dostala ze spodní ãásti po Ïelezné roufie. Okres
Znojmo, 16. 6. 1998

Detail zabezpeãené budky pro sovu pálenou proti kunû,
instalované na pÛdû kravína. I takto zabezpeãenou
budku sova pálená bez problémÛ obsazuje. Okres Znojmo,
16. 6. 1998
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Protection of the Barn Owl (Tyto alba
guttata) gene pool in Moravia and Sile-
sia

In the period 1995–1998, 1.441 nest boxes
for Barn Owls were installed in Moravia and
Silesia under the support of the Ministry of
Environment and other nature conservation
authorities. The need of active protection of the
Barn Owl in the Czech Republic has resulted
from long-time research and monitoring of its
numbers. Abundance of this species has decre-
ased considerably during 20 years, it has beco-
me extinct or very rare in some regions. In total,
70 breeding pairs of the Barn Owl were recorded
in Moravia and Silesia in 1998 (almost all nests
were situated in the nest boxes). Of these, 483
young were reared. 61 pairs were studied in
more detail, 27 of them (44,3 %) bred twice in
the year. In some cases, several  pairs bred in
“associations” (e. g. 2–3 pairs bred in boxes wit-
hin the distance of 2 km, while other large are-
as remained unoccupioed). Quite a high percen-
tage of occupied nest boxes in the first year was
affected by favourable food conditions, since
there was a population gradation of field voles in

most of the territory of Moravia and Silesia in
1998.

An interesting situation appeared in southern
Moravia, where population numbers of the filed
vole dropped in early spring, still 50 % of pairs in
the district of Znojmo and 71 % in the district of
Hodonín bred twice. However, dead young of dif-
ferent are were found in the boxes already during
the first checks of the first nests. Despite the lack
of food, some pairs of Barn Owl reared up to 8
young per nest during the first breeding attempt,
which could have been a result of sufficient alter-
native food resources. Most pairs reared 3–4
young per nest. The strongest population of Barn
Owl was recorded in the district of Znojmo: popu-
lation density in the lowland southeastern part of
the district reached 8–10 pairs / 100 km2. Table
1–2 shows the numbers of eggs in the first and
second clutches, Table 2–3 shows the number of
young reared during the first and second bree-
ding attempts. A clutch of 19 eggs was found in
one nest box, which apparently included 2 diffe-
rent clutches (13 + 6 eggs). In one case, 11 young
were reared during the second breding attempt,
which has been the biggest number recorded so
far in the Czech Republic. Thanks to favourable

food conditions, some pairs reared big number of
young in both breeding attempts (17 young per
pair in one case, 16 in one case, 15 in two cases,
both breeding attempts pooled). One case of poly-
gamy was probably recorded in the district of Pro-
stûjov, where 2 females with young and only one
male were found simultaneously in one site (all
three adults were ringed).

Another important part of the project were
checks of all farms where the nest boxes had
been installed, especially with regard to the
occurrence of various types of open tanks with
treacle (or other liquid), which were potentially
dangerous to Barn Owls or other animals. In
total, 1.017 farms were checked. Tanks were
found in 155 farms, of these 149 were dange-
rous. Drowned animals were recorded in 140
tanks, drowned Barn Owls in 7 of these (20 indi-
viduals altogether). The total number of drow-
ned animals was 663 (mostly small passerines,
but also a Little Owl). Most tanks were then
secured in the co-operation with farmers.

The Czech Barn Owl Study Group was foun-
ded in 1998. Its aim is to co-ordinate regional
conservation activities and the research of the
Barn Owl.

dovoluje stanovit jejich stáfií na hnízdû (zhruba jiÏ po
prvním t˘dnu po vylíhnutí). U pfiiloÏen˘ch mláìat bylo
stanovováno jejich stáfií v˘‰e uvedenou metodikou. Po
konzultaci s chovatelem jsem v‰ak zjistil, Ïe pfiiloÏená
mláìata vykazovala na základû délky kfiídla stáfií asi
o t˘den niÏ‰í, neÏ ve skuteãnosti mûla. Tento jev mohl
b˘t dÛsledkem napfi. nedostateãného pfiíjmu stopo-
v˘ch prvkÛ a vitamínÛ u chovatele (podobnû jako syn-
drom poÏírání mláìat rodiãi ãi sourozenci v zajetí), na
základû ãehoÏ mohlo dojít ke zpomalení rÛstu per. 

V roce 1999 byl tento projekt dále roz‰ífien do âech
(Polabí). Budky byly instalovány do zemûdûlsk˘ch
farem v okresu Pardubice, Hradec Králové, Nymburk,
Mladá Boleslav, Mûlník a Litomûfiice (300 budek). Sou-
ãasn˘m zámûrem pro rok 2000–2001 je pokr˘t ostatní
níÏinné oblasti âR v okresu Chomutov, Chrudim,
Jiãín, Kladno, Kolín, Louny, Most, Náchod, Praha-
v˘chod, Praha-západ, Rakovník, Rychnov nad KnûÏ-
nou, Svitavy, Teplice, Trutnov a Ústí nad Labem (cel-
kem 680 budek). Je také pfiipravován záchrann˘
program pro sovu pálenou, kter˘ fie‰í ochranu v rámci
jednotliv˘ch okresÛ âR.

I kdyÏ primárním cílem celého projektu je ochrana
a podpora genofondu silné ohroÏené sovy pálené,
v˘znamn˘m sekundárním faktorem je také biologická
ochrana zemûdûlsk˘ch kultur. Samec (v dobû inkuba-
ce snÛ‰ky) a pozdûji cel˘ pár sovy pálené uloví pfii gra-
daci hrabo‰e polního v hnízdní sezónû dennû 40–60
hrabo‰Û polních. UváÏíme-li, Ïe cel˘ hnízdní cyklus
(vãetnû námluv a krmení mláìat po jejich vyvedení)
trvá pfiibliÏnû 5,5 mûsíce (hnízdí-li pár podruhé v roce
pak 8 mûsícÛ), dojdeme k ãíslu 8250 (pfii druhém hníz-
dûní 12 000) uloven˘ch hrabo‰Û polních  pouze bûhem
hnízdní sezóny (pfii prÛmûrném poãtu 50 hrabo‰Û den-
nû/pár). Jedná se v‰ak o relativní ãíslo, neboÈ sovy loví
z poãátku hrabo‰e v jeho prvních filiálních generacích.
Lovem dospûl˘ch jedincÛ hrabo‰e polního v poãátku
gradace sova pálená v‰ak redukuje pyramidov˘ nárÛst
poãetnosti celé budoucí populace hrabo‰e polního.

Na závûr bych rád podûkoval ing. Petru Pafiízkovi
z Odboru ochrany pfiírody MÎP, Mgr. Jifiímu ·afáfiovi,
vedoucímu regionálního stfiediska AOPK âR v Olomouci
a RNDr. Michalu Buriánkovi, vedoucímu oddûlení ochrany
pfiírody RÎP OkÚ v Olomouci za jejich nev‰ední ochotu
a obûtavost pfii podpofie celého projektu.

Nejvíce utopen˘ch sov pálen˘ch bylo nalezeno v otevfiené
nádrÏi na melasu v okresu Vy‰kov (10 sov pálen˘ch, 1
s˘ãek obecn˘, 8 rehkÛ domácích, 37 vrabcÛ sp., 2 holubi
a 1 zvonohlík zahradní), 17. 7. 1997. NádrÏ byla vlastní-
kem neprodlenû odstranûna  V‰echny snímky K. Poprach
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