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Výsledky projektu 

V rámci projektu „Ochrana a hnízdní podpora sovy pálené (Tyto alba) na jižní Moravě“ 
jsme se v roce 2021 věnovali ochraně a hnízdní podpoře silně ohrožené sovy pálené v 
Jihomoravském a Zlínském kraji. 
Provedli jsme kontrolu a management 416 hnízdních lokalit. Prokázali jsme hnízdění 12 párů 
sovy pálené v instalovaných hnízdních budkách na zemědělských farmách, z nichž 9 párů 
bylo úspěšných (byla vyvedena mláďata). Do přírody sovy pálené vyvedly celkem 41 mláďat. 
V předjaří roku 2021 došlo v zemědělské krajině ke zhroucení populace hraboše polního, 
tradiční potravy sovy pálené. Během hnízdního období přetrvával kritický nedostatek potravy, 
což se negativně projevilo na počtu hnízdících párů sovy pálené, úspěšnosti hnízdění a nízké 
hlasové aktivitě sov. 
Na dalších 8 lokalitách jsme v hnízdních budkách zaznamenali přítomnost většinou celých 
párů sovy pálené, které z důvodu nedostatku potravy nehnízdily. V celkem 108 hnízdních 
budkách jsme zjistili pobytové stopy sovy pálené (vývržky, příp. peří), což poukazuje na 
přítomnost této sovy v tradiční hnízdní oblasti jižní Moravy. Sova pálená zde v současnosti 
hnízdí téměř výhradně v instalovaných hnízdních budkách na zemědělských farmách.  
Realizovali jsme akustický monitoring sovy pálené v zemědělské krajině, a to na celkem 160 
monitorovacích bodech. Sovu pálenou jsme zaznamenali na 24 lokalitách. 
Realizovali jsme osvětové aktivity mezi zemědělci a distribuci propagačních materiálů – 
brožury "Sýček obecný & sova pálená – ohrožené druhy naší přírody" a v rámci projektu 
vydaného obrázkového pexesa „Naše sovy“. 
Probíhal management hnízdních lokalit sovy pálené. Hnízdní budky po vyhnízdění a vyvedení 
mláďat byly vyčištěny, provedeny byly potřebné opravy a v případě potřeby přemístění 
budek. Na zemědělských farmách jsme kontrolovali technické pasti pro sovy. Zejména nádrže 
využívané většinou k uskladnění melasy, ve kterých dochází k tonutí sov a dále vertikálně 
umístěné potrubí vzduchotechniky, do kterého sovy pronikají a následně hynou 
vyhladověním. 
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FOTODOKUMENTACE 

 
Mládě sovy pálené (Tyto alba), okres Hodonín, budka Sova pálená č. 4927. Foto: TYTO, 
z. s., 2021. 
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Mládě sovy pálené (Tyto alba), okres Hodonín, budka Sova pálená č. 863. Foto: TYTO, 
z. s., 2021. 
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Mládě sovy pálené (Tyto alba), okres Znojmo, budka Sova pálená č. 4220. Foto: TYTO, 
z. s., 2021. 
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Dospělá sova pálená (Tyto alba), okres Znojmo, budka Sova pálená č. 4796. Foto: TYTO, 
z. s., 2021. 
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Dospělá sova pálená (Tyto alba), okres Hodonín, budka Sova pálená č. 914. Foto: TYTO, 
z. s., 2021. 
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Dospělá sova pálená (Tyto alba), okres Hodonín, budka Sova pálená č. 914. Foto: TYTO, 
z. s., 2021. 
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Plně opeřená mláďata sovy pálené (Tyto alba) v hnízdní budce, okres Vyškov, budka 
Sova pálená č. 4069. Foto: TYTO, z. s., 2021. 


