SOVY
Sovy jsou draví ptáci s vynikajícím zrakem a sluchem.
Svou kořist loví většinou za soumraku a v noci. Živí se
hlavně malými savci, jinými druhy ptáků či hmyzem.
Kořist polykají vcelku a nestravitelné části pak
vyvrhují ve formě vývržků. Husté a měkké peří jim
umožňuje nehlučný let. Hnízdí v dutinách stromů, na
zemi či na skalách, svá vejce kladou i do starých hnízd
jiných ptáků.

pátek 15. února 2019
17:00–20:00
Říčanská hájovna

MOJE SOVY
S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!
Sledujte aktuální dění na:

Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost:

Muzeum Říčany
Rýdlova 271/14
www.ricany.cz/muzeum
Muzeum Říčany

pondělí–čtvrtek 14:00–18:00
sobota 10:00–18:00
neděle 13:00–18:00
pátek zavřeno

Texty: Kateřina Čiháková, Jana Kreidlová, Jana Hronková
Fotografie: Josef Arnošt, Pixabay

Za sovím houkáním

Už koncem února můžete i v Říčanech zaslechnout
na večerní procházce ulicemi soví houkání.
Pravděpodobně bude patřit kalousům ušatým, kteří
se často usídlují i ve městech. Ozývají se z vysokých
stromů nebo ze střech paneláků. Nejnápadnější je
rytmické opakované pískání jejich mláďat, která se
za květnových nocí po vylétnutí z hnízda ještě stále
dožadují potravy. Kalousi loví ve městech hojné
sojky, straky nebo kosy, v otevřené krajině jsou
jejich nejčastější potravou hraboši. V menčickém
lomu hnízdí výr velký a v Říčanském lese můžete
zaslechnout také kulíška nejmenšího. Budeme
rádi, když nás budete o vašich pozorováních sov na
Říčansku informovat.

Puštík obecný

V ČR je jednou z nejhojnějších sov, bývá slyšet po celý
rok. Vyskytuje se v lesích všeho druhu, v zahradách
a ve městech. Hnízdí v dutinách stromů nebo na
půdách domů, případně využívá opuštěná hnízda
strak nebo dravců. Samice snáší koncem února,
v březnu nebo v dubnu 3–4 vejce. Začíná se ozývat
za soumraku, ale na lov vylétá až po setmění. Žere
malé hraboše, myši, potkany, žáby, brouky a dokonce
sbírá i žížaly. Uloví i malé ptáky, v noci hřadující na
stromech nebo sedící na hnízdě.

Sýček obecný

Byl loni Českou společností ornitologickou vyhlášen
za Ptáka roku. Ačkoli byla tato sova dříve běžná
a hnízdila i na Říčansku, dnes přežívá posledních
sto párů hlavně v severních Čechách a na jižní
Moravě. Sýček potřebuje krajinu, o kterou se lidé
starají – mozaiku krátce posečených luk a pastvin
plných brouků a motýlů, se starými stromy, kde by
se mohl ukrývat. Na dnešních polích, kde hubíme
všechen hmyz pesticidy, se sýček neuživí. Sýčka
i jiné druhy také ohrožují pasti, jakými mohou být
nezabezpečené nádrže na vodu nebo staré komíny
a větrací šachty.

puštík obecný

sýček obecný

kalous ušatý

Handicapované sovy

V Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy
zaměstnanci pečují brzy na jaře o osiřelá či opuštěná
mláďata, během roku se sem dostávají dospělci, kteří
utrpěli různá zranění. Ve městech na sovy číhají různé
nástrahy v podobě aut, elektrického vedení, prosklených
ploch, ošetřovatelé se setkávají i s různými otravami
a nemocemi.
Nejčastěji zachraňované sovy jsou kalous ušatý a puštík
obecný, v ČR nejhojnější sovy. Občas ve stanici skončí
vzácnější hosté, jako je výr velký, kalous pustovka, sýček
obecný či sova pálená.
Pokud najdete zraněnou sovu, kontaktujte nejbližší

záchrannou stanici živočichů. Poradí vám, jak dále
postupovat. Ekocentrum Říčany provozuje v Muzeu
Říčany odběrné místo pro handicapované
živočichy. Živočichové od nás putují do Záchranné
stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Víte, že...

...jsou sovy schopné otáčet hlavou až o 270°?
A že jedno ucho je umístěné výše než druhé?
Na rozdíl od všech ostatních ptáků používají při
mrkání horní, nikoliv dolní víčko.

