
Ochrana a podpora genofondu  
silně ohrožené sovy pálené za účasti 

zemědělské veřejnosti 
okres Louny, 2009 - 2010 

 
 
 
 

Závěrečná zpráva 
 
 

 
 
 
 
 
Zpracovatel :  TYTO 

Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny 
zaregistrované Ministerstvem vnitra  
pod č.j. VS/1-1/46 345/01-R ze dne 07.03.2001 

  IČ 26523141 
  Nenakonice 500, 783 76 Věrovany 
  e-mail: tytoos@tiscali.cz 

www.tytoos.eu 



Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti 2

Popis průběhu projektu (metodologie) 
 
V hnízdní sezóně let 2009 a 2010 byla provedena tato opatření 
 
1) Základní kontrola instalované sítě 74 budek pro sovu pálenou v okrese Louny v hnízdní 

sezóně 2009 a 2010. Sledována byla obsazenost budek sovou pálenou (včetně necílových 
druhů ptáků). Současně při kontrole budek byly vytypovávány další vhodné (potenciální) 
objekty pro instalaci budek nových. 

2) Na zemědělských farmách byla prováděna osvěta ochrany sovy pálené mezi zemědělskou 
veřejností, zejména při kroužkování mláďat. 

3) Sledována byla vhodnost objektů s instalovanou budkou. V případě nevhodné instalace 
budky (změna využití objektu, uzavření objektu apod.) byly budky přemístěny do náhradních 
objektů v rámci téže nebo jiné farmy. 

4) U budek poškozených (při manipulaci se zemědělskou mechanizací, vandaly apod.) byla 
provedena jejich oprava. Náhrada zničených budek nebyla předmětem tohoto projektu. 

5) U obsazených budek byly zjišťovány údaje z hnízdní biologie sovy pálené. 
6) Z obsazených budek byla v případě potřeby odstraňována vývržková drť. 
7) Na vybraných lokalitách byla prováděna fotodokumentace průběhu hnízdění sovy pálené a 

jednotlivých typů hnízdních objektů. 
8) Na zemědělských farmách byly průběžně kontrolovány nádrže sloužící k uskladnění melasy 

nebo jiné tekutiny. Nebezpečné nádrže z hlediska možného utonutí sovy pálené (a dalších 
druhů ptáků) byly na místě zabezpečovány (eventuálně zabezpečení bylo dohodnuto 
s vlastníkem). 

9) Průběžná realizace databáze TYTO, zpracování dat. 
 
 

Výsledku projektu 
 
Rok 2009 
 
V roce 2009 bylo zaznamenáno 17 hnízdících párů sovy pálené (24 %). Vzhledem k tomu, že 
v roce 2009 probíhala na většině území ČR populační fáze pesima hraboše polního (výrazný 
nedostatek potravy pro sovu pálenou), je výsledek obsazenosti v roce 2009 více než velmi dobrý. 
Celkem 3 páry hnízdily podruhé v roce. 
V rámci 69 realizovaných osvětových aktivit bylo s biologií sovy pálené seznámeno 80 osob 
pracujících na zemědělských farmách. Osvětové aktivity na jednotlivých farmách probíhaly 
v různé časové délce, v některých případech byly omezeny na předání základních informací a 
propagačního materiálu, v případě zájmu zemědělců, např. během kroužkování mláďat, však 
probíhaly až jednu hodinu na farmě. 
 
 
Rok 2010 
 
V roce 2010 bylo na území bývalého okresu Louny zaznamenáno 5 hnízdících párů sovy pálené 
(7 %). Ke snížení počtu hnízdících párů došlo velmi pravděpodobně v důsledku tuhé a pro sovy 
nepříznivé zimě 2009/2010, bohaté na sníh i nízké teploty. V důsledku tuhé zimy na území ČR 
přetrvává latence populace hraboše polního, což pro sovy znamená významné potravní strádání. 
Obsazenost hnízdních budek sovou pálenou v roce 2010 je proto na území ČR velmi nízká a 
v regionech s početnou populací sovy pálené hnízdí minimální množství párů. Hnízdění pěti párů 
sovy pálené na Lounsku v roce 2010 lze v tomto kontextu proto považovat za dobrý výsledek. 
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Páry hnízdící podruhé v roce nelze v rámci tohoto projektu zachytit, neboť kontroly obsazených 
lokalit budou prováděny v průběhu září-října 2010. 
 
V rámci 55 realizovaných osvětových aktivit bylo s biologií sovy pálené seznámeno 83 osob 
pracujících na zemědělských farmách. Osvětové aktivity na jednotlivých farmách probíhaly 
v různé časové délce, v některých případech byly omezeny na předání základních informací a 
propagačního materiálu, v případě zájmu zemědělců, např. během kroužkování mláďat, však 
probíhaly až jednu hodinu na farmě. 
 
 
 
 

Projekt 
 
 
Ochrana a podpora genofondu sovy pálené za účasti zemědělské 
veřejnosti v okrese Louny 
 
Období realizace projektu: 2009-2010 
 
 
 
Projekt finančně podpořili: Komunitní nadace Euroregionu Labe & Společnost T-
Mobile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Realizaci záchranných opatření pro sovu pálenou dále finančně podpořilo: 
Ministerstvo životního prostředí z Programu péče o krajinu & Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR – středisko Ústí nad Labem. 
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FOTODOKUMENTACE 
 

 
 
Čerstvě narozená mláďata sovy pálené (Tyto alba). Libčeves, 2009. 
 

 
 
Adultní sova pálená (Tyto alba). Číňov, 2009. 
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Osvěta ochrany sovy pálené u majitele objektu s budkou. Číňov, 2009. 
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Snůška sovy pálené (Tyto alba), Panenský Týnec, okres Louny, 2010. 
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Mláďata sovy pálené (Tyto alba), Mory, okres Louny, 2010. 
 
 



Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti 8

 
 

 
 
Mláďata sovy pálené (Tyto alba), Mory, okres Louny, 2010. 
 


