
SOVA PALENA

Sova pálerrá je středně velký
pták (ďrruba velikosti l.ráLny). Má
velkou h]arrr a dlouhé nohy. Soly
mají oči citlivé na údění ve tmě a
velké uši' aby mohly zaslechnout
nej slabš í rr,rrky rydávané kořistí.

Soly pálené žijÍ po celém
světě. Mohou žít v lesích i na
pouštíc\ ale nejčastěji se lyskyfuj
v okolÍ pastvin a polr, protože tam
žije nejvíc }rlodavců-jejich oblíbené
potravy.

Sovy spi a odpočÍvajÍ celý
derr' nevylétají ven před setrněnim.
Jsou aktivní pouze v nocl Noc je
také doba aktivitymyšÍ, fuabošů a
syslů' takže pokud je sova pálená
nablízkr:' jsou malí hlodavci v nebez

Sory pálené létají pomalu a nízko, vyhlížejí a snažÍ se zaslechnout
hraboše. Jejich let je zeeln tichý. Když postřehnou kořist, vrhnou se rra ni'
uchopí ji drápy' Potom spollmou kořist celou. Jediná sova pálená může
chytit 20 nebo více myší za jeden večer, zejmérra když je třeba rrakrmit
mlád'ata v hnízdě.

Všechny sory maji zajvnaý zpusob trávení potrary. Po strávení
yýživných částí malých živočichú vywhnou zpět všechny nestrávené zbýky
v podobě malé kuličky. Ta je tvořerra kostnri,, zuby a c}rlupy živočichů
kterými se živÍ. Někdy je }.ulička tvořerra zbytky jediného hlodavce, někdy
se skládá ze zbytku několik.a zvířat.

Jetikož sova pálenÁ netrtr:á svou kořist rra čásd v každém vývržku je
vždy kompletní kostra alespoň jednoho lrlodavce. Dobry pozorovatel s
trochou trpělivosti může najÍt a určit všcchny kosti kostry.

Sovy pálené žijÍ ve stodolách, ale také v dutinách stromú a trhlinách
útesů Vy}rledávají lidskou blízkost, protože v okolí polí a ve stodolÁch žije
spousty myši. Až budete přÍště poblÍž pole nebo pastviny po soumrakrr'
mějte oči otevřené pro velkého bílého, ponlalu lefícího ptáka - sovu
pálenou.
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