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Sovy sú úžasnou skupinou vtákov, ktorá už od pradávna vzbudzovala pozor-
nosť človeka. Jednak pre ich zväčša nočný spôsob života, nápadné, neraz 
„hrôzostrašné“ nočné hlasové prejavy, ale aj ich tajuplný tichý let, výnimočne 
dobrý zrak umožňujúci život v noci a za súmraku, silné pazúry schopné uloviť 
rôznorodú korisť a dopredu obrátené oči tvoriace človeku podobnú tvár vyjad-
rujúcu emócie ako údiv, hnev, srdnatosť, dobrotu, múdrosť. Ľudia im pripisovali 
rôzne schopnosti, báli sa ich, no zároveň ich obdivovali. 

V časoch starovekého Grécka bola sova považovaná za symbol múdrosti a 
túžby po vzdelaní, ako verná sprievodkyňa bohyne múdrosti Atény. Na strie-
bornej minci z Atén (Grécko, približne z obdobia 440 – 420 rokov pred n. l.), 
bola vyobrazená na jednej strane mince hlava bohyne Atény a na druhej sova. 

Vedecký názov kuvika obyčajného je Athene noctua, pričom názov Athene je 
odvodený od gréckej bohyne Atény a druhové meno noctua predstavuje jeho 
prevažne nočný spôsob života. 

V minulosti sa sove pripisovala schopnosť orientovať sa vo vnútornom svete 
druhých lepšie ako oni sami. Sovu chápali aj ako symbol ochrany pred nešťas-
tím a škodami, ako symbol ochrany blízkej osoby, ako symbol slobody ale aj 
bohatstva. V súvislosti so smrťou sova predstavovala koniec príbehu, posla 
zlých správ, či dokonca posla smrti – v našich krajoch ním bol už spomínaný 
kuvik obyčajný, ktorého ťahavý hlas poverčiví ľudia považovali za volanie na 
smrť. Sova však mala tiež silu mŕtvych ochraňovať. 

V súčasnosti sovy považujeme za skupinu špecifických adaptabilných stvorení 
schopných žiť v tých najrozmanitejších podmienkach od púští, cez vysoké po-
horia, až po snehové pláne sibírskej tundry. Typickým znakom všetkých dru-
hov sov je, že počas celého života nežijú vo vlastných hniezdach. Hniezdia v 
rôznych dutinách starých stromov, na zemi, v norách, v opustených hniezdach 
dravcov, v blízkosti ľudských sídiel, na budovách v rôznych otvoroch, kútoch 
ale aj v hniezdnych búdkach vyrobených človekom.

Sovy sú dnes všetky chránenými druhmi v zmysle platnej legislatívy o ochrane 
prírody. Súčasťou ich života sa stali priame alebo nepriame ohrozenia a straty 
spôsobené človekom, no opäť je to len človek, ktorý sovám pomáha a chráni 
ich.

Výstava „V moci noci“ približuje život 10 druhov sov hniezdiacich na Slovensku.

Výr skalný
Bubo bubo
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 61 – 70 cm
hmotnosť samec: 1600 – 2100 g
hmotnosť samica: 2200 – 3200 g 
rozpätie krídel: 160 – 188 cm

SR 300 – 400 hniezdnych párov. Naša 
najväčšia sova, silne stavaná, veľká 
hlava, telo sudovité, ušká dlhé. Oči má 
oranžovo-červené a veľké. Vyskytuje 
sa takmer na celom území SR. Hniezdi 
v skalnatých biotopoch, zrúcaninách, 
kameňolomoch, ľudských sídlach, ob-
sadí aj hniezdo dravcov. Hniezdom je 
kotlinka na zemi. Hniezdi 1x do roka, 
znáša 2 – 3 biele vajcia. Doba inkubácie 
34 – 36 dní, výchova mláďat 9 týždňov. 
Loví stavovce vo veľkosti od hraboša 
po líšku, najčastejšie je to hraboš, jež, 
potkan, hryzec.

Výrik lesný 
Otus scops
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 20 cm
hmotnosť samec: 77 – 105 g
hmotnosť samica: 90 – 119 g
rozpätie krídel: 49 – 54 cm

SR 40 – 80 hniezdnych párov. Malý, sedí 
vzpriamene, oči žlté a viditeľné malé 
ušká. Sfarbenie pripomína popraskanú 
kôru stromu alebo suchý konár, je hne-
dej alebo sivej fázy. Obýva teplé níži-
ny, kotliny a ich lemujúce pahorkatiny. 
Migruje do Afriky. Hniezdi v dutine stro-
mu alebo v búdke. Samica znáša 2 – 5 
bielych vajec, rodina po vyletení mlá-
ďat zostáva spolu až do augusta. Loví 
výlučne v noci veľké chrobáky, nočné 
motýle, mäkkýše, červy, zelené kobyl-
ky, menej drobné hlodavce a vtáky, 
hlavne ich mláďatá.



Myšiarka močiarna 
Asio flammeus
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 34 – 42 cm
hmotnosť samec: 300 – 430 g
hmotnosť samica: 350 – 500 g
rozpätie krídel: 96 – 107 cm

SR 0 – 50 hniezdnych párov. Stredne 
veľká sova, krídla dlhé, úzke, špicaté, 
hlava pomerne malá a guľatá. Ušká 
malé, málokedy viditeľné, oči výrazne 
žlté. Lieta pomaly, plachtí voľne, často 
sedáva na zemi. Hniezdi na zemi, na 
vlhkých lúkach a aj na poli. Je našou je-
dinou sovou, ktorá prináša materiál na 
hniezdo a stavia ho. Znáša 3 – 5 (7) bie-
lych guľatých vajec. Inkubácia trvá 24 – 
28 dní, mláďatá opúšťajú hniezdo po 12 
– 17 dňoch, vzletnosť dosiahnu vo veku 
35 dní. Loví hlavne zemné hlodavce.

Kuvik obyčajný 
Athene noctua
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 21 – 23 cm
hmotnosť samec: 160 – 240 g
hmotnosť samica: 170 – 250 g
rozpätie krídel: 54 – 58 cm

SR 800 – 1000 hniezdnych párov. Malý, 
má veľkú, široko zaguľatenú hlavu, dlhé 
nohy a krátky chvost. Žlté oči a svetlé 
nadočnicové prúžky mu dodávajú za-
mračený výraz. Rozšírený v nížinách a 
kotlinách J. a V. Slovenska. V severnej-
ších kotlinách je synantropný. Obýva 
hospodárske dvory, budovy, kostoly, 
nechýba v mestách. K hniezdeniu pou-
žíva rôzne otvory pod strechami budov, 
obsadzuje búdky. Znáša 3 – 6 bielych 
vajec, sedí iba samica. Loví chrobáky, 
dážďovky, slimáky a menšie hlodavce. 
Trúfne si aj na potkana.

Plamienka driemavá
Tyto alba
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 34 cm
hmotnosť samec: 290 – 340 g
hmotnosť samica 310 – 370 g
rozpätie krídel: 90 – 98 cm

SR 400 – 600 hniezdnych párov. Stred-
ne veľká, štíhla, krídla dlhé ako aj nohy. 
Závoj má svetlý, srdcovitý, oči tmavé. 
Dve formy sfarbenia biela a žlto hrdza-
vá. Žije v nížinách a pahorkatinách. Je 
typickým synantropným druhom. Žije 
pri ľudských sídlach, v minulosti vo 
vežiach kostolov, dnes na hospodár-
skych dvoroch. Znáša 4 – 7 (11) bielych 
guľatých vajec. V rokoch bohatých na 
potravu zahniezdi 2 krát. Loví drobné 
cicavce, menej vtáky, obojživelníky, ne-
topiere a hmyz. Rada obsadzuje vhod-
né hniezdne búdky.

Myšiarka ušatá 
Asio otus
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 36 cm
hmotnosť samec: 210 – 270 g
hmotnosť samica: 240 – 330 g
rozpätie krídel: 84 – 95 cm

SR 2500 – 4000 hniezdnych párov. 
Patrí medzi naše najbežnejšie sovy. Má 
dlhé ušká, ktoré sú viditeľné pri toku, 
vzrušení, maskovaní, oči oranžové. 
Obýva nížiny, pahorkatiny, vystupuje aj 
do predhorí. Hniezdi v lesnatej krajine, 
v mestách, na dedinách, v cintorínoch 
a parkoch, v starých hniezdach drav-
cov, strák a vrán. Znáša 5 – 6 bielych 
guľatých vajec, dĺžka inkubácie 27 – 28 
dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo po 3 – 4 
týždňoch. Loví drobné hlodavce, z toho 
90% tvoria hraboše, menej vtáky, oboj-
živelníky a hmyz.



Sova obyčajná
Strix aluco
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 40 – 42 cm
hmotnosť samec: 330 – 475 g
hmotnosť samica: 400 – 630 g
rozpätie krídel: 93 – 98 cm

SR 2500 – 3000 hniezdnych párov. 
Stredne veľká sova, krídla má široké, 
hlavu veľkú a guľatú, oči čierne. Má 
dve formy sfarbenia hrdzavú a sivú. 
Vystupuje od nížin až do 1800 m n. 
m. Obýva staršie lesy všetkých typov, 
aleje, záhrady, parky a cintoríny. Hniez-
di v dutinách stromov, na povalách, v 
hniezdach dravcov, búdkach. Znáša 
3 – 5 bielych guľatých vajec, inkubuje 
28 – 30 dní, mláďatá opúšťajú dutinu vo 
veku 27 – 35 dní. Loví drobné cicavce a 
vtáky, menej netopiere, obojživelníky, 
plazy, ryby, slimáky, dážďovky a hmyz.

Kuvičok vrabčí 
Glaucidium passerinum
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 16 – 19 cm
hmotnosť samec: 54 – 65 g
hmotnosť samica: 63 – 103 g
rozpätie krídel: 35 – 38 cm

SR 1000 – 1500 hniezdnych párov. Naj-
menšia sova v Európe. Veľký ako vra-
bec, má guľatú hlavu, závoj slabo vy-
vinutý, biele nadočnicové prúžky a žlté 
pri sebe posadené malé oči mu dodá-
vajú zamračený výraz. Lieta vlnkovite 
ako ďatle. Sedáva na vrcholky ihlična-
tých stromov. Je rozšírený v starých 
ihličnatých alebo zmiešaných lesoch v 
horách od 400 m n. m. Hniezdi v duti-
nách najmä po ďatľoch. Znáša 3 – 6 bie-
lych vajec, sedí výhradne samica, ktorú 
samec dokrmuje. Loví drobné cicavce, 
v menšej miere vtáky.

Sova dlhochvostá 
Strix uralensis
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 54 – 61 cm
hmotnosť samec: 540 – 730 g
hmotnosť samica: 720 – 1200 g
rozpätie krídel: 115 – 125 cm

SR 700 – 1000 hniezdnych párov. Veľ-
ká sova, guľatá hlava, chvost dlhý a 
klinovitý. Oči sú čierne, zobák je výraz-
ný, žltkastý. Obýva zmiešané a listnaté 
lesy pohorí, predhorí a pahorkatín, vý-
nimočne zostupuje aj do nížin. Hniezdi 
v starých hniezdach dravcov, dutinách 
a polodutinách, v hniezdnych búdkach, 
vo výške 3 – 20 m. Znáša 3 – 6 bielych 
guľatých vajec, inkubuje 27 – 29 dní, 
mláďatá opúšťajú hniezdo vo veku 34 
– 35 dní. Loví drobné zemné cicavce, 
menej vtáky do strednej veľkosti, oboj-
živelníky a hmyz.

Pôtik kapcavý 
Aegolius funereus
VEĽKOSŤ: 
dĺžka tela: 24 – 26 cm
hmotnosť samec: 90 – 113 g
hmotnosť samica: 126 – 194 g
rozpätie krídel: 53 – 60 cm

SR 400 – 600 hniezdnych párov. Stred-
ne veľký ako kuvik, s veľkou hlavou, 
veľké žlté oči. Lieta priamo s krátkym 
plachtením, sedáva zväčša v korune 
stromov. Hniezdi v horských ihličnatých 
a zmiešaných lesoch od 600 m n. m. až 
po hornú hranicu lesa. Hniezdi v dutine 
stromu alebo v búdke 4 – 12 m vysoko. 
Používa dutiny vytesané tesárom čier-
nym alebo žlnami. Znáša 4 – 7 bielych 
guľatých vajec, inkubuje 26 – 27 dní. 
Mláďatá opúšťajú dutinu vo veku 30 – 
35 dní. Loví drobné hlodavce, vtáky do 
veľkosti sýkorky, plchy, netopiere.



Výstavu „V moci noci“ pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach, 
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.
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