
S   O   V   E
Kozjanskega in Posavja

Na območju Kozjanskega in Posavja gnezdi 8 vrst sov. Praviloma so nočno
aktivne plenilke. Odlično vidijo, a v temni noči se lahko povsem zanesejo
na sluh. Njihov let je neslišen. So plenilke, ki love od kobilic, malih
glodalcev do zajcev in drugih sov. Ogroža jih nezakonit lov, promet (trki z
avti), daljnovodi, intenzivno kmetijstvo (škropiva, večkratna košnja),
odstranjevanje starih dreves z dupli. Nekatere žive v gozdu, druge v
kulturni krajini, pa tudi v naseljih. Zadrževanje sov (tudi poškodovanih) v
ujetništvu ni dovoljeno. Vse vrste sov so v Sloveniji uvrščene med
zavarovane vrste.

VELIKA UHARICA (Bubo bubo) naseljuje območja, kjer ustrezna skalnata gnezdišča (police) obkrožajo odprte površine za lov pod 1.000 m nadmorske višine. Trenutno naj bi jih bilo v Sloveniji med
100 in 150 pari. Ogroža jih športno plezanje in daljnovodi. Ljubo Krajšek je poškodovano mlado veliko uharico umaknil iz roba ceste ter predal v oskrbo Zavetišču v Muti (2019). Po 40 dnevih
uspešnega zdravljenja je bila vrnjena v svoje domače naravno okolje pri Radečah.

MALA UHARICA (Asio otus) - med 1.800 in 2.200 parov naj bi poseljevalo mozaično slovensko kulturno krajino do višine 600 m. Gnezdi v krošnjah iglavcev, v gnezdih drugih vrst. Ne izogiba se
naseljem, kjer njeno prisotnost izdaja glasno oglašanje mladičev v pomladnih nočeh. Pozimi se zbirajo v skupine in družno prespijo svetli del dneva. En par z mladiči na leto polovi več tisoč
voluharic in miši. Pod drevesi, kjer počivajo, najdemo njihove izbljuvke (dlaka in kosti plena). Najdene mladiče ne odnašajmo, le prestavimo jih na kakšno vejo v krošnji - starši so vedno v bližini.
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LESNA SOVA (Strix aluco) - med 5.000 in 9.000 parov poseljuje naše listnate in mešane gozdove, kjer gnezdi v večjih drevesnih
duplih. Naseli tudi opuščen dimnik ali gnezdilnico. Pleni največ polhe, miši in voluharice. Največkrat žrtev prometa.

KOZAČA (Strix uralensis) - do 1.200 parov živi v starih gozdnih
sestojih daleč od naselij. Gnezdi v duplih in gnezdilnicah.

KOCONOGI ČUK  (Aegolius funereus)  - do 850 parov 
poseljuje starejše iglaste gozdove nad 600 m. Zelo redek pri 
nas.

PEGASTA SOVA (Tyto alba) - 80 do 130 parov poseljuje
nižinske predele. Gnezdi na večjih podstrešjih. Lovi rovke,
voluharice in miši. Oglašanje je zelo netipično za sove.

VELIKI SKOVIK (Otus scops) - med 600 in 1.000 parov živi v
mozaični kmetijski krajini ekstenzivne rabe. Glavna
prehrana so velike kobilice, poljski murni in bramorji.

VELIKI SKOVIK gnezdi v drevesnih duplih in gnezdilnicah.
Običajno ga ljudje „poznajo“ kot čuka in ga običajno slišijo
ob poletnih večerih na morju. Edina selivska sovja vrsta.

ČUK (Athene noctua) - le do 150 parov jih prebiva v kmetijski 
krajini s sadovnjaki. Gnezdi v duplih in odprtinah na stavbah.


