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Kroužkování a měření mláďat sovy pálené
V pátek 11. 7. 2008 v dopoledních hodinách se za účasti médií uskutečnilo kroužkování, vážení a měření
mláďat sovy pálené. Jedná se o pětici sov, která je od vylíhnutí monitorována webovou kamerou s přímým
přenosem na webové stránky Zoo Brno. Malé sovy pálené se vyklubaly v týdnu od 20. 5. 2008 a jejich
hnízdiště se nachází cca 30 km od Brna směrem na Břeclav. Letuschopné by měly být cca koncem července
l. r.
Některé druhy živočichů se dobře adaptovaly na život v naší těsné blízkosti. Jedním z nich je i sova pálená,
která nejraději hnízdí na půdách, ve stodolách či v kostelních věžích, prostě všude tam, kde jsou v okolí
volné travnaté plochy, kam se sovy večer vydávají na lov. Sovu pálenou snadno poznáme podle světlého
závoje tvaru srdce kolem očí a krásného černo-oranžového zbarvení svrchních letek křídel, která mohou
v rozpětí dosahovat 80 – 90 cm. Postupná modernizace budov a uzavírání půd proti holubům vede
paradoxně k úbytku hnízdních možností a tedy i úbytku sov pálených, které se v ČR v současné době staly
silně ohroženým druhem.
Cílem tohoto ojedinělého projektu, jehož ohlas Zoo Brno zaznamenala v mnoha evropských zemích, je
přispět k zvýšení povědomí o ochraně tohoto druhu sov nejen u odborné, ale i laické veřejnosti. Jedním
z výstupů monitoringu je vyhodnocení potravního spektra sov a podrobný záznam průběhu líhnutí a
odchovu mláďat. Na celém projektu spolupracuje Zoo Brno s Českým svazem ochránců přírody.
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným pracovištěm a
součástí Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo
Brno rovněž provozuje záchranné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská
zoo již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí,
výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.

