
VELIKA
UHARICA 

SKRIVNOSTNA SOVA V DOLINI ZAVRØNICE



VELIKA UHARICA JE NAJVEŒJA SOVA NA SVETU

Velika uharica je najveœja sova na svetu. Ko razpre 
krila, je velika kot odrasel œlovek. 

Velika uharica in nekatere manjøe sorodnice (po velikosti)

1 velika uharica 70 cm

2 kozaœa 61 cm

3 lesna sova 40 cm

4 mala uharica 36 cm

5 koconogi œuk 25 cm

6 veliki skovik 19 cm

7 mali skovik 17 cm

VELIKA UHARICA IMA 
VSE ZNAŒILNOSTI “UŒENIH” SOV

Velika uharica ima znaœilne lastnosti sov - veliko glavo, velike
oœi oranæne barve in sovjo obliko telesa. 

Oœi in uøesa so najpomembnejøa œutila sov. Pomagajo jim zaznati
nevarnost ter odkriti plen. Za nekatere vrste sov, tudi za veliko uharico,
sta znaœilna œopka perja na glavi. Po njih je dobila tudi ime, vendar pa
nista povezana s sluhom. To nikakor niso uøesa, kakor zmotno misli
veœina. 

ZAKAJ JE VELIKA UHARICA SKRIVNOSTNA SOVA?

Motite se, œe menite, da boste to ogromno sovo videli letati
po dolini Zavrønice, tako kot to poœnejo obiœajne ptice. Velika
uharica je namreœ izjemno plaha vrsta, ki se na prisotnost
œloveka v bliæini gnezdiøœa navadno odzove z njegovo
zapustitvijo. Æivi skrita v nedostopnih peœinah.

Dom velikih uharic so varne, sonœne peœine. Najveœkrat izberejo
suhe in plenilcem nedostopne police, nekoliko zakrite z grmovjem
ali brøljanom.

Samec ostenje varuje pred drugimi samci œez vse leto, zgodaj
spomladi pa priœne vabiti samico. Z doneœim ‘’uhu‘’ vsak dan
ob sonœnem zahodu kliœe izbranko, ki ji ostane zvest celo
æivljenje, lahko tudi 50 let.

Loviøœe sov je odprta krajina pod strmini stenami v okolici
gnezdiøœa. Prav taka je dolina Zavrønice in zato si je par velikih
uharic to obmoœje izbral za svoj dom. 

VELIKA UHARICA GNEZDI V NEDOSTOPNIH STENAH

Kot vse sove tudi velike uharice ne spletajo gnezd. Gnezdiøœe je za veliko uharico eden
izmed pomembnih elementov njenega æivljenjskega prostora. Zanjo je ugodno in varno
le gnezdiøœe na strmih, nedostopnih, razœlenjenih in toplih stenah. Jajca izleæejo v plitvo
jamico na gradivo, ki se sœasoma nabere na polici. Nanj je navezana preko celega leta.
Prve predgnezditvene aktivnosti se zaœnejo æe v oktobru, ko samci zaradi osamosvajanja
mladiœev intenzivno branijo bodoœe gnezdiøœe. Preko zime pa se nato v skalovju odvijajo
rituali, ki v primeru miru in primernosti stene za gnezdenje privedejo do gnezditve.

Gnezdo velike uharice na skalni polici.

Kadar æivijo v mirnih skalovjih, imajo v enem gnezdu veœ kot dva mladiœa. Njihovo
odraøœanje traja le nekaj mesecev, saj se æe oktobra loœijo od starøev. V naslednjih letih
bodo uspeli le redki. To so tisti, ki se bodo izkazali v sposobnosti lova in v izmikanju
nevarnostim.

Puhasti mladiœ velike uharice.

KDO JE PLEN VELIKE UHARICE?

Hrana velike uharice je raznovrstna. Prehranjuje se z  voluharji,
zajci, jeæi, polhi in pticami. Nekatere se nauœijo loviti celo ribe.

Na lov za hrano se odpravi ponoœi, predvsem ob veœernem in
jutranjem mraku.

Velika uharica najveœ hrane najde v pestro oblikovani pokrajini.

polh poljski zajec kozaœa jeæ

KAKO OHRANITI NAJVEŒJO SOVO NA SVETU? 

Plezalci izbirajo za svoje atraktivne vzpone in smeri podobne
skalne stene kot velika uharica. Zato so se v obmoœjih gnezdiøœ
pojavila plezaliøœa, ki vnaøajo v prostor nemir. Zato smo izgubili
veliko tradicionalnih gnezdiøœ te vrste.

Poleg nemira pa veliki uharici predstavljajo veliko nevarnost
tudi daljnovodi, zaradi katerih je prisotna velika smrtnost zaradi
elektroudarov. Do teh pride, ko se ptica dotakne dveh
vodnikov hkrati ali pa s svojim telesom poveæe vodnik in
ozemljen del stebra, pri œemer nastane zemeljski stik prek
ptiœjega telesa.

Daljnovodi v odprti krajini zaradi naœina lova s pomoœjo preæ
vabijo velike uharice, da z njih preiskujejo teren. Æal se na teh
mestih konœa veliko æivljenjskih zgodb teh sov, ki se zaradi 
svojega samotarskega naœina æivljenja niso sposobne nauœiti
izogibanja tem strukturam. Ne izuœi jih niti izguba starøev ali
partnerja.

Za ohranjanje velike uharice je pomembno predvsem
zagotavljanje mreæe neobljudenih gnezdiøœ in ustrezna sanacija
daljnovodov. Pravilna konstrukcija, ki ni draæja ali zahtevnejøa
od ustaljene, obœutno zmanjøa nevarnost elektroudara.

PLEZALCI, prosimo vas, da plezate na urejenih plezaliøœih
in tako omogoœite veliki uharici mirno gnezdenje in
uspeøno speljavo mladiœev. Hvala!

Plezanje bi se moralo izvajati samo na urejenih plezaliøœih.
Œe opazite plezalce v stenah, ki niso urejene za plezanje,
pokliœite policijo. 
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