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Výr	skalný	(Bubo bubo)	–	najväčšia	európska	sova	

V rámci zoologického systému je výr	 skalný	 (Bubo bubo) 
zaradený v triede vtáky (Aves) do radu sovotvaré (Strigifor-
mes) a v rámci neho do čeľade sovovité (Strigidae). 

Výr skalný (Bubo bubo) 

Výr skalný je najväčšia európska sova. V porovnaní s ním 
väčšina ostatných sov pripomína trpaslíkov. Dĺžka tela výra 
skalného tela dosahuje 59 až 75 cm, rozpätie krídel 138 až 
200 cm. Chvost meria až 29 cm. Samica je o niečo väčšia 
a ťažšia – jej hmotnosť dosahuje 2 500 až 3 260 gramov, kým 
hmotnosť samca sa pohybuje v rozpätí od 2 000 po 2 700 gra-
mov. Husté našuchorené perie spôsobuje, že jeho telo sa zdá 
ešte väčšie, ako je v skutočnosti. Počas odpočinku tvarom 
pripomína súdok. Ak je však vyplašený, má prekvapujúco 
dlhý krk. 

Obe pohlavia výra skalného majú nenápadné maskovacie 
sfarbenie – umožňuje im dobre splývať s prostredím. Zafar-
benie oboch pohlaví je škvrnité, čierno-hnedo-hrdzavo-žlté. 
Škvrnky vytvárajú na perí pozdĺžne pásiky. Vrchná strana 
tela je tmavohnedá, brucho je svetlejšie. Hrdlo výra skalného 
je biele, počas vydávania zvukov obnažené.

Dobrým poznávacím znakom výra skalného je veľká 
okrúhla hlava a veľké, dopredu šikmo smerujúce vypuklé oči 
s dúhovkou oranžovej farby. Okolo jeho očí sa nachádzajú 
tmavé lúčovito postavené pierka, ktoré vytvárajú „očné tanie-
re“. Perie nad očami vytvára veľké perovité ušká – dlhé až 
9 cm – typický znak operenca tohto druhu. Viditeľné sú mimo 

lietania. Tieto ušká sú pri odpočinku 
a počas pocitu ohrozenia zložené, 
vztýčené sú pri volaní a pri vzrušení. 

Zobák čiernej farby sa podobá  
zobáku dravcov, je však trochu viac 
hákovitý a na rozdiel od dravcov je 
čiastočne prekrytý perím. Je mocný 
a slúži na nosenie a trhanie koristi. 

Nápadné sú i ostré pazúry kosáko-
vitého tvaru, ktoré slúžia na uchope-
nie koristi a jej usmrtenie. Na rozdiel 
od dravcov, výr skalný i iné sovy majú 
mocné nohy zarastené perím, ktoré 
prechádza na behák i prsty. Štvrtý prst 
sa môže obrátiť dopredu aj dozadu. 

Výr skalný má nezameniteľný, pô-
sobivý „prísny“ vzhľad. Preto sa mu 
zvykne vravieť i „sova s orlím pohľa-
dom“. Zazrieť ho v prírode nie je ľah-
ké – perie ho dobre maskuje. Žije 
skryte, cez deň spí, často v korunách 

stromov. Dokonale splýva s kôrou starých drevín, najmä ihli-
čín. Je aktívny v noci. Aby mohol úspešne loviť korisť v tme, 
keď v prírode panuje oveľa väčšie ticho ako cez deň, musí sa 
pohybovať veľmi nehlučne. To mu umožňuje mäkké obryso-
vé perie, ktoré je jemné ako hodváb. Dokáže lietať úplne ti-
cho takmer ako tieň a pátrať po potenciálnej koristi bez toho, 
aby o ňom vedela. Vďaka širokým krídlam sa obratne pohy-
buje v lese. Počas letu zvrchu vyzerá jednofarebne, jeho ušká 
sú zložené a nohy s pazúrmi pod spodnou brušnou časťou tela 
pripomínajú boxerské rukavice. 

Poznávacie znaky – veľká hlava a veľké oranžové oči

Väčšinu života trávi výr skalný ako samotár, ktorý si 
úzkostlivo chráni svoje teritórium. Mimo obdobia rozmnožo-
vania sa vyhýba i vlastnému druhu. Súvisí to s veľkou potra-
vovou náročnosťou – jeho lovný areál musí byť dostatočne 
veľký, aby ho uživil. Páriaci sa partneri sa delia o teritórium, 
mimo obdobia hniezdenia sa však zvyčajne jeden druhému 
vyhýbajú. Svoju prítomnosť dáva partnerke, s ktorou sa chce 
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Výr skalný pri pohľade 
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páriť, najavo hlasným húkaním, ktoré počuť až do vzdiale-
nosti jedného kilometra. Tok začína v januári. Hniezdo býva 
na neprístupných skalných rímsach, niekedy i na zemi pri 
skale, pod vývratom alebo medzi balvanmi, výnimočne 
v opustenom hniezde dravca, stodole či opustenej továrni.

Hniezdi raz ročne. Najčastejšie znáša jedno až tri vajcia. 
Ich počet súvisí s početnosťou koristi, ktorá každý rok znač-
ne kolíše – počas „myšacieho roka“ máva početnejšie potom-
stvo. Naopak, ak rok drobným lesným hlodavcom nepraje, 
máva skromnejšie potomstvo alebo vôbec nezahniezdi. Za-
čiatok hniezdenia je ovplyvnený počasím – prvé vajce sami-
ca znáša od januára do mája. Vajcia môžu byť guľaté alebo 
mierne oválne, na začiatku majú čisto bielu farbu. Samica ich 
znáša v niekoľkodňových intervaloch, ale sedí na nich už od 
prvého vajca. Sedí na nich sama, samec ju však kŕmi. Po 
35 dňoch sa mláďatá liahnu postupne. Kŕmia ich obaja rodi-
čia. V hniezde ostávajú päť až šesť týždňov. 

Napriek svojej veľkosti a impozantným pazúrom sa v blíz-
kosti hniezda výr skalný správa veľmi mierumilovne a zdr-
žanlivo. Agresívne správanie voči človeku je vzácne. 

Výr skalný loví korisť prekvapivým útokom, jednak z po-
sedu, ale i za letu. V tme sa potichu znesie na svoju obeť 
a uchopí ju ostrými pazúrmi. Zvyčajne je korisť zabitá už do-
padmi jeho silných a ostrých pazúrov. V opačnom prípade 
výr korisť dorazí vo svojej rozhľadni – prerazí jej chrbtovú 
kosť alebo jej rozdrví lebku. Menšie zvieratá prehĺta. Väčšej 
koristi odtrhne hlavu alebo ju roztrhá na menšie kusy. Korisť 
nekonzumuje na mieste, kde ju ulovil, ale odnáša si ju v pa-
zúroch na stále miesto neďaleko hniezda – tzv. trhanisko. Ak 
väčšieho jedinca nevládze zožrať naraz, nezožratý zostatok 
zahrabe a vráti sa k nemu neskôr.

Zloženie potravy výra skalného sa mení podľa množstva 
a dostupnosti koristi. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že jeho 
potravové spektrum zodpovedá ponuke prostredia, v ktorom 
žije. Prípadným zmenám sa dokáže veľmi rýchlo prispôsobiť. 
Živí sa takmer výlučne stavovcami. Dokáže chytiť korisť až 
do veľkosti zajaca a volavky, ba i líšky. Zoológovia rozbormi 
potravy zistili, že v jeho jedálnom lístku najčastejšie bol chr-
ček poľný, hraboš poľný a potkan hnedý. Loví i vyššie spo-
menuté zajace a králiky. Z menších cicavcov zložkou jeho 
potravy býva i ryšavka žltohrdlá, rôzne druhy myší, ale tiež aj 
hryzec vodný a plch sivý. Dokáže uloviť i vevericu, mláďa 
líšky hrdzavej alebo túlajúce sa mačky. Často loví i ježe, kto-
ré dokáže hravo stiahnuť z kože. Niektoré poľovnícke zdroje 
na základe zvyškov pod trhaniskom usudzujú, že jež bledý je 
hlavnou zložkou potravy výra skalného. K zdôvodneniu pri-
dávajú skutočnosť, že jež je tiež aktívny v noci, pri hľadaní 
koristi bezstarostne funí a šramotí, pretože sa spolieha na 
svoje pichliače. Výr skalný ho však lokalizuje a začne usmr-
covať z nechráneného brucha, na ktorom sa pichliače nena-
chádzajú. Z vtákov sú korisťou výra skalného najčastejšie ja-
rabice a bažanty, ale našla sa aj kačica divá, sliepočka, sokol 
myšiar, sova obyčajná, myšiak, myšiarka, vrana túlavá a malé 
spevavce. Usmrcuje aj dravé vtáky, napríklad myšiaky, a tiež 
i iné sovy. U tých jedincov výrov skalných, ktorí žili na úze-
mí v blízkosti riek, boli súčasťou ich potravy i ryby. Ojedine-
le požiera i obojživelníky.

Veľmi výnimočne sa v jeho potrave môže objaviť i hmyz 
– a to väčšie druhy, ktoré sa vyskytujú krátky čas vo veľkom 

množstve (rojace sa chrobáky – napríklad chrústy alebo 
chrústiky).

Výr, podobne ako i iné sovy, nemôže prežúvať, preto potra-
vu hltá v celku i s kosťami, so srsťou alebo perím koristi. 
Kožu a rohovité časti koristi – pazúry a zobáky – dokáže strá-
viť, kosti a perie však nie. Preto sa musí nejakým spôsobom 
zbaviť ťažko stráviteľných častí. Tie sa nevylučujú bežným 
spôsobom vo forme výkalov, ale sa v žalúdku stláčajú do 
kompaktnej masy valcovitého tvaru – vývržku – a dáviacimi 
pohybmi ich vyvrhuje cez zobák von. 

Vývržky výra skalného dosahujú dĺžku až 10 cm. Nájsť sa 
dajú väčšinou na skalách. Čerstvé vývržky sú pokryté slizom, 
ktorý umožňuje operencovi ľahšie vyvrhnutie. Sliz rýchlo 
schne a vývržky sú suché, pevné a väčšinou šedé útvary. Kos-
ti sú zabalené vo vnútri v perí. Odborníci dokážu podľa tých-
to vývržkov zistiť, aká bola potrava konkrétneho jedinca. Ak 
sa nachádza na určitom mieste väčší počet vývržkov, dá sa 
predpokladať, že v blízkom okolí by bolo možné výra skalné-
ho i zbadať. 

Výr skalný žije v členitej krajine – v horách a lesoch so 
skalnými stenami a veľkými urastenými stromami, najmä ih-
ličnanmi, často na skalnatých ostrovoch. Obýva odľahlé ne-
dotknuté končiny so skalnými prevismi a výčnelkami na 
hniezdenie. V okolí miest a dedín obýva skalné steny a kame-
ňolomy. Žije v Európe, Ázii a severnej Afrike. Na veľkej čas-
ti európskeho areálu bol v 19. storočí i na začiatku 20. sto-
ročia počet jedincov tohto druhu veľmi nízky a niekde bol 
i celkom vyhubený. Vo Francúzsku, Švajčiarsku a Nemecku 
bol potom úspešne navrátený.

U nás je v súčasnosti rozšírený po celom území. Ornitoló-
govia uvádzajú, že na Slovensku hniezdi asi 300 až 400 párov 
a zimuje 700 až 1 000 jedincov výra skalného, najviac na 
strednom Slovensku. Žije tu celoročne, patrí k stálym dru-
hom. Iba mladé jedince sa môžu túlať ďalej od hniezdiska. 
Hniezdisku je výr skalný verný niekedy i desiatky rokov.

Takmer všetky iné druhy lesných operencov neznášajú po-
čas dňa výra skalného, ani inú sovu, vo svojom teritóriu. Do-
biedzajú do nej dovtedy, pokiaľ sa nestratí z očí v nejakej bút-
ľavine alebo chvojine. 

V minulosti sa poverčiví ľudia výra skalného i iných dru-
hov sov báli. Mali klamlivé predstavy o ich účinkovaní v prí-
rode. Ich často nevysvetliteľné a strašidelné volanie v noci im 
naháňalo strach a sovy prenasledovali. Prenasledovaním 
a svojimi hospodárskymi aktivitami ľudia výra skalného vy-
tlačili z rozsiahlych oblastí. V Európe je v súčasnosti na mno-
hých miestach takmer vyhubený. Pokles počtu jeho jedincov 
spôsobil jeho lov, rúbanie lesov, otrava pesticídmi a zrážky 
s autami.

Umelo sa odchováva v sokoliarskych dvoroch. Jeho tichý 
a nehlučný let tesne ponad hlavami divákov je efektnou atrak-
ciou.

Voľne žijúci výr skalný patrí k zákonom chráneným dru-
hom európskeho významu. Spoločenská hodnota jedinca 
predstavuje 1 327,75 €. Patrí do skupiny zraniteľných dru-
hov. Z poľnohospodárskeho hľadiska je veľmi užitočný, pre-
tože dokáže zožrať množstvo škodlivých hlodavcov. 

Danica Božová 
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