Mladým ornitologům

Krut

lavovy

lavolamy

aneb nad čím krutihlav kroutil hlavou
Milé děti!
Také už se těšíte na jaro? Je do něj sice ještě daleko, to ale naštěstí neznamená, že v přírodě není co pozorovat. Letošní žezlo Ptáka roku třímá
velmi vzácné stvoření – sýček obecný. A to je dobrá příležitost, jak se
něco dozvědět o sovách a zažít při tom taky trochu toho dobrodružství. Na sovy se totiž musí vyrazit kolem setmění, a když máte to štěstí
a některou zahlédnete, uvidíte z ní vlastně jen obrys, siluetu. Zato sovy
vidí za šera výborně! Velké vyklenuté oči jsou všem sovám společné, liší
se ale zbarvením duhovky. Podle barvy a podle per, které kolem očí tvoří
vějíře, můžete určit, o který druh jde.
Když správně přiřadíte oči k siluetě téhož druhu a doplníte k ní písmenko do tajenky, dozvíte se, jak se nazývá zvláštní čtvrtý prst na soví
noze. Ten může sova otáčet dopředu i dozadu a zajistit si tak pevný stisk,
ať už při uchopení kořisti, nebo při sezení na větvi.

Polet’ se mnou do přírody

Jedná se … (doplnění v tajence).
Foto: Ransuilen (CC BY-SA 3.0)

Hodně úžasných zážitků při večerních procházkách vám přeje
váš Krůťa
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1 kulíšek nejmenší

5 sova pálená

8 puštík obecný

výreček malý

6 kalous ušatý

9 puštík bělavý
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3 sýček obecný

7 kalous pustovka

10 výr velký

Připravila: Alena Klvaňová, ilustrace: Jan Hošek
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Co prozradí deniště kalousů
e vývržky

Milé děti,
i ve vašem okolí určitě žijí nějaké sovy. Ať už bydlíte ve městě, nebo
na venkově, pokuste se je vypátrat. Velkou výhodou je, že každá sova
houká jinak, a podle hlasu tak není těžké svého souseda poznat.
Nejdříve si na www.birdlife.cz/krutihlav poslechněte hlasy jednotlivých druhů a pokuste se je naučit rozeznávat. Nejlepší období
na poslouchání sov v přírodě je období toku – hlavně únor a březen.
Počkejte si na den, kdy nebude foukat vítr, a vydejte se s rodiči na
večerní vycházku do parku nebo podél lesa a mějte uši nastražené.
Kulíška nebo výra možná uslyšíte ještě za světla, na jiné druhy si
musíte počkat do setmění.
Aby vám čekání na sovy nepřišlo dlouhé, využijte čas před setměním
ke sběru přírodních materiálů na výrobu vlastní sovičky.
A pokud máte do lesa daleko, prozkoumejte jehličnaté stromy a túje
ve svém okolí, zda nesloužily jako „deniště“ kalousů. Ti se totiž v zimě
shlukují do skupin, v nichž pak společně tráví den skryti v jehličnatých
stromech na klidných místech, často hřbitovech nebo zahradách
mateřských škol. A jak takové „deniště“ poznáte? Jednoduše. Stromy
budou dole bíle „natřeny“ a na zemi najdete soví vývržky obsahující
nestrávené zbytky potravy.
Věřím, že pátrání po sovách bude pro vás tím pravým dobrodružstvím!
Váš Krůťa

Věděli jste?
e Při toku sovy houkají v duetu, společně v páru.

Foto: Creative Commons

Ne všechny sovy hnízdí v dutinách:
e kalousi využívají hnízda jiných ptáků
e výři a pustovky hnízdí na zemi.
e pera

Svá pozorování a obrázky vytvořených soviček mi pošlete do 30. dubna
na adresu springalive@birdlife.cz.
Gabriela Dobruská
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