Naše sovy ve škole ZŠ Táborská
Můj tatínek se narodil 6. 8. 2019 v Jihlavě. Přestěhoval se v srpnu na naší škole
v Táborské, kde mu pan školník postavil krásnou voliéru.
Dostal jméno SOREN podle filmu Soví strážci.
Taťka Soren je ochočený a rád se fotí s dětmi na sokolnické rukavici. Jak se
ochočuje sovička?
V přírodě mají soví páry 1 až 4 mláďátka. Ty se klubou z vajíček postupně.
Třeba i po týdnu. V hnízdě je tedy měsíční mládě nejstarší a to poslední se
teprve klube. A zde musí chovatel sledovat vývoj tohoto posledního Svátka.
Většinou v přírodě je málo potravy a ty nejmenší či nejslabší hynou.
Chovatel vyndá nejslabší mládě z hnízda a ručně jej dokrmuje doma. Tak
vznikne vazba na člověka – krmením. Takto ochočená sova už nikdy nemůže do
přírody. Má ráda lidi a neumí lovit.
Pan školník s taťkou Sorenem lítal na hřišti s provázkem a poté i bez provázku.
Oba dva měli radost z létání v areálu a moc se jim to líbilo.
7. 9. 2021 přišla do voliéry maminka. Ta pochází z divokého chovu. Dostala
jméno Rozárka – z pohádky Popelka.
Je mladá a pohledná soví fešanda. Tatínkovi Sorenovi se zalíbila a hned obydlela
budku, kde po půlročním bydlení snesla 7 vajíček. Opravdu vyseděla sedm
soviček. Bohužel ta úplně poslední byla malinkatá a brzo odešla.
Teď v budce je nás šest a maminka Rozárka. Ta nás zahřívá a rozděluje potravu.
Potravu nosí tatínek Soren. Je lovec. Denně spořádáme 22 kusů kuřátek.
Pan školník nás každý den kontroluje, čistí budku od přebytků a moc se mu líbí,
jak rosteme. Starší bráškové a sestry mají víc a víc peříček.
Musím vám vysvětlit důležité tajemství. U sov se nedá poznat pohlaví. Proto se
dělají testy DNA. Nikdo neví kolik je kluků a holek. Ha, Ha, Ha.
Moc se těším, až vylétnu z budky a podívám se ven.
Budu se učit lovit myšky a samostatnosti. Nebude se mě chtít odejít od rodičů,
kteří se o mě starají, ale až budu připravená, tak se rozlétnu do opravdovské
přírody. Možná i já tak založím svoji rodinu a budu vzpomínat na pana školníka
a na děti z FZŠ Táborská.
Milé děti, až uvidíte v přírodě letět sovu pálenou, tak si můžete říct: ta je
možná z naší školy.
Soren, Rozárka a 6 soviček.

