
Omaľovánka 
Sovy a ich mláďatká



Kuvičok vrabčí 
(Glaucidium passerinum)

Prísny pohľad kuvička samčeka, 
či je doma všetko v poriadku. 
Mláďatko je pripravené opustiť  
hniezdnu dutinu a spoznávať 
svet. Kuvičok je našou najmen-
šou sovičkou.



Výrik lesný 
(Otus scops)

Mláďatko má krásne žlté 
oči po rodičoch, bude 
sa živiť hmyzom a poletí 
na zimu do Afriky. Výrik 
je jedinou našou sovou, 
ktorá pravidelne migruje 
do Afriky, kde prečkáva 
zimu.



Pôtik kapcavý 
(Aegolius funereus)

Mláďatko je tmavohnedého sfarbe-
nia a má zvedavý výraz tváre po 
rodičoch. Má silno zarastené nohy a 
prsty až po pazúry, aby zvládlo ži-
vot vysoko v horách, kde je v zime 
chladno a veľa snehu.



Kuvik obyčajný 
(Athene noctua)

Mláďatká vyrastajú v tmavom 
úkryte pod strechami. Musia byť 
bezpečne ukryté aby ich nenašla 
a nezjedla kuna. Veľmi rady vy-
rastajú v búdkach, ktoré pre nich 
vyhotoví dobrý človek.



Myšiarka ušatá 
(Asio otus)

Mláďatká myšiarok ušatých často 
opúšťajú hniezda keď ešte neve-
dia dobre lietať. Pred nepriateľom 
sa chránia tak, že sa nafúknu a roz-
tiahnu krídla, aby sa zväčšili a tak 
vystrašili nepriateľa.



Myšiarka močiarna 
(Asio flammeus)

Myšiarky močiarne sú jediné naše 
sovy, ktoré si stavajú hniezdo. 
Hniezdo je na zemi a mláďatá sa 
z neho veľmi skoro rozpŕchnu, 
aby sa uchránili pred nepriateľmi. 
Mama ich hľadá a kŕmi na zemi.



Plamienka driemavá
(Tyto alba)

Mama plamienka vyzerá veľmi láskavo 
pretože jej tvár má tvar srdca. Vidieť to 

aj na mláďatkách, ktoré vyrastajú na 
povalách budov ale aj v hniezdnych 

búdkach postavených dobrými 
ľuďmi.



Sova obyčajná
(Strix aluco)

Mláďatká sov obyčajných 
sú biele guličky okrášlené 

sivohnedými vlnkami 
a zvedavými očami. 

Najradšej vyrastajú 
v pohodlnej veľkej 

a suchej dutine 
alebo polodutine 

starého stromu.



Sova dlhochvostá 
(Strix uralensis)

Mláďatá sov dlhochvos-
tých vyrastajú vo veľkých 
dutinách a polodutinách 
stromov ale aj v hniezd-
nych búdkach. Po opus-
tení hniezd ešte nevedia 
lietať, no dobre sa šplhajú 
po konároch. Rodičia pri 
ochrane svojich mláďat 
zaútočia aj na človeka ak 
sa k nim priblíži.



Výr skalný
(Bubo bubo)

Výr skalný je naša najväč-
šia a najsilnejšia sova. 
Mláďatká už od malička 
majú mohutné nohy, 
dlhé pazúry a silný zo-
bák, ktorým hlasno 
cvakajú, keď ich 
navštívime v ich 
príbytku.



Hniezdna búdka
V lesoch, kde je nedostatok sta-
rých stromov a prirodzených dutín, 
sú významnou pomocou pre sovy 
hniezdne búdky postavené dobrým 
človekom. Tento domček – hniezdnu 
búdku – si vybrala na hniezdenie 
a výchovu svojich mláďatiek sova 
obyčajná.
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