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          PŁOMYKÓWKA 
 

Jest płomykówka, zapewne wiecie,  

Rozpowszechniona najbardziej w świecie. 

 

Na ogół sowie wszędzie się wiedzie, 

Nie bywa tylko na Antarktydzie. 

 

Nie cierpi śniegu z mrozem po prostu, 

Gdyż wtedy życie wisi na włosku. 

 

Najbardziej młode są narażone, 

Stąd w pierwszym roku giną wciąż one. 

 

Płomykówka jest w kraju jedynym 

Przedstawicielem swojej rodziny. 

 

Skąd taka nazwa, pewnie spytacie, 

Dawniej myślano, że gasi świece, 

 

Bo przebywanie w kościelnej wieży 

Do ulubionych miejsc jej należy. 

 

To żart, natomiast nazwa akurat 

Jest od płomyków rysu na piórach. 

 

Ze świata płyną niemiłe wnioski, 

Że jest gatunkiem najmniejszej troski. 

 

Z pobytu w Polsce zadowolona, 

Gdyż tutaj czeka na nią ochrona. 

 

Park Roztoczański wprawdzie ją cieszy, 

Lecz za człowiekiem lubi pospieszyć. 

 

Nie myśli przy tym wszak o salonach, 

Z byle stodoły zadowolona. 

 

Nie każdy zaraz radosny, to fakt, 

Gryzoniom pomysł zupełnie nie w smak. 

 

O zmroku rusza na nocne łowy, 

Żeby wykonać lot patrolowy. 

 

Latać bez szmeru zawsze gotowa, 

Jak szanująca się każda sowa. 

 

Na polach, łąkach lub wrzosowiskach 

Nie umknie żadna swawolna myszka. 
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Lubi ryjówki, te aksamitne, 

Ale to danie bardziej wykwintne. 

 

Głównie norniki zjada i szczury, 

Za to powinna zbierać laury. 

 

Nietoperza zaś sporadycznie zje, 

Podobnie ptaszka, ropuchę lub ćmę. 

 

Pięć myszek dziennie zje młodzieniaszek, 

Toteż dla lęgu robi zapasy. 

 

Na gniazdo miejsce jej ulubione, 

Jeżeli ciemne, odosobnione. 

 

Lokal niezwykły wybierać skora, 

Grobowiec, stację transformatora. 

 

Strych, komin, wieża albo dzwonnica, 

Oryginalność miejsca zachwyca. 

 

Często wyściółkę robi z wypluwek, 

By lęgł się lepiej nowy przychówek. 

 

Cały rok łowi, się nie wałkoni, 

Zjada co najmniej tysiąc gryzoni. 

 

Porządna sowa jest z płomykówki, 

Zostawia w jednym miejscu wypluwki. 

 

Nie jest włóczęgą, muszę powiedzieć, 

Bowiem osiadły tryb życia wiedzie. 

 

O kunie z kotem nie powiem wiele, 

Gdyż sowy nie są to przyjaciele. 

 

Podkreślić trzeba, z łowieniem myszy 

Kot najzręczniejszy jej nie dopisze. 

 

Szlarę ma w kształcie serca, być może 

Stąd głębsza miłość do niej się bierze. 

 

 

 

 

 

 

 

 


