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                                                                     „Pasjonat” 
                      osoba dorosła 
                       ROZTOCZAŃSKIE FRASZKI Z PUSZCZYKIEM URALSKIM       
 

Puszczyk uralski 
Całe dnie i noce 

Podziwia Roztocze. 

 

Prezentacja  
Odważny i dziarski 

Jest puszczyk uralski. 

 

Spotkanie z sową uralską 
Przez zamiary rozbójnicze 

Dostać możesz w potylicę.  

 

O puszczyku uralskim 
Na Uralu go spotkano 

I przydomek ten nadano. 

 

Zadziorny puszczyk uralski 
Nawet puchacz go omija, 

Bo się robi zaraz chryja. 

 

Lokalizacja puszczyka uralskiego 
W starym drzewostanie 

Łatwo go zastaniesz. 

 

Rozmiary puszczyka uralskiego 
Duża jest z niego sowa, 

Wielkości myszołowa. 

 

Gniazdo sowy uralskiej 
Najlepszy dom, 

Gdzie drzewa złom. 

 

Kaprys puszczyka uralskiego 
Robi połowy 

Na mniejsze sowy. 

 

Nawyki puszczyka uralskiego 
Mieszka w borze lub buczynie, 

A poluje na polanie. 

 

Dzielny puszczyk uralski 
Nikt nie fika 

Do puszczyka. 

 

Puszczyk uralski smakoszem 
Apetyt dziki 

Ma na norniki. 
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Małżeństwo puszczyka uralskiego 
Rzecz oczywista: 

Monogamista. 

 

Talent puszczyka uralskiego 
Namierzy bez trudności 

Łup w sposób znakomity, 

Choć pod śniegiem trzydzieści 

Centymetrów ukryty. 

 

Menu puszczyka uralskiego 
Do swojej diety 

Dołożyć spieszy 

Ryjówki, krety, 

Wiewiórki, myszy. 

 

Zwyczaje sowy uralskiej 
Dziobnie intruza, 

Kiedy go wkurza. 

 

Wędrówka puszczyka uralskiego 
Ma ze stadłem 

Tryb osiadły. 

 

Łowy puszczyka uralskiego 
Ten puszczyk zasadniczo 

Nie goni za zdobyczą. 

 

Bohaterski puszczyk uralski 
Jego odwaga 

Hołdów wymaga. 

 

Ochrona puszczyka uralskiego 
Z całym szacunkiem, 

Mocno zazdrosny, 

Że jest gatunkiem 

Najmniejszej troski. 

 

Apetyt puszczyka uralskiego 
Pieskom i kotkom 

Nie jest z nim słodko. 

 

Obiad puszczyka uralskiego 
Gdy na obiad nie ma nornika, 

Ptaki, płazy lub chrząszcze łyka. 

 

Wypluwki puszczyka uralskiego 
Średnio po czterech  

Swoich ofiarach 

Niestrawne resztki 

Wypluć się stara. 
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Styl puszczyka uralskiego 
Obiadki 

Z zasiadki. 

 

Rewir puszczyka uralskiego 
Bogato żyje para 

Na czterystu hektarach. 

 

Harmonogram sowy uralskiej 
Łowy organizowane 

Są nocą oraz nad ranem. 

 

Znak rozpoznawczy puszczyka uralskiego 
Ta w kształcie koła szlara 

Wyróżnić go się stara. 

 

Ogon puszczyka uralskiego 
Inne sowy są zachwycone 

Jego pokaźnym ogonem. 

 

Rozmiary sowy uralskiej 
W znanym u nas klanie sowim 

Dorównuje puchaczowi. 

 

Kontakt z puszczykiem uralskim 
Na wstępie dziobem kłapie, 

Potem dziobie i drapie. 

 

Pohukiwanie puszczyka uralskiego 
Przez cały rok 

Słyszymy go. 

 

Lęg sowy uralskiej 
Gdy z jadłem cienko, 

Nie ma potomka. 

 

Rodzina puszczyka uralskiego 
Jesienią, to oczywistość, 

Wyprawiają w świat potomstwo. 

 

Zapędy sowy uralskiej 
Choć przypadek bywa to rzadki, 

Łowi puszczyki lub uszatki. 

 

Upodobania puszczyka uralskiego 
Żyje w lesie, łowy ceni 

Zaś na otwartej przestrzeni. 

 

Młoda sowa uralska 
Kiedy z gałęzi spadnie, 

Po pniu wspina się ładnie. 
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O gnieździe puszczyka uralskiego 
Ptaki szponiaste i krukowate 

Omijać muszą szerokim łukiem. 

 

Siedlisko puszczyka uralskiego 
Gryzonie i starodrzewy 

Zapewniają byt tej sowy. 

 

Wybór puszczyka uralskiego 
Do założenia gniazda 

Czasami go przekona 

Zwykła skrzynka lęgowa 

Lub myśliwska ambona. 

 

Metody puszczyka uralskiego 
Czatuje, ale gotowy 

Odbyć lot patrolowy. 

 

Ochrona 
Puszczyka uralskiego 

Wprawdzie ochrona ścisła, 

Ale nie trzeba jego 

Od razu mocno ściskać. 

 

Sprawa gniazda sowy uralskiej 
Może gniazdo adaptować 

Jastrzębia lub myszołowa. 

 

Ubiór sów uralskich 
Z zimna w nogi się nie trzęsą, 

Bo opierzone są gęsto. 

 

Utrapienie puszczyka uralskiego 
Jeśli kłopot ma na głowie, 

To zapewne jest nim człowiek. 

 

Sprawy sów uralskich 
Już jesienią chyżo 

W pary się kojarzą. 

 

Jeszcze o puszczyku uralskim 
Bojowa 

Zeń sowa. 

 

Symbol odwagi      
Wzorzec dobry dla każdego      

Masz z puszczyka uralskiego.    

 

Pragnienie 
Chce ural 

Na mural. 


