„Traszka”
WŁOCHATKA
Jak sama nazwa jasno wskazuje,
Włochatce raczej piór nie brakuje.
Kłębuszek pierza wyposażony
Jedynie w oczy, dziób oraz szpony.
Piórka na nogach, piórka na palcach,
Ornitologom szczęścia dostarcza.
Jeśli porównać ją do sóweczki,
Większa jest od niej tylko troszeczkę.
Wielkości kosa, większa od szpaka,
Tak przedstawiają tego dziuplaka.
Najlepiej w dziupli takiej się czuje,
Co dzięcioł czarny wcześniej wykuje.
Gdy brak wokoło dziupli stosownej,
Chętnie przebywa w budce lęgowej.
Za sprawą oczu wygląda ona
Stale zdziwiona lub zaskoczona.
Ponieważ nie jest ptasim gigantem,
Rzecz bezpieczeństwa jest dość istotna.
Puszczyk uralski, puszczyk i puchacz,
W rewirze tych trzech miejsca nie szuka.
Sprytnie zasłania głową wlot dziupli,
By kuna lęgu nie mogła wykryć.
Kiedy po drzewie kuna się skrobie,
Wygląda z dziupli i daje nogę.
Myszy, norniki oraz nornice,
Na nie polować lubi najwięcej.
Może być ptaszek rozmiarów drozda
Oraz z owadów drobna przekąska.
Lubi polany, łąki śródleśne,
Bo tam jest myszy najwięcej właśnie.
Czasem po gniazdach zrobi remanent,
Kiedy w nich siedzą młodziaki same.
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Widać wytrawną w niej gospodynię,
Może zapasy robić na zimę.
Takie rejony cieszą włochatkę,
Gdzie drzew dziuplastych jest pod dostatkiem.
W Park Roztoczański lubi zaglądać,
Bo gospodarka w nim jest rozsądna.
Może spokojnie tu się rozmnażać,
Na drapieżników byle uważać.
Od Stawów Echo dobiega rżenie,
Koniki polskie gaszą pragnienie.
W takiej magicznej Parku scenerii
Małej włochatce bardzo przyjemnie.
Podobne wieści o włochatce ochoczo po Roztoczańskim Parku Narodowym dzięcioł
czarny rozpowszechnia przez poranne bębnienie, bo wynajmuje sowie dziuplę na mieszkanie.
Twierdzi, że chętnych na lokal wyszykowany przez niego jest lista całkiem spora, zaczynając
od sóweczki i kraski, a kończąc na gągołach. Warto dodać do tego, że nie pobiera czesnego.
Kuna do niego petycje składa, żeby otwory w dziuplach większe wykuwał, bo ona nie może
się wcisnąć i z gniazda łupu świsnąć. Jednak dzięcioł ma swoje żelazne zasady i z kuną nie
wchodzi w układy. Nadto zaskoczył mnie ten ptaszek, bowiem o sowach znał sporo fajnych
fraszek. Są takie urocze, że z przyjemnością je tu przytoczę:
O włochatce
Twierdzi wiewiórka,
Że same piórka.
Włochatka
Jest typową
Leśną sową.
Opis włochatki
Do kłębka piór
Szpony i dziób.
Wygląd włochatki
Ona bezsprzecznie
Zdumiona wiecznie.
Menu włochatki
Apetyt dziki
Ma na norniki.
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Gospodarna włochatka
Robi zapasy
Na ciężkie czasy.
O sóweczce
Z tego dziuplaka
Jest zawadiaka.
O puchaczu
Chociaż bije majestat,
Konar ma za piedestał.
O uszatce błotnej
Uległa urokowi
Roztoczańskich torfowisk.
O płomykówce
Rozpala
W detalach.
O uszatce
Z piórek ma uszy
Do głębszych wzruszeń.
O pójdźce
Na wezwanie
Zachwyt przy niej.
O puszczyku
Z głębi puszczy
Go wyłuszczysz.
O puszczyku uralskim
Z nikim się nie liczy,
Taki wojowniczy.
Włochatka w akcji
Dostają myszki
Przez nią zadyszki.
Konspiracja włochatki
Maskuje sprytnie
Sobą wlot dziupli.
Uwaga włochatki
Na gryzoniach
Jest skupiona.
Lęg włochatki
Twierdzi, że przyjemnie
W Parku jej się lęgnie.
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Dziupla włochatki
Jest sypialnią
I spiżarnią.
Bogactwo
W piórka bogata
Włochatki szata.
Łowy włochatki
Sposób ma gładki:
Nocą z zasiadki.
Dewiza włochatki
Nie przesiadywać
Na czubku drzewa.
Zadowolenie włochatki
Z tego się cieszy,
Że jej nie płoszysz.
Dom włochatki
W dziupli, niestety,
Brak toalety.
Przez sowy
Mają gryzonie
Wciąż utrapienie.
Łowca
Nocny z sowy
Jest myśliwy.
Różnorodność
Różnorodność lubię w ptakach,
Sowa sowie niejednaka.
Bezszelestny lot
Stąd masz wrażenie,
Że sowa płynie.
Bojowa sowa
Nie wymięka
Przy nornikach.
O sowach
Nocna zmiana,
Proszę pana.
Oczekiwanie
Każda sowa czeka
Na mądrość człowieka.
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