
Opowiadanie 
 

Jesienne szarugi nadeszły niezwykle szybko. Jeszcze wczoraj słońce ogrzewało swymi 
promieniami spłowiałe trawy i złociste liście leŜące pod drzewami. Dzisiaj ranek wstał 
mglisty i ponury. Na źdźbłach wisiały cięŜkie krople rosy, a w powietrzu czuć było chłód, 
który z kaŜdym dniem miał się potęgować.  
Większość zwierząt nie czekała do ostatniej chwili i juŜ dawno zapadła w zimowy sen lub 
przemierzała odległe krainy wędrując na zachód i południe. Te, które pozostały, poszukiwały 
wytrwale jedzenia koczując z miejsca na miejsce.  
Łąki i pola zaczerniły się sylwetkami gawronów i kawek, którym czasem towarzyszyły sroki.  
 

- Kra kra kradniesz mi jedzenie! - zaperzył się gawron na przeszukującą w 
jego pobliŜu zeschłe liście kawkę. 

- TeŜ coś! - odparła oburzona - To co znajdę, to moje. 
- Inne kawki zawtórowały jej podlatując bliŜej i niewiele robiąc sobie z 

gawronich przepychanek. Kłótnie jednak wybuchały co chwilę, a czasami 
wręcz kończyły się gonitwami w powietrzu. Wysoko na niebie przemykały 
gwarne stada kwiczołów: 

- Kwi kwi czczczoły lecą! - rozległy się w powietrzu ich głosy - Wypatrujcie 
sadów, jarzębiny. Zaspokoją nasz głód. 

 
Nieopodal rozległo się cichutkie dzwonienie. Stado jemiołuszek wykonało szybki zwrot w 
powietrzu i przysiadło na drzewie obwieszonym czerwonymi koralami uprzedzając kwiczoły. 
Te nie dały jednak za wygraną. RównieŜ skierowały swój lot na jarzębinę. 
 

- Znowu te darmozjady - wołał kwiczoł starając się jak najszybciej połknąć 
duŜą liczbę owoców - Szukajcie jemioły, to zostawcie nam - wykrzykiwał 
pomiędzy jednym dziobnięciem, a drugim. 
 

Jemiołuszki powoli i spokojnie posilały się, czasem jedynie stroszyły czubki i strasząc 
szeroko otwartymi dziobami odpowiadały na zaczepki. 
Kiedy zapadł zmierzch z kępy sosen na skraju wsi zaczęły wynurzać się dziwne cienie. 
Najpierw krąŜyły wokół drzew przelatując nisko nad ziemią, to znowu nieco wyŜej. 
Następnie wzbiły się wysoko i ponad dachami domów poleciały w kierunku pól. Przed 
świtem sytuacja powtórzyła się. Co chwilę nadlatywał duŜy ptak i znikał w gęstwinie gałęzi. 
Rankiem wprawne oko mogło zauwaŜyć sylwetki sów siedzące w koronach sosen. W grupach 
i pojedynczo, z przymkniętymi oczami odpoczywały po nocnych łowach.  
 

- Chyba nas dzisiaj przybyło - zamruczała cicho najstarsza uszatka lustrując 
jednym okiem okolice - Widzę nowe sowy na tamtej sośnie. 

- Trudno się dziwić - odparła jej sąsiadka - Wędrówka trwa, a w okolicy nie 
brakuje norników do upolowania. 

- Ale jedna z nich jest jakaś inna - najstarsza uszatka w stadzie otwarła drugie 
oko, aby lepiej się przyjrzeć 

- Inna, inna! - wieść błyskawicznie obiegła wszystkie drzewa.  
 

Uszatki wyraźnie poruszone zaczęły się wiercić się na gałęziach, tak aby dojrzeć nowego 
przybysza. W dół posypało się igliwie, spadła szyszka, a w powietrzu zawirowało zgubione 
pióro.  



Rzeczywiście, na uschłym sosnowym konarze, nieco na uboczu, siedziała samotna sowa. 
Wielkością podobna do pozostałych, jednak jej pióra były jaśniejsze, podobnie jak kolor oczu. 
Na głowie nie mogła poszczycić się imponującymi "uszami". NajodwaŜniejsza ze stałych 
bywalczyń zimowiska przeleciała w jej pobliŜe. 
 

- Jesteś tu nowa - zagadnęła - Skąd przybywasz? 
- Z bagien - odparła uszatka błotna, bowiem była to właśnie ta niezwykła 

sowa, która zakłada gniazda na terenach podmokłych. 
- Z bagien? - zdziwiła się pytająca sowa - Wyglądasz inaczej niŜ my. Co cię tu 

sprowadza? 
- Chciałam odpocząć. W gromadzie czuje się raźniej. Wędruję na południe. 

 
Pozostałe sowy przyglądały się rozmawiającym. Niektóre wydawały się być wręcz wrogie. 
 

- Nie potrzeba nam jej tu wcale! - zaczęły rozlegać się przyciszone głosy 
uszatek - Niech leci dalej. Wyjada nasze norniki! 

- Nie jest jedną z nas - wtórowały im inne - Przepędźmy ją! 
 

Najstarsza bywalczyni zimowiska uciszyła wszystkich krótkim spojrzeniem.  
 

- Od kiedy tutaj przylatuję - zabrała głos - a minęło juŜ kilka lat, co roku 
zatrzymuję się na tych drzewach. Wraz ze mną zimowy czas spędzają tutaj 
inne uszatki. Wokół nas pojawiają się gile, jemiołuszki, kwiczoły, sikory i 
raniuszki. Wszelkie ptaki zimujące. Nigdy nikogo nie przepędzamy. Zima 
jest trudnym okresem dla nas wszystkich. 
 

Pozostałe sowy jakby zawstydzone pokiwały głowami przyznając jej rację. 
 

- Dlatego i teraz nie wypada wypędzać naszego gościa. Nasza kuzynka uszatka 
błotna mieszka na bagnach. Tam na ziemi składa jaja i opiekuje się 
pisklętami. Podczas, gdy my polujemy nocą, ona woli zmierzch, a nawet 
dzień. Tak, jak i my wędruje, gdy nastaną chłody, w poszukiwaniu miejsc 
zasobnych w jedzenie. Tutaj wokół pola obfitują w gryzonie, których starczy 
dla wszystkich. I dla lisów, i dla myszołowów i wreszcie dla nas, sów. 

- Dziękuję za tak serdeczne przyjęcie - odparła uszatka błotna - Nie zatrzymam 
się tutaj na długo. Jutro, najpóźniej pojutrze polecę dalej na południe .... 
 

Chciała jeszcze coś dodać, ale rozległ się ostrzegawczy okrzyk:  
 

- Jastrząb!!! 
 

Uszatki zerwały się z gałęzi i nisko nad ziemią rozproszyły w róŜnych kierunkach. Jedynie 
uszatka błotna poszybowała wysoko, ponad drzewa, zatoczyła koło i równym lotem 
poszybowała w stronę lasu na horyzoncie. DuŜa samica jastrzębia przysiadła na sośnie 
i rozejrzała się. Dzisiejsze polowanie nie naleŜało do udanych, ale zapamięta to miejsce 
i będzie tutaj zaglądać. Zima jest długa i kto wie czy uszatki zawsze będą takie czujne.



Przeczytałeś opowiadanie, wykonaj zadanie: 
 

1. Porównaj wygląd obu gatunków sów i wskaŜ cechy odróŜniające je od siebie.  
2. W kilku słowach opisz, czy zachowanie sów było poprawne? Podobne przykłady 

zachowania spotykamy u ludzi. Niekiedy odmienny wygląd powoduje, Ŝe traktujemy 
kogoś gorzej, wcale go nie znając. 

 
 

 

 

Uszatka Asio otus Uszatka błotna Asio flammeus 


