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Bielą się pola, oj bielą,
Zasnęły krzewy i zioła

Pod miękką śniegu pościelą…
Biała pustynia dokoła. –

Gdzie była łączka zielona,
Gdzie gaj rozkoszny brzozowy,

Drzew obnażone ramiona
Sterczą spod zaspy śniegowej.

Opadła weselna szata,
Zniknęły wiosenne czary,

Wiatr gałązkami pomiata,
Zgrzytają suche konary.

Tylko świerk zawsze ponury,
W tym samym żałobnym stroju,

Wśród obumarłej natury
Modli się pełen spokoju.
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1 ŚLIMAK, DŻDŻOWNICA, PĘDRAK
Zastanawiałeś się kiedyś co robi zimą podziemny drobiazg zwierzęcy? Przecież
w glebie żyje całe mnóstwo stworzeń! Zdecydowana większość z nich
zmniejsza zimą swą aktywność do minimum, zapadając w stan odrętwienia. 
Dżdżownice czują, że już nadchodzi zima. W miękkiej dotąd glebie, coraz
trudniej kopać norki. Cóż z tego, że teraz, na powierzchni, bardzo łatwo o
pyszny liść, kiedy przekopanie się przez zmarzniętą na grudę ziemię jest prawie
niemożliwe. Rosówka wciska się więc coraz głębiej i głębiej. Drąży korytarzyki
nawet do głębokości dwóch metrów i tam, w norce wysłanej śluzem,
nieruchomieje. 
Pędraki, uprzykrzeni podgryzacze korzeni i korzonków, nie wędrują aż tak
głęboko.  Tym młodszym, jednorocznym wystarcza wkopanie się na około 50
cm, trzylatki potrafią dojść do 1,5 metra w głąb ziemi.Na dogodnej dla siebie
głębokości ubijają ściany nowego lokum i zamierają w bezruchu. Zarówno
dżdżownice, jak i larwy chrząszczy są ulubionym pożywieniem kreta, który zimy
nie przesypia, ale poluje jeszcze intensywniej. Czy uda im się ujść cało przed
żarłocznym myśliwym? Tego dowiesz się dopiero wiosną, gdy w na powrót
miękkim gruncie, pojawią się dżdżownice. 
Zauważyłeś już pewnie, że z nastaniem chłodniejszych dni, ślimaki jakby się pod
ziemię zapadły. I rzeczywiście. Zanim zaczną się pierwsze przymrozki  szukają
one bezpiecznego miejsca pod ziemią, w ściółce, pod kamieniami. Widoczne na
ilustracji winniczki falującą nogą drążą głęboką norkę i tam przeczekują zimę w,
zamkniętej wapiennym wieczkiem, skorupie. Wcześniej wydzielają nadmiar
wody i ograniczają w ten sposób powstawanie kryształków lodowych, które
mogłyby uszkodzić ich delikatną tkankę. Produkują też specjalna substancję,
która działa trochę na zasadzie płynu borygo i uniemożliwia zamarzanie ich
niebieskiej krwi. Bicie serca mięczaka spada z 36 do 4 uderzeń na minutę, a
zużycie tlenu w czasie spoczynku to tylko dwa procent normy letniej. Tak
zabezpieczony ślimak nie musi obawiać się mrozów.
Gdy nadejdzie wiosna odrzuci wieczko i opuści zimową kryjówkę, by po raz
kolejny usłyszeć:

„Mój ty, ślimaku,
Pokaż mi rogi,
A ja ci sera 
Dam na pierogi. (…)”



2 STRZYŻYK „WOLE OCZKO”

Maleńka, okrągła postać,  przemykająca blisko ziemi, od krzaczka do
krzaczka, to strzyżyk, typowy mieszkaniec pierwszego piętra lasu o gęstym
podszyciu. Z powodu dużych oczu (w porównaniu do postury ptaszka) ludzie
nadali mu przydomek "woleoczko". Zimą łatwo dostrzec strzyżyka, gdy z
dużym zaangażowaniem wciska się pod zwalone pnie, penetruje niskie
krzaki i zagląda pod ogromne korzenie. Krótki ogonek i kuse skrzydełka
ułatwiają mu poszukiwania pożywienia w trudno dostępnych miejscach.
Wydaje przy tym dosyć przyjemne, dźwięczne tony, których głośność
zadziwia w głuchym, niby wymarłym lesie. Szczególnie, gdy uda nam się
dojrzeć śpiewaka. Siła trelu jest zupełnie niewspółmierna do wielkości
ptaszka. Strzyżyki spotkane zimą to po części goście z północy. Nasi krajanie
lecą  na południe, ale z roku na rok odnotowuje się coraz więcej „maluchów”,
które zimę postanawiają spędzić w Polsce. Korzystają przy tym z gniazd
noclegowych, misternie zbudowanych kul, wysłanych mchem i listowiem.
Strzyżyk nie jest najmniejszym z naszych ptaków, a dopiero drugim w
kolejności. Pierwsze miejsce przypada królowi myszy, czyli mysikrólikowi,
zielonej ptaszynie ze złotą koroną na głowie. 

3 KRET

„Gdy całe twoje pożywienie przemieści się w niższe partie gleby, nie pozostaje
ci nic innego jak wyruszyć za nim.” Tak  zapewne myśli kret, porzucając  górną
warstwę ziemi i swoje letnie komnaty, by w poszukiwaniu dżdżownic i
pędraków, ryć swe chodniki na dużo większej głębokości. Chłód mu
niestraszny. Ma gęste, krótkie, jedwabiste futerko, które chroni znakomicie
przed mrozem. Silne przednie łapy poradzą sobie też z twardą ziemią.
Najgorzej zaspokoić rosnący apetyt-kret zjada dziennie równowartość
połowy swej wagi. Ta żarłoczność nie daje mu długo pospać. Głód go
wybudza. Po krótkich drzemkach wyrusza na polowanie, które jest dużo
łatwiejsze niż latem czy jesienią, ponieważ jego ofiary tkwią w odrętwieniu.



4 SZCZYGIEŁ

Druga po ssakach gromada naszych stałocieplnych zwierząt to ptaki.
Porastają na zimę gęstym puchem, dużo jaśniejszym niż ten letni. Ich
ubarwienie staje się przez to skromniejsze. Jednak jest kilka gatunków,
których przedstawiciele wśród białego, zimowego krajobrazu wyglądają
jeszcze atrakcyjniej niż latem. Pierwszym z nich jest szczygieł.
Karminowoczerwona czapeczka, cynamonowa pierś, żółta pręga na
skrzydłach. Barwne upierzenie i przyjemny śpiew przysporzyły mu w
przeszłości wielu kłopotów. Przez długi czas był ulubionym ptakiem
wyłapywanym przez ptaszników i hodowanym w niewoli. Na szczęście został
objęty ochroną gatunkową i nie musi już martwić się o swe bezpieczeństwo.
Ożywia swym wesołym ubarwieniem ciche, zimowe pola. A gromada
szczygłów na ostach lub łopianach, to jeden z piękniejszych obrazków, które
możesz zaobserwować zimą.

 
„Szczygielit, widelit,

Tutaj oset, oset kwitł
Nasionka ostu, pycha po prostu!

Choć kłują jak igły,
Kochają je szczygły!”

∗             ∗
∗

I znów owe ptasząt roje,
Do Stwórcy i Pana wzlata,
Cudne piórka cudne stroje
Jak przecudna ziemi szata.

A woddali ptaszek cichy,
U podnóża stanął tronu

Snać w obliczu Bożem lichy,
Gdy Mu nie śmiał dać pokłonu...

I tak długo na uboczy
Stał, wśród licznych ptaków koła,

Aż go wreszcie Pan Bóg zoczy,
I przed tron go swój zawoła.
„Kto ty jesteś dziecię moje,
Jakież smutki, bóle twoje?“

To szczygieł! ptaków gromada,
Panu Bogu odpowiada.

On nie strojny w barwne szaty,
On nie wznosi hymnu Tobie,
Niemy, kryjąc się za kwiaty,

Wiecznie w smutku i żałobie! —
— Więc Pan powie: ptaszku mały,
Nie smuć nie smuć się daremnie!

Odtąd barwny będziesz cały,
I dar śpiewu weź odemnie!
A że wszystkie tęczy stroje,

Towarzysze twoi biorą,
Więc ich wszystkich, ptasze moje,

Noś sukienkę różnowzorą! —

T. Bełza 

Maria Kownacka



5 ZIMA NAD SADZAWKĄ

Mróz ściął sadzawkę taflą lodu. Przykryta białą warstwą śniegu wygląda jak
gładka łąka. Tylko szumiące na wietrze trzciny i brązowe pałki rogoży
zdradzają mniej więcej jej obrys. Brunatne buławy już dojrzały i z każdym
silniejszym podmuchem wiatru tracą puszyste nasiona. Aż dziw bierze, że z
takich drobnych nasionek wyrośnie, kolejnego lata, potężna roślina.
I choć wszystko ucichło, zniknęły barwne owady i zielone żaby wodne , to pod
grubą warstwą lodu wciąż tli się życie. Większość wodnych mieszkańców
zagrzebało się w mulistym dnie i zapadło w odrętwienie. 
W tym chudym czasie ryby zalegają blisko dna, w okolicy zatopionych
konarów, lekkich wypłyceń, w tak zwanych zimowiskach.
Nawet śmigły drapieżnik, jakim jest szczupak, zimą staje się niemrawy i
oszczędza energię, polując krótko i mało intensywnie. Temperatura wody, 
 tuż pod taflą lodu, to około 0 stopni Celsjusza. Im głębiej, tym woda staje się
cieplejsza, tak by, w okolicy dna, osiągnąć 4 stopnie. W takiej temperaturze
ryby, zwierzęta zmiennocieplne, są w stanie przeżyć. Ważnym jest by
zbiornik miał głębokość  powyżej jednego metra. W przeciwnym razie
mógłby zamarznąć całkowicie, a to oznaczałoby śmierć jego mieszkańców. 



6 KUROPATWA 
Czy widziałeś kiedyś tę mieszkankę rozległych pól i miedz? Szarordzawa szatka
maskuje ją wspaniale, ale zimą  coraz mniej jest kryjówek do wykorzystania...
 Czasami można więc dostrzec zbite w kupkę stadko, które przycupnęło w jakiejś
kotlince i próbuje przetrwać grudniową zadymkę. Ptaki zwrócone są przy tym
głowami na zewnątrz, tworząc zbity, ciepły, a przy tym czujny krąg.
Gdy mróz zetnie pole, skorupa śnieżna staje się twarda, a o pożywienie jest
bardzo ciężko. Cóż zrobić ma kuropatwa, której pazury przekopią się przez
puszysty śnieg, ale na twardą zmarzlinę niewiele się zdadzą? Czasem uda się jej
dotrzeć w miejsce, gdzie uprzednio żerował zając. Ten większy i silniejszy od
kuropatwy ssak, potrafi poradzić sobie ze zlodowaciałą warstwą. A co gdy
szczęście jednak nie dopisze?
Wtedy ptak szuka schronienia w pobliżu siedzib ludzkich, licząc  na to, że jakaś
dobra dusza sypnie pośladu pod rozłożyste świerki. 
Co innego gdy temperatura utrzymuje się w okolicach 0 stopni. Wówczas łatwo
dogrzebać się do soczystej, słodkawej oziminy, która zimą stanowi główne
pożywienie  ”polnej szaruszki”.

7 NIETOPERZE

One też żywią się owadami, a owady pochowały się przecież w szczelinach, w
ziemi, w przeróżnych zakamarkach. Część bezkręgowców zakończyła swój żywot
wraz z nastaniem chłodnych, jesiennych dni, zostawiając po sobie jedynie
jajeczka, larwy lub zastygłe w bezruchu poczwarki.
 I co tu zrobić, kiedy nie ma czym się pożywić? Wrażliwe na zimno, latające ssaki
przesypiają zimę w miejscach gdzie temperatura i wilgotność utrzymuje się na
względnie stałym poziomie. Nietoperze wybierają opuszczone strychy, głębokie
dziuple, szczególnie chętnie korzystają z grot i jaskiń. W suchych miejscach może
się zdarzyć, że nietoperze odparują zbyt dużą ilość wody, wyschną na wiór i
zginą, dlatego wilgotność zimowiska jest dla nich bardzo ważna. Nietoperze
najchętniej zimują w koloniach, nawet kilka tysięcy osobników skupia się jeden
przy drugim i zaczepione ostrymi pazurkami tylnych łapek o pułap czy sklepienie
pieczary, zwisa głową w dół. Przedziwny to sposób spoczynku. Drobne, włochate
ciałko zwierzątka otulają miękkie błony lotne. Te ze skrzydlatych ssaków, którym
uda się przetrwać zimę, po 5 miesiącach opuszczą  kryjówki, by bezszelestnym
lotem ponownie unieść się nad łąkami i lasami.



8 BORSUK

Borsuki jesienią odżywiają się szczególnie intensywnie i tyją,
przygotowując się do zimowego snu. Tak wypasiona rodzina borsucza,
która może liczyć nawet kilkanaście osobników, z nastaniem chłodów
lokuje się w wymoszczonej listowiem, mchem i sianem komorze
gniazdowej. Na miękkim legowisku zapada w sen zimowy. Sen ten różni
się od tego, w który zapadają na przykład jeże. Borsuki nie śpią
nieprzerwanie. W cieplejsze dni wybudzają się, gaszą pragnienie i
korzystają z latryny, specjalnego dołka ustępowego, wykopanego w
pobliżu borsuczej jamy. W drugiej połowie zimy, gdy sadliste zwierzęta już
schudną, opuszczają legowisko częściej, odgrzebują korzonki, zapolują na
mniejsze gryzonie, a zaspokoiwszy głód wracają do swej sypialni.

"Jestem borsuk, leśny łowca,
Lubię brodzić po manowcach,
Glista, pędrak czy ślimaczek,

Wszystkim chętnie się uraczę,
Trzeba szperać, węszyć, szukać
Żeby napchać brzuch borsuka.

Zimą się nie będzie jadło, 
Teraz trzeba zdobyć sadło."

M. Kownacka



9 GAWRONY 

Czy widzisz jak te ptaszyska pomykają z głośnym krakaniem w stronę
wsi? Jak myślisz, co to za stado?
Zauważyłeś jak chętnie ludzie nazywają każdego napotkanego zimą
czarnego ptaka „krukiem”?
Jeśli będziesz wiedział na co zwrócić uwagę, bez problemu rozróżnisz
ptaki krukowate między sobą. Ten osobnik  na ilustracji to nie kruk, a
gawron. Jest cały czarny, w słońcu jego pióra odznaczają się fioletowym
połyskiem. Oprócz tego jest od kruka o połowę mniejszy, a dziób ma
cieńszy i nie tak masywny jak mocny dziób kruczy.
Żerując wśród świeżo zaoranych skib gawrony zjadają całe mnóstwo
drutowców i pędraków, turkuci podjadków, są więc ptakami
pożytecznymi dla naszego rolnictwa.  
Jak rozpoznasz gawrona? Jego upierzenie nad dziobem brudzi się i jest
systematycznie ścierane w trakcie wyciągania pożywienia z ziemi. Po
pewnym czasie pierze przestaje rosnąć, a w jego miejsce pojawia się
szara, chropowata skóra. Już kilkumiesięczne osobniki mają u nasady
dzioba śmieszna łysinkę, która z roku na rok robi się coraz większa.
 Chmary gawronów często łączą się ze stadami kawek i wspólnie ciągną
rano i wieczorem tą samą trasą robiąc przy tym sporo hałasu. Zapadają
na nocleg wśród drzew, chętnie iglastych, by wraz ze wschodem słońca
wyruszyć znów na żer. 
W trakcie srogiej zimy, gdy pola przykryje śnieg i ciężko o świeże pędraki,
przenoszą się w pobliże ludzkich siedzib. W miastach ptaki te chętnie
przebywają w pobliżu śmietnisk, tam mają pożywienia w bród. 

10 BIEDRONKI
Chociaż większość owadów umiera jesienią, pozostawiając po sobie jajeczka,
larwy, poczwarki, istnieje też część bezkręgowców, która potrafi przezimować ,
będąc dorosłą formą owada. Należą do nich pszczoły, trzmiele (młode królowe),
niektóre motyle i chrząszcze. Biedronki łączą się zimą w większe skupiska i
schowane pod korą lub w chochole opatulającym krzew róży czekają na
łaskawsza, wiosenną aurę. 
 W tym czasie w ich "krwi", krąży specjalna substancja, która uniemożliwia
zamarznięcie hemolimfy.



12 ORZESZNICA

Jasnopomarańczowa orzesznica, gryzoń, który letnią nocą chętnie dobierał się do
babcinych jeżyn, a wczesną jesienią do orzechów laskowych, ułożył się do snu już
dosyć dawno, bo w październiku.Najmniejsza z rodziny popielicowatych, prześpi
prawie siedem miesięcy, tracąc w tym czasie około jednej trzeciej ze swej jesiennej
wagi. 
Gniazdo mości sobie pod korzeniem, w spróchniałym pniu, z reguły blisko gruntu.
Zwija się w kłębek i początkowo przechodzi w torpor, czyli krótkotrwały stan
kontrolowanego obniżenia temperatury, który może trwać do kilku dni. Gdy
temperatura otoczenia spada dużo  poniżej zera, temperatura ciała orzesznicy
spada równie mocno, a odstępy między kolejnymi oddechami mogą trwać nawet
11 minut.
Dopiero z nastaniem cieplejszych, kwietniowych dni zwierzątko wysunie ciekawski
pyszczek z mięciutkiego gniazdka, by pożywić się soczystymi pąkami i słodkawym
pyłkiem, na których pojawienie się czekało prawie siedem miesięcy. 

      11 POCZWARKA PAZIA KRÓLOWEJ 

Jeśli dobrze poszukasz to, na suchych badylach dzikiej marchwi i innych
roślin z rodziny baldaszkowatych, możesz znaleźć poczwarki tego motyla z
rodziny paziowatych. Jest to potomek drugiego pokolenia. Poczwarka
zimuje w charakterystyczny sposób, przyczepiona do łodygi jedwabistą
przędza, niby pasem. Tak przetrwa wichry, szarugę, śniegi i mrozy. W
kolejnym roku, na przełomie kwietnia i maja, wysunie się z niej jeden z
piękniejszych polskich motyli, paź królowej. Będziesz mógł podziwiać faliste
loty i podniebne tańce, zawsze w pobliżu miejsca, gdzie nastąpiło
jprzeobrażenie owada. Warto więc wytężyć wzrok by przyszłej wiosny
wiedzieć, gdzie szukać „królewskiego” motyla.



13 LATOLISTEK CYTRYNEK 

Motyl w środku zimy? Czyżby zamarzł? Latolistek cytrynek zwisa nieruchomo
między splątanymi nagimi gałązkami jeżyn i malin. Mróz mu niestraszny. Nad
jego schronieniem powstał śnieżny daszek. Nie martw się, sen zimowy należy
do cyklu życiowego naszego najbardziej długowiecznego motyla. Określamy
go mianem diapauzy i w naszej szerokości geograficznej spowodowany jest
skracającą się długością dnia. Dojrzała postać cytrynka żyje od 10 do 11
miesięcy. Jest to naprawdę bardzo długo jeśli porównamy czas życia imago
innych motyli z rodziny bielinkowatych. Śnieżne dni, siarczysty mróz nie są
zagrożeniem dla niego. Pod wpływem hormonów, czyli specjalnych
substancji wytworzonych przez organizm owada, procesy metaboliczne w
jego ciele zwalniają, a w hemolimfie, czyli krwi cytrynka pojawia się glicerol,
zapobiegając jej zamarzaniu. 
Cieplejsze promienie wiosennego słońca wybudzą motylka z zimowego
odrętwienia. Jako pierwszy będzie beztrosko gonił nad brunatną jeszcze
trawą i brudnymi językami topniejącego śniegu. Potem złoży niebieskawe
jajeczka, gwarant kolejnego pokolenia, pachnących cytryną zwiastunów
wiosny.

14 SARNA

Tegoroczny koziołek, czyli samiec sarny, już jesienią zmienił upstrzony białymi
plamami, rudy przyodziewek, na ciepłe zimowe futro. Trzeba Ci bowiem
wiedzieć, że ssaki, które w zimie nie śpią, musiały znaleźć inny sposób na
zabezpieczenie się przed zgubnymi skutkami mrozu i głodu. Chwilę przed
nastaniem chłodów, tuż przy skórze, wyrasta im gęste, wełniste podszycie. Ta
puchowa sierść jest dużo jaśniejsza i stąd wrażenie popielatości wielu z naszych
zwierząt. Wilki, zające, lisy, wiewiórki, przywdziewają zimą znacznie jaśniejsze
szatki, niż te, w które stroją się latem. 
U saren różnica w ubarwieniu i objętości futra jest bardzo wyraźna. Zauważ jak
zmieniła się sylwetka kozła w porównaniu z jego letnią posturą. 
Futro, prócz ochrony przed zimnem, pomaga też ustrzec się przed wilgocią.
Między puchowym podszyciem a włosem szerstnym zbiera się powietrze, które
tworzy dodatkową warstwę izolacyjną. 



15 LIS

Dla lisa, mimo że gęste futro dobrze grzeje kark, zima to pora, w której też
korzysta z nory. Bardzo często wykorzystuje dawne mieszkanie borsuka. Tam
przesypia mroźne dni, chociaż im dłużej trwa zima, tym łatwiej spotkać starego
wygę w szczerym polu, w jasny dzień. 
Chroniony pięknym, srebrzystym futrem lis poluje przede wszystkim na myszy.
Na ilustracji widać charakterystyczny skok, który wykonuje rudzielec, gdy pod
śniegiem usłyszy małego gryzonia. A słuch ma wyśmienity.
 Sznurujący drapieżnik nie pogardzi też, zgnębioną przez zimową aurę,
kuropatwą, czasem capnie nieuważnego bażanta, przy odrobinie szczęścia
zaskoczy zmarzniętego zajączka. I tak, czasem w głodzie, czasem w chłodzie, 
 ale syty częściej niż inne zwierzęta, przetrwa aż do wiosny,

16 GIL

 Zauważyć go nietrudno. Nie jest płochliwy, zupełnie jak większość z ptaków,
które ciągną do nas z dalekiej Północy. Nienauczone, że człowieka lepiej
unikać, żerują w odsłoniętych miejscach, a na tle ciemnozielonych świerków
wyglądają jak pękate bombki choinkowe. Szczególnie samce, ze swą
jaskrawoczerwoną piersią i ciemnogranatową, połyskliwą czapeczką,
wspaniale prezentują się wśród kontrastującej bieli. W zimie, gdy ptaki
śpiewające odleciały od nas do ciepłych krajów, warto wsłuchać się w wesołą
piosenkę gila. Wspaniale naśladują głosy swoich pobratymców, co często
daje się wysłuchać w mroźne, grudniowe dni. 
Jeśli pod jarząbem lub cisem zauważysz  porozrzucany na śniegu miąższ,
prawdopodobnie żerowały tu gile. Żywią się one nasionami i pesteczkami,
gardzą zaś osłonką, pozostawiając pod drzewami i krzewami barwne
pobojowisko.



18 MYSZ POLNA

Myszy polne nie zapadają w sen zimowy. Intensywnie żerują przez całą zimę,
chroniąc się w rozbudowanym systemie podziemnych korytarzy, które kończą
się komorami spiżarnymi i sypialnymi. 
Jeśli zima jest łagodna, a pożywienia wystarczająco dużo, rozmnażają się
równie szybko jak w porze letniej. 

17 JEŻ 

Na początku października jeż szuka odpowiedniego miejsca na swoją zimową
sypialnię. Może znajdować się ona pod stertą gałęzi, kupą liści lub w gęstych
zaroślach. Jeśli to konieczne kolczasty ssak znosi do niej więcej liści, mchu i
mości sobie naprawdę wygodne i ciepłe gniazdko. Tu, zwinięty w kłębek, zapada
w sen zimowy, który trwa około 4 do 5 miesięcy. W tym czasie temperatura jego
ciała równa się z temperaturą otoczenia, serce uderza już tylko od 2 do 12 razy
na minutę, a oddechów ciągu jednej minuty naliczysz około trzynastu. Gdy
termometr wskaże za oknem 5 stopni Celsjusza, jeż zaczyna produkować ciepło.
Wykorzystuje do tego specjalne pokłady tłuszczu nagromadzone jesienią w
okolicy karku i grzbietu. Budzi się wczesną wiosną chudzieńki i wygłodniały, by
rozpocząć nowy sezon łowiecki. Węże i ślimaki, strzeżcie się!

19 ŻABA JEZIORKOWA

Czy pamiętasz jeszcze tętniącą życiem letnią sadzawkę? Na pewno zwróciłeś
uwagę na soczyście zielone żaby wodne, dające nurka za każdym razem, gdy
coś lub ktoś poruszył się w pobliżu wody. Wraz z nastaniem chłodów jesiennych,
nastał koniec żabich łowów. Smaczne owady skryły się w szczelinach, pod
darnią, wśród opadłych liści. Brak pokarmu doskwiera. Doskwiera też
temperatura otoczenia. Ma ona ogromny wpływ na płazy. Przecież to zwierzęta
zmiennocieplne. To już ostatni dzwonek, by znaleźć przytulne i bezpieczne
schronienie. Coraz mniej energiczne, ospałe żaby w ostatniej chwili decydują, że
w mule będzie im najlepiej. Pracując tylnymi kończynami zakopują się w lepkim
dnie. Najbezpieczniej jest zasnąć w sumieniu lub w mule rzecznym. Tutaj żaba
może być pewna, że tlenu nie zabraknie jej przez całą zimę. Zupełnie inaczej
mogłoby się zdarzyć w wodach stojących, więc lepiej nie ryzykować.



 
21 PUSZCZYK

Czy widzisz, że na konarze starego dębu coś przycupnęło i łypie na Ciebie jednym
okiem? To puszczyk, nasza najpospolitsza z sów. Brązowe upierzenie z białymi
podłużnymi plamami sprawia, że na tle oblepionego śniegiem pnia, ptak staje się
prawie niewidoczny. 
Czasem już pod koniec grudnia słyszymy nocą nawoływania samców i samic. Pan
puszczyk odzywa się „hu hu huuu”, na co przyszła wybranka serca odpowiada
przeciągłym, bardzo głośnym „kiuwit”. To „kiuwit” wzbudza w wielu ogromny lęk,
zupełnie niepotrzebnie.. To, co słychać w księżycową, mroźną noc, to tylko zaloty
niezwykle ciekawych ptaków. W dawnych czasach nocny tryb życia puszczyka,
jego postura, wielkie, czarne oczy i głos, który niejednego przyprawił o ciarki na
plecach, przyczynił się do powstania wielu legend o nocnym drapieżniku. Jego
pojawienie miało zwiastować chorobę, nieszczęście, a nawet śmierć. Dlatego
puszczyk (a także inne sowy), był prześladowany i tępiony przy każdej
sposobności. Na szczęście dzisiaj wiadomo, że sowa jest naszym
sprzymierzeńcem, tępi ogromną liczbę szkodników upraw rolnych (nornic,
norników, myszy). Pomaga mu w tym niezwykle cichy, prawie bezszelestny lot, a
także wspaniały słuch i równie dobry wzrok. W śnieżnym krajobrazie sowa potrafi
zaatakować przez pokrywę śnieżną, jeśli ta nie jest za gruba. W zimowym czasie
puszczyki chętnie polują w pobliżu ludzkich siedzib, ponieważ tam pociągnęła
część gryzoni w poszukiwaniu pożywienia.
Dzięki temu stare spichrze i stodoły cieszą się więc szczególnym
zainteresowaniem zarówno gryzoni, jak i puszczyków. 

20 DZIK 

Widzisz ten rozgrzebany śnieg i dębowe liście rozrzucone dookoła? To ślady
żerowania dzików, czyli buchtowania, jak mawiają myśliwi. Czarny zwierz szuka
tu zapewne smakowitych żołędzi, a przy odrobinie szczęścia natrafi na pędraki
kozioroga dębosza, całkiem spore i soczyste. Ryjąc silnym i wrażliwym
gwizdem, może też natknąć się na gniazdo myszy polnych. Jeśli nadarzy się
taka okazja, nimi też nie wzgardzi. Dzik jest zwierzęciem wszystkożernym, więc
łatwiej mu, niż innym zwierzętom, zdobyć pożywienie. Mimo to stara trzymać
się niezamarzniętych bagien, bo gdy śnieg spadnie grubą pierzyną na ziemię, a
mróz skuje ją bezlitosną ręką, nawet takiemu mocarzowi jakim jest dzika świnia,
ciężko będzie o pożywienie.
 Zimą dziki przedkładają życie w gromadzie nad życie samotnicze. Nawet
odyńce, potężne samce, zwane też pojedynkami, które ufne w swą siłę, krążą
większą część roku po lesie samotnie, późną jesienią dołączają do pstrokatych
stad swoich pobratymców. W gromadzie raźniej i cieplej!



23 GRONOSTAJ

Czy widzisz ten czarny frędzelek wystający zza pnia dębu? Białe zwierzątko,
które jest właścicielem dwubarwnego ogonka, to gronostaj, mały, ale groźny
drapieżnik. Myszy, nornice, ryjówki stanowią jego główne pożywienie. Zimą
atakuje nawet  młode zające.
By stać się niewidocznym na tle zimowego krajobrazu, zmienia barwę futerka z
rudobrązowej na białą. Czarna pozostaje jedynie końcówka kity. W czasach,
kiedy w Europie panowali królowie gronostaje nie miały lekkiego życia.
Czarnobiałymi ogonkami obszywane były purpurowe płaszcze królewskie, a
jeszcze do niedawna togi rektorskie. Aktualnie kuzyn łasicy objęty jest całkowitą
ochroną gatunkową.

22 ZIMUJĄCE GADY 

Węże i jaszczurki bardzo chętnie wybierają porzucone nory, jamki pod
kamieniami, większe szczeliny w murach. Chętnie kryją się pod kupami
nawozu lub pod ogrodowym kompostem. Tam, gdzie rozkładają się szczątki
organiczne, tam wydzielane jest dużo ciepła, tam też mróz nie dokuczy. Wie o
tym wiele kręgowców i bezkręgowców, więc kompostownik to miejsce, gdzie w
zimie można spotkać mnóstwo nowych, przeczekujących mroźną porę,
lokatorów. Na ilustracji, pod kamieniem, w opuszczonej mysiej norze, skryły się
żmije zygzakowate. 
Żmija, jako zwierzę zmiennocieplne, zapada w zimowe odrętwienie. Dzieje się
to już po tym jak znajdzie odpowiednie miejsce na swoje zimowisko. Często
zdarza się, że do jednego schronu trafia kilka osobników jednego lub
pokrewnych gatunków. Jeśli zbierze się sporo zwierząt, odniosą „korzyść
termiczną”- w gromadzie będzie im o wiele cieplej niż w pojedynkę. 



24 PSZCZOŁY

`Czy zastanawiałeś się co dzieje się w pasiece, gdy większość owadów drzemie w
szparach w korze, pod darnią czy w nadpróchniałym drewnie? Co ciekawego
słychać wtedy w pszczelich domkach, przykrytych białym puchem?
Otóż pszczoły przygotowywały się do zimy skrzętnie przez całe lato i cieplejszą
część jesieni. Przed pierwszymi przymrozkami zakitowały wejście-przez
pozostawioną szparkę przecisną się teraz raptem trzy owady. Reszta szpar,
przez które mogłoby się dostać zimne powietrze, też dokładnie zalepiły. Gdy
zrobiło się chłodno, a temperatura  w ulu spadła do 13 stopni, przestały
pracować. Skupiły się blisko, bliziutko siebie. Teraz, tuląc się, tworzą w
środkowych plastrach coś, co pszczelarz nazywa kłębem zimowym. W takiej kuli
jest pszczołom ciasno, ale ciepło. Owłosione tułowia pszczół na obwodzie można
porównać do zwierzęcego futra, zimowy kłąb jest więc chroniony ciepłą
powłoką. Zewnętrzną powłokę formują pszczoły najstarsze, które potrafią
wytworzyć  najwięcej ciepła. Gdy pszczoły na zewnątrz kłębu zmarzną, wciskają
się głębiej, a ich zadanie przejmują pszczoły, które znajdowały się pod owadami
obwodowymi. W ten sposób, zmęczona mieszkanka ula może się ogrzać, posilić
lub zdrzemnąć. W samym środku kłębu  temperatura dochodzi do 30 stopni i
tam to właśnie zimuje matka, Mądrze jest to wszystko urządzone, nie sądzisz?

25 WIEWIÓRKA POSPOLITA

Czy słyszałeś o tym, że wiewiórka może zamieszkiwać gniazda?
Buduje ich w swym rewirze aż kilka. Służą jej za miejsce odpoczynku nocnego, a
także schronienie w dni słotne i mroźne. Bo wiewiórka nie zapada w sen zimowy.
Dni wyjątkowo chłodne, przesypia, skulona w kłębuszek i przykryta swym
puchatym ogonem. W te cieplejsze zaś, możemy obserwować ją jak szybkimi
susami przemierza odległości pomiędzy kolejnymi skrytkami, w których
zgromadziła zapasy na zimowy, trudny czas.
Jak myślisz, jak wyglada takie gniazdo? 
Jest to zgrabna, dosyć spora kulista konstrukcja z giętkich gałązek, ogacona
mchem i porostami. Wyścieliła ją wiewiórka listowiem, sierścią, piórami, pociętym
papierem, a nawet wełną.  Średnica takiej plecionej kolebeczki to około 40 cm. 
Mieszkanko znajduje się wysoko, wysoko nad ziemią, w rozgałęzieniu konara. Tak
jak na Twojej zimowej ilustracji.



26 ROGACZ JELONEK- POCZWARKA

Ten wspaniały chrząszcz jeszcze w grudniu potrafi trwać w
stadium poczwarki, by po kilku tygodniach przejść metamorfozę do
postaci dorosłej. Czas ten spędza w kokolicie, czyli komorze 
w kształcie jaja kurzego, utworzonej z wiórów dębowych, ziemi,
próchna i odchodów. Dojrzały rogacz jelonek wydostaje się na
powierzchnię dopiero wiosną. Cały cykl największego z naszych
owadów trwa od 4 do 5 lat, z czego stadium poczwarki to raptem
kilkutygodniowy okres.

27. Wanda Chotomska
PANIE BOŻE, POPATRZ NA NAS

 
Zaświeciła nad świerkiem i jodłą 
najjaśniejsza ze wszystkich gwiazd, 
a tu ptaki na drzewach się modlą 
i kolęda idzie przez las. 

Panie Boże, popatrz na nas z wysokiego okna, niech ta zima
będzie dla nas dobra i łagodna.

Dzwonią sople, jak dzwonki w kościele, 
na gałązkach modrzewi i brzóz, 
klęczy sarna, koziołek i jeleń
 i wołanie idzie przez mróz.

Panie Boże, popatrz na nas...

A tu jeszcze wiewiórka i zając
 przyłączyły do chóru głos, 
a tu jeszcze ta myszka nieśmiała 
z mysiej norki wysuwa nos. 

Panie Boże, popatrz na nas...


