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Ekologia

Strona dofinansowana ze środków WFOŚiGW wGdańsku.

Za treść materiałów zamieszczonych na stronie dotowanej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

nie ponosi odpowiedzialności.
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Corazzimniej,azwierzętomwle-
sieniedługozabrakniepokarmu.
Co robić? A gdyby tak przespać
zimę! Tak jak to czynią: świstaki,
jeże, nietoperze, borsuki i nie-
dźwiedzie. Wielkie „chrapanie”
zaczniesięwkrótce.Ktozssaków
w dobrej formie obudzi się
wiosną? Ten, kto zgromadził
wiele zapasów w norce lub...
podskórą.

Borsukityją,odkładajączapasy
tłuszczupodskórą.Koszatkiipo-
pielice w zacisznych dziuplach,
w których spędzą zimowe dni,
chowają smakołyki. Ruda wie-
wiórka, aby przeżyć zimę, musi
doczasupierwszychśniegówze-
brać około dziesięciu tysięcy
sztukorzechów,żołędziiinnych
nasion oraz owoców. Ze swoich
spiżarni korzystać będzie w cza-
sie zimowych przebudzeń –
wcieplejsze,pogodnedniopusz-
czabowiemswojekryjówki.

Przetrwaniezimyjestnielada
sztuką.Niewystarczytylkozgro-
madzić zapasy, trzeba także
przejśćnatryboszczędnościowy.
Temperatura ciała nietoperza
w okresie aktywności wynosi 38
stopni, u zahibernowanego już
tylkood0,1do2,2stopniaC.Ob-
niżasięzużycietlenu,oddechysą
więc rzadsze. Jeż normalnie od-
dycha około 30 razy na minutę,
śpiący łapie oddech zaledwie
cztery, pięć razy na minutę. Co
więcej,uniektórychzwierzątob-
serwuje się dodatkowo kilkumi-
nutowe okresy bezdechu. Spo-

wolnieniu ulegają także procesy
przemianymaterii.Krążącawol-
niej krew nie fatyguje niepo-
trzebnie serca. Serce świstaka
bije zwykle 100 razy w ciągu 60
sekund. Zimą zaledwie 10 razy
naminutę.

W sen trwający od grudnia

do kwietnia zapadają niedźwie-
dziebrunatne.Senniejestjednak
głęboki – właściwie to bardziej
letarg. Łatwo więc jest tego po-
tężnego ssaka wybudzić. Obok
niedźwiedzianajwiększyśpioch

tosusełmoręgowanyorazpereł-
kowany(gryzoniezrodzinywie-
wiórkowatych), bo już na po-
czątku października zapadają
w sen zimowy trwający około
sześciu miesięcy. Śpiochem jest
teżborsuk(największyzrodziny
łasicowatych)–gaduła,troskliwy
rodzic, czyścioch i towarzyski
zwierzak. Jeśli ma okazję, kon-
taktuje się z innymi borsukami
mieszkającymi w sąsiadujących
norach.Lubiteżsobiepogadać–
wydajekilkanaścierodzajówgło-
sów. Jego nora ma po kilka wejść
iconajmniejkilkanaściemetrów
długości,wgłąbziemisięgakilku
metrów. Jego legowisko jest
wspaniale wymoszczone, nory
sąprzewietrzanedziękikanałom
wentylacyjnym. W tak komfor-
towych warunkach borsuki zi-
mują, ale nie zapadają w typowy
sen zimowy. Budzą się bowiem,

bycośprzekąsić.Wjednejnorze
możezimowaćcałarodzina.

– Jest jeszcze zbyt ciepło, dla-
tegozwierzęta,którezwykleotej
porzejużśpią(np.borsuki),nadal
żerują – mówi leśniczy Robert
Szultka z Nadleśnictwa Gdańsk.
–Niezasną,dopókitemperatura
nocą nie będzie regularnie spa-
dałaponiżejzera.

Senzimowyjenotaniejestty-
powąhibernacją.Zazwyczajtrwa
odkońcagrudniadokońcastycz-
nia lub lutego. W pogodne zi-
mowe noce budzi się i wychodzi
wposzukiwaniupożywienia.

–Zarównoborsuki,jakijenoty,
jeżeli temperatura jest powyżej
zera,budząsięzimą–dodajeleś-
niczy. – Kiedy wraca mróz, zasy-
piająponownie.Wiewiórkitakże
zaszywają się w dziuplach pod-
czaswielkichchłodów.Zasypiają
mrówki (ich metabolizm zostaje

spowolniony). Schodzą w głąb
mrowiska, zbijają się w kulę i tak
przesypiają trudny czas. Ponie-
ważkorytarzemrowisksąrozbu-
dowane do półtora metra w głąb
(abywa,żeiwięcej)więcmrówki
mająsięgdzieschronić.Gdydziki
rozkopią kopiec mrowiska, nie
czyniąowadomszkody.

Opróczdwóchrodzajówzimo-
wego snu – hibernacji i letargu –
jestjeszczestangłębokiegoodrę-
twienia, charakterystyczny dla
gadówipłazów.Zregułyśpiąone
podobnie jak ssaki, z tą różnicą,
że ciepło ich ciała może być niż-
sze od temperatury otoczenia.
Dlatego, jeśli zobaczymy żabę
wtopioną w lód, niekoniecznie
mamyprzedsobąofiaręmrozów.

Płazy i gady, dopóki nie zrobi
się cieplej, nie wykazują
oznak życia. Chronią się w róż-
nych miejscach. Na przykład ży-

jąca na drzewach mała zielona
żabka rzekotka zimuje na dnie
zbiornikawodnego.Żabywodne
zimują zarówno w wodzie, za-
grzebanewmule, jakiwkryjów-
kach na lądzie. Najbardziej od-
porna na chłód jest żaba trawna,
podczasciepłejzimyspotkamyją
nawetwgrudniu.

Ślimak winniczek w stan zi-
mowej hibernacji zapada w paź-
dzierniku.Stajesięociężały,prze-
staje jeść, szuka schronienia.
Wpełza pod mech albo w stertę
liści. Wygrzebuje w ziemi otwór
tak, by zmieściła się w nim
muszla skierowana otworem ku
górze. Chowa ciało do skorupy,
wejście zamyka pokrywa ze
stwardniałegośluzu,pozostawia
tylkomałyotwórdooddychania.
Znowu cofa się w głąb muszli
i stawia drugą, trzecią, czwartą
ściankędziałową.

Pora na sen zimowy, czyli
kto tam chrapie w lesie
bZapasy zebrane,
zwierzęta szykują
się do snu
bHibernacja,
letargistan
odrętwienia
GrażynaAntoniewicz

Borsuki tyją,odkładając zapasy tłuszczupodskórą
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Owady też śpiąOwady też śpią
a Larwy owadówwodnych,
takich jak ważki, chruściki,
jętki i widelnice, a także
wodne gatunki pluskwiaków
lub chrząszczy zimują na dnie
zbiornikówwodnych, niekiedy
zagrzebanewmule. Motyle
mogą zimować (nie wszyst-
kie): na strychach,w piwni-
cach, jamkach, czy pod korą

drzew.Tymczasemw rodzi-
nach trzmieli do zimy przygo-
towują się jedyniemłode,
zapłodnione samice, które
po przebudzeniu założą swoje
nowe rodziny. Reszta osobni-
ków z ich starych rodzin
(samica-matka, robotnice
i samce) ginie z nastaniem
pierwszych przymrozków.

Kto zasypiaKto zasypia
a Ssaki, płazy i gady:
– Jeż, nietoperze (12 gatun-
ków), suseł moręgowany
i perełkowy, świstak, chomik
europejski, smużka, żołędni-
ca, koszatka, popielica, nie-
dźwiedź brunatny, borsuk.
– Traszka grzebieniasta, zwy-
czajna, karpacka i górska,
salamandra, kumak nizinny

i górski, grzebiuszka ziemna,
ropucha szara i zielona,
ropucha paskówka, rzekotka
drzewna, żaby: wodna,
śmieszka, jeziorkowa, traw-
na,moczarowa, żółw błotny,
jaszczurka zwinka, zielona
i jaszczurka żyworodna,
padalec, zaskroniec, wąż
Eskulapa, żmija zygzakowata

Wiewiórka,aby
przeżyćzimę,
musi zebraćok.
10tys.sztuk
nasion iowoców

Pies wyprowadzany na spacer
dolasupowinienbyćnasmyczy.
Ten nakaz często jest ignoro-
wany, a że w każdym psie drze-
miejednakdrapieżnik,więcnaj-
lepsza tresura może zawieść
w konfrontacji z nagle ujawnio-
nyminstynktemłowieckim.Dla-
tego pracownicy Nadleśnictwa
Gdańskstworzylistronę,naktó-
rej pokazują, jak okrutne mogą
być skutki pozostawiania psa
w lesie bez smyczy –
www.pieswlesie.blogspot.com.

Około 5 ton elektrośmieci zgro-
madzili uczniowie i nauczyciele
ze Szkół Okrętowych i Ogólno-
kształcących Conradinum
w Gdańsku Wrzeszczu podczas
zbiórki zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego.
Stare lodówki, telewizory, kom-
putery dostarczano do nich nie
tylkozGdańska.Przywozilitakie
urządzeniarównieżmieszkańcy
Tczewa, Łęgowa, a także z woje-

wództwa warmińsko-mazur-
skiego. Zbiórkę elektrośmieci
zorganizowały w Conradinum
uczniowskie Ekozespoły.
Nad sprawnym przebiegiem tej
akcji czuwały: Magdalena
Ankiewicz - Kopicka (nauczy-
cielka chemii), Monika Kulesza-
Cisiak(nauczycielkabiologii),Jo-
anna Wieczorek (nauczycielka
geografii). Dostarczeniem tych
odpadów do bezpiecznego
unieszkodliwienia zajęła się
firmaTotalRecyclingServices.

– Część demontujemy u sie-
bie, część przekazujemy do wy-
specjalizowanych firm – wyjaś-
nia Jakub Walentowski, przed-
stawiciel spółki. – Lodówki
wysyłamy tam, gdzie można
bezpiecznieusuwaćznichfreon.

Aco można„wydobyć”np.ze
starych komputerów? Otóż,
komputerowa elektronika za-
wiera metale szlachetne. Są to
np. złoto, srebro, pallad. Żeby
odzyskać te cenne pierwiastki,
zdemontowane elementy elek-

troniczne wysyła się z Polski
do specjalistycznych firm
w Szwecji. W Polsce też można
zlecać wymontowywanie nie-
których cennych metali. Nie
wszystkie jednak udaje się wy-
dobyć. Dlatego bogaty wnie od-
pad jedzie za granicę.

– Na jeden pierścionek po-
trzeba złota z kilkudziesięciu
starychkomputerów–oceniaJa-
rosławPiekut,dyrektorgeneral-
nego Steny ds. WEEE (Waste
Electrical and Electronic

Equipment) w Polsce. – Recy-
kling komputerów się opłaca.
Gorzej jest z unieszkodliwia-
niemiwykorzystywaniemwtór-
nych surowców z lodówek.
Stena zainstalowała specjali-
styczną aparaturę do odsysania
freonu i jego magazynowania.
Nieumiejętne usuwanie z tych
urządzeńmetaluprzezzbieracz
złomu powoduje, że dużo fre-
onu ulatuje do atmosfery – ze
sprężarek, a także z izolacyjnej
pianki.

KazimierzNetka

Nie wyrzucaj elektrośmieci byle gdzie Piestylko
nasmyczy


