ZIMOWE CIEKAWOSTKI

PIERWSZY DZIEŃ
ZIMY
Termin kalendarzowej zimy
jest stały i przypada na 22
grudnia. Drugim terminem
określającym nadejście tej
pory roku jest zima
astronomiczna. Przypada
ona na dzień 21 lub 22
grudnia, kiedy następuje
przesilenie zimowe.

Istnieje także pojęcie zimy
klimatycznej. Według tego
terminu, zima nadchodzi
w momencie, gdy średnia
dobowa temperatura
spada poniżej 0° Celsjusza.

PIERWSZY DZIEŃ
ZIMY
Dla półkuli południowej
wszystkie opisane daty
i zjawiska są przesunięte
o pół roku.
Za miesiące zimowe na
półkuli północnej uznaje
się grudzień, styczeń
i luty, a na południowej
czerwiec, lipiec i sierpień.
[5]

KOLOR PŁATKÓW
ŚNIEGU
Płatki śniegu są rzeczywiście
przezroczyste, nie białe. Śnieg
wydaje się biały, ponieważ
śnieg to wiązka pojedynczych
kryształków lodu ułożonych
razem. Kiedy światło uderza
w śnieg, odbija się od niego
wokół kryształków lodu,
a „kolor” wszystkich
częstotliwości w spektrum
widzialnym połączonych
w równej mierze jest biały.
Podczas gdy biały jest
kolorem, który widzimy
w śniegu, pojedyncze kryształki
lodu są w rzeczywistości
przezroczyste. [1]

PŁATKI ŚNIEGU POD
MIKROSKOPEM
Fotograf Nathan Myhrvold
wykonał imponujące zbliżenia
płatków śniegu, pozwalając
przyjrzeć się ich wszystkim
szczegółom i zapoznać z ich
niebywałymi kształtami.
Aby uchwycić tak wyraźne
zdjęcia płatków śniegu
pochodzący z Seattle fotograf
udał się do Fairbanks na
Alasce i Yellowknife
znajdującego się na
Terytoriach PółnocnoZachodnich w Kanadzie, gdzie
temperatura spada do 30°
poniżej zera.[7]

KRYSZTAŁKI ŚNIEGU
MAJĄ SZEŚCIOKĄTNY
KSZTAŁT
Z punktu widzenia
matematyki, możliwe, że
jeden płatek śniegu
przypomina inny, ale do
końca nie możemy tego
stwierdzić. Pewne jest to, że
wszystkie kryształki śniegu
mają podstawowy
sześciokątny kształt. Ma to
związek ze strukturą
cząsteczki wody, tzn.
z położeniem atomu tlenu
i dwóch atomów
wodoru.[2]

PŁATKI ŚNIEGU „KRZYCZĄ”
Małe pęcherzyki powietrza są zamknięte w płatkach
śniegu. Powoduje to, że płatek śniegu wydaje głośny
dźwięk, gdy wpada do wody. Ponieważ dźwięk ten ma
częstotliwość od 50 do 200 kiloherców, ludzkie ucho nie
może go niestety usłyszeć.[2]

ŚNIEG TŁUMI
HAŁAS
W ośnieżonym otoczeniu
wszystko wydaje się
spokojniejsze. I jest to nie
tylko nasze wrażenie, ale
fakt ten jest naukowo
udowodniony. Powietrze
zawarte w śniegu
powoduje, że dźwięk jest
„pochłaniany”, a co za
tym idzie wszystkie
odgłosy wydają się
stłumione.[2]

ŚNIEG MOŻE BYĆ
CZERWONY
Każdy, kto zakłada, że śnieg
może być tylko biały, jest
w błędzie. Śnieg może być
również czerwony i jest wtedy
nazywany „krwawym
śniegiem”. Ten czerwonawy
śnieg zawiera mikroskopijne
glony. Organizmy te zawierają
karotenoidy, barwnik
znajdujący się w marchwi,
dlatego podczas kwitnienia
zmieniają kolor na
pomarańczowy lub czerwony.
Taki śnieg występuje
w rejonach, w których poziom
dwutlenku węgla w powietrzu
znacząco wzrasta. [3]

JEZIORO
MICHIGAN
W Chicago wir polarny
zamroził jezioro Michigan
na większą część zimy. Przy
-30° Celsjusza uderzenia fal
o istniejące stosy lodu,
spowodowało powstanie
tzw. lodowych półek (ang.
ice shelves). Wraz z
nadejściem wiosny
temperatury zaczęły
rosnąć, więc lód topi się,
a połamane lodowe półki
są wypychane na
powierzchnię i tworzą
ciekawe formy. [6]

PRZEZ GŁOWĘ NIE TRACIMY WIĘKSZOŚCI CIEPŁA
Naukowcy szacują, że wartość utraty ciepła przez głowę
wynosi około 10%. Tłumaczą to pobudzaniem
termoreceptorów w skórze głowy, szyi i twarzy, co skutkuje
redystrybucją przepływu krwi, tak by nie dopuścić do
obniżenia temperatury mózgu.
Jednak w rzeczywistości ilość ciepła tracona przez głowę
będzie się różnić w zależności od tego jak jesteśmy ubrani,
od poziomu naszej aktywności fizycznej, stanu zdrowia,
a nawet od wieku. Wynika to, na przykład, z niemal
zupełnego braku izolacyjnej tkanki tłuszczowej. Naczynia
krwionośne w odpowiedzi na zimno nie obkurczają się tak
sprawnie jak w innych częściach ciała, np. dłoniach. [8]

Zwierzęta zimą

SEN ZIMOWY
W sen zapada cześć ssaków, a także gady i płazy oraz większość
bezkręgowców ze strefy klimatu umiarkowanego.
Warto jednak pamiętać, że są różne rodzaje snu: sen zimowy,
hibernacja czy też diapauza to strategie przetrwania zimy dla
różnych grup zwierząt.
Zimowa aktywność takich zwierząt jest bardzo ograniczona,
a ich procesy życiowe często znacznie spowolnione – jednak
nadal trzeba mieć na ten okres zgromadzone rezerwy
energetyczne w postaci tłuszczu. Konieczne jest także
znalezienie odpowiedniego schronienia, w którym można by
spokojnie i w miarę komfortowo przespać zimę.
Najpopularniejsze są różnego rodzaju nory i głębokie rozpadliny,
ale także spróchniałe wnętrza drzew, duże sterty liści oraz jaskinie
i bunkry. Zwierzęta różni nie tylko rodzaj zimowego schronienia
ale i rodzaj snu, w jaki zapadają.

SSAKI
Ssaki takie jak borsuk, jenot czy
też niedźwiedź zapadają w sen
zimowy. To dość płytki sen,
połączony z niewielkim
obniżeniem tempa
metabolizmu. Spada również
temperatura ciała takich
zwierząt, chociaż nieznacznie,
np. u niedźwiedzia brunatnego
obniża się z 38°C do niespełna
32°C. Spłyceniu ulega oddech,
zmniejsza się jego częstotliwość
i spada liczba uderzeń serca.
Zwierzęta takie czasami budzą
się, by zaspokoić pragnienie,
a okresowo mogą nawet
żerować i powrócić do w miarę
normalnej aktywności. [8]

GADY I PŁAZY
W przypadku np.: nietoperzy,
chomika europejskiego,
świstaka i jeża możemy już
mówić o hibernacji. U zwierząt
takich w okresie zimy następuje
duże spowolnienie tempa
metabolizmu, a ilość oddechów
spada do kilku na minutę.
Znacznie obniża się też
temperatura ciała: u jeża,
nietoperzy i wielu gadów i
płazów może wynosić zaledwie
1-2°C. Nieco cieplejsze są
chomiki europejskie (około 6°C)
oraz świstaki (do 10°C) – zawsze
jednak jest to temperatura
znacząco niższa niż w okresie
ich pełnej aktywności. [8]

GADY I PŁAZY
Drastycznie spada też
częstotliwość uderzeń serca,
np. w przypadku nietoperzy
z 450 do około 15 na minutę,
a u jeża ze 180 do 20.
Zwierzęta takie pogrążone są
w głębokim letargu, a na
każde wybudzenie zużywają
pokaźną ilość energii. Mimo
tego, okresowo uzupełniają
straty wody lub
przemieszczają się w obrębie
kryjówki, chociaż czynią to
znacznie rzadziej niż ssaki,
które zapadły tylko w sen
zimowy. [8]

BEZKRĘGOWCE
Specyficzną grupą są
bezkręgowce (szczególnie
owady), które zimą również
zapadają w rodzaj letargu.
Jednak w tym przypadku
znacznie częściej niż postaci
dorosłe (imago) zimują
określone stadia rozwojowe:
jaja, larwy lub poczwarki.
Ponieważ następuje wtedy
zahamowanie ich wzrostu
i rozwoju mówimy
o diapauzie.[8]

NIEKTÓRZY
MIESZKAŃCY LASÓW
ZMIENIAJĄ TRYB ŻYCIA
Sarny czy jelenie zimą
tworzą większe grupy. Dzięki
temu skuteczniej poszukują
pożywienia oraz są mniej
podatne na atak ze strony
drapieżników. Sarny tworzą
tzw. rudle, a jelenie chmary.
Gdy pokrywa śnieżna jest
wysoka i ciężko jest się
dostać do zielonych części
roślin, zaczynają obgryzać
pędy drzew oraz spałują
(obgryzają) korę młodych
drzewek. [10]

ZMIANA FUTRA
Większość ssaków zmienia
także futro z letniego na
zimowe. Jest ono dłuższe
i gęstsze. Najczęściej także
cechuje się odmiennym
ubarwieniem, co spełnia
funkcję maskującą. Futro sarny
zmienia się z rudawego na
szarobrązowe. Gronostaje,
łasice, czy zające bielaki
zmieniają kolor futra na białe.
Ptaki radzą sobie inaczej. Po
pierwsze przybywa im piór
puchowych, a także stroszą
pióra, dzięki czemu pomiędzy
nimi powstaje cienka warstwa
termoizolacyjna.[10,12]

Lis w letnim futrze

Lis w zimowym futrze

DOKARMIANIE
PTAKÓW
Bywa, że zimą niektóre
zwierzęta pojawiają się częściej
niż zwykle w mieście – zwłaszcza
ptaki.
Decydując się na dokarmianie
zwierząt, musimy mieć
świadomość, że są to dzikie
zwierzęta, które powinny same
zdobywać pożywienie.
Przyzwyczajanie ich do łatwego
pokarmu, prowadzi m.in. do
utraty instynktu, a także
naturalnego lęku przed ludźmi,
co czasami może być dla nich
niebezpieczne.[10,11]

DOKARMIANIE PTAKÓW
Dobór pokarmu jest bardzo ważny, dlatego warto wiedzieć, czym karmić
latających przyjaciół, aby im pomóc, a nie zaszkodzić. Jednym z dobrych
pomysłów na pokarm są wszelkiego rodzaju nasiona m.in. słonecznika, kukurydzy,
ziarna takie jak proso, pszenica, owies, orzechy, suszone lub świeże owoce,
a także gotowane warzywa.
Nasiona i ziarna, najlepiej wsypywać do karmnika lub specjalnych pojemników.
Karmniki to świetne miejsca dla ptaków, gdzie mogę chwilę odpocząć, a także
pożywić się wartościowym pokarmem. Dobrym pomysłem jest także umieszczenie
w pobliżu karmnika poidełka, gdyż ptakom w zimie często brakuje wody. Trzeba
pamiętać również o systematycznym czyszczeniu karmnika i usuwaniu
z niego niezjedzonych resztek pokarmu.
Powszechnie karmienie ptaków pieczywem nie jest dobrą praktyką, gdyż ich
przewód pokarmowy nie jest dostosowany do takiego jedzenia. Dokarmianie
ptaków pieczywem, zepsutym jedzeniem oraz produktami słonymi może im
bardzo zaszkodzić.
Pamiętajmy, że pokarm powinniśmy kłaść w tym samym miejscu, gdyż ptaki
przyzwyczają się do miejsca, w którym są karmione. Trzeba także je regularnie
dokarmiać do końca zimy. Konsekwencja może tu decydować o życiu zwierząt,
gdyż mocno przywiązują się one do okazywanego wsparcia.[11]
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