
Czas zimowy w przyrodzie 

 

Temperatura zimą jest niska, często ujemna. 

Zdarzają się opady śniegu i szadź, a rzeki i 

jeziora bywają zamarznięte. Dla przyrody jest 

to czas odpoczynku, ale i wyzwanie – jak 

przetrwać bez pożywienia. O tej porze roku 

niektóre zwierzęta, w tym owady, ślimaki, 

płazy i gady, ukrywają się w spróchniałych pniach, w ściółce leśnej, jaskiniach lub po prostu 

zagrzebują się głęboko w ziemi czy w mule na dnie zbiorników wodnych. Część, jak 

nietoperze, niedźwiedzie, borsuki i wiele gryzoni, zapada w sen zimowy zwany hibernacją. 

Serce zwierząt w tym stanie może ograniczyć bicie nawet do trzech razy na minutę. 

Wolniejszy staje się również oddech, a temperatura ciała spada do kilku stopni Celsjusza. 

Dzięki temu zwierzęta te prawie nie zużywają energii i mogą przeżyć zimę, nie pożywiając 

się. 

Pozostające w Polsce ptaki oraz wiele ssaków przejawia o tej porze roku normalną 

aktywność. Ich sierść i podszerstek stają się gęstsze i cieplejsze. Zabarwienie piór i sierści 

często robi się jaśniejsze, dzięki czemu zwierzęta stają się trudno zauważalne na tle śniegu. 

Dużym problemem jest znalezienie pożywienia. Dziki, sarny i jelenie grzebią w śniegu, 

wyjadając resztki trawy, korzenie czy pozostałe po jesieni owoce. Zazwyczaj las jest w stanie 

wyżywić swoich mieszkańców. Czasem jednak, w okresie wyjątkowo śnieżnych i długich 

zim, leśnicy muszą dokarmiać zwierzęta. Wykładają im w paśnikach siano, marchew, kapustę 

i ziarna zbóż. 

blob:https://epodreczniki.pl/6abd838b-1707-4672-a979-787c9bb2a97d 

Większość ptaków odlatuje z Polski pod koniec lata i jesienią. Zimą spotykamy głównie te 

żyjące u nas cały rok. W miejsce niektórych ptaków odlatujących na zimę przylatują z 

zimniejszych krajów inne - należące do tego samego gatunku. Tak jest chociażby w 

przypadku gawronów, sójek, kawek czy grubodziobów. 

Zimą można obserwować też ptaki, których latem u nas nie ma. Należą do nich na przykład 

jemiołuszki i gile. Dlaczego przylatują? Przybywają ze wschodu i z północy Europy, gdzie 

zima jest znacznie bardziej surowa. Upodobały sobie u nas wiele drzew, np. jarzębiny czy 

jemioły, których owoce są doskonałym pokarmem. Do 

ptaków zimujących należą również krzyżodzioby. 

Podczas łagodnych zim dom mogą u nas znaleźć ptaki 

wodne, np. kaczki lodówki, uhle i edredony. Niektóre 

z nich można spotkać tylko nad brzegiem morza. 

Niekiedy zimują u nas także duże drapieżniki jak 

myszołowy włochate czy sowy śnieżne. 

 



Ciekawostka 

Dla niektórych zwierząt zima jest okresem rozrodu. Przykładem są krzyżodzioby. Zima to dla 

nich dobry czas, gdyż żywią się nasionami drzew iglastych. Nasiona szyszek sosen, świerków 

i modrzewi zawierają dużo składników odżywczych, dlatego ptaki te nawet w mroźne dni z 

łatwością mogą wykarmić swoje pisklęta. 

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/co-slychac-w-przyrodzie-zima 

 

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/co-slychac-w-przyrodzie-zima


 

 



 


