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Dzień dobry! Bo jest naprawdę dobry! To już ostatnie dni lutego, a więc koniec kalendarzowej zimy, co
oznacza rychłe nadejście wiosny! To ona niesie za sobą
zmiany, które ubierają nasz świat w przepiękne barwy.
Dzisiaj chciałabym wspólnie z Wami porozmawiać, między
innymi, o zwierzętach, w szczególności o białym misiu, który za dwa dni będzie obchodził swój wyjątkowy dzień, taki
dzień imienin, można by powiedzieć oraz innych ciekawostkach. Zapraszam!

W pigułce o polarnych misiach
27 lutego – Międzynarodowy
Dzień Niedźwiedzia Polarnego
Kilka pytań o niedźwiedziu polarnym
Jak wygląda? Jest największym żyjącym współcześnie niedźwiedziem – waga starych samców
dochodzi do 800 kilogramów, lecz
przeciętne niedźwiedzie ważą około
300-450 kilogramów, długość ciała
to 2 do 2,5 metra. Wydłużony kształt
ciała odróżnia go od innych niedźwiedzi. Futro grube i gęste, białe lub
u starszych osobników żółtawobiałe,

od zimna chroni go ponadto gruba
warstwa tłuszczu.
Gęsto owłosione stopy pomagają w stąpaniu po śniegu i stanowią
naturalną ochronę przed mrozem.
Palce złączone do połowy długości
skórą przystosowane są do zwinnego
poruszania się w wodzie. Wyróżnia
się świetnym powonieniem (potrafi
wyczuć zdobycz z odległości 5-7 km,
a także przez grubą warstwę śniegu),
co więcej, jest obdarzony ostrym
wzrokiem i słuchem.
Jak żyje? Jest doskonałym pływakiem, w lodowatej wodzie oceanu
może pokonywać dziesiątki
kilometrów. Świetnie nurkuje, mając przy tym otwarte
oczy i zamknięte otwory nosowe i uszne.
Dysponuje niesamowitą
wytrzymałością, sprawnością i siłą. Niekiedy bytuje na
krach lodowych, pozwalając
prądom morskim unosić się
ku nowym łowiskom. Nie atakuje człowieka i niezaczepiony ucieka przed nim.
Zdarza się jednak, że wygłodniałe zwierzęta plądrują
zapasy żywności gromadzone
przez Eskimosów w tundrze
lub rozgrzebują śmietniska
wokół ludzkich osiedli. Każdej jesieni 50-100 niedźwiedzi odwiedza kanadyjskie
miasto Churchill (które zwane jest światową stolicą tych

zwierząt), a przede wszystkim jego
śmietniki!
Gdzie go można spotkać? Na Wybrzeżu Arktyki w okolicach Koła Podbiegunowego.
Czym się odżywia? Podstawową
zdobyczą niedźwiedzia są foki, na które
czatuje przy ich otworach oddechowych
w lodzie, z rzadka narwale, a nawet
morsy. Nie odmawia sobie również ryb,
lemingów, ptasich jaj i padliny. Mogą
również żywić się wszelkiego rodzaju
odpadkami. W czasie krótkiego, polarnego lata spotkać go można zjadającego
mech, trawy i porosty.
Jak długo żyje? Co 3-4 lata samica
jest w ciąży i wówczas zapada w sen
zimowy. W dużej zaspie śniegu przygotowuje sobie już w październiku dużą
jamę zamkniętą blokiem lodowym. W
mroźnych miesiącach zimy rodzi się
od 1 do 3 niedźwiadków, stosunkowo małych w porównaniu z ogromnym
cielskiem samicy. Po około 3 miesiącach
opuszczają legowisko, lecz samica opiekuje się nimi aż przez 3 lata, ucząc je
pływania i skutecznego polowania.
Żyją około 40 lat.
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Psychotest: Czy lubisz zwierzęta?
Rano otwieracie oczy i
pierwsze spojrzenie pada
na:
książkę przyrodniczą – 10
małego kotka wiszącego
na zasłonce – 15
budzący Was budzik – 0
tornister – 5
śpiącego pieska przy łóżku – 20
Po szkole wracacie do domu. Co robicie?
Zasiadacie przy komputerze – 0
Niechętnie idziecie z kotem do lekarza – 10
Idziecie do sklepu kupić
jedzonko swojemu pupilkowi – 5
Idziecie na spacer z pieskiem – 15
Uzupełniacie miski zwierząt i siadacie do nauki
– 20
Rodzice pozwolili wam

na zwierzątko w domu, co
wybierzecie?
Pieska, małego Yorka – 5
Kota, drogiego Persa – 0
Przygarniecie kotka z podwórka – 15
Zamiast kupować, przekażecie pieniądze na schronisko – 10
Przygarniacie zwierzątko
ze schroniska – 20
Ze zwierząt najbardziej
lubicie:
Koty – 15
Psy – 20
Konie – 10
Gryzonie – 5
Inne – 0
Odpowiedzi:
0-15 punktów – Niestety,
nie możecie mieć w domu zwierzątka i nie ważne,
byłby to chomik czy duży
pies. Dla Was liczą się jedynie zwierzęta w zoo.

Pokoloruj rysunek

20-30 – Zwierzątko w waszym domu, owszem, ale
powinniście się zastanowić, czy pies taty i kot
mamy, nie są również Waszym kotem i psem? Przecież stanowicie rodzinę!
Kochacie zwierzęta raczej
na odległość.
35-50 – Rasowy pies czy
kot w domu nie stanowi o Waszej miłości do
zwierząt. Pieniądze wydane na ich pielęgnację
również. Ale, kochacie
zwierzęta. Pamiętajcie
jednak, że dachowiec
czy kundel są tak samo przyjacielscy i milusińscy, a być może
jeszcze bardziej…
55-65 – Tak, jesteście
miłośnikami zwierząt! Umieć, potrafić kochać, to wielka
rzecz.

70-80 – Z całą pewnością
musicie mieć w domu psa.
Jesteście osobą odpowiedzialną i każdy czworonóg
może liczyć na Was w każdej chwili. A wiedzcie, że
odpowie Wam niezwykłą
wiernością i oddaniem!

ALE DOWCIP!
Jak odróżnić gatunki niedźwiedzia?

Podchodzimy do niedźwiedzia i kopiemy go mocno w kostkę i jeśli:
a) uciekamy, a niedźwiedź nas nie goni
– jest to miś pluszowy;
b) uciekamy na drzewo, a niedźwiedź za
nami – jest to niedźwiedź brunatny;
c) uciekamy na drzewo, zaś niedźwiedź
zaczyna nim trząść, tak abyśmy spadli
– jest to grizzly;
d) uciekamy na drzewo, a niedźwiedź
za nami zajadając liście – jest to miś
koala;
e) uciekamy, ale nigdzie nie ma drzew –
jest to niedźwiedź polarny.

