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Zimsko 
spanje

Kaj če bi, kakor nekatere živali, mr-
zlo zimo preprosto prespali? Jaz bi 
rekel, nikakor ne, kajti zima je čas, 
ko sneg in led čudovito začarata na-
ravo. Potem še raje v tem času kakor 
ptice selivke naprej v južne, toplejše 
kraje!

Zares pozimi mnogim toplokrv-
nim živalim primanjkuje hrane. 
Zato se nekatere preselijo v kraje, 
kjer laže preživijo mrzli čas. Dru-
ge živali, npr. netopirji ali ježi, pred 
zimo poiščejo varno zavetje, njihov 
življenjski potek pa postane komaj 
zaznaven.

Pa poglejmo netopirje ali mrač-
nike! Saj jih poznate, ko poleti v 
mraku letajo in s svojim radarskim 
čutom vedno najdejo pravo pot. 
Zdaj pozimi visijo v votlini z glavo 
navzdol in se stiskajo, da ne bi izgu-
bili toliko toplote. Znižajo pa tudi 
telesno temperaturo, srčni utrip in 
dihanje se upočasni.

Najbolj znan zimski zaspanec je 
polh, ki je kakor veverica drevesni 

prebivalec. Zaradi krzna ga pone-
kod tudi lovijo. Jeseni si polh na te-
lesu nabere dosti maščobe, nato se 
skrije v svoje gnezdo, se zvije v krog, 
kosmati rep pa ovije okoli obraza. 
Nič ne vidi, nič ne sliši in spi globo-
ko zimsko spanje.

Znano je, da tudi medved sodi 
med zimske zaspance. Vendar se 
mu telesna temperatura ne zniža, 
zato se zgodi, da se medved v to-
plejšem času tudi med zimo zbudi. 
Pazite torej, da ne srečate v samo-
tnem zimskem gozdu nepričakova-
no kakega kosmatinca!

Kako je to pri veverici? Tudi ona 
ne prespi vse zime, ampak se v to-
plejših dneh prebudi ter si poišče v 
svoji bogati zalogi iz jesenskega časa 
kaj za pod zob.

In mi? Bomo zimo prespali? Ver-
jetno ne! Pojdimo raje v belo, kra-
sno naravo, posvetimo se športu, da 
bomo ponoči »kakor polhi« spali!
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