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Zima w lesie

Zajęcia terenowe:

Zajęcia w klasie:

metody  
i formy pracy:

• asymilacja wiedzy 
(pogadanka),

• samodzielne 
dojście do wiedzy 
(obserwacja, 
praca z tablicami 
przedstawiającymi 
tropy zwierząt).

ŚRODKI 
DYDAKTYCZNE:

• tablice z tropami 
zwierząt,

• szkicowniki, pisaki,
• kieszonkowe atlasy 

tropów zwierząt,
• aparaty fotograficzne.

uwagi 
O pRZEbIEgu 

ZAjęć:
Do przeprowadzenia 
zajęć konieczne są 
odpowiednie warunki 
atmosferyczne. 
Najlepiej przeprowadzić 
obserwacje, gdy leży 
warstwa świeżego 
śniegu określana przez 
leśników jako ponowa. 
Wówczas tropy zwierząt 
są doskonale widoczne.

CElE KsZTAłCENIA:



1. nabywanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
2. pogłębienie wiedzy o bioróżnorodności organizmów,
3. pogłębienie wiadomości na temat mechanizmów adaptacyjnych zwierząt 

do warunków zimowych,
4. wprowadzenie pojęć diapauza i hibernacja,
5. rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt bytujących zimą w lesie.
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Zima w lesie

pRZEbIEg ZAjęć:

FAZA wpROwADZAjąCA:

Nauczyciel:
1. Przeprowadza czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Przypomina o zasadach zachowania się w lesie i zasadach bezpieczeństwa.
3. Wprowadza w tematykę zajęć. Kieruje pytania do uczniów dotyczące warunków 

panujących podczas zimy takich jak np. wahania temperatur, dostępność wody 
i pokarmu oraz długość dnia i nocy.

4. Kieruje pytania do uczniów na temat zmian zachodzących u roślin i zwierząt.
5. Powtarza wiadomości dotyczące regulacji temperatury ciała u zwierząt 

(zmiennocieplność i stałocieplność).
6. Podaje temat zajęć i omawia ich przebieg.

FAZA REAlIZACYjNA:

Nauczyciel:
1. Przedstawia informacje na temat spoczynku zimowego roślin:

a. omawia krótko działalności inhibitorów wzrostu np. kwasu abscysynowego 
(ABA),

b. wprowadza pojęcie stanu suszy fizjologicznej,
c. omawia strategie przetrwania zimy (zrzucanie liści, utrata naziemnych 

części, tworzenie nasion),
d. omawia przystosowanie do niskich temperatur roślin zimozielonych 

na przykładzie iglastych.
2. Omawia sposoby na przetrwanie zimy (Załącznik 1) występujące u zwierząt:

a. zmiennocieplnych,
b. stałocieplnych.

3. Przedstawia różnice między śladami (miejsca żerowań, zgryzy bobrów, 
wyplówki sów, odchody itp.) i tropami zwierząt (odciski kończyn pozostawione 
przez zwierzęta).

4. Wykazuje konieczność liczenia tropów w celu określenia liczebności populacji, 
szacowania przyrostu naturalnego, potrzebne do ustalenia ilości zwierzyny 
do odstrzału w danym sezonie łowieckim. 

5. Omawia sposoby i zasady dokarmiania zwierzyny podczas zimy przez leśników  
(Załącznik 4).

6. Dzieli uczniów na dwuosobowe grupy.
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pRZEbIEg ZAjęć:

FAZA REAlIZACYjNA:

Nauczyciel:
7. Podaje polecenia do wykonania w grupach.

Należy:
• odszukać w terenie tropy i ślady zwierząt,
• ustalić czyj to trop,
• policzyć ile zwierząt pozostawiło tropy,
• ustalić kierunek tras tych zwierząt,
• wykonać szkic pojedynczego tropu wraz z opisem (zaznaczyć palce, szpile, 

opuszki, racice itp),
• zrobić szkic ścieżki z kilkoma tropami,
• zwrócić uwagę na układ tych tropów,
• porównać i zaznaczyć na rysunku tropy kończyn przednich i tylnych,
• dokonać dokumentacji fotograficznej.

8. Rozdaje tablice z tropami zwierząt, przewodniki do rozpoznawania  
tropów.

9. Rozdaje szkicowniki i pisaki.
10. Wyznacza czas na wykonanie zadań i miejsce zbiórki.
11. Po upływie wyznaczonego czasu sprawdza poprawność i rzetelność 

wykonania pracy.
12. Prosi każdą grupę o prezentację swoich obserwacji.
13. Porównuje tropy sarny i jelenia, podkreślając, że są to dwa różne gatunki. 

Podaje podobieństwa i różnice pomiędzy nimi.

FAZA pODsumOwująCA:

1. Sprawdza stopień w jakim uczniowie przyswoili treści wprowadzone 
podczas zajęć.

2. Ocenia najbardziej aktywnych uczestników zajęć.
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Załącznik 1.

Tropy ssaków kopyTnych 
– porównanie wielkości
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Rycina 1. Porównanie wielkości tropów ssaków kopytnych.

Rycina 2. Budowa racicy.
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Załącznik 2.

Tropy pTaków i ssaków

Rycina 2. Tropy ptaków.

Rycina 1. Tropy ssaków.
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niedźwiedź wilk lis ryś borsuk łasica sarna łoś jeleń dzik zając
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Załącznik 3.

1. sposoby na przetrwanie zimy zwierząt zmiennocieplnych lądowych 

(bezkręgowce, płazy, gady).

Większość owadów składa jaja po czym ginie np. pasikoniki, brudnica nie-

parka ale niektóre z nich szukają kryjówki. Ukryte w dziuplach, szczelinach, 

na strychach czy w piwnicach lub zagrzebane w ściółce czy pod kamienia-

mi, są w stanie przetrwać okres mrozów. Należą do nich motyle takie jak 

np. rusałki, latolistek cytrynek, biegacze i biedronki. Część owadów wytwa-

rza dodatkowe zabezpieczenia w postaci wydzieliny, oprzędu albo galasu 

(narośla na liściach). Rusałka admirał to nieliczny motyl migrujący, który 

po złożeniu jaj przemieszcza się na południe Europy. 

U wielu owadów w czasie zimy występuje okres zahamowania rozwoju 

i metabolizmu zwany diapauzą. U różnych gatunków występuje ona w innym 

stadium rozwojowym. U świerszczy diapauzę przechodzą larwy, a bielinek 

kapustnik spędza zimę w postaci poczwarki. 

Zimą w ciele owadów wzrasta w płynach ustrojowych stężenie glicerolu, 

co obniża temperaturę zamarzania.

Płazy takie jak ropuchy, kumaki, rzekotki, traszki czy salamandry na 

okres chłodów chowają się do wykopanych głęboko w ziemi norek. Często ro-

bią to w grupach nawet różnogatunkowych. Płazy i gady lądowe gromadzą 

w płynach ustrojowych substancje zapobiegające zamarzaniu np. taurynę. 

Innym zabezpieczeniem tych organizmów jest gromadzenie we krwi glukozy 

i glicerolu. Opisywane są przypadki powrotu do życia żab zamarzniętych 

w lodzie. Oznaczać to może, że krótkotrwałe zamarznięcie ich płynów ustro-

jowych nie jest dla nich zabójcze, jeśli mróz nie uszkodził innych tkanek. 

sTraTegie zwierząT 
na przeTrwanie zimy

niedźwiedź wilk lis ryś borsuk łasica sarna łoś jeleń dzik zając
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2. sposoby na przetrwanie zimy u wodnych zwierząt zmiennocieplnych 

(bezkręgowce, ryby, płazy, gady).

Zwierzęta wodne mają lepsze warunki na spędzenie zimy niż organizmy 

lądowe, gdyż temperatura wody pod lodem zawsze jest dodatnia. Skoru-

piaki i larwy owadów (ważek, jętek, widelnic, chruścików) dobrze znoszą zimę 

zagrzebane na dnie zbiornika. Kręgowce wodne w okresie zimowym zwykle 

przestają żerować, stają się mniej aktywne, zakopują się w muł i zapada-

ją w odrętwienie. Ciekawostką jest fakt, że niektóre gatunki przystępują 

w tym niekorzystnym okresie roku do rozrodu np. pstrąg. Zimą w zbiorni-

kach wodnych przebywają niektóre płazy np. żaba trawna, żaba śmieszka. 

Na dnie jezior zimuje również żółw błotny, który w stanie odrętwienia może 

przetrwać nawet pół roku.

3. sposoby na przetrwanie zimy u zwierząt stałocieplnych (ptaki i ssaki).

Zwierzęta utrzymując stałą temperaturę ciała, mogą być aktywne na-

wet w czasie srogiej zimy. Jednak z powodu trudnych warunków a zwłaszcza 

problemów ze znalezieniem pożywienia, muszą w różny sposób przystosować 

się do zimy. Większość zmienia okrywę włosową na gęstszą i jaśniejszą, gro-

madzi zapasy pożywienia lub odkłada pod skórą warstwy tkanki tłuszczowej. 

Niektóre stałocieplne zapadają w sen zimowy. Ssaki chowają się w kryjów-

kach, dziuplach, gniazdach albo pod śniegiem. Mogą zapadać w sen płytki 

zwany spoczynkiem zimowym lub głęboki czyli hibernację. W obu przypadkach 

metabolizm zwalnia, spada temperatura ciała, przy czym w przypadku snu 

płytkiego spada ona o kilka, a w czasie hibernacji nawet ponad dwadzieścia 

stopni. Na przykład temperatura ciała niedźwiedzia spada z 38º C do 31º C, 

a świstaka aż do 8ºC. Zmniejsza się również częstość uderzeń serca. U jeża 

ze 120 uderzeń na minutę do 20. Jeśli temperatura ciała zwierzęcia spadnie 

w czasie hibernacji za bardzo, wówczas sen zostaje na krótko przerwany. 

Czas trwania snu zimowego jest różny i może dochodzić nawet do 9 miesięcy.



Zima w lesie

– 8 –

Załącznik 3.

1 Spałowanie to obdzieranie przez zwierzęta kory, która zawiera cenne składniki pokarmowe. 
Łoś, jeleń i żubr ogryzają najczęściej korę sosny, dębu, jesionu czasem świerka i jodły. 

2 Karma objętościowa to karma sucha (siano, suszona koniczyna, lucerna, seradela, słoma 
oraz karma soczysta (rośliny okopowe, kapusta, kiszonki). Karmę treściwą stanowią ziarna 
zbóż zwłaszcza kukurydzy, rośliny strączkowe, owoce i nasiona drzew, rzadziej karma synte-
tyczna w postaci granulatów, śruty, wytłoków.

sposoby dokarmiania zwierząt 

Gdy zima jest mroźna, a pokrywa śnieżna zalega długo, jest gruba i zlo-

dowaciała, zwierzęta mają trudność ze znalezieniem pokarmu i wody. 

Aby pomóc zwierzynie leśnej w tym trudnym okresie leśnicy stosują róż-

ne zabiegi:

1. Ułatwienie możliwości korzystania z naturalnego wodopoju.

2. Odśnieżanie miejsc naturalnego występowania pokarmu (np. borówki 

czernicy).

3. Ścinanie drzew do spałowania1.

4. Stosowanie lizawek lub gryzawek zawierających cenne składniki mi-

neralne.

5. Zakładanie budek dla kuropatw.

6. Dokarmianie zwierząt w specjalnie przystosowanych do tego paśnikach 

karmą objętościową i treściwą2.

7. Zakładanie podsypów dla kuropatw i bażantów.

8. Wykładnie liściarek dla zwierzyny płowej (nasączone solą pędy drzew 

i krzewów np. malin, topinamburu, słonecznika).

9. Stosowanie snopówki (całe snopy zboża wraz z ziarnem w kłosach), 

jako karma dla dzików i zwierzyny płowej.

sposoby i zasady dokarmiania 
zwierząT w zimie
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10. Zakładanie plewisk (plewy wysypane na ziemię, polane wodą i ubite). 

11. Zakładanie paśników dla zajęcy (ułożone przy palikach warstwowo rośli-

ny okopowe, gałęzie iglastych, siano, na górze snopek).

12. Zakładanie poletek: 

•	 poletko żerowe – obszar, na którym uprawia się rośliny okopowe, motyl-

kowe lub zboża, a następnie udostępnia się je zwierzynie na żerowanie, 

•	 poletko zgryzowe – powierzchnia z na-

sadzonymi krzewami i drzewami ( wierz-

ba, dereń, drzewa owocowe), których 

pędy służą jako pokarm, 

•	 poletko produkcyjne – miejsce, na któ-

rym koła łowieckie prowadzą produkcję 

roślin i z których zbiory przeznacza się 

na zimową karmę dla zwierzyny.

zasady dokarmiania zwierząt

Zwierzęta można dokarmiać tylko w porozumieniu z miejscowymi leśnika-

mi lub myśliwymi, którzy wskażą miejsca, w których można wyłożyć karmę.

Leśnicy ostrzegają, że niewłaściwe dokarmianie zwierząt może przy-

nieść więcej szkód niż pożytku. Gromadzenie się zwierząt przy paśnikach 

może wiązać się z ryzykiem łatwego rozprzestrzeniania się chorób lub 

zwiększonym zagrożeniem ze strony drapieżników. Ważne jest także, aby 

podawać pokarm zbliżony do naturalnego. 

Niewłaściwa dieta może być przyczyną chorób, a karmienie wyłącznie 

suchym pożywieniem może wywołać odwodnienie organizmu. Zwierzęta 

przyzwyczajają się ponadto do dokarmiania i przestają szukać naturalne-

go pożywienia lub z powodu niewłaściwej diety tracą naturalne mechanizmy 

przystosowawcze, pozwalające przetrwać trudne warunki. Przerwanie do-

karmiania może być tragiczne w skutkach. Zatem jeśli zaczynamy dokar-

mianie, to należy to robić systematycznie, tak długo jak trwa sroga zima. 
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