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ZAJĄC SZARAK
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Zając szarak (Lepus europaeus)
to ssak z rodziny zającowatych o
szarobrązowym kolorze ciała,
białym spodzie. Ma bardzo duże i
silne nogi oraz serce. Bardzo
szybko biega. Naturalnymi
wrogami zająca są: lis, myszołów,
wrona siwa, pies, wilk, kuna,
tchórz, orzeł przedni, puchacz,
jastrząb. Zające czynią szkody w
sadownictwie, niszcząc korę
drzew.

z

z

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO
▪Europa i Azja są obszarami

pierwotnego występowania.
Gatunek został
introdukowany w obu
Amerykach i Australii.
Zamieszkuje pola uprawne,
łąki, skraje lasów. Unika
dużych kompleksów leśnych.
W Polsce występuje tylko
podgatunek nominatywny.
Najliczniej występuje u nas w
centralnej części kraju, w
Małopolsce i na
Lubelszczyźnie.

z

TRYB ŻYCIA I ZACHOWANIE
▪

Zając nie przemieszcza się
na duże odległości w
terenie. Jest zwierzęciem
osiadłym. Nie jest
zwierzęciem towarzyskim.
Żyje, poza okresem rui,
samotnie.

▪

Latem żeruje o zmroku i o
świcie. W zimie żeruje
także w nocy.

▪

Niewiele ponad 2%
populacji dożywa 13 lat,
zwykle 5-6 lat.
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MORFOLOGIA I ANATOMIA

▪

Zając osiąga rozmiary
do 76 cm długości ciała
i masę do 8 kg. Ogon
ma długość około 10
cm.
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POŻYWIENIE

▪

Jest roślinożerny. Zjada
rośliny zielone, owoce, korę
pędów drzew, nasiona,
grzyby. Żeruje w nocy,
rzadziej w dzień. Za dnia leży
nieruchomo w legowisku,
gdzie trudno go zauważyć.
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ROZMNAŻANIE
▪

W ciągu roku możliwe 3-4 mioty. Okres
porodu przypada na marzec-kwiecień. Liczba
młodych w miocie - do 6. Możliwe jest
ponowne zapłodnienie ciężarnej samicy.
Młode bardzo szybko są zdolne do
samodzielnego życia. Samica od razu
opuszcza młode, które pozostają nieruchome
przez kilka dni w gnieździe, potem rozchodzą
się na odległość kilku-kilkunastu metrów od
siebie. Samica karmi krótko młode w nocy o
ściśle określonej porze. Po dwóch tygodniach
młode jedzą rośliny zielone, a po miesiącu są
samodzielne.

▪

Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 7
miesięcy, samce nieco wcześniej, bo w 5-6
miesiącu życia.

▪

W Polsce pierwsze mioty pojawiają się w
marcu, ostatnie we wrześniu.
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OCHRONA I ZAGROŻENIA

▪

Gatunek ten nie jest zagrożony
wymarciem. Ma status LC w Czerwonej
Księdze Gatunków Zagrożonych. Dla
tego gatunku bardzo zmienna jest
liczebność, która zależy od pogody i
czynników chorobowych. Zając jest
zwierzyną łowną z okresem ochronnym.

CIEKAWOSTKI
z
▪

Zając bez rozbiegu skacze na wysokość 2
m. Może poruszać się z prędkością 80
km/g. Pojedyncze skoki wynoszą do 4 m!

▪

Młode zająca nie mają zapachu.

▪

Tylne łapy zająca są znacznie dłuższe niż
przednie. W trakcie kicania zając stawia
tylne łapy przed przednimi.

▪

Zające, tak samo jak króliki, mają bardzo
szerokie pole widzenia. Umożliwia im to
szybkie dostrzeżenie zagrożenia, w tym
drapieżników, które skradają się z tył lub z
boku. Tak rozwinięty wzrok gwarantuje
natychmiastową reakcję i pozwala na
szybką ucieczkę.

▪

Zwierzęta te – wbrew powszechnym
wyobrażeniom – nie wykopują norek.
Tworzą płytkie legowiska w otoczeniu traw i
krzewów.
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ZAJĄC
WIELKANOCNY

▪

Zając wielkanocny – jeden ze świeckich symboli Wielkiej
Nocy, święta chrześcijan.

▪

Pomimo że pierwsze interpretacje znaczenia zająca w
chrześcijaństwie pochodzą z pism pisarzy
wczesnochrześcijańskich to najstarsze źródła łączące zająca
z symboliką jajka wielkanocnego pochodzą z końca XVII
wieku.

▪

Wyjaśnień takiego połączenia jest wiele – nawiązanie do
zwyczajów podatkowych (składanie daniny w naturze),
kojarzenie zwierzęcia z nadejściem wiosny czy utożsamianie
zająca z tym stworzeniem, które według rodziców, przynosi
dla dzieci pisanki jako drobne upominki. Popularność
symbolu zająca znacznie wzrosła wraz z pojawieniem się
kartek pocztowych ze świątecznymi życzeniami.
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▪

Zwyczaj obdarowywania przez zająca
pochodzi z Niemiec. W Polsce obchodzony
jest w niektórych regionach, m.in. na Śląsku,
Pomorzu Zachodnim, czy w Wielkopolsce.

▪

Według tradycji zając chodzi z koszykiem
wielkanocnym i zostawia prezenty (zazwyczaj
są to drobne upominki lub słodycze) w
pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w
koszyczkach ukrytych w domu lub ogrodzie,
wyścielonych pociętą na paski zieloną bibułą.
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ZRÓB TO SAM ☺

https://dzieciaki
z
wdomu.pl/2017/
04/jak-zrobiczajaczkawielkanocnegoz-dziecmi.html
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Materiały pozyskane ze źródeł:

http://grzanka.pl/tag/zajac-szarak/
https://www.tomasz-grzegorczyk.pl/zajac-szarak/
https://www.medianauka.pl/zajac-szarak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaj%C4%85c_szarak#/media/Plik:Lepus_europaeus_range_Map.p
ng
http://www.wolinpn.pl/monografie.php?mid=10&subpage=3
https://www.lublin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/H9HmG48Tuos2/content/lesnyslownikpojec/pop_up?doAsUserId=PnYW6%252BjtYBc%253D%2Fde&_101_INSTANCE_H9HmG48T
uos2_viewMode=print&_101_INSTANCE_H9HmG48Tuos2_languageId=pl_PL
https://przyrodapolska.pl/zajac-szarak/
http://www.hodowle.eu/115_Hodowla_zajecy.html
https://animalistka.pl/2019/04/21/15-ciekawostek-o-zajacach-nie-tylko-na-wielkanoc/
https://fajnepodroze.pl/zajace-ciekawostki-informacje-dla-dzieci/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaj%C4%85c_wielkanocny
https://pl.depositphotos.com/vector-images/zaj%C4%85c-wielkanocny.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-z-dziecmi.html

