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Jesień

Jesień jest to trzecia pora roku w przyrodzie, cechuje się tym, że ma ona najbardziej
umiarkowane temperatury w całym roku, cechuje ją również to, że to pora charakteryzująca się
największą liczbą opadów deszczu w Polsce.

Jesień wpływa na gorsze samopoczucie głównie dlatego, że dzień jest krótszy i brakuje nam
promieni słonecznych.

Oficjalny pierwszy dzień jesieni przypada na 23 września. Jej ostatnim dniem jest 22 grudnia,
kiedy to zaczyna się kalendarzowa zima. W naszej szerokości geograficznej, za miesiące jesieni
uważamy wrzesień, październik i listopad.

Kiedy na naszej półkuli północnej zaczyna się jesień, to na półkuli południowej w tym samym
czasie rozpoczyna się wiosna. Dzieje się tak, ponieważ pory roku zależą od tego, jaka ilość
promieni słonecznych dociera do ziemi w konkretnym czasie. [1]



Jesienne zmiany koloru liści
Czy wiesz dlaczego jesienią liście zmieniają kolor z zielonego na pomarańczowy lub brązowy? 

Dzieje się tak za sprawą ograniczonego dostępu do słońca. Większość z jesiennych barw liści jest
w nich już w lecie, choć są wtedy niewidoczne. Gdy dzień staje się coraz krótszy, zanika
produkcja chlorofilu, czyli barwnika, który odpowiedzialny jest za kolor zielony - dlatego żółkną.

Chlorofil rozkłada się i widoczne stają się inne barwniki m.in. karoten, ksantofil. Jest to barwnik
pomarańczowy znany z marchewki, papryki czy dyni. [3]



Dlaczego jesienią drzewa zrzucają liście

Drzewa pozbywają się liści, aby nie tracić wody podczas zimy. [1]

Liście na zimę zrzucają drzewa liściaste, występujące niemal wyłącznie na półkuli północnej.
Panuje tu klimat umiarkowany - lata bywają upalne, a zimy dość mroźne. Zimą temperatura
znacznie spada, brakuje światła, a woda zamarza. Utrzymanie liści na zimę przez drzewa rosnące
w naszym klimacie byłoby bardzo nieopłacalne. Brak światła uniemożliwia prowadzenie
fotosyntezy, czyli produkcji pokarmu w liściach. Niska temperatura doprowadziłaby do
zamarznięcia wody znajdującej się w liściach, a to spowodowałoby zniszczenie ich komórek. [4]

Wyjątkiem są drzewa iglaste. Ich liście, które przybrały formę igieł, mają małą powierzchnię i są
pokryte grubą warstwą ochronną - to chroni je przed niedostatkiem wody. To dlatego drzewa
iglaste nie muszą zrzucać igieł na zimę, wyjątkiem jest modrzew. [4]



Odlatywanie ptaków do ciepłych krajów

Zapewne jesień kojarzy Ci się również z odlatywaniem ptaków do ciepłych krajów. Dzieje się tak
za sprawą tego, że ptaki, które odlatują nie miałyby możliwości przetrwania w tak ciężkich
warunkach, ponieważ nie miałyby możliwości zdobycia pożywienia. Miedzy innymi do takich
ptaków należą bociany. [1]

Dlaczego ptaki wiedzą kiedy odlatywać do ciepłych krajów?

Ptaki doskonale czują zmiany pogodowe. Jednak najważniejsza jest dla niej oczywiście długość
dnia, kiedy zauważą, że dzień staje się krótszy, odlatują do ciepłych krajów ponieważ wtedy mają
możliwość na przeżycie. [1]



Jadalne kasztany

Zapewne niejednokrotnie słyszałeś/aś, że kasztany są to dary jesieni. Kasztany jadalne mogą
służyć nam za podstawę przepysznego deseru, pieczone kasztany mają charakterystyczny smak
i zapach, który z pewnością zapamiętasz. [1]

Kasztany jadalne można spotkać w Polsce, ale nie wszędzie. Znajdują się w cieplejszych rejonach
kraju, potrafią wytrzymać temperaturę do -30 stopni Celsjusza. Kasztan jadalny bardzo łatwo
odróżnić od kasztanowca. Patrząc na liście w kasztanie jadalnym będą one ząbkowate
i pojedyncze, a nie długie i złożone jak w przypadku kasztanowca. [2]

W przypadku kasztanowca owoc jest pokryty kolczastą skorupką, a w przypadku kasztana
jadalnego jest to dużo większa kolczasta torebka z mnóstwem długich kolców. Różnią się też
same owoce, na pewno dobrze rozpoznajecie ciemny owoc kasztanowca, kasztan jadalny jest
jaśniejszy i smuklejszy. [2]



Jadalne kasztany



Piękno jesieni

Polska złota jesień uważana jest za 
jedną z najpiękniejszych pór roku 
przez Polaków. Przepiękne kolory liści 
i szum pod nogami spowodowany ich 
opadaniem przenosi nas do historii jak 
z bajki. [1]
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Piękno jesieni

Warto zauważyć, że nie każdego roku 
możemy podziwiać, tą piękną formę 
jesieni. Wszystko zależy od prądów 
atmosferycznych, które właśnie w tym 
czasie przechodzą nad Polską. [1]
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Gromadzenie pożywienia

Jesień jest porą roku, kiedy wszystkie żywe stworzenia zaczynają przygotowywać zapasy na zimę. 
Dzieje się tak, ponieważ zimy w naszym klimacie są zazwyczaj ciężkie i żeby przetrwać do 
następnej wiosny, należy zaopatrzyć się w niezbędny prowiant, który pozwoli przetrwać te kilka 
miesięcy mrozów i śniegów. 

Dokładnie tak samo jest w przypadku ludzi. Być może w dzisiejszych czasach jest już to trochę 
mniej widoczne, ale jesień jest czasem, kiedy już podświadomie gromadzimy zapasy na te zimne 
miesiące. [1]



Wiewiórka
Zbiera nasiona z szyszek, bukwi, żołędzie 
i orzechy, pączki drzew, grzyby, owoce, 
owady oraz korę z drzew, a nawet żywicę. 
Wszystkie zapasy zanosi do dziupli 
w drzewie, która jest wypełniona mchem 
i porostami lub do gniazd, które 
samodzielnie buduje na gałęziach drzew.

Gdy w środku zimy przyjdzie odwilż, to 
wiewiórka się obudzi, a wtedy musi coś 
zjeść. Dlatego od zrobionych zawczasu 
zapasów zależy jej życie.

Wiewiórki nie zapadają w sen zimowy.

Wiewiórki są w Polsce pod ochroną. [5]



Chomik 
europejski

Niegdyś licznie zamieszkiwał pola 
uprawne i w swych podziemnych 
spiżarniach potrafił zgromadzić 
dziesiątki kilogramów ziarna 
zebranego z pola po żniwach. Zebraną 
żywność gromadzi w torbach 
policzkowych i przenosi ją do spiżarni 
w norze. Chomik opróżnia worki 
policzkowe uciskając przednimi łapami 
na policzki. 

Chomiki europejskie są pod ochroną. 
[6]



Amerykański 
dzięcioł

W suchym pniu drzewa robi setki płytkich 
dziurek i wtyka do nich żołędzie. Po 
jednym do dziurki.

Przynosi tylko okazy pięknie rozwinięte 
i zdrowe. Potem je 
z obsesją maniaka sprawdza 
i przekłada w dziurkach. Przez całą zimę. 
Zjada te, które uzna za zagrożone 
zepsuciem się. Takie drzewo z dziurkami 
pełnymi żołędzi to skarb, przechodzący 
we władanie z rodziców na dzieci. 

Występuje w zachodniej i południowej 
Ameryce Północnej oraz w północno-
zachodniej Ameryce Południowej. [6]



Suseł

Wrzuca do swoich norek zapasy na 
zimę takie jak: zielone części roślin, 
nasiona (dynia, słonecznik), 
chrząszcze, świerszcze. Wszystkie te 
składniki pożywienia susły spożywają 
jesienią kiedy to gromadzą zapasy na 
zimę. Ich tkanka tłuszczowa wówczas 
przyrasta i zapewnia ochronę na czas 
snu. Część z zapasów znajduje się 
również w norce susła.

Susły zapadają w sen zimowy i śpią 
nawet 6 miesięcy.

Susły są w Polsce objęte ochroną 
ścisłą. [5] 



Niedźwiedź

Je zazwyczaj wszystko; mogą to być 
m.in. nasiona, grzyby, dżdżownice, 
ptaki, jaja, ślimaki, miód, jak i ryby czy 
leśne zwierzęta oraz trawa. 
Niedźwiedzie raczej najadają się do 
syta przed okresem zimy, żeby potem 
w swojej norze, zwanej gawrą, 
przespać 3-4 miesiące.

Niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. 

Niedźwiedzie brunatne są w Polsce 
pod ścisłą ochroną. [5] 



Jeż

Zazwyczaj żywi się owadami, gdyż jest 
owadożerny (nie zbiera on jednak 
jabłek jak powszechnie się uważa). Je 
głównie ślimaki, dżdżownice, 
jaszczurki, węże, chrząszcze, żaby i 
gryzonie. 

Jeże zapadają w sen zimowy. Śpią w 
pryzmach kompostu lub w stercie liści.

Jeże w Polsce są pod ochroną. [5] 

Zdjęcie: Pixabay.com



Bóbr

Swoje zapasy zimowe gromadzi pod 
wodą, przytwierdzając je do tamy. 
Żywi się pokarmem roślinnym, 
głównie korą drzew i pędami lilii 
wodnych. Jesienią gromadzi łodygi, 
gałązki i witki. 

Bobry nie zapadają w sen zimowy.

Bobry są pod całkowitą ochroną. [5] 
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