Zwierzęce sposoby na ochłodzenie
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak różne sposoby zwierzęta stosują żeby dobrze
się czuć podczas upału? Niektóre z nich stosują naprawdę sprytne, ale i dziwne
metody.
Oto kilka przykładów:
PSY
Psy nie mogą pocić się tak jak ludzie, ale zamiast tego dyszą. Także ich sierść chroni
je przed pogodą. Na wiosnę pozbywają się tej grubej, a zamiast niej, w gorące letnie
miesiące, wyrasta lekka i delikatna. Potrzebują również dużo wody i cienia, a czasem
chłodnego miejsca w domu, gdy jest za gorąco.
Nigdy w takich okolicznościach nie zostawiaj psa w samochodzie, nawet gdy są
otwarte okna. Potrzeba tylko 20 minut, żeby temperatura w samochodzie wzrosła do
48oC!
ŚWINIE
One także się nie pocą! Zakopują się natomiast w błocie, by poczuć się lepiej. To
dlatego mają taką złą opinie, jako brudne zwierzęta. Tak naprawdę są całkiem
czystymi stworzeniami!
SŁONIE
Słonie.. czy myślcie, że
słonie się pocą? Nie, one
też tego nie robią. Co
zatem pomaga im się
schłodzić? Oczywiście! Ich
duże uszy.
Spryskują siebie także
wodą (co mniej więcej 20
min) jeśli ta jest w pobliżu.
Ich gardła mają ukryte
‘kieszonki”, które zawierają
wodę. Za każdym razem,
kiedy nabierają więcej
wody, napełniają te tajne
schowki. Czy to nie jest
super?
PTAKI
Ptaki mogą się chłodzić latając. Migrują albo wylatują w długie „podróże”. Bernikla
kanadyjska może wylecieć z Kanady, potem na południe do Florydy i wrócić z
powrotem na wiosnę czy lato.
AFRYKAŃSKIE KOTY/LWY
Lwy na sawannie przesypiają większość dnia, a podczas gorących dni znajdują
dodatkowo ciemny zakątek do spania (w cieniu krzaków lub drzew). Po dużym

posiłku potrafią przespać nawet 24 godziny bez przerwy. Prowadzą głownie nocny
tryb życia, co znaczy, że są aktywne bardziej w nocy, kiedy nie jest tak gorąco.
Śmieszny fakt: Czy wiesz, że Simba to w języku suahili znaczy lew?
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