
Czołem dzieciaki! 

Oto my, Fine & Nemo

My, Nemo i Fine, serdecznie witamy was i 
waszych rodziców na Małym Wrzosowisku. 

Na naszym szlaku przygód 
przygotowaliśmy dla Was 

9 wspaniałych stacji 
rozrywkowo-eduka-

cyjnych. Tutaj dowie-
cie się ciekawych 
rzeczy na temat 
mieszkańców lasu 
oraz będziecie mog-

li sami wypróbować 
wielu rzeczy! 

Las jest 
superfajnym, naturalnym 
drapaczem chmur, w 
którym setki bardzo 
różnych zwierząt żyją 
jak sąsiedzi. Każde 
z nich ma specjalne 
zdolności, które 
czynią go prawdziwym 
superbohaterem w 
swoim środowisku. 

Czy wiedzieliście na przykład, 
że mrówki potrafią unieść 50-
krotność swojej wagi, a ptaki wędrowne 
mają w głowie kompas? 

Czy chcecie zobaczyć 
świat oczami ważki? A czy 
potraficie skoczyć dalej od 
żaby? 

To wszystko i dużo więcej doświadczycie i 
przeżyjecie na szlaku. I bądźcie uważni: Na 
prawie wszystkich stacjach jest zagadka 
do rozwiązania. Za prawidłowe odpowiedzi 
otrzymacie na końcu hasło do waszego 
biletu do dziecięcej krainy przygód 
KinderErlebnisPass! 

A zatem do dzieła!  
Dobrej zabawy życzą wam 

 Fine & Nemo

 
Bilet wstępu do 

dziecięcej krainy przygód  
KinderErlebnisPass 

oferuje rozrywkę dla całej rodziny. 
Jeśli odpowiedzieliście na możliwe 
jak najwięcej zagadek z książeczki, 

otrzymacie dyplom i małą niespodziankę.
Dostaniecie bezpłatnie bilet wstępu 

do dziecięcej krainy przygód 
KinderErlebnisPass w informacji 
turystycznej miasta Prenzlau oraz 

online na stronie
prenzlau-tourismus.de. 

Szlak przygód Fine & Nemo  
(2700 metrów)

Lokalizacja

Parking

Miejsce odpoczynku

Wiszący most

Zielona klasa

piękny widok

Leśne miejsce spoczynku z miejscem zadumy

Cmentarz dla zwierząt
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Fenomenalnie zwierzęco!
SzlaK Przygód FINE & NEmo
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Piwnicę lasu tworzy 
warstwa korzeni. 

Korzenie drzew 
sięgają wiele 
metrów w głąb 
ziemi. Jest tam 
ciemno i wilgotno, 

co mieszkańcom 
takim jak dżdżownica 

czy stonoga bardzo 
odpowiada. 

Tam na dole dużo 
się dzieje: W jed-
nym metrze 
sześciennym 
żyznej gleby 
żyje ponad 400 
dżdżownic! Nie-
strudzenie drążą 
korytarze w ziemi, 
przez które woda wpływa 
z powierzchni – tak jak ka-
nalizacja pod naszymi dro-
gami. Żywią się martwy-
mi szczątkami roślin i 
zostawiają coś bardzo przy-
datnego po sobie, gdy idą za 
potrzebą: Odchody dżdżownic 
są cennym nawozem dla roślin. 

O tym, jak pomoc-
ne i fascynujące są 
dżdżownice, słynny pr-
zyrodnik Karol Darwin w 
1881 roku napisał całą 
książkę. Odkrył także, 
jak dżdżownice dają so-
bie radę w ciemności bez 
oczu, uszu i nosa. Robaki 
są mianowicie bardzo czułe: Na 
obu końcach znajdują się wrażliwe foto-
receptory, które rozróżniają jasny dzień 
od ciemności. Górę i dół rozpoznają za 

pomocą specjalnego zmysłu grawi-
tacji. Przeszkody i puste przestrzenie 
są zauważane przez dżdżownicę dzięki 

zmysłowi dotyku. Chemoreceptory 
w ustach sprawiają, że czują 

smak i zapach. Przed 
drganiami ostrzega ją 

wykształcony zmysł 
detekcji ciśnienia 
– na przykład, gdy 
zbliża się głodny 
kret. Dżdżownica 
w rzeczywistości 

nie słyszy. Więc jest 
jej obojętne, czy ktoś 

fałszuje, czy rano dzwoni 
budzik... 

W PiWniCy: 
dżdżownice – bynajmniej nie ohydne! 

Dlaczego  
dżdżownice nazywają się  

właściwie dżdżownice?

L) Ponieważ pojawiają się w 

dżdżyste dni

M) Ponieważ lubią taplać się w 

kałużach

n) Ponieważ lubią jak  
dżdży

Dżdżownice bardzo lubią deszcz 
i dlatego zawsze wychodzą na 
powierzchnię w dżdżyste dni – 
stąd pochodzi ich nazwa.

Wyobraź sobie!
Najdłuższa jak dotąd 

znaleziona dżdżownica 
miała 6,70 metra 

długości.

Niebezpieczny 
deszcz 

Deszcz nie jest wcale miły dla 

dżdżownic. Naukowcy odkryli, że 

krople deszczu powodują wibracje 

podobne do wibracji grzebiącego w 

ziemi kreta. Przed tym rzekomym 

drapieżnikiem robaki uciekają na 

powierzchnię, gdzie są często 

zjadane przez ptaki lub 
wysychają.  

 
Dwie panie 
dżdżownice  

spotykają się w 

ogrodzie. Jedna mówi: 

„A gdzie twój mąż?“ Na 
to druga:  

„Łowi ryby!“

Zagadka

Do
w

ci
po

z w
ierztach

SzlaK Przygód FINE & NEmo
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Na parterze roi się od żywych istot. Tak 
zwana warstwa glebowa składa się z 
mchów, porostów, grzybów, opadłych 
igieł i liści oraz roślin naziemnych, takich 
jak szczaw i leszczyna. Pomiędzy tym 
wszystkim żyją owady i pająki, 
stonogi i ślimaki, jaszczurki, 
jeże i myszy. Wszystkie te 
stworzenia znajdują tu 
żywność i dobrą kryjówkę.

Ważnymi „dozorcami” 
na parterze są mrówki. 
W jednej kolonii żyje 
co najmniej kilkaset, 
a czasami nawet milion 
osobników. Spulchniają one 
glebę, rozsiewają nasiona roślin, 
transportują martwe zwierzęta i 
niszczą szkodniki. Mówi się o państwie 
mrówek, ponieważ u większości 
gatunków występuje ścisły podział 

obowiązków. Tak jak u nas, ludzi, 
istnieją różne zawody: Królowa 

mrówek zajmuje się głównie 
rodzeniem dzieci. Młode 

pracownice opiekują się 
potomstwem. 
Bardziej doświadczone 
samice załatwiają 

żywność z zewnątrz i 
odpierają ataki wro-

gów.

Tylko mężczyźni 
nie mają nic do 

powiedzenia. 

Skrzydlate samce mogą 
jedno lub dwukrotnie 
zapłodnić królową, a 
krótko po tym umierają.  

Jak mrówki organizują 
to wszystko 

bez potrzeby 
korzystania z telefonu 

komórkowego, Internetu 
lub poczty elektronicznej? 
Sekretem jest ich dobry 

nos. Dzięki swoim 
czułkom, zwanym 

również antenami, 
mrówki bardzo 
dobrze radzą sobie 
z wykrywaniem 
zapachów. To pozwala 

im na odróżnienie 
przyjaznych mrówek 

o podobnym zapachu 
od intruzów. Jeśli mrówka znalazła 
coś pysznego, pozostawia pozostałym 
ślad zapachowy. Jeśli państwo zostanie 
zaatakowane, samice obrońcy wydzielają 
ostrzegawczy zapach. W ten sposób 
mrówkom udało się z powodzeniem 
przetrwać ponad 140 milionów lat. 

na PartErzE:
mrówki – zawsze za czułkami Dlaczego niektóre 

ptaki „kąpią się” w 
mrowisku?

i) Myślą, że to staw 

E) Pozwalają się łaskotać 

mrówkom  

a) Czyszczą w ten sposób 

swoje upierzenie 

Silna sztuka 

Mrówki są w stanie 

unieść ciężar do 50 

razy cięższy od ich własnej 

masy ciała. Dla porównania, 

osoba dorosła, która waży 

70 kilogramów, musiałaby 

podnieść 3,5 tony. Tego 

nie potrafi nikt!

Ślimaki z 
supermocą:

Dzięki własnemu 

śladowi śluzu ślimaki 

mogą pełzać bez szwanku 

nawet po bardzo 
ostrych nożach.

Czysta sprawa: Dla ptaków szczególnie ważna 
jest dbałość o upierzenie. Niektóre gatunki, 
takie jak sójka, kąpią się w mrowiskach, aby 
pozbyć się irytujących pasożytów, a 
więc szkodników. Kwas mrówkowy, 
rozpylany przez wściekłe mrówki, 
działa jak silny środek 
czyszczący.  
Genialna taktyka, prawda?

Co  
się tam czołga? 

Pająki mają osiem 
nóg, mrówki – jak 
wszystkie owady – 
mają tylko sześć.
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Tak, prawidłowo przeczytaliście: Tutaj 
owady, takie jak trzmiele i dzikie pszczoły, 
osy i pluskwy, bzygi, świetliki i motyle 
znajdują swój dom. Zazwyczaj żyją blis-
ko powierzchni ziemi i unoszą się piętro 
wyżej, w warstwie zielnej, wśród traw, ziół, 
paproci i nisko kwitnących roślin. 
Ponieważ jednak my, ludzie, 
prawie nigdy nie uprawiamy 
trawy i polnych kwiatów na 
naszych polach, w pełni 
akceptują takie schronie-
nie. 

I ma to dobre strony 
również dla nas: Te 
pożyteczne owady zjadają 
szkodniki roślin, takie jak 
mszyce i stonkę ziemniaczaną. Z 
drugiej strony owady są ważnym 
źródłem pokarmu dla piskląt ptaków 
śpiewających. Ponadto wiele kwiatów i 
drzew owocowych może się rozmnażać 
tylko wtedy, gdy pszczoły i trzmiele zapylą 
je pyłkiem innej rośliny.

  

Dlatego wiele kwiatów 
mocno się stara, 
aby pszczoła do nich 
przyleciała w odwiedziny: 
Świecą w najcudowniejszych 
kolorach. Jednak pszczoła widzi to 
zupełnie inaczej niż my. Wynika to 

z jej złożonych oczu, z których 
każde składa się z około 6000 

pojedynczych oczu z bardzo 
specjalnymi fotoreceptorami. 
W ten sposób widzi światło 

w zakresie ultrafioletu, 
którego ludzie w ogóle 

nie mogą dostrzec! 
Na niektórych 
jednokolorowych 
kwiatach 
pszczoła 
rozpoznaje 

wspaniałe wzory, 
a nawet „pas do 

lądowania”. 
Żółty dmuchawiec jest 

różowy dla pszczoły, a nie-
bieski irys zielony. Mocną czerwień, jak w 
przypadku maków, pszczoła widzi z kolei 
na czarno.  
Zwariowane, prawda?     

WitaMy W hotELu DLa oWaDóW: 
Co tam tak brzęczy? 

Taniec pszczół 
Jak pszczoła wyjaśni  
swoim przyjaciołom, 

gdzie rosną smaczne kwiaty? 
Zatańczy! Latanie w koło oznacza: 
Jedzenie jest bardzo blisko! Jeśli 

tylna część jej odwłoka porusza się 
w jedną i w drugą stronę, smakołyk 

znajduję się gdzieś dalej. 
Następnie taniec wskazuje 

dokładny kierunek.   

 
Wyobraź sobie! 

Oprócz kolibra i 
motyla, trzmiele są 

jedynymi zwierzętami, 

które mogą latać do 
tyłu.

Do jakiego  
gatunku należą 

świetliki?

S) Robaków     t) Gąsienic

u) Chrząszczy

Świetliki (Lampyridae) nie są robakami, ale 
należą do gatunku chrząszczy, zwane są także 
robaczkami świętojańskimi. Ich piękna poświata 
to sygnał flirtowania, którym dziewczyny chcą 
przyciągnąć chłopców. U niektórych gatunków 
samce świecą.  

Wiecie że...
W ulu żyje do  

50 000 pszczół!

P
yt

an
iequizowe

Wspierany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

SzlaK Przygód FINE & NEmo

Stadtinformation | Informacja turystyczna | City Information
Marktberg 2, 17291 Prenzlau, Tel. +49 (0) 3984 833952, stadtinfo@prenzlau.de, www.prenzlau-tourismus.de

Fenomenalnie zwierzęco!

Pi
w

n
ic

a
Pa

rt
er

   
1 

pi
ęt

ro
  

 
2 

pi
ęt

ro
Po

d
d

a
sz

e

Pa
rt

er
   

1 
pi

ęt
ro

  
 



W warstwie zielnej ssaki, takie jak lisy i 
bażanty, przeczesują trawę, a zając pol-
ny kica sobie dobrze w niej zakamuflowa-
ny. Szczególnie popularne u owadów jest 1 
piętro lasu, do którego zalicza się również 
chrząszcze. Licząc ponad 350 000 ga-
tunków, chrząszcze są największą grupą 
zwierząt na świecie, prawie co czwarte 
zwierzę to chrząszcz! A niektóre z nich 
mają prawdziwe supermoce – jak ciem-
nik czarny. 

Ten gość naprawdę lubi wysokie 
temperatury. To, co dla 
innych stanowi zagrożenie, 
dla niego jest czymś 
dobrym. Gdy płonie las, 
wszystkie zwierzęta 
uciekają najszybciej jak 
mogą – tylko ciemnik 
czarny pędzi w kierunku 
ognia. Czego on tam szuka? 
No cóż, dla niego zwęglony 
las to idealny pokój dziecięcy. 

Chrząszcze zaczynają 
więc się parzyć i 

składają swoje jaja. 
Larwy chrząszczy 

są tam 

szczególnie bezpieczne, 
ponieważ wszystkie 
zwierzęta, które je zjadają, uciekły. 

A świeżo spalone drewno to ich wielki 
przysmak! 

Aby wyczuć pożar lasu 
nawet z 80 kilometrów, 

ciemnik czarny 
posiada superzmysł: 
Dzięki receptorom 
znajdującym się w 
jego środkowej parze 

odnóży może dostrzec 
promieniowanie 

podczerwone, którego 
źródłem jest wysoka 
temperatura. Delikatne 
włoski przekładają to 
ciepło na fale ciśnienia. 

W ten sposób chrząszcz 
„słyszy” ogień, można 

powiedzieć, z daleka. 

Być może w przyszłości ta 
supermoc chrząszczy pomoże zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się pożarów lasów: 
Naukowcy zbudowali na jego modelu 
czujnik podczerwieni, którego zadaniem 
jest wczesne ostrzeganie o pożarze. Głupi 
pomysł dla chrząszczy, ale świetne 
rozwiązanie dla lasów! 

na 1 PiętrzE: 
Chrząszcze o supermocach 

Skąd  
już z daleka ciemnik 

czarny wie, że się pali?

a) Dzięki swojemu zmysłowi 
nadczerwieni    

B) Dzięki swojemu zmysłowi 
podczerwieni

C) Z Wiadomości 

Zające mają 
superoczy: Ponieważ 

znajdują się one po obu 
stronach głowy, widzą dzięki 

temu dookoła, prawie 360 stopni 
– z wyjątkiem obszaru tuż przed 
swoim nosem. W ten sposób już 

z daleka rozpoznają wrogów i 
błyskawicznie mogą uciec. 

Superzmysłem  lisa pospolitego jest jego nos. Tam, gdzie ludzie mają około 500 000 komórek węchowych, lis ma ich aż 225 milionów. Dla niego powietrze jest czymś w rodzaju Internetu pełnego informacji. Potrafi je „odczytać” tak dobrze, że łatwo odnajduje drogę, nawet w ciemne 
noce. 
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rudziki (erithacus rubecula) łatwo 
rozpoznać po ich czerwonym kolorze 
szyi. Ich śpiew najczęściej 
można usłyszeć rano 
i wieczorem o 
zmierzchu. Ale 
czy wiesz, gdzie 
ten mały ptak 
śpiewający 
czuje się jak w 
domu? Podobnie 
jak kos i drozd 
śpiewak, rudzik 
lubi ukrywać się 
w podszyciu, na 
2 piętrze lasu. Liście 
i gałęzie krzewu czarnego bzu, 
głogu i leszczyny chronią je przed 
napastnikami i tworzą idealną 
sypialnię i pokój dziecięcy dla młodych 
ptaków. Żywe maliny, tarniny i inne dzikie 
owoce służą jako pokarm dla rodziców. Ich 
sąsiadami są popielica i koszatka. Również 

sarny wykorzystują podszyt jako 
kryjówkę. 

Zimą wielu 
rudzikom jest 
u nas za zimno. 
Dlatego lecą na 

wakacje w kierunku 
Morza Śródziemnego lub na Bliski 

Wschód, gdzie jest cieplej. Są one 
ptakami wędrownymi. 

Ornitolodzy, czyli badacze ptaków, 
od dawna zastanawiają się, 

jak ptaki trafiają do 
swoich zimowych 

kwater. Odpowiedź 
jest zaskakująca: 
Rudziki mają w 
głowie rodzaj 
kompasu, dzięki 
któremu orientują 

się według pola 
magnetycznego 

Ziemi. Naukowcy wciąż 
próbują się dowiedzieć, 

jak to dokładnie działa. Jedno jest pewne: 
ptaki wędrowne najwyraźniej potrafią 
„czytać” linie magnetyczne, tak jak ludzie 
mapę. Ponadto orientują się według 
położenia słońca i gwiazd.

na 2 PiętrzE: 
W górę i na urlop!  

Ptaki wędrowne 

jak rudziki, żurawie 

i szary gęsi bez problemu 

znajdują drogę do zimowej 

kwatery, nawet jeśli cel oddalony jest 

o tysiące kilometrów. Według czego się 

orientują? 

V) Pytają inne ptaki o drogę 

W) Potrafią „czytać” pole magnetyczne 

ziemi, położenie słońca i gwiazd

X) Szukają w Internecie 

najkorzystniejszych ofert  

 
Jak długo 

właściwie śpią sarny?

Sarny śpią jednorazowo 

tylko kilka minut, ponieważ 

muszą stale uważać, czy nie 

zbliża się wróg. Każdego dnia 

śpią około czterech godzin, 

a zimą tylko trzy. 

Dlaczego  
podczas snu ptaki 

nie spadają z gałęzi?

Pomaga im w tym wrodzony 

odruch chwytny: Dzięki długiemu 

ścięgnu ich palce zaginają się 

automatycznie wokół gałęzi, 

na której siedzą. Tym samym 

nawet we śnie mocno się 
trzymają.

Ponadto: Jeśli macie duży ogród, 
zapytajcie rodziców, czy nie zasadziliby 
dla rudzików żywopłotu z lokalnych 
krzewów. W podziękowaniu będą 
mogli posłuchać przyjemnego 
ćwierkania!  
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Być może widzieliście już 
dziś jedną z tych zwinnych 

wiewiórek. Żyją one w 
swoich gniazdach, dzi-
uplach w kornie drzew. 
W zależności od rod-

zaju lasu, jego dach 
tworzą drzewa 

liściaste lub 
iglaste. 

Oprócz 
specja-
listów 
wspi-
nacz-
kowych, 

takich 
jak wie-

wiórka i 
kuna drzewna, 

żyją tam głównie 
ptaki: na przykład sowa, dzięcioł duży, 
dzięcioł czarny, sikorka i sójka. Na takiej 
wysokości oni i ich dzieci są dobrze chroni-
one przed drapieżnikami. 

Wiewiórki mogą być małe i słodkie, ale 
mają jeszcze coś ciekawego do zaofero-
wania! Ich łacińska nazwa „Sciuridae” od-
nosi się do ich krzaczastego, rzucającego 
cień ogona. Mający 15 do 20 centymetrów, 
jest prawie tak długi jak ciało. Wiewiór-
ki balansują ogonem podczas skakania i 
wspinaczki. Ale to nie wszystko, co potrafi: 
Przy zeskakiwaniu zmienia się on w spa-
dochron, gdy jest zimno w 

cieplutki koc, a gdy jest gorąco, w parasol 
przeciwsłoneczny. Fajnie, co? 

Te śliczne gryzonie o wielkich oczach mają 
las w zasięgu wzroku. Poza tym mają zna-
komity słuch. Dzięki temu mogą odpo-
wiednio wcześnie zareagować, nawet na 
bardzo cicho skradające się koty i 
kuny. Po tym jak wiewiórka 
ukryje jesienią swoje zi-
mowe zapasy orzechów, 
nasion i bukwi, może 
je odnaleźć dzięki do-
bremu węchowi w 
każdej chwili. Nawet 
pod warstwą śniegu o 
grubości do 30 cm! Na-
wet w nocy dobrze się ori-
entuje dzięki włosom czuci-
owym na pysku, brwiach, nogach 
i brzuchu. 

na PoDDaSzu: 
mały, ale wielki!

 

 

Wiecie że...
Wiewiórki są dobre 

w odnajdywaniu ukrytych 
zapasów zimowych. Czasami 

zapominają jednak o kryjówce. 
Wówczas na wiosnę kiełkują 
z nieznalezionych zapasów 
nowe drzewa. Też ładnie!  

  
Kuna leśna ma 

około 60 do 80 centymetrów 

długości i ma czerwonawo-

brązową sierść, która na piersi 

jest jasnożółta. Jej mocną stroną są 

wspinaczka i skakanie: Może latać z 

drzewa na drzewo do czterech metrów 

w powietrzu i bez problemu zejść po 

pniu drzewa głową w dół. Wprawdzie 

wygląda słodko, ale zjada ptaki, 

ptasie jaja i małe ssaki, takie jak 

wiewiórki i myszy. 

Dlaczego  
dzięcioły stukają  
między innymi?

E) Testują nowy beat 

a) Oznaczają swój rewir  

lub szukają pysznych larw

o) Są wściekłe

Charakterystyczne stukanie dzięcioła dużego 
można usłyszeć z odległości kilku kilometrów. 
Powodów tego jest wiele: Czasami dzięcioł 
oznacza nim swoje terytorium – wtedy oznacza 
to: „Spadaj, ja tu mieszkam!“ Czasami samiec 
wabi nim samiczki: „Hej ty, naprawdę fajna 
z ciebie babeczka!“ Po parzeniu 
pracowicie wystukiwana jest 
duża dziura w pniu drzewa, w 
którym powstaje gniazdo. 
Jeśli dzięcioł jest głodny, 
szuka apetycznych larw pod 
korą drzew. Dociera do nich 
przez mały otwór, używając 
swojego długiego języka. 
Smacznego!    
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W lesie stale coś się dzieje: 
Ponieważ dzienne zwierzęta 

wycofują się do swoich 
gniazd i nor, ich nocni 
koledzy wyruszają na 
poszukiwania śniadania. 
Zwinne nietoperze 
wylatują chmarami 

z dziupli i szczelin 
skalnych, w których 

spały, aby złapać 
komary, ćmy i chrząszcze. 

Niezwykły jest sposób, w jaki 
orientują się w całkowitej 
ciemności: Wysyłają 
ultradźwięki, które 
odbijają się od drzew i 
kamieni, zwierząt i roślin. 
Swoimi delikatnymi uszami 
odbierają powracające 
dźwięki, wychwytując z 
nich, jakie przeszkody są w 
jakiej odległości – nocna „mapa” 
otoczenia. My, ludzie, nic z tego nie 
usłyszymy: Podczas gdy my słyszymy 
dźwięki z zakresu do 18 kiloherców, 
nietoperze słyszą do 200 kiloherców, czyli 
ponad 100 razy lepiej! 

Z wampirami rodzime nietoperze 
nie mają poza tym nic  
wspólnego. 

Jednak w Ameryce 
Środkowej  
i Południowej 
istnieją gatunki, 
które gryzą duże 

ssaki, takie jak krowy, 
kozy i konie, i siorbią 
wyciekającą krew. Choć bardzo rzadko, 
gryzą również ludzi.  

Innym łowcą ciemności jest 
sowa. Jej wielkie oczy 

wykorzystują nawet 
najsłabsze światło 

księżyca.  
U człowieka 
byłyby tak duże 
jak jabłko! 
Czułe uszy 

słyszą nawet 
bardzo ciche 

przemieszczanie się 
orzesznicy. Najpierw sowa 
celuje w swoją ofiarę, 

następnie rzuca się na nią z 
prędkością do 70 kilometrów 

na godzinę i wbija swoje szpony 
w swój posiłek. 

W nocy: 
Latający myśliwi w ciemności      

Jaką  
największą prędkość 

uzyskują sowy podczas 
nocnego polowania?

L) 70 kilometrów na godzinę

M) 25 kilometrów na godzinę

n) 90 kilometrów na godzinę

Podczas snu 
nietoperze zwisają 

wygodnie do góry nogami 
na suficie swojego schronienia i 

wtulają się w swoją błonę lotną jak w 
ogrzewający koc. Aby móc dobrze się 

trzymać, ich stopy są skierowane do tyłu, 
a nie do przodu, jak u ludzi. Mechanizm 

blokujący ścięgien w stopach utrzymuje nogi 
prosto w nocy. W ten sposób zwierzęta 

mogą błyskawicznie zwolnić uchwyt 
w razie niebezpieczeństwa i są 
gotowe do natychmiastowego 

odlotu. 

Orzesznica  
nie jest myszą, 

lecz należy do rodziny popielic. 

Ma wielkość zaledwie kciuka, jest 

bardzo płochliwa i aktywna w nocy. 

Szuka jedzenia w ciemności na krzewach 

i drzewach. Lubi jeść owady, pąki i 

nasiona, a także orzechy laskowe. Dzień 

orzesznica przesypia w przytulnym 

gnieździe z trawy i liści, dobrze 

ukrytym między gałęziami lub w 

dziupli w drzewie.
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Niemy jak ryba? Bynajmniej! Pod wodą 
dużo się klaszcze i plotkuje. W celach 
komunikacyjnych ryby zgrzytają zębami, 
wypuszczają wodę, 
powodując bulgotanie, 
lub powodują 
powstawanie 
dźwięków, 
wypuszczając 
powietrze 
z pęcherza 
pławnego . Jest to 
organ, który pomaga 
im unosić się w wodzie. 

W jaki sposób ryba słyszy inną 
rybę? Ryby mają niewidzialne 
uszy. Za jej oczami znajdują się 
małe, wypełnione płynem rurki. 
Przychodzące fale dźwiękowe 
wprawiają pływające w tym płynie 
kamyki w ruch. Stymuluje to delikatne 
receptory, które z kolei informują mózg. 

Aby 

zlokalizować dźwięki pod wodą, 
ryby mają również bardzo czuły, 
„zdalny” zmysł dotyku, tzw. linię boczną, 
za pomocą którego odbierają wstrząsy i 
dźwięki w wodzie – idealny mechanizm 

ostrzegania przed wrogiem. 

O tym, że ryby mają skrzela do 
oddychania w wodzie, na pewno już 
wiecie. Ale czy wiedzieliście też, że 

równocześnie potrafią wąchać, 
smakować i orientować się w 

wodzie? 

Już 450 milionów lat 
temu pojawiły się 
pierwsze ryby. Obecnie 
w strumykach, rzekach, 

jeziorach i morzach żyje 
ponad 20 000 różnych 

gatunków. Przystosowują się 
one do najróżniejszych warunków 

– od lodowatego Oceanu Arktycznego 
po ciepłe wody tropików, odciemnego 
głębokiego morza 
po płytkie jezioro 
rathssee, gdzie na 
przykład pływa 
karp. 

PoD WoDą: 
Klaskanie i plotkowanie w królestwie ryb   

ŁOWiLiŚCie Już 
Sami ryby? 

W naszym regionie znaleźć można 

szczupaki, węgorze, okonie, sielawy, 

leszcze, płocie, wzdręgi, karpie, miętusy, 

kosy, ukleje i kiełby krótkowąse.

Te tak zwane ryby spokojnego żeru wolno 

łowić w wodach Brandenburgii bez pozwolenia. 

Ale na pewno trzeba mieć kartę wędkarską 

i uiścić stosowną opłatę. Na jezioro 

Prenzlauer Unteruckersee można ją 

zdobyć w informacji turystycznej 

miasta Prenzlau.

Wyobraź sobie!
Ryby też muszą pić! 
Wodę znajdującą się 

wkoło nich wchłaniają po 
prostu przez skórę – nie 

potrzebują słomki. 

Jak długo  
śpią ryby? 

Ukrywają się pod 
kamieniami, w jaskiniach 
i szczelinach, by ukryć się 
przed drapieżnikami. Nie 

mogą jednak zamknąć 
oczu, ponieważ nie mają 

powiek.   

Wiecie że...
Zmysł węchu węgorza jest tak wrażliwy, że wyczuwa pojedynczą kostkę cukru zatopioną w jeziorze – nawet w znacznie większych jeziorach niż jezioro Großer Rathsse.
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Wiele zwierząt to prawdziwi mistrzowie 
świata w skakaniu. Nic dziwnego, bo 
często pojedynczy skok decyduje o życiu 
lub śmierci! Ponieważ niebezpieczeństwa 
czają się w lesie na każdym kroku. 
Torbacze ukrywają się dobrze 
zakamuflowane w trawie 
lub krzakach i zastygają w 
bezruchu, gdy zbliżają się 
drapieżniki. Jeśli mimo to 
zostaną odkryte, ich jedyną 
szansą jest ucieczka. Z 
pewnością widzieliście już 
sarnę lub zająca skaczące 
nagle przez łąkę wielkimi susami 
lub żabę odskakującą w ostatniej 
chwili od waszej stopy. Z kolei drapieżniki, 
takie jak lis i kuna, niemal bezszelestnie 
przeczesują poszycie lasu, czyhając na 
swoją ofiarę. Jeśli jest wystarczająco 
blisko, skaczą w jej stronę. Jeśli zwierzę 
będące ofiarą może uciec, 
drapieżnik ściga je, 
skacząc wielkimi 
susami. 

Kto jednak skacze najdalej? 

To zależy: Biorąc pod uwagę 
bezwzględną długość skoku, 

a więc to, jaką odległość każde 
zwierzę uzyskuje podczas skoku, 

zwycięzcą jest sarna. Jednym 
skokiem pokonuje odległość 
całych sześciu metrów. 

A co w przypadku, gdy 
zmierzymy długość 
skoku proporcjonalnie 

do wielkości ciała? 
Niespodzianka: Tym razem 

to mała pchłajest jednoznacznym 
zwycięzcą.

Przy malusieńkim wzroście, wynoszącym 
zaledwie trzy milimetry, skacze ona 60 
centymetrów. To 200-krotność tego, ile 
sama mierzy. Dla porównania: Jeśli masz 
1,30 metra wzrostu, z tą supermocą pchły 

potrafiłbyś bez problemu wskoczyć na 
260-metrowy wieżowiec – z pozycji 
stojącej!      

MiStrz śWiata W SKaKaniu:
Weź rozbieg i skacz, najdalej jak potrafisz!

W stosunku do 

swojego wzrostu pchła 

jest jednoznacznym mistrzem 

świata w skakaniu. Pomaga jej 

w tym elastyczna masa białkowa 

w stawach. Rozciąga się ona jak 

stalowa sprężyna i katapultuje pchłę 

aż do najbliższego gospodarza. 

Absurd dla lisa, psa i kota – a dla 

pchły wręcz przeciwnie … 

Czym słyszą 
pasikoniki?

C) skrzydłami
D) przednimi odnóżami

E) oczami

a TeraZ Ty: 
Sprawdź, jak daleko 

skoczysz!
PrZeSKOCZySZ  
SWóJ WZrOST? 

Sprawdź i porównaj swoje umiejętności w skakaniu ze zwierzętami!  

A terAz ty: 

Mówi jeden pasikonik  
do drugiego:  
„Tak źle słyszę na lewą 
nogę!“ 
Narządy słuchu 
pasikoników znajdują się w 
przednich odnóżach.  

Py
ta

ni

equizowe

Wspierany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

SzlaK Przygód FINE & NEmo

Stadtinformation | Informacja turystyczna | City Information
Marktberg 2, 17291 Prenzlau, Tel. +49 (0) 3984 833952, stadtinfo@prenzlau.de, www.prenzlau-tourismus.de

Fenomenalnie zwierzęco!

Pi
w

n
ic

a
Pa

rt
er

   
1 

pi
ęt

ro
  

 
2 

pi
ęt

ro
Po

d
d

a
sz

e


