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Temperaattisten Sorex-suvun p¿i¿istäisten aktiivisuus on syklistä. Lyhyet
aktiivisuuden ja unen jaksot seuraavat toisiaan noin tunnin välein ymp¿iri
vuorokauden. Selvää vuorokauden valorytmin mukaista aktiivisuutta ei ole
näillä päästäisillä havaittu. Päästäisten erittäin nopea painoon suhteutettu
aineenvaihdunta asettaa suuria vaatimuksia ravinnon hankinnalle. Ravinnon
saatavuus on mm. resurssikilpailun ja predaatioriskin takia usein huono.
Päästäisten pieni koko estää merkittävien ruumiin ravintovarastojen kokoamisen.

Tutkittaessa ravinnonhankintakäyttäytymistä laboratoriossa
kokeissa mitatut aktiivisuusjaksot olivat lyhyempiä kuin luonnossa mitatut,
mutta unijaksot olivat yhtä pitkiä. Unijaksojen pituus vaihteli sekä maastossa
että laboratoriossa aktiivisuutta vähemmän. Aktiivisuusjaksojen aikana
påüistäiset usein pysähtyivät paikalleen muutamaksi minuutiksi. Päåistäinen
ilmeisesti aloitti tällaisen lyhyen lepojakson, kun se oli onnistunut ravinnon
hankinnassa eikä sen ravinnonkäyttönopeus voinut kasvaa syömällä lis¿iä. Tätä
tuki kokeessa saatu havainto, että lyhyet levot olivat sitä pidempiä mitä
enemmän päästäinen oli syönyt juuri ennen lepoa.

Päästäiset päättivät ruokailujakson ja menivät nukkumaan, kun
ne olivat onnistuneet erityisen hyvin ravinnon hankinnassa. Syödyn ravinnon
måüirä ei vaikuttanut merkitsevästi unen pituuteen. Nälän tunne tai suolen
tyhjeneminen eivät siten vaikuta ruokailujaksojen frekvenssiin. Unen pituus ja
uuden aktiivisuusjakson aloittaminen ovatkin mitä ilmeisimmin endogeenisen
keskushermostossa olevan prosessin såiätelemiä samaan tapaan kuin keuhkojen
tai sydämen toiminta.

Päästäiset viettivät usein yli puolet aktiivisuusjaksosta
paikallaan istuen. Koska påüistäiset pystyvät syömään ravintoa nopeammin kuin
niiden ruoansulatuskanava pystyy sitä kåisittelemään, assimilaatiotehokkuus
ilmeisesti rajoittaa päästäisten ravinnon ottoa. Tasaisin välein toistuva
ravinnonhankinta-aktiivisuus lienee ainoa mahdollisuus päästäisille, joiden
energian kulutus on hyvin nopeaa ja ruumiin energiavarastot pienet.
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