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PIERWSZE OZNAKI WIOSNY NA OSIEDLU „PIASTA”
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Przedwiośnie to w strefie klimatu umiarkowanego 

jedna z dwóch uzupełniających pór roku (tą drugą 

jest przedzimie). Temperatury w ciągu dnia są 

dodatnie, ale na tyle niskie, że na dynamiczny 

rozwój większości roślin trzeba jeszcze poczekać. 

Pogoda w tym czasie jest bardzo zmienna: silny 

wiatr, śnieg, deszcz, mróz, intensywne słońce, a po 

chwili znów chmury i śnieg. Ale przyroda budzi się z 

zimowego snu, pomimo że wiosna jeszcze nie 

nadeszła.  11 marca był dzień z przedwiośniem, 

dzień szukania pierwszych oznak wiosny na Osiedlu 

„Piasta”. Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu.

Monika Szydłowska



Kto pierwszy…?!                         

Przedwiosenna szarość kryje w sobie mnóstwo 

nadziei i radości – gdzie bądź wyrastają z ziemi               

i „skalnych” zakamarków pierwsze rośliny, aby 

czym prędzej ujrzeć życiodajny blask słońca.  

Jeszcze wiele razy oprószy je śnieg, odwiedzi  

mróz i wiatr – to nic, jest energia, dzięki której te 

maleństwa wkrótce rozrosną się i zakwitną. 



Wiosenne kwiaty pną się do światła. Hiacynty, 

tulipany, krokusy, żonkile, narcyzy, szafirki, 

pierwiosnki – kilka cieplejszych dni i ogród znów 

będzie piękny.





Jako jedne z pierwszych przez śnieg przebijają 

się… przebiśniegi. Reagując na temperaturę 

otwierają kielichy kwiatów albo  zamykają. 

Gdy unoszą się trzy białe - zewnętrzne płatki, 

ukazują się trzy krótsze płatki wewnętrzne, a te 

zdobią zielone plamki.  Przebiśniegi są 

niewielkimi roślinami leśnymi, nie potrzebują 

dużo słońca i zupełnie nie boją się mrozów, 

wolą chłód. Rosną  z cebulek, lubią glebę 

brunatną, żyzną i wilgotną. Często można je 

znaleźć pod drzewami liściastymi, które 

naturalnie o tej porze są jeszcze bezlistne.                                            

Przebiśnieg jest gatunkiem chronionym, więc 

nie należy go zrywać, zwłaszcza, że wszystkie 

części tej rośliny zawierają substancję trującą. 



Zimozielone drzewa i krzewy takie jak świerki, 

sosny, tuje, cisy, bukszpany i azalie wkrótce     

po stopnieniu śniegu dają wrażenie obudzenia 

wiosennego. Ale większość gatunków po 

zimowej przerwie „rozważa” jeszcze możliwość 

rozwinięcia nowych pączków liści i kwiatów.



Pierwsze pojawiły się bazie – kwiatostany wierzby.                       

Wierzba jest symbolem budzącego się życia, a według podań ludowych 

ma działanie magiczne: przyciąga szczęście, a odpycha zło.



Coraz dłuższe są dni i coraz więcej słonecznych 

chwil. Ptaki wędrują po niebie i wkrótce 

zadomowią się w budkach lęgowych albo uwiją 

gniazda. Już słychać ptasie trele!             
Wiosna jest blisko! 


