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Marzec 
 
Wciąż jest jeszcze zimno, leży śnieg, a woda w stawach i jeziorach jest zamarznięta. 

 
Zaczynają kwitnąć pierwsze wiosenne kwiaty: przebiśniegi, zawilce, przylaszczki, ziarnopłon, 
podbiał, kokorycz. 

 
Kwitną leszczyny, derenie, wiązy, wierzby i topole. 

 
W ogródkach kwitną kwiaty cebulowe, np. krokusy, śnieżyce wiosenne, przebiśniegi, nieco 
póź-niej fiołki i pierwiosnki. 

 
Wciąż widać zimujące w Polsce ptaki, pojawiają się ptaki powracające z cieplejszych rejonów np.  
skowronki, drozdy. 

 
Ptaki zaczynają zakładać gniazda i składają jaja np. gawrony, wrony, sójki, kosy i sroki oraz sowy. 

 
Zaczynają kwitnąć tzw. chwasty (np. tasznik, przetacznik, gwiazdnica pospolita) oraz trawy. 

 
Pojawiają się kowale bezskrzydłe, można spotkać pierwsze motyle. 

 
Wracają z południa ptaki wodne np. żurawie, czaple, gęsi, kaczki, bekasy, rycyki. 

 
Budzi się żaba trawna. 

 

Kwiecień 
 
W ciepłe dni pojawiają się biedronki i inne chrząszcze. 

 
Kwitną drzewa: brzozy, dęby, klony, graby, buki, wiązy, jesiony, modrzewie. 

 
Kwitną drzewa owocowe. 

 
Kwitną stokrotki i mniszki, a na wilgotnych terenach – kaczeńce. 

 
Pojawia się coraz więcej owadów, m.in. motyle i pszczoły. 

 
Kwitną kwiaty: niebieskie szafirki i cebulice a także narcyzy i bratki, w lasach kwitną zawilce i przy-

laszczki a także wawrzynek wilczełyko, fiołki, miodunki ziarnopłon, szczawik zajęczy, barwinek. 
 
Wracają z południa bociany, jaskółki, słowiki, dudki i wilgi. 

 
Ptaki intensywnie śpiewają, dobierają się w pary, budują gniazda i składają jaja, np. 
grubodzio-ny, gile, mysikróliki, sikory, mazurki, dzięcioły. 

 
Rodzą się młode dziczki, liski, wilczki. 

 
Sarny i jelenie zmieniają futro z zimowego na letnie. 

 
Nie śpią już wszystkie zwierzęta, które zasnęły na zimę. 

 
W ogrodach i parkach kwitną żółte forsycje. 

 
Rolnicy zaczynają siać owies, pszenicę i jęczmień oraz marchew, buraki, kukurydzę i ziemniaki. 

 
Większe jeziora i stawy wciąż mogą być skute lodem. 

 
Dla ryb rozpoczyna się okres tarła, jest to również okres rozrodczy płazów, a wody pełne są 
skrzeku.  
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Maj 
 
Kwitną tulipany, narcyzy, żonkile, konwalie, niezapominajki, maki, chabry, rumianek, jaskier, wciąż 
widać żółte mniszki, ale część zamieniła się już w dmuchawce. 
 
Kwitną kasztanowce, lilaki (tzw. bzy), głogi, jarzębiny oraz drzewa owocowe, na wszystkich 
drzewach z wyjątkiem robinii (tzw. akacji) rozwijają się już liście. Kwitną liczne krzewy, np. maliny. 
 
Widać unoszone wiatrem nasiona topoli otoczone białym puchem. 
 
Obudziły się już wszystkie owady, obserwować można liczne chrabąszcze, pszczoły, motyle, muchy.  
Dla wielu z nich maj to okres godowy. 
 
Na polach widać już wysokie zboża na których pojawiają się kłosy. 
 
Trawy na łąkach są już wysokie i kwitną, pełne kwiatów łąki są bardzo kolorowe. 
 
Wciąż słychać donośny rechot żab, gody odbywają kumaki, rzekotki, żaby wodne, traszki. Widać 
już pierwsze kijanki żaby trawnej i moczarowej, które rozpoczęły gody w marcu., a na wodzie 
zobaczyć można żółte kwiaty grążela. 
 
W gniazdach pojawiają się pisklęta a w innych dopiero jaja. W słonecznych miejscach można 
obser-wować jaszczurki i zaskrońce. 
 
Rodzą się młode sarny, jelenie, żbiki i żubry. 

 

Czerwiec 
 
Kwitną drzewa: sosny, robinie (tzw. akacje), lipy, jarzębiny, krzew jaśminu i dziki bez czarny. 
 
Żółcą się pola kwitnącego łubinu. 
 
Na krzewach pojawiają się maliny, możemy zjadać też truskawki, czereśnie i porzeczki. W lasach 
doj-rzewają poziomki. 
 
W lasach pojawiają się grzyby, borowiki, koźlarze, kurki, podgrzybki, maślaki. 
 
Kwitnie wiele kwiatów w ogrodach: irysy, lilie, piwonie, ostróżki, maciejki, begonie, zaczynają kwit-
nąć róże i dzikie róże. 
 
Kwitną pokrzywy, chwasty zbóż: maki, chabry, kąkole. 
 
Kwitną zboża – ten moment uznawany jest za początek lata.  


