
LAS WIOSNĄ 



   

   Las wiosną wygląda inaczej niż w innych 
porach roku. Wraz z wiosenną odwilżą 
pojawiają się, rosną i kwitną rośliny runa 
leśnego, które nie rozwijają się w innych 
porach roku. Dzieje się tak dlatego, że         
w lasach, szczególnie liściastych, które 
przeważają w naszym kraju, większość 
światła zatrzymują korony wysokich drzew. 
Wiosną, zanim pojawią się na nich liście,   
do warstwy podszytu i runa leśnego dociera 
dużo światła. Ten czas dla roślin runa 
leśnego to idealne warunki do rozwoju.  

 

 



 

W marcu, kwietniu i maju kwitną 

przebiśniegi, przylaszczki, 

sasanki i fiołki. 
 



Przebiśniegi Przylaszczki 

Fiołki Sasanki 



 

 

   Złoci się w wiosennym słońcu  

  złoć żółta i ziarnopłon wiosenny. 

  Kwitną także miodunki i zawilce.  
 



Złoć żółta 

Miodunka Ziarnopłon wiosenny 

  Zawilce 



W wiosennym lesie bardzo często 

można podziwiać szczawika 

zajęczego oraz łany czosnku 

niedźwiedziego czy kokoryczy 

pustej. 
 



    

 

  Szczawik zajęczy 

Kokorycz pusta Czosnek niedźwiedzi 



Pojawiają się pierwsze grzyby, 
czyli smardze, piestrzenice        
i czarki. 



      Smardze Piestrzenice 

     Czarki 



Wiosną w lesie zewsząd dobiegają odgłosy 

najróżniejszych ptaków śpiewających takich 

jak: kos, wilga, zięba, drozd czy pierwiosnek 

(którego nazwa wywodzi się od jego 

wczesnego wiosennego śpiewu). Leśne ptaki 

wiosną ruszają także do budowy gniazd,         

a dzięcioły wykuwają (co roku nową) dziuplę. 
 



      Kos    Drozd 

    Wilga 

     Zięba     Pierwiosnek 



         Dzięcioły 

   duży 

  zielony 

  szary 
  czarny 



  Wraz z ociepleniem ożywia się świat 
owadów Aż roi się od nich wiosenny 
las. Zwierzęta te spędziwszy zimę 
wśród liści, pod ziemią albo  

   w załamaniach kory drzew, 
intensywnie szukają pożywienia. 
Najwcześniej budzą się pszczoły  

   i niektóre motyle, jak np.: cytrynek 
oraz popularne rusałki.  

 



   Pszczoła 

  Kowal 
        Osa 

   Żuk 
Cytrynek 

Rusałka pawik 



   Ciekawą grupą wiosennych owadów są 
trzmiele, które bardzo wcześnie 
zaczynają pracować. Podobnie jak 
pszczoły żyją gromadnie, ale cały rój  

   z wyjątkiem młodych królowych ginie 
jesienią. Królowa zimująca w ściółce 
wczesną wiosną przystępuje do budowy 
gniazda w ziemi. Pracuje również nad 
przygotowaniem zapasu pyłku 
kwiatowego i miodu dla larw. Dopiero  

   gdy one przeobrażą się w robotnice, 
królowa będzie miała pomocników. 
Wszystkie trzmiele są objęte ochroną 
gatunkową. 

 



Trzmiel 
Trzmiel nakłuwa liść rośliny 

   Gniazdo trzmieli ziemnych 



   Podczas leśnych spacerów łatwo 
zauważyć wiosenny ruch w mrowiskach. 
Mrówki wychodzą z podziemnej części 
mrowiska dużo rozleglejszej niż 
widoczny na powierzchni kopiec  

   i wygrzewają się po to, by schodząc  

   w głąb gniazda ogrzewać mrowisko. 
Czeka je też praca związana z naprawą 
mrowisk po zimie. Część z nich znosi 
budulec do uzupełnienia mrowiska – 
igły, fragmenty patyków i kory, suche 
liście, a jeszcze inne polują lub zbierają 
martwe szczątki zwierząt.  



Mrówki i mrowisko 



 

  Wiosna w lesie to czas, gdy swą aktywność 
po zimowym uśpieniu zwiększają także 
ssaki. U leśnych ssaków nie ma jednego 
wzorca wiosennych zachowań. Niektóre 

   z nich już w marcu budzą się po zimowej 
drzemce, inne wychodzą ze swoich 
kryjówek dopiero w maju. Wiosna jest dla 
nich momentem narodzin i wychowania 
potomstwa.  



  Sarny i jelenie uzupełniają czas 
niedoborów pożywienia skubiąc 
świeże, soczyste trawy  

  i krzewinki. Jelenie zrzucają 
poroże. Nad ciekami wodnymi 
bobry pracują przy swych 
żeremiach. W kwietniu urodzą 
się ich młode. 

 



Walczące jelenie 

Sarna z potomstwem 

Bóbr  buduje żeremia 



Najwcześniej budzą się 

niedźwiedzie. Wygłodniałe po 

zimie zwierzęta natychmiast 

zaczynają żerować. Samice tych 

ssaków opiekują się młodymi, 

które urodziły się zimą. W marcu 

rodzą się pierwsze zające, tzw. 

marczaki. Pod koniec marca na 

świat przyjdą pierwsze liski. 



 Niedźwiedzica z dziećmi 

   Zajączek ,,marczak” 

Młode liski 



  Dobiega końca okres godowy 
wilków i rysi - za około 60 dni 
przyjdą na świat ich młode.  

  Kończy się hibernacja nietoperzy 
i susłów. Te drugie zaczynają się 
szykować do godów. Natomiast 
świstaki śpią jeszcze głęboko – 
wstaną dopiero na przełomie 
kwietnia i maja. 

 



 Wilcza rodzina 

 Młody ryś z mamą 

       Susły 



  W wysoko położonych 
obszernych dziuplach rodzi się 
potomstwo kun leśnych  

  i wiewiórek, a gdzieś w leśnym 
zaciszu na świat przychodzą 
młode dziki – warchlaki,  zwane 
pasiakami, które w pierwszych 
dniach otoczone są troskliwą 
opieką matki-lochy. 

 



Młode wiewiórki 

Locha z warchlakami 

Kuna leśna 

   Jeżyk z mamą na spacerze 



Las jest żywym organizmem. 

Powinniśmy go szanować, 

docenić jego naturalne piękno 

oraz wszystko to, co w nim żyje, 

nie niszczyć go i nie pozwalać na 

niszczenie innym.  Las to dom 

roślin i zwierząt, a człowiek jest 

tam tylko gościem. 



 

 

Materiał opracowano na podstawie: 

 

• Janusz Jeziorski ,,Środowiska dalekie i bliskie”  - podręcznik do środowiska 
społeczno – przyrodniczego dla klasy 3 

•  https://cierpiszewo.torun.lasy.gov.pl 

• https://www.lasy.gov.pl 

• https://golabki.torun.lasy.gov.pl 

• https://www.kreatywna.pl 

• https://jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl 

• www.poznan.lasy.gov.pl 

• www.pgk.zamosc.pl 

• wykorzystano grafikę z zasobów przeglądarki Google 



,,Ziemi nie dziedziczymy po naszych 

rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”  
                                                           Antoine de Saint - Exupery 

Dziękuję :) 


