
WIOSNA



Etymologia słowa „wiosna”

To wyraz ogólnosłowiański (występuje w podobnej postaci na obszarze
całej Słowiańszczyzny) i prasłowiański (był używany już w pierwszych
wiekach naszej ery, a być może nawet wcześniej).

Dawniej oznaczał nie tylko porę roku pomiędzy zimą a latem, lecz także rok
życia młodej osoby (liczyło się, ile ktoś ma wiosen – również dlatego, że
w naszym klimacie ludzie najczęściej rodzili się na wiosnę), a także
wiosenne prace polowe. Te dwa dawne znaczenia do dziś zachowały się
w niektórych gwarach. [2]



Wiosna astronomiczna

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej
i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na
półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te
wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą
być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).

Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory
nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do
przesilenia letniego, od tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe. [3]



Wiosna klimatyczna

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe
temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę
poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny
etap przejściowy − przedwiośnie.

Za początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek wegetacji oraz
kwitnienie przebiśniegów i krokusów. W zależności od kontynentu i strefy
klimatycznej, pory roku zmieniają się wcześniej, bądź później i trwają
dłużej, bądź krócej.

Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte
o pół roku. Za miesiące wiosenne na półkuli północnej uznaje się marzec,
kwiecień i maj, a na południowej wrzesień, październik i listopad. [3]



Wiosna

Nastrój trwożnego wyczekiwania przyrody bardzo intensywnie udzielał się
niegdyś ludziom, którzy w swej naiwności poprzez rozmaite obrzędy
usiłowali wpływać na pożądaną kolejność zdarzeń. [1]

Tradycyjnym zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny jest
topienie lub palenie Marzanny. Zwyczaj ten wywodzi się ze słowiańskich
wierzeń pogańskich i związany był kiedyś z Jarymi Godami, czyli cyklem
obrzędów przypadających na czas równonocy wiosennej. Dawniej
Marzanna uosabiała boginkę śmierci, którą należało wynieść ze wsi i utopić
bądź spalić. Wierzono, że symboliczne zabicie postaci uosabiającej śmierć
zapewni powrót życia (wiosny) i przyniesie urodzaj na cały nadchodzący
rok. Obecnie Marzanna nie uosabia już śmierci, a raczej zimę, którą
wyprasza się w dosadny sposób, aby zrobić miejsce wiośnie. [4]



Wiosna

Po utopieniu lub spaleniu Marzanny warto wybrać się na spacer do lasu, 21
marca jest też bowiem od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów.
Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu
podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla
prawidłowego funkcjonowania planety. W tym dniu na całym świecie
organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy.
Zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do przebywania
w nich. [4]



Pierwsi zwiastunowie 
nadchodzących zmian



Pierwsi zwiastunowie nadchodzących zmian

Oto na przełomie lutego i marca pojawiają
się już pierwsi heroldowie nadchodzących
przemian.

Jednym z nich jest motyl rusałka
wierzbowiec, który daje się zauważyć na
obrzeżach lasów, przy wiejskich drogach
i w ogrodach.

W pierwszych ciepłych promieniach słońca
ogrzewa on swoje, mierzące do 5,5 cm
rozpiętości, rudawe skrzydełka w czarne
plamki, ozdobione dodatkowo na obwodzie
półksiężycowatymi, czarnoniebieskimi
cętkami. [1]

Rusałka wierzbowiec



Wiosenne ptaki

Bardzo wcześnie, bowiem nawet pod koniec
lutego, powracają z południa skowronki,
rozweselające słoneczne dni swoim radosnym
śpiewem. Trudno je zauważyć na polach
i łąkach, gdyż są barwy ziemistoszarej i tylko
nieznacznie wielkością przerastają wróbla.

Wielką odwagą wykazuje się też maleńki, bo
zaledwie 14-centymetrowy świergotek
łąkowy o szarozielonkawym upierzeniu,
powracający na nasze łąki z początkiem marca.
Samce powiadamiają okolicę o swoim przylocie
świergotaniem i szybkimi wzlotami.

Wcześnie zaczyna śpiewać dzwoniec, ptaszek
zamieszkujący zwykle parki. Jego piórka
wierzchnie mają barwę oliwkowozieloną,
a brzuszek i ogonek są żółte.[1]

Skowronek



Dzwońce



Wiosenne ptaki

„Wiosennym” ptaszkiem jest również
błotniak stawowy, duży (do 55 cm
długości), brązowo upierzony ptak
drapieżny o rozpiętości skrzydeł do 140
cm. Tuż po ustąpieniu lodów pojawia się
on w okolicy jezior, stawów i na
moczarach.

Na przełomie lutego i marca przybywa do
nas szybki i bardzo zwinny sokół
wędrowny, aby siać postrach wśród
drobnego ptactwa.

W marcu przylatuje krogulec oraz kania
czarna i rdzawa, a także wspaniały
żuraw. [1]

Żuraw



Sokół wędrowny



Wiosenne ptaki

Pod koniec miesiąca może zjawić się malutki,
pięknie śpiewający rudzik z rdzawą plamą na
głowie.

Ponadto powracają: pierwiosnek,
kopciuszek, bekas kszyk, łyska, kaczka
krzyżówka, cyranka i cyraneczka, rudy
szlamnik rycyk z długim dziobem i nogami,
brodziec krwawodzioby o dziobie
czerwono-czarnym i czerwonych nogach,
wodnik, pliszka górska i siwa oraz
kolorowa zięba o brązowym grzbiecie
i brzuchu, niebieskawej szyi i głowie,
czarnym czole oraz białej i żółtej prędze na
skrzydłach.

Pod koniec lutego i w marcu przylatują
czasami w bardzo niewielkiej liczbie bociany
białe. [1]

Zięba



Bocian biały



Wiosenne ptaki

Swym śpiewem już w pierwszych dniach
marca zapowiada wiosnę mały pełzacz leśny
z długim, zgiętym dziobkiem. Ptaszek ten ma
górną część upierzenia i głowę szarobrunatną
w jaśniejsze prążki, z tyłu jest barwy rdzawej,
a od spodu biały.

Rychłe nadejście wiosny zwiastuje także
mieszkający w szuwarach duży, żółtobrązowy
bąk z czarnym wierzchem głowy oraz
zielonkawoczarna z wierzchu i biała od
spodu czajka z charakterystycznym czubem
na głowie, trzymająca się zwykle terenów
podmokłych. [1]

Bąk (łac. Botaurus stellaris)



Czajka zwyczajna



Wiosenny świat roślin



Wiosenny świat roślin

Wiosenny czas sygnalizuje nam nieco mniej
ostentacyjnie świat roślin. Ale wystarczy wyjść
do ogrodu, aby ucieszyć oko zakwitającą
właśnie śnieżyczką przebiśniegiem, której
białe płatki kwiatów subtelnie zdobią zielone
rąbki.

Białe, czerwone, żółte i brązowe kwiaty
zaczynają też prezentować poczciwe prymulki,
czyli pierwiosnki, czyniąc zadość swej nazwie.
Zazdroszczą im urody niektóre krzewy, a więc
czym prędzej i one, jeszcze przed rozwinięciem
liści, zakwitają różnobarwnie, jak np. dereń
pospolity (właściwy, jadalny) - na żółto.

A nieco dalej, w parkach i przy starych traktach,
dotrzymują im kroku wysokie topole i wiązy
w licznych swych odmianach.[1]

Przebiśniegi



Pierwiosnek lekarski

Pierwiosnek bezłodygowy



Wiosenny świat roślin

Pośród leśnych ostępów wiosenną
pobudkę jako pierwsza zaczyna grać
leszczyna, wypuszczając bazie i drobne
kwiatki, co ma oznaczać początek
okresu zwanego przedwiośniem.

Niemal w tym samym czasie, tj. na
początku marca, a niekiedy nawet pod
koniec lutego, niewielkim kwieciem
okrywa się pasożytnicza jemioła. Jest
to hasło dla pozostałych roślin.[1]

Leszczyna



Wiosenny świat roślin

Tak więc stopniowo, niekiedy dopiero
z początkiem kwietnia, pośród drzew i na
polanach oraz łąkach zaczynają kwitnąć:

• fiołek leśny i wonny (na fioletowo),

• kokorycz pełna i pusta (na purpurowo),

• miodunka ćma i plamista (początkowo na 
czerwono, później na niebiesko 
i fioletowo), 

• przylaszczka (na niebiesko), 

• śnieżyca wiosenna (na biało) 

• ziarnopłon wiosenny (na żółto). 

A na Podhalu zakwita sobie lepiężnik biały.[1]

Przylaszczka



Ziarnopłon wiosenny



Fiołek wonny



Śnieżyca wiosenna



Kokorycz



Miodunka ćma



Wiosenny świat roślin

Nie inaczej dzieje się w miejscach
ustronnych, gdzie w poczuciu
bezkarności i pełnej wolności rosną
sobie rozmaite chwasty, że wspomnimy
tu chociażby tasznika i oczywiście
wiosnówkę.

Dzielnie poczyna sobie również 
podbiał pospolity i skrzyp polny.[1]

Podbiał



Skrzyp polny



Wiosenny świat roślin

Na terenach podmokłych powoli zaczynają
roztaczać swe powaby kaczeńce, zdobne
w pięciopłatkowe kwiaty o złocistożółtej
barwie. Wkrótce, jeszcze w marcu, w ich
ślady pójdzie wierzba.

Natomiast w górach, na tamtejszych halach,
jakże musi radować widok fioletowych
kwiatów krokusa (szafran spiski) pośród
topniejących śniegów.

Szafrany, czyli krokusy ogrodowe,
spotykamy niekiedy - co oczywista –
w ogrodach, ale mają one kwiaty liliowe lub
żółte (krokus żółty).[1]

Fioletowe krokusy



Krokusy wielkokwiatowe „Jeanne d’Arc” Krokusy Golden Yellow



Krokusy



Pole krokusów



Kaczeńce
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