To zależy od tego, czy myślimy o wiośnie kalendarzowej,
meteorologicznej ,klimatycznej, czy astronomicznej.
 Wiosna meteorologiczna wypada zawsze 1 marca
 Wiosna kalendarzowa rozpoczyna się 21 marca
 Wiosna astronomiczna przypada najczęściej 20/21 marca, jednak w
kolejnych latach, aż do roku 2043 wiosna astronomiczna będzie przypadać
wyłącznie 20 marca. Początek wiosny astronomicznej na półkuli północnej
rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do przesilenia
letniego. Tego dnia dzień oraz noc jak sama - trwają równo po 12 godzin
 Wiosna klimatyczna to taki okres pory roku, w którym dobowe średnie
temperatury powietrza wahają się między 5 do 15 °C. W czasie gdy na
półkuli północnej zaczyna się wiosna, na półkuli południowej jest jesień.
Wynika to z przesunięcia pór roku o 6 miesięcy. Dlatego wiosna na półkuli
północnej przypada na marzec, kwiecień oraz maj, a na półkuli południowej
miesiące wiosenne to wrzesień, październik i listopad.

 Wraz z nadejściem wiosny przyroda budzi się z zimowego snu.
 W świecie roślin następuje gwałtowny wzrost aktywności.
 Dni stają się dłuższe, robi się coraz cieplej, tylko nocami zdarzają się






przymrozki.
Topnieje zalegający gdzieniegdzie śnieg, zwiększa się wilgotność ziemi
i powietrza.
Wydłużający się dzień i wyższe temperatury wywołują duże zmiany
w świecie roślin.
Budzą się do życia drzewa i krzewy.
Zaczynają zakwitać pierwsze wiosenne kwiaty, które dziko rosnące
podlegają ścisłej ochronie.

Leszczyna to pierwszy zwiastun wiosny. Kwitnie w drugiej połowie lutego. W
pierwszych promieniach wiosennego słońca mienią się żółte, podłużne bazie
zwisające z gałązek wysokiego, rozłożystego krzewu . Kiedy je lekko trącić, w
powietrzu unosi się złocisty pyłek. Jesienią z zapylonych bazi powstaną
orzechy laskowe.

Przebiśniegi to pierwsze kwiaty wiosny. Rozwijają się w lutym i marcu, często
wyrastając spod śniegu. Są roślinami cebulowymi. To niewysokie kwiaty,
które zależnie od odmiany, osiągają od 1,5 do 3,5 cm Mają długie, zielone
liście, które w zimne dni zamykają się wokół pąków, chroniąc roślinę. Kwiaty,
najczęściej białe, mają kształt dzwonków. Trzy płatki są dłuższe, a trzy
krótsze, z zielonymi plamkami na końcach.

W górach rośnie śnieżyca wiosenna Kwitnie w marcu i kwietniu. Ma białe
kwiaty z żółtymi plamkami na końcach. Śnieżyce, podobnie jak przebiśniegi,
większość roku przeżywają w postaci cebul, a wczesną wiosną mogą rozkwitać
nawet w śniegu.

Pierwiosnki zakwitają już w marcu. Zwykle tworzą rozety liści,
spośród których wyrastają smukłe pędy kwiatowe zwieńczone drobnymi
kwiatami o pięciu zrośniętych ze sobą płatkach. Środek kwiatu jest
jaśniejszy z charakterystyczną żółtą plamką, tzw. oczkiem. Pierwiosnek
lekarski rośnie na słonecznych łąkach w całej Polsce. Ma jasnożółte, pachnące
kwiaty popularnie zwane kluczykami. Dorasta do 10-25 cm

Wczesną wiosną, najczęściej na górskich halach kwitną krokusy, inaczej
zwane szafranami. Jak prawie wszystkie pierwsze wiosenne Kwiaty dziko
rosnące, mają status roślin chronionych. Warto wiedzieć, że ze znamion
słupków kwiatów krokusa uzyskuje się popularną przyprawę – szafran.

Wkrótce po nastaniu cieplejszych dni sasanka budzi się do życia i od razu
zakwita. Kwitnie od początku marca, aż do maja. Trudno pomylić ją z
jakąkolwiek inną rośliną - ma duże kwiaty w kolorach: białym, różowym,
niebieskim, fioletowym. Płatki kwiatów, łodyga oraz listki są pokryte
srebrnymi włoskami. Kiedy temperatura obniża się, roślina stula płatki w pąki,
a włoski otulają ją jak srebrny kożuszek.

Przylaszczka rośnie w lasach i zaroślach. Osiąga 15-20 cm wysokości. Jej
liście są trójklapowe, gładkie, skórzaste i ułożone w rozetę. Z wierzchu
ciemnozielone, od spodu lekko fioletowe. Niebiesko-fioletowe kwiaty
zamykają się na noc i podczas deszczowej pogody. Kwitnie jeszcze przed
rozwojem liści, od marca do maja. Przylaszczka pospolita lubi półcień i
wilgotną glebę.

Okres wiosenny to czas, kiedy w lasach możemy podziwiać zwarte kobierce
białych i żółtych zawilców. Zawilec gajowy, kwitnie na biało od marca do
maja oraz osiąga do 15- 20 cm wysokości. Jego kuzyn zawilec żółty, osiąga do
około 10 cm wysokości, a kwitnie w kwietniu. Oba gatunki są mrozoodporne.
Nazwa zawilec, odzwierciedla naturę tych kwiatów. W języku greckim zawilec
oznacza wiatr. Określenie wzięło się od delikatnego kołysania płatków, nawet
przy niewielkim wietrze.

Podbiał pospolity rośnie na trawnikach, nad brzegami wód, a także na
rumowiskach czy skarpach. Jego żółte kwiatki złocą się w słońcu.
Nie ma typowych liści, tylko łuseczki na łodydze. Duże, sercowate
liście, pokryte od spodu srebrzystym meszkiem pojawią się dopiero
pod koniec kwietnia. Podbiał pospolity znany jest między innymi z
syropów czy pastylek o działaniu wykrztuśnym.

Forsycja to mrozoodporny krzew. Zakwita drobnymi i licznymi kwiatuszkami
w odcieniu żółtym, składającymi się zazwyczaj z czterech podłużnych
płatków, zebranych u nasady w rurkę. Zakwita, zanim wyrosną listki. Po
ustaniu kwitnienia, krzew okrywa się zielonymi, licznymi listkami.
Maksymalna wysokość dorosłego krzewu wynosi 2−3 m Krzew ten
pochodzi z Chin, skąd został przywieziony do Polski.
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