„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty…”
2011-03-21

Wiosna jest jedną z czterech pór roku. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z
rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadów atmosferycznych. Świat roślin i zwierząt
budzi się do życia, rosliny zaczynają wegetować, przylatują ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów,
budzą się z zimowego snu zwierzęta.
W ogródkach i parkach pojawiają się już pierwsze wiosenne zwiastuny - przebiśniegi i kolorowe krokusy.
Na drzewach coraz wyraźniej przebijają się zielone pączki. Dzień jest coraz dłuższy i wiele ptaków
szykuje się do okresu lęgowego. Sychać samce kosów i dzięciołów. Pogwizdują kowaliki, świergoczą
wróble i mazurki, skrzeczą sroki i sójki. Słychać pohukiwania puszczyków i puchaczy oraz trele sikor.
Oznacza to, że ptaki zajmują terytoria i przygotowują się do godów. Trwa wyścig o to, kto zajmie
najlepsze miejsce na gniazdo i wychowanie młodych.
Z ciepłych krajów przylatują letni goście, zawitały już żurawie, czajki przyleciały skowronki, należące do
najwcześniej przylatujących ptaków. W kwietniu i maju dołączą jaskółki oraz jerzyki. Najbardziej
oczekiwanymi ptakami wiosny są bociany, które wyruszyły już w drogę z południowej Afryki. Bociany są jednymi z ważniejszych symboli wiosny. Dawniej wabiono je za
pomocą ciastek, które wkładano do gniazd. Miały wyjątkowy kształt bocianich łap. Z zimowego snu budzą się także nietoperze, żaby oraz ropuchy, z ukrycia wychodzą
krety i jeże, a króliki i zające mają już młode.
Rozkwita życie, dni stają się coraz cieplejsze, noce coraz krótsze. Z dnia na dzień można podziwiać prawdziwe piękno natury.
Studenci z Akademickiej Rady Młodzieżowej Ligi Ochrony Przyrody przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Wydziałem Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miast Szczecin wiosenny sezon rozpoczynają organizując warsztaty edukacyjne pod hasłem „Pierwszy wieczór wiosny". W tym
roku spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca 2011 r. Organizatorzy zaplanowali zarówno coś dla ciała jak i ducha. Impreza rozpocznie się o godzinie 17tej w Edukacyjnej
Pracowni Przyrodniczej "Na Głębokim", gdzie odbędzie się część wykładowa poświęcona Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Po części wykładowej przewidziane
jest ognisko i pieczenie kiełbasek na położonej w pobliżu Polanie Białej.
A Ty jak spędzisz pierwszy dzień wiosny...

