
Co się dzieje w przyrodzie w lutym? 

Już luty. Zazwyczaj kiedy myślimy o wiośnie mróz i śnieg mogą nas zaskoczyć. Jednak już 

widać pierwsze oznaki zbliżającej się zmiany w świecie przyrody. Zakwita leszczyna i może się 

zdarzyć, że zacznie pylić już w pierwszych ciepłych dniach lutego. Oprócz leszczyny w lutym 

pyli olsza czarna, a na bezlistnych pędach pojawiają się pachnące, różowe kwiaty wawrzynka 

wilczełyko.  

Powoli z zimowego snu budzi się świat zwierząt. Pamiętajmy aby dalej dokarmiać ptaki i inne 

zwierzęta, bo nie jest im łatwo o tej porze roku. Jeszcze parę dni i zaczną się przyloty ptaków. 

Ptaki już myślą o okresie lęgowym więc potrzebują sił i naszej pomocy w postaci 

dokarmiania. Przyloty skowronków zaczynają się już od połowy lutego, a to jeden 

z najwcześniej przylatujących do nas ptaków. Już w drugiej połowie lutego pojawią się 

pierwsze klucze dzikich gęsi z południowo-zachodniej Europy, powracających do swych 

miejsc lęgowych na północy. W tym czasie przylecą też pierwsze mniejsze ptaki droździki, 

zięby, szpaki, pliszki siwe, sokół pustułka, dzięcioł zielony oraz kopciuszki, a do tundry odlecą  

jemiołuszki. W początkach lutego miłosną pieśń rozpoczyna sikora bogatka zaczynając okres 

godowy. Również pohukiwanie puszczyka oznajmi początek okresu godowego dla tego 

ptaka. Pod koniec miesiąca kuropatwy połączą się w pary, które utrzymają się nawet 

do końca lata. Wiewiórki też wyczuwają w lutym zmiany w przyrodzie i zaczynają łączyć się 

w pary na okres godów. Pod koniec lutego kruki mają zazwyczaj gotowe gniazda, a niekiedy 

rozpoczynają wysiadywanie jaj. Luty to miesiąc przelotów wron: te mieszkające od wiosny do 

jesieni u nas powrócą z Francji, Niemiec, Hiszpanii, a rosyjskie zimujące u nas powędrują na 

północ i wschód. Psy i koty też są bardziej ożywione, czują zbliżającą się wiosnę. Jeże pod 

koniec lutego też zakończą zimowy sen. 

W lesie też będą zmiany w ostatnich dniach lutego, kiedy  jelenie zaczną zrzucać swoje 

poroże, które od razu zaczyna odrastać. Łoś swoje poroże zrzuca już w pierwszych dniach 

lutego, chociaż starsze łosie  mogą zrzucać poroże nawet w listopadzie. 

W rzekach  w lutym też dzieje się dużo dobrych rzeczy ponieważ przystępują do tarła pstrągi 

tęczowe, głowacze , szczupaki i miętusy. 

Trwa zima? Nie dajmy się zwieźć pozorom – choć mróz trzyma, pada śnieg to wiosna, nowe 

życie już blisko. Przyroda to wie najlepiej. 
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