
Myśląc o wiośnie. 

 

Kolejny ciepły, słoneczny dzień, chociaż na kalendarzu luty. Nasza wyobraźnia „pracuje” 

widząc wiosnę za drzwiami. Czas na pierwsze wiosenne plany dla siebie i dla przyrody. 

Zacznijmy może od planowania nowych nasadzeń,  z myślą o nas i pokarmie dla ptaków 

w okresie zimowym. Proponuję sadzić drzewa i krzewy : derenie, berberysy, jarzęby, rokitniki, 

kaliny, ozdobne jabłonie, róże wielkokwiatowe i błyszczące, irgi, bzy czarne, świdośliwy, 

jeżyny, aronie czarne, morwy. Drzewa i krzewy będą dodatkowo piękną i pożyteczną ozdobą 

w każdym ogrodzie. 

Przy okazji nasadzeń pomyślmy o miejscach na karmniki, o budkach lęgowych. Budki najlepiej 

wykonać z surowego, niemalowanego drewna. Ptaki najbardziej lubią zapach iglastego drewna 

przeznaczonego na budki. Może zróbmy takie budki wspólnie z przyjaciółmi , z rodziną? 

Jeszcze woda , która jest potrzebna ptakom, owadom, drobnym zwierzętom i tym większym. 

Koty i psy też nie pogardzą wodą. Woda może być wszędzie, na balkonie, tarasie w ogrodzie. 

Pomyślmy o poidełkach, misach, a może oczku wodnym, choćby najmniejszym. 

I jeszcze łąki kwietne, choćby najmniejsze powierzchnie użytkowania, ale ile znaczą dla 

środowiska . Nie dość, że piękne, bogate w różne gatunki roślin to pachną, stanowią miejsce 

schronienia i pokarmu dla dzikich zwierząt. Dla  wielu zwierząt taka łąka będzie warunkiem 

przeżycia, ponieważ żywią się one nie tylko różnorodnymi nasionami, których w niekoszonej 

łące będą mieć obfitość, lecz także robaczkami, chrząszczami i innymi bezkręgowcami 

bytującymi na łące. Dodatkowo kwietne łąki to oszczędność czasu, energii i pieniędzy, 

ponieważ  nie trzeba ich często kosić, nawozić i podlewać, a efekt jest długo  zadowalający. 

Jeszcze jedna ważna rzecz: redukcja zanieczyszczeń powietrza, kwietne łąki pochłaniają pyły 

i substancje szkodliwe znacznie skuteczniej od tradycyjnych trawników. Czy wiecie, że 1 m2 

odpowiednio dobranej mieszanki roślin łąkowych jest w stanie zatrzymać od 5 do 11 g pyłów 

zawieszonych, czyli podobnie jak pięcioletnie drzewo .  Drzewa uważane są za najwydajniejsze 

roślinne filtry zanieczyszczeń powietrza, lecz ich sadzenie nie zawsze i nie wszędzie jest 

możliwe.  

Wśród wielu gatunków roślin wykorzystywanych na łąki kwietne są m.in.: mak, fiołek polny, 

rumian, podbiał, babka, bluszczyk kurdybanek, stokrotka, mniszek lekarski, komosa, kąkol, 

żmijowiec zwyczajny, szałwia łąkowa i inne. Wybór roślin na łąki kwietne jest uzależniony od 

stanowiska, rodzaju gleby, nasłonecznienia itp. Każdy z nas może wysiać taką łąkę w ogródku, 

na działce, a nawet na balkonie. 

Mam nadzieję, że już zaczynacie planować coś dla siebie i przyrody.  
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