
 Kwitnące sady wiosną. 23.04.2020r.

Wiosna to najpiękniejsza pora roku. To czas, w którym wszystko rozkwita na nowo. Najpiękniej 

widać jej działanie w sadach. Sad wiosną jest miejscem niezwykłym, które łączy w sobie 

najpiękniejsze cechy tej pory roku.

Wiosną w sadzie można dostrzec dużo bieli – to kwiaty kwitnących drzew owocowych, które nie 

tylko świetnie wyglądają, ale i przecudnie pachną. Wiele jest także zieleni. Jasnej, świeżej, która 

kojarzy się z witalnością, nową siłą i możliwościami jakie niesie ze sobą pora roku, która właśnie 

nadeszła. To jednak nie jedyne barwy. Pod drzewami owocowymi rosną różnokolorowe kwiaty, 

które stanowią urozmaicenie. Nie można też zapomnieć o liściach. To wspomnienie jesieni i zimy 

leży pomiędzy trawami w sadzie, urozmaicając go o kolejne, ciemne barwy. Ważnym elementem 

jest widoczna pomiędzy młodymi trawami ziemia. Jej charakterystyczny zapach to zwiastun 

wiosny.

Prace pielęgnacyjne w sadzie to : przycinanie drzew i krzewów wczesna wiosną, spulchnianie 

wokół nich gleby, bielenie pni, czyszczenie i wystawianie budek lęgowych dla ptaków 

-sprzymierzeńców sadownika w walce ze szkodnikami. 

                                                                  Oprysk drzew

                                                           Przycinanie drzewek

                                                             Wzbogacanie gleby



                                                             Porządkowanie rabat

                                                                 Bielenie drzewek

Sad to nie tylko miejsce o wielu barwach czy zapachach, ale i odgłosach. W wiosennym sadzie 

słychać bzyczenie owadów oraz śpiew ptaków. To one przylatują po zimie gotowe na cieplejszy 

okres. W wiosennym sadzie pojawia się dużo barwnych motyli, ale i znane wszystkim pszczoły czy 

osy. Owady siedzą na kwiatach lub fruwają z kwiatka na kwiatek. Wchodzą w kielichy kwiatów      

i pokrywają się żółtym pyłkiem. W powietrzu słychać brzęczenie: ,,sad gra".



Pod niektórymi drzewami jest biało:spadają płatki kwiatów i niektóre kwiaty.  Dużo jest wróbli oraz

innych ptaków, które tylko czekają na to, aż wiosna rozpocznie się w pełni.

Sad wiosną to miejsce niezwykłe, tętniące życiem. Nie ma chyba drugiego takiego miejsca,              

w którym zobaczyć można działanie przyrody. Wzrastających kwiatów, kwitnących drzew, 

pracujących zwierząt. To sad jest miejscem, które warto zobaczyć na własne oczy.

 



Wiosną sad jest bardzo piękny. Kwitną jabłonie, wiśnie, śliwy, brzoskwinie i inne drzewka 

owocowe. 

                          Kwiat jabłoni

                                Jabłoń

 

                                Grusza                                                        Kwiat gruszy

                                                                  



 

                              Wiśnia                                                                  Kwiat wiśni

 

                              Śliwa                                                                    Kwiat śliwy

 

                               Morela                                                                Kwiat moreli



 

                         Brzoskwinia                                                       Kwiat brzoskwini

 

                          Czereśnia                                                           Kwiat czereśni

                                                                                                                           Pozdrawia
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