
Co kwitnie wiosną? 

Drzewa! 

Wiosną pojawia się mnóstwo przepięknych kwiatów. Niektóre olśniewają 

widokiem, inne zapachem… są też takie, które na pierwszy rzut oka nie wydają się 

ciekawe, a jednak mogą nas zaskoczyć, gdy powstaną z nich… owoce! 

Poniżej zobaczysz 11 wybranych kwiatów pojawiających się wiosną na 

drzewach. Możesz je znaleźć w parku, w lesie, w sadzie lub w ogrodzie. Większość z 

drzew potrzebuje do zapylenia owadów, ale nie wszystkie, jak np. leszczyna i sosna. 

 

Zwróć uwagę na podobieństwa między niektórymi z roślin – wiele rodzajów 

drzew jest spokrewnionych, dlatego ich kwiaty na pierwszy rzut oka mogą się wydać 

identyczne. Czasem odróżnia je zaledwie jeden, mały szczegół. 

Przyjrzyj się dobrze, aby rozpoznawać nazwy drzew, na których rosną drobne 

kwiatki, zanim pojawią się liście lub owoce. Możesz zaskoczyć swoją wiedzą wszystkich 

wokół! 



Wiśnia 

Jest rośliną występującą na świecie w ponad 60 odmianach, ale w Polsce dziko 

rosną tylko dwie z nich: będąca pod ochroną wiśnia karłowata oraz wiśnia ptasia 

nazywana trześnią. Bywa sadzona w parkach i ogrodach jako dekoracja, ale bardzo 

często uprawia się ją w sadach dla smacznych owoców. Ma białe lub różowe kwiatki. 

 

Śliwa 

Jest to roślina rosnąca jako drzewo lub krzew. Sadzi się przede wszystkim z 

myślą o owocach. Kwiatki mają najczęściej biały kolor. 

 



Jabłoń 

Jabłoń może rosnąć dziko, ale najczęściej spotyka się drzewa i krzewy 

uprawiane ze względu na smaczne owoce. Niektóre odmiany jabłoni sadzone są jako 

rośliny ozdobne. Jej kwiatki przybierają najczęściej biało-różowe odcienie z żółtymi 

środkami. 

 

Grusza 

Jej białe kwiatki zebrane w małych grupkach zazwyczaj nie pachną. Grusze 

lubią miejsca cieplejsze niż jabłonie, ale można je spotkać w całej Polsce. Sadzi się je 

dla owoców. 

 



Brzoskwinia 

Jest rośliną, która może rosnąć jako drzewo lub krzew. Posiada białe, różowe 

lub czerwone kwiatki, które na gałązkach pojawiają się przed liśćmi. Jest sadzona ze 

względu na swój wygląd, jak i dla swoich owoców. 

 

Magnolia 

Dzikie Magnolie rosną w Azji Wschodniej i Ameryce Południowej. W Polsce 

jest to roślina, która często ozdabia parki i ogrody jako drzewo lub krzew. Posiada duże 

kwiaty o kształcie i kolorze charakterystycznym dla każdej odmiany. 

 



Kasztanowiec 

W języku polskim często Kasztanowce nazywa się Kasztanami, ale nie są one 

tym samym. Zapamiętaj: owoce Kasztanów są przeważnie jadalne, ale kasztany, które 

zbieramy pod Kasztanowcami po zjedzeniu mogłyby wywołać zatrucie. Najczęściej 

spotykanymi w Polsce są kasztanowce zwyczajne. Mają efektowne białe lub różowe 

kwiaty nazywane wiechami, których długość może mieć nawet 30cm. 

 

Orzech włoski 

Tak naprawdę ta roślina nie 

pochodzi z Włoch. Dawniej zwano go 

orzechem wołoskim. Dlaczego? W Rumunii 

istnieje kraina o nazwie Wołoszczyzna, 

skąd przywieziono orzechy do Polski. Dziś 

jest to roślina inwazyjna, czyli taka, która 

rozprzestrzenia się bardzo szybko 

zabierając miejsce roślinom żyjącym w tym 

miejscu wcześniej. Jest sadzony głównie w 

sadach i ogrodach dla owoców.   



Orzech laskowy (Leszczyna) 

Może rosnąć jako drzewo lub krzew. Jego ozdobne odmiany o kolorowych 

liściach sadzi się w parkach i ogrodach. Uprawia się go dla owoców. Dawno temu 

można było czasem spotkać na wsi różdżkarzy, korzystających z gałązek leszczyny jak z 

różdżek. Po co? Tak szukano podziemnych źródeł wody, aby zbudować studnię. 

 

Brzoza 

Jest drzewem występującym w wielu odmianach, z których duża część 

wyróżnia się białym kolorem kory. Brzozowe liście mają właściwości lecznicze. Z kory 

można pozyskać na wiosnę sok nazywany oskołą, którego może być np. napojem. 

 



Sosna 

Istnieją rośliny, u których można spotkać kwiaty męskie i żeńskie. Czasem 

wyglądają niemal identycznie, czasem całkowicie się od siebie różnią. Dobrym tego 

przykładem są łatwe do odróżnienia już na pierwszy rzut oka kwiaty sosny zwyczajnej. 

Męskie kwiatostany sosny są z lewej, zaś żeńskie kwiatostany sosny widać z 

prawej.  

 

Sosna to najliczniejsze w Polsce drzewo spotykane w lesie. Wiosną na skrajach 

gałązek sosny pojawiają się nowe odrosty nazywane pędami. Są one często 

wykorzystywane np. w medycynie ludowej. 

 

W ogrodach, parkach, sadach i lasach wiosną kwitnie mnóstwo pięknych 

drzew. Rozejrzyj się uważnie – może znajdziesz je wszystkie? 
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