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Hvad betyder flora?
Flora er en dobbeltbetegnelse (homonym) for de 
plantearter der vokser i en bestemt region, og for den 
bog, der omhandler planterne fra det pågældende 
område. Den første flora er fra 1588. Navnet flora 
stammer fra den romerske blomstergudinde Flora, der 
blev dyrket for sin og for blomsternes skønhed.

I det klare forårsvejr kan man nyde de mange fugle 
på træk. Det er især Grågås, Canadagås og Bramgås 
man ser og hører. De er alle på træk til de nordlige 
ynglepladser og lander nu og da for at spise de 
sprøde planter på markerne. 

I marts kan man være heldig at se de store trane-
træk. Ved øst- og sydøstvinde kommer flokkene fra 
Spanien, Marokko og Tunesien via Rügen i Nordtysk-
land. Går vinden over i vest vil de trække øst om 
Danmark. Tranerne flyver til de store sø- og mose-
områder i Skandinavien, eksempelvis Hornbor-
gasjön. Her kan der komme op til 26.000 traner på 
en dag. Efter tranedans og parring trækker flokkene 
længere mod nord. 

Medio april springer bøgen ud med lysegrønne og 
lådne blade. I skoven skal der være lune områder med 
masser af sol, men det er også nedarvede gener der 
fortæller træet, at hvis det spinger ud nu, får træet en 
lang vækstsæson.
Definitionen på at springe ud er, når bladene fylder 
mere end en tokrone og der desuden er knopper på 
flere af træets grene.

De små friske bøgeblade kan tilsættes salaten. Smagen 
er mild, syrlig og nøddeagtig.

Bøgen sprnger ud Udsnit af en flok på ca. 200 Canadagæs 
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FORÅR
Foråret er noget de fleste går og venter på med 
længsel. Den mørke vinter er overstået og det pibler 
op alle vegne med spæde planter og blomster som 
insekterne har travlt med at suge nektar fra. 

Hvid vipstjert ankommer i marts fra sit vinterophold 
ved Middelhavet. Hannerne kommer først og sørger 
for et passende territorium. Det er de mange insekter 
der lokker dem herop. Vipstjerten spiser udelukkende 
animalsk føde.

En anden forårsbebuder er Vorterod. Den har fået sit 
navn på grund af dens vorteagtige rødder, som kaldes 
ammerødder. Her gemmer den sin næring og derfor 
kan den skyde hurtigere frem end andre forårsplanter. 
Den har blanke og smørgule kronblade og bladene er 
hjerteformede.
Planten indeholder giftstoffet Anemonol. I naturmedi-
cinen bliver vorterod brugt i salver mod hæmorroider 
og sår.

Hvid anemone er en flerårig urt med en lang kryben-
de jordstængel. Anemonen vokser frem fra rødder på 
jordstænglerne. Den næringsrige vinterjord, lyset og 
forårets varme giver anemonen maksimale betingel-
ser. Anemonen udnytter de varme stråler ved at 
vende blomsten direkte mod solen.  
De tidlige insekter, især bierne, klarer bestøvningen og 
myrerne spreder frøene og hjælper planten med at 
formere sig.  
Når træerne får blade, og lyset gradvist forsvinder 
nede i skovbunden, visner anemoneblomsten, men 
den lever videre i jordstænglerne. Der findes både 
hvide, blå og flere arter af gule anemoner og for alle 
slags gælder det, at de friske planter er giftige. Lige-
som Vorterod indeholder de Anemonol.

Martsviol og Bellis er også nogle af de tidlige vilde 
blomster. Og DE kan spises. Brug dem som pynt på 
kager eller i salater.

Vorterod lyser op i skovbunden Anemone i april - så er det for alvor forår

Citronsommerfugl

Martsviol Bellis

Den voksne han Citronsommerfugl er kommet ud 
fra sit skjul under barken på et gammelt træ og 
flyver nu ivrigt rundt og suger energi fra især 
pilerakler og mælkebøtter. Energi skal der til hvis 
den skal klare at parre sig. Parringen kan tage timer 
- ja, endog dage. Æggene lægges på undersiden af 
blade og næste generation af sommerfugle dukker 
op i juli-august.
Hannen er citrongul og hunnen hvidgrøn. Hannen 
har særlige duftskæl og dufter ligefrem af citron.
Det er den første sommerfugl der kommer frem om                     
foråret.         


