
Find foråret i Blokhus Klitplantage

Følfod er en fin gul blomst 

der om foråret lyser op på 

naturarealer. Det ligner at 

stænglen har skæl og bladene 

er ikke til at finde da de 

kommer efter blomstringen.

Set dato:

Du kan vel gætte hvorfor 

blomsten på pil kaldes 

gæslinger ? 

Gæslingerne kommer før frosten 

er forbi og viser vej til 

pilebuskene.

Set dato:

Et af de allerførste 

forårstegn er blomster og 

rakler på hasselbuske. 

Blomsterne er bitte små så du 

skal kigge nøje efter.

Set dato:

Når solen skinner om foråret 

og varmer myreturen op, får 

myrerne meget travlt med at 

reparere skaderne på tuen så 

de er klar til næste sæson.

Set dato:

Prøv at lyt – fuglene synger 

hele foråret. Solsorten 

fløjter melodier, bogfinken 

siger ”det,det,det ka´ jeg si´
li´ så tit det ska´ vær´” og 
musvitten di-dy-di-dy-di-dy og 

di-di-dy…di-di-dy…di-di-dy

Set/hørt 

dato:

Skovsyre lyser grønt i 

skovbunden hvor den er mere 

lysegrøn end kløver. Prøv at 

smag – den er lidt syrlig – og 

pluk lidt med hjem til 

salaten.

Set dato:

Frøer og tudser lægger æg i 

vandet lige så snart varmen 

kommer. Hold øje med 

vandhullerne og kig efter de 

sjove frø - og tudse æg som 

snart bliver til haletudser.

Set dato:

Hyld står tidligt i foråret 

med store knopper og snart 

kommer nye blade. Hvis du 

finder en hyld om foråret ved 

du hvor du kan finde blomster 

til Sct.Hans og bær i oktober.

Set dato:

En sommerfugl kan være en 

rigtig forårsbebuder, fx 

nældens takvinge og 

citronsommerfugl. De kan være 

svære at se, hvis det regner 

og blæser. 

Set dato:

De flotte hvide anemoneblomster 

minder os om at det snart 

bliver forår. Du kan finde dem 

i løvskove og krat.

Set dato:

Forårsbingo! Prøv om du kan finde nogle af de første forårstegn på din tur: 

Måske har du fået lyst til at udforske naturen mere på egen hånd? Se bagsiden og få inspiration til hvordan 

du deltager i ”Danmark Udforsker”. Læs mere om Vores Natur på www.voresnatur.dk

http://www.voresnatur.dk/

