
Find foråret på Fyn

Følfod springer ud. Dejlig 

forårsgul knap af en blomst. 

Selve planten med blade osv. 

kommer først senere.

Set dato:

Humlebier er generelt større, 

rundere og tykkere end 

almindelige bier. Kroppen er 

sort med gule, rød-orange, 

brune eller hvide tværbånd. 

Set dato:

Ramsløg – talrig i mange af 

løvskovene, nem at kende på 

hvidløgsduften.

Set dato:

Bænkebidere er små grå 

krebsdyr. De kan bedst lide at 

være mørke og fugtige steder. 

Derfor gemmer de sig ofte 

under sten og barken på gamle 

grene. 

Set dato:

Bøgen springer ud. Det er 

proveniens, jordbundsforhold 

samt temperatur, som afgør 

hvornår bøgen springer ud. 

Hvis man ikke kan finde en 

udsprungen bøg, så tag et 

vissent blad fra skovbunden.

Set dato:

I marts måned yngler 

muldvarpen. Normalt bor det to 

køn hver for sig. Når hannen 

skal finde en hun laver han 

lange gravegange der kan ses i 

landskabet (muldvarpeskud).

Set dato:

Flagspætten trommer i stedet 

for fuglesang. Den starter 

tidligt og er et af de 

allerførste forårstegn i 

skoven.

Set dato:

Piletræet er tvebo, hvilket 

betyder at der findes han og 

hun træer. I det tidlige forår 

blomster hanblomsten før 

bladene er sprunget ud. 

Blomsterne kaldes gæslinger

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/


Danmark Udforsker

I Danmark Udforsker skal vi undersøge naturens gang i hele landet. Aurora, bøgen som 
springer ud og gøgens kukken er bare tre af de mange begivenheder, som du kan være med 
til at udforske. På den måde hjælper du forskerne på Statens Naturhistoriske Museum med 
at blive klogere på, hvordan klimaforandringer påvirker naturen i Danmark.

Alle kan være med i Danmark Udforsker, og du kan udforske naturen lige der, hvor du er: 
f.eks. i din egen have, den lokale park, på tur i skoven, ved stranden, i sommerhuset eller i 
baggården.

Med de store, orange vingepletter er aurora en af de sommer-
fugle i Danmark, som er lettest at genkende. Og så findes den 
over det meste af landet - typisk i skovlysninger og åbne natur-
områder. Har du set årets første aurora flakke omkring?

Når bøgen springer ud, er det for alvor blevet forår. Hvor og 
hvornår ser du de allerførste, spæde bøgeblade, som netop har 
foldet sig ud?

”kuk-kuu, kuk-kuu”. Hvornår hører du gøgen for første gang? 
Gøgen flyver hele vejen fra deres overvintringskvaterer i Afrika, 
og de ankommer til Danmark i løbet af maj, hvor de skal parre 
sig, og finde en rede at lægge deres æg i.
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Vil du være med?
Scan QR-koden eller besøg 

danmarkudforsker.ku.dk for at 
se hvad du skal udforske, og 

hvordan du skal gøre det.

VORES NATUR er støttet af:


