Find foråret i Rold Skov – 2 km
Forårsbingo! Prøv om du kan finde nogle af de første forårstegn på din tur:
Danmarks eneste lian, der snor sig op af
stammerne - altid med uret rundt. De første
grønne blade er allerede fremme i januar – en
rigtig forårsbebuder. Senere kommer der
velduftende blomster, som natsværmere besøger.

Set
dato:

Stor flagspætte skal du især lytte efter i
skoven, når den hakker i træet efter
insektlarver. Nu i marts trommer spættehannen højt på tørre grene for at ”synge”
for hunnen og invitere hende ind til
parring.

Set
dato:

Der findes over 100 forskellige brombær- arter
i DK og fælles for dem alle er, at de sætter
tidlige blade allerede i marts/april. Bærrene
skal være sorte inden de plukkes i aug/sep. og
de første er de bedste. Vigtig plante til
bierne – især humlebier.

Set
dato:

Rødel blomstrer allerede i marts og har du
pollenallergi, mærker du den helt sikker i
det tidligste forår. Hanblomsterne er de
lange rakler. Hunblomsterne udvikler sig
til ellekogler hvorfra frøene spredes.
Rødel kan tåle at gro i vand.

Set
dato:

Musvitten er en rigtig forårsbebuder.
Dens forårssang lyder som ”Giv tid Giv tid Giv
tid”.
Du skal lytte efter den i løvskov – helst
løvskov med spættehuller, hvis du kan finde
sådan en på turen.

Set
dato:

Set
dato:

Skovdue eller ringdue er samme fugl. Den
yngler fra midt februar til sent efterår.
Reden er meget simpel med kun nogle få kviste
lagt over kors, hvori æggene lægges.
Sangen er ”Jeg er en go´ stor skovdue” Du kan
høre rytmen i QR koden.

Set
dato:

Skovmyrerne ser vi idet tidlige forår
ovenpå myretuen i sortbrune pletter. Det
er de såkaldte radiator-myrer, der varmer
sig op og går ned i tuen for at aflevere
varmen, så dronningernes æg kan udvikle
sig. Radiator-myrerne er almindelige
arbejdermyrer, men med denne funktion om
foråret.
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:

Pil har enten han eller hun ”blomster” og
insekterne besøger hanblomsterne i april for
at samle pollen og hunblomsterne for at samle
nektar – I marts er det de hvide dunede
blomsterknopper på pilen, vi kalder gæslinger,
som du skal lede efter.

Set
dato:

De flotte hvide anemoneblomster minder os
om at det snart bliver forår. Du kan finde
dem i løvskove og krat.

Set
dato:

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

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

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?

BIOPIX

”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.
BIOPIX

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.

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.
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