
På jagt efter foråret
Hvert år glæder vi os til at foråret for alvor kommer til landet.  
Der er lang tradition for at kigge efter tegn i naturen på, at foråret 
virkelig er på vej.

Ideen med hæftet her er at opfordre til at kigge på naturen og 
prøve kræfter med at opdage og registrere de små forårstegn.

I hæftet har vi samlet ti eksempler på nogle dyr og planter, der 
med deres optræden eller adfærd viser, at foråret er gået i gang. 
Der er mange flere eksempler - men prøv kræfter med de ti her - 
dyst eventuelt med andre i familien om at finde forårstegnene så 
tidligt som muligt.

I gamle dage brugte man tegn fra naturen som varsel, der skulle 
være med til at fortælle, hvornår det ville være godt at begynde at 
så eller at sætte køerne ud på græs efter vinteren.

I dag er det med at kigge efter forårstegn stadig ikke gået helt af 
mode, til trods for at vi har gode vejrudsigter. Mange haveejere 
og landmænd går stadig og kigger naturen an, før de beslutter, 
hvornår der skal såes på friland eller kartoflerne skal lægges.

Det er tankevækkende at vi ved at kigge på forårstegnene over 
mange år kan se, hvordan klimaforandringerne igennem de sidste 
50-100 år har ændret levevilkårene i Danmark. Foråret falder  
tidligere og tidligere! Forskellige dyr, der tidligere var trækdyr, 
bliver i Danmark hele vinteren igennem, og planter springer  
tidligere og tidligere ud. 
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Blomstrende hasselbusk
Kig efter raklerne på hasselbuskene. 
Hele vinteren venter de på foråret.  
På en god varm forårsdag folder de 
sig ud og drysser pollen. Måske kan du 
også finde de små røde hunblomster?

Frø eller tudse 
Frøer og tudser sover vintersøvn hele 
vinteren. I det tidlige forår vågner de 
og begynder at lede efter et vandhul. 
Ved vandhullet parrer de sig og lægger 
æg. Du kan tit høre dem kvække.

Stær
Stæren er en trækfugl, der forlader 
Danmark om vinteren. Når stærene 
kommer tilbage til Danmark i foråret 
er de i deres hvidprikkede parrings-
dragt og fjerene er helt skinnende.

Humlebi 
Med forårets tidligste blomster dukker 
de første humlebier også op. Det er 
store dronninger, som er de eneste 
humlebier, der kan overvintre. De skal 
nu i gang med at opbygge et nyt bo.

Anemone 
De hvide anemoner er nogle af de 
første blomster, der dukker op i 
skovbunden. De skal skynde sig at 
blomstre inden træerne får blade og 
hugger alt lyset i skoven.

Sommerfugl 
Nogle dagsommerfugle overvintrer 
som voksne, og på de første varme 
forårsdage, vågner de og flakser ud 
for at lede efter blomster. Det er typisk 
nældes takvinge og citronsommerfugl.

Solsort synger 
Solsorten er i Danmark hele vinteren, 
men når foråeret starter, så begyder 
hansolsorten at synge sin sang. Han 
synger morgen og aften typisk fra en 
høj busk, en trætop eller et tag.

Bøgen springer ud 
Bøgetræet er at af de løvtræer der er 
længst tid om at springe ud. Når  
bøgen endelig springer ud, siger man, 
at det virkelig er forår. Bladet skal 
mindst være så stort som en femkrone.

Landsvale 
Landsvalerne flyver helt til Sydafrika 
om vinteren, men de vender tilbage til 
Danmark for at bygge rede og få un ger. 
Hold øje med himlen - en forårsdag 
flyver de pludselig rundt deroppe...

Mælkebøtte 
De dukker op næsten fra den ene dag 
til den anden - mælkebøtterne.  
De gule blomster spirer frem i 
grøftekanter, græsplæner, på marker  
og i enge...

På jagt efter foråret
Find de ti tegn på forår! Noter datoen, hvor du første gang ser dit forårstegn...
Du kan konkurrere med andre eller gemme arket og prøve igen næste år - og sammenligne fra år til år.

Foto: Malene Thyssen, Wikimedia Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Foto: Finn Lillethorup

Foto: Finn LillethorupFoto: Finn Lillethorup Foto: Finn Lillethorup

Foto: Finn Lillethorup

Foto: Finn Lillethorup

Foto: Finn Lillethorup


