Forår ved Gjerrild Nordstrand
Af: Peter Styrbæk.
Så blev det da endelig forår igen. Fra midten af marts kom der tocifrede varmegrader, og de første
forårsblomster viste sig.
Et af de forårstegn jeg altid holder øje med er hasselbusken eller hasseltræet om man vil. Allerede i
december måned begynder hassel at udvikle sine hanblomster eller rakler som de også kaldes. Om vinteren
er de meget korte, men efterhånden som dagene længes begynder de at strække sig, og når de første lune
dage kommer i marts, dukker den meget lille men smukke hunblomst frem. Det er den der til september
bliver til en nød. De humlebier der er fremme med den første mildning spiser pollen fra hanblomsterne, og
får på denne måde også bestøvet hunblomsterne.

Hassel er en af vore ældste indbyggere. Den indvandrede til Danmark for ca. 10000 år siden og var i 1000 år
det dominerende træ i landet. Først senere da de store træer ( eg, lind, ask, el o.a.) indvandrede blev
hasselen henvist til sin nuværende plads i underskoven og skovbrynet.
I skoven er forårsbebuderne også begyndt at røre på sig. På en tur i Langholm fandt jeg ca. 10 blomstrende
planter. Bl. a. Martsviol, alm. Guldstjerne, hvid anemone, vorterod, 2 arter af frytle, vårgæslingeblomst og
roset-springklap. De forskellige pilebuskes hanrakler blomstrer også nu. Sidste nat frøs det 8 grader, så der
skal nok noget mere varme til før der rigtig kommer gang i floraen.

På fuglebrættet er der stor aktivitet. Jeg fangede lige et par af de sjove arter med kameraet.

Kærnebideren er en sjov gæst at have ved foderbrættet. Det er en smuk fugl , som med sit kraftige næsten
overdimensionerede næb er i stand til at knuse kirsebærsten, så solsikkekærner er ikke den store
udfordring.

Den sky og vagtsomme skovskade er også flittig gæst ved brættet.
Jeg har allerede i år set 40 fuglearter fra sommerhuset, så det tegner næsten til at blive rekord . Det
afhænger imidlertid af hvor godt forårstrækket bliver. Indtil videre har det været meget sløjt. Jeg har endnu
ikke set egentlige rovfugletræk, men det skyldes jo nok de iskolde nætter. Lad os få lidt mere varme, og
især nogle lune nætter. Så skal fugletrækket nok komme.
God påske

