Arnkilsøre - Naturoplevelser i april.
En tur rundt om Arnkilsøre byder på mange forskellige naturoplevelser.
For mange er det landskabet der giver oplevelsen af uforstyrrethed og ro.
For den opmærksom natur iagttager er der meget andet spændende at opleve, det kræver blot man har
øje for detaljerne.
Lige nu er Butsnudet frø og Skrubtudse i gang med at lægge æg i udvalgte vandhuller. Butsnudet frø har
været i gang i det sydligste vandhul, men det kolde vejr har sat ynglesæsonen på en kort pause.
I øvrigt skal det også nævnes at vandstanden i vandhullerne er 30 – 40 cm. under normalen.
På kystskrænten fra Vesterhage mod syd, kan man opleve forårets plantesamfund hvor kodriver, viol,
benbræk og gøgeurt er fremme eller godt på vej.
Vorterod lyser talrigt op min sin flotte solgule kronblade, og den opmærksomme iagttager vil kunne se, at
der i nogle af de gule blomster kravler der små biller rundt. Det er larver fra oliebillen der sidder på lur for
at kravle over på bien, for at blive transporteret videre med håbet om at lande i et bo hvor larven kan
fuldføre sin udvikling til voksen bille.

Fotos fra en tur den 13 april 2019.

Kodriver står i blomst og er repræsenteret med hele 2 arter, hvilket er et sjældent syn på Als.

Hulkravet kodriver

Storblomstret kodriver

Du kan også finde blomstrende mirabel, slåen og fuglekirsebær

Slåen i blomst

Mirabel i blomst

Fuglekirsebær i blomst

Gråpil i blomst

Tyndakset gøgeurt er fremme. Med lunere vejr vil
de flotte blomsterstande snart lyse op.

Den flotte krat viol. Vidste du at der er forskel på
krat og skov viol.

Kornet stenbræk venter på lunere vejr, den er en af
vore flotte overdrevs planter.

Ramsløg tår klar til blomstring. Planten dækker
store flader i Arnkils Fredskov

Triungulinlarver af en af vore oliebiler, larverne lurer i vorterod blomsten efter
en forbipasserende bi.

Oliebille i gang med at spise blade af vorterod

Vandhullerne på Arnkilsøre – Bemærk den lave vandstand.

De år der er normal vandstanden er lokaliteten den foretrukne yngledam for butsnudet frø og
skrubtudse. Tiden må vise hvad der kommer ud af det i 2019.

Foto fra april 2018. Butsnudet frø har netop lagt æg i vandhullet.

