Erantis
Erantis hyemalis

Erantis er en lav urt, der som noget af
det første spirer frem, når vinteren går
mod enden.
Den vokser fra en jordstængel, hvor
den oplager næring i løbet af
sommeren.
Om vinteren er den visnet bort, men så
snart den fornemmer forårets komme,
skyder den op med fornyede kræfter til
at blomstre og sætte frø før det atter
bliver vinter.
Dens gule blomster har 6 kronblade
med nektar. Den har mange støvblade
og 6 støvfang i midten.
Frugten er 6 små bælgkapsler med
nødder.
Erantis har to forskellige slags blade:
-løvblade og højblade.
Løvbladene skyder fra den del af
jordstænglen, der blev lagt til væksten
forrige sommer og har ingen blomster.
Flere år gamle dele af jordstænglen kan
sætte både løvblade og blomster.
Løvbladene vokser i størrelse, når
blomstringen er ovre og bruger
sommeren til at skaffe kraft til

jordstængelen. De kan fjernes uden
problemer, men derved forringes
plantens mulighed for at samle næring
selvfølgelig.
Højbladene sidder som en lille krave
lige under blomsten.
Den er i familie med andre almindelige
planter med jordstængel fx anemone,
ranunkel og vorterod.
De gule skålformede blomster danner
en effektiv lille solfanger, der sørger
for at drage nytte af forårets sollys.
Erantis er mad til de første insekter, der
vover sig frem for at tjekke vejret.
Erantis er indført i landet som
prydplante, men stammer oprindelig fra
Centraleuropa.
Den formerer sig både ved frø og ved
yngle knolde.
Erantis vokser helst i halvskygge og
porøs jord og passer sig selv. Den
bryder sig ikke om, at der graves og
rodes i jorden omkring den.
Det tilrådes at bruge efteråret, hvis man
ønsker at sætte nye knolde. Disse vil

ofte være lidt tørre og trætte, hvis de
har ligget længe i en butik og et par
timer i koldt vand vil gøre dem godt.
Erantis er en almindelig blomst i
mange danske haver og frem for at lede
efter frø og knolde i handelen, er det

letteste i regelen at få lov til at høste frø
og knolde, hos dem, der har rigeligt.
Erantis kom hertil i middelalderen og
efter flere hundrede år danner den store
gule tæpper i haver og i parker.

