Elletræet tåler at stå med tæerne i vand
Starten af februar er blomstringstid for ellen
El eller i de fleste tilfælde rød-el er et
almindeligt træ i sumpe og langs søbredder.
Den kan være enstammet, men hvis den
fældes, skyder den op igen og da ofte med
flere stammer.
Det er et af de eneste træer, der kan tåle at
stå konstant med tæerne i vand.
Veddet i rødel er ved fældning lys gul, men
bliver inden for timer intensivt rødorange,
meget smukt. Desværre holder farven ikke,
når træet tørrer, og tørt er det lys brun.
God til træsko
Det er en let træsort, der har den store
fordel, at den ikke sprækker, når den tørrer.
Tidligere blev den brugt til træsko, især de
fine »gå i byen«-træsko var ofte lavet heraf.
Ellers kunne den bruges til bundgarnspæle, og
andre steder, hvor træet konstant var i vand. Tidligere lavede man f.eks. vandrør af
gennemborede ellestammer.
Til rygning af kød og produktion af trækul er ellen også efterspurgt, den giver de røgede sild
en smuk gylden farve.
Små lilla blomster
Allerede først i februar begynder ellen at blomstre.
Hanraklerne strækker sig og åbnes, så pollenet kan frigives. Hunblomsterne ser man ikke ret
meget, de er små og uanseelige. I blomstringstiden er de nærmest lilla, og ser man efter på
grenene, kan man sagtens finde dem, de er faktisk ret smukke, selvom de er små.
Når blomstringen er ovre, forsvinder meget af deres farve, og når bladudspringet kommer
hen i maj, begynder de at udvikle sig til de typiske koglelignende blomsterstande.
Spredes med strøm
Ellekoglen er faktisk en genial opfindelse.
Træer har udviklet mange måder at sikre, at deres frø spredes på: æren med sine vingede frø,
egen ved hjælp af skovskader, men kun el har fundet på at bruge vand.
Når efterårsstormene sætter ind med rusk og regn i store mængder, falder koglerne af
træerne og skylles med vandet ned af vandløb eller rundt i søerne. Vandstanden er høj, og på
bredderne skyller bunker af plantestumper sammen, og heri også ellens frø.
Når forholdene falder til ro igen, ligger de lidt over den daglige vandstand, et perfekt
voksested for el og lige oveni en bunke planter, der kan rådne og give gødning.
Kan man forestille sig et bedre barnekammer for en lille el?

