Rød tvetand blomstrer i milde perioder i januar
Planten spirer både forår og efterår
De fleste planter har en bestemt årstid, hvor de
blomstrer, andre blomstrer når lejlighed gives, og
en af disse er rød tvetand.
Den er almindelig vildtvoksende på dyrket land.
Mest hvor der regelmæssigt rodes i jorden, i
rabatter omkring huse, og i kanten af marker. Her
kan den spire både forår og efterår, og de planter,
der spirer om efteråret, skulle i princippet så stå
grønne hen gennem vinteren for så at blomstre i
det tidlige forår.
Men ofte har vi milde perioder i løbet af vinteren,
sådan en mild stille fugtig luft, og det udnytter
tvetanden og blomstrer. Det er ganske almindeligt,
at når vi har sådan en mild periode i januar, lokker
det også mig ud, og når jeg så kigger lidt rundt i
haven, så står tvetanden der med blomst.
På en eller anden skæv måde kan jeg ikke lade være med at more mig over det, der ligner
en fejltagelse, men herligt er det også, når man finder den, og jeg Det åbne spørgsmål er
så, om det bare skal opfattes som en fejl, eller om tvetanden faktisk udnytter, at der ikke
er så meget konkurrence om pladsen og bestøvere på den årstid. Der er ikke ret mange
insekter ude, men nu og da dog en myg eller en flue, og ellers kan mange planter bestøve
sig selv når det behøves.
Rød tvetand er et godt eksempel på, at en plante ikke nødvendigvis hedder det samme i
hele landet. Den kan overfladisk ligne en brændenælde, og jeg lærte den i sin tid at kende
som døvnælde.
Lidt af et problem for i resten af landet er døvnælde en anden noget større læbeblomst
med hvide blomster. Der sker ikke så meget ved at en plante har to navne, det er blot
med til at skabe lokal kolorit. Man kan heller ikke sige, at navnet døvnælde er forkert, når
man er i Vestjylland, men det er upraktisk, når to planter har samme navn, så i dag har jeg
udskiftet min barndoms navn med det længere og mere knortede og til gengæld entydige
navn.
kan ikke lade være med at blive glad.

