Pilen blomstrer med gæslinger
Ved nogle af pilearterne kommer de dunende »gæslinger«
stort set samtidig som de tobenede gæslinger
Pil er mange arter, derfor skal vi heller ikke blive
overraskede over, at de kan være svære at kende. De
almindeligste arter i naturen hos os i Søhøjlandet er
gråpil og øret pil, der begge er buske, samt seljepil,
der bliver et træ, men desuden findes flere arter
plantet. De forskellige arter kan ydermere krydses, så
ikke noget at sige til, at det kan være vanskeligt at
kende en pil til art. De forskellige pilearter

blomstrer ikke samtidig. Det gør, at man kan finde
blomstrende pil fra midten af februar og langt
hen i maj.
Hanner og hunner
Pilenes blomster er små, meget dunede blomsterstande, der er god grund til, at de
kaldes gæslinger. Pil er han- og hunplanter, og især hanblomsterne med lange gule
støvdragere ligner små gule og dunede gæslinger; og så kommer de stort set samtidig
med de tobenende gæslinger. Grene af pil er fine at tage ind i det tidligste forår, og så
har grenene endda den fordel, at de let springer ud, når de kommer ind i varmen. Det
er lidt forskud på foråret.
Udenfor kan gæslingerne på pil komme lidt senere, og hannerne vil så være fulde af
pollen, ideelt set skulle det med vinden føres over til hunpilen, men andre er glade for
pollen. I det tidlige forår opsøges pil af bier, der gør, at hele busken kan summe på en
lidt lun dag. Derfor planter en del biavlere også stadig pil omkring deres bigårde, men
kun hanplanter, da det kun er dem, der giver pollen.
Til flet og til brænde
Pil blev tidligere dyrket som læplante og især til at give lange smidige grene velegnet til
at flette kurve af. Det gøres stadig en del, men der er også kommet en ny niche, pil til
produktion af brænde - energipil.
Pil er meget nem at stiklingeformere. Et stykke gren, som er 20-30 cm og tyk som en
finger, sættes godt ned i jorden, så er der gode chancer for, at den skyder rod og vokser
op til et nyt træ. Det udnytter man, når man skal lave energi, man sætter simpelthen
grene af særlig udvalgte hurtigt voksende pil i jorden, passer dem, så de gror op til
buske og høster regelmæssig flis herfra, til glæde for varmen og til besparelse af olie.

