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Naturvejlederforeningen i Danmark
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning.
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og
friluftsliv.
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for
uddannelse.

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der
er relevante for naturvejledere i hverdagen.
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der
foregår på naturformidlings-området rundt
om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet
nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.
Årskonferencen 2013
afholdes d. 3.-5. april
på Højskolen Marielyst
Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

Naturvejlederforeningens
web-adresse er:
www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.
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v/ Jes Aagard, Præstehusene 47, 2620 Albertslund
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NATURvejleder handler denne gang om
”det du ikke ser - og derfor ikke formidler...”
Når vi formidler naturen og den forunderlige og spændende verden der er
derude, har vi en tendens til at invitere
på sikre ture og undervisningsforløb,
hvor vi ved at deltagerne kommer hjem
med en god oplevelse og med mange
billeder på nethinden. Det er også meget vigtigt at få disse wauw-oplevelser,
men måske skulle vi udfordre os selv
lidt mere og turde tage flere skæve emner op. I dette nummer kigger vi på noget af det man ikke bare får øje på i naturen, enten fordi det ligger gemt, det er
for småt eller foregår om natten, alle
emner der gør, at vi er nødt til at hjælpe
deltagerne til at få øje på det.
Derfor har redaktionen opfordret en
række ”lidt skæve” naturvejledere, forskere og andre godtfolk, til at fortælle os
om de særlige ”det du ikke ser” emner
de formidler, når de har grupper eller
skolebørn på besøg eller forsker i.
For hvordan er det nu at sidde på en
strandeng og få historien om de gule
engmyrer og så opleve at den tue du har
sat dig på er levende? Eller at kunne
brygge den bedste sukkerlokning til
natsværmere, eller formidle rødder på
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en kirkegård, stressede laver der indikerer forurening, bjørnedyr på eternittage
og kokasser eller andre lorte der er fyld
med spændende liv eller formidle de
dyr i havet der mestrer kamuflage eller
bare er så små at de ikke lige kan ses ved
første øjekast.
Alt ”det du ikke ser” har stor betydning for det du ser, da det ofte er en vigtig del af fødekæden. Derfor har disse
smådyr, krible-krable ting og natdyr en
meget vigtig funktion i hele den biologiske sammenhæng og dermed ligeså vigtige at formidle som havørne, rådyr og
engkabbelejer. Mange gange er det også
en oplevelse i sig selv, at gå på opdagelse
med lup og mikroskop og finde ud af
hvor levende det hele er.
Det kræver en vis form for forberedelse at udvikle og afvikle ” det du ikke
ser” ture, men de mange bidragsydere
giver gode råd og links. Hvis du er en af
dem der laver ”det du ikke ser” ture, og
som redaktionen ikke har fået fat i til
dette nummer, så opfordrer vi dig til at
skrive lidt om dine ture på natur-vejleder.dk
Glæd dig til at læse de mange gode artikler og kontakt endelig bidragsyderne
for yderligere informationer.
På redaktionens vegne
Allan Winther og Ulla Didriksen

Tema: Det du ikke ser - og derfor ikke formidler...

Det du ikke ser
- og derfor ikke
formidler...
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En sjælden tur,
med lav som tema.

Foto: Finn Hansen

Lavernes letformidlede
forunderlige liv
”Naturvejledning går ud på at
låne vores øjne til publikum”.
Hvis det er sandt, så er laverne
en taknemlig gruppe organismer at tage udgangspunkt i.
Hvorfor bruge lav i naturvejledning?
Af Rene Larsen Vilsholm,
naturvejleder på
NaturBornholm.
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Ofte har folk set laverne, men ikke taget
dem i nøjere øjensyn. Når den forunderlige verden af former og farver går
op for publikum, kan man fortælle en
hel masse både om lav, men også bruge
dem som springbræt til at fortælle om
mange sammenhænge i naturen.
Jeg bruger ofte laver som udgangspunkt for et større naturperspektiv,. F.
eks. kan man fortælle at laver er et sam-

spil mellem to organismer; svampepartneren og algepartneren. Det er et fint afsæt til at fortælle om andre symbioser i
naturen, og let at visualisere, for de fleste laver kan man skrabe i med sin negl,
og komme ned til et grønt algelag, der
ligger lige under overfladen. Det kræver
ingen kendskab til arter, kun til lavernes
levevis.
Man kan fortælle om arters forskellige
strategier: En gruppe er konkurrencetyper, der går efter den bedste plads,
med mest næring. En anden gruppe er
ruderaler, der dukker op på jomfruelig
jord, lige efter en forstyrrelse, men ofte
har en kort livcyklus. En tredje gruppe
tåler stress som udtørring, store saltkoncentrationer, næringsmangel eller lign.
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

Laverne hører som gruppe til de stesstolerante.( forklar lige det?)
Generelt er laver en spændende gruppe at beskæftige sig med.

Laver som indikatorarter

Laver er gode til at indikere en tilstand
eller ændring i levested og luftmiljø. Det
skyldes at hver enkelt art er tilpasset et
bestemt miljø, eller kan tåle en bestemt
type luft. Lavernes følsomhed overfor
luftforurening gør, at de reagerer før de
fleste andre dyr og planter, og derfor
kan fungere som et advarselssystem.

Forureningsindikator

Laver er blevet brugt til at indikere luftforurening i mere end 100 år. Første
gang det blev beskrevet var, da laverne
forsvandt fra en forstadspark i Paris.
Forureningsproblemerne op gennem
det 20. århundrede har betydet at næsten alle laver døde i byerne, undtagen
by-kantskivelav, der var særlig tilpasset
til store mængder af svovl i luften. Det
positive er, at der blev gjort noget ved
svovlforureningen, og det kan tydelig
ses på lavfloraen i byerne, hvor der er
mange flere arter end før. Men nu bærer
lavfloraen præg af forurening fra biler.
Når man kan bruge laver til forureningsbedømmelse er det fordi, de lever
af luftens partikler, og ikke har nogle
særlige organer til at filtrere, hvad der
kommer ind. Til gengæld er mange laver tilpasset til at kunne tolerere en speciel type forurening. Nogle laver er tilpasset miljøer med ekstremt meget
svovl (f. eks. by-kantskivelav), mens andre er tilpasset miljøer med ekstremt
meget kvælstof, f.eks. væggelaver, der
vokser på de sten, hvor fuglene sidder
og klatter, eller hvor der er saltsprøjt fra
havet. Laverne er meget påvirket af det
substrat de sidder på; laver der kan lide
meget næring / høj pH vokser på etanit,
mørtel, hyld, og ask, mens laver der
foretrækker at leve steder med lidt næring / lav pH vokser på granit, gran, birk
og eg. Hvis en lav vokser et sted den
ikke burde, så skyldes det en påvirkning, der kommer med luften. Så man
skal bare kende laverne, det de gerne vil
leve på, og så substratets egenskaber, så
kan man let lave en forureningsbedømmelse. Jeg brugte det, da jeg ville købe
en gård, for laverne fortælter mig hurNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

Foto: Rene Larsen Vilsholm

Laver bruges til at bedømme
luftens kvalitet.

tigt, at det var et sted med meget gylle
forurening. Laverne sidder der hver dag
året rundt, og registrere forureningssituationen. Den gode nyhed er at man
ikke behøver at lære alle de ca. 1000 arter, der lever i Danmark, men kan nøjes
med 10, så er man godt kørende.
De 5 der kan lide næring er: Almindelig væggelav, mangefrugtet væggelav,
grågrøn rosetlav, spæd rosetlav og hætte-rosetlav.
De 5 der foretrækker næringsfattige
miljøer er: Almindelig slåenlav, farveskållav, almindelig kvistlav, grå fyrrelav
og skæglaverne.

Gammelskovsbestemmelse

Nogle laver har svært ved at sprede sig,
og nogle foretrækker at vokse på træer
der er gamle. DMU har udpeget 5 arter,
der er gode indikatorer for at en skov er
”gammel”, dvs. det har været skov længe,
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LITTERATURELISTE

Liste over brugbar litteratur til at
lære lidt om laver:
Laver. Natur og Museum. Ulrik
Søchting. 1994
Laver i Tisvilde. Anja Hørnel, Simon
Jeppsen, Ulrik Søchting. 2004
Biomoitering med laver på kviste i
kvælstofbelastede områder. URT
24:4 126-129. René S. Larsen,
Pat Wolseley og Ulrik Søchting.
2005.
Laver og luftforurening. SVAMPE.
René Larsen. Særnummer i 2005.
Når de hårdføre er følsomme - om
Bornholmske laver. Natur på
Bornholm. 2007.
Klippekystens mest almindelige
laver. René Larsen. Natur på
Bornholm. 2008

LINKSAMLING

Der findes ikke særlig meget lettilgængeligt viden, heller ikke på
nettet.
Den danske tjekliste. Arternes udbredelse i Danmark, trusler samt
latinske og danske navne. www.
bi.ku.dk/lichens/dkchecklist/
Dansk lavflora: en nøgle på 94 sider. http://isis.ku.dk/kurser/
blob.aspx?feltid=151512
Laver på kviste: en online bestemmelsesnøgle på engelsk, med illustrationer. Mange af arterne
gror også på stammer. www.
nhm.ac.uk/nature-online/life/
plants-fungi/lichen-id-guide/index.dsml
Norsk fotosamling. http://nhm2.
uio.no/lav/web/index.html
Svensk fotosamling. http://www.
stridvall.se/lichens/gallery/
Øl med lav. Der står rensdyrlav
på ingredienserne, men
enhver kan jo smage, at det
er Islandsk kruslav der blev
brugt...
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Vidste du det om lav:
Mange Navlelaver og Farve skållav indeholder farvestoffer, der kan bruges til
tøjfarvning.
Laver er brugt til medicin, fordi nogle
laver indeholder bakteriedræbende
stoffer. Derfor kan man f.eks. finde
halspastiller med lavektrakt i. Lavers
kemi kan også bruges sårrensende.
Laver indeholder stoffer der er gode til
at holde på duften i parfume,. Der
bruges meget lav i parfumeindustrien. Desuden er der mange der er
overfølsomme overfor parfume. Det
er ofte laverne de ikke tåler, og derfor indgår lav i standart priktest, når
man testes for allergi.
Man finder laver på asfalt, gamle biler,
og mange andre steder, hvis man
kikker efter.
I nogle lande spise man lav. Min erfaring er, at det smager stygt, også
selvom det er tilberedt.
Det blev brugt i ølbrygning under en
hungersnød i Sverige, men man
stoppede ligeså snart man kunne.
Bryggeren i Svaneke spurgte om jeg
mente man kunne bruge lav i øl, det
kunne jo være en Bornholms delikatesse. Jeg samlede noget Islands lav
til ham, han kom et drys af den bitre
lav i 1000 liter øl, valgte at kalde den
udyret, og aldrig lave mere af det.

Foto: Rene Larsen Vilsholm

Væggelavens evne til at beskytte algerne
mod solens farlige stråler har man
forsøgt at bruge til at lave solbeskyttelse til mennesker, dog uden held.
Lav bruges ofte til juledekorationer og
begravelseskranse. Det er stjernerensdyrlav, der også findes i Danmark, men den er sjælden. Sælges
ofte under det misvisende navn
”Hvid mos”, og kommer fra Sverige,
Finland eller de baltiske lande.
Træerne ved modeljernbaner er ofte forskellige Rensdyrlaver. (de samme
som bruges til juledekorationer). De
kan dog være farvet røde eller grønne.
Gulgrøn landkortlav blev sendt to uger i
kredsløb på ydersiden af en raket i
vakuum, baggrundsstråling og ekstreme temperatursvingninger, for at
se om nogen organiske kunne beskytte sin DNA. Og det kunne laven.
Hvis man har et dødt træ, vokser der tit
masser af laver på et. Laverne ikke
slået grenen ihjel, for de bruger kun
grenen til at vokse på, de parasiterer
ikke. Grenen døde af en anden
grund, men da bladene ikke længere
tager lyset, vokser laverne sig større.
Der er mere forskel på mos og lav, end
på mennesker og rejer.
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FAKTABOKS:
Laver er en symbiose mellem en alge og en
svamp.
Algen laver næring vhja. fotosyntese, svampen yder beskyttelse, så algen ikke tørre ud.
Der findes ca. 1000 laver i Danmark.
Ca 2/3 af dem er rødlistede.
Laver lever typisk steder, hvor ingen andre vil
leve. Omkostningen er at de vokser langsomt.
Laver suger ikke næring af det de vokser på,
al næring kommer fra luftens støv og regn.
Laver har ikke et filter, der kan beskytte dem
mod stoffer, de ikke vil have. Det eneste de
kan gøre er at tilpasse sig de forskellige stoffer.
Laver spreder sig ofte ved vegetativ spredning, hvor de sender en lille pakke med både
alger og svampehyfer af sted.
Lavernes mange frugtlegemer er svampepartnerens. Svampens spore finder en egnet
alge, så de kan indgå symbiose. Eller kapre
alger fra en eksisterende lav.
Navngivningen på laver følger svampepartneren, da mange laver bruger den samme
art ???????? algepartner.
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Foto: Rene Larsen Vilsholm

og der sikket er en stor biodiversitet.
Samtidig er arterne lette at genkende.
Det er grå dugrosetlav, almindelig lungelav, nåleprikket bogstavlav, glinsende
kernelav og almindelig slørkantskivelav,
der er udvalgt. Finder man en af disse
arter, ved man at man befinder sig i en
skov med høj biodiversitetAldersbestemmelse
Nogle laver vokser meget langsomt. Det
kan man bruge til at bestemme alderen
på en træ,???????? ved at måle lavernes
diameter. Gulgrøn landkort lav vokser
ca. 1 mm om året. Men andre laver vokser meget hurtigere.

Landkortlav har været en tur i
rummet. Den vokser langsomt
og bruges derfor til alders
bestemmelse.

Hvor ofte kan man formidle lav?

D. 17. juni 2012 var en mærkedag for
formidlingen af lav for mig. Det sker
sjældent, at jeg har en tur med lav som
tema, og slet ikke 2 ture på samme dag,
men det skete d. 17. juni.
o
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Foto: Nadja Møberg

Bjørnedyr
– de langsomt gående
”Den ligner jo en vingummibamse, helt vildt” – En meget
uvidenskabelig men dog
skarp betragtning af en 10
årig dreng på besøg på
Forskertorvet i april 2012 på
Frue Plads.

Af Torben Ingerslev Roug,
Anna K. K. Olesen og Daniella
Joy Humm.
Skoletjenesten, SCIENCE,
Københavns Universitet
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Det han så i stereoluppen var et bjørnedyr af arten Richtersius coronifer som
findes udbredt på Ølands Store Alvar.
Bjørnedyret er gult og ca. 1 mm stor og
derfor fantastisk eksemplarisk, når det
kommer til involverende formidling af
meiofauna (0,03 til 1 mm).
De første bjørnedyr, blev opdaget og
beskrevet i 1773, med udviklingen af de
tidligste mikroskoper. I første omgang
fik de navnet ”Små vandbjørne”, efter
deres gyngende bevægelsesmønster og
udseende med lange kløer og et stort

hoved. Senere fik dyrerækken det latinske navn Tardigrada, som betyder de
langsomt gående.

Extreme living

Videnskabeligt er bjørnedyr interessante, fordi de har unikke egenskaber, som
vi ikke finder lige så udviklet i andre dyrerækker. Kryptobiose, som oversat til
dansk betyder, det skjulte liv, er den
mest markante egenskab, som mange af
de ca. 1000 beskrevne arter besidder.
Kryptobiose er en egenskab, der gør et
bjørnedyr i stand til at sætte alle biologiske processer i kroppen i stå, hvilket
gør dem ekstremt tolerante overfor miljømæssigt stress som f.eks. ekstrem kulde eller udtørring. Det er dog ikke bare
når de er i kryptobiose de kan tåle store
udsving i miljøet. Også i et aktivt stadie
er mange bjørnedyr ekstremt hårdføre.
Denne egenskab blev også opdaget relativt tidligt i tardigradologiens historie,
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Kryptobiose:

Foto: Nadja Møberg

En tilstand hvor en organismes livsprocesser midlertidigt er sat i stå.
Deles op i nedenstående fire former:

men forkastet af datidens naturvidenskabelige miljø. Formentlig har det ikke
været god latin at kunne vække de døde
til live i det 18. århundrede, om det så
var små bjørnedyr.

-Anhydrobiose: organismen er totalt
udtørret og stofskiftet er standset.
-Kryobiose: organismen tåler temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt.
-Osmobiose: organismen er udsat for
høje og lave saltkoncentrationer.
-Anoxybiose: organismen kan leve
under lave iltspændinger eller helt
uden ilt.

Find dit eget bjørnedyr

Bevæg dig lidt udenfor de tættest bebyggede områder. Find et syd- til vestvendt tag, en flisebelægning eller et
stengærde. Led efter gamle mostuer, eller en tynd mosbevoksning. Pluk eller
skrab mosset op. Det er vigtigt at få
muldjorden under mosset med.
Vi har haft gode erfaringer med at finde bjørnedyr i Dyrehaven, nord for København, såvel som på bølgeeternittage i
Hellerup og Espergærde. Besøg endelig
stengærderne på Øland hvis I kommer
forbi. Prøverne skal opbevares i ublegede kaffefiltre, som man evt. lukker til
med en papirklips eller lignende.

Det skjulte liv i tøndeform

Nu kan man jo vælge at undersøge det
indsamlede materiale med det samme.
Hvis man i stedet gerne vil opbevare
prøverne til senere, eller vil teste bjørnedyrs evne til at gå i kryptobiose, kan
man lægge dem i vindueskarmen eller
på en radiator, for langsomt at tørre
prøverne ud.
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Foto: Dennis Persson
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Tardigradas
tolerancetærskler
i tøndeform
Hvad kan man egentlig udsætte de
små Tardigradaer for, når proteinerne er pakket, vandet er ude af cellerne og metabolismen sat i stå?
Stråling: 1000 gange mere ioniserende stråling end et menneske ville
overleve.

Foto: Dennis Persson

Temperatur: fra -270 °C tæt på det
absolutte nulpunkt til 70 °C i længere tid.
Tryk: 6000 atm som på bunden af
dybhavsgrave, en tur i det ydre
rum med lavtryk eller regulært
vakuum; mange arter klarer det
hele.
Opløsningsmidler: Bjørnedyr kan
også klare nedsænkning i æter og
absolut alkohol.
Osmose: kan leve i ferskvand og indfryses blandt saltkrystaller inden
for den samme time. (tidevandszone i Arktis)

Foto: Dennis Persson

Bjørnedyr er op til en halv time om at
gå i kryptobiose, derfor er det vigtigt
med en langsom udtørring. I kryptobiose ligner bjørnedyrene bittesmå tønder,
som i øvrigt kan klare lidt af hvert, hvad
angår ydre påvirkninger. Når prøverne
er tørret ud kan de opbevares i mange
år. Ifølge Professor Reinhardt Møbjerg
Kristensen, fra Københavns Universitet,
er den beskrevne metode testet med
genoplivningssucces efter en kryptobiose på 20 år for den almindeligt forekommende, moslevende art Echiniscus testudo. På et tidspunkt vil graden af
skader på cellestrukturer og dna være så
store, selv for et bjørnedyr i kryptobiose,
at det ikke vil kunne vækkes til live igen.
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Find Holger – den langsomt gående

Når bjørnedyr skal vækkes til live igen,
skal man blot tage en lille del af mosset, opløse det i lidt vand og lade det
stå en halv times tid. De tre bjørnedyrarter (se spillekortene) man typisk
finder i mosset i Danmark, har alle karotener i deres skelet og er rødbrune at
se på i stereoluppen. Karotenerne har
samtidig en antioxidativ funktion og
beskytter bjørnedyrene mod ilt og andre ekstremt reaktive forbindelser, der
kan nedbryde cellestrukturer og dna.
Man kan fint bruge en stereolup med
op til 30-40 x forstørrelse til at undersøge prøverne.
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Vigtigt! Når man leder efter dyrene i
skålene skal man ikke fokusere oppe i
mosset, men i stedet på bunden af skålen blandt sandkorn og jord, da dyrene
findes her.

Bjørnedyr som eksemplariske modeller
for liv og død

Skoletjenesten fungerer som brobygger
mellem universitetsverdenen og grundskolen. Her benytter vi bjørnedyr i arbejdet med videnskabelig metode, såvel
som i en mere fakta- og legeorienteret
læring. Bjørnedyr indgår i kortspil, metodeworkshops, og vi har sågar testet og
beskrevet et køreklart firemoduls mellemtrinforløb, klar til at tage i brug.
Vores fremtidige ambition er at arbejde mere fysiologisk orienteret, og sammen med vores forskere på SCIENCE
finde eksemplariske og enkle metoder
til at elever kan teste bjørnedyrenes eksNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

treme tærskler – og på den måde integrere fysiske/kemiske begreber og metode med biologien og geografien i en
praktisk eksperimentel kontekst.
o

Referencer:
1) Madigan M. T. og Marrs B. L., (1997). Extremophiles, Scientific American
2) Medigan M. T., Mertinko J. M., Dunlap P. V. og
Clark D. P., (2009). Biology of Microorganisms,
Pearson Education
3) Smith T. M. og Smith R. L., (2009). Elements of
Ecology, Pearson Education
4) Kristensen R. M., (2006). Bjørnedyrenes fantastiske biologi, Københavns Universitet
5) Møbjerg et al. (2011). Adaptation to extreme
environments in tardigrades. Acta Physiologica 202, 409-420

Hent kortspil og inspiration på:
http://www.ikka.life.ku.dk/
grundskolen
www.bjornedyrizoo.tumblr.
com
http://www.science.ku.dk/oresund
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Gul engmyre
– en underlig fisk

Fotos: Martin Rivero

Solen skinner fra en skyfri
himmel, picnictæppet er
bredt ud og madkurven er
fyldt med hjemmebagte
flütes, ost og kølig hvidvin.
Det er dansk sommer, når det
er bedst, lige indtil panikken
bryder ud – der er aggressive
myrer overalt!

Af Karsten Rybjerg Larsen
Naturvejleder, Forstkandidat
Mariagerfjord Naturskole
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De fleste af os har prøvet det, og kan vist
hurtigt blive enige om, at myrer og
madkurv ikke er den bedste kombination – og dog.
Jeg har ofte siddet på Kalvebod Fælled
med min madpakke og kaffekop godt
placeret på en myretue og nydt udsigten
til dåvildt, græssende kvæg og ynglende
vadefugle. Det gælder bare om at vælge
den rigtige myretue.
Kalvebod Fælled er gammel strandeng
og derfor et oplagt sted at finde gule
engmyrer. Den gule engmyre (Lasius
flavus) er ikke specielt sjælden, men er
ret ukendt da den praktisk taget aldrig

stikker hovedet frem i solens lys. Den
gule farve skyldes mangel på pigment,
hvilket resulterer i at de tåler sollys meget dårligt og således er dømt til et liv
under overfladen.
De lever deres liv i tuen og deres underjordiske gange, og kommer kun frem
i forbindelse med de nye dronningers og
hanmyrernes sværmning.

Engmyrernes imponerende tuer

De gule engmyrers bo er op til 2 meter
dybt med en fin tue jord på toppen. På
gode lokaliteter kan op til 25 % af engenes areal være dækket med myretuer. I
Danmark er der er observeret op til 59
myretuer fra gul engmyre på 10x10 meter! Tuerne er medvirkende til en større
artsrigdom end ellers, da de skaber et
varieret mikroklima med forskellig soleksponering af tuens sider, som resulterer i forskelle i temperaturer og fugtighed. Der er observeret større artstæthed
på tuerne end på arealet imellem dem,
både hvad gælder flora og fauna. Det
kan nævnes, at der på og i tuerne er observeret 14 arter af bladlus, som kun
findes her.
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100 år gamle myretuer

Dronningen kan leve i op til 20 år, hvorefter boet dør med hende. Selve tuerne
kan blive over 100 år gamle, da nye
dronninger kan overtage det tomme bo
efter en død dronning. Myrerne er afhængige af et ret højt græsningstryk og
tager 40 - 80 år om at reetablere sig efter, at et område har været under plov.
Myretuerne kan derfor bruges som indikator for en lang kontinuitet i afgræsning af et udyrket område.

Engmyrerne som fangevogtere

Den primære fødekilde for de gule engmyrer er honningdug fra rodlus, som de
holder i fangeskab i underjordiske gange. Gangene ligger lige under vegetationen, således at rødderne er tilgængelige
for rodlusene. Myrerne flytter lusene fra
rod til rod, ligesom vi flyttede kvæget
fra græsgang til græsgang i gamle dage.
Til gengæld for honningduggen beskytter myrerne rodlusene imod fjender.
Hvis der kommer for mange lus, supplerer myrerne deres kost med lidt proteinholdig føde.
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Myrerne er fødte fridykkere

Den gule engmyre er tilpasset et liv på
de barske strandoverdrev med risiko for
oversvømmelse af saltholdigt vand - det
er her den underlige fisk kommer ind i
billedet. Myrerne er fødte fridykkere,
med evner der kan gøre selv den bedste
fridykker misundelig. Engmyren kan
overleve 3 døgn nedsunket i 5 grader
koldt saltvand. Dette er dog sjældent
nødvendigt, da de kan søge tilflugt i tuens øverste regioner, hvis vandstanden
stiger i området.

Vælg altid den gule engmyre

Den danske sommer er over os, så det
er bare med at komme ud med picnickurven og nyde det dejlige sommervejr.
Husk dog at vælge stedet med omhu hvis det skal være på en myretue, gør I
klogt i at vælge de gule engmyrer.
		
o
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Hvad kokassen gemte…
Fotos: Leif H. Sørensen

Af Leif H. Sørensen
Naturvejleder ved Trente Mølle
Natur, Miljø og Agende 21
center.
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I det regionale netværk for Fyn og Trekantsområdet har det i mange år været
en tradition, at vi har afholdt Store Nørd
møder. Møder hvor vi har bedt en eller
flere ”nørder” ( i ordets positive betydning) om at komme og fortælle om et
biologisk emne, der optager dem meget.
Oftest har det drejet sig om noget relativt småt, og rigtig meget har handlet
om forskellige grupper af insekter.
Feltekskursioner og bestemmelsesværksteder har været en stor del af programmet, men det er hver gang tilstræbt at koble den megen faglige viden
”nørden” har med, med en række pædagogiske overvejelse omkring formidlingen af emnet. Således også da vi på baggrund af Naturhistorisk Museums
hæfte, ”Skarnbasser og andre møgdyr”,
havde inviteret vores egen kollega, Morten D.D. Hansen ned for at fortælle om
den for mange af os liden kendte verden.
En super dag, hvor vi på egen hånd fik
at se, hvor meget skjult liv der findes i
en kokasse, et par klumper fårelort, eller

en håndfuld hestemøg. Det var ganske
overvældene for alle deltagerne – selv
garvede naturvejledere - en øjenåbner.
Tak for det Morten.

Fra ide til konkret undervisning

På Trente Mølle arbejder vi videre med
ideen, og i dag er det et af vores faste
undervisningstilbud til skoleklasser og
lign. grupper.
Arrangementerne foregår som regel i
Svanninge Bakker, der er en rigtig møglokalitet. Her er flere slags græssende
dyr, helårsgræsning, ingen brug af pesticider og kontinuerlig græsning igennem mange år. Dette giver en overvældende stor biodiversitet. Men også på
mere ”almindelig” lokaliteter virker
konceptet.
Når klassen ankommer, bliver de introduceret til dagens emne, og det er
nok ikke for meget at sige, at rigtig
mange udtrykker stor skepsis ved det,
der nu skal ske. Værst i 7.-8. klasser og
hos mødre midt i 30érne, når vi bruger
emnet på offentlige arrangementer. Her
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som en familie aktivitet, hvor man skal
hjælpe naturvejlederen med at undersøge et områdes fauna.

Ud på marken med skovl og spand

Klasserne bliver delt op i hold på 3-4
elever og holdet bliver udstyret med
feltgrej, der i store træk består at et
hvidt plastkar (4-5 liter), engangshandsker- og skeer, planteskovl, skriveunderlag, skemaer, små glas til fangsten og
ikke mindst masser af vand.
Herefter bliver holdene sendt på feltarbejde, der primært foregår ved, at en
passende mængde lort placeres i et
hvidt plastkar og overhældes med vand.
Og det er her det sker, hvis man har
været heldig og fået fat i , undskyld udtrykket, potent lort. Biller i hundrede
vis mylder ud, og der er ganske overvældende at se, hvor meget liv der kan
være i en forholdsvis beskeden klat…
En skjult verden åbnes pludselig for deltageren, og en lort får pludselig en helt
ny dimension. Samtidig giver det rigtig
gode muligheder for snakke om emner
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som truede dyrearter, naturforvaltning,
landbrug, økosystemer, biodiversitet,
tilpasning, for bare at nævne nogle af
dem.
Alt efter aldersniveau arbejdes der nu
videre. Er der forskel på arter og antal i
forskellige typer af lort (får, geder, hest
og køer)? I forskellige stadier i lortens
nedbrydning? Betyder det noget, hvor
lorten er blevet lagt? Som regel går det
ikke lang tid før eleverne glemmer at
det faktisk var ulækkert, og mange
glemme at bruge handsker.

Mødet med den skjulte verden

Dyrene bliver sjældent bestemt til arts
niveau af elverne, men der bliver alligevel kraftigt krydset af i de til lejlighed
fremstillede skemaer. Her er billeder af
de fleste arter, vi vil kunne forvente at
finde. Om afkrydsningen er korrekt er
mindre interessant, men det at se det
myldrer af skjult liv, og på de gode lokaliteter den variation af liv der findes,
gør at en kokasse formentlig aldrig bliver helt det samme igen.

Litteratur:
Morten D.D.Hansen:
Skarnbasser og andre
møgdyr.
Håkon Ljungberg
& Krister Hall:
Nyckel till svenske
dyngbaggar.
Div. bind i
Danmarks Fauna.
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en enkeltstående oplevelse, eller danne
grundlag for et længerevarende undervisningsforløb. Løber man Fælles Mål
igennem for 9. klasse, er det forbløffende, hvor mange emner der faktisk kan
berøres med dette emne.

Nye ideer i støbeskeeen

Alle møder forskellige arter at møgbiller
(Aphodiidae), Møgkær (Sphaeridium),
Skarnbasser (Geotrupidae), Rovbiller
(Staphylinidae) og ikke mindst de imponerende smukke Møggravere (Onthophagus). Hertil kommer en række andre dyr, især forskellige arter af fluer,
hvor især gulvinget flue og div. gødningsfluer optræder jævnligt. Men dem
ville man nok alligevel opleve som besøgende på en mark.
Det er den skjulte verden af især biller,
der bærer det hele, og som kan stå som
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Lige nu arbejder vi på Trente Mølle for
at få opbygget en række længerevarende
undervisningsforløb, hvor mødet med
den skjulte verden spiller en central rolle. Hvad kunne der ikke komme ud af at
undersøge forskellige former for marker, hvad med tørstofindholdet i de forskellige stadier eller typer af lort… ?
Med de yngste klasser leger vi måske
blot en omgang ”Banke, Banke lortedyr”
og lader oplevelsen stå lidt mere for sig.
Men mon ikke udtrykket møgdyr får en
helt ny betydning.
Og bare rolig – jo vi har både desinficerende sprit, sæbe og håndklæder
med…..
o
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Øresunds skjulte liv

Fotos: Åge Lauersen

Øresund kan byde på en
masse spændende over
raskelser skjult mellem alger
og sten helt inde på det lave
vand.
Med en snorkel og maske kan alle få en
stor oplevelse ved at dykke ned under
overfladen i Øresund. Skjult mellem alger og på sandbunden findes nemlig et
imponerende mikro og makro dyreliv
som alle kan opleve helt inde på det lave
vand.

Hvad gør Øresund så specielt?

Øresund er meget speciel i forhold til
mange andre havområder i Danmark.
Da man har Østersøen i den ene ende
og Kattegat samt Nordsøen i den anden,
får man et farvand, hvor saltindholdet
svinger afhængigt af dybden. Der bliver
nemlig presset brakvand ind fra Østersøen og tungt saltvand ind fra Kattegat
og Nordsøen. Disse to vandmasser mødes og da det kølige saltvand er tungere
end ferskvandet bliver det presset ned
og det brakke vand kommer øverst.
Dette giver et helt specielt og unikt leveforhold for mange forskellige dyrearter.
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Da man både finder fjordsamfund og
marint samfund i et og samme havområde. Dette er helt specielt da man kan
opleve ferskvandsfisk og saltvandsfisk
svømme side om side.

Øresunds stenrev

I alle de små bugter langs hele den sjællandske nordøstkyst finder man nogle
rigtigt flotte snorkelområder med et imponerende dyreliv. Øresund har især
nogle flotte kystnære stenrev begroet
med forskellige makroalger som savtang
og blæretang. Omring disse oaser finder
man et pulserende dyreliv af småtorsk,
havkarusser, tangrejer, tangspræl og
krabber. Det kan dog se meget anderledes ud, hvis man vover sig ud en flot,
stille sommernat med en undervandslygte. Her vil man opleve et helt andet
liv. Mange af de store rovfisk søger nemlig ind på det lave vand i løbet af natten
for at søge føde. Så man oplever store
havørreder, torsk, fjæsinger, sild, makreller og småsej svømme forbi lygte i

Af Kristian Vedel
Ledende dyrepasser og
naturvejleder
Øresundsakvariet,
Marinbiologisk laboratorium.
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Foto: Kristian Vedel
Foto: Kristian Vedel
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deres søgen efter føde. Stenrevene i Øresund kan man finde fra 1½ meter og
helt ned til 10 meter under overfladen.
Men oftest er de lavtliggende stenrev
smukkest, da de er begroet med en større diversitet af alger på grund af det
stærkere lys på det lave vand.

Ålegræssets beboere

Øresund byder også på andre flotte biotoper (levesteder) ud over stenrevene.
Langs hele nordøstkysten kan man i
sommermånederne opleve de smukke
ålegræsenge, som kan strække sig over
store områder. Her finder man flotte
tangnåle og snipper, som er typiske beboere omkring ålegræsengene. Begge
disse nålefisk hører normalt til i fjordområder, hvor saltindholdet ligger mellem 19 og 25 promille. Normalt havvand ligger omkring 35-37 promille salt.
Disse imponerende dyr er beslægtet
med søhesten. Det er hannen, som bærer æggene i sin store rugepose på bugen. Ofte oplever man de store tangnålehanner ligge på bunden med alle de
små unger svømmende omkring sig.
Hvis de bliver skræmt, søger de hurtigt
tilflugt i hannens rugepose.
Da den foretrukne føde for disse dyr
er meget små krebsdyr, holder de sig
normalt på 40-50 cm dybt vand. Ofte
tror badegæster, at det er tangstumper,
som ligger og flyder rundt på bunden,
men i virkeligheden er det de store
tangnåle, som ligger musestille og venter på, at den uvidende myside eller reje
kommer i nærheden af den sultne tangnål.
Det er ikke kun nålefisk, vi finder omkring ålegræsset. Også tangsnarren, savgylten, ålekvabben og sortkutlinger er
faste beboere. Tangsnarren svømmer oftest omkring toppen af ålegræsset i sin
søgen efter et godt sted at bygge rede.
En flot lille fisk, som ikke lader sig
skræmme af den nysgerrige snorkler.

Fotos på modsatte side:
Havbund med ålegræs findes i Øresund langs
Sjællands nordøstkyst. (øverst)
Tangnålen er en af de skjulte beboere i de
store ålegræsbevoksninger. (nederst)
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Ålegræs er en rigtig havplante. Det vil
sige, at den har et kæmpe rodnet i havbunden. Når det bliver vinter, dør bladene (de lange grønne stængler) og flyder op til overfladen. Men rødderne
forbliver. Når sommerens sol og lune
vand vender tilbage, begynder de at
danne nye skud, og en frisk ålegræseng
skyder op fra sandbunden.

Sandbunden

Blandt stenrevene og ålegræsengene finder vi den flade sandbund, som for de
fleste virker som et forladt og ørkenlignende område. Men sandbunden er næsten lige så levende som andre levesteder på det lave vand.
Dyrene på sandbunden har bare udviklet en meget bedre kamouflage, da de
er meget mere udsat for at blive spist af
rovdyr. En typisk beboer er fladfisken.
Man finder alt lige fra små skrubber,
rødspætter, pighvar og slethvar, hvis
man har øjnene med sig. Men man kan
også finde en af de mere underlige fisk i
Danmark. Tobisen, en fin lille aflang
grøn og sølvfarvet fisk, som altid svømmer i kæmpe stimer lige over sandbunden. Man finder dem kun i dagtimerne,
da de om natten graver sig ned i sandbunden. Når solens stråler igen rammer
vandet, kommer de frem fra deres skjul,
10 cm under sandbunden.

Foto: Kristian Vedel

Stikkelsbærgoble.

Snorkelstier i Nordsjælland

Øresundsakvariet har arbejdet på at få
konstrueret snorkelstier rundt om på de
nordsjællandske strande. Indtil videre er
tre stier ved at være klar til at bruge, og
ideen er, at alle kan springe i med maske
og snorkel.
Man følger stien, der består af store
fliser med en meget kort og informativ
tekst om dyrelivet lige i det område, og
det gør det sjovere at opleve livet under
overfladen. Stierne ligger ikke så dybt,
og derfor kan selv den mindst øvede benytte den.
De indtil videre tre lokationer er:
Kronborgbugten i Helsingør, udfor
Kystens Perle i Snekkersten og i Nivå
bugten. Stierne er lavet i et samarbejde
mellem Skov- og naturstyrelsen og Øresundsakvariet. Vi håber, de vil være med
til at give en god oplevelse af den flotte
havbund og det rige dyreliv, vi har i de
danske farvande.
o
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Allergi er udbredt i den
danske befolkning. Og op
mod en million af os har hø
feber på grund af pollen.
Almindelige symptomer på
høfeber er kraftige nyseture,
irritation i næsen, samt klø
ende og rindende øjne.
Først på året er det pollen fra el og hassel, der giver allergi, mens elm og specielt birk giver høfebersymptomer i foråret. Om sommeren skyldes høfeber
pollen fra græs og bynke.

Vejret og pollen

Af Niels Hansen,
Geolog og pressechef ved DMI
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Vejret har stor indflydelse på mængden
af pollen i luften. En tør og solrig dag
betyder mange pollen i løbet af sæsonen, mens regn, gråvejr og blæst nedsætter koncentrationerne af pollen til
næsten ingenting. Det skyldes dels, at
planter afgiver få eller ingen pollen, når
vejret er uegnet til pollenspredning.
Samtidigt fortynder vinden koncentrationerne ved at sprede pollen godt og
grundigt og regndråber samler pollen
op på vejen og vasker dermed atmosfæren ren. Desuden varierer pollenmængderne cyklisk i løbet af et døgn, med
flest pollen i luften om eftermiddagen
og færrest om natten. Bynke opfører sig
dog en smule anderledes og har de højeste koncentrationer om formiddagen.

Tidspunktet, hvor de tidlige træpollen
dukker op første gang, svinger meget fra
år til år alt efter hvordan vinteren arter
sig. Både i 2011 og i 2010 åbnede sæsonen sent på grund af den lange vinter og
den kølige start på foråret. Omvendt begyndte sæsonerne 2007 og 2008 meget
tidligt efter mildt vejr i december og januar. Rekorden for sen start indehaves
af 1996, hvor Dagens Pollental først gik i
luften den 3. april. I 2007 skulle vi blot
hen til den 11. januar, før pollenvarslingen begyndte.
Som allergiker skal du dog ikke nødvendigvis glæde dig over en sen start på
sæsonen. En sen start betyder godt nok,
at sæsonen bliver kortere, men den kan
også blive endog meget intens så længe
det varer. Sæsonen for ellepollen 2010 er
et godt eksempel på det. En kold start
på året pressede sæsonstarten helt hen
midt i marts, hvor antallet af ellepollen
eksploderede fra fire til 200 på ét døgn
mellem den 18. og 19.
Også vejret i vækstsæsonen det foregående år har betydning. Er der rigeligt
med sol og varme, og har f.eks. birketræerne adgang til rigeligt vand, så
strutter de af sundhed og kan producere
ekstra mange pollen året efter.
Variationen i pollenmængderne i løbet af året og fra år til år er altså påvirket af de meteorologiske forhold, men
de er også biologisk betinget. Birketræer
har blandt andet en cyklus med lave
værdier det ene år og høje det næste. I
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Pollen og
allergi

Pollenkalender

De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark

Mange pollen tidligt

Op gennem 1990’erne steg mængderne
af birke og græspollen med flere hundrede procent. Og i det nye årtusind er
de gennemsnitlige pollenmængder fortsat stigende for de to typer pollen samt
for el og hassel.
Helt ekstremt blev det for birkens vedkommende i 2006. Søndag den 7. maj
samme år talte pollentællerne ikke færre
end 4.381 birkepollen i pollenfælden på
taget af DMI. Det svarer til det samlede
antal pollen i en hel, normal sæson (årssummen af de daglige pollental). Det tal
endte i 2006 på over 21.000! En stor del
af de mange pollen var dog ikke fra danske træer, men blæst herover fra øst.
Ud over de højere koncentrationer, så
starter sæsonen for el, hassel og birk nu
tidligere på året end i 1980’erne. Elm og
bynke har til gengæld udvist et fald i antallet af pollen i samme periode. Pollensæsonen for elm er tilmed afkortet en
smule. Sæsonen for bynke starter nu
tidligere, men mængderne af pollen er
faldet over de senere år.
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Pollenkalenderen er udarbejdet af Astma-Allergi Danmark og Danmarks Meteorologiske Institut.
Pollenkalenderen er tegnet på baggrund af gennemsnitsværdier fra målestationen i København for perioden 1985-2009.

Varmere klima forværrer pollenplagen

Botanikerne forventer, at fremtidens
varmere klima i blandt andet Danmark
øger planternes vækstsæson med to måneder. Dermed får vi også samlet set en
længere pollensæson pga. tidligere start
af blomstring for hassel og el. Samtidig
stiger den totale mængde pollen og der
kommer flere dage med meget høje pollental.
Hvis den invasive art bynke-ambrosie
(Ambrosia artemisiifolia) fra Nordamerika for alvor - som noget tyder på - får
fodfæste i Danmark, så forlænger den
desuden pollensæsonen ind i september
og oktober. En invasiv art er en art - enten dyr eller plante - som ikke er en oprindelig del af den danske natur. Derfor

Den første dag med birkepollen i luften falder tidligere og tidligere - dog
med store variationer fra år til år.Datoen for starten af sæsonen er fastsat til
den dag, hvor der er talt 2,5% af det samlede antal pollen for sæsonen det
pågældende år.
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Astma-Allergi
Danmark

Birk

3

Antal pollen pr. m

øjeblikket falder de store birke-år i de
lige årstal, mens ulige år – som – 2011
har et mere afdæmpet sæsonforløb.
Selvfølgelig har antallet af træer og buske inden for de enkelte arter også betydning. Hvis vi fældede alle danske birketræer med hård hånd, ville
pollenmængderne naturligvis styrtdykke uanset hvor optimalt vejret ellers artede sig.

Pollenkalenderen fra DMI og
Astma-Allergi Danmark.
Se artiklen for yderligere
forklaring.

Den totale mængde birkepollen registreret over sæsonen. Bemærk den toårige cyklus, hvor en stor sæson følger en lille og vice versa. Bemærk også
den generelle stigning i antallet af birkepollen fra tællingerne begyndte i
slutningen af 1970'erne.
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har den ofte ingen naturlige fjender og
kan derfor brede sig eksplosivt. Den
iberiske skovsnegl (Arion lusitanicus) er
et andet eksempel på en invasiv art.

Kend din kalender

Den nuværende sæson for de seks mest
allergirelevante pollen er beskrevet i den
såkaldte pollenkalender, som er baseret
på 25 års tællinger af pollen fra København. Kalenderen viser dig en gennemsnitlig sæson for: el, hassel, elm, birk,
græs og bynke. Det er Astma-Allergi
Danmark, der tæller pollen, mens DMI
beregner prognoser for pollenkoncentrationerne de kommende døgn baseret
på data fra instituttets avancerede vejrog spredningsmodel.
På pollenkalenderen kan du se, hvor i
sæsonen vi er. Er kurven stadig opadgående og bliver tykkere, kan du forvente
flere pollen. Er kurven på vej ned og
stregen tyndere betyder det, at vi sandsynligvis har passeret det værste pollenboom.

Dagens Pollental

Resultatet af daglige pollentællinger offentliggøres som ’Dagens Pollental’. Dagens pollental beskriver, hvor mange
pollen en kubikmeter luft gennemsnitligt indeholder i et døgn. Igennem sæsonen udsendes pollental for de seks
mest allergi- relevante pollen som en
service for de mange, der lider af pollenallergi. Tallene er samtidig en hjælp,
når pollenallergien skal diagnosticeres
og behandles.
På dmi.dk kan du både se ’Dagens
Pollental’ og i løbet af sæsonen følge udviklingen i forhold til normalsæsonen
for de seks pollentyper. På Astma-Allergi Danmarks hjemmeside (astma-allergi.dk) kan du læse mere om høfeber,
symptomer og forebyggelse, samt tilmelde dig den gratis e-mail-service med
’Dagens Pollental’.
o
Artiklen er bragt første gang i
”Orientering 1/2011 DK-Camp.

FEM GODE POLLENRÅD

Dagens Pollental:
http://www.dmi.dk/dmi/dagens_
pollental
Mere om høfeber:
http://hoefeber.astma-allergi.dk/
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Husk din medicin.

•

Tjek Dagens Pollental og brug Dagens Pollenvarsling
til planlægning af næste dag.

•

Tør dit tøj i tørretumbler i pollensæsonen.

•

Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke
får pollen med i seng.

•

Mindsk pollen i øjnene ved at bruge solbriller
eller cykelbriller.
Astma-Allergi Danmark
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

Foto: Finn Lillethorup

Læs mere:
Pollenkoncentrationerne time for
time de kommende 48 timer på
DMI’s Byvejr:
http://www.dmi.dk/dmi/byvejr_
danmark
Bemærk: Kun i sæsonen og kun for
birk, græs og bynke.

•

&

Tips
Tricks

Mikrobiologi på naturskolen
Foto: Klaus Brodersen

På Raadvad Naturskole
lagde vi for en del år
siden ud med at tilbyde
aktiviteter udelukkende
med mikrobiologisk
indhold til klasser på
mellemtrin og udskoling.
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Motivationen var primært den interesse og lyst
til fordybelse eleverne udviste, når vi havde fat i
mikroskop og stereolup fx efter planktontræk på
ferskvandture eller ved undersøgelse og bestemmelse af smådyr fra skoven.
Aktiviteterne udvikler sig løbende og i øjeblikket har vi 2 tilbud, hhv. ”Mikrobiologisk opdagelsestur” til 5.-6. klasse og ”Mikrobiologi, celler og
systematik” til 8.-9. klasse.
Begge ture ligger i ”den kolde tid” i december
til februar, hvor der sagtens kan findes fine ting
i skovbunden og spændende plankton i Raadvad
Dam. Og så har vi supplerende materialer stående
i skabe, kroge og på køl - noget der vokser, gærer
eller deler sig – og ind imellem stinker (hurra for
udsugningen)! Men hvordan er turene opbygget?

Af Dorrit Hansen,
Leder af Naturskolerne
i Rude Skov og Raadvad.
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Foto: Klaus Brodersen

Mikrobiologisk
opdagelsestur
Opdagelsesturen er værkstedsopbygget – dvs.
at eleverne i grupper arbejder med forskellige
temaer. I stedet for et traditionelt oplæg starter
vi dagen med en Svar-basar (Note: Svar-basar
er en Cooperative learning øvelse, hvor eleverne
går rundt mellem hinanden og indhenter svar
på spørgsmål produceret til lejligheden) med
spørgsmål som ”Hvad er den mindste ting du
kender?” og ”Hvad er særligt for levende organismer?” I alt ca. 10 spørgsmål, hvor nogle elever
kender nogle svar og giver dem videre til andre,
der så har mulighed for at dele ud af dem, hvis
de ikke selv har så mange svar. Afsluttende kan
man snakke lidt om de spørgsmål eleverne vidste
mindst om, inden der gives konkret instruktion
i at anvende mikroskop og stereolup, og lave
præparater til dem.
Værkstederne er opbygget med en snild logistik, så der er god tid til at komme ud og hente
eget materiale til to af værkstederne, dels til
vandværkstedet, hvor gruppen kigger på plankton,
(men også kan se på blomstervand eller høinfusion
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med tøffeldyr), dels til værkstedet ”Saml selv”,
hvor eleverne går i skoven og henter materiale de
vil undersøge nærmere under stereolup. De øvrige
to værksteder bygger på ting vi har i forvejen, fx
forseglede petriskåle med mug og skimmel og et
celleværksted, hvor de kan se på slimsvampeceller, gærceller samt skrabe egne epitelceller fra
mundhulen.
Opsamling på dagen består i at fortælle en
historie om en almindelig dag, hvor eleverne
efterfølgende identificerer involverede mikroorganismer som sunde og usunde bakterier i flere
sammenhænge, gær, alger, mikroorganismer i
fødekæder osv. Alt efter tiden kan det udløse en
engageret snak om mangt og meget.
Målet med turen er, at eleverne får indblik
i alt det liv, der er omkring os, som vi normalt
ikke ser pga. den lille størrelse, og få rykket lidt
ved børnenes billede af, hvad der er levende. De
praktiske erfaringer kan de bruge senere – det er
ofte 1. gang eleverne prøver at lave et præparat
eller bruge et mikroskop.
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Mikrobiologi, celler
og systematik
Denne tur er af nyere dato og er ved at finde
sin form. Her får eleverne en ordentlig røvfuld
biologisk forståelse, som i hvert fald ved et kig
på dette års afgangsprøve i biologi kan vise sig
ganske praktisk at have - men det er jo ikke kun
derfor vi gør det.
Dagen starter med en CL-øvelsen ”Møde-påmidten”, hvor eleverne i grupper fokuserer på,
hvad der kendetegner levende organismer – derefter laver vi et par aktiviteter der illustrerer cellebegrebet - inspireret af Kaskelots cellenummer
fra 2011. Først laver grupperne primitive celler
med vand, olie og æggeblomme, og derefter render
vi udenfor og agerer selv phospholipider i en cellemembran med vandig opløsning både udenpå og
indeni cellen.
Herefter snakker vi kort om livets udvikling og
hvilke riger de kender, inden de i grupperne skal
lægge et cellepuslespil med de vigtigste organeller i celler fra de fem riger: dyr, planter, svampe,
bakterier og protister (Se foto). Puslespillet
opstod som en indskydelse under min klipning
af julepynt, men det har vist sig meget velfungerende, da grupperne sammen konstruerer cellerne
og dermed deres egen forståelse af celler og riger.
Lavteknologi er godt her!
Til det egentlige praktiske mikroskopiske
arbejde, får grupperne tildelt et rige, de skal
arbejde med Organismer fra Protistriget (rodeNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

kassen med bl.a. amøber og mange af de encellede
alger) fordeles af praktiske årsager i hhv. planteog dyreriget. Grupperne har forskelligt materiale
at arbejde med, ligesom de kan hente materiale
fra naturen, på samme måde som på mellemtrinsturen.
Men her er flere frihedsgrader og et pålæg om,
at formidle det de finder ud af, for de andre til
sidst. Her har vi stor glæde af deres smartphones til lidt af hvert, bl.a. tager de undertiden ret
gode fotos gennem mikroskopernes okularer.
Deres smartphone kan så lægges under dokumentkameraet, så hele flokken kan kigge med. Vi
har også kamera tilsluttet et par mikroskoper til
direkte præsentation af præparater.
Plantegruppen kigger bl.a. på planteplankton,
læbeceller fra tulipaner, løgceller (hvis de ikke har
prøvet det før) samt mos, der har fine grønkorn.
Dyregruppen kigger fx på tøffeldyr, leder efter
bjørnedyr og andre smådyr, epitelceller, samt
hjuldyr og ciliater fra planktontræk.
Svampegruppen roder med mug, skimmel, gær
og evt. svampe fra skoven.
Bakteriegruppen har de største udfordringer,
når de leder efter bakterier i bl.a. høkultur, bedaget kartoffelvand, og på anløbne kogte gulerødder.
Men her er vi i småtingsafdelingen med maxstørrelser på 5 mikrometer, og det meste kræver
farvning. Men der arbejdes entusiastisk alligevel.

Cellepuslespil og arbejdsark til undervisningen.
Brikkerne til cellepuslespillet; cellevæg, cellemembran
med cytoplasma, cellekerne, DNA, grønkorn og
mitochondrie, dels hver
for sig, dels samlet til en
stiliseret plantecelle.
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Algetavle (Nygaard)

Litteratur:
Eigil Holm:
Mikroskopi i biologi,
Eget forlag 2006
Kaskelot nr. 185/2011
Cellen
Vores udarbejdede
materiale til aktiviteterne kan du få, hvis du
sender en rar mail til:
mail@naturskolerne.dk
og beder efter det du
ønsker.
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Grej - og hvordan
man skaffer det
Vores naturskole har langsomt opbygget en
fornuftig samling grej til disse aktiviteter, og har
i øjeblikket ca. 12 stereolupper og 6 mikroskoper,
Vi køber et par mere inden året er omme, hvis
vores udskolingsture skal forløbe optimalt (med
to mikroskoper til hver gruppe). Desuden har vi
som sagt diverse kamera- og monitorgrej. Det
løber samlet set op, men i disse tider er man ikke
fortabt på et elendigt driftsbudget. I forbindelse
med ”events” som fx Naturvidenskabsfestivalen
og Naturens Dag er det muligt at søge målrettet
fondsstøtte til naturaktiviteter, men der findes
jo også andre fonde, der løbende kan bidrage med
midler til denne type grej.

Afsluttende
Er det naturvejledning? Hmmm - men det er i
hvert fald naturskoleundervisning, der gør naturvejlederen glad.
Der er dage, hvor nogle elever bliver siddende
og kigger i mikroskop langt ind i frokostpausen
og hvor nogle af eleverne på oplevelsesturen er
ganske svære at rykke til et nyt værksted, og det
prøver vi at give plads til – det ER jo en oplevelsestur.
Vi oplever også at lærerne, der selvfølgelig kan
få ideer og vejledninger med hjem, pludselig når
”break point” i forhold til at støve deres grej af og
komme i gang hjemme på skolen. For mikroskopi
– det er bare skønt, bøvlet, konkret arbejde med
naturforståelse!
				o
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Fotos: Morten Top-Jensen

Berusede insekter
til beskuelse
- om brugen af sukkerlokning
Som passioneret sommerfuglesamler gennem snart 40 år
ved jeg, at der er mange måder, hvormed man kan lokke
natsværmere til. Lyslokning er
mest udbredt, og det giver oftest det største udbytte, da
langt de fleste arter lader sig
tiltrække af ultraviolet lys.
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Men der blev også samlet på natsværmere før, elektriciteten og glødepæren
blev opfundet. Særlig indsamling af larver var tidligere populært. Man måtte
holde dem i særlige klækkebure og fodre dem til de forpuppede sig, så man senere, når pupperne klækkede, kunne
dræbe de helt friske natsværmere – og
indføre dem i samlingen på nål.

Af Morten Top-Jensen,
Forlægger, forfatter og foto
graf.

Hemmelige opskrifter

Men den mest charmerende måde at
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Sådan laves snore og lokning
Snorene skal være af et naturmateriale som
f.eks. sisal eller hamp, og de skal have en
tykkelse på ca. ½ cm.
Stykker af ca. 1 meters længde afklippes og
enderne bindes, så snoren ikke løber op.
Lav f.eks. et bundt på 50 snore.
Nu skal snorene koges minimum et par gange, hvor vandet udskiftes ved hver kogning. Dette for at fjerne eventuel imprægnering og gift fra snorene.
Derefter hænges snorene til tørring.

Alle billederne her i artiklen er
fra Samos, Grækenland juni
2012 i 1100 meters højde.
De fleste af arterne på bille
derne findes ikke i Danmark
som f.eks. Catocala euthycea
og Autophila dilucida. Men
selvom der på nogle af bille
derne sidder temmelig mange
natsværmere pr. snor, så kan
det sagtens overgås i Dan
mark rent antalsmæssigt.
Bemærk hvordan natsvær
mernes øjne reflekterer blit
zens lys som katteøjne.
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lokke natsværmere er ved hjælp af sukkerlokning. Selv de tidligste sommerfuglesamlere fandt på at efterligne udflydende træsaft. Datidens samlere
havde deres egne, hemmelige opskrifter
på den bedste lokning, som de tog med
sig i graven, men de mest udbredte ingredienser var sukker og alkohol. Træsaft er sødligt, og det gærer og danner
svag alkohol, så når man med en pensel
påførte blandingen på træernes bark
havde det samme virkning som den naturlige træsaft – særlig hvis man gennem flere dage ”smurte ruten op” ved at
smøre de gamle pletter op igen – så virkede gæringsprocessen bedst. Ydermere
var det primært eg og skovfyr, der virkede bedst. En rute kunne sagtens være
ca. 100 træer med en plet på hver. Går
man ca. 30 år tilbage i tiden, var det tydeligt at se disse indtørrede smørepletter på træerne på de mest velbesøgte lokaliteter i landet som f.eks. Dueodde,
Kongelunden og Hald ege.

Selve lokningen er simpel at lave: En flaske
billig rødvin (dyr rødvin kan også bruges
– men det er ikke til at bære) og 1 kg sukker opvarmes - uden at nå kogepunktet –
til sukkeret er helt opløst, og vinen virker
flødetyk. Derefter overhældes de nu tørre
snore med rødvinsblandingen og står og
”sopper” i blandingen i en spand med tæt
låg.
Snorene kan bruges øjeblikkeligt – og de vrides i spanden inden brug – hvorefter de
ophænges i træer og buske.
Forår og efterår er traditionelt de bedste årstider, men der er altid gevinst på gode aftener med lunt vejr med lidt vind. Det er
særlig natsværmere fra uglefamilien
(Noctuidae), der elsker sukkerlokning.
Lokningen kan bruges igen og igen, men den
kan blive for gammel. Så bliver vinen eddikeagtig og fanger ingenting – så udtørrer man bare sine snore og hælder ny lokning på.
Snorene kan også hænges op i solen om dagen, hvor især takvingerne vil søge til,
men også mange andre insekter som bier,
hvepse, fluer og græshopper vil blive lokket til.
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Gæret banan

Da jeg som ungt menneske begyndte
min sukkerlokningskarriere, var det
trendy at lave sukkerlokningen af lige
dele mørk sirup og en klumpet væske af
gæret banan. Bananer (overmodne) blev
indkøbt billigt hos den lokale købmand
og skåret i småstykker og proppet i en
dunk med tætsluttende låg. Derefter begyndte en gæringsproces, så man gennem flere uger dagligt skulle huske at
lukke gassen ud af dunken – ellers kunne ulykken ske….hvilket skete for mig
da jeg boede i en toværelses lejlighed på
Nørrebro. Jeg var taget på ferie og havde
glemt en gærende dunk på køkkenbordet. Da jeg kom hjem 14 dage efter var
dunken eksploderet og hele mit køkken
drev af gæret banan, mens lejligheden
stank som en rådden skumfidus. Jeg har
ikke rørt bananer siden og det er 35 år
siden…..

Rødvinssnore

Sidst i 1980`erne skete der en revolution
inden for sukkerlokningen. Man begyndte at bruge snore dyppet i rødvin
og sukker. Dels var opskriften på lokningen enkelt og ikke hemmelig, og dels
kunne snorene ophænges på alle slags
træer og buske. Man var ikke afhængig
af gode stammer at smøre sin lokning
på. Nu kunne man sukkerlokke på træløse hedestrækninger. Desuden har snorene den fordel, at deres overflade er
større end en plet på en træstamme – og
hvis snoren hænger frit i vinden spredes
duftstofferne bedre. Ulempen er at det
tager lidt tid at gøre snorene klar, og at
de skal indsamles efter brug – ofte sent
på natten, hvor man er træt.

Berusede natsværmere

Både hvad angår smøring og ophængning af snore gælder det, at natsværmerne lokkes af duften og sætter sig forsigtigt på snoren eller ved pletten.
Natsværmernes smagsorgan sidder i
forbenene, så lige så snart de er landet
er de klar over, at de står i guf til knæene! Med deres snabel begynder de at
suge sukkerlokningen i sig. De er ikke
lang tid om at mættes, men alkoholen
gør dem sløve og lidt usikre på benene,
og de begynder derfor at søge væk fra
lokningen og gemme sig mellem blade
og i barkrevner, hvor de kan sove rusen
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ud. På kølige aftener falder temperaturen hurtigt i natsværmernes vingemuskler, hvilket bevirker, at dyrene ikke kan
lette fra snoren uden først at ”varme op”.
Dette forgår ved at natsværmeren i nogle minutter virrer med vingerne uden at
flyve. Natsværmerne har dog en ret effektiv forsvarsmekanisme selvom de
ikke kan flyve. Ved forstyrrelse lader de
sig simpelthen falde, og når de rammer
jorden, løber de hurtigt i skjul og er
umulige at finde igen.

Oplev nattens dyr

De er en stor oplevelse at gå rundt på
sin sukkerlokningsrute med lygte eller
pandelampe og se hvor mange individer, der lader sig lokke. Man opdager
hurtigt den enorme mangfoldighed inden for natsværmerne, der udspiller sig
for ens øjne. Også mange andre insekter
opsøger det energirige måltid, og jeg
har oplevet både mus og egern sidde og
mæske sig…... Folk uden for sommerfuglenørdernes verden finder det er meget spændende at se de mange smukke
natsværmere – bare det at gå rundt i en
skov om natten med lygter er jo grænseoverskridende for mange mennesker.
En rute kan typisk være på minimum 50
snore ophængt med ca. 3 meters afstand. Hæng snorene langs stier og småveje, så de er lette at finde i lyg- tens
skær (man kan klæbe lidt reflekstape på hver snor, så ses de let).
Hvis man vil se nærmere på de
enkelte dyr, kan de indfanges i
små plastikglas, hvorefter de
kan slippes løs.
o

Til brug for egentlig arts
bestemmelse kan jeg anbefale
bogen Danmarks Sommerfugle
af M. Top-Jensen og
M. Fibiger; www.bugbook.dk
som har bl.a. naturvejledere
som målgruppe.
Selvom det er en dyr bog,
vil jeg mene, at enhver
naturvejleder bør eje et
eksemplar og bruge
den i felten, da den
er skrevet i et let
tilgængeligt sprog.
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Dem du hverken ser
eller hører… Flagermus
Der er 17 danske arter af
flagermus og dermed udgør
flagermusene ca. 1/5 af de 88
danske pattedyrarter
(www.allearter.dk ).
På verdensplan er flagermus
ligeså almindelige, idet
mellem ¼ og 1/5 af verdens
pattedyrarter er flagermus.

Af Annemarie Surlykke,
Lektor og Professor mso ved
SDU, Odense.
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I hele verden kendes der nu ca. 1300 arter af flagermus. Man finder hele tiden
nye arter, dels fordi man opdager nogle
hidtil ukendte, men også fordi man v.
hj.a. DNA-analyser finder ud af at flagermus, man troede tilhørte én art, i
virkeligheden er to forskellige arter.
Det skete også med den danske art,
dværgflagermusen. I 1983 fandt man ud
af det i virkeligheden var to separate arter, pipistrelflagermus og dværgflagermus. Et så stort antal arter er udtryk for
stor evolutionær succes, hvilket sandsynligvis skyldes flagermus’ helt specielle egenskaber.

Hvad er så specielt ved flagermus?

Det er især to egenskaber, der gør flagermus specielle, evnen til at flyve og
evnen til at orientere sig i mørke med
lyd, ekkolokalisering.
Flagermus kan, som de eneste pattedyr, flyve aktivt. De knogler, der svarer
til menneskers mellemhånd og fingre,

undtagen tommelfingeren, er ekstremt
forlængede og spænder vingens tynde
hud ud til en stor bæreflade. Til forskel
fra fuglenes vinger, går flagermus’ vinger også ned om bagbenene og omkring
halen. Vingernes facon er tilpasset flagermusenes levevis, så flagermus, der
flyver langsomt og med stor manøvredygtighed tæt på vegetationen, som f.
eks. den langørede flagermus, Plecotus
auritus, har meget brede vinger med
stor bæreflade, mens flagermus, der flyver hurtigt og højt i fri luft langt fra buske og træer, som f.eks. brunflagermusen, Nyctalus noctula, har meget
smallere vinger.
Evnen til at orientere sig ved hjælp af
lyd, et biologisk ekkolod, deler flagermus med én anden gruppe af pattedyr,
tandhvalerne (bl.a. marsvin), der også
lever, hvor synet ikke er til megen nytte.
Kun én familie af flagermus, de frugtædende flyvende hunde, bruger ikke
lyd til at finde vej. Alle andre, også alle
de danske, kan ”se” i totalt mørke ved
biosonar. De udsender sonarskrig ved
høje frekvenser, der ligger over den
menneskelige grænse ved 20 kHz og
derfor kaldes ”ultralyd”. Dvs. at mennesker ikke kan høre dem, og da de alle er
nataktive, er de også vanskelige at få øje
på, så de færreste mennesker har nogen
fornemmelse af, hvor almindelige flagermus egentlig er, selv i områder som
f.eks. byernes parker, hvor mange mennesker ofte færdes.
Kombinationen af evnen til at flyve og
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Fig.1 Vandflagermus (Myotis daubentonii) er en
meget almindelig dansk art, der kan ses i hele landet,
når den jager over søer og åer, hvor den tager insekter
tæt over vandoverfladen. Man kan se de forlængede
mellemhånds- og fingerknogler, der sammen med
bagbenene og halen spænder vingerne ud.
(Foto Signe Brinkløv)

evnen til at orientere sig i totalt mørke
gav de første flagermus, der opstod for
ca. 50 millioner år siden, adgang til at
stort fødekammer, de nataktive insekter,
som meget få andre dyr kunne udnytte.
Det er sandsynligvis er vigtig årsag til at
flagermus har været så succesrige og har
udviklet sig til så mange og så forskellige arter.
Alle danske og langt de fleste af verdens flagermus lever af insekter, men
der er også flagermus, der lever af små
hvirveldyr som frøer, fisk, fugle og sågar
andre flagermus. Der er en del flagermus i troperne, der fortrinsvis lever af
frugt, nektar og pollen, og en række
planter, f.eks. bananer, kaktus og figner,
springer ud om natten og bestøves af
flagermus. Nogle flagermus-bestøvede
planter har sågar blomster, hvis facon er
tilpasset, så de kaster ekkoet tilbage i
den retning, hvor lyden kom fra, som et
katteøje gør med lys, så blomsterne ”lyser op” på flagermusens ekkolod.
Kun tre arter, der alle lever i Latinamerika, lever af blod. De har flere
spændende tilpasninger. Deres tænder
er sylespidse, så de let kan bide hul, ofte
uden byttet mærker det, og deres spyt

har en aktiv antikoagulerende virkning
så blodet bliver ved med at flyde. Desuden har de nogle varmefølsomme gruber på næsen, ligesom visse slanger, så
de kan ”se” varmestrålingen fra varmblodede pattedyr.

Flagermus’ levevis

De 17 danske flagermusarter tilhører
alle familien Vespertilionidae, Barnæserne. De skriger gennem munden og
har alle hoved og snude, der ligner et
”standard-pattedyr”, hvorimod en del af
de tropiske arter sender lyd ud gennem
næsen og formodentlig for at styre lyden har ”næseblade” hudfolder omkring
næseborene, der kan give et bizart udseende.
Danske flagermus er aktive, mens insekterne er aktive, dvs. fra marts-april
om foråret til oktober-november om ef-

Annemarie Surlykke forsker i lydkommunikation
og adfærd. Primært er
det flagemus og deres
brug af akustik hun bruger sin tid på. Men hun
har også forsket i både
hvaler og minks kommunikation.
Forskningen drejer sig
især om akustisk interaktion mellem flagermus
og deres byttedyr, de
natlevende insekter, og
om co-evolution af natsværmer- (insekt-) hørelse og ekkolokalisering
(biosonar) hos flagermus.
Man har fundet at mange flagermus udsender
ekstremt høje lydtryk. På
den anden side har man
også fundet at en del
natsværmere producerer
ekstremt lave lydtryk: de
hvisker.

Fig. 2 Den langnæsede flagermus Leptonycteris
yerbabuenae fra Mexico lever af nektar fra
kaktusblomster, der springer ud om natten og
bestøves af flagermus.
(Foto Marco Tschapka)
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Fig.3 Tre danske flagermusarter,
1) Brunflagermusen (Nyctalus noctula), er med en
vægt på op til 40 g den største danske art.
2) Den langørede flagermus (Plecotus auritus), med
en vægt på ca. 10 g.
3) Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) ca. 15 g.
(Foto Signe Brinkløv)

I en anden del af Anne
marie Surlykkes forskning bruger hun flagermus som modeller for
studier af perception og
"scene analysis" - hvordan man opfatter sin
omverden gennem dynamisk sansning.
Forskningsresultaterne
bliver brugt i tværfaglige projekter (bl.a. med
ingeniører) om at konstruere bio-mimetisk
robotter, der orienterer
sig med lyd, inspireret
af flagermus.

teråret, hvor de går i vinterdvale. Mange
flagermus overvintrer i huse eller hule
træer. Kalkgruberne ved Mønsted og
Daugbjerg er overvintringssted for
mindst 30000 flagermus, bl.a. vandflagermus.
Flagermus parrer sig om efteråret og i
løbet af vinteren, men befrugtningen og
fosterudviklingen sker først efter vinterdvalen, hvor der igen er føde nok. Om
foråret samles hunnerne i barselskolonier, hvor der f.eks. for dværgflagermus
kan være flere hundrede flagermus. De
føder, som alle pattedyr, levende unger.
Ungerne fødes i juni, og dier hos moderen indtil de bliver flyvefærdige i begyndelsen af august. Så skal de nå at spise føde nok til at opbygge fedtreserver
til at overleve vinteren. Først næste sæson er ungerne voksne og kan selv parre
sig, så reproduktionen er meget langsommere end hos andre pattedyr af tilsvarende størrelse.
Det er sandsynligvis medvirkende årsag til at flagermus kan blive utroligt

gamle. Man ved at insektædende flagermus som de danske kan blive over 20 år.
I 2005, fangede man i Sibirien en lille
(7-8 g) Brandts flagermus, der var blevet
ringmærket i 1964 og altså var mindst
41 år gammel.

Flagermus’ biosonar

Alle danske flagermus udsender ganske
korte skrig, få ms. De lytter efter de ekkoer, der reflekteres fra genstande og
byttedyr, på samme måde som fiskerbåde bruger ekkolod til at lokalisere fiskestimer. Afstanden til ekkogiveren bedømmes ved at måle forsinkelsen fra
skriget blev udsendt til ekkoet kommer
tilbage. Da lyd kun bevæger sig med ca.
340m/s (sammenlign med lyset, der rejser med 300.000 km/s) tager det 3 sekunder for lyden at løbe en km. Flagermus kan måle forsinkelsen mellem skrig
og ekko med en nøjagtighed på ca. 60 µs
(milliontedele af et sekund), så de kan
høre afstandsforskelle på helt ned til 1
cm.

Fig.4 Mange flagermus, bl.a. vandflagermus
som ses her, overvintrer i kalkgruberne i
Mønsted og Daugbjerg.
(Foto Signe Brinkløv)
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De danske arter bruger alle sammen
et såkaldt frekvensmoduleret (FM)
skrig, hvor skriget starter ved en høj frekvens og slutter ca. en oktav lavere. De
enkelte arter bruger dog forskellige frekvenser, f.eks. modulerer dværgflagermusen frekvensen fra 110 kHz ned til
55 kHz mens den meget større sydflagermus skifter ned fra ca. 60 til 25 kHz.
Man kan derfor kende arterne fra hinanden på skrigene, hvis man bruger batdetektorer eller andre metoder til måle
skrigene. Skrigene afslører også hvilken
adfærd de er i gang med.
Alle insektædende flagermus laver de
samme typiske ændringer i skrigene
igennem en jagtfase. Når de søger bytte
udsender de forholdsvis lange skrig med
langsom rytme, men så snart de har opdaget ekkoet fra et muligt bytte forkortes skrigene og skrigraten øges. I den
sidste fase, lige før de griber byttet er
skrigene kun brøkdele af ms og de udsendes med helt op til 200 skrig pr. s.
De senere år har nye metoder også
gjort det muligt at måle både længde
(intensitet) og bredde af flagermus’ lydstråle. Det viser sig at flagermus udsender de højeste lydtryk, der nogensinde
er målt fra landlevende dyr, op til 140
dB SPL målt 10 cm fra deres mund. Vores smertegrænse er o. 130 dB SPL, så
der er fordele ved, at vi ikke kan høre
dem.
De tilpasser lydtrykket til omgivelserne, så de allerhøjeste lydtryk, bruger de
kun ude i det åbne langt fra vegetation
og bytte. Det har også vist sig at de har
kontrol over lydstrålens bredde, så de i

Fig. 5 Flagermus kan finde bytte i totalt mørke, fordi
de har et aktivt orienteringssystem, hvor de udsender
korte ultralydskald og lytter efter ekkoer, der reflekte
res fra deres byttedyr, insekterne, og fra andre gen
stande i deres omgivelser. Da lyden rejser langsomt i
luft, 340 m/s, kan flagermus bedømme afstanden til
insektet ved at måle forsinkelsen fra de udsender ly
den til ekkoet kommer tilbage.

det åbne mens de søger bytte laver en
smal lydkegle, der kan nå langt frem.
Når de er tættere på bytte og vegetation
laver de en kortere og bredere stråle, så
de også kan ”se” til siderne, og lige inden de griber byttet breder de lydstrålen
helt ud, nærmest som når man skifter
fra tele- til vidvinkel på et kamera. Det
vil altså sige at flagermus hele tiden aktivt ændrer hvor langt og bredt et område de bestråler og hvor ofte de opdaterer
deres ”lydbillede”, og derfor kan man
ved at måle deres evigt skiftende lyde få
indblik i hvordan de aktivt opfatter deres omverden.
Derfor er flagermus ikke bare spændende som en meget divers dyregruppe,
der har tilpasset sig en lang række forskellige nicher, men også som en model,
hvor man uden indgriben kan få indblik
i aktiv perception. Der er nok at tage fat
på, for selvom nye teknikker har givet
en masse ny viden de seneste år, er det
stadigvæk noget af et mysterium hvordan flagermus, der jager i grupper, kan
høre det svage ekko fra et lille insekt,
mens deres artsfæller skriger dem ind i
ørerne med lydtryk svarende til en
rockkoncert.
o
Fig.6 Alle insektædende flagermus går gennem tre typiske
jagtfaser, når de fanger bytte, søgefasen, tilnærmefasen og
fangst- eller buzzfasen.
Faserne afspejles i karakteristiske ændringer i sonarskrigene,
som vist her for en vandflagermus, der tager et insekt på
vandoverfladen med sin halemembran (D) inden den krøller
sig sammen og fisker insektet op fra halemembranen med
hovedet.
I søgefasen, A, (ikke vist på fotoet) er skrigene forholdsvis
lange og repeteres langsomt (40-50 gange i sekundet). Når
den har opdaget et bytte bliver skrigene kortere og kortere
og repeteres hurtigere (B) indtil lige før den griber byttet,
hvor skrigen kun er 0.5 ms og repeteres helt op til 200 gange
pr. sekund (C). Samtidig ændrer den også lydstrålens facon,
så den i søgefasen er lang og smal, mens lydstrålen er kort
og bred i slutfasen, hvor den er helt tæt på byttet.
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Rod i rødderne!
”AAAADDD!!!!
– Døde mennesker”
– sådan lyder det ofte fra
skolebørnene, når man efter
at have fortalt om de mange
enestående planter på
Assistens Kirkegård spørger:
”MEN – hvorfor mon
planterne vokser SÅ godt
netop her?
Hvad er det egentlig
planterne har deres
RØDDER i?
– efter en kort pause af
tænksomhed og vantro
kommer så reaktionen –
”AAAAADD!!!!
– Døde mennesker”.
Af Christoffer Jørgensen,
cand.scient,
Kulturcentret ASSISTENS.
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Rødderne er det, vi ikke ser

På kirkegården er det jo indlysende, at
det først og fremmest er de kulturelle
rødder. Rødder er forankring. Men også
et spørgsmål om næring. Er rødderne
sunde og stærke, er forankringen god.
Men også det rent fysiske og biologiske
spørgsmål om rødder bliver aktuelt når
man kigger ud over kirkegården og de
mange plantearter.

Rent biologisk er en kirkegård et affaldsdepot for organisk materiale. Planterne sørger for en del af omsætningen.
Næringstoffer og mineraler bliver suget
op af rødderne til planternes vækst.
Planterne er levesteder for et omfattende dyreliv. Der er mange småfugle, mus,
egern samt ikke mindre end fire arter af
flagermus, der holder til i de høje træer.
Denne frodighed skyldes det vi ikke ser
– nemlig røddernes arbejde under jorden.
Det er desværre ikke muligt på en kirkegård at grave sig en ordentlig jordprofil, så man kan se røddernes arbejde under jorden.

Men - hvad er egentlig en rod?

Heldigvis er hjælpen nær. En af de mest
udbredte og kendte rødder i verden er
også den mest pædagogiske, idet den
kan fortælle hele historien og vise os
dens opbygning – og det endda uden
lup. Der er naturligvis tale om en gulerod!
Alle kender en gulerod. Guleroden er
en af de mest udbredte rødder i verden
– kendt fra Kina til Vestindien – fra
Alaska til Patagonien. På tværs af landegrænser, race og religiøse forskelle er
guleroden kendt! Tror vi. For ud over at
spise den, kigger vi sjældent på den –
men det kan vi heldigvis råde bod på.
Guleroden er en pælerod. Ved at skæNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

re den igennem på langs er det muligt at
se rodens opbygning. Alle rødder er i
princippet bygget på samme måde.
Guleroden er naturens egen anskuelsestavle. Guleroden findes i vild form –
men den dyrkede gulerod stammer fra
bjergområder i Afganistan, og her er
den slet ikke gul! Gulerødder kan være
fuldstændig farveløse og helt sorte –
samt alle nuancer her imellem.
Den gule farve og navnet gulerod
stammer fra renæssancen. Her blev
orange gulerødder udviklet af hollandske gartnere som et nationalistisk frihedssymbol i hollændernes kamp mod
den spanske konge. Lederen af den hollandske frihedskamp var fyrsten af
Oranje. Den dag i dag er orange det hollandske fodboldholds farve. Hollandske
gartnere var dygtige og blev importeret
af mange europæiske kongehuse for at
højne røddernes standart! Således også i
Danmark. Siden har gulerødderne været en fast del af vores diæt.

Guleroden bliver en varm kartoffel

I mangel af gulerødder kan man sende
eleverne på jagt efter en mælkebøtte.
Mælkebøtten er allestedsnærværende,
og kan det samme som en gulerod.
Her er der dog den fordel, at du kan
stå med hele planten. Blomst, blade og
rod. Det bliver særligt interessant, når
man står foran Martin Vahl den ældres
gravsted på Assistens Kirkegård. Martin
Vahl var manden der bragte studierne af
planternes rolle i naturen til den bredere
offentligheds kendskab i 1700 tallet.
Planternes afhængighed af jordens
indhold af næringsstoffer og planternes
afhængighed af lys og vand, var det spor
som satte Martin Vahls oldebarn – Martin Vahl den yngre på sporet af klimaets
betydning for menneskets eksistens.
Pludselig bliver den konkrete gulerod/
mælkebøtte en storpolitisk varm kartoffel(!) med stor betydning for vores eksistens! Og det endda få meter fra filosoffen Søren Kierkegaard.
Ved samme lejlighed kan man jo lige
aflive den almindelige myte om, at det
er køernes fordøjelses produktion af
metangas der er en af klimasynderne.
Det er grov bagvaskelse af en hæderkronet og ydmyg dyreart, der jo blot gør
det den skal fra naturens hånd, nemlig
at nedbryde de hårde og stride græsarNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

ter. Tænk på hvor mange milliarder af
kolossale græsædere der færdedes under den sidste istid. Kæmpemæssige
uldhårede næsehorn og mamutter,
enorme mængder af bisoner, kæmpehjorte, antiloper og moskusokser, der
alle havde travlt med at tygge og fordøje.
Her kan man jo så vende opmærksomheden mod det græstæppe vi går
på. Græsserne er bygget til at blive spist
og trådt på. Derfor er det den perfekte
belægning. Græssernes rødder danner
sammen med den nederste del af planten en fast tørv. Denne græstørv kan
blive så fast at man kan skære dem og
bygge huse af dem. Martin Vahl den
ældre var netop meget interesseret i
græsser – og med god grund. Hele vores
kultur bygger på græsser. Alle vores
kornsorter er græsser.

Roden til alt...

Rundvisningen slutter altid ved H.C.
Andersen. Hans betydning for vores
kulturelle rødder er ganske indlysende.
Men H.C. Andersen selv var meget
interesseret i botanik og blev blandt
andet undervist efter Martin Vahls
”Flora Danica”.
En af H.C. Andersens mest kendte
sange tager fat om roden:

I Danmark er jeg født,
der har jeg hjemme,
der har jeg rod,
derfra min verden går.
o
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Spørgsmål
om ål i aulaen

Naturvejlederen med den rå
læderhat, står klar til at svare
på svære spørgsmål.

Af Mette Reinhardt Jakobsen.
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Fotos: Mette Reinhardt Jakobsen

I aulaen på Rask Mølle Skole
fik en naturvejleder fuld
opmærksomhed og masser af
skarpe spørgsmål fra skolens
4. og 5. klasser ved et veltil
rettelagt oplæg under Dansk
Naturvidenskabsfestival.
”Hvor gammel bliver sådan en elektrisk
ål?”
Spørgsmålet kommer lynhurtigt fra
en lyshåret dreng på en af de forreste
stolerækker. Det er en onsdag efter
middag i september, og aulaen på Rask
Mølle Skole lidt uden for Horsens er
fyldt med elever, som er kommet for at
høre naturvejleder Thomas Johannes
Juel Johansen fortælle om ål. Spørgsmålet får hans blik til at flakke et par gange
under den rå læderhat, han har skruet
ned omkring hovedet:
”Øh, der ramte du mig. Det kan jeg
faktisk ikke svare på,” siger naturvejlederen ud i salen.
Han bliver reddet på stregen af en
pige, som peger på en medbragt åleruse,
der slanger sig på gulvet:
”Er den derhenne ikke til at fange ål
med?”

Ud af huset

”Jeg synes, det er rigtigt fedt,” fortæller
en storsmilende Thomas Johannes Juel
Johansen i pausen.
Han kommer vidt omkring i landet
med en serie forskellige foredrag om ål,
strandkrabber og blåmuslinger i løbet af
den uge, Dansk Naturvidenskabsfestival
forløber. Til daglig arbejder han på Limfjordsmuseet, hvor han også modtager
skoleklasser, og selvom der kan være en
vis fordel i at være på hjemmebane, nyder han også at komme ud af huset:
”Det er da lidt uvant. Jeg har jo ikke
Limfjorden, min båd eller min grejbank
at bruge af. Men så må jeg jo prøve at
sige så meget, at det bliver levende. Det
gælder om at åbne en ukendt verden for
børnene. Naturvidenskab handler om at
give en bedre forståelse af, hvordan verden hænger sammen, og det er en sjov
udfordring,” fortæller naturvejlederen.
Interviewet bliver afbrudt af en lille
dreng, der tripper utålmodigt ved siden
af. Han kigger andægtigt op på Thomas
Johannes Juel Johansen:
”Når vi er færdige, må jeg så godt få
din autograf?” spørger han benovet.
Levende ål med i bagagen
Foredraget kører videre med diasNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

show, demonstration af fangstmetoder
og ikke mindst et par rigtige ål.
”Bider de?” spørger en dreng, der har
fået lov til at komme op at kigge.
”Det ved man aldrig,” lyder det gravalvorlige svar.
”Det er derfor, jeg altid skal have nogle børn til at røre først.”
Der bliver eftertænksomt stille i aulaen. Men så snart muligheden byder sig,
strømmer de øvrige elever alligevel op
til bordet for at røre ved de to ål i den
hvide plastikkasse fyldt med tang.
”Jeg kan bedre lide, når det handler
om blåmuslinger,” betror Thomas Johannes Juel Johansen, mens han holder
øje med ålenes velbefindende hen over
de mange børnehoveder. “Muslinger er
lidt mere hårdføre end levende ål.

”Vi har ikke været hurtige nok til at
tilmelde os de andre år, men i år var vi
klar, samme dag som der blev åbnet op
for tilmeldinger,” fortæller hun, mens
eleverne svirrer rundt i baggrunden.
Skolen har omkring 500 elever, og det
er lykkedes at skaffe foredrag til stort set
alle klassetrin i løbet af ugen. Foredrag,
som vel at mærke kan ligge inden for almindelige undervisningstid og dermed
være med til at peppe timerne op.
Herudover glæder Jette Wolthers sig
også over, at festivalen giver mere gang i
hendes butik: ”Der kommer garanteret
nogen børn ned i morgen og spørger,
’har du noget om ål?’”, forudser
skolebibliotekaren. Og kaster endnu et
blik ud i salen: ”Børnene er rigtigt glade for det her. De er jo bare helt med.”

En god ting for skolen

Alt om ål

Skolebibliotekar Jette Wolthers er også
rigtigt godt tilfreds med, at Rask Mølle
Skole denne gang deltager i Dansk Naturvidenskabsfestivals foredragsordning.

”Bider den?” Elever på Rask Mølle Skole holder
betænkeligt øje med ålen på gulvet.
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Og at eleverne virkelig er helt med, kan
man også høre på spørgsmålene, der
fortsætter med at hagle ned over Thomas Johannes Juel Johansen.
”Hvordan kan det være, en ål er elektrisk?”
”Kan en ål blive længere end os?”
”En knivfisk, er det det samme som en
sværdfisk?”
Naturvejlederen må svare godt for sig
mens han, bevæbnet med et ålejern som
pegepind, langsomt og omhyggeligt forklarer eleverne om åletyper, ålens historie og ålens mystiske vintervandring.
”Man mener, at ålene kan finde vej
over Atlanten, fordi de simpelthen kan
dufte Sargasso-havet,” forklarer naturvejlederen.
Straks ryger en hånd op i salen, mens
dens ejer hopper uroligt på stolen. Thomas Johannes Juel Johansen peger opfordrende i pigens retning.
”Ja, havde du et spørgsmål?”
”Ja,” svarer pigen.
”Hvordan dufter Sargassohavet?”
Man skal have svar parat, når man vil
stille op foran et 10-11-årigt publikum.
Men naturvejlederen bliver igen reddet.
Denne gang af en af ålene, der forsøger
at kravle op på hans sko:
”Den kan vist rigtigt godt lide mig,”
konstaterer Thomas Johannes Juel Johansen, til tilskuernes store jubel.
De kan i hvert fald også godt lide naturvejlederen.
o

Dansk
Naturvidenskabsfestival
• Festivalens formål er at skabe
begejstring for naturvidenskab
blandt børn og unge.
• Festivalen afholdes hvert år i uge
39, hvor over 100.000 børn og
unge deltager.
• Inspirationstema for festivalen
2012 er Alt det vi ikke ved.
• Bliv selv foredragsholder i
festivalen.
Læs mere på: www.naturvidenskabsfestival.dk

Naturvejleder Thomas
Johannes Juel Johansen viser
eleverne, hvordan man lyser ål.

39

Miljøminister Ida Auken
lukker effektivt en grøft.

Foto: Ib Dyhr

Miljøministeren besøgte
Lille Vildmosecentret
Solen skinnede fra en næsten
skyfri himmel, da Miljøminister Ida Auken og EUs Miljøkommissær Janez Potocnik
gæstede Lille Vildmosecentret
og mosen.

Af Malou Jensen og
Bo Gregersen,
Lille Vildmosecentret.

Den 21. maj kunne EUs Habitat Direktiv og LIFE+ fejre 20 års jubilæum. Det
blev gjort i Lille Vildmose, hvor EUs
Miljøkommissær Janez Potocnik og
Miljøminister Ida Auken, samt Europas
naturdirektører var mødt frem for at fejre naturgenopretning og naturbevarelse
i Europa.

LIFE+

LIFE er EU’s tilskudsordning til natur
og miljø. Det overordnede mål med
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LIFE er at bidrage til implementeringen
og udviklingen af EU’s miljøpolitik i
medlemslandene. Der er fokus på at
støtte pilot- og demonstrationsprojekter,
som skaber ny viden eller nye erfaringer. I Lille Vildmose blev der i 2011 sat
gang i et af de største LIFE projekter i
Danmarkshistorien. EU har gennem
LIFE+ afsat 31 mio. kroner til naturgenopretning og de involverede parter har
afsat yderligere 11 mio. således at der
over de næste 5 år vil blive brugt næste
42 mio. kroner på at gøre Lille Vildmoses natur endnu mere vild, våd og dynamisk. LIFE+ ordningen har ingen indflydelse på lovgivningen i området. Det
er udelukkende en tilskudsordning, som
tilfører området økonomiske midler.
Der er forskellige temaer i LIFE+ ordningen, og projektet i Lille Vildmose er
en del af temaet Nature. Projekter unNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012

der LIFE+ Nature skal bidrage til at realisere de målsætninger, der er opstillet i
fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, med andre ord i Natura 2000.
LIFE+ projektet i Lille Vildmose er derfor tilpasset de mål, som allerede er lavet for området som et Natura
2000-område.
Lille Vildmose er et Natura 2000 område og med det store naturgenopretningsprojekt var det helt naturligt, at
ordningens 20 år fødselsdag skulle fejres
midt i mosen på Lille Vildmosecentret.
Miljøministeren var som vært den første på talerstolen. ”Natur is life and today we will see that LIFE is nature” indledte Ida Auken sin tale. Naturen er liv,
og LIFE projekterne har til formål at bevare og genoprette steder som Lille
Vildmose – der ifølge Miljøministeren
er et naturligt hotspot – med kongeørnene der svæver over Nordvesteuropas
største lavlands højmose.
Miljøkommissær Janez Potocnik lagde
i sin tale vægt på den ændring, der er
sket i folks tankegang, når det kommer
til miljø i gennem de sidste 20 år.
”Tilbage i 1992 var naturen i fare” sagde han ”Specielt den del af naturen som
havde høj biodiversitet – den tendens
har heldigvis ændret sig.”
Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune benyttede lejligheden
til at tale om LIFE+ projektets betydning for lokalområdet. ”For os er førsteklasses naturbevarelse en førsteklasses
mulighed for at genetableret natur og
turisme kan gå hånd i hånd.”

Foto: Finn Lillethorup

De konkrete målsætninger er:
• Beskytte de eksisterende arealer med aktiv højmose.
• Genskabe naturlige hydrologiske forhold i projektområdet for at
skabe forudsætninger for at udvide arealet med aktiv højmose.
• Udvide arealet med aktiv højmose ved at skabe mulighed for, at
der kan gro sphagnum.
• Skabe sammenhæng mellem de fragmenterede områder med
aktiv højmose.
• Pleje området med græssende krondyr og træfældning for at
begrænse indvandringen af især birk.
• Udrydde mårhund og mink samt begrænse antallet af ræve for
at beskytte bestanden af jordrugende fugle.
• Forbedre leveforholdene for ynglende fugle i området.
• Skabe opmærksomhed omkring højmosen og dens beskyttelse.

Miljøkommissær
Janez Potocnik.

Målsætninger for LIFE+ projektet
i Lille Vildmose

Det overordnede formål med LIFE+
projektet i Lille Vildmose er at bevare de
eksisterende områder med aktiv højmose og at skabe forudsætninger for, at de
nedbrudte højmoseområder kan genoprettes.
For at opfylde det overordnede formål
er der fastsat nogle målsætninger for,
hvad der skal opnås gennem projektet.
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 2 • 2012
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Miljøminister Ida Auken og
Centerleder Bo Gregersen ser
på Soldug.

Foto: Ib Dyhr

Den første grøft blev lukket

Da den sidste tale var holdt på Lille
Vildmosecentret, bevægede de inviterede gæster sig mod de ventende busser,
der skulle tage dem ud i mosen. Første
stop var Hegnsvej, hvor den første grøft
i LIFE+ projektet skulle lukkes. Ida
Auken satte sig glad ind i bulldozeren
for at køre det første læs jord i grøften,
og var så begejstret at hun tog endnu en
tur, der næsten endte med at hun selv
kørte i. Miljøkommissæren tog det lidt
mere med ro, men fik også gjort sit til,
at mosen i fremtiden bliver lidt vådere.
Herefter kørte gæsterne videre til
Portlandmosen fulgt af kongeørnen, der
svævede tæt over busserne. I dagens anledning havde Lille Vildmose Pleje Laug
allierede sig med Lille Vildmose Efterskole for at fælle birketræer på højmosen – endnu en del af LIFE+ projektet i
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Lille Vildmose.
Hermed var turen til Lille Vildmose
slut for EU Miljøkommissæren, der
måtte skynde sig for at nå et fly, mens
miljøminister Ida Auken blev lidt længere for at få en god snak med Direktør
Anders Skov, Driftsleder Jacob Palsgaard Andersen fra Aage V. Jensen Naturfond og Centerleder Bo Gregersen fra
Lille Vildmosecentret.
Dagen sluttede dog med et lille drama,
da den taxa som skulle køre kommissæren til lufthavnen ikke ankom til tiden.
Derfor sprang en af Lille Vildmosecentrets dygtige medarbejdere straks til, og
fragtede kommissæren og hans sekretær
til Aalborg Lufthavn i rette tid, så de
kunne nå deres fly.
o
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Til minde om

Kim Larsen
Tirsdag d. 8. maj tabte Kim kampen
mod kræften. Vi er mange, der vil savne
hans lune humor og gode venskab. På
denne plads vil jeg prøve at give et billede af, hvilken naturvejleder og menneske vi har mistet.
Jeg vil uden tøven kalde Kim for naturvejleder og formidler par excellence.
Han spændte vidt fagligt. Han demonstrerede med sin afgang fra universitetet
med speciale i botanisk økologi et dybtgående kendskab til den danske flora.
Men ikke kun planter havde hans interesse. Spurgte du om insekter, fugle, fisk
eller svampe – det var meget sjældent,
Kim ikke kunne svare. Som kollega var
det trygt at have en sådan klassisk naturhistoriker ved sin side, for Kim var
ikke karrig med at dele ud af sin viden –
og han var aldrig hoven, men glædede
sig over at kunne give.
I Kims arbejde som naturvejleder
kom hans evne til at tænke ud af boxen
hans publikum/deltager på arrangementer til gode. Denne evne til at tage utraditionelle skridt kombineret med hans
følsomhed som menneske gjorde, at det
var en fornøjelse at arbejde sammen
med ham og en dejlig oplevelse at iagttage hans samspil med deltagerne på
arrangementer.
Kims karriere som formidler tog sin
begyndelse, da han som student var
rundviser i Botanisk Have i København
og senere underviser i Botanisk Skoletjeneste. Allerede da demonstrerede han
sin feltbotaniske kunne ved at kortlægge
floraen i det, der dengang hed Historisk
Arkæologisk Forsøgscenter Lejre (nu
Sagnlandet Lejre). Siden fortsatte han
med speciale og derefter kom opgaver i
Parkafdelingen med kortlægning af floraen på Amager Fælled og Utterslev
Mose samt fuglelivet på Vesterbro. Så
fulgte jobbet som naturvejleder i København. Dengang var det hotte tema i
naturvejledningen miljø – og Kim deltog i udviklingen af mange arrangementer om byens miljø. Her var tale om
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vandets vej – både det rene og det snavsede – om affaldets endeligt, om strandens dyre- og planteliv – ja, nævn et
emne og Kim var med til at udvikle og
gennemføre et arrangement.
Alt dette på det faglige felt, men der
var også en anden Kim. Familiemennesket, der arrangerede fødselsdag- skattejagt for tvillingerne (hans to døtre) eller
som på arrangementerne inddrog sønnerne. Han var, hvad vi nok i dag vil
kalde en patriark, som tog sit ansvar for
familien højtideligt.
Musik lå ham ikke fjernt. Han sang i
sin ungdom i kor og senere spillede han
klarinet, indtil familiens vel satte en
stopper for de regelmæssige øvetimer.
Så kastede han sig over skak – ikke
blot for at præstere selv, men for at gøre
et stort arbejde for børn og unge. Han
bidrog til, at mange børn fik en god oplevelse med skak også selvom de ikke
hørte til eliten – og selvfølgelig kombinerede han åbent hus i Naturværkstedet
Streyf med skakturnering.
I de stille stunder kastede han sig over
frimærker – og selvfølgelig var det motivmærker, der havde hans interesse.
Hvilke motiver – ja, planter, og man må
næsten sige – hvad ellers.
Kim var en god kammerat, en hjælpsom
og gavmild kollega og et familiemenneske med stort F. Han vil blive savnet af
mange.
Kim, tak for den tid du gav os.
Bente Garbers
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En Miljøminister ringede!

Jes Aagaard,
Naturvejlederforeningen

Foreningens

Jeg håber vi engang kan finde en form
på vores generalforsamlinger, så alle de
rituelle øvelser med beretning, regnskab
og småting ikke står i vejen for en diskussion af vores fremadrettede virke. Jeg
vil meget hellere have en debat om det
der skal ske, frem for det der er sket.
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De dage er for længst forbi, hvor vi nød
hinandens selskab på kanten af Danmark i Nymindegab. Det var et godt
årsmøde, der som altid rummede inspirerende oplæg, gode diskussioner og
rustbankning på gamle netværk. Det
var nogle kontante råd vi fik med os fra
politiker Torben Hansen, velynderen
Jan Eriksen og ex. spinddoktor fra Danmarks Naturfredningsforening René la
Cour: Det kan ikke betale sig at græde
over de forringelser i vores rammevilkår
som naturvejledning bliver budt, de er
kommet for at blive i en tid hvor verdensøkonomien skranter. Deres bedste
råd til foreningen var, ”Kom ud af busken; Naturvejlederforeningen skal
markere sig i den offentlige debat”.
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Bestyrelsen byder i øvrigt velkommen
til to nye ansigter, Jørn Chemnitz fra
Kolding Naturskole og Tommy Jensen
fra Ålborg. Det er begge garvede kræfter, som helt sikkert vil tilføre foreningen ny dynamik og bidrage til udvikling.
På et årsmøde er der så mange forskellige interesser og ønsker, at det kan
være svært at imødekomme dem alle. Vi
har haft en snak i bestyrelsen om, hvor
vigtig der at gøre sig nogle grundige
overvejelser, når man vælger at indlægge store ekskursioner i et årsmøde. Det
tidstab der knytter sig til transport og
logistik skal opvejes af stor gevinst for
de processer deltagerne skal igennem.
Der lure altid den fare, at deltagerne
forventer at se alle naturherlighederne
og få de horisontudvidende diskussioner på en gang, hvilket kan være svært
at leve op til. Samtidig skal vi tilstræbe
en form, hvor der er en god dynamik
mellem plenumsamlinger, mindre grupper og uformelle netværk.

Skæbnen var i et drillende hjørne, da
Folketingets miljøudvalg få dage før vores årsmøde med temaet ”Nationalparkformidling”, skød Nationalpark Skjern Å
i sænk og Nationalpark Kongernes
Nordsjælland til hjørnespark. Et af Ida
Aukens meldinger efterfølgende var, at
det bl.a. skyldes dårlig kommunikation
mellem parterne. Derfor skrev jeg på
vegne af foreningen til vores miljøminister, med en beklagelse over det store
arbejde, der var faldet på gulvet. Samt et
godt råd om at bruge de 350 naturvejledere til at fremme kommunikationen.
Det fik Ida Auken til at ringe, desværre
til min telefonsvarer, for at fortælle at
kollapset alene skyldes en manglende
politisk opbakning, drevet af Dansk Folkeparti. En trist besked, men positivt at
ministeren tager foreningen så alvorlig,
at hun gerne vil svare os. Et godt varsel
for fremtiden.
I marts måned lancerede Børne- og
Undervisningsminister Christine Antorini et nyt udviklingsprojekt for den
danske folkeskole under navnet ”Ny
Nordisk Skole”. En ambitiøs titel der ligger sig i slipstrømmen af den store succes Ny Nordisk Mad. Ønsket er at skabe
en skole, der favner alle med en bedre
faglighed og giver en stærkere sammenhæng til ungdomsuddannelserne. I Antorinis oplæg er der bl.a. peget på udeskole som et stærkt værktøj til at skabe
nye undervisningsmuligheder. Den
handske har foreningen samler op. Jeg
skrev til ministeren, at naturvejledere
gerne ville byde ind på ”Ny Nordisk
Skole”, da vi har 25 års erfaring med udvikling af faglighed i alternative rammer. Svaret lod ikke vente på sig, ”Kom
endelig med konkrete indspil og vi vil
mødes med jer”. I skrivende stund har
en håndplukket gruppe af naturvejledere arbejdet effektivt med et indspil fra
foreningen. Mere herom senere. Det har
været en overordentlig positiv oplevelse
at hente hjælp fra kompetente naturvejledere, udenfor bestyrelsens rækker.
God sommer fra formanden
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Tjek kalenderen på
hjemmesiden
På foreningens hjemmeside er der
blandt mange andre nyttige ting også en
kalender.
Kalenderen opdateres løbende med
arrangementer, temadage og kurser,
som er relevante for naturvejledere, og
den er derfor værd at holde øje med!
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For at kalenderen kan være både up-todate og indeholde alt det, der er relevant
for os som naturvejledere, så vil vi gerne
opfordre dig til at bidrage med arrangementer til kalenderen. Meld tilbage, hvis
du har kendskab til et arrangement, der
bør med i kalendern...
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Nyt fra Bestyrelsen

hvordan vi i dag forvalter det åbne land.
Jeg har en byggeteknisk baggrund og
er uddannet landmåler. Gennem snart
20 år, hvor jeg har været ansat på museet, har jeg deltaget i mange spændende
projekter som nye udstillingsopbygninger, arkæologiske opmålinger i det meste af Jylland samt skoletjeneste arbejde.
I 2004 blev jeg naturvejleder, hold 16.
Desuden er jeg koordinator og lokalredaktør for det nordjyske netværk og repræsenterer Naturvejlederforeningen i
Det grønne råd i Aalborg.

F

Jeg hedder Tommy Jensen, ansat på
Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg som naturvejleder og har gennem
de sidste mange år beskæftiget mig med
natur- og kulturformidling. Mit primære formidlingsområde er landskabsformidling i den østlige Limfjord med hovedvægten lagt på jernalderen og
vikingetiden samt Limfjordens geologi.
Hen over året arrangerer jeg natur- og
kulturvandringer samt busture. Jeg har
en stor interesse for landskabets dannelse, dets kulturhistoriske udvikling og
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En kort præsentation af nyt
bestyrelsesmedlem
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Landet
rundt
Indberetninger fra
lokalredaktører

Lokalredaktører
Tommy Jensen
Lindholm Høje Museet
tj-kultur@aalborg.dk

Preben Bach
AQUA Sø- og Naturcenter
pb@fvc.dk

Jesper Vagn Christensen
NST Fyn
jvc@nst.dk

Sabine Jensen
Ringkøbing-Skjern Museum
sj@levendehistorie.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

Thor Hjarsen
Red Barnet
thj@redbarnet.dk
Peter Baloo Laurents
4H Sjælland
baloo@laurents.net
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Skriv til din lokalredaktør!
NATURvejleders syv lokalredaktører
sidder derude og venter på dig - lokalredaktørerne samler oplysninger om,
hvad der rører sig lokalt, og sender det
ind til redaktionen, så vi alle kan være
uptodate med, hvad der foregår derude.
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Hvis der er ændringer i ansættelsesforhold, eller hvis du har arrangeret eller
deltaget i noget, der kunne være inspirerende for andre naturvejledere, så skriv
til din lokalredaktør om det.
Intet er for småt til ”Landet Rundt”...
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Indberetninger fra
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Helle Ansine Jensen tiltrådte 7. maj stillingen som naturvejleder ved RingkøbingSkjern Museum og Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor hun skal formidle den
spændende natur og kulturhistorie. Efter at museet et halvt år kun har haft én naturvejleder på skansen, skal hun nu fortsætte i Torbjørn Tarps stilling med særligt
fokus på naturen omkring kyst og fjord.
Helle er opvokset i Esbjerg, har senest
boet i Århus og er nu flyttet til Skjerns
omegn sammen med sin mand og lille
søn. Hun har altid haft en levende interesse for natur, kulturhistorie og friluftsliv. Dette har bragt hende vidt omkring i verden fra troperne til arktis på
vandreture, feltophold samt for at undervise og formidle.
Hun er uddannet indenfor biologi og
agronomi med en afstikker omkring
landbrug og natur i Sydamerika. Senest
har Bolivias højland samt bæredygtig
produktion af ”Inkaernes guld” Quinoa
og bevarelse af højlandsnaturen været
omdrejningspunktet, men nu glæder
hun sig til at dykke ned i den fantastiske
og varierede natur i det vestlige Danmark og dele den med en masse nysgerrige børn, unge og voksne.

Naturparkour i Momhøje

Onsdag d. 23. maj afholdte naturvejlederne ved RingkøbingSkjern Museum for tredje gang
Natur-parkour i Momhøje for 4.
klasser. Momhøje Naturcenter er
et af Ringkøbing-Skjern Kommunes mange skønne områder.
En del af arealet er tidligere
brunkulsleje, dette har skabt det
spændende og varierede terræn –
der er som skabt til aktiviteter.
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I år havde vi rekord i antallet af deltagere – 165 elever var ude og blive udfordret i
naturen, aktivitets niveauet var højt og der var masser af frisk luft og sol.
Som noget helt specielt kom Santi og Nicklas fra Parkour i Tarm og viste nogle tips
og triks i forhold til parkour. Eleverne kom herefter ud på den 4 km lange
mountainbike-rute, der er godt snoet og meget kuperet – på ruten havde vi lagt lidt
ekstra poster ind til at udfordre på det fysiske, strategiske og samarbejdsmæssige
plan. En af posterne bragte f.eks. eleverne højt til vejrs – oppe i toppen af et træ
skulle de hver plukke en billet som kunne veksles til et friskt æble.
Som et ekstra tilbud var der også lavet et kæmpe terningeløb med sjove bevægelsesmæssige opgaver, og ellers var der fri leg på naturlegepladsen, som også gav udfordringer og sved på panden hos de unge mennesker.

Naturvejleder-rokader i Sønderjylland

Der er sket ganske meget på naturvejleder-fronten her i Sønderjylland.
1. april skiftede naturvejleder og naturskoleleder Per Holt stilling fra Fiskbæk Naturskole ved Gråsten til en stilling ved Kolding Kommune, hvor han afløste Nina
Sestoft. Nina har startet selvstændig virksomhed med alternativ behandling – det
kommer vi sikkert til at høre mere om.
Per startede for 4 år siden som leder af den nyoprettede Fiskbæk Naturskole, der er
en integreret del af Gråsten Landbrugsskole. Per har som pioner lagt er stort stykke
arbejde i Naturskolen, som der i dag står stor respekt om her i det Sønderjyske.
1. august skifter Rikke Laustsen stilling fra sit job i Naturstyrelsen som Naturskoleleder ved Naturskolen Nørskovgård, der drives af Haderslev Kommune og Naturstyrelsen i Fællesskab, til en nyoprettet stilling ved Kolding Kommune.
Kolding Kommune har under Jørn Chemnitz´s ledelse opbygget en stærk og dynamisk naturskole med rigtig mange spændende tilbud til eleverne. Med Rikke er der
nu 5 naturvejledere i Kolding Naturskole, og til 1. januar udvides med yderligere en
naturvejleder med svage og/eller handicappede elever som målgruppe. Naturskolens kommende tilbud bliver rettet til Kolding Kommunes specialcentre med vidtgående specialundervisning fra autister til psykisk udviklingshæmmede. Det er elever, der ikke kan inkluderes i folkeskolen, der får nye muligheder og tilbud.
Både Per og Rikke oplyser til Naturvejleder at de var glade for deres tidligere arbejde, men de har valgt at skifte arbejde fra at være ”enlige ulve” til at indgå i et stærkt
og dynamisk naturvejlederteam i Kolding. De tror begge, at dette vil give dem nye
muligheder for personlig udvikling.
Fiskbæk Naturskole er en integreret del af Gråsten Landbrugskole, og her har man
som afløser for Per Holt ansat den 31 – årige biolog Rasmus Ladekær Nielsen. Rasmus er uddannet ved Syddansk universitet og har siden han blev færdig her arbejdet
for flere kommuner. Det er nu 4 år siden Gråsten Landbrugsskole som den første
landbrugsskole i Danmark oprettede en naturskole og ansatte en naturvejleder. ”Naturskolen har været en stor succes og vi er meget glade for at vi tog det skridt” siger
landbrugsskolens forstander, Peder Damgaard. Han fortæller, at naturskolen i 2011
havde besøg af 3800 børn, heraf 3000 fra Sønderborg Kommune. Det kunne naturvejlederen klare med god hjælp fra landbrugsskolen lærere. Landbrugsskolen har nu
suppleret naturskolen med en lejrskole, hvor eleverne overnatter i grisehytter.
Naturvejleder ønsker Per, Rikke og Rasmus tillykke med de nye stillinger.

Arne Bondo-Andersen
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Fra juntaen er udgået følgende proklamation
Årskonferencen 2013 er flyttet. Den finder således sted på:

Højskolen Marielyst fra onsdag den 3. april til fredag den 5. april 2013
Nu er det jo ikke i en juntas ånd, at komme med forklaringer. Men vi vil gøre en
undtagelse her.
Da alle selvfølgelig har et ønske om at deltage i årskonferencen og juntaen prøver
ikke at skuffe nogle, havde vi helt fra start som et af vores hovedkriterier, at der skulle være plads til de fleste.
Desværre viste det sig, under de afsluttende drøftelser, at være et problem på Bosei,
selv om vi havde oplyst om, hvor mange vi ønskede plads til. Juntaen så sig derfor
nødsaget til, at flytte konferencen.
Højskolen Marielyst havde været med i opløbet, da vi i første omgang valgte sted –
OG DET ER ET FEDT STED, på den hyggelige måde. Højskolen er bygget op om en
gammel bindingsværksgård, hvor der er udvidet med nye tilbygninger med gode
værelser, hyggelige stuer, spisesal samt en topmoderne koncertsal.
Højskolen er beliggende i Marielyst by på Østfalster omgivet af en lukket have ca.
200m fra vandet ved en af Danmarks bedste strande. De fleste af os skal jo nok ikke
bade, men bag stranden ligger et bredt dige med overdrev.
I cykelafstand fra højskolen, kan man mod syd nå Bøtøplantage, der nok mest ligner
en klitplantage med parceller af overdrev. Mod nord kommer man til en langggg
kystskov, en løvskov på god dansk muldjord. Mod vest over Østisens sidste randmoræne når man Guldborgsund, der med sit beskyttede farvand mest ligner en fjord.
I kan læse mere om højskolen på hjemmesiden www.hojskolenmarielyst.dk
Mange juntahilsner og god sommer til alle.
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Tilskud til friluftsliv
Har du en god idé, som kan give dig og andre forståelse for naturen
og oplevelser i det fri?
Så har Friluftsrådet måske pengene - og det er nemt at søge!

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt fra Friluftsrådets sekretariat eller hente det på vores hjemmeside www.friluftsraadet.dk under menupunktet
Tips/Lotto. Her kan du også læse meget mere om
mulighederne og finde inspiration.

Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 København SV
tips@friluftsraadet.dk
Tel. 33 79 00 79

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil have
mere at vide.

Tips- og Lottomidler
til Friluftslivet
administreres
af Friluftsrådet

Der er ansøgningsfrist tre gange om året:
1. marts, 1. juli og 1. november.

Bliv forsikret blandt
ligesindede
GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for
ansatte inden for skov, natur og miljøområdet.
Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig.
Hverken mere eller mindre.

Ring 54 70 77 84 eller besøg gf-skov-natur.dk
og få et godt tilbud

Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold.

Naturoplevelser
for livet...

GF - Skov og Natur ∙ Torvet 11 ∙ 4990 Sakskøbing
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går sammen med

Totalleverandør
til naturfag
✔ Firmanavnet er fra maj 2011 Frederiksen
✔ Mere end 10.000 varenumre
✔ Du kan nu samle alle dine bestillinger ét sted
og spare fragt

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf. 7524 4966
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod
Fax 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

CVR DK 36996617
Bank 2540-0206106204

Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765
8220 Brabrand

NYHED FRA SCANDIDACT
Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration
til din undervisning:

www.scandidact.dk
• Mulighed for produktsøgning
• Nemt at handle via online bestilling
• Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i
lodtrækning om ﬂotte præmier

Klik ind på siden og kom gerne
med forslag til forbedringer eller
ønsker om nye produkter.
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