Byens natur – Den Åbne Skole. Elevdel.
– Et undervisningsmateriale til Den Åbne Skole for folkeskolerne i Odder By –
Parkvejens Skole og Vest Skolen afdeling Vestermarken og Skovbakken
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Byens Natur: elevbaggrundsviden: Byens Natur og
biodiversitet/mangfoldighed
Kære elever!
Velkommen til dette materiale om Byens Natur.
Det er meningen at I sammen med jeres lærer skal undersøge tre meget forskellige
naturområder.
De tre forskellige naturområder, som I undersøger vil vise, at vores natur er meget
forskellig og er levested for mange forskellige planter og dyr, afhængig af, om vi ser på en
skov, et vandhul eller en græsplæne.
For at lave jeres undersøgelse skal I ikke være uddannet biolog. Det vigtigste er, at I finder
frem til hvor mange forskellige dyr og planter, der lever de forskellige steder, som I skal
undersøge.
Jeres lærer vil hjælpe jer med at finde grej frem og vise jer hvilke opgave-elevark I skal
bruge til jeres undersøgelse.
Jeres undersøgelse vil vise jer noget om, hvor stor den biologiske mangfoldighed er på de
undersøgte steder. Et andet fint ord for biologisk mangfoldighed er biodiversitet.
Her nedenunder, vil du kunne læse mere om, hvad biodiversitet betyder.
Biodiversitet
Biodiversitet er det mylder af liv – af alt det levende, som findes overalt på kloden, i form af
dyr, planter, svampe, bakterier. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt
tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid hvor dinosaurerne blev udslettet.
I Danmark er mere end 10 arter af dagsommerfugle uddøde og kirkeuglen, der er
Danmarks mindste ugle med sine blot 20 cm, er på få år halveret i antal. I dag er der kun
omkring 30 ynglepar tilbage i hele landet.
Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores
landareal og brug af naturen til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, veje m.m.
En mangfoldig natur er vores livsgrundlag
Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Vi er afhængige af, at
økosystemerne fungerer og sørger for rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde
planter og afgrøder.
Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at
der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang.
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Tabet af biologisk mangfoldighed skal stoppes
Tabet af biodiversitet får desværre ikke den nødvendige bevågenhed i samfundet, og
økonomer anerkender ikke den værdi, som biologisk mangfoldighed har for
samfundsøkonomien.
De største udfordringer for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed er, at:





Naturen har for lidt plads i landskabet
Naturområderne er for små og spredt beliggende til at understøtte levedygtige
bestande af planter og dyr
Naturområderne er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug
(næringsstoffer, sprøjtegifte, monokulturer og dræning), manglende pleje
Fortsat opsplitning og tab af naturarealer

Udvikling kan vendes
Heldigvis er der god respons fra naturen, når vi stopper skadelige aktiviteter og
genopretter ødelagte økosystemer. Hvor der for godt 20 år siden ikke ynglede havørne i
Danmark, har en målrettet indsats medført, at der i dag er over 50 ynglepar.
Ved at bevare natur, skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne, afsætte mere
plads til ny natur, pleje og genoprette ødelagte naturområder, er det muligt at vende
udviklingen.
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Byens natur: Lærer-/elevark 1: Bioblitz – registrering af arter: 1
Navn:

Dato:

Registrering og optælling af arter
Bioblitz handler om at undersøge, hvor mange forskellige arter, I kan finde i et økosystem i et
afgrænset område.
I skal undersøge 3 forskellige naturtyper/økosystemer i nærheden af jeres skole, og skrive
resultaterne ind i skemaet ” Bioblitz - Registrering af arter”.

Økosystem
I skal udfylde et skema for hvert økosystem, I undersøger.
(Fx Skolegården, en have, mark, græseng, skov, sø, klithede).

I skal nu finde alle de forskellige arter, der er i økosystemet. Hvilke planter, svampe, fugle,
små og store dyr kan I finde? I skemaet skal I sætte kryds ved de arter, I finder.
Små dyr er fx insekter, spindlere, skolopendre, tusindben, krebsdyr, ledorme m.m. Større dyr
er fx hugorm, rådyr, harer, egern, ulv m.m.
Artsbestemmelse
Find navn på arterne ved at bruge opslagsbøger. Skriv artsnavn ind i skemaet og
tegn en skitse af arten. Hvis I ikke kan finde navnet, så prøv evt. at indberette til
Naturbasen via mobiltelefonen, der kan hjælpe med at artsbestemme. Ellers skriv
”ukendt art”.

Opsamling og bioblitz
Når I er færdige med at finde arter, skal I notere på arket, hvor mange forskellige arter, I har
fundet.
Afprøv bioblitz i forskellige økosystemer og sammenlign data. Summer det af liv? Eller er der
meget få arter i de økosystemer, I har undersøgt?
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Byens natur: lærer-/elevark 1: Bioblitz – registrering af arter: 2
Hvilken naturtype/økosystem under søger I:
Bioblitz - Registrering af arter
Store dyr

Små dyr

Fugle

Svampe

Planter

Sæt kryds

Artens navn

Tegning

I alt

Hvor mange forskellige arter kunne I finde i økosystemet:____________________
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Byens natur: lærer-/elevark 1: Bioblitz – registrering af arter: 3
Opsamling
Diskuter i gruppen, hvad I fandt ud af.
Hvor mange forskellige arter kunne I finde i hvert økosystem?

1. Økosystem: __________________________________ Antal: _______________________

2. Økosystem: __________________________________ Antal: _______________________

3. Økosystem: __________________________________ Antal: _______________________

Sammenligning
Sammenlign jeres data fra de forskellige økosystemer. Er der forskel på biodiversiteten, dvs.
mangfoldigheden af arter og fødekæden i de forskellige økosystemer? I hvilket økosystem fandt I flest
arter og hvorfor?

____________________________________________
____________________________________________
Konklusion
I konklusionen kan I komme med jeres vurdering. Hvad har I fået ud af at undersøge forskellige
økosystemer?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Byens natur: Lærer-/Elevark 2: Snapseglas mini Bioblitz
Snapseglas mini bioblitz
Formål: Eleverne trænes i at se detaljer (artskarakteristika) ved krible krable dyrene og får indblik i
artsdiversiteten i deres lokal område.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner til indsamling – og opfølgning og forundring til resten af livet…
Materialer:


200 snapseglas (kan genbruges)



4 ark hvidt papir og en sort tuds



Indsamlings/fangstudstyr; f.eks.
indsamlingsbøtter, fotobakker og
insektsugere



Evt. lagen eller presenning



Evt. iPad, kamera eller mobil til
fotodokumentation

Forberedelse: Gennemgå forskellige
indsamlingsmetoder: http://naturvejleder.dk/projekter/kriblekrable/inspiration/aktivitetsark/fangstmetoder/
Beskrivelse:
Udvælg et begrænset område/habitat f.eks. et
skovbryn, eng, park eller skolegården.
Notér henholdsvis 0 ben, 6 ben, 8 ben og Flere
end 8 ben på fire forskellige stykker papir.
Fordel papirerne på et bord, et lagen eller en
presenning
Eleverne får nu hver udleveret indsamlingsudstyr
og ét snapseglas.
Eleverne kommer tilbage med ét dyr ad gangen.
Dyret puttes i snapseglasset og sættes med
bunden i vejret ved det papir, det passer til.
Altså har dyret 6 ben, sættes det ved papiret,
hvor der står 6 ben. Hvis der allerede er fundet
et dyr af samme slags (art) slippes dyret fri.
Eleven skal altså kunne sætte ord på hvordan
deres dyr adskiller sig fra de dyr, der allerede er
fundet. Har det f.eks. større vinger, er det
rundere, en anden farve eller noget helt fjerde?
Det vigtige her er, at eleven lærer at se
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detaljerne og se hvad der adskiller dyrene fra hinanden – ikke at I nødvendigvis kan finde frem til hvilken
art det er.
Når eleverne har fået placeret ét dyr får eleven et nyt snapseglas og aktiviteten gentages så længe I har tid
eller indtil I umiddelbart ikke kan finde flere forskellige slags.
Opsamling:
Tal med børnene om hvordan de kunne se forskel og hvor mange dyr der er i de forskellige ben-grupper.
Hvilke dyregrupper har I fundet flest af? Hvor mange har I fundet i alt?
Prøv at gentage aktiviteten på forskellige årstider. Hvilke tidspunkter fandt I flest dyr?
Tal med eleverne om fejlkilder. Altså hvilke faktorer kan have indflydelse på hvilke og hvor mange dyr I
fandt? Skinnede solen, var det koldt, ledte I mange forskellige steder eller ens steder osv.? Hvilket
indsamlingudstyr brugte I?
Lav evt. et fotoalbum eller planche med billeder af dyrene. Lad eleverne udvælge dyrene ud fra deres egne
kriterier – f.eks. de flotteste, de største de sjældneste eller hvad den enkelte elev synes var fedest at fange.

Ide og billeder: Natur-Mikkel ved Mikkel Rødvig
Tekst: Carina Pilgaard og Mikkel Rødvig

9

Byens natur: Lærer-/elevark 3: Syv måder at fange små dyr:
Bentællernøgle og 7 fangst- metoder til smådyr.

Kilde: Skoven i skolen

Syv måder at fange små dyr
Bentællernøgle og 7 fangst-metoder til smådyr.
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Kort om smådyr
I naturen kan du finde smådyr og insekter over alt. Nogle spiser planter - de er planteædere.
Andre spiser dyr - de er rovdyr. Og så er der nedbryderne, som spiser døde planter og dyr. De er
med til at fjerne alle de visne blade og døde solsorte, som ligger i skovbunden. Her kan du finde
syv forskellige måder at fange små dyr på.
Hvad er det for dyr?
Det er både let og sjovt at fange små dyr. Og hvis du vil vide, hvad det er for nogle, så kan du bruge
bentællernøglen som et kopiark (se Grej) - og en opslagsbog:
Sådan gør du
Her viser vi 7 forskellige metoder, som du kan bruge, hvis du vil fange små dyr. De dyr du fanger
kan du undersøge og tegne eller fotografere. Læg de små dyr i en hvid plastikbakke og kig på dem
med en lup. Brug bentæller-nøglen til at sortere dem - og en opslagsbog til at hitte ud af hvad det
er for et dyr - og hvordan det lever. Du kan også lave terrarier til dyrene - og et nedbryderzoo.
1) Gå på jagt efter smådyr
Det allerletteste er, at bruge øjne og ører og fange de små dyr med fingrene.

Kig efter små dyr under sten og grene.
TEgning: Eva Wulff.

Du skal bruge:
 Et glas til at have dyrene i


En ske



Måske en bordkniv til at grave i jord eller gamle stubbe med

Kravl hen over skovbunden, vend gamle grene og sten, kig under barken af døde grene - og
fang, hvad der kommer frem med fingrene eller din ske. Læg forsigtigt dyrene op i dit glas. Du kan
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kigge efter smådyr overalt - både på og i jorden - og oppe i træer og buske. Prøv at lægge mærke
til, hvor de små dyr lever. Ind imellem kan du kigge på dyrene i en hvid bakke - og undersøge hvad
de kan og hvordan de lever.
2) Insektsuger
Med en insekt-suger, kan du fange insekter og andre smådyr ved at suge dem op. Du kan lave flere
typer af insektsugere. Den her består af en honningdåse og to stykker akvarieslange - det ene med
gazebind omkring den nederste ende, så du ikke kan suge dyr op i munden. Den er let at lave. Se
her hvordan.

En insektsuger: Bank to huller i låget og stik slanger ned. Den du suger i skal have gaze på for
neden.
Tegning: Eva Wulff.
Den lette
Du kan også lave en meget enkel insektsuger af et tykt og et tyndt stykke akvarieslange på 15 cm
hver, som passer ind i hinanden. Sæt gaze for det tynde stykke, før du presser det ind i det tykke.
Nu kan du suge i den tynde slange - og fange dyrene i den tykke. Når du har fanget et dyr, tager du
et lille glas op ad lommen - og puster det ned i glasset.
3) Faldfælde
Hvis du gerne vil fange små dyr, som løber hen over jorden - f.eks. biller, edderkopper o.a. - så sæt
en faldfælde op.
Du skal bruge:
 et syltetøjsglas


en håndskovl - eller en gren



en lille plade og 4 sten til tag



evt. madding - små stykker kød eller æble
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Faldfælde - et syltetøjsglas som er gravet ned i jord-højde.
Tegning: Eva Wulff.

Find et sted i naturen, hvor du vil sætte din faldfælde op. Grav syltetøjsglasset ned, så den øverste
kant flugter med jordoverfladen - og tryk jorden til omkring glasset. Læg evt. et lille stykke kød
eller æble ned i glasset som lokkemad. Du kan lave et lille tag, ved at lægge pladen op på de fire
sten. Så regner det ikke ned i faldfælden, så dyrene drukner.
Lad fælden stå en nat - og gå så ud og hent de dyr som er i den. Hæld dem op i en hvid bakke
og undersøg de små dyr med lup. Tror du det spiser planter - eller er det et rovdyr eller en
nedbryder? Du kan tegne dem eller undersøge hvad det er for nogle med bentællernøglen og
bogen.
4) Kartoffelfælde
Kartoffelfælden er særlig god til dyr, som kan lide at være et sted, hvor der er mørkt og fugtigt.

Her er en kartoffelfælde.
Tegning: Eva Wulff.

Du skal bruge:
 en bagekartoffel


en ske



en urtekniv eller dolk



to søm
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Skær en bagekartoffel midt over og hul den ud med en ske. Skær små døre med en kniv - og sæt
de to dele sammen med to lange søm eller elastikker. Grav kartoflen lidt ned, så de små døre er i
jordoverfladen. Tøm din kartoffelfælde efter nogle timer - eller en nat.
5) Net - i græs og i luft
Med et net kan du fange flyvende insekter og smådyr som sidder i græs og buske. Det kan være
sommerfugle, fluer, myg osv.

Med et godt net kan du fange små dyr både i luften og i græsset.
Tegning: Eva Wulff.
Du skal bruge:
 et kraftigt net, som kan tåle at blive fejet igennem græsset


et stort glas, som dyrene kan være i.

6) Dug under grene
Mange dyr lever på træernes grene. Hvis du vil undersøge hvad det er for nogle, så er her to lette
metoder.
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Ryst en gren over en hvid dug.
Tegning: Eva Wulff.

Du skal bruge:
 En dug eller et lagen


Evt. en sort plastiksæk



Hvid bakke



Evt. en gren til at banke

Læg dugen på jorden under en gren - og ryst grenen kraftigt. Du kan også banke hårdt på grenen
med en død gren fra skovbunden. Saml hurtigt de dyr op som falder ned på dugen - og undersøg
dem i en bakke.
Du kan også trække en sort plastiksæk over en gren. Ryst grenen kraftigt flere gange. Hæld dyrene
ud i en hvid plastikbakke - og undersøg dem med lup og bøger.
7) Lok insekter til
Myg, hvepse og sommerfugle er glade for søde sager og alkohol. Du kan lokke dem til dig, ved at
smøre en blanding af marmelade, honning og evt. portvin eller øl på en karklud, som du hænger
op på en gren. Sommerfugle og hvepse vil blive tiltrukket og når de suger sukkeret i sig kan de
blive nærmest fulde, så du kan tage dem med en pincet og sætte dem i et stort glas - eller evt. for
en kort bemærkning i en klar plastikpose du har pustet op.
Du skal bruge:
 klud med marmelade, honning og evt. øl eller portvin


pincet
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et stort glas eller en plastikpose

Hvis du gerne vil vide, hvad det er for nogle sommerfugle du ser, så tag en insektbog med i hånden
- der er der billeder af dem.
Du kan også lokke sommerfugle til med en blanding af moset banan og lidt gær på en underkop.

HVEM, HVAD, HVOR
Fag:Biologi, Natur/Teknik
Sted:Skov, Åbent land
Årstid:Forår, Sommer, Efterår
GREJ


Se hvad du skal bruge til fælder, under hver metode.



Bog om små dyr - f.eks. "Små dyr i skoven" af Lars-Henrik Olsen m.fl. fra Gads Forlag eller "Hvad
finder jeg i skoven" eller en insektdug.



Bentællernøglen



Syltetøjsglas eller honningbøtter til smådyr



Hvid bakke - f.eks. en fotobakke eller en hvid is-bakke



Lup eller lupglas



Evt. papir og blyant, så du kan tegne eller skrive om din fangst



Evt. mobil med kamera, så du kan tage billeder af din fangst
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Byens natur: Lærer-/Elevark 3: handleaspekt: Lave insekthoteller
Fire forskellige insekthoteller i skolegården eller på sportspladsen.
Insekterne kribler og krabler, og børnene elsker at undersøge dem. Med en meget lille indsats kan
I sammen forvandle jeres have til en grøn oase for insekter.
Med et eller flere insekthoteller i haven kan I give insekterne alt det, de har brug for: mad, vand og
gemmesteder.
Jeres have kommer til at summe af liv. Det giver også børnene god mulighed for at komme helt
tæt på de spændende dyr.
Den lette: Insekt-Hytten:

Insekt-hytten
Med en insekt-hytte skaber du masser af små gode skjulesteder for dyrene. Lav gerne flere og
fordel dem rundt omkring i haven.
Sådan gør I
1. Find et bundt tynde grene eller bambuspinde på ca. 15-20 cm.
2. Bind grenene sammen med en snor.
3. Læg insekt-hytterne på jorden, eller hæng dem op rundt omkring i haven.
Insekt-hytte - det skal I bruge
• Tynde grene eller bambuspinde
ca. 15-20 cm
• Snor
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Insekt-huset:
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Insekt-huset
I insekt-huset kan de forskellige insekter finde læ og varme.
Sådan gør I
1. Find en træstamme med en diameter på ca. 10 cm.
2. Sav 20 cm af træstammen.
3. Skær en skive på 1 cm af i hver ende.
4. Bor et hul ned gennem midten af træstammen. Hullet skal være 4 cm i diameter.
5. Fyld hø eller halm ned i hullet.
6. Søm eller skru ende-skiverne på igen.
7. Bor en masse huller i forskellige størrelser ind til hulrummet i stammen. Hullerne skal være
på alle sider.
8. Sæt træstammerne et stille sted i haven, eller hæng dem op i et træ.
Hvis I ikke har et bor, kan I som alternativ flække træstammen og udhule de to halvdele. Bind
eller skru dem herefter sammen igen.
Insekt-huset - det skal I bruge


Træstamme (20x10 cm)



Sav



Bor



Hø eller halm



Hammer



Søm eller skruer



Evt. snor
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Insekt-hotel

Brug fantasien, når I går i gang med
at bygge et insekt-hotel. Her kan
mange forskellige insekter nemlig
bygge reder, som er beskyttet mod
vind og vejr.

Sådan gør I
1. Byg en ramme af nogle gamle brædder.
2. Inde i rammen skal der være forskellige rum.
3. Fyld rummene med potter, brændestykker, hullede mursten, naturmaterialer, haveaffald og
hvad I ellers kan finde.
4. Det er vigtigt, at de enkelte rum har små huller og huler, hvor insekterne kan gemme sig.
5. Placer insekt-hotellet i skyggen.
I kan helt selv bestemme design, størrelse og materialer. Så gå på jagt i haven, i skoven eller
på stranden og se, hvad I kan finde af spændende ting.
Insekt-hotel - det skal I bruge


Gamle brædder



Søm



Hammer
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Boremaskine



Fyld (potter, brændestykker, mursten, haveaffald osv.)



Evt. hønsenet



Evt. snor

Sommerfuglebed

Hvis I vil kigge lidt på de smukke sommerfugle, er det meget nemt at tiltrække dem. Alt I skal gøre
at plante nogle bestemte blomster.
Hvis I også vil have besøg af natsommerfugle, kan det være en god ide at plante tobaksplanter,
sæbeurt, lægekulsukker, pil og gedeblad.
Disse blomster elsker sommerfuglene


Sommerfuglebusk



Kæmpejernurt



Anisisop



Hjulkrone



Honningurt



Solhat



Fingerbøl



Gærde-kartebolle



Pragtskær



Høj tidselkugle
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Byens natur: Lærer-/Elevark 4: handleaspekt: At bygge fuglekasser
Byg en redekasse af brædder
Her kan du finde arbejdstegninger til redekasser og en tabel der viser størrelser, flyvehuller og
hvor højt kasserne skal hænges op.

Lidt om redekasser
De hulrugende fugle
Nogle fugle vil kun bygge deres reder i huller. Det gælder f.eks. blåmejsen, musvitten, sortmejsen,
topmejsen, sumpmejsen og spætmejsen, spætten, stæren, fluesnapperen og uglen. Man kalder
dem for hul-rugende fugle.
Spætten hakker huller
De fleste af de hulrugende fugle kan ikke lave deres huller selv. Spætten er en af de få der kan.
Den hakker huller med sit næb i gamle og udgåede træer. Spætten hakker sig et nyt hul hvert år –
og forlader altså også et hul om året. Det hul flytter en af de hulrugende fugle ind i. Hullerne er
sikre og trygge at yngle i, fordi rovdyr har svært ved at komme til æg og unger.
Redekasser som spættehuller
Du kan også lave sikre huller til de hulrugende fugle, ved at bygge redekasser. Redekassernes
huller ligner hullerne i de gamle træer – og fuglene vil meget gerne flytte derind. Samtidig er der
også mange af de fugle der ikke ruger i huller, der bruger redekasserne i stedet for almindelige
rede steder i træerne.

Hvornår skal kassen op?
Du kan sætte fuglekasserne op allerede om vinteren. Så har fuglene god tid til at undersøge deres
fremtidige hus, før det bliver forår. Fuglekasserne er også et sikkert skjul, og en del spurve og
mejser sover faktisk i kasserne om vinteren. Du kan også fint sætte kasserne op i marts eller april.
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Sådan gør du
Den fuglekasse du laver her har fladt tag som på tegningen. Hvis du vil have skråt tag, må du
ændre lidt på arbejdstegningerne nedenfor.

Det bedste træ til fuglekasser er ru brædder af fyr eller gran. Brug brædder der er 2 cm tykke, 15
cm brede og sav dem ud efter arbejdstegningen her:
Arbejdstegning:
Bræt: 15 x 2

Forside

Bagside

Låg

25

25

18

Bræt: 10 x 2

Side

Side

Bund

Lågkl

25

25

11

11

Lågkl = Lågklods. Alle mål er i cm
Bemærk at 10 cm brættet (nederst) vil være lidt smallere end 15 cm brættet (øverst)
Mål op med tommestok og sav ud
Tegning: Eva Wulff

Puds
Når du har savet brædderne ud, skal du pudse alle kanter med sandpapir – især de savede - så
hverken du eller fuglene river jer.
Flyvehul
Inden du samler redekassen, skal du bore et flyve-hul i den forreste side. Flyvehullets størrelse
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bestemmer hvilken fugl, der vil kunne yngle i kassen – se i tabellen nedenfor hvilke hulstørrelser
der er for hvilke fugle.
Sæt fuglekassen sammen
Du skal bruge galvaniserede søm og skruer - og gøre nogenlunde sådan:







Søm først de fire sider sammen. 15 cm stykkerne danner forside og bagside. 10 cm stykkerne
danner siderne - og sømmes ind imellem 15 cm stykkerne.
Her er én måde at gøre det på: Stil de to 10 cm stykker på den brede led med lidt afstand
imellem. Læg for-stykket på 15 cm hen over, så det står som et omvendt U. Få en ven til at
holde det hele lige - og søm med små søm for-stykket på de to 10 cm stykker. Vend så det
hele - læg bagstykket på, så det står som et O - og søm bagstykket på.
Du kan dykke de små søm lidt ned i træet med en dykker.
Bor fire-fem små huller i bunden, så vand kan løbe ud. Placer bunden inde i kassen og sæt den
fast med søm.
Søm en låg-klods fast på undersiden af låget. Låg-klodsen skal passe ned i kassens øverste
åbning.
Sæt et søm halvt i på hver side af kassen, så låget kan bindes fast med ståltråd eller nylonsnor.
Skru de to øskner som kassen skal hænges op i, i bagerst i øverste hjørne på hver side.

Maling?
Du behøver ikke at male redekassen.
Andre fuglekasser
Som sagt er den kasse vi har angivet mål til her en kasse til småfugle. Du kan bygge større
fuglekasser til større fugle. Du kan også vælge at lave nogle fuglekasser der er lidt skæggere
udenpå – og benytte lejligheden til at sætte fantasien lidt i sving. Hvad med et højt spidst tag? I
guld? Eller en fint malet kasse med prikker eller små blomster. Brug dog kun ikke-giftige farver der
falder ind i naturen.
Hæng redekassen op
Hvis du vil hænge din nye redekasse op i et træ, kan du bruge reb for ikke at skade træet. Brug
aldrig ståltråd eller søm i træer. Rebet skal være 3-4 gange længere end tykkelsen på det træ som
kassen skal hænge i. Når du hænger kassen op i træet, skal rebet 2 gange rundt om stammen. Det
er vigtigt at rebet er meget løst, så træet kan vokse videre uden at rebet skader barken.
Redekassen, som skal hænge så højt at katten ikke kan nå dem. Kasserne må ikke hvile på en gren,
da den gør det nemt for katte og andre rovdyr at røve æg eller unger. Flyvehullet skal helst vende
mod nord eller øst, så solen ikke kan bage ind i kassen.
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Redekasser – størrelser og huller
Her er en tabel med de vigtigste mål for de forskellige arter. Som du kan se er målene for de små
fugle rimeligt ens - her kan redekassen ovenfor fint bruges. Men for de større fugle skal du lave
redekasser i helt andre mål.
Redekasser
til
forskellige
fugle

Hvor dyb skal
kassen være
indvendig
(cm)

Hvor dybt skal der
være fra hul til
bund (cm)

Hvad er
bundens
indvendige
mål (cm)

Hvor stor er
flyvehullets
diameter (cm)

Hvor skal du sætte kassen op, for
at der kommer fugle i den

Hvor højt skal
kassen hænge
over jorden

I et træ, i læ for blæst og sol (mod
nord eller øst).
1/2 til 1 1/2
Blåmejse

28 - 30
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10 x 10

2,8

Musvit

28 - 30

22

10 x 10

3,2

I et træ. Ikke med tætte buske
foran. 10 - 15 m til nærmeste
musvit-kasse

1/2 til 1 1/2

Gråspurv

28 - 30

20 - 22

10 x 10

3,4

Husmur, gavl eller skur. Koloni.
Kasser kan sidde tæt.

3-5

Skovspurv

28 - 30

20 - 22

10 x 10

3,2

Træ, husmur, gavl eller skur.
Koloni. Kasser kan sidde tæt.

2-4

Rødstjert

25 - 30

18

10 x 10

3,2

Træ

1 1/2 - 4

Fluesnapper

25 - 30

18

10 x 10

3,2

Træ i åben skov, park eller have

1 1/2 - 3

Stær

30 - 35
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14 x 14

5,0

Hus, træ, pæl. Koloni. Kasser kan
sidde tæt.

3-6

Tårnfalk

40 - 50

20 - 30

40 x 40

20 x 40 bred
revne

Højt i det åbne land (silo/mast).
(Husk sæt aldrig op på en elmast)

6-8

Natugle

40 - 50

20 - 30

40 x 40

20 x 40 bred
revne

Skov, bygning, i en lade, gammel
have på en gård.

6-8

Mursejler

-

-

20 x 20

5,0 (halvt
hul)

I byen i en fleretagers bygning helt oppe under tagskægget.
Koloni. Sæt gerne flere kasser op
sammen.

Mindst i 2.
etage

Træløber

30 - 35

20 - 25

10 x 15

4x9
(trekant)

På et gammelt løvtræ i skov eller
park. Direkte på stammen.

1/2 - 2

Hvinand

50 - 60

40 - 45

25 x 25

15

Træ ved søbred

2-5

Flagermus

25 - 30

2-5

10 x 10

2x5

Skove, parker, ved bygninger

2-3

Der skal være mindst 10 m til
nærmeste blåmejse-kasse.

Undersøg fuglenes liv
Når du har hængt din fuglekasse op, kan du holde øje med den, og se hvilke fugle der flytter ind i
den. Du kan følge fuglene gennem hele foråret – og hvis du har lyst kan du undersøge, f.eks.:
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1. Hvilke fugle flytter ind i kassen?
2. Hold øje med fuglene mens de bygger reden. De flyver til og fra kassen med strå, mos, fjer

og dun. Måske kan du se når fuglene har lagt æg – så bliver der mere stille omkring kassen.
Når æggene klækkes efter cirka 2 uger (det er afhængigt af hvilken art der er flyttet ind – se
fuglebog), bliver der til gengæld ivrig aktivitet igen. Ungerne skal fodres med insekter og frø
– og det kan ikke gå hurtigt nok.
3. Du kan undersøge hvor tit forældrene flyver ud og ind i løbet af en time. Sæt dig stille med

et ur – og skriv op. Se på fuglene – evt. med kikkert. Måske kan I se hvad de har med i
næbbet til ungerne. Nogle gange har de også noget med ud. Ungernes små hvide
fugleklatter, pakket ind i en lille hinde, bærer forældrene bort, så de ikke sviner kassen.
4. Hvor lang tid går der fra en fugl har lagt æg, til den begynder at fodre unger?
5. Hvor lang tid går der fra ungerne er kommet ud af ægget – og til de er klar til at flyve fra

reden. Det må være mærkeligt at kaste sig ud i luften første gang, når man aldrig har fløjet
før.
Læs mere om dine fugle
Du kan læse mere om fuglene i din fuglekasse i en fuglebog. Hvis du har lyst kan du bruge
spørgsmålene nedenfor til at blive klogere på fuglen.


Hvad hedder fuglen?



Hvordan lever den? (Hvorfor ruger den f.eks. i en fuglekasse?)



Hvad spiser fuglen?



Hvordan er fuglens sang? Hvorfor synger den?



Hvordan yngler fuglen?



Hvad spiser ungerne?



Hvor gamle er ungerne når de kan flyve?



Find en speciel og sjov historie om fuglen

HVEM, HVAD, HVOR

Fag:Natur/Teknik, Biologi
Sted:Skov, By og kultur, Åbent land
Årstid:Forår, Efterår, Vinter
GREJ

De mål vi angiver her er til redekasser til småfugle som blåmejse, musvit, gråspurve, skovspurv, rødstjert og
fluesnapper. Hvis du vil lave en redekasse til en større fugl - f.eks. en stærekasse - skal du bruge bredere
brædder. Se tabellen nedenfor og beregn selv.


Brædder (15 cm bredde x 2 cm tykke x så lange som planken nu er)



Brædder (10 cm bredde x 2 cm tykke x plankens længde)



Sav
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Blyant



Galvaniserede søm (gerne dykkere) og skruer



Evt. en dykker



Ståltråd



Øskner



Tommestok



Evt. hængsler



Tov til at hænge redekassen op med
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Byens natur: Lærer-/Elevark 5: handleaspekt: lave blomstereng
Find et sted i et hjørne af skolegården eller ved sportspladsen, hvor I kan lave en blomstereng.
Til lærerne: manual nedenfor!

Blomstereng: sådan anlægger du en have af vilde blomster
PLANTER

En blomstereng af vilde blomster er smuk og nem at holde. Her kan du læse alt om
det bedste mix af blomster og græsser og om det rette plantetidspunkt og den
perfekte jordbund til blomsterenge i haven.
Af: Helle Møller Friis, 4. maj 2016

Valmuer, kornblomster, margueritter - en blomstereng er for dig, der elsker naturens egne
blomster.
Et af vores mest populære og efterspurgte produkter er vores rullenet, der fås til både vinduer og
døre. Nu med forbedrede egenskaber og også til dobbeltdøre.
Køb en blomstereng i planteskolen
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Drømmer du om at omdanne haven til en bølgende blomstereng, hvor valmue, kornblomster og
vilde margueritter gror side om side med hjertegræs, forglemmigej og røllike, kan du med få
midler indfri dine ønsker.
Start med at besøge dit lokale plantecenter, hvor du kan købe færdigblandede eng-pakker eller få
hjælp til at mikse dit eget vildtvoksende blomsterhav. Så er du klar til at anlægge engen.

Gode engblomster til vild blomstereng
• Knopurt
• Kornblomst
• Valmue
• Bellis
• Vejbred
• Storkenæb
• Engelskgræs
• Alm. røllike
• Rød- og hvidkløver

• Gåseurt
• Gul snerre
• Okseøje
• Vild merian
• Vild kørvel
• Mælkebøtte
• Kamille
• Blåhat

Giv blomsterengen hårde betingelser
En blomstereng er utrolig smuk at se på og er for mange en god løsning, da den kræver minimal
pleje, når den først er anlagt – men netop anlæggelsen er meget vigtig. Du skal med omhu vælge
det sted i haven, hvor engen skal placeres: Det er optimalt, hvis du i haven kan finde nogle
kvadratmeter, der er meget næringsfattige.
Udpint sandjord er meget bedre end fed lerjord, da engblomsterne har det bedst under hårde
betingelser, og gøder du for meget, vil ukrudt og bundgræs på sigt kvæle blomsterne.
Dernæst bør du tænke på, hvordan engen skal se ud. Skal den formes som små øer i græsplænen,
skal den dække et stort samlet areal, eller skal den være en del af en større haveplan?

Anlæggelse af blomstereng
Når du har ideen klar i hovedet, eller endnu bedre på en lille havetegning, er du parat til at tage
fat.
Først fjerner du sten og ukrudt, dernæst græstørvene og rødder, så jorden ligger helt bar. Herefter
er det en god idé at strø sand (5-10 centimeter) ud over arealet, da det giver et godt bunddække.
Når du er kommet så langt, er du klar til at så.
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Plant græsfrø før blomsterfrø
Som grundregel skal der bruges 2⁄3 græsfrø og 1⁄3 blomsterfrø. 1 kg enggræs rækker til 50-100
m2 og danner et godt bunddække, mens du skal bruge 500 g blomsterfrø til samme areal.
Drys med let hånd græsfrø ud, og følg efter med blomsterfrøene. Det er vigtigt, at græsfrøene
“ligger nederst”, for at give blomsterne de bedste vækstbetingelser. Når det er gjort, kan du vælge
at tromle engen, og så skal den vandes. Den ny-såede blomstereng må gerne holdes fugtig i de
første par måneder.

Gode råd, før du går i gang med blomsterengen
Udvælg et næringsfattigt område i din have.
Her kan du anlægge blomsterengen.

Det bedste anlægstidspunkt er i april og her i
maj.

Vælg både en- og flerårige blomster, og som
sår sig selv.

Høst en gang om året, typisk i septemberoktober.

Brug særlige vækstsvage græsarter som
bunddække.

Gød ikke engen – for meget næring vil give
ukrudt og bundgræs for gode vilkår.

Undgå plænegræs i frøblandingen
Har du valgt at bruge en af de færdige græsblandinger, giver fordelingen af arter helt sig selv, men
har du lavet dit eget miks, er den rigtige græsart altafgørende. Almindeligt plænegræs er nemlig
alt for stærkt til en blomstereng og vil kvæle blomsterne. Brug i stedet arter, som er svagtvoksende og tørketolerante. Det kan for eksempel være rødsvingel, stivbladet svingel og rød vene.
Fordel ved færdige blomsterblandinger
Når du vælger din blomstersammensætning, skal du tænke på, hvornår de forskellige arter står i
flor. For nogle kan en blomstereng blive en skuffelse, hvis alt “farve-fyrværkeriet” er brændt af i
juni måned, og der ikke er mere krudt tilbage til høj- og sensommeren. Det er der taget højde for i
de færdige blomsterblandinger, som også indeholder både enårige og flerårige planter
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Byens natur: Lærer-/Elevark 6: handleaspekt: Plante skov
Odder Kommune har stillet områder til rådighed for skovbeplantning, således at de tre involverede
byskoler hver vil få et tidligere græsbevokset område til at etablere skov i.
Afdelingen Fælles Drift og Service vil stille maskiner til rådighed således at tidligere græsområdet
vil blive pløjet og harvet før plantning.
Naturvejlederen sørger for ansøgning om midler via Odder kommunes budgetpulje/Bæredygtig
Kommune til indkøb af planter.
De træ- og busksorter der tænkes på vil især være bærbuske og træer der ikke opnår en stor
højde.
Eleverne fra skolerne vil skulle beplante jordstykkerne, som vil være omkring ½ ha = 50 x 100 m.
Efter beplantningen vil skolerne/eleverne efterfølgende skulle besøge deres skov for at rense
mellem træerne, for at hakke uønsket ukrudt væk.
Muligvis vil de nye skovstykker skulle indhegnes for at forhindre at rådyr og harer æder de nye
træer og buske!
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