Så skal naturen fejres for fulde gardiner!

I år er det Hillerøds krible-krable univers, som er vores æresgæst til
Den Internationale Biodiversitetsdag d. 22. maj 2021.
”Den lille fauna” er en del af Hillerød Kommunes tiltag til konkurrencen
Danmarks VILDESTE kommune.

Der er udviklet en
med 12 smådyrsarter, som inviterer børn og
forældre ud i naturen for at opdage, undersøge og reflektere over de fundne kriblekrable dyr.
Der er beskrevet
som en aktivitet,
der kan laves og bruges til videre undersøgelse af insektlivet efter Den Internationale
Biodiversitetsdag. Samtidig styrker insekthotellet biodiversiteten direkte.
Til sidst er der inkluderet et forslag til en
som handler om biernes betydning for naturen, og som man kan hygge sig med
derhjemme efter en god dag i biodiversitetens navn.
Til sidst er der inkluderet en
”Sommerfugle på kasketten” fra Hjørring naturkommunen.dk, skrevet og sunget af
Axel Busck. Fordi musik er godt for sammenhold og sjælen.

Bingopladen indeholder 12 forskellige dyr fra Hillerøds krible-krable univers. De kan
findes både i jord og på jord, i det åbne land, skoven, haven, vandet og i luften.

Smådyrene er sat i rækkefølge fra venstre til højre efter hvor svære, de kan være at
finde. Smådyrene er i stregtegninger, og på bagsiden er der korte beskrivelser af hver
enkelt art.

Når man har fundet et smådyr, kan man farvelægge det. På den måde får man en
farverig og levende bingoplade, jo mere man leder og finder. Bingopladen inviterer til
at tage på flere forskellige ture ud.

God fornøjelse!

Et insekthotel er et menneskeskabt habitat for insekter. Insekthotellet er med til at fremme insektbestanden
og give dem et sikkert hjem – specielt om vinteren. Insekthotellet giver mulighed for at følge de små dyr
gennem hele året – og så er det sjovt at lave! Insekthotellet kan starte en samtale om insekternes liv, rolle og
deres betydning for vores natur.
I al sin enkelthed kan et insekthotel være en tyk gren, hvor der bores huller i, og et insekthotel kan være i alle
størrelser og former.
Der kan bruges alle former for materialer til indretning. Det kan være træ i alle størrelser, halm, hø, mos, uld,
æggebakker, garn og alt muligt andet! Jo flere forskellige, jo flere forskellige insektarter vil booke et værelse.
Tag et kig rundt og se, hvad der er ved hånden.
Nogle insekter kræver noget bestemt for at ville booke sig ind, andre er bare glade for et tørt sted at sove.
Indret insekthotellet med lidt forskelligt og se, hvem der flytter ind!

Redskaber
•

•
•
•

En ramme til insekthotellet – det kan
være en trækasse, en gammel reol, et
skab, en hylde, et gammelt fuglehus osv.
Det kommer an på, hvor stort det skal
være. Sørg for at insekthotellets tag er så
vandtæt som muligt.
Evt. sav og hammer
Evt. boremaskine (til at bore huller – fx i
et stort stykke træ)
Evt. lim og/eller hønsenet.
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Find en passende ramme til insekthotellet.
Inddel rammen i værelser – de behøver ikke
være lige store eller snorlige.
Indret værelserne med forskellige
materialer. Sørg for, at materialerne ikke
stikker ud fra insekthotellet.
Hvis noget sidder meget løst, kan det evt.
limes eller sat fast med hønsenet. I store
grene kan der bores dybe huller.
Sæt eller hæng det i læ og et sted, hvor det
får lidt sol i løbet af dagen.

Mindre børn
Bien Maja og Bien Maja på nye honningeventyr
To animationsfilm begge på 1t og 24 min om bien Maja, som tager på eventyr, hvor
hun må klare konflikter og redde venner og fjender. Kan findes på
fjernleje.filmstriben.dk
Minisekterne – kampen om myrernes dal og Minisekterne – på nye eventyr
To animationsfilm på 1t og knap 30 min om en mariehøne, som sammen med en ven
måde stoppe en krig mellem myrerne. Senere kommer han i gruelige vanskeligheder,
og hans forældre må redde ham. Kan findes på fjernleje.filmstriben.dk

Større børn
Bidt, brændt og stukket
En serie på 3 sæsoner. Sebastian Klein bliver bidt, brændt og stukket af alle mulige
insekter for at se og mærke, hvad der sker. Kan ses på dr.dk

Giv os naturen tilbage
En serie på 4 afsnit om kampen for at få mere biodiversitet ind i Hjørring Kommune.
Kan findes på DR.dk

Genopdagelsen
En film på 1 t og 17 min om 47 børn, der er blevet sluppet løs på en gammel
byggegrund i København. Her skal de have undervisning i 10 uger blandt den vilde
natur, der har overtaget hele området. Den kan ses på fjernleje.filmstriben.dk

http://naturkommunen.dk/en-sang-om-biodiversitet/ - Sangen er skrevet og sunget af Alex Busck

Tekst
Æblerne summer, af liv i det grønne løv
Bierne samler honning, og spreder blomsterstøv
Nu vil de slikke solskin, lander på min kasket
Fisk og frøer og fugle, har brug for et levested
Næsehorn, hval og ugle, en vild mangfoldighed
Svampe, orme og alder, dem får vi sjældent set
Forunderlige detaljer, biodiversitet
De store flotte koralrev, som vi så godt kan li’
Er heldigvis velbevaret, på film fra BBC
Men fisk og fine koraller, de har det ikke godt
De steder de skal leve, det bli’r alt for småt
Fjern i fordumstide, blev denne grønne jord
Ramt af en astriode, og den var kæmpe stor
Det var en katastrofe, og øglerne fik et knæk
Den store thyranosaurus, uddød og væk
Den vil vi ikke savne, men dyr og planter led
Smådyr med nye navne, forlod deres skjulested
Senere blev det isti, og mennesket kom frem
Vandrede rundt på jorden, søgte nye hjem
Nu er vi mange men’sker, med byr og dyrket jord
En dejlig planet og havblå, men ikke kæmpe stor
Vi skal gi’ plads til naturen, biodiversitet
Fisk og frøer og fugle, har brug for et levested
Næsehorn, hval og ugle, en vild mangfoldighed
Svampe, orme og alger, dem får vi sjældent set
Forunderlige detaljer, biodiversitet
Æbletræerne summer, af liv i det grønne løv
Bæerne samler honning, og spreder blomsterstøv
Sommerfuglene flakser, og danser en fin ballet
Nu vil de slikke solskin, lander på min kasket

