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Boliger til byens dyr

Hjælp byens pattedyr med bolig

Selv om de ikke umiddelbart er så synlige i bybilledet, er der mange 
pattedyr, der har taget bolig i byen. Dyrene tilpasser sig hele tiden 
nye omgivelser, og hvor der er føde og bolig, slår de sig ned. Ræven 
er blevet et ægte bydyr, der nyder godt af boligmuligheder i men-
neskets nærhed. Den etablerer ofte sin grav ved eller på baneskrå-
ninger, i hjørnet af ugenerte gamle haver eller under en terrasse 
eller et kolonihavehus. 

Husmår, flagermus, pindsvin og ikke mindst egern er også interes-
sante byboere. Selv rådyret er trængt ind gennem byernes grønne 
korridorer og græsser i bynære skove og parker, i græsrabatter og 
større haver.

For husmår og flagermus, der lever og overvintrer på lofter, er de 
moderne, opvarmede boliger et herligt varmt og trygt sted. 
Desuden er der gode fødemuligheder for dem i byen. Husmåren 
lever af mus og det rige udbud af fugle i villahaverne, men tager 
også bær og madaffald. Flagermus finder også både husly og føde. 
Når gadebelysningen tændes, tiltrækkes flyvende insekter. 
Derfor kan man på sensommeraftener ofte se både natsværmere 
og flagermus kredse om byens lamper.

Pindsvinet trives godt i haver og parker med græsplæner, buskads 
og i grønsagsbede, hvor de kan finde føde.

At bygge bolig til dyrene er en utrolig god aktivitet, der samtidig 
giver grund til at fordybe sig i de forskellige pattedyrarter. Læs mere 
om byens pattedyr på www.nathist.dk/stenbronatur.
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Formål

 at øge elevernes kendskab til 
byens dyr, deres bolig, adfærd og 
levevis

 at give eleverne fornemmelsen 
af et medansvar for byens dyreliv 
og dermed ønsket om at give plads 
til dyrene.

Tips til undervisningen

Der er mange gode aktivitetsfor-
slag i forbindelse med arbejdet 
med pindsvin på Projekt Pindsvins 
hjemmeside www.naturhistorisk-
museum.dk/skoletj/projektpinds-
vin/projektpindsvin.htm
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Aktivitet
Lav bo til pindsvin, flagermus, egern eller husmår. 
Lad eleverne arbejde med et hæfte om byens pattedyr – 
eller udvalgte arter - som optakt til byggeriet.

Pindsvinebo 
Vejledning til bygning af pindsvinebo findes på Projekt 
Pindsvins hjemmeside www.naturhistoriskmuseum.dk/skoletj/
projektpindsvin/projektpindsvin.htm

Flagermuskasse  
Vejledning til bygning af flagermuskasse findes på 
http://home10.inet.tele.dk/golles/fugle/fuglekasser/page13.html 

Egernrede  
Vejledning til bygning af egernrede findes på Dansk Naturfredn-
ingsforening Skoletjenestes hjemmeside www.dn.dk/sw56051.asp

Husmårkasse 
Vejledning til bygning af husmårkasse samt informationer om 
husmåren findes på www.naturhistoriskmuseum.dk/stenbroen

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvad efterligner vi, når vi bygger boliger til pattedyrene?

  Hvorfor søger pattedyrene ind mod byen?

  Hvorfor ser vi ikke så meget til pattedyrene, som vi gør til 
 fuglene?

  Hvilke fordele og ulemper er der for pattedyrene i byen?

  Hvilke fordele og ulemper er der for mennesker ved at dele   
 byen med dyrene?
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