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Smådyr og fugle på 
stenbroen
Planter pryder i baggården og i skolegården, og det er sjovt at få 
jord under neglene og se det spire og gro. Med lidt omtanke kan 
planterne give dobbelt glæde – dels i form af deres skønhed eller 
smag, dels fordi de tiltrækker interessante og flotte insekter og 
fugle. På hjemmesiderne www.nathist.dk/stenbro og www.som-
merfugle.dk kan du læse mere om byens insekter.

Sommerfugle-lokker
Sommerfugle elsker solrige steder med læ, men hvis de virkelig skal 
trives, kræver det gode betingelser for både de voksne sommer-
fugle og deres larver. For de voksne gælder det om at få adgang til 
blomsternes nektar, som de suger i sig gennem deres snabel.

Sommerfuglebusk (Buddleia) er rig på nektar og kendt som en god 
sommerfuglelokker. Også planter som kattehale, forskellige tidsler, 
lavendel, Sankt Hans-urt, haveklinte og ikke mindst krydderurter 
som timian, mynte og oregano tiltrækker mange sommerfugle. Ved 
at sørge for at der er planter med forskudt blomstringstid, kan man 
forlænge perioden, hvor der er næring til sommerfugle og andre 
nektarsugende insekter. Herved kan man have glæde af planter og 
insekter hele sommeren og langt ind i efteråret.

I eftersommeren har mirabeller en eventyrlig tiltrækning på admi-
ralen, da den også lever af saften fra rådnende og gærende frugt.

Da larverne lever af blade fra forskellige værtsplanter, er det vigtigt 
at sørge for, at de rigtige planter er til stede. Afhængig af arten er 
det muligt at finde æg af dagsommerfugle fra maj til ind i au-
gust. Æggene klækkes hos de fleste sommerfugle i løbet af 10-14 
dage afhængig af temperaturer. Larver af dagpåfugleøje, admiral 
og nældens takvinge lever af bladene på stor nælde. Hvis man 
skal have held med citronsommerfugl, er det nødvendigt med 
tørstetræ eller -busk, som disse larver lever af. En anden ting, man 
kan gøre, er at lade græsset stå og blive langhåret i et hjørne, da 
larverne af mange sommerfugle spiser græs.

Andre insekter som blomsterfluer, bier og biller vil også tiltrækkes af 
planter med nektar. Insekterne er spændende at kigge på - og er til 
stor glæde for fuglene, der i yngletiden kan fodre deres unger med 
dem.
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Formål

 at give eleverne forståelse 
for sammenhængen mellem 
tilstedeværelsen af planter og af 
dyr

 at gøre eleverne opmærksomme 
på, at de selv kan bidrage til byens 
mangfoldighed af dyr

 at give eleverne lejlighed til at 
iagttage insekter og andre dyr i 
byen.
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Træer og buske giver skjul, sangpost og lækker mad
Mange fugle foretrækker, at der er buskads og træer i deres nær-
hed. Hannerne ynder at sidde højt til vejrs og synge, når de hævder 
territorium eller tiltrækker hunner. Om vinteren er bærbuske vigtige 
maddepoter for fuglene. Vælger man de rigtige buske, kan de med 
deres blade, blomster, frugter eller nødder være til glæde som føde 
for insekter og fugle og samtidig udgøre et godt tilflugtssted for 
fuglene. Plant eksempelvis hyld, ildtorn, dværgmipsel, paradisæbler, 
mirabeller og/eller røn. Solsikker er med deres imponerende blom-
sterhoveder og næringsrige frø også velegnet som spisekammer.

Sådan gør I
Find plads til fx sommerfuglebuske, forskellige krydderurter og 
tørstetræer i nærheden af skolen. Lad græsset gro og plant et om-
råde til med brændenælde. Brændenælder kan godt lide næring-
srig og fugtig jord.

Tal med eleverne om hvilke blomster og krydderurter de kunne 
tænke sig og indkøb planterne på den lokale planteskole. Frø kan 
købes i supermarkedet eller over internettet.

Lav eventuelt en plantegning af planteområdet i et egnet stør-
relsesforhold og tegn blomster, buske og træer ind på oversigten.
Krydderurterne kan sås i potter, hvis der mangler plads, og måske 
også bruges i skolekøkkenet.

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvor I naturen, tror du, der er mange sommerfugle?

  Hvorfor tror du, at mange sommerfuglearter er blevet sjældne i  
 Danmark?

  Hvor er sommerfuglene om vinteren, når blomsterne er væk?

  Kan voksne sommerfugle overvintre i Danmark?

Plant og så - og hold godt øje med de nye gæster og beboere.
God fornøjelse!

Her kan du læse mere
Danske dagsommerfugle, M. Stoltze, Gyldendal, 2003.
Vesteuropas insekter, M. Chinery, Gyldendal, 1987.
Smådyr på træk, Morten D. D. Hansen, Natur og Museum nr. 2, 2002.
Gyldendals guide til danske sommerfugle, Gyldendal, 2003

Læs mere på flg. hjemmesider:
www.danspiring.dk
www.urtegartneriet.dk
www.ecogarden.dk
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