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VÆR GÆSTFRI

Fællesmål:
4.-6. klasse
- Eleven har viden om organismers
opbygning

– det giver liv

Insekter har deres storhedstid fra det sene forår, hen over sommeren og
ind i efteråret. I denne tid formerer de sig og er synlige i luften, på planter
og på jorden. Det er en fornøjelse, når det summer af liv i haven eller andre
steder, hvor vi færdes. Insekter er flotte, har smukke farver og har interessante tilpasninger. Desuden har de ekstrem mange funktioner som bestøvere og oprydere. Ikke mindst sikrer det en naturlig måde at komme de uønskede bladlus eller andre skadevoldere til livs ved at give plads for mariehøns
eller nogle af snyltehvepsene.
Når det bliver koldt, og/eller deres fødegrundlag forsvinder, dør rigtig
mange insekter. Hele humlebisamfund og hvepseboer går fx til grunde, og
kun befrugtede dronninger overlever i dvale i den barske vintertid. De er klar
til at starte forfra det følgende forår.
Insekter overlever i dvale i forskellige livsstadier – enten som voksne eller
som puppe, som fx mange sommerfugle gør. Alle søger derfor passende
steder at tilbringe de kolde måneder uden at blive forstyrret af vind og vejr.
Det samme gælder edderkopper og andet ”kryb og kravl”. De gemmer sig
under bark, i jorden, under sten eller i brændestakken.

- Eleven kan undersøge dyrs og
planters tilpasninger til naturen
- Eleven har viden om dyrs og
planters levesteder og livsbetingelser
7.-9. klasse
- Eleven kan undersøge og forklare
organismers tilpasning til levesteder
- Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser
- Eleven har viden om fødekæderog net og omsætning af stoffer

Du kan give en hånd med at sikre et sprudlende og mangfoldigt nærmiljø.
• Skab overvintringssteder
• Skab små skjulesteder med sten og kvasbunker
• Skab miljø med masser af planter, der giver insekterne noget at leve af
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Et insekthotel kan huse mange typer insekter med forskellige behov
på alle årstider. Derfor skal man bygge "lejlighederne" op af forskellige
slags materialer.
Til et godt insekthotel skal man bruge en masse træ- og grenstykker i forskellige tykkelser, men alle med udborede huller. Hullerne skal også variere
i størrelse. Disse giver plads til at enlige bier såvel som snyltehvepse, gravehvepse og guldhvepse, der kan kravle ind og bruge hullerne til at lægge
deres æg i.
For at insekterne ikke skal få flænset deres vinger, så slib lige udgangshullerne med sandpapir.
Bambuspinde er også et godt materiale som æglægningssted for enlige
bier, snyltehvepse, guldhvepse og gravehvepse. Bambussens hule stængler
har den samme funktion som udborede huller i træstykkerne. Der opstår
også hulrum mellem bambuspindene, der giver ly og læ for andre insekter og edderkopper m.m.
Potteskår, brændte mursten og sten i varierende størrelser skaber hulrum, der
kan benyttes af flyvende insekter - som fx sommerfugle - som skjulested
og og opholdssted i ly for hårdt vejr om sommeren. Desuden er der
mulighed for, at insekter som biller, humlebidronninger, vores tre overvintrende sommerfuglearter; citronsommerfugl, nældens takvinge og
dagpåfugleøje samt edderkopper kan finde overvintringssteder. Edderkopperne har man stor glæde af i løbet af sommeren, hvor myggene giver
den gas.
Kvas, halm, mos, bark og kogler er også godt materiale til at skabe et lunt ly
for biller, skolopendre, tusindben, forskellige typer af biller – fx mariehøns og
ikke mindst de skrøbelige netvinger som guldøje.
Ønsker du at huse vilde bier, er her en række gør-det-selv-opskrifter:
http://vildebier.dk/documents/Hansted-L_TfB-9-2016.pdf

At lave et insekthotel er et super tiltag, når man vil sørge for en
passende bolig til smådyrene eller give plads til overvintrende
insekter.
Så let er det!
Byg et antal paller oven på hinanden – evt. med lægter i mellem
til at øge rumhøjden. Fyld ud med materiale. Afslut evt. med en
finerplade, der rækker ud over siderne på pallerne. Insekthotellet
er klar til indflytning!
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