Vidste du,
at byens
Kirkegårde
rummer mange
forskellige spiselige
urter og svampe og
er et godt levested
for byens dyr?

Kan kirkegården
spises?

Tag i Dyrehaven og
kom tæt på dyrene
- ønskede eller
uønskede?

Slå et smut forbi
Nordre
Kirkegård og
udforsk fauna
og flora.
Vidste du, at
insekter gennemgår en forvandling fra æg til
larve til puppe til insekt?
I den proces kan de f.eks.
bo på insekthotel.

Skal vi have køer i
byen?

Vidste du,
at der går køer
helt tæt på
byen? Køerne afgræsser området og
skaber plads til nye arter.

Hvilke dyr skal der
være plads til
i byen?

Vidste du,
at Dyrehaven
rummer andre
dyr end hjorte og
vildsvin?
Fx muldvarpe
boltrer sig lystigt.
Er der plads til dem i din have?

Oplev Godsbanens
vilde bier og
blomster, før
det er for
sent.

Vidste du,
at Godsbanen
indeholder
enestående
natur med høj
biodiversitet dvs. rigtig
mange arter?

Vidste du,
døde træer
er geniale levesteder for biller, larver
og andre smådyr?

Gå ud i Aarhus by og
tag et billede, der
indeholder alle
tre elementer.

Ved du, hvad et
insekthotel er?

Hvornår har du sidst
været på natnaturtur?

Vidste
du, at der
sker noget
interessant i
spændingsfeltet mellem by,
menneske og natur.

Skal et naturbillede
kun indeholde

Gå en tur i Risskov og Besøg insekthotellet
på Vestre Kirkefind væltede og
døde træer. Bor gård.
der nogen i
dem?

Tag på opdagelse i
Vennelystparken,
oplev nattens
natur og lyt
efter ugler.

natur?

Hvis du var byplanlægger, hvordan
skulle byen
så se ud?

Tag en tur til
Åbrinken og find
gallowaykøerne.

Det
Leven
Vidste
du, at der
findes ugler
i Aarhus?
Hvornår har du
sidst kigget på
stjernehimlen?

de
Må skoven være vild?

I foråret 2016 har vi været på ti
onsdagsnaturture med byens borgere og set
på bynatur i Aarhus.
Denne flip-flap giver et udpluk af de
spørgsmål og benspænd, vi har stillet os
undervejs.
Spørgsmålene har til formål at inspirere og
stimulere til at gå på opdagelse og reflektere
over naturen omkring os.
Ta’ flip-flappen med ud i byen og gå på
skattejagt efter det levende Aarhus.
God fornøjelse!
Rethink Urban Habitats, Habitat:Aarhus, GO’
Mejlgade, Naturhistorisk Museum.
Er du nysgerrig på naturen omkring dig, så få
Naturbasen App gratis på din mobil.

