
Skal vi lege
biodiversitet?



Indhold 3

Biodiversitet 4

Fødenet 6

Fødenet Spillet 7

Nedbrydere 8

Sudoku med nedbrydere 9

Autotrofier/Planter 10

Blomster og frø 10

Frøbomber 11

Primære konsumenter/planteædere 12

Insekt hotel  12

Byg dit eget insekt  13

Primære konsumenter/fugle  14

Næb 14

Fuglefoder 15

Sekundære konsumenter/rovdyr 16

Labyrinten 16

Pindsvinebo 17

Teritære konsumenter/toprovdyr  18

Find den rette skygge til ræven 18

Hvis ræven forsvandt hvad ville der så ske? 19

Indhold

Biodiversitet 3



Biodiversitet

Biodiversitet er den store variation 

af dyr, planter, svampe og 

mikroorganismer som vores planet 

består af. En mangfoldighed af arter og 

mekanismer som i deres forbindelse 

med hinanden skaber en fundamental 

balance for livet på jorden. 

Jo flere arter der er, jo større diversitet er tilstede i et miljø. 
(vær opmærksom på at hvis den samme art går igen flere 
gange betyder det ikke større diversitet) 
Kan du se hvor på de to billeder der er mest biodiversitet? 

(løsning på side 20)

Der eksisterer en enorm 

naturlig rigdom som gør 
hvert miljø forskellige 
fra hinanden. Dyre - og 

plantearter udvikler sig 

og ændrer sig i samspil 

med miljøet og netop 
derfor betyder en større 
mangfoldighed i naturen, 

at der opstår højere 
artsrigdom. 

Arterne lever i en kompleks 

balance med hinanden 

og hvis én art forsvinder 

kommer alle andre arter 

til at mærke det, også 

mennesket. 

Et lille eksempel. Hvis man 

hiver alle nælder op af 

jorden med roden ville det 

gøre det sværere for mange 
sommerfugle at leve og 

yngle, på den måde ville der 

blive mindre mad til fuglene 

der spiser dem og det 

ville også være et alvorligt 

problem for planterne som 

bestøves af insekterne 
så de kan sætte frø og få 
frugter.

Naturen i byområder kan være rig på biodiversitet hvis vi praktisk 

imødekommer overlevelsen af mange forskellige organismer. Netop byen 
tilbyder et enestående miljø hvor mange arter kan leve side om side. 

1

2
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Fødenet

Spillet

Fødenet

Spilleregler:

Kast terningen og ryk det antal 

gange som som terningen viser. 

Man skal forsøge at opbygge et 
helt fødenet, det gøres ved at 
komme forbi alle bokse med 

de forskellige arter. Man skal 

først have alle arterne på et 
niveau før man kan rykke 
videre op i fødenettet. Man 
kan ikke stå to spillere i 

samme boks. Når man 

når til en art skal den 

krydses af i tabellen 

nedenfor.

I skal bruge 

Blyant 

terning

2 brikker/småsten/kogler

Start

Arterne, altså alle levende 

organismer, er forbundet i 

føderelationer, disse forbindelser 
opretholder balancen i de 

naturlige miljøer. (Økosystemer). 
 

I et biologisk fællesskab æder hver art af 

de andre arter, som så igen æder nogle 

andre. Eksistensen af et fødenet forklarer 
os hvordan økosystemerne opretholder 
balancen. Det lærer os også at alle 

organismer indgår og at ingen art kan 

fjernes, uden at det vil få konsekvenser 

for hele det biologiske fællesskab og have 

indflydelse på de selvsamme økosystemer. 

• Nedbrydere er 

organismerne, der lever af 

andre organismer såsom 

døde dyr og planter, 
de lever også af dyrs 

efterladenskaber f.eks 

ekskrementer. (Disse 

kaldes for heterotrofer, de 

lever af andre organismers 

produktion)

• Planter eller 

primærproducenter 

transformerer uorganisk 

stof til organisk stof. De 

transformerer luft og 

solenergi til sukker. De 

kaldes autotrofier fordi de 
er selvforsynende.

• Primære konsumenter: 

Planteædere er dyr som 

æder planter. 

• Sekundære konsumenter: 

Rovdyr æder kød og de æder 
planteæderne.

• Tertiære konsumenter 

eller toprovdyr æder både 

planteædere og andre rovdyr 

(sekundære konsumenter)
Nedbrydere

Planter

Planteædere

Kødædere

Toprovdyr/tertiære konsumenter

Fødekæden består af

A

B
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Svampe 

Svampe er heterotrofer. 

Mange svampe er spiselige, 

men nogle arter er dødelig 
giftige. Der eksisterer også 

svampe som er selvlysende 

og lyser i mørke.

Bænkebideren 

Bænkebideren er et 

krebsdyr, der ligesom rejer 

trækker vejret gennem 

gæller. Bænkebidere lever 

af organisk stof og kan også 

finde på at æde sine egne 
ekskrementer. Den har blåt 

blod fordi det indeholder 

kobber. Bænkebideren ruller 

sig sammen til en kugle når 

den sover eller bliver bange.

Regnormen

Regnormen er et hvirvelløst 
dyr uden øjne, som dog 
opfatter både lys og andre 

ydre faktorer, så de kan 

orientere sig. Hvis de mister 

en del af kroppen kan den 

vokse ud igen. Den længste 

regnorm i verden var 55 cm 

og blev fundet i Sydafrika.

Biodiversitet 98

Nedbrydere Sudoku med 

nedbrydere

Nedbrydere æder dødt organisk 
materiale som kommer fra andre 

steder i fødekæden. De omsætter 
det organiske stof til uorganisk 

stof som blandt andet planterne 

ernærer sig af. 

Nedbryderne genbruger altså 

materialer og skaber vilkår for at 

planterne/primærproducenterne 
kan vokse frodigt.

Jo flere nedbrydere der er jo 
nemmere er det at genanvende 

organisk stof, som derefter bliver 

brugt af planterne.

For at skabe et godt 

miljø for nedbryderne 
er det vigtig at vi 

lader organisk stof 

ligge i haven, da 

det er dét de lever 

af. f.eks nedfaldne 

efterårsblade

Fyld firkanterne med de forskellige 
slags nedbrydere. Der skal være 4 

arter på hver linje og 4 arter i hver 

kolonne. Se eksemplet i den første 
linje (Løsning på side 20)



Frøbomber

Materialer 

Blomsterfrø
Jord

Ler (selvhærdende ler)

Sådan gør du:

4

Lad boldene tørrer i solen
3

Dæk frø og jord med 
siderne af pandekagen og 

rul den til du har en lille 

bold.

5

Nu til den sjoveste del: 

Smid frøbomberne dér 
hvor du kan se der virkelig 

mangler blomster. (F.eks i 

din gård eller på altanen

1

Tag et stykke ler og lav den 

til en flad pandekage.
 

2

I midten af ‘pandekagen’ 

lægger du først lidt jord og 
derefter lidt frø.

Denne nemme opskrift på en frøbombe giver dig 
mulighed for at plante frø som sommerfugle og 
bier virkelig elsker, på den måde kan du hjælpe 

insekterne med at overleve i byen. 

I jordmiljøer er primærproducenten 
planterne, de er i stand til at 

bruge uorganisk stof såsom 

luft og elementer i jorden, som 

de transformerer til organisk 

stof. For at kunne udføre denne 
transformation bruger planterne 

energien fra solen.

Autotrofier   
/Planter

Planterne giver næring 

til alle planteædere og 

f.eks bladene bliver flittigt 

spist af larver, snegle og 

kaniner. Blomsternes nektar 

sætter insekter såsom bier, 

sommerfugle, brumbasser 

stor pris på. 

Blomster og frø

Hvilke blomster vokser fra hvilke frø? 

Hjulkrone

Morgenfrue

Lakridstagete

1

2

3

Skriv nummeret i kassen. (Løsning på side 20) 
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Primære 

konsumenter  

/planteædere

Byg dit eget insekt 

De primære konsumenter/
planteædere æder planter. 

Eksempler på planteædere er 

kaniner og fugle og insekter såsom 

sommerfugle, bier, græshopper, 

skarnbasser og brumbasser... 

Kender du andre planteædere?

Vi skal bygge et insekthotel så insekterne kan 

finde ly om vinteren. Specielt i byen er det vigtig 
fordi der er meget mindre natur at overvintre i, 

også kan et hotel være en stor hjælp.

Saml blade, frø, kviste og andre ting du kan 
finde i naturen og byg dit eget insekt med 
denne simple vejledning.

At spise planter er ikke 

så nemt som det ser ud, 

planterne indeholder 

nemlig både fibre og tykke 
cellevægge. Insekterne har 

udviklet specielle munde 

som hjælper dem med at 

leve af planterne.  

Mange insekter som 

f.eks larver, græshopper 

og mange andre har 

meget stærke kæber som 

er i stand til at tygge 

plantecellerne.  

Andre insekter som for 

eksempel bladlus suger 

plantesaft fra bladene. 

Sommerfugle og bier har 

snabler som de bruger til  

at suge nektaren direkte fra 

blomsterne.

3

tilføj 6 ben 

5

tilføj 2 antenner
4

tilføj 2 øjne 

6

tilføj 2 eller 4 vinger.

1

Insekter er leddyr, hvis krop 

er delt ind i tre dele: hoved, 

bryst og bagkrop

2

tilføj en munddel

Insekt- 

hotel 

Byggemateriale Mulige besøgende

Træstykker med 

borehuller i

Vilde bier

Bambus Hvepse

Tørre blade Skolopendere, 

biller,  

mejere

Barkstykker Biller 

bænkebiddere, 

skolopendere, 

tusindben

Insekthotellet er nemt at lave. Find en 

ramme eller en æske i træ hvor du kan 

lave dit hotel. Bagefter skal du ud og samle 

naturlige materialer. På den måde har 

insekterne et tilflugtsted når det begynder 
at blive koldt.

Opskrift

Materialer 

Blade

frø
småsten

kviste
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Primære 

konsumenter 

/fugle 

Fuglefoder

Nogle fuglearter er primære 

konsumenter, altså planteædere. 

Fuglenes mad skifter alt efter 

årstiden. De spiser det de kan finde 
som hovedsageligt er blade, græs, 

frø, nødder, frugt og bælgfrugter 
(f.eks. ærter og bønner m.m.)

Fugle nedstammer fra 

dinosaurerne og er dækket 

af fjer. De lægger æg og har 

næb, men ingen tænder.

Fuglenæb kan være meget 

forskellige og de har 

udviklet sig alt efter hvad 

hver art spiser. Faktisk 

kan fugle både være 

planteædere, kødædere 
eller begge dele.

De kødædende fugle har et 

Fugle æder meget forskellig føde og deres næb fortæller 
os hvad de spiser. Forbind det rigtige næb med den rigtige 

føde. (Løsning på side 20)
Næb

A

1

B

2

C

3

D

4

krumt næb så de bedre kan 

holde fast i deres bytte og 

nogle fugle, der spiser fisk 
har store næb til først at 
samle byttet op og derefter 

sluge det i én mundfuld.  
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For at hjælpe fuglene om vinteren hvor det 

er sværere at finde mad, kan vi gøre det lidt 
nemmere for dem, ved at lave og hænge 

fuglekugler ud til dem. 

4

Hæng din fuglekugle på et træ eller på 

altanen så du får fuglebesøg. 

3

Klip et stykke snor og bind 

den rundt om koglen

1

I en skål blander du frø 
og jordnøddesmør godt 
sammen.

2

Smør blandingen på koglen

Sådan gør du

Materialer 

kogler, 

jordnøddesmør, 
frø
teske

skål

saks

snor



Pindsvinebo

Labyrinten

Vi bygger et skjulested hvor pindsvinene kan 

være i sikkerhed

3

Byg videre på murerne med 

to rækker mursten mere. 

Murstenene skal ligge lidt 

forskudt så boet bliver så 

stabilt som muligt. 

5

Brug træpladen som tag 

på boet og læg en mursten 

på den måde bliver eller 

en træstub, ovenpå taget 

ikke blæser af så pindsvin 

familien ikke våde når  

det regner.

4

Læg halm og tørre blade på 

gulvet i boet.

1

Find et roligt sted i skyggen 

hvor du kan bygge dit 

pindsvinebo.

1

Når det første lag er lagt 
kan man oppefra se at det 

ligner et G.

2

Brug murstenene til at lave 

en firkant med en åbning i 
siden som bliver indgangen 

til boet. 

Sådan gør du

Materialer 

20 mursten
2 halve mursten
En træplade 

halm og tørre 
blade 

Sekundære 

konsumenter 

/rovdyr

De sekundære konsumenter er 

kødædere og de lever af andre dyr. 
Pindsvinet er et dyr som æder både 

planter og dyr. Når et dyr spiser dyr 

hedder de sekundære konsumenter. 

Pindsvin kan godt lide at 

æde kakerlakker, tusindben 

og snegle. 

 

Pindsvin er små pattedyr 

hvis krop er dækket af mere 

end 500 pigge. De bruger 
piggene til at beskytte sig, 

når de føler sig truet eller i 
fare ruller de sig sammen 

til en bold. 

 

De er natdyr og løber over 
store distancer når de jager. 

Det er vigtigt at lade der 

være huller i hegnet ind til 

haven så pindsvinet kan 

bevæge sig frit.

Hjælp pindsvinet med at komme igennem 

labyrinten på dens nattejagt.  

Husk at fange et par godbidder på vejenj, 

men undgå rovdyret.
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Teritære konsumenter 

/toprovdyr 

Hvis ræven forsvandt hvad 

ville der så ske?

Toprovdyrene er kødædere og de 
befinder sig i toppen af fødekæden. 
Det er dyr som i deres miljø ikke 
bliver jaget af andre arter. 

Disse dyr er meget vigtige for at 

kunne opretholde biodiversiteten, 

det er takket være dem at ingen art 

er dominerende.

Ræven spiser forskellig slags føde 
og de jager ligesom katten. De 

ligger på lur og springer på byttet. 

Ræven æder snonge, pindsvin, frøer 
og mus. 

Rævene i byen er super 

rovdyr, også selvom de 

spiser frugt, når de ikke kan 

jage byttedyr.

I den første kasse ses  
et balanceret miljø. 
Hvis ræven pludselig 

forsvandt fra fødekæden 
hvad ville der så ske?

Vælg mellem den A eller B 

kasse (Løsning på side 20) 

Ræven er en del af 

hundefamilien så de er i 

familie med hunde og ulve. 

De jager mest om natten 

og de kommunikerer med 

mange forskellige slags 

lyde, nogen gange kan det 

næsten lyde som skrig. A B

1 2 3 4

Find den rette 
skygge til ræven
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