Vild med vilje - Bioblitz forforståelse
Dette ark skal ses som inspiration til hvordan man kan arbejde med børnenes forforståelse inden
deltagelse i Bioblitzen d. 8/9 2016.
En bioblitz er en hurtig måde at undersøge, hvad der lever i et givent område. I projekt Vild med
vilje har vi fået et stykke jord stillet til rådighed, hvor vi vil slippe naturen fri og lade planter, dyr
og svampe passe sig selv. Målet er at undersøge om en sådan tilgang til bynaturen vil gavne den
biologiske mangfoldighed (biodiversiteten) og ligeledes skabe rum for at folk i nærområdet kan
stoppe op, undres og opdage et forhåbentligt mangfoldigt liv.
Vores jordstykke har passet sig selv hen over sommeren, og det er meningen at det skal fortsætte
sådan. Men for at vi kan holde øje med udviklingen på vores vilde mark, skal vi lave en bioblitz,
der kan fortælle om den nuværende artsrigdom.
Nedenfor er to øvelser. De passer bedst fra mellemtrinet og op, og kan justeres alt efter niveau.
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Øvelse 1: De to haver
Brug tegningen og spørgsmålene nedenfor til at sætte gang i dine egne tanker om vild og
‘tæmmet’ natur.

Spørgsmål til billedet
-

Hvor ville du helst bo? hvorfor?
Prøv at beskriv de to havers forskellighed
Hvorfor tror du, manden siger: “it’s a shame”?
Hvilken historie fortæller billedet? Kan den sammenlignes med vores Vild med vilje
projekt?

Ekstra: prøv at tegn din drømmehave.
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Biodiversitet
Biologisk mangfoldighed - eller biodiversitet - er mangfoldigheden af alle levende væsner – altså
alle dyr, planter, bakterier, svampe og hvad der ellers findes af livsformer på jorden.
Forestil jer en eng. Der risler en bæk igennem området, og mange forskellige græsser og urter
vokser vildt. Nogle vokser nede, hvor det er vådt, andre lidt højere oppe, hvor det er mere tørt. I
luften flyver insekter og fugle. Store og små dyr gemmer sig i krat, under jorden og mange andre
steder. Her er mange forskellige arter – eller stor biologisk mangfoldighed.
Nedenfor ses det stykke jord som det hele handler om. Det er her, der skal laves en bioblitz og
det er her planter skal have lov at gro og dyr og svampe at leve. Håbet er selvfølgelig at her
bliver helt vildt!

Øvelse 2 - hvor vildt kan her blive?
Læs teksten om biodiversitet ovenfor. Prøv at tegn hvordan jordstykket ovenfor skulle se ud, hvis
det biodiversiteten skal helt i top!
- skriv /tegn 3 insekter i kunne forestille jer der vil flytte ind?
- skriv /tegn 3 planter i kunne forestille jer der vil flytte ind?
- skriv /tegn 3 svampe i kunne forestille jer der vil flytte ind?
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