Livet i det døde træ
Formål:
Formålet er at få forståelse for, hvorfor man bevidst lader gamle og døde træer blive
stående/liggende.
Sted:
Skove og klitplantager.
Området omkring shelterpladserne ved Lodbjerg Fyr, Stenbjerg/(Istrup her er ikke
vand), Sårup og Tved og flere andre steder, de fleste steder har Naturstyrelsen
udgivet foldere, ellers er der et ganske godt kort i folderen Nordsøruten /
Vestkyststien, alle folderne kan hentes på nettet eller ved henvendelse til dit lokale
turistinformation.
Klassetrin:
12-14 år
Årstid:
Forår, sommer og efterår – husk hensyn til yngletid.
Forløb:
Hug en fuglekasse ud af en træstamme kun ved hjælp af økse, sav, lidt søm, en kniv
og en træklods, bedst af frisk træ.
Mål blåmejsekasse: bund ca. 10x10 cm, flyvehul diameter 2,8 cm
Prøv at se, om I er lige så dygtige som spætten:

Sav 2 skiver af klodsen til bund og top, det må gerne være fra en anden og større
klods, så der er lidt udhæng på taget. Flæk klodsen så der bliver 3 eller 4 sider og
fjern kerneveddet så klodsen bliver hul.

Låg og bund sømmes fast og revner tættes med ler eller mos.
Så mangler vi bare at snitte flyvehullet så stort at det passer til en blåmejse, større
fugle kræver større klodser.
Mål blåmejsekasse: bund ca. 10x10 cm, flyvehul diameter 2,8 cm.

Forberedelse:
Man lader bevist gamle og døde træer blive stående/liggende. Det gør man, fordi det
giver liv til en masse spændende insekter og fugle.
I stedet for bare at gå forbi eller blive irriteret over de gamle rådne træer, så bør man
standse op og studere det nærmere, det kan nemlig godt være vældig interessant.

Dødt træ er hjemsted for en masse træspisende insekter, som gør træet interessant
for blandt andet spætten:

Den finder sin føde i træet og hugger sin rede ind i træet med stor præcision. Spætten
bruger også træerne som ”tromme”, hvilket kan høres langt væk, når den signalerer
til andre spætter ved at hakke på en død gren.
Tidsforbrug:

2 timer.
Materialeliste:
Økse
Sav
Søm
Kniv
Træklods af friskt træ

