
 
 

 
 

 

 

 

Find og fang insekter i det åbne landskab  
 

I de åbne områder, specielt hvor der er mange blomster, er der ofte mange flyvende insekter. Mange 

insekter lever af nektar og pollen fra blomsterne, så det er et godt sted at gå på opdagelse. Hvis I har et 

sommerfuglenet, kan I være heldige at fange mange forskellige insekter som I kan kigge på i nettet. Det 

er svært at fange insekter, mens de flyver i luften, men hvis I fører nettet med en glidende bevægelse 

fra side til side gennem planterne, er der gode muligheder for at fange en masse dyr. Hvis ikke I har et 

net, så sæt jer et sted med mange blomster og kig på insekterne, mens de sidder stille i blomsten og 

suger nektar op. I kan også fange insekter i græsset, f.eks. med en insektsuger (se nedenfor). 

 

Hvis I har lyst kan I prøve kræfter med vores Naturbingo om insekterne i det åbne land. Prøv at se om I 

kan finde alle insekterne og smådyrene på bingopladen. I kan også læse om dyrene samme sted. 

 

Tirsdag d. 7. juli mellem kl. 10-13 på Melby Overdrev vil der være mulighed for at få hjælp til at kigge på 

insekterne i det åbne landskab.  Vi er på plads på Melby Overdrev nord for Nyvej. Følg Vores Natur-fla-

gene fra P-plads på Nyvej tæt på Fakta, eller find stedet på dette kort: https://goo.gl/maps/QYt6aiP-

AFDg3HKDM8. Husk selv at medbringe net mm. Grundet corona-situationen kan vi nemlig ikke låne jer 

grej. 

 

Godt at medbringe 

 Sommerfuglenet og syltetøjsglas 

 Insektsuger (se f.eks. her, hvordan man laver én og bruger den: https://groennespirer.dk/natur-

aktiviteter/lav-insektsuger) 

 en hvid plasticpose eller hvidt viskestykke 

 en hvid plasticbøtte, fotobakke eller et syltetøjsglas 

 Andre dyrefælder (https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/lav-faelder-for-smadyr/) 

 En opslagsbog om insekter og andre smådyr. 

 En printet Naturbingoplade (findes her på hjemmesiden) og en blyant. 
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