
Den bynære natur 



EN BID AF NATUREN 

 

 

 

 

 

Behøver man bruge meget tid, rejse langt eller køre mange kilometer for at 

komme ud i naturen?   

Nej — naturen er lige uden for døren. Det kan være det grønne fællesareal, 

byens dyrepark/have, den lille skov ved spejderhytten, den lille sø i parken, 

kirkegården, brostensvejen, fjorden i byen og mange andre steder. 

Med dette hæfte vil vi prøve og give nogle små ideer og aktivitets forslag til 

jer og jeres spejdere, om at bruge den natur, der er lige uden for gadedø-

ren. 

Inde i hæftet er en spilleplade, til spillet skal bruges en terning og nogle spil-

lebrikker, nogle stykke farvet karton eller nogle småsten. Spillepladen kan 

også downloades på www.ildfluer.dk 

God fornøjelse 



Hej  

I dag er jeg kommet til byen, hvor 

mon jeg finder naturen i byen ? Det 

skulle du også prøve. Få nogle gode 

ideer her i hæftet. 

Se ildfluer.dk 

Se også facebook 



Kender du træerne i byen? 

I byen vokser der mange forskellige træer, prøv at gå en tur i parken, på torvet, en 

tur rundt i byen, i nogle byer er der også en sø hvor der vokser træer. Nogle af by-

ens træer er ikke danske i parkerne planter man ofte træer som ikke er så kendte. 

Men i langt de fleste byer kan du finde Ahorn, Ask, Bøg, Eg, Kastanie og hvis der er 

en sø vil du også kunne finde Rød-el. 

Prøv at ta’ på tur i byen, se hvor mange forskellige træer I kan finde. I kan plukke 

nogle friske blade og lægge dem i pres i en bog, når de er tørre kan bladene limes 

på en plance. Find ud af hvilket træ bladene kommer fra, brug en opslags bog til 

hjælp. Evt. Politikkens, Træer og Buske i landskabet. I kan også bruge den lille fol-

der her nederst på siden, som kan downloades på www.ildfluer.dk ( En bid af natu-

ren ) den kan klippes ud og lamineres, så den kan være i spejderlommen. 

 

Egeblad 

Ahornblad 
Brombærblad 



Spis naturen i byen 
Skvalderkål er nok indført af munkene fra Mellemeuropa. Munkene dyrkede 

skvalderkål i deres køkkenhaver. De brugte den til madlavning og til at hel-

brede sygdomme. Skvalderkål er flerårig og tilhører skærmblomstfamilien. 

Planten kan blive omkring en halv meter høj. Skvalder betyder ”noget, der 

vælter (kveller) op af jorden”, og kål er en gammel betegnelse for noget spi-

seligt Skvalderkålen er sund. Den indeholder både vitaminer og mineraler. 

Planten har en svag krydret lugt og smag. Både blade og blomster er spiseli-

ge. I marts-april titter skvalderkålen frem, og det er de små nye bladskud, 

der er bedst at anvende i maden. Men den kan plukkes hele sommeren. 

Skvalderkål kan du finde mange steder i byen, men undgå at plukke den 

langs veje og stier, find den i områder hvor den ikke bliver forurenet at bil-

os. Skvalderkål kan også findes i mange haver 

 

 

 

Skvalderkåls omelet ( 4 personer ) 

4 æg 

2 dl kaffefløde 

Salt, peber og muskatnød 

150 gram skinketern eller bacon 

250 gram skvalderkål, fint hakket 

Æg og fløde piskes sammen, smages til med salt, peber og muskat, deri 

blandes skvalderkål, skinketern/bacon, blandingen hældes i et ildfast fad, 

bages ved 200 grader i 25 minutter. 

Skvalderkål 





 



Kender du sommerfuglene ? 

Kål sommerfugl 

I byen flyver  sommerfuglene også rundt , her ser du tre af de mest alminde-

lige sommerfugle. Kan du huske hvordan de ser  ud ? Alle sommerfugle har 

forskellige farver, prøv at lægge farver på disse sommerfugle, hvis du ikke 

kender dem eller kan huske farverne, så kan du slå op i en bog om sommer-

fugle. Eller søg på internettet. 

Løsningen på opgaven finder du på www.ildfluer.dk hvor du også kan down-

loade ekstra farveark. 



Nældens Takvinge 

Dagpåfugleøje 



På safari i byen 
Ta’ på safari i jeres by, I kan finde mange forskellige fugle, dyr og insekter, som I kan 

se på. Det vil være en god ide’ at tage nogle opslagsbøger med på turen, evt. Fugle i 

farver -  Insekter i farver og Flora i farver. I kan også tage nogle billeder med jeres 

mobil eller et kamera. 

Bænkebider 

Svirreflue 

Hveps 

Flue 

Måge 

Dompap 



Sæt ring om det rigtige bogstav - se løsningen på www.ildfluer.dk 

Hvor mange æg lægger duen ? 

A. 5-6 æg 
B. 1-2 æg 
C. 7-8 æg 

Han og hun duen skiftes til at ruge, hvem ruger mest i døgnet ? 
A. Han duen ruger 12 timer i døgnet 
B. Hun duen ruger 16-17 timer i døgnet  
C. De ruger hver halvdelen af døgnet 

Hvor mange dage ruger duen ? 
A. 17 dage 
B. 24 dage 
C. 31 dage 

Hvad er ræveskab ? 
A. Et skab som man opbevarer rævepelse i 
B.  Ordet udtales ræves-kab og er en ekstra tyk pels som rævene har i byerne 
C. En ekstremt kløende hudsygdom som rammer ræve og hunde 

Hvor mange ynglende gråspurvepar, er der ca. i Danmark ? 
A. 500.000 par 
B. 900.000 par 
C. 1.500.000 par 

Hvor mange kuld unger får gråspurven ? 
A. 1-2 kuld 
B. 2-3 kuld 
C. 3-6 kuld 

Hvor mange æg lægger gråspurven ? 
A. 1-4 æg 
B. 5-6 æg 
C. 6-9 æg 

Hvad er en husskade ? 
A. Et lille insekt som lever i revner i gamle huse 
B. En skade på et hus/bygning 
C. En fugl 

Alle dyr har et latinsk navn, dette dyr møder du ofte i byen ( Canis lupus familiaris ) 
A. Kat 
B. Undulat 
C. Hund 

Hvor længe lever gråanden ? 
A. 2-3 år 
B. 4-5 år 

        C.    6-7 år  

By-natur quiz 
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Når mørket sænker sig over landet, er denne lille refleksmand en rigtig 

god ting til uniformen. Manden kan laves i mange modeller, her er det 

en nem løsning med små grene ca. 1 cm tykke og 2-4 cm lange. Grene-

ne sættes sammen af små øskner. På grenene er påklistret reflekser, 

som kan købes i de fleste bog og papirhandler i mange udformninger. 

Aktivitet 


