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Fælder for smådyr
Det kribler og krabler.
Insekter, edderkopper,
bænkebidere og snegle
findes i massevis både i
haven, på engen og i skoven. Her får I nogle tips til
at fange dyr både højt og
lavt.
Hvis I vil fange insekter og andre smådyr, kan fælder være en god ide. Der er
mange forskellige slags fælder, men der
er også cirka 20.000 forskellige arter af
insekter i Danmark.
Faldfælde
I kan grave faldfælder ned i jorden, hvor
I tror, der er mange smådyr på jordoverfladen.
I skal bruge:
Nogle syltetøjsglas, en skovl, en hvid
bakke.
Grav nogle syltetøjsglas ned i jorden, så
kanten er lige under overfladen. Skjul
kanterne med lidt blade. Dyr, der bevæger sig på jordoverfladen, falder ned i
glassene. Læg et blad eller et stykke
bark over fælderne, hvis det skulle
regne. Ellers drukner dyrene.

Vend en sten
Den simpleste måde at fange insekter på er ved at vende sten og
gamle træstykker. I kan også selv
lægge en større sten og lade den
ligge i nogle dage. Næste gang I
løfter den, er I måske heldige, at
nogle insekter eller bænkebidere
har søgt skjul under den.

Lad fælderne stå ude en nat og tjek
dem næste dag.
Hæld dyrene ned i en hvid bakke, hvor I
bedre kan se dem.

Freja studerer en oliebille.
Husk, hvor I har gravet fælderne ned, og
tøm dem jævnligt. Lad dem aldrig stå
længere end en dag. Husk at dække hullerne til, når I fjerner fælderne igen.
Grøntsagsfælde
I kan lave en let fælde af hule kartofler
eller andre grøntsager. Dyrene kan bo
inde i deres mad. Der er dejligt fugtigt
og mørkt.

I skal bruge:
Nogle kartofler, squash, roer, agurker
eller andre store grøntsager, en kniv,
elastikker, en hvid bakke.
En stor grøntsag skæres over på langs.
Den nederste del udhules. Skær en lille
indgang til hulen. Hold de to halvdele
sammen med en elastik. Mange smådyr
kan godt lide, mørke og fugtige steder.
Det gør det naturligvis ikke værre, hvis
de også kan spise af deres nye skjule-

De vil sætte sig på det hvide stof. I kan
stille nogle store æggebakker under
lyset.
Natsværmerne er vilde med lyset og
skyggerne ved æggebakkerne. De sætter sig på det ru materiale.

Vidste du det?
I gamle dage var der meget overtro knyttet til insekter og andre
smådyr. De kunne bruges som
lægemiddel mod alskens sygdom,
forudsige årets høst, den kommende vinter samt navnet på ens
tilkommende.

En faldfælde skal tjekkes jævnligt. Husk, hvor I har sat dem, og fjern dem, når I er færdige
med at bruge dem.
sted.
Læg fælden i skovbunden eller i haven.
Kig i fælden efter nogle timer – eller allerbedst dagen efter. I fælderne fanger
I for eksempel biller og ørentviste, men
også dyr, der ikke er insekter som bænkebidere, snegle og skolopendere.

Flaskefælde
Nogle biller kan I fange højt oppe i træerne.
I skal bruge:
En stor plastflaske, en banan, lidt øl og
en lang snor.
Mos en halv banan og put den ned i
bunden af flasken. Hæld lidt øl ned over
bananen. Bind en lang snor fast i flaskehalsen. Kast snoren op over en gren højt
oppe i et gammelt løvtræ. Træk flasken

En grøntsagsfælde er nem at lave.
op og bind fast. Kig i fælden efter nogle
timer eller dagen efter. Hvis I hænger fælderne for lavt, vil de tiltrække
hvepse.
Lysfælde
Natsværmere og mange andre insekter
bliver tiltrukket af lys. Det kan I udnytte
til at fange og kigge på nogle af mørkets skabninger.

Lok en sværmer med lys.
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I skal bruge:
Et par hvide lagner og en kraftig pære
eller et lysstofrør.
Læg et lagen på jorden under lyset og
sæt et andet lagen lodret bag lyset.
Sæt det hele ud i haven og vent på at
insekterne dukker op.

Noah snuser til en ørentvist.

Naturkatapulten er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv.

