
Stubbekøbing Skole

På skolen deltog 7.årgang med 25 elever

Tiden brugt til projektet blev primært dækket af naturfagene 
Geografi, biologi og fysik



Projektet

Projektets mål var at forbedre vilkårene for naturparkens fugleliv

For eleverne var målet overordnet at få større indsigt i 
betydningen af beskyttede naturområder.

Herunder at styrke deres kompetencer i forhold til at kunne bidrage aktivt 
til at bevare og styrke naturområder.



Handleplan

• Vi ønsker at opnå en generel viden omkring Naturpark Maribo. Hvad er en naturpark, 
og hvordan kan man skabe en balance mellem at benytte og beskytte disse 
naturområder? Vi vil dels undersøge de informationskilder, som Friluftsrådet og 
Naturpark Maribo stiller til rådighed. Dels vil vi gennem feltundersøgelser se 
nærmere på, hvilke særlige miljømæssige vilkår et område som Naturpark Maribo 
skaber for dyrelivet. 

• På baggrund af den indsamlede viden om Naturpark Maribo, vil vi undersøge, 
hvordan vi bedst muligt kan forbedre vilkårene for et udsnit af Naturpark Maribos 
ynglefugle. Vi vil se nærmere på, hvilke redekasser, der tilgodeser de forskelige arter, 
samt hvordan vi kan være med til at øge antallet af insekter, der udgør en vigtig del 
af fuglearternes fødekæde.  Denne viden vil vi føre til handling i form af udarbejdning 
og opsætning af de relevante redekasser og insekthoteller. 



Forbrug 

• Besøge Naturpark Maribosøerne for at få et indblik i området (04-06-2015)
• Indhente teoretisk viden om relevante fuglearter (17-08-2015 til 08-10-2015)
• Forberede redekasser og insekthoteller + indkøb af materialer (17-08-2015 til 31-08-2015)
• Indsamling af materialer til redekasser og (især) insekthoteller ved Pomlenakke (18-08-2015)
• Konstruktion af redekasser og insekthoteller (01-09-2015 til 28-09-2015)
• Opsætning af redekasser og insekthoteller (29-09-2015)
• Miljøundersøgelser ved Naturpark Maribosøerne (29-09-2015)
• Præsentation/Event ved Naturpark Maribosøerne (08-10-2015) 
• Miljøundersøgelser af eget lokalområde (Stubbekøbing) med henblik på sammenligning af data. 
• Fremadrettet styrke fuglelivet i naturområder i eget lokalområde (Stubbekøbing)



Nåede du målet, og hvad har forløbet 
givet ekstra? 

• Vi nåede målet men har stadig den fremadrettede indsats (i eget 
nærområde) til gode



Andet vigtigt du vil dele:


