
Anskuelighedsundervisning i naturforståelse
I dødeburet i Biotopia kan du lige nu følge den naturlige nedbrydning af et rådyr. Rådyret er en han - altså en 
buk.

Bukken bruger er til anskuelighedsundervisning. I Biotopia i Birkelundparken skaber vi mere natur og vi 
fortæller om, hvordan tingene går for sig i naturen. Det kan være om, hvordan planterne udnytter sollyset og 
skaber ilt, så vi kan få noget at spise og trække vejret. Om hvordan tilstedeværelsen af mange forskellige 
planter, insekter og dyr gør naturen sund og robust. Om jordstruktur, vandets betydning og selvfølgelig også 
om naturens store kredsløb hvor orme, svampe og mikroorganismer nedbryder de visne blade og det døde træ, 
for så at frigøre næringssto erne til de kommende generationer af planter. For at styrke fortællingen om 
mangfoldigheden i det kredsløb, har vi lagt et trafikdræbt rådyr i et bur, så skoleeleverne og andre besøgende 
kan se, hvad der helt konkret sker med døde dyr. Hvordan en død krop er liv for myrer og mider, larver og 

uer, som igen er brikker i den store fødekæde for andre.

Alle er velkomne til at kigge forbi dødeburet, men vi tilbyder også ture for grupper, skoleklasser, institutioner 
og foreninger hen over de næste måneder. Interesserede kan maile til povl@verdensmålcenter.dk eller ringer 
43 62 20 15.

Vi kan godt love alle, der kigger forbi løbende, en stor oplevelse. Dyret er lagt i et bur, fordi det ellers vil blive 
ået i stykker og spist af rævene, der bor i Birkelundparken. I buret får myrer, mider, biller og svampe måltidet 

for sig selv, og allerede om et par måneder er der kun skin, ben og hår tilbage. Sådan gik det i hvert fald sidst, i 
september sidste år, hvor vi lagde en lidt mindre rå – altså en hun - i buret. Først gik det langsomt, men 
pludselig, da der var hul ind til kød, indvolde og alle de andre gode sager, så gik det stærkt. En ret vild 
oplevelse.

Dag 2 – ingen tegn på opløsning endnu. Bukken blev dræbt i trafikken den 15. maj og billedet er taget den 16. maj, hvor den blev lagt i dødeburet i Biotopia.


