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Faldfælder til undersøgelse af smådyr

Materialer:
• Syltetøjsglas eller plastikkrus
• En graveske
• En plade og 4 pinde og småsten eller skruer til tag

Fremgangsmåde:
Hver gruppe (2-3 personer) finder et passende sted at placere 
deres faldfælder, så klassen samlet set dækker så mange nicher 
som muligt. Området beskrives så præcist som muligt (biotiske og 
abiotiske faktorer samt tidsrum for undersøgelse).

Der graves et passende hul til fælden, og glas eller krus placeres. 
Fældens kant skal være ca. 1 cm over jorden. Der fyldes jord 
omkring, så kanten af fælden flugter med jordoverfladen. Det sikrer 
mod, at der løber vand ned i fælden, hvis det regner. Fyld lidt af den 
overskydende jord ned i fælden (ca. 2 cm) og også gerne et par af de 
blade, der er naturligt i området. 

Pladen, der kan være et stykke plastik eller pap, placeres over 
fælden, så smådyr godt kan komme til fælden, men større dyr ikke 
kan. Den vil også beskytte mod regn. 

Fælden skal tilses dagligt. Indholdet tømmes ud i en bakke, og 
de forskellige dyr, der er fanget, tælles og fotograferes. Brug f.eks. 
appen Seek til at identificere dyrene. Data indtastes i skemaet 
herunder.

Alle gruppers resultater samles i et dokument sammen med 
oplysninger om fældens placering.

Databehandling og diskussion:
På baggrund af de indsamlede data skal grupperne nu undersøge, 
hvilke arter der dominerer deres område omkring fælden. Diskuter 
i grupperne og på klassen, hvilket område havde den største 
diversitet? Er der en sammenhæng mellem dette og de biotiske/
abiotiske faktorer? Har nogen fundet en invasiv art?

Indledning:
Faldfælder er en udbredt metode til at undersøge forekomsten af arter, der 
findes i et område. Det kan fortælle om fordelingen af arter i et større område, 
og det kan bruges til at undersøge daglige aktivitetsrytmer for arterne. 
Faldfælder kan også benyttes til at undersøge ændringer i miljøet, der påvirker 
biodiversiteten i et område. Faldfælder er billige og enkle at opsætte, og de 
skader ikke dyrene, da der ikke er bevægelige dele involveret.
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Art Antal individer
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Total antal individer (N)

Total antal arter (S)

Antal individer/art (N/S)

Hvilken art dominerer i jeres område?


