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Om BEAGLE som læringsplattform
Hva er BEAGLE?
Navnet BEAGLE er en forkortelse for Biodiversity 
Education and Awareness to Grow a Living Environ-
ment. BEAGLE er et nettbasert skoleprosjekt innen 
fenologi og biodiversitet med deltakere fra hele 
Europa. 

Velg et tre og overvåk årstidsvariasjonene • 
gjennom året.
Rapportere datoer for når treets ulike stadier i • 
årssyklusen inntreffer.
Sammenligne egne funn med resultater fra • 
andre skoler og undersøk årstidsvariasjonene i 
Europa.

BEAGLE ble lansert 1. mars 2010 i Norge og vil være 
tilgjengelig i minst 5 år fremover.

Denne veiledningen beskriver gjennomføringsme-
toder i internettprosjektet www.beagleproject.org. 
Skoler kan melde seg på kampanjen og rapportere 
resultater på dette nettstedet.

BEAGLE er laget som en forlengelse av 
www.miljolare.no, og rapporterte resultater går inn 
i miljolare.no-databasen.

Hvorfor du bør delta i BEAGLE
Dra fordeler av et praktisk prosjekt som fremmer 
læring utenfor klasserommet:

Vær selv med å utforske et økosystem• 
Utveksle erfaringer med andre skoler i Europa• 
Forstå effekten av menneskers inngrep i • 
naturen
Sette i verk tiltak som bedrer miljøet• 
Relatere lokale undersøkelser til globale temaer • 
som klimaendringer
Hjelp til å oppfylle læreplanmål i biologi, • 
naturfag, geografi og digitale ferdigheter 

Mål og læringsutbytte
BEAGLE er utviklet for å være en undervisning-
sressurs med relevans for pensum og læring i euro-
peiske skoler. En viktig intensjon bak BEAGLE er at 
den skal fungere som en praktisk inngang til mange 
viktige tema som for eksempel forvaltning av våre 
naturressurser, klimaforandringer, økologi og biolo-
gisk mangfold. Det ligger også et ønske om å samle 
inn informasjon som er nyttig for samfunnet bak 
utviklingen av BEAGLE. Målsetninger er å:

Bidra til å bedre kunnskap om og forståelse av • 
biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.
Være et verktøy som bidrar til at lærere kan • 

arrangere relevant og givende uteundervisning 
for sine elever.
Formidle til lærere og elever forståelsen om • 
at globale løsninger trengs for å få til en 
bærekraftig forvaltning.
Utvikle uteundervisningsopplegg som motiverer • 
elever til å lære om bærekraftig utvikling.
Lage støttemateriell for lærere og elever som • 
ønsker å gjennomføre uteundervisning innen 
biodiversitet.
Utvikle en robust metodologi for innsamling av • 
biodiversitetsobservasjone som kan gi nyttige 
data/resultater.

Fordeler med uteundervisning
Uteundervisning har, som den ordinære klas-
seromsundervisningen, som mål å øke elevenes 
kunnskaper. Utendørsarenaer gir også gode 
muligheter for å fremme andre vesentlige læringsmål 
som ferdigheter, verdier og personlig utvikling. Noen 
fordeler med uteundervisning:

Forbedring av akademiske ferdigheter• 
Undervisningen blir mer engasjerende• 
Bruk av reelle naturressurser i undervisningen • 
fremmer ansvarsfølelse 
Praktiske eksempler gjør det lettere å forstå • 
teori
Kultivering av kreativitet• 
Gunstig for å legge til rette for uformell læring • 
gjennom lek
Redusering av omfanget av adferdsproblemer • 
og mangel på oppmerksomhet
Stimulerende, motiverende og lystbetont• 
Gir en god plattform for å påvirke elevers hold-• 
ninger til læring i positiv retning

Det er en nær sammenheng mellom utendørslæring 
av høy kvalitet og prestasjon i klasserommet. 
BEAGLE-prosjektet kan støtte mange fag i fagplanen, 
blant annet geografi, biologi, IKT og bærekraftig 
utvikling.

Et praktisk undervisningsopplegg på trær kan fungere 
som en fin inngang til en del viktige temaer som for 
eksempel forvaltning av naturressurser, kartlegging 
av biologisk mangfold og studier av økologiske nisjer. 
Fenologi er en god måte å nærme seg problemkom-
plekset rundt klimaendringer; kommer våren tidligere 
i år enn det som har vært vanlig? Kan man spore 
klimaendringer i tidspunktet for knoppsprett eller 
løvfelling hvis man sammenligner dette over tid?

Prosjektet er relevant i forhold til flere kompetan-
semål i Naturfag (forskerspiren og mangfold i 
naturen) og Biologi (den unge biologen, biologisk 
mangfold og økologi).

BEAGLE er utviklet med tanke på at skoler kan 
bruke sine nærområder. Elever kan gis ansvar for å 
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undersøke og rapportere. Vi har også ønsket å utvikle 
ressurser, veiledninger og kurs for lærere og elever slik 
at dette blir en god utendørserfaring. 

Fenologi
Termen fenologi betyr tidfesting av årlige tilbakeven-
dende biologiske hendelser/fenomener. Betegnelsen 
fenologi ble etablert av en belgisk botaniker, og ordet 
fenologi stammer trolig fra sammensetningen av to 
greske ord; fainein som betyr å komme til dagen, å bli 
synlig, og logos som betyr læren om; altså læren om 
det som kommer frem.

I fenologiske registreringer er begrepet ”fenofase” 
viktig. Med dette menes det enkelte fenomen som 
studeres, f.eks. “begynnende blomstring hos rogn”, eller 
“begynnende løvfall hos bjørk”. Når man registrerer 
fenologi noterer man dato for fenofaseoverganger.

 

Årsforløpet hos mange planter vil for eksempel se slik 
ut: Når våren kommer, begynner saftene å stige, knop-
pene åpner seg og det dukker frem blader og blomster. 
Skuddene utvikler seg, frø og frukter knytter seg og 
modnes.  Senere begynner forberedelsene til en ny 
vinter – planten samler seg lagre av næringsstoffer, 
mister løvet og går inn i vintertilstanden frem til neste 
vår.

Idag har fenologiske observasjoner fått fornyet aktual-
itet - særlig knyttet til endringer i klimaet. Ved nøyaktig 
arbeid kan vi følge hvordan planter og dyr endrer sin 
fenologi, sin utbredelse og adferd ettersom de ytre 
betingelser forandrer seg fra år til år.

Hvorfor undersøke trær?
Trær kan fortelle oss mye om vårt forhold til miljøet. 
Vi inviterer deg til å delta i denne undersøkelsen av 
fenologi hos seks vanlige tre-arter sammen med andre 
europeiske skoler. Resultatene vil vise hvordan datoene 
for når stadiene i trærs årstidssyklus varierer i forhold 
til voksested.

Trær har en viktige rolle når det gjelder å opprettholde 
balansen i vårt naturmiljø. Trær er ‘levende øyer’ for 
mange arter, og dette gjør dem til ideelle studieob-
jekter for å undersøke biodiversitet. Trær bidrar i tillegg 
med en rekke økosystem-tjenester, som produksjon av 
oksygen, binding av jordsmonn og hindring av erosjon.

Ved å sammenholde årstidsvariasjoner i trefenologi med 
historiske undersøkelser kan tre-fenologi brukes som 
indikatorer for hvordan miljøet endrer seg.

Verdien av biologisk mangfold
Biologisk mangfold betegner mangfold av liv i alle 
former. Dette inkluderer artsmangfold, genetisk 
variasjon innen arter og mangfold av habitater og 
økosystemer.

Det er vanskelig å overdrive betydningen av biologisk 
mangfold. Omlag 40 % av den globale økonomien er 
basert på biologiske produkter og prosesser. Hvor mye 
naturens estetikk betyr for vår livskvalitet er umulig å 
beregne, men folk flest ville nok si at denne utgjør en 
vesentlig del.
Tap av biologisk mangfold skjer hele tiden og det skjer 
fort. De siste 50 årenes har mennesker degradert 
økosystemer i et omfang og en hastighet som aldri før i 
menneskenes historie. Enorme arealer er omformet for 
å tilfredstille menneskets behov.

Jordas befolkning øker i takt med et økende forbruk. 
Dette fører til at biologisk mangfold utryddes, og natu-
rens kapasitet til å fungere som leverandør av livsnød-
vendige ressurser reduseres. Vår overutnyttelse av 
naturressursene gjør risikoen for masseutryddelse av 
arter overhengende. Faren for at vi skal gjøre ubotelig 
skade på økosystemer er absolutt reell og den øker 
stadig.

For å imøtegå dette problemet, bør vi endre 
mentaliteten vår i forhold til forbruk av ikke-fornybare 
ressurser. Vi må bevege oss fra å “bruke opp” til å 
“bruke og gjenbruke”. Dette er prinsippet bak bærekraft 
- ressursbruken må holdes innenfor jordas bæreevne 
for å unngå at vi og andre arter møter veggen. Innen 
faget populasjonsdynamikk ser man typisk at i etter-
kant av en ekstrem overutnyttelse av miljøet over tid, 
reduseres økosystemets bæreevne betydelig. Bare en 
bærekraftig forvaltning av naturressursene vil kunne 
sikre at framtidige generasjoner (av mennesker og 
andre dyr) får tilsvarende levekår som det vi har nå.

En omlegging til en bærekraftig forvaltning krever 
samarbeid, kunnskap og en felles forståelse av hva 
man risikerer ved ikke å gjøre dette. Unge folk bør få 
en mulighet til å få innblikk i dette gjennom undervis-
ningen, og de trenger kunnskap og motivasjon for å ta 
tak i dette problemet. Samfunnet har et ansvar for at 
dette skal skje, og det er viktig at lærere blir støttet i 
sitt arbeid med å formidle kunnskap om hvor viktig det 
er med en god forvaltning av biologisk mangfold. Dette 
er et uttrykt mål for BEAGLE.
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Hvem står bak BEAGLE?
BEAGLE er et tilbud fra den norske læringsplattformen 
www.miljolare.no. BEAGLE benytter seg av miljolare.
no-databasen og er utviklet for å lage en europeisk 
møteplass og et internasjonalt rapporteringsfelleskap 
for skoler. Undervisningsressursene i BEAGLE er utviklet 
i et samarbeid mellom seks partnere fra seks Euro-
peiske land:

Polen• 
Storbritannia• 
Ungarn• 
Tyskland• 
Slovakia• 
Norge• 

BEAGLE er et COMENIUS prosjekt innen EUs Life-
long Learning Programme, som arbeider for å bedre 
kvaliteten på læring utenfor klasserommet og øke moti-
vasjonen blant elever for å lære om biodiversitet.

Gjennomføring
Oversikt over stegene i dette prosjektet:

Introduser temaene fenologi og biodiversitet for 1. 
klassen din. 
Finn et eller flere trær du ønsker å følge. 2. 
Registrer basisinformasjon om treet og  registrer 3. 
så treet/trærne på nettstedet. 
Last opp foto av treet/trærne.4. 
Bruk nøkkelen til å bestemme fenofase. 5. 
Rapporter datoer for fenofaseoverganger til 6. 
nettstedet. 
Sammenlign og analyser resultatene i resul-7. 
tatseksjonen.
Utforsk og gjennomfør andre biodiversitetsaktiv-8. 
iteter på nettsedet. 
Last opp prosjektrapporter for biodiversitetsaktiv-9. 
itetene.

Finn et tre du vil følge
Undersøkelse av trær er både enkelt og givende, og 
med litt trening kan du greit finne ut når trær skifter fra 
et stadie i årssyklusen til det neste.
Finn ut hvilke trær dere har i nærheten av skolen. Vi 
har plukket ut seks vanlige trær, og noen av disse burde 
kunne finnes i nærheten. Du kan følge et eller flere av 
de følgende artene:

Eik (1. Quercus sp.)
Bøk (2. Fagus sylvatica)
Hestekastanje (3. Aesculus hippocastanus)
Bjørk (4. Betula sp.)
Rogn (5. Sorbus aucuparia)
Lind (6. Tilia sp.)

Det er best å velge seg modne trær. Unge trær kan 
respondere noe uprediktabelt på miljøpåvirkninger, 
men hvis det ikke finnes eldre trær i nærheten kan 
dere følge unge trær også. Når du har identifisert treet 
ditt og registrert basisinformasjon for dette er du klar 
til å begynne. Da følger du treet jevnlig og noterer 
tidspunktet for når treets ulike stadier i årssyklusen 
inntreffer.

Tenk på sikkerheten
Ha sikkerheten i tankene når du er ute med elevene. 
Vurder terrenget og ta høyde for at uforutsette ting kan 
skje. Enkelt førstehjelpsutstyr og mobiltelefon kan være 
nyttig å ha med hvis uhellet er ute.

Undersøkelser av treet
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Prøv å ta bilder ved hvert besøk, av hele treet (fra 
samme avstand/sted) og nærbilder som indikerer 
hvilken fenofase treet er i (skudd, blomster, løv).

Vi har utviklet en nøkkel som dere kan bruke for å iden-
tifisere trær og deres fenofaser. Vi har også foto av trær 
på nettstedet som illustrerer trær og deres fenofases-
tadier. Prøv å registrere datoer for alle seks fenofasene, 
men om dere ikke får registrert alle er dette greit, gjør 
så mange dere kan.

Etterhvert som dere samler inn data kan dere registrere 
dem under menyvalget ”Legg inn data”.

Nettstedsstruktur
For å kunne lage gode resultatvisninger registrerer vi 
deltakerinformasjon på fire nivåer. Du registrerer skolen 
din og åpner en brukerkonto for denne, du registrerer 
klassen din, og så vil elevene kunne registrere resul-
tater individuelt.

 

Resultatvisninger i resultatseksjonen
Data som registreres på nettsidene sammenfattes i 
ulike typer resultatvisninger i resultatseksjonen. Her 
finner du oversikter over opplastingsaktivitet av tre-
arter og fenofasestadier, kartanimasjon av registrerte 
fenofasedatoer, oversikt over registrerte trær og feno-
fasedatoer og grafisk oversikt over når fenofasene 
inntreffer for de ulike treartene i de respektive deltak-
erlandene. Du vil også her finne kart over registrerte 
trær, fotogalleri av bilder lastet opp av deltakerene og 
en seksjon for prosjektrapporter. 

Disse ressursene kan være nyttige å bruke i forbindelse 
med fordypningsarbeid og diskusjon av konsepter som 
naturgeografi, biologi, naturforvaltning og klimaen-
dringer.

Supplerende aktiviteter
På www.beagleproject.org finner du også forslag til 
tre supplerende aktiviteter du kan gjennomføre i forbin-
delse med fenofaseovervåkningen av trær. 

Aktiviteten ’Historier om trær’ tar for seg den • 
kulturelle konteksten og verdien av trær og tilbyr 
en oppgave på forståelse av relevante ord.

Aktiviteten ’CO2 og trær’ addresserer trærs rolle • 
som karbonlagrere og oksygenprodusenter.

Aktiviteten ’Trær som levende øyer’ tar for seg • 
biodiversiteten og organismesamfunnene som 
lever i tilknytning til trær.

Ressurser og materiell
Under som appendix følger tre hjelperessurser som vil 
være til hjelp i gjennomføringen av prosjektet:

Veiledning til bestemming av trær og fenofaser• 
Fotoguide for identifisering av fenofaseover-• 
ganger
Guide til gruppering av planter og dyr etter økolo-• 
gisk rolle

Ønsker du mer informasjon om 
BEAGLE-prosjektet, kontakt oss:
Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen
Allégt. 41
N-5007 Bergen
Epost: post@miljolare.no
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Veiledning til 
TRE-FENOLOGI

Introduksjon
Fenologi er studiet av årstidsvariasjoner hos planter 

og dyr, periodiske forandringer som varierer med 

sesong og temperatur. Skogsatte landskap er blant 

de mest artsrike økosystemene i Europa. Trær kan 

brukes som indikatorer for helsetilstanden til disse 

økosystemene og gi oss informasjon om vi lever i 

balanse med vårt naturmiljø, eller med andre ord, om 

vi lever på en bærekraftig måte.

Denne veiledningen fokuserer på seks trearter som 

er vanlige i Europa. Dere kan bruke veiledningen til å 

identifi sere disse artene og deres fenologiske en-

dringer gjennom året.

Hvorfor er det viktig å gjøre dette?
Disse artene har alle en stor utbredelse i Europa. 

Trær er gunstige studieobjekter fordi de har et langt 

livsløp, de er lette å identifi sere og de fi nnes over 

store områder. De fl este trær gjennomgår årlig 

fenologiske hendelser, som knoppskyting, blomstring, 

blad-, frukt- og frøsetting. Slike fenologiske hendelser 

kalles fenofaser. Trær er også viktige fordi hundrevis 

av arter av dyr, planter og sopp er avhengige av 

dem for å overleve. Ved å utforske sesongmessige 

endringer hos trær og når disse forekommer i ulike 

områder, kan man få viktig informasjon om tema som 

klimaendringer og effekter av ulike klimahendelser 

som for eksempel tørke.

Hvordan utføre undersøkelsene?
Det er både enkelt og givende å undersøke trær. Med 

litt trening kan man fort bli kyndig i det å identifi sere 

og tidsfeste sesongmessige endringer gjennom året. 

I boksene på neste side fi nner dere informasjon om 

hva dere trenger å registrere og når det vil være 

aktuelt å følge treet. Undersøk først hvilke trær som 

fi nnes i skolens nærområde. 

Vi har valgt ut seks trearter i dette prosjektet, og 

dere vil sannsynligvis fi nne noen av disse i nærheten.

Dere kan velge å følge et eller fl ere trær av disse 

artene:

Eik1.  (Quercus spp.)

Bøk2.  (Fagus sylvatica)

Hestekastanje3.  (Aesculus hippocastanus)

Bjørk4.  (Betula spp.)

Rogn5.  (Sorbus aucuparia)

Lind6.  (Tilia spp.)

Det er best å ta for seg modne trær. Unge trær kan 

være litt mer uprediktable enn eldre trær i forhold til 

når fenofasene inntreffer.  Hvis dette ikke er mulig, 

kan dere likevel bruke yngre trær. Identifi ser først 

treet dere vil følge, og samle så inn litt generell infor-

masjon om treet. Følg så treet deres jevnlig gjen-

nom året for å få med dere når de ulike fenofasene 

inntreffer.

Hva kan gjøres med resultatene?
Denne type fenologiske registreringer av trær kan gi 

en indikasjon på om tidspunktet for sesongmessige 

responser er i endring hvis man for eksempel sam-

menligner observasjonene med historiske data. På 

www.beagleproject.org kan dere fi nne informasjon 

og data som kan hjelpe dere å analysere og tolke og 

sammenligne resultatene med andre skoler. 

Utregning av treets alder og høyde
Mål stammeomkretsen ved en høyde på 1,3 

meter og bruk formelen under for å estimere 

alder, eller legg inn omkretsen på www.bea-

gleproject.org, og det vil bli regnet ut for dere! 

Alder = omkrets (cm) x 4 / 10

Treet er modent ved en alder på rundt 30 år.

Det fi nnes mange måter å måle høyden på 

et tre. Det enkleste kan kanskje være å fi nne 

høyden på en venn og be hun/han stå ved 

treet. Så estimerer dere hvor mange ganger 

høyere treet er enn personen ved treet. Multip-

liser så dette tallet med personens høyde.

Appendix 1



Dere kan bruke resultatene til å gjøre følgende:Dere kan bruke resultatene til å gjøre følgende:

Plotte diagrammer over hvordan tidspunktene for Plotte diagrammer over hvordan tidspunktene for •

fenofasene følger været gjennom året.fenofasene følger været gjennom året.

Tegne piler på et kart for å vise hvordan tidspunk-Tegne piler på et kart for å vise hvordan tidspunk-•

tene for fenofasene endrer seg avhengig av hvor i tene for fenofasene endrer seg avhengig av hvor i 

Europa man er.Europa man er.

Lage en videodagbok av endringene dere observer-Lage en videodagbok av endringene dere observer-•

er.er.

Lage en tavle der dere fester på resultater og Lage en tavle der dere fester på resultater og •

bilder fra eget observasjonsprosjekt sammen med bilder fra eget observasjonsprosjekt sammen med 

lignende fra andres prosjekter i Europa!lignende fra andres prosjekter i Europa!

Hva skal registreres?
Dere registrerer treet deres på www.beagleproject.

org en gang, og i denne registreringen vil dere bli 

spurt om:

Art• 

Lokalisering•

Habitat•

Omkrets og høyde•

Aktuelle kommentarer om treet: For eksem-•

pel hvor det står, hvorfor dere har valgt det og 

lignende. For eik kan dere også skrive om det er 

sommereik eller vintereik hvis dere fi nner ut av 

det.

Foto: dere kan laste opp foto av treet deres til •

www.beagleproject.org. Ta gjerne et bilde av hele 

treet for hver fenofase for å illustrere hvordan 

treet endrer seg.

Registrering av fenologi
Registrer datoen for start av seks fenofaser per år. 

Hvis dere ikke får med alle, er dette OK, registrer de 

dere har. Andre skoler i Europa vil gjøre det samme 

og tidspunktene for de fenologiske endringene vil 

kunne sammenlignes på www.beagleproject.org.

Bruk illustrasjonene til å identifi sere ulike stadier. 

Hvis mulig, fotografer fenofaseene og last opp til 

www.beagleproject.org.

1. Bladsprett. Når knoppene brister på treet og man 

kan se fargen av løvet som kommer ut av knoppen. 

2. Første blomstring. Når kronbladene har åpnet 

nok til at dere kan se innsiden av blomsten (dette 

gjelder bare for hestekastanje, rogn og lind).

3. Første utsprungede blader. Første løv er utrul-

let og bladformen er gjenkjennelig (selv om blad ikke 

har nådd full størrelse).

4. Modne frukter eller frø utviklet. Kun rogn har 

bær, registrer når disse blir røde. De andre trærne 

har frø, og disse skal være modnet og ha begynt å 

falle fra treet.

5. Begynnende løvfall. Det første løvet felles og de 

første kvistene begynner å bli bare. Merk at løv kan 

begynne å felles før de endrer farge.

6. Alle blader brune eller gule. Når alt løvet er 

brunt eller gult.

Er du usikker på om treet har nådd en av disse 

fasene eller ikke, sammenligne med andre trær av 

samme art i området. 

Noter datoen for når fenofasene starter. Dere kan 

selv velge hvor mange tre dere vil følge og hvor 

mange fenofaser dere vil registrere, men jo fl ere 

stadier som tas med, jo bedre vil resultatene bli. 

Registrer resultatene på www.beagleproject.org. Der 

kan dere også følge utviklingen for datarapporter-

ing fra andre europeiske skoler og sammenligne 

tidspunkter for fenofaser andre stader i Europa etter 

som disse blir rapportert.







Feltarbeidsskjem
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Detaljert beskrivelse av hver fenofase

Bladsprett:
Når man kan se fargen av de nye bladene gjennom åpningen i den oppsvulmede knoppen.

1 – For tidlig  2 – Registrer dette! 3 – Litt seint, men registrer likevel! 
  

Fotografer:  1 - Martin LaBar; 2 - axelkr; 3 - withrow.  Fra www.flickr.com

Første blomstring:
Når kronbladene har åpnet nok til at man kan se innsiden av blomsten

Fotograf: 4 - CaptPiper.  Fra www.flickr.com

Første utsprungede blader:
Første løv er utrullet og bladformen er gjenkjennelig (selv om bladet ikke har nådd full størrelse)

 5 – Litt tidlig!  6 – Registrer dette!

Fotografer:  5 - ting in PVB; 6 - mooglove. Fra www.flickr.com

Appendix 2



Modne frukter eller frø utviklet:
Kun rogn har bær, registrer når disse blir røde. De andre trærne har frø, og disse skal være modnet
og ha begynt å falle fra treet. 

 7 – Modne bær på en rogn 8 – Hestekastanjefrø

Fotografer:  7 - Tim Green aka atoach; 8 - bbusschots.  Fra www.flickr.com

Begynnende løvfall:
Det første løvet felles og de første kvistene begynner å bli bare. Merk at løv kan begynne å felles før 
de endrer farge

Fotograf:  9 - Simon Ward, Field Studies Council 

Alle blader brune eller gule:

 10 – Litt tidlig!  11 – Registrer dette!

 Fotografer:  10 - anslatadams; 11 - snakeeyes-man.  Fra www.flickr.com
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Organismer gruppert etter levesett/økologisk rolle 
(Dette er en ressurs til aktiviteten ”Trær som levende øyer”) 

Det er nyttig å gruppere organismer etter levesett fordi fokuset da blir på de ulike nivåene 
eller koblingene i økosystemet.  

Metode
� Velg et tre som dere ønsker å undersøke, bruk gjerne det treet dere registrerer fenologi for. 
� Begynn 50 meter unna treet. Fokuser på trekronen, trestammen og treets omgivelser. Noter 

organismer dere ser (type organismer og antall) og hvor de oppholder seg. 
� Gå inntil treet og undersøk greiner, løv, trerøtter og strølaget på bakken under treet. Noter 

også her organismer dere finner (type organisme og antall) og hvor de oppholder seg. 
� Dere kan sikkert også finne sportegn etter organismer selv om dere ikke ser selve dyret (for 

eksempel gnag på blader, ganger i veden på treet, rester av delvist oppspiste frø eller 
frukter, utgravinger under røttene, hulrom i treet, dyreknokler, ekskrementer med mer). 
Prøv å fastslå hvilke organismer som er ansvarlige for sportegnene. 

Illustrasjonene over kan være til hjelp i denne undersøkelsen. Du finner en indeks til 
organismene i illustrasjonene under. Noter gjerne andre arter/grupper som dere finner selv om 
de ikke finnes i denne veilederen. 

Registrer observasjonene i Feltskjema 1 (Antallet organismer av ulike arter/grupper dere 
finner og hvor dere finner dem) og i Feltskjema 2 (antallet organismer fordelt på hvilken 
rolle de har i økosystemet). Disse skjemaene kan du laste ned fra nettsiden til aktiviteten: 
”Trær som levende øyer”. 

Organisme-index til organismene i illustrasjonene over: 

1. Blåmeis 
2. Hakkespett
3. Lav
4. Tjuke
5. Eføy
6. Mose
7. Hjort
8. Snylteveps
9. Sommerfugllarve 
10. Svarttrost
11. Mus
12. Maur
13. Tusenbein
14. Meitemark 

15. Edderkopp
16. Bladminerer 
17. Ugle
18. Ekorn
19. Sommerfugl 
20. Trebukk
21. Skrukketroll
22. Flaggermus 
23. Galle
24. Misteltein
25. Barkebilleganger i veden 
26. Nøtteskrike 
27. Snutebille
28. Sopp

Ta gjerne foto av organismer dere finner og last opp til www.beagleproject.org



Beskrivelse av økologiske roller
Tabellen under beskriver de økologiske rollene som er listet i Feltskjema 1. Numrene i 
eksemplene under finner dere igjen i listen over og i illustrasjonene.

Levesett/økologisk rolle Beskrivelse 
Herbivorer Organismer som spiser på treet, f.eks.:  

� løv: sommerfugllarver (9) galledannende insekter (23) 
snegl, bladminerer (16) 

� ved: barkebille (25), tjuke (4), trebukk (20), hjort (7) 
� frø og frukter: ekorn (18), nøtteskrike (26), mus (11)
� nektar (pollinatorer): bie, sommerfugl, møll (19), flue 

Predatorer Dyr som spiser andre dyr, f.eks.:  
edderkopp (15), hakkespett (2), snylteveps (8), maur (12), 
Blåmeis (1) 

Nedbrytere Organismer som spiser dødt organisk materiale, f.eks.: 
meitemark (14), skrukketroll (21), sopp (28), tusenbein (13) 

Fastboende og besøkende Organismer som lever permanent eller midlertidig på eller i 
treet, f.eks.:   lav (3), mose (6), misteltein (24), eføy (5), 
flaggermus (22) 

Reproduserende arter Organismer som benytter seg av treet under reproduksjonen, 
f.eks.: svarttrost (10) 

Hulemakere /-beboere Hakkespett (2), ugle (17), blåmeis (1), mus (11), ekorn (18), 
flaggermus (22), bie 

Symbionter Nært samliv mellom ulike arter som begge arter har nytte av, 
f.eks.: sopp (28) 

Parasitter Organismer som utnytter/parasitterer på andre organismer til 
egen fordel og vertens ulempe, f.eks.: tjuke (4), 
galledannende insekter (23), misteltein (24), snylteveps (8) 


