iNaturalist: Udforsk biodiversitet
I denne øvelse går du på opdagelse på iNaturalist. Du kigger på arter, der findes i dit lokalområde, i
Danmark og i verden.
Det skal du bruge:


Skemaer i stil med nedenstående i det antal, du behøver. Hver øvelse kan udføres flere gange.

Vejledning:
1. Download og åbn iNaturalist appen (iPhone og Android)
2. Gå til udforsk
Udforsk dit nærområde:
3. Klik på et af de indtastede observationer i det lokale område.
4. Udfyld et skema i stil med nedenstående, tilføj evt. selv andre spørgsmål:
Dansk
navn

Videnskabeligt
navn

Hvor i verden findes
denne organisme?

Hvor får organismen sin
energi fra? (f.eks. mad)

Fortæl to interessante ting
om denne organisme

1.
2.

Udforsk Danmark:
5. Gå tilbage til udforsk og klik på en observation et andet sted i Danmark.
Udfyld ovenstående skema som før.
Udforsk verden:
6. Gå tilbage til udforsk og klik på en observation hvor som helst i verden, gerne på et andet
kontinent. Udfyld ovenstående skema som før.
Vælg selv:
7. Gå tilbage til udforsk og søg efter en organisme, du er interesseret i. Det kan være en
specifik art, eller noget mere generelt.
8. Når du har søgt kan du klikke på de tre linjer i øverste menu og trykke på krydset ved siden
af, hvor der står begrænset til nuværende landkortområde. Så kan du søge over hele
verden.
Besvar følgende spørgsmål
a. Hvad er din organisme?
b. Hvor i verden lever din organisme?
c. Kunne denne organisme bo i Danmark? Hvorfor? Hvorfor ikke?
d. Vælg dit yndlingsbillede af din organisme. Skriv et par linjer om billedet. Hvad sker der i
det? Du må gerne digte.
Eksempel: Det røde egern løber hurtigt over jorden, mens det leder efter mad. Det stopper op,
rejser sig lidt, lytter efter fjender. Til sidst forsvinder det op i et træ med en nød i munden. Når det
er sikkert, gemmer den nøden et sted til senere.
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