BioBlitz over Avnø
Efter besøg af 230 skoleelever, 100 andre deltagere og registrering af 600 arter ved en fantastisk
arbejdsindsats fra 40 naturvejledere, fagfolk – kærligt kaldet nørder - og praktiske fodfolk i
tidsrummet fredag den 17. august kl. 9 til lørdag kl. 15, har jeg nu gjort mig erfaringer med
konceptet BioBlitz. Og det skal gentages! Men nok lidt anderledes…
Det 1½ døgn var delt op i skolebesøg fredag formiddag, artsbestemmelse og målrettede
feltundersøgelser fredag eftermiddag, offentlig nattur fredag med fokus på padder, pattedyr,
flagermus og natsværmere, morgentur lørdag med fokus på fugle og planter. Og lørdag var der
”mangfoldighedsmarked” hvor besøgende kunne få inspiration til hvordan de kan øge
biodiversiteten hjemme hos dem selv.
I denne artikel beskriver jeg ”hvad jeg vil gøre næste gang” som en opsamling på de erfaringer jeg
gjorde mig. Hvis du har interesse i at læse hele evalueringen, så send mig en mail.
Hvor alt den uro?
Formålet med BioBlitzen var selvfølgelig at artsbestemme så mange arter på Avnø som muligt.
Men derudover var der mindst tre andre delformål ved arrangementet:




At få et billede af den natur, der er opstået på Avnø efter fredningen i 2002.
At formidle et kompleks begreb – biodiversitet - på en konkret måde.
At skabe rum for udvikling af et socialt netværk blandt Avnø’s venner

Så før jeg gør det igen, vil jeg prioritere hvilke af de 3 delformål, der skal vægtes højst.
Hvem får flest arter?
Hvis jeg skal lave en bioblitz med skoleklasser igen, så vil det primære formål være at formidle
biodiversitet på en konkret måde. Jeg vil lægge stor vægt på at få rigtig dygtige fagfolk med –
”nørderne” – da det var mødet med dem, der gjorde størst indtryk på deltagerne. Flere klasser skal
være i gang på same tid, så der kan være en konkurrence om hvem der registrerer flest arter.
Hver skoleklasse er sammen med mindst en lærer, en naturvejleder og en nørd. Læreren
forbereder eleverne inden besøget. Naturvejlederens rolle er at organisere og motivere. Og nørden
skal arbejde ud fra sin interesse sammen med eleverne. Emnet defineres af nørdens interesse.
Det kan være fugle, edderkopper, dyr i en sø, svampe eller alt muligt andet. Bare det er et
afgrænset emne. Forberedelsen går på at lære om begrebet biodiversitet. Og de skal selvfølgelig
søge viden om deres specifikke emne.
Har vi det godt?
Hvis jeg skulle lave en BioBlitz med det formål at vurdere udviklingen af naturen på Avnø, vil jeg
lægge vægten på det sociale blandt interessenterne bag Avnø. Der var en fantastisk arbejdsom
stemning blandt hjælperne i hele tidsrummet og vi var alle trætte, men også opløftede og tilfredse
ved afslutningen lørdag eftermiddag.
Så jeg kunne forestille mig at gentage BioBlitzen med mine samarbejdspartnere omkring Avnø.
Deres netværk kan være med til at tiltrække flere fagfolk næste gang. Jeg vil servere god mad og
sørge for at logistikken er i orden, så de kan få arbejdsro.

I en del af tidsrummet, skulle arbejdet kombineres med offentlige arrangementer med fokus på de
specielle øjeblikke. Det kan være turen om natten og morgenturen, der skal på programmet igen.
Biodiversitet – et FY-ord?
Der kom ikke særlig mange til de offentlige dele af arrangementet – øv! Måske var vejret for godt.
Måske var første weekend efter skolestart et dårligt tidspunkt. Måske var det de andre store
arrangementer i lokalområdet samme weekend, der fik opmærksomheden? Det er jo ikke helt til at
vide. Og jeg spørger mig selv om ordet biodiversitet virker direkte frastødende - om man skal slette
ordet helt fra PR-materialet?
Men uanset – vi fik utrolig god pressedækning undervejs og efter arrangementet. TV2 øst lavede
et fint indslag i primetime, det lokale dagblad bragte et helt opslag om projektet og Naturstyrelsen
sendte det ud til 18.000 læsere som en nyhed på forsiden af hjemmesiden. Sandsynligvis vil der
også komme omtale i DN’s medlemsblad.
Det var et mastodont-arrangement, som jeg brugte rigtig meget tid på at forberede, gennemføre og
vi rydder stadig op! Men – som vi alle ved – så er det jo sjovest, at hoppe over der hvor gærdet er
højst 

Faktaboks: PROGRAM
BioBlitz over Avnø
Fredag den 17. august
Kl. 9 – 12. JAGTEN
11 lokale skoleklasser drager ud på Avnø for at fange, samle, fotografere og registrer arter.
Kl. 13 – 16 INVESTIGATE
Artsbestemmelse og feltundersøgelser ved fagfolk.
Kl. 19:30 – 23 NATTEN KALDER DYR FREM
Offentlig tur med fokus på natsværmere, flagermus og padder
Lørdag den 18. august
Kl. 6 – 8 MORGENTUR I HAVØRNENS RIGE
Offentlig tur med fokus på fugle og planter
kl. 10 – 15 MANGFOLDIGHEDSMARKED
Stande med information om og udstyr til at få større biodiversiteten hjemme hos dig selv.
Kl. 14:30 RESULTATET GØRES OP
Taler ved DN’s præsident, skovrider og bestyrelsesformand samt udtrækning af vindere af div.
konkurrencer. Pindemadder og boblevin.

