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Alle åer, søer og vandhuller er vigtige for dyr og planter. Også 
de små vandhuller. Ja, faktisk er selv den mindste lille havedam 
og vandpyt vigtig. Her kan dyr nemlig leve og overleve et kort 
stykke tid, inden de rejser videre til et nyt vandhul. 

I dette hæfte skal vi udforske livet i vores søer, åer og vandhuller. 
En del af udforskningen kan I lave hjemme i klassen. Men I skal 
også ud til åerne, søerne og vandhullerne og undersøge deres 
fantastisk liv. Særligt om foråret og om sommeren kommer der 
mange dyr frem. Og hvis I ser nærmere på dem, kan I lære meget 
om naturen. 

Der vil være dyr, der er mange af. Det er de almindelige. Og så vil 
der være dyr, der er få af. Det er de sjældne. Det kan også være, 
at I finder en art, som ikke har været der før.

Mens der kommer nye arter til, forsvinder andre. Ved at lave 
undersøgelser kan I finde ud af, hvorfor nogle arter forsvinder, og 
hvordan man kan passe bedre på dem.

GOD ARBEJDSLYST!

VI HAR OVER 

100.000 
ÅER, SØER OG 
VANDHULLER 

I DANMARK
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Der er stor forskel på, hvilke dyr og planter du fin-
der ved henholdsvis søen og havet. Det er, fordi det 
er forskellige økosystemer. I søen er der ingen salt i 
vandet. Det passer til nogle bestemte dyr og plan-
ter. I havet er der rigtig meget salt, og det passer til 
nogle andre dyr og planter. Dyr og planter er oftest 
tilpasset et bestemt økosystem. 

ØKOSYSTEMER 
 ALLE ALLE 
   VEGNE   VEGNE

I økosystemet er de forskellige 
dyr og planter afhængige af 
hinanden. Fisken i åen er afhængig 
af, at der er små fisk og insekter, 
som den kan spise. Planterne på 
åens bund er afhængige af, 
at solens lys rammer dem. 

Nogle planter vil gerne gro, hvor der er meget næring, 
så de hurtigt kan vokse sig store og skygge for de andre planter. 
Andre planter nøjes med meget lidt og vokser langsomt. 
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SVÆRT ORD: 
ØKOSYSTEM

Et økosystem er et naturområde, 
hvor forskellige arter af dyr og 

planter lever sammen og er 
afhængige af hinanden

Eksempler på økosystemer: 
hav, skov, sø
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DEL JER I GRUPPER OG TAG UD TIL JERES LOKALE SØ. 
Her skal I undersøge de dyr, I fanger fra bredden af søen. 

Undervejs skal I optage en video, hvor I svarer på nogle spørgsmål. 

I skal optage, når I ser dette ikon:  

DET SKAL I BRUGE: 
• Fiskenet
• Stopur
• Syltetøjsglas eller hvid plastikbakke 
• Målebånd
• Mobiltelefon eller iPad 
• Plakat med almindelige dyr i søen 

SÅDAN GØR I:
Start med at finde det sted ved søen, hvor I gerne vil fiske. Det kunne være under 
en bro eller et sted, hvor der er mange vandplanter. Når I har fundet jeres sted, 
skal I måle to meter af på bredden. Det er jeres zone. Og kun her må I fiske. 

BESKRIV DET STED, I HAR VALGT AT FISKE. 
Er vandet klart? Kan I se bunden af søen? Er der vandplanter på bunden? 

Nu skal I bruge stopuret. Vælg to personer, som fisker med hvert sit net.  
Resten af gruppen tager tid og hjælper dyrene over i bakker. 

SÆT STOPURET PÅ TRE MINUTTER. HVOR MANGE DYR KAN I FANGE? 
Vis til kameraet, hvad I har fanget – og fortæl, hvor mange dyr der er i jeres  
bakke? Er de forskellige? Eller er det den samme art, I har mange af?   

Vælg et af de dyr, I har fanget. Hvordan tror I, det lever i søen? Har dyret  
nogle evner, der gør det særligt god til at leve i en sø? 

Når I er færdige med at tale om jeres dyr, skal I slippe dem fri i søen igen. 
Hvorfor tror I, at det er vigtigt, at alle hold fisker i lige lang tid?  

ØVELSE: UNDERSØG DYRENE I SØEN
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Skema til sammenligning af små økosystemer i jeres sø

DYR I SØEN ANTAL DYR PÅ 3 MINUTTER INDENFOR 2-METERS ZONE

HOLD 1 HOLD 2 HOLD 3 HOLD 4 HOLD 5

VÅRFLUELARVER

DØGNFLUER

SLØRVINGENYMFER

SKØJTELØBER

SNEGL

TANGLOPPER

MUSLINGER

RYGSVØMMER

SLAMBØRSTEORM

DANSEMYGGELARVE

BUGSVØMMER

VANDBÆNKEBIDER

IGLER

Kopiark



Vandhullets sammensætning af smådyr siger noget 
om, hvor rent vandet er. Derfor skal I nu fange små-
dyr i vandhullet og dele dem op i bestemte grupper. 

Tag fiskenet, skeer, akvarier eller en balje og even-
tuelt waders med ned til jeres nærmeste vandhul. 
Nu gælder det om at fange en masse forskellige 
dyr, så I kan lære jeres vandhul at kende.

Hvor mange – og hvilke – dyr, I finder i vandhullet, 
afhænger af, hvor meget ilt der er i vandet. I et 
vandhul med meget ilt, er vandet rent, og alle dyr 
kan trives. I et vandhul med lidt ilt vil vandet ofte 
være forurenet, og færre dyrearter kan trives. 

Hvis der er mange arter, siger man, at vandhullet 
har en høj biodiversitet. 

SMÅDYRENE 
   SLADRER! 

SVÆRT ORD: 

BIODIVERSITET

Biodiversitet er det mylder af liv, som 

findes overalt på kloden, i form af dyr, 

planter, svampe og bakterier. Mange 

steder er biodiversiteten truet, fordi 

vi ændrer vores natur til blandt 

andet landbrug, skovbrug og 

nye byer og veje.
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Som vandhullets detektiver skal I nu 
undersøge jeres vandhul. Vi har ud-
valgt nogle dyr, som I skal forsøge at 
finde. Dem kalder vi for indikatordyr. 

På skemaet kan I se, hvilken vand-
kvalitet de forskellige dyr kræver for 
at kunne leve i vandhullet. 

DET SKAL I BRUGE:
• Fangstnet
• Plastikbakker
• Skeer og små glas, for eksempel et 

syltetøjsglas
• Makroindeks-skemaet her i bogen
• Lup eller stereolup.

SÅDAN GØR I:
1: Beskriv vandet
• Er det grumset eller rent? 
• Bobler det fra bunden?
• Hvordan lugter det? 

2: Fang dyr med fiskenettet
Husk at fiske mellem vandplanterne 
og på bunden. Hvis I har gummistøvler 
eller waders på, kan I sparke dyrene 
op fra bunden og lade strømmen 
føre dem ind i nettet 

3: Tøm nettet i en plastikbakke eller i 
et glas

4: Undersøg jeres fangst 
• Sæt en streg på arket på næste 

side hver gang, I finder et dyr fra 
makro-indekset 

• Hvilke dyr har I fanget flest af og 
hvor mange? 

ØVELSE:
VANDHULLETS 
DETEKTIVER
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SVÆRT ORD: INDIKATORDYR
Nogle dyr kan klare sig i vand med kun lidt ilt, mens andre har brug for meget ilt for at overleve. 

ET GODT INDIKATORDYR ER: Nemt at fangeNemt at genkendeFindes mange steder i vandløbet eller søen
Har et specifikt iltkrav



Rottehalerne har lange ånderør, der ligner 
snorkler. Hvis der er lidt eller næsten 
ingen ilt i vandet, stikker de røret op over 
vandoverfladen og får på den måde ilt fra 
luften.

DYR BESKRIVELSE ANTAL FUNDNE
(SÆT STREGER)

SLØRVINGENYMFER
Slørvingenymfer har seks ben, lange 
antenner og to lange haletråde. De 
ånder gennem huden og er derfor 
meget afhængig af iltrigt vand. 

RIGTIG GOD 
VANDKVALITET

DØGNFLUENYMFER
Døgnfluenymfer har seks ben, tre 
slanke haletråde og ånder gennem hu-
den. De har simple gæller langs krop-
pen, som gør, at de har nemmere ved 
at optage ilt end slørvingenymferne.

RIGTIG GOD 
VANDKVALITET

VÅRFLUELARVER
Vårfluelarven har seks ben og laver 
ofte transportable ’huse’ af planter og 
småsten. Her gemmer de sig ligesom 
en snegl i sit hus. På den måde kan de 
beskytte sig imod rovdyr.

GOD 
VANDKVALITET

FERSKVANDSTANGLOPPER Tanglopperne ligner små rejer. De 
kræver en del ilt i vandet og findes 
ofte i rindende vand eller i større søer. 
At de er krebsedyr og ikke insekter, 
kan man blandt andet se på deres ti 
ben. Insekter har kun seks.

VANDBÆNKEBIDER

GOD 
VANDKVALITET

Vandbænkebidere ligner bænkebidere 
på land, men kroppen er mere flad. 
De tåler en del forurening, fordi deres 
bagerste ben er omdannet til gæller. 
De bor på bunden, hvor de nedbryder 
døde planter.

UDMÆRKET
VANDKVALITET

RØDE DANSEMYGGELARVER Dansemyggelarver er røde, fordi de inde-
holder noget, der hedder hæmpglobin. Det 
binder ilt, og derfor kan larverne overleve 
i vand med en meget lidt ilt. Ofte kommer 
de i flokke. Du kan kende dem på de fire 
’tråde’ bagerst på kroppen.

DÅRLIG
VANDKVALITET

SLAMBØRSTEORM Slambørsteormene kan blive op til tre 
centimeter lange. De indeholder meget 
hæmoglobin og optager ilt over hele 
kroppen, også gennem tarmene. De kan 
leve på steder med stort set ingen ilt. De 
kommer ofte i store flokke.

DÅRLIG
VANDKVALITET

ROTTEHALER MEGET DÅRLIG
VANDKVALITET

Kopiark10
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DEN ONDE CIRKEL I EN FORURENET SØ
• Meget forurening betyder mange alger
• Algerne skygger for lyset, så planterne på bunden dør og dermed 

ikke laver ilt 
• Når bundplanterne forsvinder, så forsvinder rovfiskenes gemme-

steder. Desuden har rovfiskene svært ved at jage, fordi algerne 
gør vandet uklart

• Mængden af små fisk bliver større. De spiser dyreplankton 
• Når dyreplankton bliver spist, er der ikke nogen til at spise alger-

ne, som så bliver flere og flere
• Når algerne dør, synker de til bunden og bliver nedbrudt. Mikroor-

ganismerne på bunden bruger ilten i vandet til at nedbryde algerne.

FORURENEDE   
        SØERVandet i vandløb, åer og søer kan blive forurenet fra 
flere steder. Tidligere kom meget af forureningen 
fra spildevand, dvs. vand fra toilettet, badeværelset 
eller køkkenet. Men efter, vi har fået rensningsan-
læg, er forureningen herfra blevet mindre. 

I dag kommer forureningen oftest fra landbrug, fordi 
gødning fra markerne løber ud i søer og vandløb. 

Hvis en sø er forurenet, kan det ende i en ond cirkel. 
Der kommer for mange alger i vandet. De skygger for 
sollyset, hvilket blandt andet betyder, at vandplanter-
ne på bunden dør – og dermed ikke kan lave ilt.  
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DEN GODE CIRKEL I EN REN SØ
• Der er meget dyreplankton i vandet, som spiser algerne i vandet
• Vandet er klart, fordi der er få alger. Det betyder blandt andet, 

at rovfiskene kan bruge deres syn og jage i det klare vand
• De små fisk bliver holdt nede af rovfisk. Få småfisk betyder, at 

der er mere dyreplankton, der kan spise alger
• Solens stråler kan nå ned til bunden, så planterne, der laver ilt, 

kan vokse
• Udover at lave ilt er planterne et godt skjulested for rovfisk.

DYR ER EKSPERTER I TILPASNING
Alle dyr har noget, de er gode til. Fisken er god til at 
svømme, frøen kan springe, og guldsmeden kan flyve. 
De har gennem mange millioner af år udviklet sig, så de 
er specielt dygtige til at overleve lige netop der, hvor de 
bor. De har med andre ord tilpasset sig til et bestemt 
habitat. Man kan ofte se på et dyrs krop, hvilket habitat 
det er tilpasset til. 

SVÆRT ORD: 

HABITAT

Man kalder det sted, hvor 

et bestemt dyr bor, for et 

habitat. For eksempel er 

fiskens habitat søen 

eller havet.
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Gå ned til dit lokale vandhul eller sø og find et vandin-
sekt. Husk at passe godt på det, mens du kigger på det. 
Det kan du for eksempel gøre ved at putte det i et sylte-
tøjsglas med huller i låget, så det kan få luft. 

FIND KENDETEGN
Kig grundigt på dyret fra alle vinkler. Hvor mange ben 
har det? Har det skel, pels eller en anden form for hud? 
Hvordan ser dens mund ud? 

Lav en liste med alle de kendetegn, som dyret har:

ØVELSE: 
HVILKET HABITAT 
ER DYRET 
TILPASSET TIL?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Når du har lavet listen, skal du tegne dyret. De kendetegn, 
som du har skrevet ned, skal være tydelige på tegningen.

TEGN DYRET
Tegn dyret her



TAG DIT VANDINSEKT MED TILBAGE TIL SKOLEN, 
HVOR DU SKAL BUGE DET I ET SPIL.

Husk at sætte det tilbage i vandhullet eller søen, når I er 
færdige med spillet.

SÅDAN GØR DU: 
• Tegn dyret og skriv de tre vigtige kendetegn.
Nu skal du undersøge:
• Hvor langt er dyret?
• Hvor mange ben har dyret?
• Hvordan trækker dyret vejret, når det dykker?

For at kunne måle dyrets dykkeevne, skal du bruge en gen-
nemsigtig beholder. Det kan være et glas eller et akvarium. Put 
dyret heri og observer, hvad dyret gør, når det skal have luft:

1. Lægger sig lige under overfladen (bruger et ånderør)
2. Kommer op til overfladen en gang imellem (fysisk lunge) 
3. Bliver nede på bunden (gæller).

Giv dyret en score fra 1-3 alt efter, hvad du  
observerer.

For at kunne teste, hvor hurtig dit dyr er, skal du lave en 
aflang testbane. Du kan for eksempel bruge en lille stump 
tagrende, der er lukket i enderne, og som fyldes med vand. 
Du kan også inddele en hvid bakke i smalle baner og lade 
dyrene svømme der. Det er vigtigt, at banerne ikke er for 
brede, for så svømmer dyrene i cirkler. Hvor mange centi-
meter svømmer dyret i sekundet?

Når du har udfyldt dit kort, er du klar til at spile med dine 
klassekammerater. I kan spille:

1. Hvilket dyr er sejest? Find en modstander og sammen-
lign jeres dyrs længde, antal ben, dykkeevne og hur-
tighed. Hvilket dyr er sejest? Den, der vinder, får den 
andens kort. Hvis det står lige, går I bare videre til næste 
modstander. Fortsæt, indtil der er fundet en vinder

2. Hvem kan tegne dit dyr? Giv dine klassekammerater dy-
rets tre kendetegn uden at vise dem dit kort.  
Indsaml tegningerne: Hvilken ligner bedst dit dyr?

SPIL: 
ER DIT DYR DET 
SEJESTE? 
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Tegn dit dyr og skriv tre tillægsord, 
der beskriver det godt

Tegn dit dyr og skriv tre tillægsord, 
der beskriver det godt

Dyreart:

Længde                 mm

Antal ben

Dykning

Hastighed            cm pr. sekund

Længde                 mm

Antal ben

Dykning

Hastighed            cm pr. sekund

Dyreart:
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RYGSVØMMER 
	 –	ET	DYR	MED	

  TILPASNINGER
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Rygsvømmeren er et eksempel på et dyr med seje tilpasninger. 
Rygsvømmeren lever i vandoverfladen, hvor den ligger med ma-
ven opad og venter på byttedyr. Når der kommer et andet insekt 
forbi, slår den til! Det gør den ved at spidde dyrene med sin syle-
spids snabel. Rygsvømmeren har ikke gæller, men lunger og skal 
derfor op til overfladen for at trække vejret. Det betyder, at den 
kan leve i meget forurenet vand med et lavt iltindhold.
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DE FREDEDE DE FREDEDE 
    PADDERPADDER

Frøer, tudser og salamandre er padder. De er alle 
fredede i Danmark. Det betyder, at man ikke må slå 
dem ihjel, og man må heller ikke ødelægge deres 
levesteder. 

Padderne begynder livet ved at blive klækket ud af 
et æg nede i vandet. De klækker som haletudser. 
Allerede som nyfødt kan haletudsen svømme rundt 
i vandet, fordi den har finner, og fordi den kan bruge 
sine gæller til at trække vejret med.

Senere får haletudsen bagben og lunger, og så forsvin-
der gællerne. Når det sker, er haletudsen næsten for-
vandlet til en frø. Frøen lever det meste af sit liv på land.   Gruppe af butsnudet frø
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FJENDER
Padder har det ikke altid nemt, hverken når de er haletud-
ser eller udvoksede frøer. De har nemlig mange fjender. I 
vandhuller, hvor der er fisk, er padderne et nemt bytte, og 
de er også et godt måltid for mange fugle og for den store 
vandsalamander. 

Også de voksne frøer har mange fjender: Pindsvin, mus, fugle 
og grævling blandt andet. Der er også mange frøer, der bliver 
kørt over i trafikken, når de prøver at krydse en vej. 

FØDE
Haletudser spiser alger og bakterier. Frøerne er glubske rov-
dyr, der spiser, hvad de kan få fat i, så længe de kan sluge det. 

Æg af butsnudet frø



I grupper skal I nu lave jeres eget vandhul.

HVORFOR SKAL VI LAVE ET VANDHUL?
Et vandhul er levested for mange dyr og planter. Når I laver je-
res eget vandhul, kan I give dyrene nye levesteder, og samtidig 
kan I følge med i den udvikling, der sker i et nyt vandhul. 

DET SKAL I BRUGE: 
• Skovl
• Bassinfolie 
• Sten i forskellige størrelser.

SÅDAN GØR I:
1. Inden I begynder at grave, skal I finde ud af, hvor vandhullet 

skal være, og hvor stort det skal være. Selv et lille vandhul er 
godt for dyrene. Hvis I gerne vil have overvintrende dyr, skal 
det være cirka 80 centimeter dybt for, at bunden ikke fryser 
til is om vinteren. I kan også overveje, om vandhullet skal 
være rundt, eller om det skal formes på en anden måde.  

2. Nu skal I grave hullet. For at sikre at vandet ikke siver væk, 
kan I bruge bassinfolie, som I lægger i bunden af vandhullet. 
Bruger I bassinfolie, skal I sørge for, at der ikke er skarpe sten 
i jeres hul.  

3. Når folien er på plads, skal I lave kanten. I kan selv bestemme,  
hvordan den skal se ud. I kan evt. grave græstørv op i kanten 
og lægge folien ind under tørvene, så folien bliver holdt på 
plads. Nu kan I lægge sten ud, så kanten ser mere naturlig ud, 
og der er gemmesteder for dyrene. Husk, at vandstanden ikke 
må være højere end til kanten af folien. Og husk at lave en 
bred kant. Det er nemlig her, de fleste dyr godt kan lide at bo. 
I kan også lave forskellige vanddybder.  

4. I er nu klar til at fylde vand i vandhullet.

ØVELSE: 
LAV JERES EGET VANDHULL
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PLANTER
Planter er gode til at tiltrække insekter. Men! 
Hvis der kommer for mange døde plantedele 
i jeres vandhul (for eksempel blade, der falder 
af et træ eller en busk), kan det tage ilten fra 
jeres vandhul. 

Det er vigtigt, at I vælger planter, der er na-
turligt hjemmehørende i Danmark, da mange 
insekter kun kan leve på de hjemmehørende 
arter. 

Planter I kan plante nede i vandet:  
• Åkander
• Liljer
• Iris
• Vandmynte
• Vandspir
• Vandpileurt 
• Sumpkalla 

Planter I kan plante i kanten af vandhullet:
• Påskeklokke
• Engkabbeleje
• Akeleje
• Storkenæb
• Violfrøstjerne
• Hvid fredløs
• Lavendel
• Tidselkugle
• Sankt Hansurt
• Blåhat

DYR
Man kan godt få lyst til selv at sætte dyr ud i 
sit nye vandhul. Men det skal man slet ikke. 
De skal nok komme af sig selv – bare vent. 
Det kan være rigtig dårligt for vandhullet at 
sætte fisk ud, fordi de skider en masse næring 
ud i vandet og spiser insekterne.

SVÆRT ORD: HJEMME-HØRENDE
Når en plante eller et dyr er hjemme-hørende i Danmark, betyder det, at den er tilpasset de naturområder, der er i Danmark. Blandt andet er oddere og ørreder hjemme-hørende arter.
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Det er helt afgørende for livet i vandhullerne, at der er 
ilt i vandet. Næsten alt levende har brug for ilt. I luften 
omkring os er der næsten altid den samme mængde ilt 
– nemlig 21 procent. Men det er helt anderledes nede i 
vandet, hvor iltmængden kan svinge meget.

Mængden af ilt i vandet afhænger af vandets temperatur 
og af, hvor meget ilt der tilføres og bruges i vandet.

MERE ILT – MERE LIV
HVOR KOMMER ILTEN FRA? 
Ilten kommer til søer og vandhuller fra luften og fra de 
planter, der lever i vandhullet. Der kommer mest ilt fra 
luften, når vandet blandes rundt og sættes i bevægelse 
af bølger og vind, eller når den kommer med et rindende 
vandløb. 

Vandplanterne producerer mest ilt, når solen skinner kraf-
tigt, og vandet er klart, så lyset kan nå bundplanterne.     

Sol (energi)

Vand

Ilt

CO2

Sukker
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I grupper skal I nu undersøge ilten i vandet.

DET SKAL I BRUGE:
• Friske skud af vandpest
• En clips
• Et højt glas
• Akvarievand
• En lampe med en stærk pære.

SÅDAN GØR I:
Klip et par otte-ti centimeter lange skud af frisk vand-
pest. Sæt en papirclips i spidsen af skuddet og put det 
ned i et glas med akvarievand, så snitfladen vender opad 
under vandet. Lys på vandpesten i glasset. I løbet af kort 
tid vil der komme små bobler ud af stænglen. Det er ilt, 
der dannes ved fotosyntese.

DISKUTER I GRUPPEN:
• Kan I finde metoder til at opsamle flere bobler?
• Kan I finde metoder til at tilføre mere ilt til vandhul-

lerne eller metoder, der gør, at der ikke bliver brugt så 
meget ilt?

ØVELSE: SE ILTEN
SVÆRT ORD: FOTOSYNTESE

Fotosyntesen er en biologisk proces, hvor planter laver CO2 og vand om til sukkerstoffer 
og ilt. 
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Planteplankton er navnet på de organismer i søen, der 
ikke selv kan bestemme, hvor de vil flytte sig hen. De 
er nødt til at følge med vandets bevægelser og strøm-
me. De fleste er så små, at man ikke kan se dem med 
det blotte øje. Men I kan også støde på meget store 
og meget synlige planktonorganismer. For eksempel er 
vandmænd også plankton. 

PLANTEPLANKTON ER MIKROALGER
Planteplankton vokser ved fotosyntese ligesom plan-
terne på landjorden. Af samme grund kaldes det også 
for det grønne plankton. Det er ofte grønligt i farven.

Ligesom andre organismer, der laver fotosyntese, er 
algerne første led i fødekæden. De bliver nemlig spist 
af en lang række dyr. Algerne er meget små. De største 
kan blive op til et par millimeter, men langt de fleste er 
kun nogle tusindedele af en millimeter. 

DET USYNLIGE 

  PLANKTON
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Alger findes i et utal af forskellige former. Nogle 
flyder rundt med vandmasserne, mens andre 
ligger på søbunden på lavt vand, hvor de er 
garanteret masser af sollys.   

Alger har brug for sollys for at vokse. Derfor er 
der flest alger i vandet i sommerhalvåret. De 
begynder at vokse i det tidlige forår, når der er 
nok sollys, og de formerer sig ved, at hver enkelt 
celle deler sig i to, når den er blevet stor nok. Det 
gentager sig igen og igen, så længe der er lys og 
næring nok i vandet. I efteråret bliver der igen for 
lidt lys. De fleste af de alger, der er tilbage, dør og 
falder til bunds. 

DYREPLANKTON SPISER PLANTEPLANKTON
Planteplankton er blandt andet føde for dyre-
plankton, som består af en lang række forskellige 
organismer: Fiskeæg, fiskelarver, krebsdyr, snegle, 
orme og mange andre. 

Nogle af de mest almindelige arter er tanglopper 
og dafnier. Udover planteplankton æder de også 
bakterier, rester af døde organismer – og hinanden. 
Dyreplanktonet selv er føde for rigtig mange 
andre dyr og organismer så som fisk, svampe og 
muslinger.



Planteplankton er afhængigt af lys for at vokse, derfor er det bedst at 
undersøge det i sommerhalvåret. Del jer i grupper og tag ud til jeres 
lokale sø for at finde plankton. 

DET SKAL I BRUGE:
• Mikroskop
• Objektglas
• Dækglas
• Pipette
• Vand med plankton
• Planktonnet

SÅDAN GØR I:
1. Træk planktonnettet 50-100 meter gennem vandet ved at gå frem og 

tilbage langs en fx en bro eller ved søbredden
2. Hold nu nettet, så det hænger med den spidse ende nedad. Hæld 

vand ned langs indersiden af nettet, så det plankton, der sidder der, 
bliver skyllet ned i bunden af nettet    

3. Tap planktonprøven over i et glas
4. Hvis I ikke skal bruge prøven med det samme, kan den opbevares i 

køleskab, men det er sjovest at undersøge vandet med det samme, for 
så er der stadig liv i planktonet.

ØVELSE: 
UNDERSØG PLANKTON
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PÅ SKOLEN
Hjemme på skolen skal I gøre prøven klar.
1. Tag en dråbe vand op på objektglasset og læg dækglasset over.  

Put eventuelt en lillebitte klat vaseline under hvert hjørne af 
dækglasset, så dyreplanktonet ikke bliver mast under dækglasset

2. Sæt objektglasset under mikroskopet og sæt mikroskopet 
på mindste forstørrelse. Juster på det store hjul på siden af 
mikroskopet, indtil I kan se planktonet. Stil derefter skarpt på 
det lille hjul  

3. Nu kan I undersøge planktonet.

Planteplankton lever, hvor der er sollys nok til at kunne lave 
fotosyntese. Derfor har mange af arterne tilpasninger, der gør, at 
de ikke så let synker til bunds. Det kan være en særlig kropsform 
eller udvækster. I kan kende planteplanktonet på, at det indehol-
der grønkorn, der giver dem en grønlig farve.

Dyreplankton kan I som regel kende på, at det bevæger sig rundt i 
vandprøven. Flere arter har store vedhæng, som de bruger til at  
bevæge sig med. De har store øjne og kan også have fimrehår, 
som de bruger til at filtrere vandet for alger. 

SNAK SAMMEN I GRUPPEN:
• Hvor mange forskellige arter har I fundet af henholdsvis dyre- 

og planteplankton?
• Hvordan kan I kende forskel på dyre- og planteplankton?
• Vælg hver en af jeres plankton og tegn den i stor størrelse med 

alle de detaljer, I kan få øje på.
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I skal nu lave jeres egen mikroverden i en krukke med 
vand, mudder, dyr og planter fra et vandhul. I jeres mi-
kroverden kan I følge livet og naturens kredsløb dag for 
dag og på den måde lære noget om jordens biosfære.

BIOSFÆREN 
Biosfæren er alle de steder, hvor der findes liv her på 
jorden, i de dybeste have, de højeste bjerge og i luften 
endnu højere oppe.

Biosfæren er et lukket system, hvor alle stoffer hele tiden 
genbruges. Det er kun energien, der driver systemet, der 
kommer udefra. Den kommer fra solen – jordens motor. 

ET LUKKET KREDSLØB 
En lukket krukke med vand, bundmateriale og organismer 
fra et vandhul er også et lille lukket kredsløb, der drives 
af solens energi. Men det kræver, at der er planter, der 
opbygger sukkerstof ved hjælp af fotosyntese, at der er 
dyr, der æder sukkerstofferne, og bakterier og svampe, 
der nedbryder de døde planter og dyr til genbrug. 

Kulstof, ilt og mange andre stoffer vandrer hele tiden 
gennem kredsløbet. De bygges op, sættes sammen på 
nye måder og brydes ned igen. Det sker først og frem-
mest ved hjælp af de planter, dyr, bakterier og svampe, 
der lever i biosfæren. Det er muligt at holde liv i en sådan 
mikroverden i lang tid. 

LAV JERES EGEN MIKROVERDEN
I skal nu tage ud til jeres lokale vandhul for at hente det, I 
skal bruge til jeres mikroverden. 

DET SKAL I BRUGE:
• En ren krukke med skruelåg, der lukker helt tæt. Det 

kan også være en stor flaske 
• Mudder/bundmateriale og vand med mikrodyr og 

-planter fra et vandhul

HELE VERDEN 

I EN KRUKKE

SÅDAN GØR I:
• Fyld glasset cirka trekvart op med vand fra vandhullet
• Fyld tre til fem centimeter mudder fra bunden af 

vandhullet i glasset
• I kan også putte nogle enkelte små planter og insekter 

ned i glasset. Større dyr og planter vil ikke overleve 
længe og kan skabe ubalance i jeres mikroverden.

PÅ SKOLEN
Når I er kommer tilbage til skolen, skal I stille glasset lyst, 
men ikke i direkte sollys og ikke varmere end 20 grader. 
Hvis I har flere glas, kan I prøve at stille dem i forskellige 
temperaturer

Hold glasset lukket og hold øje med det i mindst seks 
uger. Hvis flere mikroverdener er i gang samtidigt, kan I 
holde øje med, om de udvikler sig forskelligt. 

Skriv ned, hvad der sker i glasset og tag eventuelt et foto 
med jævne mellemrum. 
• Skifter vandet farve, og bliver det grumset eller klart?
• Kan I se levende organismer med det blotte øje – eller 

gennem en lup?
• Hvordan ser bundmaterialet ud? 

DISKUTER I GRUPPEN:
• Hvad kan vi lære om jordens biosfære ved at se på 

glassene? 
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HVORFOR SKAL VI OVERHOVEDET HAVE VANDHULLER? 
Alle søer og vandhuller er vigtige for dyr og planter i na-
turen. Det gælder også de små vandhuller, som tørrer ud 
en del af året. Ja, faktisk er selv den mindste havedam og 
vandpyt en del af et stort netværk af ferskvand i naturen. 
Hvis vi ikke passer godt på vandhullerne, er der mange 
dyr, der risikerer at uddø. 

HVAD KAN VI GØRE? 
• Vi kan lave flere vandhuller 
• Vi kan lave rene vandhuller
• Vi kan lave forskellige slags vandhuller 

Det betyder nemlig, at vi kan bevare de mange forskellige 
dyr og planter, der lever ved vandhullerne. 

De sidste 100 år er langt over halvdelen af vandhullerne 
i den danske natur blevet tømt for vand, så de i stedet 
kunne bruges til at dyrke landbrug.

Mange af vandhullerne er også blevet forurenet af  
gødning og sprøjtegift fra landbruget, kemikalier fra 
industrien og spildevand fra byerne. Derfor er nogle af 
de dyr, der lever i søer, åer og vandhuller, blevet sjældne 
eller helt forsvundet fra Danmark. 

I dag er vi heldigvis begyndt at gøre noget godt for 
vandhullerne. Nye love betyder, at vi ikke længere leder 
så meget forurening ud i dem. Der bliver også gravet 
nye søer, og mange gamle vandhuller bliver genskabt til 
glæde for dyr, planter og mennesker.   

VANDHULLER 
ER VIGTIGE

Gå sammen to og to og undersøg, hvordan jeres lokale vandhuller 
har udviklet sig gennem tiden. Gå ind på arealinfomation.dk og søg 
efter et gammelt og et nyt luftfoto af jeres lokalområde: Hvad er der 
sket med vandhullerne de sidste ti år? 

TAG UD I JERES LOKALOMRÅDE
• Tag ud og find nogle af de vandhuller, I har set på kortet. Hvordan 

ser de ud nu? Er de rene eller forurenede? 
• Hvad har mennesker brugt det til gennem tiden? Spørg ældre 

mennesker, lokalhistorisk forening, fiskeklubber og hvem, I ellers 
kan komme i tanke om, hvordan jeres vandhuller så ud for 10, 25, 
50 og måske 100 år siden 

ØVELSE: 
UNDERSØG, HVORDAN DINE LOKALE 
VANDHULLER HAR ÆNDRET SIG
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SÅDAN GØR I
Ved søen
Led efter et vandhul eller en sø i nærheden af jeres skole. 
Se, om I kan finde æggene i kanten af vandet. Ofte vil de 
ligge et sted, hvor vandet ikke er ret dybt. Hvis I fandt 
æg sidste år, er der god chance for, at I kan finde nogle 
det samme sted. 

Når I har fundet æggene, så tag en mindre klump, ikke 
mere end 20 æg, og placer dem i syltetøjsglasset sammen 
med lidt vandplanter fra vandhullet. Hvis I vil pynte 
akvariet, kan I tage lidt sten, bark eller flere vandplanter 
med hjem. 

På skolen
Stil akvariet lyst, men ikke i direkte sol, da det får algerne 
til at vokse. Det må heller ikke stå for varmt. Kig til ha-
letudserne hver dag og se, hvordan æggene vokser. 

DET SKAL I BRUGE: 
• Vand og lidt planter fra der, hvor I henter æg eller 

haletudser
• Beregn cirka en liter vand pr. æg eller haletudse
• Et fiskenet til at fange æggene med
• Et syltetøjsglas til at transportere æg eller haletudser
• Et akvarium 
• En beholder til at transportere det vand, I skal have 

med hjem
• Fiskefoder 
• En sten eller noget bark

ØVELSE: 
LAV ET AKVARIUM 
OG FØLG FRØENS UDVIKLING

Når haletudserne klækker, skal de have noget mad. I kan 
give dem almindeligt fiskefoder. Efter nogle uger begynder 
haletudserne at få ben, og så har de brug for at komme op 
og trække vejret. Placer et stykke bark eller en sten i akva-
riet, så haletudserne har noget at kravle op på.   

Sæt frøerne tilbage igen 
Frøer er fredede i Danmark, så husk at sætte dem tilbage 
der, hvor I fangede æggene eller haletudserne.

Diskuter to og to: 
• Hvad kan I huske om paddernes vejrtrækning?
• Hvordan trækker de vejret i vand? 
• Hvordan trækker de vejret på land? 
• Kan I komme i tanke om nogle af paddernes fjender? 
• Hvad betyder det, at padderne er fredede? 

Gå sammen i grupper og tag ned til jeres lokale å eller sø. 
Her skal I finde æg eller haletudser til jeres eget akvarium, 
så I kan følge den fantastiske udvikling fra haletudse til frø.
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MENNESKET 
      OG NATUREN

DRIKKEVAND FRA SØERNE
I gamle dage fik vi i Danmark 
drikkevand fra både brønde 
og søer, men da man fandt 
ud af, at vandet i de stille-
stående søer kunne sprede 
sygdomme, holdt man op 
med at hente vand her. I 
dag henter vi drikkevand fra 
undergrunden.
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FRISKE FISK FRA SØERNE 
Vi har altid fanget og spist 
masser af fisk fra søerne. I 
gamle dage, var det kongen 
og de store herremænd, der 
havde fiskeretten i de søer, der 
lå på deres jord. De fineste fisk 
var karper, karusser, gedder 
og brasen. Dem kaldte man 
herrefisk, fordi de blev spist af 
de rigeste. 

Fisk som aborrer, skaller, suder 
og ål var ikke så fine, og de 
kunne spises af alle. Man fiske-
de både med fiskekroge, ruser, 
net og andre redskaber. Nogle 
gange tømte man simpelthen 
de små søer for vand og samlede 
fiskene op.  

VANDMØLLER HENTER 
ENERGI FRA VANDET 
Allerede for over 1000 år siden 
blev de første vandmøller byg-
get i Danmark. En vandmølle 
drives af vand. Møllerne blev 
brugt til at male korn til mel, 
men også til at drive savværker 
eller maskiner i små fabrikker. I 
1900-tallet blev der endda byg-
get vandkraftværker, der lavede 
elektricitet. 

RÅSTOFFER – MERGEL, GRUS, LER OG TØRV 
Mange af søerne i Danmark stammer fra gamle udgravninger af ler, 
grus, kalk, mergel eller tørv. Tørvene blev brugt til brænde. Mergel gav 
kalk til landbrugsjorden, og de andre materialer blev mest brugt til at 
bygge med. Når man holdt op med at grave, blev hullerne hurtigt fyldt 
med regnvand, vand fra vandløb og grundvand. Der gik ikke lang tid, 
før dyr og planter indtog de nye søer.
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I dag er vi begyndt at genskabe den natur, vi har ændret 
gennem tiden. Det gør vi blandt andet ved at genslynge 
åerne. 

HVORFOR GENSLYNGER MAN ÅEN? 
I mange år har vi gravet vores åer om, så de blev helt lige. 
På den måde kom der mere plads til landbruget. I dag 
genslynger vi åerne for at skabe mere liv.

VI GENSKABER ÅEN
Når åen slynger sig gennem landskabet, løber vandet 
nogle steder hurtigt, og andre steder langsommere. Og 
det betyder, at dyr og planter med forskellige behov kan 
leve i samme å. 

Slyngningen betyder også, at der kommer mere ilt i 
vandet, så fisk som for eksempel ørreder kan leve der 
igen. Og endelig kan vandet i en slynget å skære sig ind 
i kanterne og lave skrænter, hvor blandt andet isfugle og 
oddere kan bo. 
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SVÆRT ORD: GENSLYNGE
Genslynge betyder, at man får åen til at slynge sig igen. I mange år har vi gravet åer om, så de blev helt lige. På den måde kom der mere plads til landbruget. I dag graver vi åerne tilbage, så de igen slynger sig igennem landskabet. 
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I grupper skal I nu teste, hvor hurtigt vandet 
løber i en å. Tag derfor ud til en å.

DET SKAL I BRUGE:
• En halv liter fløde
• Stopur
• Spand
• Målebånd

SÅDAN GØR I
• To elever i gummistøvler måler en strækning 

op på cirka ti meter i vandløbet
• Opløs en halv liter piskefløde i en spand med 

tre-fire liter vandløbsvand
• En af jer skal nu gå ud i vandet og hælde 

fløden i vandet ved start (nul meter). Resten af 
holdet bliver på land og stiller sig ved slutpunk-
tet (cirka ti meter) 

• En tidtager giver tegn til, at fløden kan hæl-
des i og starter samtidig stopuret. Alt fløden 
skal hældes i vandet i én hurtig bevægelse 

• Følg flødens bevægelse gennem vandløbet, 
og noter tiderne for følgende i skemaet: 

ØVELSE: 
HVOR HURTIGT 
LØBER VANDET?

• Den første fløde når frem til ti-meter 
punktet (fronten) 

• Den største flødekoncentration passe-
rer ti meter (kroppen) 

• Den sidste fløde passerer ti meter 
(halen).
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Måling               Tid (sek.)               Strømhastighed (m/sek.)

Front

Krop

Hale

DISKUTER I GRUPPEN:
• Hvorfor har man gjort vandløb lige? 
• Hvorfor er det godt, at vandløb er slynget? 
• Hvor meget hurtigere løber vandet i det lige 

vandløb i forhold til det slyngede?
• Hvad betyder det for dyrelivet, at vand- 

løbet er slynget? 
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Åer har, modsat søer, strømmende vand. Det betyder, at 
åer konstant ændrer sig, da strømmen hele tiden flytter 
på sten og jord fra bunden af åen. 

Strømmen er en udfordring for de dyr, der lever i åen, 
men de har allesammen tilpasset sig det strømmende 
vand og har forskellige metoder til at undgå at blive ført 
væk med strømmen. 

STRØMMEN  
  UDFORDRER DYRENE

Den invasive vandremuslings måde at undgå at blive 
taget af strømmen er ret smart. Den har ligesom blå-
muslingen noget, der kaldes bysustråde. Disse tråde kan 
den bruge til at sætte sig fast på sten, grene og endda på 
andre muslinger, så den undgår at blive taget af strømmen.
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ØVELSE: ØVELSE: 
HVORDAN UNDGÅR DYRENE STRØMMEN?HVORDAN UNDGÅR DYRENE STRØMMEN?

DER ER MANGE MÅDER AT UNDGÅ AT BLIVE FØRT VÆK MED STRØMMEN. 
Giv fem eksempler på, hvordan udvalgte dyr undgår at blive ført væk med strømmen.

1

2

3

4

5

FERSKVANDSØRRED

VANDREMUSLING

VÅRFLUELARVE

IGLE

FERSKVANDSTANGLOPPE
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Diskuter i grupper, hvordan vanhuller for eksempel i jeres 
lokalområde kan få det bedre. Diskuter både fordele og 
ulemper ved alle forslag. 

Husk, at I altid skal have lov til at pleje naturen af dem, der 
ejer jorden. Nogle løsninger kan koste mange penge og 
kræve store maskiner. Andre kan I måske hjælpe med.

ØVELSE: 
HVORDAN KAN VORES 
VANDHULLER FÅ DET BEDRE?

46

I ved nu en masse om livet og balancen i søer 
og vandhuller. Brug jeres nye viden til at få gode 
idéer til, hvordan vandhuller kan få det bedre.

HJÆLP JERES 
VANDHULLER



RYD OP VED VANDHULLET
Det er let at fjerne affaldet i og 
omkring vandhullet, og det gør 
naturoplevelsen ved vandhul-
let bedre. 

FÆLD TRÆER
Det er skidt med for mange træer 
omkring vandhuller. Bladene falder i 
vandet, og det fjerner ilten. Træerne 
dækker også for blæst og sollys. Fæld 
nogle af træerne tæt på vandhullet, 
særligt mod syd, så sollyset kan var-
me vandhullet. 

STEN OG LAVT VAND 
Læg store og små sten i 
det lave vand i kanten af 
vandhullet. På den måde 
kan I skabe gode forhold 
for smådyr og padder. 
Måske skal en eller flere 
af vandhullets kanter 
jævnes ud, hvis de er for 
stejle. Det lave vand er 
godt for padderne. 

VANDHULLET TØRRER UD
Nogle gange tørrer vandhuller ud. 
Det betyder, at de fleste fisk dør, og 
det kan faktisk være godt for padder 
og smådyr. Mange af vandhullets 
dyr er tilpasset udtørring. 

FLERE LEVESTEDER I ÅEN
Er i så heldige også at have adgang til en å, kan I spørge dem, der ejer åen, 
om I må hjælpe med at lave flere levesteder for smådyr og fisk. I kan for 
eksempel lægge et par spande groft grus ud der, hvor vandet er lavest og 
hurtigst strømmende. Her vil ørrederne lægge deres æg. Et par store sten 
er også gode i åen. Her kan dyrene stå i læ for strømmen. 

47
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