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SMÅDYRENE SLADRER
Der lever mange forskellige slags smådyr i et rent vandhul. Sammensætningen af arter af smådyr i
vandhullerne siger meget om vandets kvalitet. Nogle vandhulsdyr har meget strenge krav til deres
omgivelser, mens andre dyr ikke har særlige krav til deres levevilkår.
Ved hjælp af smådyrene skal I tjekke og sætte et kvalitetsstempel på jeres vandhul.
Grundlæggende kan man sige at mange forskellige slags smådyr vidner om en høj vandkvalitet.
Der er desuden en række arter og grupper af dyr, der kun kan leve i meget rent og iltrigt vand,
mens andre er specialiseret i at leve, hvor der er plumret, mørkt og iltfattigt. Hvis de optræder i
stort antal uden at der er mange andre arter, er vandkvaliteten dårlig. Ved at se nærmere på de
smådyr, I fanger, kan I altså få en ide om, hvor rent jeres vandhul er.
Der er forskel på antallet af arter og sammensætning hen over året. Det er bedst at undersøge
vandhulsdyrene mellem maj og september. For at vurdere vandkvalitet i vandhullerne, er det også
vigtigt at undersøge andre ting.
I SkAL bRugE:

FoRbEREDELSE
Det er en god ide at gennemgå forskelle og kendetegn på nogle af de mest almindelige dyr i skolen inden besøget.

når frem til de samme resultater.
FANgSt
bunden. For at være sikre på, at I fanger et bredt udvalg af dyr, kan I indsamle forskellige steder i
og langs vandhullet. Når I indsamler bunddyr, skal I rode godt rundt i bunden med ketsjeren for at
få så mange dyr med som muligt.
Brug cirka en halv time til en time at indfange dyrene i vandhullet. Fangsten vendes ned i en
hvid indsamlingsbakke, der er halvt fyldt med vand, så dyrene har noget at svømme rundt i. Skyl

eventuelt materialet fra bunden gennem ketsjeren i rent vand. I kan bruge en ske til at få dyrene i
dåseluppen. Undersøg fangsten grundigt og forsigtigt. Find ud af hvilke dyr, I har fanget, ved hjælp
af bøgerne. Når I kender dyrene og ved, hvor mange I har fanget, skriver i det ned i skemaet her
under.

HvILkEt DYR

INgEN

FÅ

MANgE

RIgtIg MANgE

Slørvingenymfer

Igler
Snegle/muslinger

Røde slambørsteorme
Røde dansemyggelarver
Andre myggelarver

Vandnymfe- og guldsmedenymfer

Se nu på jeres liste, om I har fanget dyr, der holder særlig meget af rent eller iltfattigt vand. Brug

Høj tILStAND

goD tILStAND
del andre smådyr.

MoDERAt tILStAND
Vandhullet er nogenlunde rent, hvis I fanger ferskvandstanglopper, vandnymfe-nymfer, guldsme-

RINgE tILStAND
få forskellige dyr, men der kan være mange vandbænkebidere, stikmyggelarver, vandkalve eller
bugsvømmere.
DÅRLIg tILStAND
Vandhullet har det rigtig dårligt, hvis I næsten ikke fanger nogen dyr, eller hvis I fanger mange røde
rent vand, men de bliver først rigtig mange i det iltfattige og beskidte vand.
DISkutER

NogLE EkSEMpLER

Andre dyr er tilpasset, så de kan leve under iltfattige betingelser. Nogle dyr har stoffet hæmoglobin
myggelarver og røde slambørsteorme.
diker, men har i bagenden et langt tyndt ånderør. Derfor kan de leve i meget forurenede vandhuller
og endda i pytter i møddinger, ved gylletanke og i kloakrender. Finder I mange af disse dyr i jeres
vandhul, er det tegn på meget iltfattige forhold, og vandet har derfor en meget dårlig kvalitet.
Det skal understreges, at art-sammensætningen kun giver et groft billede af vandkvaliteten, da der
er variationer i krav til vandkvalitet inden for de forskellige dyregrupper og arter. Der kan naturligvis
ende i iltfattigt vand.

