
Vandhulsbingo
Se om du kan få pladen fuld af dyr. Sæt et hak ved de dyregrupper du finder.

PADDE
Alle tudser, frøer og salamandre har 
brug for vand når de yngler. De voksne 
parrer sig i vandet og fra æggene klæk-
ker larverne, der ligesom haletudserne 
gradvis udvikler sig – indtil de er blevet 
voksne individer. Som haletudse har de 
gæller – enten dækket af en hudfold 
hos frøer og tudser, eller fjerformede 
ydre gæller hos salamanderen. Som 
voksne individer trækker de vejret med 

lunger og går på land.

VANDFUGL
Vandfugle er fugle der lever og ophol-
der sig i eller ved vandet, hvor de fin-
der føde og ofte yngler. Ved et vandhul 
er det især svømmefugle som ænder, 
blishøns, rørhøns og gæs. Blishøns og 
rørhøns minder om hinanden, men de 
voksne blishøns har en hvid blis, mens 
rørhønen har en rød. Man kan også 
være heldig at se svalerne flyve hen 

over vandhullet i jagten på insekter.

GULDSMED
Der findes guldsmede og vandnymfer. 
Begge er farvestrålende og elegante 
flyvere. Vandnymfen er lang og tynd 
og har sine vinger sammenklappet 
over ryggen når den hviler. Egentlige 
guldsmede har vingerne ude, klar til at 
flyve med op til 35-40 km i timen. De 
er rovdyr og fanger deres bytte i luften. 
Larven lever i vandet 2-6 år og er lige-
som den voksne et effektivt rovdyr. De 
voksne guldsmede lever ca. 1 måned. 

BILLE
Der findes en del biller tilknyttet 
vandhullet, fx vandkær og vandkalv, 
og som alle biller kan de kendes på 
deres hårde dækvinger, der som et lille 
panser dækker bagkroppen. De fleste 
er rovdyr – også larverne. De voksne 
vandkalves bagben er flade og hårede 
og gode svømmeben. Vandkalvelar-
ven ånder ved at stikke enden over 
vandoverfladen og suges luft ind. Den 
voksne har en hårkurv bagpå, hvor 
man kan se luftboblen sidder, når den 

dykker.

SNEGL
Der findes flere slags snegle, nogle 
med en høj spiralsnoet skal og andre 
er flade som en skive. Sneglene har 
enten gæller eller er lungesnegle. De 
snegle der har gæller finder I oftest på 
bunden af vandhullet, mens de snegle 
der skal op i luften for at trække vejret 
oftest er på vandplanter eller hænger 
på undersiden af vandoverfladen. 
Posthornssneglen er den største af ski-
vesneglene og kan blive op til 3.5 cm, 
og dens hus ligner et snoet posthorn. 

VÅRFLUELARVE
Livet som vårflue starter i vandet, hvor 
den efter fem larvestadier og et pup-
pestadie ved fuldstændig forvandling 
bliver en vårflue, der kun lever kort. 
Vårfluelarven har en lang bagkrop der 
ender i et par udvækster med hver en 
klo. Mange af vårfluelarverne bygger et 
transportabelt hus omkring sig for at 
beskytte deres bløde bagkrop. Huset 
laves af spind fra deres spindekirtler 
som de beklæder med sand, småsten, 

plantedele, sneglehuse o.l.

Her er en kort beskrivelse af dyregrupper man ofte finder i eller ved et vandhul – god fornøjelse.


