
 
 

 
 

 
 
Find og fang dyr i vandhullet 
 

Når I er nået frem til vandhullet, så se jer godt omkring. Måske flyver der insekter over vandhullet 
og måske svømmer der fugle på vandet, men meget af livet er under vandets overflade. Derfor er 
det en god idé at have et net med til at fange dyrene og et syltetøjsglas eller en hvid plastbøtte til 
at opbevare dem i. Hvis ikke I har et net, kan man nemt lave et med en si, et kosteskaft og et par 
strips eller spændbånd. Læs hvordan her:  http://vandtjek.dk/uploads/media_items/byg-ketcher-og-fi-

skestang.original.pdf. 
 
Når I er klar, så find et sted uden for mange store planter, hvor I fra bredden kan nå ud i vandet med 
nettet. Sæt nettet ned i vandet og træk nettet tæt på bunden uden at rode op i mudderet. Tøm 
nettets indhold ned i et glas med vand fra vandhullet. I kan også prøve at tage nettet gennem nogle 
vandplanter og tæt på overfladen. Dyrene lever forskellige steder i vandet, så ved at fiske forskellige 
steder, fanger I flest arter.  
 
Mange af vandhullets dyr har deres helt egen måde at trække vejret på. Måske kan I se hvordan ved at kigge 
i glasset med de dyr, I har fanget. Nogle har gæller, som de konstant bevæger, andre skal op til overfladen 
for at hente luft, og andre igen trækker vejret med rumpen i vandoverfladen eller tager en luftboble med 
ned.  

 
Prøv at se, om I kan finde ud af, hvilke dyr I har fanget, og eventuelt om nogle af dem er en del af 
Naturbingo ved Vandhullet. Hvis I skal have pladen fuld, så husk at nogle af dyrene lever omkring 
vandhullet, så se jer godt omkring.  
 
Husk at slippe alle dyrene ud i samme vandhul igen. 
 
Hvis I gerne vil kigge direkte ned i vandet, kan I lave en vandkikkert med et rør, en plasticpose og en elastik. 

Se hvordan hos vandtjek.dk: http://www.vandtjek.dk/uploads/media_items/en-hurtig-vandkikkert.ori-

ginal.pdf. 
 

I uge 29 kan I komme på tur ved to vandhuller, hvor to guider står parat til at hjælpe med, hvordan man 

fanger smådyr og med at finde ud af, hvad det er for nogle. Mød os: 

 

Tirsdag d. 14/7 mellem 10-13 ved Bølleljungen i Tisvilde Hegn, ca. 400 m øst for p-plads ved Stængehus (se 

evt. her: https://goo.gl/maps/m2g6yYFeAz5KPipr5). 

 

Torsdag d. 16/7 mellem 10-13 ved karpedammene i Gribskov nord for Nødebo (lige nord for Pibergården – 

se evt. her: https://goo.gl/maps/2G6W23cPTnWFYnsv5). 

 

Gå efter de gule Vores Natur-flag. Husk selv at medbringe grej til at fange dyr i vandhullerne. Grundet 

corona-situationen kan vi nemlig ikke låne jer grej. 
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God idé at medbringe 

● Et net eller en ketcher 

● Et stort syltetøjsglas, en hvid plastbakke, plastbøtte eller lignende 

● Evt. en vandkikkert  

● Printet Naturbingo-plade med information om vandhullets liv – og en blyant 

● Eventuelt en opslagsbog om vandhullets liv (f.eks.  Lars-Henrik Olsen et al.: Små dyr i sø og å. Gylden-

dal) 

● Gummistøvler, tøj efter vejret og måske en god madpakke 

 

 

 

 

 
 

Skivesnegl – eller posthornssnegl – fanget i vandhullet. 
Foto: Lars Rudfeld 


