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Lærervejledning

Hjemme på skolen:

Det er en god idé at lade eleverne arbejde med emnet, inden man løser dette opgavesæt. 

Fænomenet osmose er en betegnelse for, at vandmolekyler altid vil trænge igennem en cellevæg for at

skabe balance i forskellige koncentrationer. Dette princip kendes for eksempel fra meget af det, som vi

gør, når vi laver mad.  Vi tilsætter salt til kartoflerne for smagens skyld - men også fordi, det trækker

vandet ud af kartoflerne (vandmolekylerne i kartoflen trænger gennem kartoffelcellernes membran ud i

saltvandet for at udligne forskellen i saltkoncentrationen), og det gør kartofterne mere faste, så de

undgår at koge ud. På den måde kan man “trække” vand ud - også af agurker til syltning, sild til

marinering og så videre.

Ferskvandsfisk og saltvandsfisk har hver sin reguleringsmekanisme i forbindelse med

saltkoncentrationen. Ferskvandsfisk må hele tiden arbejde for at skille sig af med det indtrængende

saltvand og saltvandsfisken må hele tiden arbejde for at erstatte det vand, der trænger ud af den.

Temperatur og iltforhold. 

Nordsøens salte vand og Østersøens mere ferske mødes i de indre danske farvande. Det saltholdige

synker til bunds og det ferske lægger sig øverst. Om sommeren lægger et “springlag” sig mellem de to

lag. Hvis vandet står stille i sommervarmen opbruges ilten i det nederste lag og fiskene kan dø.

Efterårsstorme ilter og blander vandmasserne igen.

Fødekæder i havet med plante-plankton (havets græs) som første led kan man også med fordel

gennemgå inden besøget. Husk at fotosyntesen jo også gælder for havets planter.



Lærervejledning - fortsat

Man kan holde levende fisk i akvarium og studere deres adfærd. For eksempel er hundestejler nemme at

passe, blot man sørger for kun at have et par stykker, da de er meget iltkrævende. En fisketur og en

fiskedissektion, hvor man kigger på fiskens form og funktion er også en god idé.

Det er muligt at få et undervisnings-oplæg i museets naturværksted med en fiskedissektion i forbindelse

med et besøg. Det er blot vigtigt at bestille oplægget i god tid - gerne mindst en måned før - for at man

kan være sikker på at få en tid, der passer.

Se under UNDERVISNING og TEMAER.

Det kan det anbefales, at selve opgaven først udleveres på museet. Efter besøget gennemgås opgaven

på klassen, hvor man kan få en god snak om de forskellige løsningsforslag.

Supplerende materiale i serien “Natur og Museum”. Hæfterne kan købes på museet eller bestilles

on-line på www.naturhistoriskmuseum.dk

“Silden”

“Regnbueørred”

“Ålen”

“Danske hajer”

“Danske havsnegle”

“Sæler”

“Havets planktonalger”

“Tang”

“Danske havmuslinger”

På museet:

Opgaverne løses i Danmarkshallens afsnit “Klit, hav og kyst”. Indtil september 2003 vil der i

særudstillingen “Søforklaringer” være levende ål og krabber samt et spændende afsnit om fiskeri før og

nu, som eleverne kan få meget ud af.

Yderligere oplysninger:

Skoletjenesten, Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, 8000 Århus C,  Tlf. 86 12 97 77. Træffetid

kl. 13-15 undtagen onsdage.

Hjemmeside: www.naturhistoriskmuseum.dk  -  E-mail: skoletj@nathist.dk



Se i den første montre i afsnittet “Klit, hav og kyst” (mørkeblåt afsnit)

Dyre- og planteorganismer må være specielt indrettede for at kunne leve hele livet i vand.

Vand har forskellig saltholdighed, og dette må de levende væsner, der lever i vandet,

tilpasse sig for at kunne eksistere.

Se i den 1. montre om KROPPENS SALTMILJØ

Fisk har ca. 10 promille salt i kroppens væsker. Hvis ikke de selv kunne gøre noget for at

holde den rette saltpromille i kroppen, ville de ikke kunne klare livet i vand. Vandet vil

nemlig uden videre passere ud og ind af fisken, indtil saltpromillen er den samme inden i og

uden for fisken.

Hvordan fisken klarer dette problem, skal du finde ud af i de følgende spørgsmål.

1.

Hvor trænger vandet ind i fisken?

G gennem huden

G gennem gællerne

2.

Gællerne er beklædt med en tynd membran. 

Hvilke molekyler kan trænge gennem membranen?

G saltmolekyler

G vandmolekyler    

Dette fænomen kaldes OSMOSE
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3.

Trænger vandet ind eller ud af fisken? Sæt pile på tegningerne i den rigtige retning.

Ferskvand Saltvand

4.

Hvordan regulerer fiskene saltindholdet? 

Sæt kryds i skemaet.

Ferskvandsfisk Saltvandsfisk

...den drikker vand

...den tisser meget

...den drikker ikke

...den får lidt salt gennem føden

...den tisser meget lidt

...den får lidt vand gennem føden

Se i den 2. montre om HAVETS KLIMA.
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Havets alger udnytter, som planterne, solens lys til at danne energi. Derfor indeholder de

klorofyl, der sørger for omsætningen fra sollys til energi. Nogle af sollysets farver trænger

længere ned i havet end andre.

5.

Hvorfor gror algerne i forskellige havdybder?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

6.

Sæt kryds i skemaet ved de alger, der kan udnytte de forskellige farver i lyset.

Blodrød ribbeblad Savtang Søsalat

rødt lys

grønt lys

blågrønt lys
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VANDETS TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHED

Salte og ferske vande mødes flere steder i de danske farvande. Det tunge salte vand lægger

sig nederst.

7.

Hvad er springlag?

G tungt vand, der lægger sig på havbunden

G et område, hvor temperatur og saltindhold hurtigt ændres

8.

Hvilke problemer giver springlaget?

G ilten har svært ved at trænge gennem springlaget til de nedre vandlag

G fiskene kan ikke trænge gennem springlaget og dør

9.

Hvornår er problemet med springlaget størst?

G sommer

G vinter

Hvorfor?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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ET SOMMERPROBLEM

Det er svært for ilten at trænge gennem springlaget til de nedre vandlag. Da der i fjorde og

bugter tilføres store mængder kvælstof, fosfor og organiske stoffer gennem spildevand og

gødningsrester fra markerne, bliver ilten hurtigt brugt op i de nederste lag.

10.

Hvilke følger får det for fiskene?

Sæt tal i den rigtige rækkefølge.

Efterhånden som algerne dør, falder de ned på bunden.

Og der udvikles i stedet giftige luftarter.

Plantonalger har gode tider med masser af mad.

Tilsidst dør fiskene på grund af iltmangel.

Derfor bliver der hurtigt mange alger.

Så er der ikke nok ilt til bunddyrene.

Når algerne dør, opbruger de næsten alt havets ilt i forrådnelsesprocessen.

Om efteråret, når det bliver køligere, forsvinder springlaget, og “bunden vender”
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Se i den 3. montre om HAVETS FØDEKÆDE.

Første led i fødekæden er planterne.

11.

Hvad kaldes havets “planter”

_______________________________________

12.

Nævn de to vigtigste planteproducenter i havet.

_______________________________________

Dyrene i det næste led i fødekæden er vigtige omsættere af plantestof til dyrisk stof. De

indeholder bl.a. meget fedt, som er en god energikilde.

13.

Dyrene hedder?

_______________________________________ 

14.

Lav en fødekæde fra havet.

              

º º      º

   1. fødetrin              2. fødetrin           3. fødetrin                      4. fødetrin



naturhistorisk museum - århus

Mennesket er det sidste led i fødekæden

15.

Hvorfor er det nødvendigt at regulere fiskeriet og fastsætte en kvote fra år til år?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

16.

Kig på det sidste skema. Hvorfor kan det være nødvendigt at kræve fiskestop?

______________________________________________________________

_______________________________________________________

17.

Se i den 4. montre om AT SIDDE FAST.

Løs krydsskemaet. Hvilke dyr passer?

  *

Kan flytte sig 1,5 cm på 3 døgn

Et stykke af dyret kan vokse ud til et nyt dyr

Den bruger sin raspetunge til at spise med

Den æder muslinger ved at krænge maven ind i muslingen

Et krebsdyr, der bor i en fastvokset skal

Den dræber sit bytte v.h.a. gift fra nældecellerne

En musling, der bor i en kalkforet gang

Hannen og hunnen parer sig

Den fanger føden med benene

* Den formerer sig ved knopskydning: ___________________________________________________
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Se i den 5. montre AT SVØMME FRIT

Fiskenes form og farver er indrettet til livet i havets forskellige dybder.

18.

Hvorfor er makrellen mørk på oversiden og lys på undersiden?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

19.

Se på rødspættens form og farve. Hvilket liv er den tilpasset til?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

20.

Find, i havelevatoren, andre fisk der er tilpasset livet:

på havbunden i de frie vandmasser

Se i montren om HAVETS PATTEDYR
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Sæler og hvaler er pattedyr, men livet i havet har givet dem nogle ydre ligheder med fisk.

21.

På hvilke punkter ligner de henholdsvis fisk og landpattedyr?

Sæt kryds i skemaet.

Sæler og hvaler: ligesom 

fisk

ligesom

landpattedyr

skal indånde atmosfærisk luft

har en rund linse i øjet, der kan flytte sig frem og tilbage

har strømlinet form

har en konstant krops-temperatur på 37°C

22.

Hvorfor tror du, at sæler og hvaler indeholder så stor en blodmængde i forhold til mennesker?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


