Fællesfagligt forløb
MARSVIN OG MENNESKER

Forslag til forløb
Nedenstående er kun et forslag til hvordan forløbet kan strikkes sammen. Hvert enkelt forløb planlægges i
samarbejde med lærere og vil selvfølgelig afhænge af hvor mange lektioner, der er til rådighed, om der er
mulighed for fagdage, transport til feltsteder osv.
1. Naturvejlederen introducerer forløbet.
a. Hvad og hvorfor er Naturpark Lillebælt?
b. Hvad er marsvinet for en størrelse og hvorfor er der så mange i Lillebælt?
Forsøgene markeret med (lær marsvinet at kende) er velegnede til introduktionen.
2. Klassen får besøg af naturvejlederen, der inspirerer til undre-runde.
a. Der er fokus på menneskelige aktiviteter, der påvirker marsvinene.
3. Klassen udarbejder arbejdsspørgsmål og problemformulering.
4. Klassen samler viden. Her kan naturvejlederen også være behjælpelig.
5. Klassen udarbejder undersøgelsesdesign og udfører undersøgelser.
6. Klassen afrapporterer forløbets resultater.
7. Hvis I ønsker at modtage et diplom skal klassen formidler deres nyerhvervede viden til andre.
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BAGGRUNDSVIDEN OM MARSVIN
Den lille hval
I Lillebælt findes der omkring 3.000 marsvin. Det er
den eneste ynglende hval i Danmark. Marsvinet er
toppen af fødekæden iLillebælt, og den kan derfor
fortælle en masse om alle de andre ting, der findes
under havets overflade.
Marsvinet er et pattedyr lige som os mennesker. Det
vil sige, at de henter ilt fra luften, føder levende
unger, der dier og er helt afhængige af at kunne
opretholde en konstant kropstemperatur.
Alle havpattedyr, også marsvinene, nedstammer fra
landlevende pattedyr og alle har de tilpasset sig de
udfordringer det giver at leve under vand når man er
et pattedyr.
Nogle af de ting, som marsvin (og havpattedyr i det hele taget) er rigtig gode til, er:
 At bevæge sig under vand:
Marsvinet er strømlinet og det, der engang var bagben, har udviklet sig til en effektiv halefinne, der
både kan bruges til at give høj fart og til at skifte retning hurtigt.
 At holde varmen under vand:
Vand leder kropsvarme væk 25 gange hurtigere end luft. Det er derfor du lettere kommer til at
fryse, når dit tøj er vådt. Marsvinene har et tykt spæklag, der hjælper dem til at opretholde en indre
kropstemperatur på ca. 37 oC.
 At dykke:
Marsvin er super gode til at holde vejret og så kan deres krop holde til at dykke meget dybt.
 At orientere sig i mørkt og grumset vand:
Marsvin bruger, ligesom andre hvaler (og flagermus) ekkolokalisering til at orientere sig med og til
jagt. Det vil sige, at de sender en lydbølge (et klik) afsted og når lyden så rammer en overflade,
kastes den tilbage til marsvinets øre. På den måde kan marsvinet ”se” hvor genstanden er.
I gamle dage fangede man
marsvin i Lillebælt.
Fangsten foregik i
vinterperioden fra november til
februar og man brugte fedt fra
marsvin som brændsel i
olielamper (også gadelygter),
smøring og imprægnering af
garn, sejl og udetøj.
I dag er marsvinenen fredede.
Billede fra Middelfart Museum.

3

Menneskelige aktiviteter, der påvirker marsvinene
Fiskeri
Det er ikke spor tilfældigt, at der er mange marsvin i Lillebælt. Marsvinene har virkelig gode forhold i det
strømmende vand og de skiftende bundforhold giver sammen med næringsstoftilførslen et godt
fødegrundlag.
Marsvinene er forholdsvist fleksibele i deres fødevalg og spiser en lang række forskellige arter af fisk som
f.eks. kutlinger, sildefisk og torsk og desuden går de ikke af vejen for en lækker blæksprutte. Et marsvin skal
æde 4-6 kg fisk om dagen.
Når vi mennesker fisker,
konkurrerer vi med marsvinet om
føden og vi risikerer at påvirke
fødenettet i havet.
Et fødenet er samspillet mellem
organismer i et økosystem eller
en biotop. F.eks. bliver
vandlopper spist af rejer, som
bliver spist af sild. Silden lægger
æg, og de sildelarver der klækker
ud spiser planteplankton og
dyreplankton, men de er selv føde
for gopler. Derfor kan fødenet
være meget komplicerede. Prøv
bare at se eksemplet ved siden af,
hvor man har taget udgangspunkt i et fødenet, set i forhold til Nordsøsilden, fra den udklækkes som larve
og til den er voksen. Hvis I skal have marsvinet på, ja så må den være efter silden, som jo er et oplagt
fødevalg for marsvinet.
Vi mennesker kan nemt komme til at påvirker fødenettet i negativ retning, fx når fiskerne fanger torsk.
Torskene spiser nemlig krabber. Hvis man fanger for mange torsk, bliver krabbebestanden ikke holdt nede,
da der ikke er nok torsk til at spise dem, og det kan blive et problem. Lige nu er der alt for mange krabber i
Lillebælt. Naturpark Lillebælt er med i et projekt, hvor man bl.a. tilfører flere torsk til området, som så kan
spise krabberne og få bestanden ned på normal igen. Her er et link til en artikel og et lille klip som omtaler
problemet med krabber i Lillebælt.
https://frdb.dk/middelfart/Naturpark-Lillebaelt-vil-krabberne-til-livs/artikel/209915
Bifangst i fiskeredskaber
En anden problematik i forbindelse med fiskeri, er at marsvinene kan blive fanget i garnfiskernes net. Det
kaldes bifangs. Problemet opstår, når marsvinene forsøger at fange og spise de fisk, som garnfiskerne har
fanget. I værste fald kan marsvinene sidde fast i nettet under vandet og dermed drukne. Eller pådrage sig
store skader og sår.
Der er ingen der kender tallene for hvor ofte det sker, for bifangst af havpattedyr skal ikke indberettes, men
der arbejdes på at komme problemet til livs. Der er nemlige ingen der er interesserede i at få marsvin i
nettet. De kan lave mange skader før de dør eller slipper bort.
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Store koncentrationer af miljøgifte i deres væv
Selvom vi i Danmark er rigtig gode til at rense vores spildevand, udleder vi alligevel store mængder
menneskeskabte, kemiske stoffer til havet hvert enenste år.
I EU alene er der over 150.000 forskellige kemiske stoffer i omløb, som kan havne i havet. Mange er giftige,
hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller har andre skadelige virkninger, såsom at påvirke fertiliteten.
De fleste af de kemiske stoffer, der kan havne i havet, er persistente. Det vil sige, at de nedbrydes og
forsvinder meget, meget langsomt, og dermed kan de nå at gøre skade i mange år frem, når de først er
endt i miljøet. Eksempelvis sprøjtegifte, der er direkte skabt til at have biologisk skadevirkning (de slår
insekter, svampe og ukrudt ihjel), er dårlige for havmiljøet.
Mange miljøfremmede stoffer har det med at ophobes (samle sig) i fedtvæv og dermed opkoncentreres det
i fødekæden. Da marsvinene i Lillebælt er øverst i fødekæden og da de har et højt niveau af fedtvæv, er det
ikke utænkeligt, at de kan blive påvirkede af menneskabte kemiske stoffer.
Plastikforurening
Plast har revolutioneret vores liv, fordi det har mange fordele. Men plast kan også havne de forkerte
steder. Alene i havet udgør plastik op til 80% af alt marint affald, hvor store dele af plastiken kommer fra
fikeri affald, såsom garn og fiskeliner.
Plastik nedbrydes meget langsomt i naturen. Plastikken forsvinder aldrig men bliver blot til mindre og
mindre stykker. Når stykkerne bliver mindre en 5 mm kalder man plastikken for mikroplastik. Derfor kan
plastik bevæge sig over meget store afstande med havstrømme, bølger, tidevand, vind og floder og
akkumuleres over tid.
For marsvinene kan plastik i alle størrelse betyde problemer. De kan blive fanget i spøgelsesnet (tabt
fiskeudstyr, der flyder rundt i vandet), komme til at spise et stykke plastik, som ligner en fisk eller en
blæksprutte eller de kan få ophobet mikroplast i kroppen, når de spiser fisk.
Kraftig undervandsstøj fra sonarer, både, og konstruktionsarbejde til havs
Hvaler bruger lyd til at søge
føde og til at orientere sig
med. Man kan sige, at de
”ser” med lyden.
De sender en lydbølge ud
fra toppen af hovedet og
når lydbølgen rammer
noget, f.eks. en fisk, sendes
lydbølgen tilbage til marsvinet, som så kan danne sig et billede af fisken. Det hedder ekkolokalisering og
bruges også af flagermus.
De bliver derfor meget påvirkede af den lyd, vi mennesker skaber i havet. Og vores støj kan skræmme dem
eller afbryde deres jagt efter føde.
Naturpark Lillebælt og Århus Universitet har sammen med et engelsk firma, der hedder Seiche, lagt en
hydrofon (en undervands-mikrofon) ned på bunden af Lillebælt, for at undersøge hvordan larmen fra
skibstrafik påvirker de vilde marsvin. Lyden fra hydrofonen kan opleves i det lille styrhus ved
Lillebæltsværftet i Middelfart – eller på youtube!
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FELTARBEJDE, EKSPERIMENTER OG UNDERSØGELSER
Dykkerrefleksen (lær marsvinet at kende)
Øvelsen er udarbejdet af projektet Marine Mammals Science Education
(www.marine-mammals.com)
Når marine pattedyr dykker, bliver de under vand i lang tid. For at kunne gøre det er de nødt til at få ilten I
kroppen til at vare til hele dykket. Ilt bliver transporteret rundt i pattedyrskroppen med blodet. Når marine
pattedyr dykker, skal de ændre deres puls for at reducere blodgennemstrømningen i kroppen. På den måde
har de brug for mindre ilt. I denne undersøgelse vil vi se, om et pattedyrs puls vil stige eller falde, når dyret
dykker I koldt vand.
Det skal I bruge:
 Balje*
 Koldt vand (10 0C)
 Termometer*
 Fingerspids-pulsmåler*
 Stopur*
 Håndklæde/papirhåndklæde
Grej markeret med * kan lånes af
naturvejlederne og er en del af
”Marsvine-kassen”
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler).

Det skal I gøre:
1. Tjek vandtemperaturen.
2. Begynd med at lave en reference-måling.
a. Sæt puls-oximeteret på din finger og mål din
puls.
3. Duk dit hoved ned i et basin med koldt vand.
a. Sæt puls-oximeteret på din finger og mål din
puls i 2 minutter.
4. Notér dit resultat

Opstil en hypotese
Hvad vil der ske med din puls, når du dukker dit
hoved ned i vandet? Vil pulsen stige eller falde?
Resultater
Navn
Søelefant

Vandtemperatur
0

Reference-puls
120 bpm

Puls efter 2 min. I koldt vand
40 bpm
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Termoregulering og isolation (lær marsvinet at kende)
Øvelsen er udarbejdet af projektet Marine Mammals Science Education
(www.marine-mammals.com/)
Varmetabet er 25 gange hurtigere i vand end i luft og temperaturen i havet er meget lavere end i luften.
Når marsvin dykker, skal de holde på varmen og undgå at blive nedkølede. Ellers fungerer deres muskler
ikke. Èn måde at holdevarmen på, er at have et tykt lag af isolation - spæk eller pels - som dækker hele
kroppen. Marsvinene har ingen pels men til gengæld et godt spæklag. I denne øvelse skal vi undersøge,
hvordan koldt vand kan påvirke vores muskler.
Det skal I bruge
 Baljer*
 Koldt vand (ca. 10 oC)
 Termometer*
 En strikvante
 Stor plastikhandske
 Hånd dynamometer*
 Stopur*
 Papirhåndklæde/håndklæde.
Grej markeret med * kan lånes af
naturvejlederne og er en del af
”Marsvine-kassen”
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler).
Opstil en hypotese
Hvad vil der ske med styrken i din
hånd, når den er kølet ned af vandet?
Vil din styrke blive påvirket? Vil du
blive stærkere eller svagere.
Resultater
Navn

Vandtemperatur (0C)

Det skal I gøre
1. Mål temperature i vandet.
2. Begynd ved at lave en referencemåling.
a. Løft din hånd og klem på hånddynamometeret så hårdt som du kan.
b. Notér din styrke og skriv resultaterne ned i
tabellen.
3. Tag en strikhandske og en tynd plastikhandske på.
a. Dyp din hånd i koldt vand i 60 sekunder.
b. Løft din hånd og klem på hånddynamometeret så hårdt som du kan.
c. Notér din styrke og skriv resultaterne ned i
tabellen.
4. Tag handsken af og dyp din hånd i det kolde vand i 60
sekunder.
a. Løft din hånd og klem på hånddynamometeret så hårdt som du kan.
b. Notér din styrke og skriv resultaterne ned i
tabellen.
5. I kan forsøge med andre isolerende materialer end en
strikvande – I kan f.eks. smøre hånden ind i smør eller
palmin.
Reference (kg)

Uden handske (kg)

Med handske (kg)

Termoregulering er, når en organisme er i stand til at holde kroppen varm, selvom omgivelserneer koldere.
Isolering forhindrer varmetab fra kroppen. Når marine pattedyr dykker i koldt vand, er de nødt til at holde
kroppen varm. Én måde at gøre det på er et have et ekstra tykt hudlag som kaldes spæk eller pels.
Spæklaget hjælper med at isolere kroppen, og tillader dem at holde sig varme, og undgå underafkøling
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Ekkolokalisering (lær marsvinet at kende)
Hvaler bruger lyd til at søge føde og til at orientere sig med (bioakustik). Man kan sige, at de ”ser” med
lyden. De sender en lydbølge ud fra toppen af hovedet og når lydbølgen rammer noget, f.eks. en fisk,
sendes lydbølgen tilbage til marsvinet, som så kan danne sig et billede af fisken. Det hedder
ekkolokalisering og bruges også af flagermus.
Mennesker kan faktisk også ekkolokalisere – det kan I prøve i denne øvelse.
Start evt. med at se filmene her:
https://www.youtube.com/watch?v=mGgtRG2da1c
https://www.youtube.com/watch?v=uH0aihGWB8U
(filmen her er mest til de voksne, men til sidst viser Daniel Kish hvordan I selv kan prøve at ekkolokalisere)
Menneskelig ekkolokalisering
Det skal I bruge:
 Plader af forskellige materialer
o Plastik*, skum*, metal*
Grej markeret med * kan lånes af
naturvejlederne og er en del af ”Marsvinekassen”
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler).

Det skal I gøre:
Sig forskellige lyde (f.eks. klik) mens I holder
pladerne op foran lydbølgen. Undersøg om nogle
lyde giver bedre ”tilbagemelding” end andre og om
forskellige materialer reflekterer lyden bedre end
andre.

Test jeres hørelse
I kender sikkert en hundefløjte. Vi mennesker kan ikke høre fløjtens lyd, men det kan hunde – de har
nemlig et andet ”hørbart frekvensområde” end os mennesker. Frekvensen er et udtryk for, hvor mange
svingninger, der er på en lydbølge – jo højere frekvens jo flere svingninger er der. Man siger, at vi
mennekser kan kan høre lydbølger, der har en frekvens mellem 20 og 20.000 Hz (svingninger pr. sekund),
men det er meget forskellige fra person til person.
Lyt til denne video https://www.youtube.com/watch?v=sUH9QjBWSnA (med gode høretelefoner) og
undersøg jeres eget ”hørbare frekvensområde”. Sammenlign jeres hørelse med hinanden – også med jeres
lærer. Ofte har unge mennesker et større ”hørbart frekvensområde” end ældre.
Sammenlign også jeres ”hørbare frekvensområde” med andre dyr – hvordan er det med hunden og
hundefløjten. Og hvor ligger I i forhold til marsvin? Brug google.
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Marsvin og fiskeri – Livet på det lave vand
Marsvin er ikke kræsne og spiser alle slags fisk, der passer i størrelsen. Også blæksprutter.
Når vi fisker i Lillebælt konkurrerer vi med marsvinene og fiskene.
I lillebælt har vi en af verdens tætteste bestande af marsvin. Det er ikke spor tilfældigt. Det strømmende
vand giver gode leveforhold for både marsvin og marsvinenes mad. I denne øvelse tager I på tur til en af
Lillebælts kyster og undersøger livet på det lave vand – både det man kan se og det man ikke kan se med
det blotte øje.
Det skal I bruge:
 Vaders og/eller snorkeludstyr*
 Rejestryg*
 Baljer*
 Bestemmelsesduge, -hæfter eller
–bøger*
 Planktonnet og prøveflasker*
 Stereolup*
 Petriskåle*
Grej markeret med * kan lånes af
naturvejlederne (se
www.naturparklillebaelt.dk/skoler).

Det skal I gøre:
1. Fang så mange forskellige dyr som muligt med
rejehov. Placer dyrene i baljer og artsbestem dem.
2. Træk et planktonnet igennem vandet fra f.eks. en
badebro. Gerne flere gange frem og tilbage. Jo
mere vand, der trækkes igennem nettet, jo lettere
bliver det at se planktonnet i stereoluppen. Kom
prøven fra bunden af planktonnettet i en
prøveflaske og undersøg den i stereoluppen.
a. Kan I finde nogle af de arter der er
afbilledet på figuren?
b. Tegn de planktonalger og det dyreplankton,
du ser i stereoluppen.

Plankton er en fællesbetegnelse for små
organismer, der føres
rundt med vandet. Der
findes både plante- og
dyreplankton og de spiller
en enorm rolle for havets
økosystem.
Diskussion:
I Lillebælt er der kludder i
fødenettet. Der er nemlig alt for
mange krabber. Det skyldes
sandsynligvis overfiskning af især
torsk.
Diskuter følgende punkter:

Hvorfor har overfiskning af torsk ført til alt for mange krabber i Lillebælt?

Naturpark Lillebælt er med i et projekt hvor man laver flere stenrev i
Lillebælt. Hvordan tror I det kan påvirke bestanden af torsk og krabber?
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Marsvin og undervandsstøj (lyt til lyden af Lillebælt)
Øvelsen er udarbejdet af projektet Marine Mammals Science Education
(www.marine-mammals.com/)
Hvaler bruger lyd til at søge føde og til at orientere sig med. Man kan sige, at de ”ser” med lyden. De sender
en lydbølge ud fra toppen af hovedet og når lydbølgen rammer noget, f.eks. en fisk, sendes lydbølgen
tilbage til marsvinet, som så kan danne sig et billede af fisken. Det hedder ekkolokalisering og bruges også
af flagermus.
De bliver derfor meget påvirkede af den lyd, vi mennesker skaber i havet. Og vores støj kan skræmme dem
eller afbryde deres jagt efter føde. I øvelsen her, skal I bygge jeres egen hydrofon.
Det skal I bruge:
 Piezo-element (lille keramisk ring eller
plade, kan købs i hobbyelektronik
forretninger)*
 Coaxledning (f.eks.3 mm 50 ohm,
Suhner)*
 Loddekolbe*
 Loddetin*
 Raps- eller majsolie
 Plastikrør med gevind og låg*
 Tang til at klippe ledning*
 Forstærker*
 Høretelefoner eller PC-højtalere
Grej markeret med * kan lånes af
naturvejlederne og er en del af ”Marsvinekassen”
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler).
Resten af udstyret kan nemt købes på nettet.

Det skal I gøre:
1. Før coax-ledningen gennem låget til
plastikrøret.
2. Lod de to ledninger fast piezocer-elementet.
3. TIlslut den anden ende af kablet til
forskærkeren, tilslut batteriet og tilslut
forstærkeren til højtaleren/høretelefonerne.
4. Lav en ‘tap test’: Tap forsigtigt på det
piezoelementet – du skulle gerne kunne høre
en skarp lyd i højtaleren/høretelefonerne.
5. Tilsidst skal piezo-elementet gøres vandtæt.
Hæld madolie i det lille plastikrør, læg
piezoelemntet derned i og skru låget fast.
6. Tag hydrofonen med ud til vandet og prøv den
af. Plask i vandet med fingrene eller smid en
lille sten i vandet. Kan I høre lydene i
hydrofonen?

Diskusion:
Naturpark Lillebælt har sammen med Århus Universitet og et engelsk firma, der hedder Seiche lagt en
hydrofon (en undervands-mikrofon) ned på bunden af Lillebælt.
Lyden fra hydrofonen kan opleves i det lille styrhus ved Lillebæltsværftet i Middelfart – eller på youtube!
https://www.youtube.com/channel/UCs256_gIEb1mRzCxD2hTTxw
Kig på diagrammerne på youtube og snak om frekvenser på hurtige både og langsomme både og
sammenhold det med marsvinenes hørbare frekvensområde.
Hurtig båd:
https://www.youtube.com/watc
h?v=EXRJ5sZd4rg
Knap så hurtig båd:
https://www.youtube.com/watc
h?v=V32OHxdiMoI
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Marsvin og forurening (mikroplast i fisk)
Plastik nedbrydes meget langsomt i naturen. Plastikken forsvinder aldrig men bliver blot til mindre og
mindre stykker. Når stykkerne bliver mindre en 5 mm kalder man plastikken for mikroplastik. Derfor kan
plastik bevæge sig over meget store afstande med havstrømme, bølger, tidevand, vind og floder og
akkumuleres over tid. I denne øvelse skal I undersøge om fisk har mikroplast i maven.
Det skal I bruge:
 1 urenset fisk - fx sild eller makrel
(sild er bedst, makrel er lettest at få
fat i)
 Dissektionsbakke *
 Saks*
 Prøveflaske med låg *
 Buchner-tragt*
 Sugekolbe*
 Håndpumpe til sug*
 Filterpapir (store tilklippede
kaffefiltre kan bruges)
 Petriskål*
 Stereolup*
Grej markeret med * kan lånes af
naturvejlederne og er en del af ”Fiskekassen”
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler).

Resultater
Noter resultaterne i skemaet på næste side.

Det skal I gøre:
 Dissekér fisken og tag maven og tarmene ud.
 Skær maven og tarmene op og klip det i
mindre stykker.
 Læg maven og tarmene i flasken med låg og
kom vand i.
 Gør filterpapiret lidt vådt og placer det i
tragten med kolben under.
 Ryst flasken, lad den stå et øjeblik, så de store
dele bundfældes og hæld forsigtigt vandet
over filteret – maven skal ikke med ud på
filteret, men hvis det sker, kan det forsigtigt
tages væk med en pincet.
 Gentag et par gange så maven skylles grundigt.
 Smid mave/tarm ud og skyl flasken efter samt
dissektionsbakken.
 Hvis der er lidt vand tilbage som ikke løber
gennem filteret, kan det hældes i en petriskål.
 Når vandet er løbet igennem, tages
filterpapiret op i en petriskål.
 Undersøg om der er mikroplastik på
filterpapiret ved brug af stereolup og evt.
mikroskop.

Diskussion og perspektivering
Hvilke fejlkilder kan der have været i jeres
forsøg?
Redegør for hvad jeres forsøg viste. Passer det
med andre studier af plastik i fisk?
Diskuter hvilke konsekvenser det kan have for
økosystemet samt marsvinene at nogle fisk
optager mikroplastik.
Billede af estimeret plastik i fødevare fra havet
fra Plastic Change. Lær mere om plastik i havet
på deres youtube kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCgLDakVpdrJPPds2qoNA8g
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Art

Antal plaststykker

Beskrivelse af plasten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Marsvin og forurening (mikroplast i havvand)
Plastik nedbrydes meget langsomt i naturen. Plastikken forsvinder aldrig men bliver blot til mindre og
mindre stykker. Når stykkerne bliver mindre en 5 mm kalder man plastikken for mikroplastik. Derfor kan
plastik bevæge sig over meget store afstande med havstrømme, bølger, tidevand, vind og floder og
akkumuleres over tid. I denne øvelse skal I undersøge om der flyder mikroplast rundt i LIllebælt.
Det skal I bruge:
 Planktonnet*
 10 L spand*
 Prøveflaske med låg*
 Buchner-tragt*
 Sugekolbe*
 Håndpumpe til sug*
 Filterpapir (store tilklippede
kaffefiltre kan bruges)
 Petriskål*
 Blyant
 Stereolup*
Grej markeret med * kan lånes af
naturvejlederne og er en del af
”plankton-kassen” og ”fiske-kassen”
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler).

Det skal I gøre:
1. På en udvalgt lokalitet hældes 200 liter vand igennem
planktonnettet. Sørg for at der er lukket for tragten i
planktonnettet.
2. Indholdet af tragten i bunden af planktonnettet
hældes i en prøveflaske.
3. Hjemme i laboratoriet tegnes med blyant et gitter
med tern på 1 cm2 på et stykke filterpapir. Felterne
nummeres.
4. Filterpapiret lægges i tragten, som monteres på
sugekolben. Indholdet af prøveflasken hældes
igennem filterpapiret. I kan evt. bruge sug, hvis det er
nødvendigt.
5. Filterpapiret flyttes forsigtigt over i en petriskål, og
der lægges låg på for at forhindre forurening af
prøven.Petriskålen sættes til tørre i tørreskab i 24
timer ved 90-95 grader.
6. Petriskålen stilles under stereoluppen, og felt 1
gennemses, og antallet af plastikpartikler noteres i en
tabel. Derefter gennemses de øvrige felter på samme
måde.

Diskussion og perspektivering
Hvilke fejlkilder kan der have været i
jeres forsøg?
Redegør for hvad jeres forsøg viste. Passer det med andre studier af plastik i havet?
Diskuter hvilke konsekvenser det kan have for økosystemet hvis dyr i havet optager mikroplastik.
Billede af plastiks kredsløb i havet fra WWF.
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MARSVINEKASSEN
Indhold
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1

Baljer
Termometre
Fingerspids-pulsmålere
Stopure
Hånddynamometre
Plastikbakker
Metalbakker
Skumplader
Piezoelementer
Loddekolbe
Rulle loddetin
Rulle ledning
Plastikrør
Forstærker

PLANKTONKASSEN
Indhold
2
2
4
4
2
2

Planktonnet
Planktonbøger
Prøveflasker
Petriskåle
10 L spande
Stereolupper

FISKE-KASSEN
Indhold
15
15
15
15
15
15
1
1
1
5

Dissektionsbakker
Sakse
Dissektionsnåle
Dissektionsplancher eller -duge
Petriskåle
Prøveflasker med låg
Büchnertragt
Sugekolbe
Pumpe
Stereolupper
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