
Mingel med
mening
s. 37 i lärarhandledningen



Det är mörkt att leva

Det går åt mycket energi 

I kallt vatten sparar fiskarna energi

Istäcket minskar på

i ån under kalla vintrar.

till att klara sig i det kalla vattnet.

 genom att röra sig mindre.

strömningen i ån.



Många vattenväxter vissnar och

När ån är täckt av is och snö 

På vintern är fiskar mer aktiva  
i strömmande vatten

Under isen hålls

övervintrar som övervintringsknoppar.

når inte ljuset åbottnen.

än i stillastående vatten.

vattentemperaturen ganska stadig.



Vattenmossor hör till de få vattenväxter

Mängden växtplankton

Vissa fiskar gräver ner sig i

Laxyngel och små bottenfiskar  
(simpa och lake) 

som övervintrar med stam och blad.

är liten under vintern.

bottengyttjan inför vintern.

håller på vintern till i forsområdena.



Flodkräftor och flodpärlmusslor är 

Insektlarver är vakna också på vintern

beroende av rent vatten eftersom  
de inte kan flytta långt.

men söker skydd t.ex. på bottnen.



Det är mörkt att leva 
i ån under kalla vintrar.

Det går åt mycket energi 
till att klara sig i det kalla vattnet.

I kallt vatten sparar fiskarna energi
genom att röra sig mindre.

Istäcket minskar på 
strömningen i ån.

Många vattenväxter vissnar och
övervintrar som övervintringsknoppar.

När ån är täckt av is och snö 
når inte ljuset åbottnen. 

På vintern är fiskar mer aktiva i strömmande vatten 
än i stillastående vatten. 

Under isen hålls 
vattentemperaturen ganska stadig. 

Vattenmossor hör till de få vattenväxter  
som övervintrar med stam och blad.

Mängden växtplankton 
är liten under vintern.

Vissa fiskar gräver ner sig i
bottengyttjan inför vintern.

Laxyngel och små bottenfiskar (simpa och lake) 
håller på vintern till i forsområdena.

Flodkräftor och flodpärlmusslor är 
beroende av rent vatten eftersom de inte kan flytta långt.

Insektlarver är vakna också på vintern
men söker skydd t.ex. på bottnen.

Facit



Vad har ert  
faktapåstående  
för betydelse för  
naturen vid ån?



Hur kunde man 
göra för att  
ta reda på om  
faktapåståendet 
stämmer?

(plats, utrustning, tid,  
årstid, säkerhet?)


