
Lav dit eget

Lav plads til naturen

VANDHUL
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I Danmark har vi en hel gruppe af dyr, som 
er truede på grund af færre og færre egnede 
 leve steder: padderne! Denne gruppe indeholder dyr 
som frøer, tudser og salamandre. Ingen af  padderne 
lever permanent i vand, men de har alle brug for 
vandhuller til at lægge deres æg i. Alle padder i 
Danmark lever af insekter. De store  tudser spiser 
blandt meget andet nøgen snegle, det vil sige snegle 
uden hus, eksempelvis ”dræber snegle”. 

Mange insekter er knyttet til vand på den ene eller 
den anden måde. Nogle lever hele deres liv i vand, 
mens andre tilbringer den første tid i  vandet for 
senere at kravle på land. Guldsmede og vandnymfer 
er nogle af de insekter, som  starter livet i vandet, 
for senere at forlade det som flyvende insekter. De 
voksne flyvende  vandinsekter, eksempelvis døgn
fluer eller vårfluer, er også føde for forskellige dyr og 
fugle. Mange fugles yngletid er nøje afstemt med, at 
ungerne klækker og skal fodres i den periode, hvor 
insekterne forlader vandet som flyvende voksne 
insekter.

Inviter dyrene ind i din have 
Du kan hjælpe dyrene hjemme i din egen have ved 
at etablere et lille vandhul. Et vandhul behøver ikke 
at være stort for at fungere som levested for dyr og 
insekter. En vandpyt, der ikke tørrer ud, kan faktisk 
indeholde rigtig meget liv. Det er nemt at lave sit 
eget vandhul. Har du et område i haven, hvor det 
aldrig rigtig bliver tørt, kan du sikkert lave dit vand
hul her. Du skal bare grave et hul! Hvor stort vand
hullet skal være, er helt op til dig.  

Hvis du ikke har et område, hvor vandet står højt i 
jorden, skal du lave en vandtæt bund i dit vandhul. 
Dette kan gøres med bassinfolie eller formstøbte 
bassiner. Husk, at når formålet med vandhullet er at 
hjælpe de vilde dyr i din have, er det vigtigt, at du 
ikke selv sætter dyr ud i vandhullet. Guldfisk lever 
nemlig blandt andet af insekter og haletudser. 

Rigtig god fornøjelse.

Vandhullet - stedet hvor dyrene mødes
Et vandhul kan have mange funktioner. Det er levested for mange dyr og  insekter, 
og også stedet hvor landlevende dyr, insekter og fugle kommer for at  drikke og 
køle sig af. I Danmark forsvinder eller ødelægges mange små vandhuller i takt 
med, at byerne bliver større, og landbruget bliver mere  effektivt til at dyrke 
 jorden. Det er et problem for rigtig mange dyr og insekter.
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GIVSKUD ZOOs vandhul er en del af EAZAs biodiversitetskampagne

Når folien er på plads, skal kanten afsluttes. Her 
er det op til dig, hvad du kan lide. Du kan afslutte 
vandhullet ved at fjerne en række græstørv rundt 
på kanten af vandhullet, lægge bassinfolien ind hvor 
græstørvene lå, og  derefter lægge græstørvene  
tilbage,  ovenpå bassinfolien. Vær opmærksom  
på, at den endelige vandstand i vandhullet  
kan ikke være højere end det laveste sted  
på foliekanten. 

 Du kan nu fylde vand i vandhullet. 

Inden du begynder på arbejdet med dit 
nye vandhul, er det en rigtig god ide at 
tænke over, hvor dit vandhul skal være, 
og hvor stort du ønsker det. Du skal også 
overveje, om du ønsker et formstøbt 
 bassin, eller om du vil bruge formbar 
bassinfolie.

Du skal nu i gang med at grave. Det hul, 
du graver, skal være identisk med den 
bund, du ønsker i vandhullet. Vil du have 
forskellige vanddybder i vandhullet, er det 
nu, det skal formes. Har du valgt et form
støbt bassin, skal hullet passe til formen 
på bassinet.

Det kan være en god idé at fore hullet med 
en fiberdug for at beskytte bassinfolien mod 
skarpe sten. Bassinfolien  lægges i hullet. 
Det er vigtigt, at den følger hullet. Det kan 
være en god ide at fylde lidt vand i vandhul
let allerede nu. Vandet hjælper med at holde 
folien på plads.


