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Post 1

Hva er et elvedelta?

A
B
C

En elv som er veldig bred og grunn

En elv uten fossefall
Et område der en elv renner ut i havet eller en innsjø, og
danner grunne vannområder og åpne mudderflater ved
elveutløpet

Foto: Thomas Landgren

Post 2

Hvilke(n) av disse er våtmark?

A
B
C

Sumpskog
Myr
Strandsone

Foto: Øyvind Møller

Post 3

Hvor mange prosent av Norges
truede arter er tilknyttet våtmark?

A
B
C

2%
15%
22%

Foto: Alexas Fotos

Post 4

Hva driver denne stokkanden med?

A
B
C

Spiser vannplanter
Vasker hodet
Ser etter fisk

Foto: Ian

Post 5

Hvorfor er mudderområder så
viktige for vadefugler?

A
B
C

De elsker å bli møkkete
Der spiser de vannplanter
Der spiser de virvelløse dyr og muslinger

Foto: Nick Ford

Post 6

Hvorfor er amfibier avhengige av
våtmark?

A
B
C

Fordi de legger eggene sine i vann og larvene lever der til de
likner små frosker
De har ikke lunger og må puste under vann

De må drikke vann hele tiden

Foto: Kjetil Fjellheim

Post 7

Det er alltid mange stikkemygg der
det er vann, hvorfor?

A
B
C

Her finner myggen flere den kan suge blod fra, siden det
finnes så mange arter i våtmark
Her er myggen er trygg fra fiender

Larvene lever i vann

Foto: Lindsay Krause

Post 8

Hvor mange bosteder for bever ble det registrert i
Nordre Øyeren naturreservat i 2018?

A
B
C

4
12
16
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Et område der en elv renner ut i havet eller en innsjø, og danner grunne
vannområder og åpne mudderflater ved elveutløpet
Deltaområder er en type våtmark som dannes i områder hvor elver renner ut i havet eller
stillestående innsjøer. Her avsetter elven sand, silt, leire og andre sedimenter. Dette fører til
grunne vannområder og åpne mudderflater ved elveutløpet.

Sumpskog, myr og strandsone er alle våtmarker
Våtmark i vid forstand inkluderer myr, sump, torvmark, innsjøer og grunne kystområder, både
naturlige og kunstige.

15%
Våtmarker i Norge, og i verden forøvrig, stadig forsvinner som resultat av blant annet
utbygging av boliger, veier og industri. Mange arter er tilknyttet våtmark da dette er områder
med gode lysforhold, tilgang på vann og næringsstoffer. Blant annet finner vi rundt 3000
leddyr, 400 karplanter og 300 mosearter som lever i våtmarksområder i Norge. Mange av
disse artene går en usikker framtid i møte når livsgrunnlaget forsvinner.

Spiser vannplanter
Den lave vannstanden i våtmark gjør at gressender og gjess lett kan få tak i mat. De strekker
halsen ned under vann og beiter på vannplantene som vokser opp.

Der spiser de virvelløse dyr og muslinger
Vadefuglene finner virvelløse dyr og muslinger oppå eller nede i de åpne mudderflatene i
våtmarka. De har ofte lange bein til å vade med og lange følsomme nebb for å finne virvelløse
dyr som bor og gjemmer seg i mudderet.

Fordi de legger eggene sine i vann og larvene lever der til de likner små
frosker
Amfibiene er avhengig av vann for å kunne få unger. Alle amfibiene legger eggene sine i
ferskvann slik at de ikke tørker ut. Den første tiden etter at eggene er klekket oppholder
larvene seg i vann hvor de puster med gjeller. Etter hvert utvikles lungene og de krabber opp
på land. Amfibier er derfor helt avhengige av våtmarksområder.

Larvene lever i vann
Stikkemygg legger eggene sine i oppvarmede dammer, og her utvikles de til larver og til slutt
voksne mygg. En gruppe stikkemygg kalles på folkemunnet for flommygg. En fascinerende
tilpasning flommyggen har er at eggene kan ligge i flere år i påvente av flom for så å klekke!

16
I Nordre Øyeren naturreservat ble det høsten 2018 registrert 16 beverboliger (9 jordhytter, 4
kvisthytter og 3 jordhuler).
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