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13. Naturens kredsløb
I forskellige naturområder lever forskellige planter og dyr. Vand, lys,
temperatur og næring bestemmer
hvilke planter og dyr, der lever der.

Vi kalder området for et økosystem.
Et økosystem er i balance, når vand
og næringsstoffer hele tiden bliver
genbrugt. En flaskehave er et mini-

økosystem. En flaskehave i balance
kan leve i flere år, uden anden pasning end sollys.

Stil jeres flaskehaver et lyst sted.
Hvis glasset bliver helt dugget, kan I åbne låget et par dage.
Herefter kan jeres flaskehave passe sig selv i flere år uden at få vand.

Flaskehave
I får brug for
Et stort glas med låg
LECA-ærter
Trækul i små stykker
Pottemuld
Planter
Papir, blomsterpinde og ske

Sådan gør I
 Bland LECA-ærter og trækul
 Lav en tragt af papir.
Hæld blandingen i glasset i et lag på
ca. 3 cm.
 Hæld 5-10 cm jord i og plant jeres
planter.
Brug blomsterpinde og skeer til hjælp.
 Vand planterne så jorden er let fugtig.
Luk låget tæt til.

Sådan vokser planten
i ﬂaskehaven
Planter vokser ved at danne glukose
(sukker) og oxygen (ilt). Dyr og mennesker har også brug for oxygen, for
at vi kan leve. For at danne glukose
og oxygen har planterne brug for vand,
kuldioxid, næringsstoffer og sollys.
I flaskehaven genbruges vand, kuldioxid og næringsstoffer. Når solen
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varmer glasset, fordamper vandet fra
planternes blade. Vandet sætter sig
som dug på glassets inderside og
drypper ned, så planten kan optage
det igen.
Når planten taber et blad, bliver det
nedbrudt af bakterier (nedbrydere).
Bladet ender som vand, kuldioxid og
næringsstoffer, som planten kan genbruge til at vokse af.

På den måde er der balance i naturen.
Det er ret smart. Hvis vi forstyrrer naturen, skaber vi ubalance.
 Hvordan kan mennesker skabe ubalance i naturen?
 Hvordan kan vi genoprette balancen i naturen?
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Amazonas-regnskoven. ’Afbrænding udleder CO2’. Se filmklip på kortlink.dk/xwdr

Derfor er regnskovene
vigtige
Regnskovene er hjem for en ufattelig
mangfoldighed af arter. I de tropiske
regnskove finder vi mere end halvdelen af alle arter, der lever på landjorden. Regnskoven er et skatkammer
af genetisk rigdom. Forsvinder regnskoven, vil vi miste arter, som er uerstattelige, og som vi aldrig vil få igen.
Regnskovene har også stor betydning
for både det lokale og globale klima.
Der fordamper hele tiden vand fra
regnskoven. En del fortættes og falder over skoven igen. En anden del af
det vand, der fordamper fra regnskoven, stiger så højt til vejrs, at det først
fortættes og falder som regn helt
andre steder på Jorden. Regnskoven i
Amazonas har også betydning for vejret og regnen her i Danmark.

Regnskoven er vigtig for klimaet.
Den producerer regn til resten af verden, binder CO2 og andre drivhusgasser og forhindrer, at de bidrager til
den globale opvarmning. Det anslås,
at rydning af skov står for mellem
10-15% af verdens udledning af drivhusgasser. At forhindre rydning af
skov er en effektiv måde at modvirke
klimaforandringerne.

Skovrydning kan føre
til epidemier
’Corona-virussen fortæller lige nu verden, hvad vi har sagt i årtusinder – at
hvis vi ikke passer på vores biodiversitet og natur, så kommer vi til at opleve både denne og endnu værre
trusler i fremtiden’, siger Levi Sucre
Romero, koordinator for Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests
og en del af Costa Ricas oprindelige
BriBri-befolkning.

En lang række forskere har i årevis
delt samme bekymring: Jo mere af
verdens skovareal, der ryddes, des
større er risikoen for, at mennesker
kommer i kontakt med sygdomme,
som har været lukket inde i skovene i
evigheder.
I første omgang gør det lokalbefolkningerne nær skovene særligt sårbare
for nye typer smitte. Men med globaliseringen udgør det også en verdensomspændende sundhedsrisiko.
’Det handler simpelthen om, i hvor
høj grad vi blander os i de naturlige
økosystemer og kommer i kontakt
med nye typer vira og bakterier, som
vores immunsystem ikke har erfaring
med. Bliver vira og bakterier først
overførbare fra menneske til menneske, så kan det blive starten på en
pandemi, som den vi oplever lige nu’,
forklarer Andy.
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