Innledning
Skallumbekken har lenge ligget i rør, men for ca. 2 år siden ble den gravd ut til en
bekk. Det er veldig lite vann i bekken, men det er fortsatt masse liv i bekken. Det er
en forskjell på en bekk å en dam, fordi en bekk renner og da er det vanskelig for
dyrene og svømme oppover, men i en dam liger det helt stille så det er lettere å
svømme og leve.

Livet i vann
Vann er grunnen til at det er liv på jorden. Nesten tre fjerdedeler av jordkloden vår
er dekket med vann. Elver og innsjøer er bare en liten del av det, men spiller en stor
rolle som habitat for masse dyreliv som er enkelt å utforske.
Alle organismer som lever i havet har oppløst salter inni cellene sine. Det gjør at
dyrene som lever i havet er like salt som vannet rundt og da får trekkes ikke vannet
ut eller inn i dyrets celler. For dyr som lever i ferskvann er det motsatt. Vannet inni
cellene er mye saltere enn i vannet rundt. Uten beskyttelse vill dyrene svelle opp å
sprekke. Derfor har alle ferskvannsdyrene funnet mange måter å løse det problemet.
De fleste encellede dyrene har utviklet en slaks pumpe som pumper alt vannet ut av
cellene. De større dyrene har vanntett hud eller vanntett slim.
Naturen er verdifull og uerstattelig. Vi mennesker er avhengige av naturen, og
mange planter og dyr har stor verdi for oss, så det er viktig og beholde vår natur i
og rundt bekkene og dammene også.

Livet i Skallumdammen
og Skallumbekken
Vi fant bare to ender. Det var en hann og en hunn. Arten var en stokkand. Det var
de eneste virveldyrene vi så, men vi fant et ormehull også.

Fåbørstemark er leddormer med korte børster på hvert ledd. De puster gjennom
huden. De lever i ferskvann, saltvann eller fuktig jord. Denne lille fåbørstemarken
levde i bekken.

Frosken lever over hele landet. Den finnes opptil 100 m.o.h. Hannen setter seg på
hunnens rygg og befrukter eggene så hunnen kan legge dem i vannet nær kanten.
Etter 2-3 måneder klekkes eggene og blir til rompetroll. Etter tre uker har de begynt
å få lunger, bein og armer, så når de kommer opp på overflaten er den
kjønnsmoden og blitt en frosk.

Trepigget stingsild er en art i gruppen stiklingsfisker. Det finnes tre underarter.
Gasterus aculeatus williamson og Gasterosteus aculeatus sataeanne finnes bare i
Nordamerika. Noen bestander er marine, mens andre utelukkende lever i ferskvann.
Det er store morfologiske variasjoner mellom ferskvannsbestandene, det betyr at de
kan se veldig forskjellige ut.

Før øyenstikkeren er ferdig utvokst lever den i ferskvann. Den er et rovdyr som
jakter dyr som kan være like store og større en seg selv. Underleppen er blitt
omdannet til en fangmaske som den kan skyte ut lynraskt og gripe byttet når den
jakter. På hodet sitter to store fasettøyne som gjør at den kan se godt til alle sider.
Etter en tid i dammen går larven over i siste stadiet av forvandlingen og kryper opp
av vannet. Der ser det ut som den revner og den voksne øyenstikkeren kryper ut.

Denne buksvømmeren tilhører familien Corixidae (buksvømmere). De kan skilles fra
de andre vanntegene ved at de er plantespisere og ernærer seg fra planterester og
encellete alger fra bunnen av dammen.

Disse har lange antenner (maks 17 ledd) og lever enten planktonisk eller i
strandsonen knyttet til vegetasjon og bunn. Hunnene bærer to eggstokker med
befruktede egg. Her ser der bilde av en hunn.

Denne sommerfugllarven fant vi i bekken, men vi tror at den egentlig lever ved
kanten av bekken. Den har et merkelig hode med noe som ligner kjever som går ut
og inn av kroppen. På forreste del av kroppen har den tre par ben og på bakerste
del har den noe som heter vorteben. Vi har lagd et terrarium til larven og har den i
klasserommet. Vi vet ikke helt hvilken plante den kom fra, men vi forer den med
planter fra der vi fant den.

Bilder av vann
Vi synes at billedkunst alltid burde være inspirert av naturen, fordi naturen er det
mest komplekse og nydelige vi har. Men den blir også ødelagt av forurensning.

På dette bildet har noen hensynsløst kastet en sykkel (ikke nedbrytbar gjenstand) ut
i vannet. Ikke bare ser det stygt ut, men endene kan få skader av forsøpplingen og
rust!
Men heldigvis, er det for det meste et nydelig turområde som dere vil se av våre
bilder nedenfor
Derfor må vi huske å ta vare på det.

Vann og energi
Skallumbekken er en liten bekk med lav vannføring, og egner seg ikke til
kraftutvinning, men vi ville gjerne lære mer om dette temaet allikevel. Derfor har vi
sett på ulike måter å bruke vannkraft på før og idag.
Vannmøller
Vannmøller er et eksempel av menneskets første bruk av vannkraft. Den har blitt
brukt i over 2000 år. Et vannhjul har historisk blitt brukt til å kverne mel eller til
sagbruk, slik at mennesker istedenfor kan gjøre husarbeid eller drive med gården. I
mer moderne tid har de også blitt brukt til å drive heiser, men det var for de meste
gjort med dampmaskin.
Vannhjulet og vannmøller var kilden til energi før dampmaskinen ble oppfunnet. Den
første egentlige vannmøllen kom 100 år f.Kr., og i 1800 år etter det ble de brukt
nesten overalt hvor det fantes rennende vann. Det bygges fortsatt vannhjul, men de
blir for det meste brukt til vannkraftverk.
Et vannhjul ble bygget med tre, og på en gård i 1700-tallet, var det et stort
prosjekt, men vanligvis var det verdt det å drive tiden unnå gårdsarbeid og bygge et
vannhjul. Da kunne melet kverne selv om natten. Et annet alternativ var å koble det
til en sag. Dette kunne hjelpe til under byggeprosjekt, for sagen kunne kutte
treplanker mye kjappere og mye mer presist enn mennesker med håndsager.
Senere ble dampmaskinen oppfunnet, og den erstattet jobben til vannmøllene. Noen
steder, hvor det var enten for dyrt eller for vanskelig å lage en dampmaskin, fant
mennesker andre måter å bruke vannhjulet på. Tekstilproduksjon, papirmøller, og
heiser var blant de nye oppfinnelsene. Eventuellt, til og med strøm.
Idag brukes vannhjul for det meste til vannkraftverk. Noen steder er det fortsatt
vannhjul som brukes til kverning men de fleste gårdsvannmøller er blitt erstattet
med elektrisk- eller diesel-drevende motorer.
Oppgangssager

En oppgangssag er en vanndrevet sag med et rett sagblad som beveger seg opp og
ned, derav navnet oppgangssag. Sagbladet er spent fast i en ramme som er koblet
til et vanndrevet overfallshjul med en veivaksel. Et annet navn for denne sagen er
vassag. Oppgangssagene var brukt i Norge fra 1500-tallet til ut på 1800-tallet og la
grunnlag for norsk trelastindustri. Deretter ble de avløst av dampmaskindrevne
sager, som igjen ble avløst av elektriske sager.
Oppgangssaga slo i Norge først gjennom Bohuslen, på midten av 1400-tallet.
Bohusene var da en del av norge, og oddeval (senere uddevalla) vokste fram med
lokalisteringsfaktorene:En god havn og et sagbruksområdeinnenfor. Kort, rask og
billig transport av trelast fra sag til skip samtidig som kvaliteten på bordene ble
bevart og prisene de beste. Også Moss oppsto med disse lokalisteringsfakotorene. På
1500-tallet revolsjonerte oppgangssagene trelasthandelen i Norge og førte til nye
muligheter for eksport. En rekke småbyer langs kysten vokste frem og ble velstående
som følge av denne handelen.
Sagbladets kvalitet var avgjørende for hvor bra oppgangssagen skar. De første
klumpete bladene ble snart avsløst av bedere, tynere sagblad. Sagbladene kunne
også monteres flere sammen i en ramme, da ble sagakalt en <silkesag>. på slutten
av 1800-tallet kom sirkelsagene, som ettervert kom til å utkonkerrere
oppgangsagene. Gamle vanndrevene oppgangsager ble modernisert med roterende
sirkulære blader. Norge hadde store skogsområder med trær som kunne brukes til
byggingsmateriale i Norge og i utlandet. Eksport av tømmer ble etterhvert en viktig
inntektskilde for Norge. Med dårlig veinett ble det et problem å få fraktet tømmeret
fra skogen og ned til sagbruk og til byer langs langs kysten hvor den kunne hentes
med skip og fraktes til utlandet. En av de viktigste byene i denne sammenheng var
Fredrikstad som ligger langs Glomma. Fredrikstad var også kjent som plankebyen
pågrunn av alt tømmeret som ble fraktet ned dit.
Fløtningsannlegg
Tømmerfløting var en effektiv måte å frakte tømmeret på. Tømmerfløting ble også
kalt for fløting. Man fløtet tømmer ved sende tømmer fra skogene nedover i elver,
innsjøer eller vassdrag og til byer som lå langs kysten. Tømmeret kunne fløtes som
løstømmer (enkeltstokker) eller tømmerflåter (mange stokker satt sammen) disse
tømmerflåtene kunne lokalt ha navn som flak, sopper eller moser.
Fløting krevde mye vann, noe som førte til at man lagde demninger på toppen av
vassdrag og elver slik at vannet samlet seg. Og når det var nok vann åpnet man
demningen og satte ut tømmeret. Den første fløtingen ble utført rundt 1350 og den
siste ble gjort rundt 2006.

Vannkraftverk
Et vannkraftverk er et kraftverk som skaper energi ved hjelp av vann. De fleste
vannkraftverk skaper energi ved å bruke bevegelser i vannet, for eksempel bølger,
tidevann, eller fosser. Disse driver et vannhjul eller lignende, som skaper energi. De
fleste vannkraftverk har flere vannhjul for å skape så mye energi som mulig. Norge
er et av landene i verden med mest vannkraft - 99% av Norges kraftproduksjon, er
fra vann.
Fossekraft
Mange av Norges fosser (små og store) et utstyrt med et vannkraftverk på bunnen.
Der sitter det 10-20 vannhjul, avhengig av elvens bredde. Disse hjulene drives rundt
når vannet treffer dem, som snurrer akselen. Akselen sendes inn i en generator, og
dette skaper energi som hele landet kan bruke.
Mange klager på vannkraftverk også - hjulene kan drepe livet i vannet, og ødelegge
økosystemet. Spør du meg, er det bedre med et vannkraftverk som kanskje skader
noen fisker, enn et kullkraftverk som kan ødelegge alt liv på jorden!
Tidevannskraft
Tidevannskraft et av verdens eneste fornybare energikilder som ikke bruker sola tidene som brukes, er skapt av månen. Det finnes flere typer tidevannskraft. For
eksempel kan man bruke en demning (enten bygge en ny en eller bruke en
eksisterende) for å lage et langt mindre utløp til vannet. I det utløpet kan man lage
et slikt vannkraftverk som man bruker til fossekraft for å lage energi. Når det blir
høyvann, kan det sendes mer vann i utløpet for å lage mere energi.
En annen måte er å bruke tidevannstrøm - tidevannet lager strømmer undervann, og
disse kan brukes til å drive hjulene som brukes i fossekraftverk. Problemet med dette
tidevannskraftverket er at tidevannstrømmene er veldig upålitelige - det er vanskelig
å finne ut hvor de skal være og når.
Derfor er det som oftest en kombinasjon av disse to som brukes - på toppen av
demningen er det et tidevannstrømkraftverk, og på bunnen er det et
tidevannsdemningkraftverk.
Det er også mange som står imot tidevannskraft - hvis undervannslivet ikke kommer
videre i elven på grunn av demningen, kan de gå tom for mat, og sulte i hjel.

Bølgekraft
Bølgekraft utnyttes ved å legge ut lange, vanntette tau ut på vannet. Disse tauene
blir slengt rundt når det bølger, og disse kan drive en generator. Hvis bølgekraft blir
for eksempel brukt utenfor Bergen, kan Bergen lage mye av sin egen strøm, helt av
seg selv.
Det er mye kritikk om bølgekraft - havlivet kan bli forvirret, og enten sette seg fast i
tauene, eller tro at det er mat, og begynne å spise det. Begge disse er meget
skadelig for dyrene.
Oppsummering
Det er mange argumenter for og mot vannkraftverk. Vi må være forsiktig med å
velge hvor, når, og hvorfor vi skal bygge vannkraftverk. Det er en av de billigste
måtene å lage fornybar energi på, og Norge bruker det mye, men vi må også tenke
på økosystemene i vannet, for å ikke ødelegge dem.

Arbeidet med prosjektet
Dette prosjektet er laget av elever fra 4-7 klasse på Bærum Montessoriskole. Vi har
selv fått lov til å velge hva vi ville utforske ved bekken. Alle sammen har vært med å
samle inn dyr i bekken en gang, men mange elever har vært flere ganger både til
Skallumbekken og Skallumdammen for å finne flere dyr, lete etter forurensing og ta
film og bilder. Ikke alt vi har gjort har kommet med i presentasjonen, men det har
vært lærerikt å jobbe med prosjektet på mange forskjellige måter. Vi har nok jobbet
aller mest med dyrelivet i bekken og dammen. Vi har tatt med mange dyr tilbake til
skolen og studert dem i lupe og mikroskop. Vi har brukt bøker og plansjer til å
prøve å klassifisere dyrene finne ut hva vi har funnet. Så har vi tegnet dyrene så
nøye vi kunne ut fra det vi så. Det var ikke så lett å tegne alle de små detaljene.
Vi har selv planlagt, gjennomført og skrevet om prosjektet. Dette står det at vi skal
gjøre i forskerspiren. Det står også i læreplanen for naturfag at man skal lære å:
- bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og
feltarbeid
- trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier
- publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy
- planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid
med andre
- beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle
hvordan disse er ordnet systematisk
- gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse
til å utnytte energi i vind og vann
I kunst og håndverkplanen står det at man skal:
- samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge
og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
Dette har vi gjort for eksempel da vi jobbet med foto og vann.

