Nederbörd

Väder
•
•

I genomsnitt faller det 623 mm nederbörd per år i Sverige.
Fördelat på årets alla dagar innebär det 1, 8 mm per dag.
Variationerna är stora. Vissa platser i Lappland och Jämtland
har en årsmedelnederbörd på över 2 000 mm per år. Det är
mer än i vissa regnskogsområden. En regnskog får minst 1 500
mm nederbörd per år.

systematiska observationer
mätningar

Nederbörd mäts i millimeter. Med 1 mm regn menas att
det skulle bildas ett 1 mm tjockt vattenskikt på marken om
inte vattnet togs upp av jorden eller rann bort. När det snöar
måste snön först smältas innan den mäts. En tumregel är att
en cm nysnö motsvararen mm nederbörd i smält form.

Tillverka en regnmätare
Utrustning: PET-flaska, linjal, småsten, kniv/såg.
1.

2.

Skär av övre delen av en
PET-flaska. Fyll flaskan med
småsten upp till några centimeters höjd. Stenarna gör att
mätaren inte blåser omkull.
Häll på vatten upp till den
parallella delen av flaskan.
Markera utanpå flaskan var
vattennivån är (nollpunkten).
Sätt den övre delen av flaskan
upp och ned i den undre delen som en tratt. Trattens övre
diameter måste vara lika stor
som flaskans diameter vid
nollpunkten. Tratten gör att
avdunstningen minskar.

Uppgifter:
•

Det faller en mm nederbörd. Hur
stor volym vatten motsvarar det på en
kvadratmeter?

•

På många regnmätare motsvarar en
mm nederbörd ofta mer än en mm
mellan strecken på skalan. Varför är
det så?

•

En kaffekopp med oregelbunden form har stått utomhus i regn under natten.
Hur kan man med hjälp
av vattnet i koppen ta
reda på hur många
mm regn det fallit?

Ställ ut regnmätaren på en öppen
plats, gärna i lä. Läs av regnmätaren regelbundet gärna vid samma
tidpunkt på dagen. Mät med linjal
från nollpunkten.
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Försäkra dig om ditt eget exemplar av Bi-lagan!
Prenumerera kostnadsfritt på www.bioresurs.uu.se (välj Prenumerera).
Nästa nummer kommer i slutet av november.

