
Oplev Nationalpark Thy

Oplevelses- og opgavebog 
til familier

med Pil og Storm



Hugorm Kend hugormen

Hannerne er som regel sandfarvede 

eller grå, mens hunnerne er lysebrune til 

sorte. På ryggen af hugormen ses ofte 

en mørk zigzagstribe, der er tydeligst 

hos de lyse hugorme. En voksen hugorm 

er mellem 34 og 104 cm lang. Den skifter 

ligesom andre krybdyr ham op til tre 

gange i løbet af et år, fordi den vokser 

ud af sit skind.

En hugorm kan forveksles med en snog. 

Ligesom snoge kan hugorme også være 

glinsende sorte. Snogen, der ikke findes  

i Thy, har to gule eller hvide nakkeplet-

ter. Hugormen er den eneste danske 

giftslange. Den blev fredet i 1981.

Hugormen solbader
Hugormen vågner af vinterdvalen i marts - 
april. De samler sig ofte i grupper, hvor de 
nyder forårssolen og suger varme til sig. 
Sidst på foråret spreder hugormene sig 
og skjuler sig i terrænet. I efteråret bliver 
hugormene mere tydelige igen. Her kan du 
se voksne og unger sole sig. Hugormene går 
i dvale i oktober i huller 60-125 cm under 
jorden. 

Mus, firben og frøer som livret
Hugorme jager på flere måder. De kan ligge 
på lur efter byttet eller finde det ved hjælp af 
lugtesansen. Når hugormen er tæt på byttet, 
hugger den med stor kraft gift ind i byttet, 
som typisk er mus, firben og frøer. Den kan 
også tage fugleunger fx ved at kravle op 
i buske og tømme fuglereder. Byttet dør i 
løbet af et par minutter af hugormens bid, 
og dyret sluges helt. Firben og frøer kan tåle 
hugormens gift. Dem fanger hugormen og 
sluger levende.

Ingen kære mor
Kort tid efter vinterdvalen er det parringstid. 
Hugormene snor sig om hinanden, så de to 
kønsåbninger kommer i kontakt med hin-
anden. Hunnen føder i slutningen af august 
7-10 unger. Hugormen tager sig ikke af 
ungerne, når de er født. De må klare sig selv, 
men ungerne har allerede masser af gift i 
giftkirtlerne.

Er hugorme farlige?
Hugormen bider kun, hvis den føler sig truet. 
Fx hvis man kommer til at træde på den eller 
tager fat i den. De er ikke aggressive af natur. 
Hugormen er ikke så farlig, som mange tror. 
Men du skal for en sikkerheds skyld søge 
læge, hvis du bliver bidt af en hugorm. De 
unge på 20-30 cm. har ikke lært at styre sig 
endnu. Ligesom hundehvalpe kan de finde 
på at bide for sjov.
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Skal vi lege?
Kan du reagere lige så hurtig som en hugorm?

I skal være to til legen og bruge en 15-20 cm lang gren eller lignen-
de. Den ene person holder grenen lodret. Den anden skal forsøge at 
gribe grenen, når den slippes. Der skal være en afstand på ca. 20 cm. 
fra hænderne ind til grenen. Den første, der griber grenen tre gange, 
har vundet.

1.  Hvad sker der, når hugor-
men skifter ham?

 A:  Den skifter hugtænder
 B: Den skifter sit skind
 C:  Den ruller sig sammen

2.  Hvad laver hugorme om
vinteren?

 A: De går i dvale.
B:  De bevæger sig sydpå

til varmere lande.
 C:  De lever inde i huse,

hvor der er varme.
Se svarene på side 53.

Quiz

Oplev hugormen 
Hugormen er udbredt i hele Nationalpark
Thy. Hugormen findes typisk på heder, klit-
ter og moser. Selvom hugormen som regel
er at finde i ret tørre områder, svømmer den
fremragende. Om foråret er dens reaktions- 
evne ikke så hurtig, da der på denne årstid
kan være lave temperaturer. Derfor kan
mennesker og hunde lettere komme i kon-
takt med den.
Se kort side 4 og 5.

Hvornår?

FAKTA
Klasse: Krybdyr
Orden: Skælklædte krybdyr
Familie: Hugorme
Latinsk navn: Vipera berus

4
Ham fra hugorm.
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Vandplanter på menuen
Sangsvanen er mest planteæder. Den spi-
ser både vand- og landplanter, men æder 
også muslinger og vandinsekter. Sangsva-
ner søger også føder på dyrkede marker, 
hvor de æder korn og raps.

Sangsvanen yngler højt mod nord
Sangsvanerne danner par, når de er ca. 
2 år gamle, men yngler første gang i en 
alder af 4 år. Reden bygges på småøer i 
søer og moser. Kuldet består af 4-7 æg, 
som udruges af hunnen på ca. 35 dage. 
Ungerne er flyvefærdige, allerede når de 
er cirka 3 måneder, men de er sammen 
med forældrene til hen på foråret. Sangs-
vanen lever i kolde omgivelser. Derfor skal 
ungerne hurtigt på vingerne, inden søerne 
fryser til. Danmark er sammen med Tysk-
land, det vigtigste overvintringsområde 
for arten i Europa. 

Sangsvanen yngler i det nordlige Skandi-
navien og store dele af Rusland. I de sene-
re år er sangsvanen også set om somme-
ren i Danmark, men er stadig sjælden som 
ynglefugl.

Sangsvane eller knopsvane

Sangsvanen ligner vores almindelige

knopsvane. Men sangsvanen har et

stort, kileformet, gult og sort næb.

Knopsvanen har et mere andenæbs- 

for met, orangerødt næb med en stor,

sort knop lige over næbbet. På lang

afstand kan sangsvanen kendes på en

mere lige og strakt hals, mens knop-

svanen holder halsen i en blød s-form.

Sangsvanen har et vingefang på op til

240 cm. 

Hannen er den største og kan veje 12 kg.

Som ung er sangsvanen grå. Først som

voksen får den en hvid fjerdragt. Svanen

blev totalfredet i 1931.

Sangsvane
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Skal vi lege?
Ringmærkeren
Der er én ringmærker. Resten af del-
tagerne er enten havørn, sangsvane, 
grågås, natravn eller storspove. Fug-
lene flyver rundt mellem hinanden 
med baskende vinger. Når ringmær-
keren råber en af arterne fx “havørn”, 
skal fuglene nå hjem i reden uden 
af blive fanget. Hvis Havørnen bliver 
fanget af ringmærkeren byttes roller. 
Aftal hvor reden er, og hvor stort 
område, I leger på.   

1. Sangsvanen er... 
   A: En trækfugl
   B:  En standfugl, det vil 

sige fuglen er i Dan-
mark hele året rundt  C: Et pattedyr 

2.  Når sangsvanen forlader 
sit yngleområde, flyver 
fuglen til 

   A: Spanien
   B: Maldiverne 
  C: Danmark 

3.   Hvorfor er sangsvanens 
stemme trompeterende? 

   A: Fordi luftrøret er kort
   B:  Fordi luftrøret er 

forlænget
  C:  Fordi dens næb har 

form som en trompet 
 Se svarene på side 53.

Quiz

Oplev sangsvanen 
Der er gode chancer for at opleve sangsvaner i 
vinterhalvåret fx fra fugletårnet ved Nors Sø, ud-
sigtsplatformen ved Vandet Sø eller Svaneholm-
hus ved Agger Tange. I dagtimerne kan den også 
ses æde på markerne omkring nationalparken. 
Sangsvanens stemme er høj og trompeterende. 
Fuglens luftrør har en speciel forlængelse, som 
gør sangsvanens stemme smuk og klangfuld. 
Se kort side 4 og 5.

Hvornår? FAKTA
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder
Latinsk navn: Cygnus cygnus

Sangsvanen
 er 

en trækfugl, der 

overvintrer
 i Danmark. 

Den kommer til 

Danmark nordfra i 

oktober og 
trækker 

bort igen i 
april. 

Se og lyt

Ord med “svane”
Svane indgår i mange sted-
navne fx Svaneholmhus og 
Svankær.  
Der er også tit svaner med i 
sagn og eventyr. Tænk bare 
på H.C. Andersens ”Den 
grimme ælling”.  
Hvor mange ord kender du, 
hvor “svane” indgår i?

6
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8. 
H

vad er en ”sande”?
 

A
. Sandkasse

 
B

. Sandbanke af flyvesand
 

C. B
unke af grus

9. 
H

vornår var “D
en lille Istid”?

 
A

. Ca. 30
0

0
 år siden.

 
B

. Ca. 10
0

0
 år siden.

 
C. Ca. 20

0
-50

0
 år siden.

10.  H
vad er det sæ

rlige ved 
Silstrup H

oved, som
 også er 

nationalt geologisk interes-
seom

råde?
 

A
. Flint

 
B

. M
oler

 
C. Vandreblokke

11.  H
vad har form

et H
undborg-

buen?
 

A
. Isgletsjer

 
B

. Stenalderfolket
 

C. Jordskæ
lv

12.  H
vad kaldes de to ”ben” på 

en parabelklit, som
 peger 

ud m
od havet?

 
A

. R
im

m
e

 
B

. A
fb

læ
sningsflade

 
C. Centrum

 

13.  H
vordan var landskabet i 

Thy i stenalderen?
 

A
. Et ø-rige

 
B

. K
litlandskab

 
C. O

verdæ
kket m

ed is

14.  H
vor langt nede i jorden 

under N
ors Sø ligger salt-

puden?
 

A
. 1 km

.
 

B
. 3 km

.
 

C. 30
 km

.

15.  H
vad kalder m

an også 
stenalderhavet?

 
A

. Ø
ksehavet

 
B

. Stenhavet
 

C. Littorinahavet

Se svarene på side 53.
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1.  H
vilken retning kom

m
er vinden 

oft
est fra i Thy?

 
A. Sydøst

 
B. Vest/nordvest

 
C. Ø

st

2.  H
vad er en parabel i m

atem
a-

tikkens verden?
 

A. En kurve
 

B. En trekant
 

C. En kugle

3.  H
vorfor kan m

an ikke se den 
hvide kalkbund ved badeplad-
sen i vestenden af N

ors Sø?
 

A.  Sandflugten har blæ
st sand 

ud i søen, så kalkbunden er 
dæ

kket af sand.
 

B.  N
ors Sø er ikke en karst-sø, 

og har derfor ikke kalkbund
 

C.  Vandet er så beskidt, at m
an 

ikke kan se bunden.

4.  H
vor m

eget har jorden hæ
vet 

sig om
kring N

ors Sø, m
ens du 

har levet?
 

A. 14 m
eter

 
B. 0 m

eter
 

C. D
in alder * 2,5 m

ilim
eter

G
eo5 fra A

gger Tange til H
anstholm

Spilleregler:
D

u skal bruge en terning og en brik til hver spiller, som
 kan væ

re en sten eller an-
det du finder i naturen. H

vis du lander på tranen Trine, stiller en af de andre spil-
lere dig et spørgsm

ål fra spørgsm
ålslisten. Svarer du rigtigt m

å du rykke to felter 
frem

. H
vis du lander på hugorm

en H
ugo bliver du bidt og m

å vente en om
gang.

5.  H
vad m

åles vindens hastighed 
typisk i?

 
A. Kilom

eter pr. sekund
 

B. M
eter pr. sekund

 
C. Kilogram

 pr. m
inut

6. H
vad består sand af?

 
A.  Partikler m

ed en diam
eter 

m
ellem

 0,06 og 2 m
m

.
 

B.  Sten m
ellem

 2 og 20 cm
 i 

diam
eter.

 
C.  Sten på m

ere end 20 cm
 i 

diam
eter.

7.  H
vad er de m

ørke lag i flyve-
sandet i kystklinten ved Lod-
bjerg?

 
A. Kul

 
B. M

os
 

C.  N
edbrudte planter  

(organisk m
ateriale)
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