Oplev Nationalpark Thy

med Pil og Storm

Oplevelses- og opgavebog
til familier

Hugorm
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Hugormen solbader

Ingen kære mor

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.

Kort tid efter vinterdvalen er det parringstid.
Hugormene snor sig om hinanden, så de to
kønsåbninger kommer i kontakt med hinanden. 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.

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.
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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.

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 lignende. 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.

Quiz

1. 	Hvad sker der, når hugor-

men skifter ham?
A: Den skifter hugt
ænder
B: Den skifter sit sk
ind
C: Den ruller sig sa
mmen

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 sid

e 53.
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Ham fra hugorm.

Oplev hugormen

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

Hvornår?

FAKTA

Klasse: Krybdyr
Orden: Skælklædte krybdyr
Familie: Hugorme
Latinsk navn: Vipera berus
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Sangsvane
Sangsvane eller knopsvane
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Vandplanter på menuen
Sangsvanen er mest planteæder. Den spiser både vand- og landplanter, men æder
også muslinger og vandinsekter. Sangsvaner 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. Sangsvanen lever i kolde omgivelser. Derfor skal
ungerne hurtigt på vingerne, inden søerne
fryser til. Danmark er sammen med Tyskland, det vigtigste overvintringsområde
for arten i Europa.
Sangsvanen yngler i det nordlige Skandinavien og store dele af Rusland. I de senere år er sangsvanen også set om sommeren i Danmark, men er stadig sjælden som
ynglefugl.
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Skal vi lege?
Ringmærkeren

Ord med “svane”

Der er én ringmærker. Resten af deltagerne er enten havørn, sangsvane,
grågås, natravn eller storspove. Fuglene flyver rundt mellem hinanden
med baskende vinger. Når ringmærkeren 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.

Svane indgår i mange stednavne 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?
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Quiz

1. Sangsvanen er...

A: En trækfugl
 : En standfugl, de
B
t vil
sige fuglen er i Da
nmark hele året ru
ndt
C: Et pattedyr

2.	Når sangsvanen forlader
sit yngleområde,
flyver
fuglen til
A: Spanien
B: Maldiverne
C: Danmark

3.	Hvorfor er sangsvanens

stemme trompete
rende?
A: Fordi luftrøret er
kort
B: Fordi luftrøret er
forlænget
C: Fordi dens næb
har
form som en trom
pet

Se svarene på sid

e 53.

Oplev sangsvanen

Der er gode chancer for at opleve sangsvan
er i
vinterhalvåret fx fra fugletårnet ved Nors Sø,
udsigtsplatformen ved Vandet Sø eller Svanehol
mhus ved Agger Tange. I dagtimerne kan den
også
ses æde på markerne omkring nationalparke
n.
Sangsvanens stemme er høj og trompeterend
e.
Fuglens luftrør har en speciel forlængelse, som
gør sangsvanens stemme smuk og klangfuld.
Se kort side 4 og 5.

Hvornår?

Se og lyt

FAKTA

Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder
Latinsk navn: Cygnus cygnus
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8. Hvad er en ”sande”?
A. Sandkasse
B. Sandbanke af flyvesand
C. Bunke af grus

9. Hvornår var “Den lille Istid”?
A. Ca. 3000 år siden.
B. Ca. 1000 år siden.
C. Ca. 200-500 år siden.

10.	Hvad er det særlige ved
Silstrup Hoved, som også er
nationalt geologisk interesseområde?
A. Flint
B. Moler
C. Vandreblokke

11.	Hvad har formet Hundborgbuen?
A. Isgletsjer
B. Stenalderfolket
C. Jordskælv

12.	Hvad kaldes de to ”ben” på
en parabelklit, som peger
ud mod havet?
A. Rimme
B. Afblæsningsflade
C. Centrum

13.	Hvordan var landskabet i
Thy i stenalderen?
A. Et ø-rige
B. Klitlandskab
C. Overdækket med is

14.	Hvor langt nede i jorden
under Nors Sø ligger saltpuden?
A. 1 km.
B. 3 km.
C. 30 km.

15.	Hvad kalder man også
stenalderhavet?
A. Øksehavet
B. Stenhavet
C. Littorinahavet

Se svarene på side 53.
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Geo5 fra Agger Tange til Hanstholm

1.	Hvilken retning kommer vinden
oftest fra i Thy?
A. Sydøst
B. Vest/nordvest
C. Øst

5.	Hvad måles vindens hastighed
typisk i?
A. Kilometer pr. sekund
B. Meter pr. sekund
C. Kilogram pr. minut

Spilleregler:
Du skal bruge en terning og en brik til hver spiller, som kan være en sten eller andet du finder i naturen. Hvis du lander på tranen Trine, stiller en af de andre spillere dig et spørgsmål fra spørgsmålslisten. Svarer du rigtigt må du rykke to felter
frem. Hvis du lander på hugormen Hugo bliver du bidt og må vente en omgang.

2.	Hvad er en parabel i matematikkens verden?
A. En kurve
B. En trekant
C. En kugle

7.	Hvad er de mørke lag i flyvesandet i kystklinten ved Lodbjerg?
A. Kul
B. Mos
C. Nedbrudte planter
(organisk materiale)

6. Hvad består sand af?
A. Partikler med en diameter
mellem 0,06 og 2 mm.
B. S
 ten mellem 2 og 20 cm i
diameter.
C. Sten på mere end 20 cm i
diameter.

3.	Hvorfor kan man ikke se den
hvide kalkbund ved badepladsen i vestenden af Nors Sø?
A. Sandflugten har blæst sand
ud i søen, så kalkbunden er
dækket af sand.
B. N
 ors Sø er ikke en karst-sø,
og har derfor ikke kalkbund
C. Vandet er så beskidt, at man
ikke kan se bunden.
4. Hvor meget har jorden hævet
sig omkring Nors Sø, mens du
har levet?
A. 14 meter
B. 0 meter
C. Din alder * 2,5 milimeter
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