Dyrespor
Formål:
Formålet er at få kendskab til skovens dyreliv ved at finde efterladte spor.
Sted:
Skove og klitplantager
Området omkring shelterpladserne ved Lodbjerg Fyr, Stenbjerg/(Istrup her er ikke
vand), Sårup og Tved og flere andre steder (Naturstyrelsen har udgivet foldere, ellers
er der et ganske godt kort i folderen Nordsøruten / Vestkyststien, alle folderne kan
hentes på nettet eller ved henvendelse til dit lokale turistinformation)..
Klassetrin:
12-14 år. Kan varieres efter behov.
Årstid:
Hele året rundt. Husk hensyn til yngletid.
Forløb:
Tag ud i skoven og kig efter dyrenes spor. Fodspor, dyre lort, madrester, bosteder.
Når et spor er fundet, bestemmes det ved hjælp af bøger, hvilket dyr sporet kommer
fra, og om der er flere spor fra de(t) samme dyr.
Det er en god ide at finde et sted, hvor jorden er blød, eller finde et sted med sne.
Det er smart at kigge ved en bæk, eller en sø, for der kommer dyrene og drikker.
Når der er fundet spor, skal det mest tydelige vælges. Det skal have skarpt
markerede rande og flest mulige detaljer. Fjern forsigtigt sten eller jordklumper fra
sporet, før der laves et aftryk.
Vælg et sport fra et dyr i synes er interessant, eller vælg et spor der er tydeligt og
med skarp kant.

Først laves en ramme. Saml kartonstrimlen med clipsen, så
den bliver til en cirkel. Hvis der bruges en mælkekarton, så
klip et stykke på 5 cm ud af kartonen. Rammen sættes
rundt om dyresporet, så sporet er midt i rammen. Tryk
forsigtigt rammen ned i mudderet eller sneen. Men pas på
ikke at ødelægge sporet! Gipsen hældes forsigtigt ned i
rammen og skal tørre mindst 30 min. Vær forsigtig når
afstøbningen fjernes, da gipsen stadig kan være våd og
blød.

Forberedelse:
Dyr, der er mulighed for at se og mulighed for at finde spor fra:
 Hættemåger og stormmåger
 Havterner
 Gråand, krikand, pibeand, taffeland og hvinand
 Knopsvaner, sangsvaner, pibesvaner Vadefugle: hjejle, vibe, alm. ryle, stor
regnspove, dobbeltbekkasin og den sjældne tinksmed
 Kronvildt
 Råvildt
 Ræve
 Grævlinger
 Egern
 Pindsvin
 Flagermus
 Harer
 Lækat
 Brud
 Ilder
 Husmår
 Odder
 Strandtudser
 Vandsalamandere
 Hugorme
Tidsforbrug:
Ca. 2 timer.
Materialeliste:
 Små poser og æsker til at samle nogle spor sammen i.
 Gips, bægre til at røre op i, strimler af papir/karton, papirclips.
 Vand
 Bøger om dyrespor.

Odder

