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Lærervejledning
På skolen:
Opgavesættet kan bruges til et emne om årstider, overlevelsesstrategier eller blot til at blive klogere på
Danmarks nationalfugl og en kanonart. Det vil nok være mest praktisk at farve og klippe på skolen,
men det kan lade sig gøre at sidde i museets kantine, hvis man selv medbringer farver og sakse.
Om vinteren kommer flokke af svaner til Danmark for at overvintre i danske farvande. Omkring
75.000 knopsvaner kommer fra Polen, de baltiske lande, Tyskland, Sverige og Holland. Grunden er
den, at Danmark har lavvandede beskyttede fjord- og bugtområder med rigelig plantevækst og ringe
tidevandsforskel. Kun i isvintre kan det være vanskelig for svanerne at finde føde. Knopsvanen er
Danmarks nationalfugl og knoglefund viser, at den har levet i Danmark i stenalderen for 8000-9000 år
siden. Der har været jagt på svaner og først i 1894 blev svanerne fredet fra februar til september. I
1926 blev knopsvanen totalfredet i Danmark.
Supplerende materiale i serien “Natur og Museum”. Hæfterne kan købes på museet eller
bestilles online på www.nathistshop.dk
”Svaner”
”Dyrene og den danske vinter”

”Fjer”
”Dyrenes sociale liv”

På museet:
Opgaverne løses på 2. sal. Det anbefales, at selve opgaven først udleveres på museet. Efter besøget
gennemgås opgaven på klassen, hvor man kan få en god snak om de forskellige løsningsforslag.

Yderligere oplysninger:
Naturhistorisk Museum, Skoletjenesten BioX, Universitetsparken 210, 8000 Århus C, Tlf. 89 33 37 89.
Hjemmeside: www.naturhistoriskmuseum.dk/Skoletjeneste - E-mail: biox@nathist.dk

Find den udstoppede svane og svane-skelettet i ”Den Globale Baghave” på 2. sal.
Svaner er andefugle og altså i familie
med ænder og gæs.
Man kan møde 3 forskellige slags svaner
i Danmark.
Det er dog kun en af arterne, der yngler
her i landet.
De to andre arter opholder sig hos
os som træk- og vintergæster.
De yngler begge længere mod nord.

Sæt kryds de rigtige steder
Sæt x her
Pibesvane Yngler i Danmark
Træk- og vintergæst i Danmark
Knopsvane Yngler i Danmark
Træk- og vintergæst i Danmark
Sangsvane Yngler i Danmark
Træk- og vintergæst i Danmark

Knopsvanen og sangsvanen holder ofte halsen forskelligt.
Pibesvanen ligner sangsvanen men, men er mindre og har en forholdsvis kortere hals.
2.
Nu kan du sikkert kende forskel på svanerne. Skriv svanens navn under dens billede.

_____________________________

________________________

3.
Se på knopsvanens hoved.
Hvorfra har den fået sit navn?
Forklar selv:
_______________________________
_______________________________

Svanen har to slags fjer. Inderst er bløde dun, der
holder på varmen. Yderst er dækfjer. Dækfjerene
sidder meget tæt og beskytter mod regn og blæst.

_____________________

4.
Hvilken fod er svanens?
Sæt kryds.

□

5.
Hvad kaldes den slags fod som svanen har?
Sæt kryds.

□

Svømmefod

□

Klatrefod

□

Vadefod

□

Gribefod

□

□

6.
Hvad gør denne knopsvane?
Sæt kryds.
□
Bader

□

Sover

□

Søger føde

7.
Hvor tror du svanen finder sin føde?
Sæt kryds.

□
□

På vanddybder over 1 meter
På det lave vand, hvor der ikke er ret
langt ned til planterne

□

På stranden

□

I træerne

8.
På tegningen her
ser du to knopsvaner i en
række situationer.
Hvad tror du, der sker?
Sæt kryds.

□

Svanerne parrer sig

□

Svanerne kæmper

Det er sjældent at se to svaner,
der rigtigt kæmper. Som regel
klarer de sig ved at true
modstanderen eller flygte

9.
Se på disse 3 tegninger herunder.
Hvad tror du svanerne gør i de tre forskellige situationer?
Sæt bogstavet sammen med det billede det hører til.
A: Angriber

B: Flygter

C:Truer

10.
På de tre tegninger her ser du to knopsvaner
i en anden række situationer. Hvad sker der her?
Sæt kryds.

□

Svanerne parrer sig

□

Svanerne kæmper

11.
De sidste spørgsmål har handlet om knopsvanens adfærd.
Prøv at se om du kan gætte hvilke to slags adfærd, der vises herunder.
Sæt bogstavet sammen med billedet.

A: Svanen imponerer en modstander

B: Svanen fryser

