Birdrace
Skjern Å er et fantastisk område når man vil se fugle, efter genopretningsprojektet der blev afsluttet
i 2003 er antallet af fuglearter næsten fordoblet. På den åbne eng kan man opleve fuglene på tæt
hold, når de studeres i museets kikkerter og teleskoper. Vi ser de flotte yngledragter og fuglenes
adfærd, når de søger føde og yngler. Forår og efterår opleves det store fugletræk, bl.a. fiskeørn,
havørn, ande- og vadefugle. Om vinteren ser vi på, hvordan fuglene overlever i kulde og med
fødeknaphed - her ser vi typisk alle tre europæiske svanearter, masser af gæs, ænder og andre
vandfugle.
Fag:
Natur/teknik og biologi.
Klassetrin:
3. – 9. årgang.
Beskrivelse:
Eleverne får en kort orientering om Skjern Å’ens udvikling og om de menneskelige indgreb der har
været gennemført.
Eleverne arbejder i små grupper á 2-4 med kikkerter, et teleskop og en fuglebog. De noterer egne
iagttagelser i en ekskursionsrapport, og ekskursionen afsluttes med en kort gennemgang af
iagttagelserne med udgangspunkt i de fugle, eleverne har registreret.
Formål:
 At få kendskab til Skjern Åens fugleliv
 At få kendskab til de ordner fugle inddeles i
 At få kendskab til registrering af fugle
Mødested:
Fugletårnet på Lønborgvej, 6900 Skjern
Årstid:
Februar - november
Hvor lang tid tager undervisningen:
1½ - 2 timer
Hvad sørger vi for:
 Teleskoper, kikkerter, fuglebøger, papir og blyant.

Hvad sørger I for:
 Påklædning til vejret.
 Inddeling af eleverne i grupper af 2 – 4 elever.
Forslag til videre arbejde:
Fremlæggelser i grupperne omkring en enkelt fugl som de undersøger nærmere.
Pris:
Gratis for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler. For andre skoler og institutioner koster det
950,- kr. for de første 2 timer. Derefter 350,- kr. pr. time
Bestilling:
Ringkøbing-Skjern Museum på tlf: 97362343 – spørg efter en naturvejleder
Arrangør:
Sabine Jensen og Helle Ansine Jensen, naturvejledere ved Ringkøbing-Skjern Museum. I
samarbejde med Naturstyrelsen Bålvandshuk

