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Navn: __________________________________________________ Klasse: _________________

Storke nærmer sig Danmark usædvanligt tidligt
Storke kommer typisk til Danmark i marts, men allerede nu er der storke nær
den danske grænse til Tyskland.
Kilde: storkene.dk, den 30. januar 2018 (redigeret)

Først om fire ____________________ er det helt officielt ____________________. Men allerede
nu ____________________ det med forårstegn.
Ikke ____________________ står der forårsblomster i haver og ____________________ .
Lige syd for ____________________, i Slesvig‐Holsten, er de allerførste ____________________
allerede ____________________. Og det er usædvanligt ____________________ og kan med
stor ____________________ tilskrives klimaforandringerne.
I gamle dage var storken en ____________________, der næsten altid ankom i april
____________________ . Førhen ‐ for blot 20 år siden ‐ var det tidligt, ____________________
en stork ankom i ____________________ måned. Og dengang kunne man med rette
____________________ at storken var en ____________________ forårsbebuder. Men
____________________ mange andre fugle har storken også ændret trækvaner i
____________________ med, at vintrene er blevet stadigt mere ____________________.
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De ____________________ og mere milde vintre har bevirket, at ____________________ af
vesteuropæiske storke har droppet trækket til ____________________ og nu blot trækker til
Spanien og Portugal, eller nogle gange kun til det ____________________ Frankrig.
Der har været tale om en positiv udvikling i ____________________ efter storkene har droppet
det ____________________ træk. Dels skal fuglene ikke bruge så meget
____________________ på at flyve de lange strækninger, og de er i ____________________
foderstand, når ynglesæsonen indledes. Dernæst ____________________ fuglene de mange
____________________, der lurer på de lange distancer ‐ i form af både krybskytteri og
eksempelvis ____________________ med højspændingsledninger og ____________________.
I ____________________ af de ____________________ par uger, vil de mange tusinde storke,
der har overvintret på de ____________________ lossepladser i Spanien, sætte sig i
____________________ mod ____________________ og tilslutte sig de få storke, der
____________________ er ankommet.
I Danmark har der i denne ____________________ været overvintrende storke i Veksø og
Gundsølille ____________________ for København.
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Sæt kryds ved de 10 sværeste ord ‐ øv dem (eventuelt sammen med din makker) ‐ og skriv
dem her:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Forklar følgende udtryk med dine egne ord:
forårsbebuder: ______________________________________________________
bestand:

______________________________________________________

foderstand:

______________________________________________________

Bøj disse fem navneord/substantiver fra ordlisten:
ubestemt ental
et dyr

bestemt ental
dyret

ubestemt flertal
flere dyr

bestemt flertal
alle dyrene

fare
sammenstød
vinter
bestand
stork

Find fem tillægsord/adjektiver i ordlisten og bøj dem i skemaet:
1. grad
2. grad
sød

sødere

3. grad

sødest

Skriv ord med stumt d fra ordlisten:
______________________________________________________________________

uger
forår
vrimler
blot
parker
grænsen
storke
ankommer
sandsynlighed
fugl
måned
hvis
marts
sige
ægte
ligesom
fugle
tak
milde
kortere
tusinder
Afrika
sydlige
bestanden
lange
energi
bedre
undgår
farer
sammenstød
vindmøller
løbet
kommende
åbne
bevægelse
nord
allerede
vinter
vest
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Storke nærmer sig Danmark usædvanligt tidligt
Storke kommer typisk til Danmark i marts, men allerede nu er der storke nær
den danske grænse til Tyskland.
Kilde: storkene.dk, den 30. januar 2018 (redigeret)

Først om fire uger / er det helt officielt forår. / Men allerede nu vrimler det med forårstegn. /
Ikke blot står der forårsblomster / i haver og parker. / Lige syd for grænsen, i Slesvig‐Holsten, /
er de allerførste storke / allerede ankommet. / Og det er usædvanligt tidligt / og kan med stor
sandsynlighed tilskrives klimaforandringerne. /
I gamle dage var storken en fugl, / der næsten altid ankom i april måned. / Førhen ‐ for blot 20
år siden ‐ var det tidligt, / hvis en stork ankom / i marts måned. Og dengang kunne man med
rette sige, / at storken var en ægte forårsbebuder. Men ligesom mange andre fugle, / har
storken også ændret trækvaner i takt med, / at vintrene er blevet stadigt mere milde. /
De kortere og mere milde vintre har bevirket, / at tusinder af vesteuropæiske storke / har
droppet trækket til Afrika / og nu blot trækker til Spanien og Portugal, eller nogle gange kun til
det sydlige Frankrig. /
Der har været tale om en positiv udvikling i bestanden / efter storkene har droppet det lange
træk. / Dels skal fuglene ikke bruge så meget energi på at flyve de lange strækninger, / og de er
i bedre foderstand, når ynglesæsonen indledes. / Dernæst undgår fuglene / de mange farer,
der lurer på de lange distancer / ‐ i form af både krybskytteri og eksempelvis sammenstød / med
højspændingsledninger og vindmøller. /
I løbet / af de kommende par uger, / vil de mange tusinde storke, der har overvintret på de
åbne lossepladser i Spanien, / sætte sig i bevægelse / mod nord / og tilslutte sig de få storke,
der allerede er ankommet. /
I Danmark har der i denne vinter været overvintrende storke / i Veksø og Gundsølille vest for
København. /
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