Evolution, lærervejledning

Før besøget
•
•

Udskriv dokumentet Cases hjemmefra. Du får kun brug for et enkelt sæt.

Udskriv også dokumentet her; du skal bruge de 6 Fakta Ark på turen i Zoo.

Introduktion i Zoo
•
•

Gennemgå Grundbegreber i evolution med eleverne (næste side).

Fortæl at alle dyrearterne i Zoo gradvist udviklede sig, og udsprang af tidligere former.

Eleverne skal i dag arbejde i hold med zoodyrenes evolution.
•

Del klassen op i 6 hold, og udlevér en opgave fra dokumentet Cases til hvert hold.

Opgave til eleverne (30 min.)
•
•
•

Hvert hold: Gå til det dyreanlæg som opgaven omhandler, og svar på spørgsmålene i arket.

Forbered en fremlæggelse af jeres bud på svar.

Alle mødes ved isbjørnene efter 30 min. til første fremlæggelse.

Fremlæggelser
•

Holdene fremlægger deres case, og deres bud på svar.

Lærer: Brug de 6 Fakta Ark til at supplere elevernes fremlæggelse og diskussion.
•

Efter isbjørneholdet fortsætter resten af holdene med fremlæggelser ved de relevante
dyreanlæg (Se forslag til rute på kortet s.3).
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Grundbegreber i evolution
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Rute:

Isbjørn, sæl, ulv, pingvin, krokodille og nandu
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Fakta Ark, Brunbjørn - Isbjørn
Brunbjørne og isbjørne er tilpasset hvert deres miljø (selektionspres), hvilket blandt andet afspejles i

deres pelsfarve, der virker som kamuflage.

Isbjørne har udviklet sig fra en brunbjørn. Man mener at en gruppe af brunbjørne er blevet isoleret

fra resten af populationen i begyndelsen af en istid. Forskellige selektionsfaktorer i det arktiske miljø
(kulde, mangel på planteføde, hvide omgivelser etc.) drev isbjørnens evolution hurtigt frem.

Gavnlige mutationer i bjørnenes DNA og naturlig selektion frembragte de isbjørne, som vi ser i dag.

Centrale forskelle på brunbjørne og isbjørne, er isbjørnes evne til at leve næsten udelukkende af fedt
(det meget høje kolesteroltal påvirker ikke deres sundhed), og den kraftige hvide pels.

Inspiration:

https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/isbjoern/
https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/brun-bjoern/#facts

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/isbjornen-er-ikke-bare-en-brun-bjorn-med-hvid-pels
https://www.youtube.com/watch?v=ZYrUvizr6Ac
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Fakta Ark, Sæler - Søløver
Forskelle mellem sæl og søløve

Spættet sæl er lysegrå eller gråbrun med et mørkt plettet mønster. Pelsen er lysere på bugen.

Sæler har korte forluffer, og kan ikke gå på land, men bugter sig afsted. Sæler har ingen ydre ører.
En sæl svømmer ved at bugte kroppen – ligesom en fisk. Den kan svømme med op til 30 km/t.
Søløver er større end sæler. Pelsen er brunlig og man kan se deres udvendige ører. Søløver har
kraftige og muskuløse for- og bagluffer, som de kan gå oppe på land med.

Søløver kan svømme med op til 40 km/t., ved at bruge af forlufferne (ligesom fugle flyver).

Divergent eller konvergent udvikling?

Til trods for deres mange forskelle, ligner sæler og søløver hinanden så meget, at de to grupper ofte
forveksles.

Forskere har fundet et fossil af et landlevende pattedyr, som tyder på at være en fælles stamform til

sæler, søløver og hvalrosser. Høj konkurrence om føde på land formodes at have været en afgørende
faktor i selektion for tilpasninger til et liv i vand.

Faktaboks A, Divergent vs. Konvergent
Divergent udvikling
Når flere arter har udviklet sig fra fælles stamform. Mennesker og andre menneskeaber
(orangutang, gorilla, chimpanse) har f.eks. en fælles stamform som levede for omkring 13 mio. år
siden.
Konvergent udvikling
Når dyr ikke har en fælles stamform, men har udviklet tilpasninger, som minder meget om
hinanden. Hvaler og fisk har f.eks. udviklet samme type strømlinede kropsform, finner og
halefinne, selv om hvaler (i modsætning til fisk) nedstammer fra landlevende pattedyr (med fire
ben, lunge mm.)
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Klassifikation: Både sæler og søløver tilhører overfamilien Phocoidea som indeholder sæler, søløver

og hvalrosser. Når de er i den samme familie, fortæller det os, at de har haft en fælles stamform, der

først har udviklet sig ud i de forskellige slægter (søløve, sæl og hvalros) og derfor er deres udvikling
divergent.

Spættet sæl:
Rige:

Dyr (Animalia)

Klasse:

Pattedyr (Mammalia)

Rygstrengsdyr (Chordata)

Række:

Rovdyr (Carnivora)

Orden:

Sæler (Phocidae)

Familie:

Phoca

Slægt:

Californisk søløve:
Rige:

Dyr (Animalia)

Klasse:

Pattedyr (Mammalia)

Række:
Orden:

Familie:
Slægt:

Rygstrengsdyr (Chordata)
Rovdyr (Carnivora)
Sæler (Phocidae)

Zalophus

Inspiration:
https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/sael/
https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/soeloeve/

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090422132832.htm
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Fakta Ark, Ulv
Ulven er stamfar til alle de hunderacer, vi kender i dag. For godt 15.000 år siden begyndte mennesket
at domesticere ulve, som følgeskab til jægere og vagthunde.

Gennem årtusinder udvalgte mennesker de ulve som havde ønskelige egenskaber, og sørgede for at
kun de fik unger.

De mange forskellige hunderacer man kan se i dag, er blevet skabt langt hurtigere (få tusinde år) end
naturlig selektion kan gøre det. Det skyldes at kunstig selektion kan virke meget hurtigere end

naturlig selektion, da den er meget målrettet (se Faktaboks B).

Faktaboks B, Kunstig selektion
Kunstig selekton er den evolutionære proces, hvorved arter ændres gennem menneskelig indgriben
(selektion). Fremelskelsen af gunstige egenskaber kaldes også forædling.
I avlsarbejde med landbrugsdyr og -planter er målet ofte at udvikle varianter, som giver høje ydelser,
og/eller er mindre modtagelige for sygdomme.
Derimod er målet med forædling af f.eks. kæledyr og blomster oftest at udvikle individer, der lever op til
tidens skønhedsidealer.

Inspiration:

https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/ulv/
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Genetik_og_evolution/Genetik/for%C3%A6dling
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Fakta Ark, Pingvin
Pingviner er tilpasset et liv i vand. Kroppen er strømlinet, vingerne er formet som luffer, og fødderne
sidder bagest på kroppen, hvor de fungerer som ror.

Pingviner skaber fremdrift med lufferne, og kan svømme med over 38 km/t.

Fjerdragten er meget tæt og vandskyende, og et isolerende luftlag mellem fjerene beskytter mod
kulden. Pingviner har helt mistet evnen til at flyve.

Fugle har normalt et meget let skelet, med hule knogler. Pingviners knogler, derimod, er massive
fordi en tungere krop er bedre egnet til at dykke i vand.

Pingvinernes udvikling kan have været igangsat af høj konkurrence om føde på landjorden og på lavt
vand. I et sådant miljø har der har været selektion for at kunne dykke dybere og hente føden længere
nede end sine konkurrenter. Tidlige pingviner kunne udnytte dybhavets muligheder, men mistede til
gengæld med tiden evnen til at flyve.

Inspiration:

https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/pingvin/#facts
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/13/131320-penguin-evolution-science-flight-divingswimming-wings/
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Fakta Ark, Krokodille
Krokodiller er en gruppe krybdyr, som opstod for omkring 90 millioner år siden.

Krokodiller har forandret sig bemærkelsesværdigt lidt siden, og det fortæller os at
1) De tidlige krokodiller var veltilpasset miljøet.

2) Krokodiller har kunnet finde et stabilt miljø gennem de mange mio. år.

Krybdyr har generelt et lavere aktivitetsniveau end pattedyr, og et krybdyr kan ikke hamle op med et
pattedyr i en langvarig jagt. Tilpasningen til et liv i vandkanten, i de ellers tørre savanneområder er
derfor meget fordelagtig for rovdyr som krokodillerne; da byttet kommer af sig selv.

På grund af det relativt lave stofskifte, behøver krokodiller ikke nedlægge bytte så ofte. Et stort
byttedyr kan mætte en krokodille i op til en måned.

De er godt kamuflerede med deres træstammelignende krop med øjne og næsebor som det eneste
over vandet. De har et ekstremt kraftigt bid og tænder, som erstattes ligeså snart de falder ud.

Inspiration:
https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/krokodille/#facts

https://ing.dk/artikel/hvorfor-har-krokodillen-ikke-udviklet-sig-i-millioner-af-ar-106701
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Fakta Ark, Nandu - Struds
Nanduer lever på den Sydamerikanske pampas. De kan ikke flyve, bl.a. fordi de mangler den store
brystbenskam, hvor flyvemusklerne hos de fleste fugle er fastgjort. Nanduers fjer kan heller ikke

bruges til at flyve med; de er dunagtige fordi de mangler ”lynlåssystemet”, som gør fjerene lufttætte

hos de fleste fugle. Til gengæld sørger de lange stærke ben for en topfart, som de færreste rovdyr kan

hamle op med.

Nanduer har disse tilpasninger til fælles med bl.a. Strudse (Afrika) og Emuer (Australien). Tilsammen
bliver de store flyveløse fugle kaldt ”strudsefugle”.

Faktaboks D, Nandu vs. Struds
Struds: op til 135 kg, 2 m høj. Kan løbe op til 70 km/t.
Miljø: Savanne: Tropisk græsslette
Rovdyr: Leopard, løve, hyæne, gepard, afrikansk vildhund
Nandu: 20-25 kg, op til 140 cm. Kan løbe op til 65 km/t.
Miljø: Pampas: Subtropiske og tempererede græssletter
Rovdyr: Puma og jaguar

Fælles ophav

Man antog før I tiden at ”strudsefuglene” havde en fælles stamform, som levede på
superkontinentet Gondwana, og blev spredt da kontinentet brød op i mindre dele.

Nyere forskning peger dog på, at nanduer og strudse m.fl. ikke har en fælles stamform, men

udviklede sig uafhængigt af hinanden fra forskellige flyvende forfædre. Altså er deres udvikling
konvergent.
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Faktaboks A, Divergent vs. Konvergent
Divergent udvikling
Når flere arter har udviklet sig fra fælles stamform. Mennesker og andre menneskeaber
(orangutang, gorilla, chimpanse) har f.eks. en fælles stamform som levede for omkring 13 mio. år
siden.
Konvergent udvikling
Når dyr ikke har en fælles stamform, men har udviklet tilpasninger, som minder meget om
hinanden. Hvaler og fisk har f.eks. udviklet samme type strømlinede kropsform, finner og
halefinne, selv om hvaler (i modsætning til fisk) nedstammer fra landlevende pattedyr (med fire
ben, lunge mm.)

Inspiration:

https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/struds/
https://www.zoo.dk/dyrene-i-zoo/nandu/

http://theconversation.com/study-explores-evolution-of-flightless-birds-26555
http://phenomena.nationalgeographic.com/2014/05/22/the-surprising-closest-relative-of-the-huge-elephantbirds/
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Afsluttende fælles spørgsmål foran nanduerne
Læs højt: Nanduer vejer ca. 25 kg og kan blive op til 140 cm høj. Strudsen, som kommer fra savannen,

kan veje op til 135 kg og blive op til 2 m høj.

De to strudsefugle har udviklet den samme tilpasning, men der stor forskel i deres
størrelse. - Hvad tror I, at det kan skyldes?

Svar: Forskellen i rovdyrspresset (selektionspres) kan være forklaringen på, hvorfor strudsen er så

meget større end nanduen. Den har flere fjender, som den skal kunne forsvare sig i mod eller løbe fra,
og her er størrelse en fordel.

Faktaboks D, Nandu vs. Struds
Struds: op til 135 kg, 2 m høj. Kan løbe op til 70 km/t.
Miljø: Savanne: Tropisk græsslette
Rovdyr: Leopard, løve, hyæne, gepard, afrikansk vildhund
Nandu: 20-25 kg, op til 140 cm. Kan løbe op til 65 km/t.
Miljø: Pampas: Subtropiske og tempererede græssletter
Rovdyr: Puma og jaguar
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