
Den aktive bogreol: Natur - Perlepladeleg

1. Pindsvinet lugter og hører rigtig godt, 
men har den et godt syn? Ja eller nej? 

 Nej, den har et dårligt syn.

2. En snegl er en hermafrodit – hvad bety-
der det? 

 Den er både hankøn og hunkøn.

3. Hvor mange tæer har en hare på hver af 
bagpoterne? 

 Den har 4 tæer på hver bagpote.

4. Hvad kalder man det en ugle ikke kan 
fordøje og derfor kaster op? 

 Uglegylp.

5. Hvor mange forskellige arter flagermus 
findes der? Over 10, 100 eller 1000 arter?  

 Over 1000 arter

6. Hvad hedder et hanfår? 
 En vædder.

7. Fra hvilket H. C. Andersen-eventyr stam-
mer ordsproget En fjer kan blive til fem 
høns?  

 Det er ganske vist!

8. Hvornår sover hamsteren? Om natten 
eller om dagen? 

 Om dagen.

9. Hvad bruger bæveren sine tænder til? 
 At fælde små træer for at bygge dæmninger.

10. Hvilken farve har en vandmands øjne, hvis 
det er en han-vandmand? 

 Blå.

11. Hvad er det kemiske navn for vand?  
 H2O.

12. Kan man spise tang? 
 Ja – fx bruger man det til sushi, i salat, som 

chips og pasta.

13. Hvad betyder det, at en frø er amfibisk? 
 At den kan leve både i vand og på land.

14. Hvad kan møl ødelægge? 
 Tøj/tekstiler og madvarer.

15. Hvad spiser en odder? 
 Fisk og frøer.

16. Hvilket slags træ kommer agern fra? 
 Egetræer.

17. Hvilken sans bruger en ræv mest, når den 
skal finde rundt? 

 Lugtesansen.

18. Hvilket dyr er Danmarks tungeste rovdyr? 
 En grævling.

19. Hvor hurtigt kan en bjørn løbe? 
 Den kan opnå en fart på 60 Km/t.

20. Hvad hedder Danmarks 
nationalsommerfugl? 

 Nældens takvinge.

21. Findes der ulve i den danske natur?  
 Ja, de er for nyligt kommet igen.

22. Er en rød fluesvamp giftig? 
 Ja.

23. Hvor mange kilo mad spiser en elg i som-
merperioden om dagen?  

 Ca. 25 kg.!

24. Man kan lave kastanjedyr ud af kastanjer, 
men kan man spise dem? 

  Ja.
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