
Hvad hedder Danmarks nationalfugl ? 

1. Tornsanger  X. Sangsvane  2. Knopsvane  

   

Hvad er en fluesnappere ? 

1. et elektrisk apparat som fanger fluer X. En stor familie af sangfugle 2. En plante om fanger fluer 

 

   

Hvilken fugl bliver sort/brun i hovedet om sommeren ? 

1. Solsorten X. Hættemåge 2. Sort mejse  

   

Hvilket af disse rovdyr er størst ? 

1. Mårhund X. Lækat 2. Grævling 

   

Hvad er en skræppe ? 

1. En plante X.En krage som er sur 2. En forladt myretue 

   

Hvor sidder grantræet frø ? 

1. I en nød X. I et agern 2. I en grankogle 

   

Dyrene laver deres egen sti i naturen, hvad kaldes denne sti ? 

1. En veksel X. En natursti 2. En dyresti 

   

Et Rådyr kan sige som et kendt kæledyr når det flygter, Hvilket kæledyr ? 

1. Hund X. Kat 2. kanin 

   

Hvad er en Brud ? 

1. En lille ferskvands fisk X. En hvid blomst som vokser på engen 2. Et lille rovdyr 

   

På hvilket træ er barken hvid ? 

1. rødel X. Birk 2. Lindetræ 

   

Om foråret er der en  plante i skoven som har en meget stærk duft, hvad hedder den ? 

1. Forårsløg X. Brøndkarse 2. Ramsløg 

   

Vorterod er en forårsblomst, hvorfor hedder den Vorterod ? 

1. Plantens rødder ligner vorter X.  Rod saften kan fjerne vorter 2.  Man får vorter hvis man rører roden 

   

Hvad hedder Danmarks mindste rovdyr ? 

1. Brud X. Lækat 2. Mår 

   

Hvor meget ved du om den Danske natur ? Her er en tipskupon hvor du kan få 13 rigtige, 

hvis du er heldig. Se løsning på ildfluer.dk 
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