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Quiz til udstillingen (tip en 13'er) 

Sæt kun ét kryds ved hvert spørgsmål 

 

1. Hvad for et dyr har man i gamle dage brugt til at fjerne vorter med? 

□ a. Brandmand   □ b. Vortebider   □ c. Tissemyre 

2. Kællingetand er en blomst, der danner et helt økosystem i sig selv – hvordan hænger det 

sammen? 

□ a. Fordi blomsten har en flot farve  □ b. Fordi planten smager godt  □ c. Fordi rigtig mange 

forskellige insekter er afhængige af planten 

3. Der findes en fugl i området, som spidder insekter på tornene på buskene – hvilken? 

□ a. Rødrygget Tornskade □ b. Tårnfalk     □ c. Musvåge 

4. Hvad består størstedelen af jorden ved indlandsklitterne af? 

□ a. Ler   □ b. Grus   □ c. Sand 

5. Hvad gør havtorn-bær så sunde? 

□ a. D-vitamin   □ b. C-vitamin   □ c. B-vitamin 

6. Hvor mange år varede sandflugten? 

□ a. 30 år    □ b. 150 år    □ c. 300 år 

7. Hvad er nogle af kendetegnene ved den meget sjældne og truede Løgfrø? 

□ a. Den kvækker højt   □ b. Den har katteagtige lodrette pupiller  □ c. Den kan ikke hoppe 
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8. Hvordan synger gulspurven? 

□ a. ”En, to, tre, fire, fem, seks, syyyyyv.” □ b. ”Det-det-det, kan jeg sig’ li’ så tit det skal være” 

□ c. ”Fyti-fyti-fyti” og ”titify-titify-titify” 

9. Hvordan undgår sommerfuglen, Køllesværmer, at blive spist af rovdyr? 

□ a. Den har sorte/gule advarselsfarver □ b. Den har sorte/røde advarselsfarver □ c. Den har 

camouflagefarver 

 

10. Hvad blev jorden ved og omkring Slettingen brugt til i gamle dage?  

□ a. Til landbrug     □ b. Til skovbrug     □ c. Til markedsplads 

11. Hvor mange km kan en landsvale tilbagelægge i løbet af sit liv? 

□ a. 100.000 km    □ b. 200.000 km  □ c. 300.000 km 

12. Hvordan kan det lade sig gøre for Tårnfalken, at finde mus om vinteren, når der er sne? 

□ a. Ved at grave huller i sneen □ b. Ved hjælp af UV-syn □ c. Ved at lugte sig frem 

13. Hvilke fredede/beskyttede dyr og planter kan findes i området? 

□ a. Løgfrø, tårnfalk og nikkende kobjælde □ b. Rødrygget tornskade, markfirben og bellis  

□ c. Løgfrø, markfirben og nikkende kobjælde 


