
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland   

Svære spørgsmål 
 

1) Der vokser mange forskellige træer i Hoverdal, men hvad er navnet på det løv-
træ der står fem meter foran pælen, og hvad er det der adskiller den fra andre 
løvtræer ? 

 
2)  Her står du i en egetræsbevoksning. Egetræet har den egenskab at den slipper 

meget lys ned gennem bladene. Hvad kalder man den type træ og hvilken be-
tydning har det for skovbunden ? 

 
3) Hugormen er den eneste danske giftslange, og den findes herude på heden. 

Hvordan ser man forskel på en han og en hun hugorm ? 
 

4) Nogle træer kan blive meget høje, men hvor højt er det lærketræ der står her 
(+/-  1 meter) ? 

 
5) Egern bor i reder oppe i træerne, og de søger også føde i træerne. Egern spiser 

nødder, men tror du at de også kan finde på at spise kød ? 
 

6) Krondyr kan godt lide at opholde sig i flokke i alle aldersgrupper i tætte be-
voksninger som denne, men de flygter hvis man går derind. Hvad kalder man 
hannen, hunnen og ungen hos krondyr ? 

 
7) Her er en bevoksning hvor man har tyndet ud, for at bruge noget af træet. Hvad 

hedder nåletræerne her, og hvad er det specielle ved netop dette nåletræ ?  
 

8) Søen her er opstemmet for at hæve vandstanden lidt. Der er ingen fisk i søen, 
men mange insekter. Lån en ketcher, og se hvor mange forskellige du kan fan-
ge. Du kan prøve at artsbestemme dem ved hjælp af oversigten i tønden. Husk 
at lægge det hele tilbage i tønden efter brug.  

 
9) En af de mest almindelige hedeplanter kalder vi sortbær på grund af bærrene, 

men hvad kaldes planten også ? 
 

10) Heroppe fra højen er der en dejlig udsigt hele vejen rundt, og i nogle retninger 
kan man se langt. Hvor langt er der over til gården med den hvide gavl (+/- 100 
meter) ? 

 
11) Rådyret er vores mindste og almindeligste hjorteart, og det er noget mindre 

end krondyret. Alligevel er rådyret drægtigt i længere tid end krondyret, hvor-
for mon det ? 

 
12) Der er en del spætter i dette område, måske kan du være heldig at se eller høre 

dem. Danmarks største spætte ses undertiden også her, men hvilken spætte er 
der tale om ?  


