
Nat i naturen bingo
Se om du kan få pladen fuld af dyr. Sæt et hak ved de dyr du finder.

UGLE - fugl
Specielt Natuglen er meget almindelig 
i Nordsjællandske skove og man kan 
høre dens tuden mange steder og se 
den svæve lydløst gennem skoven. 
Uglen er nataktiv og er på jagt efter mad 
i mørket. Alle ugler har fantastisk syn 
og hørelse om natten. De sidder ofte 
stille på en gren og venter til fx en mus 
løber forbi, så flyver den efter musen og 
angriber den.

MUS
Hvis der er noget der pusler i skovbun-
den, kan det nemt være en mus. Musene 
bor i underjordiske gange, men kommer 
op for at finde føde. De lever mest af 
planternes frø, men nogle spiser også 
gerne insekter og andre smådyr. Musen 
er vigtig i skovens fødekæde, da den 
får mange unger og er fødegrundlag for 
mange større dyr som mår, ugle og ræv.

UGLE - natsværmer
Natsværmer Ugler, sidder med sine 
vinger taglagt eller fladt over ryggen. 
De er sjældent farvestrålende, for de vil 
gerne kamoflere sig om dagen på træer 
og andre planter. Når det bliver mørkt 
flyver de ud efter føde. Uglen kan høre 
flagermusens ultralydskald med sine hø-
reorganer i forkroppen, og kan dermed 
forsøge at undvige, så flagermusen ikke 
fanger den.

HJORTE
Rådyret er Danmarks mindste hjort på 
65  - 75 cm og ses ofte græssende i 
skumringen i skovbryn og lysninger. Hvis 
I kommer for tæt på dem, vil de stikke af 
og springe afsted mens de viser deres 
spejl – som er de hvide hår på og om-
kring halen. Spejlet fungerer som advar-
sel til de andre rådyr om, at der er fare på 
færde. Hos rådyrene er det kun hannerne 
(råbukkene) der får et gevir.
.

FLAGERMUS
Flagermus er de eneste flyvende pat-
tedyr og ses ofte i skumringen, hvor de 
flyver rundt i luften og fanger insekt- 
er. Flagermusen kan flyve så hurtigt 
og sikkert i mørket, fordi den med sin 
ultralyd og ekkolokalisering kan aflæse 
sine omgivelser og høre hvor der fx står 
et træ. Samtidig får den information om 
præcis, hvor de insekter den vil spise er. 
I Danmark findes der 17 forskellige arter. 
Det er den pattedyrgruppe med flest 
forskellige arter i verden, omkring 950.

RÆV
Ræven er med sin rødbrune pels og 
buskede hale velkendt. Om natten går 
den på jagt og lever fx af mus og fugle. 
Den er god til at liste afsted på stille 
poter, men måske er I heldige at se den 
eller dens rævegrav. Om foråret og som-
meren, hvor den har hvalpe hjemme i 
graven, skal der fanges mange dyr til de 
sulte unger. Hvalpene flytter hjemmefra i 
løbet af efteråret.
 

Når mørket falder på, kan I være heldig at opleve nogle af de nataktive dyr. 
I skal bruge både øjne og ører – god fornøjelse


