
Hvem gør hvad? - Vinterquiz 

Vinteren kommer snart, men hvad gør dyrene egentlig ude i naturen, når 
det begynder at blive for koldt?  

Hvem overvintrer? Hvem flyver mod det varme syd? Og hvem må 
desværre lade livet? 

Hvad gør den lille 
mariehøne? 
1) Flyver syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade livet Hvad med den 

flotte grågås? 
1) Flyver syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade 

livet

Hvad gør ræven mon? 
1) Tager syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade livet

Hvad med den arbejdsomme 
røde skov myrer? 
1) Tager syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade 

livet

Hvad gør 
den lille mus i skoven? 
1) Tager syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade livet

Hvad sker der med den søde 
jordhumle (humlebi)? 
1) Flyver syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade livet

Hvad med den smukke 
admiral sommerfugl? 
1) Flyver syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade livet

Hvad med den store grævling 
ude i skoven? 
1) Tager syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade livet

Hvad gør myggene mod imod 
kulden? 
1) Flyver syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre 

lade livet

Hvad gør den slimede 
skovsnegl? 
1) Tager syd på  
2) Overvintrer  
3) Må desværre lade livet



Svarliste: 
Mariehønen 
Svar: Overvintrer 
- Mariehønen går i dvale og sover gemt i græsset, under blade eller 

mellem sprækker i træer. 

Myggen 
Svar: Må desværre lade livet 
- Normalt er en mygs levetid ca. 4 uger, og når vinteren kommer, 

kan de ikke holde til den kulde vinteren bringer. Dog kan få myg 
overleve én vinter, hvis de har forvildet sig ind under husets tag 
eller ned i kælderen.  

Grågåsen 
Svar: Flyver syd på  
- De fleste grågæs tilbringer stadig vinteren nede i det varme 

Sydspanien. Men med de milde vintre, begynder flere af dem at 
blive i Danmark vinteren igennem.  

Ræven 
Svar: Overvintrer  
- Turen syd på ville være en alt for lang tur for ræven, og fordi den 

stadig kan finde føde herhjemme om vinteren, bliver den her 
stadig. Ræven har om vinteren stadig brug for at gå på jagt efter 
føde, og derfor går den ikke i vinterhi ligesom pindsvinet. 

Den røde skov myre 
Svar: Overvintrer  
- Når kulden begynder at komme, lukker hele myretuen ned, så det 

næsten ligner at den er død. Men det er den langt fra. Myrerne 
venter bare på at den varme sol igen kommer frem. Indtil da 
forsøger alle arbejdermyrerne at holde tuen så varm som mulig. 
Ser man en myretue om vinteren, må man endelig ikke stikke en 
pind i den, for kommer kulden ind i tuen, hvilket kan ende med at 
hule tuen dør.  



Den lille mus 
Svar: Overvintrer  
- Hvordan skovens mus håndterer vinterens kulde, er lidt 

forskellig. Hasselmusen bygger en fin lille rede enten på eller 
under jorden, hvorefter den går i vinterhi. Andre mus er stadig 
aktive under vinteren, hvor de lever af alle de vinterforråd, de har 
lavet i løbet af efteråret.  

Skovsneglen 
Svar: Må desværre lade livet 
- Snegle, der har et sneglehus, kan grave sig ned i jorden og 

overleve vinterens kulde, mens nøgne snegle, som f.eks. 
skovsneglen, ikke kan klare kulden og må derfor lade livet.  

Admiral sommerfuglen 
Svar: Flyver syd på 
- Når admiralen kommer til Danmark sidst på forrået, har den rejst 

helt nede fra Sydeuropa. Her i Danmark parrer de sig og lægger 
æg. Når æggene er klækket, blevet til larver, har forpuppet sig og 
til sidst blevet til en sommerfugl, rejser den nye generation af 
admiraler tilbage til Sydeuropa i løbet af efteråret.  

Jordhumlen 
Svar: Må desværre lade livet 
- Alle de arbejdende humlebier må desværre lade livet, når 

vinteren kommer. Tilbage står unge udklækkede dronninger, som 
overvintrer under balde og mos. Inden vinteren kommer, har de 
unge dronninger fundet sig en mage at parre sig med. Efter 
parringen starter dronningen det, der kaldes for en forlænget 
drægtighed, mens hannen desværre også må lade livet.  



Grævlingen 
Svar: Overvintrer  
- Grævlingen går ikke i vinterhi, men i stedet i vintersøvn. 

Vintersøvnen er ikke lige så kraftig som vinterhi, og grævlingen 
har stadig brug for at bevæge sig ud fra hulen for at finde føde. 
Dog har grævlingen opbygget et godt fedtlag, så den har en masse 
fedt den kan tage af i løbet af vinteren. 


