
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 15. januar 2017

Fugle

Hvilken fugl er hurtigst

J Strudsen

Pingvinen

Påfuglen

Hvilken fugl var ikke vist på billedet, der hængte på 

"juletræet" i Holtehal 2 ?

Svanen

Isfuglen

J Ørnen

En vandskade kan man få dækket af forsikringen. Hvad er 

en vandstær

Det er forstadiet til en øjensygdom

Det er en spraglet svømmefugl af andefamilien

J Det er en vintergæst, som kan dykke, flyve og klatre i træer

Solsorten er en meget almindelig standfugl i Danmark. 

Hvilke fugle laver "sort sol" ?

J Stære

Svaler

Solsorte

Hvilken fugl og hvilket latinsk navn passer ikke samen ?

J Ugle = Uggla Svedensis

Trane = Grus Grus

Stær = Sturnus Vulgaris

Et Sportsudtryk: Hvem har "fanget en ugle"? Passer på

Et par i isdans på skøjter

En uheldig skytte

J En roer



Et førerløst spionfly blev opgivet af det danske forsvar, 

som kaldte det ?

Høgen

Ørnen

J Tårnfalken

I Danmark har man et berømt fuglefjeld, som hedder

Møns Klint

J Bulbjerg

Hammerknuden

Chr. Winther skrev Flyv fugl, flyv over ? Over hvad?

Furesøens bølge

J Furesøens Vove

Furesøens bredder

Danmarks nationalfugl blev efter afstemning

J Knopsvanen

Sangsvanen

Pibesvanen

Hvilken af disse 3 fugle spiser ikke mus ?

Fiskehejren

J Ringduen

Storken

Hvor mange gange siger gøgen KUK i første vers af: Jeg 

gik mig ud om kvælden ?
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Molboerne bar skytten på et led, fordi han skulle skyde 

fuglen med de store fødder, som var ?

J Storken

Svanen

Gåsen



En golfspiller kommer i hul på 4 slag på et par-5 hul. Hvad 

kaldes det ?

Albatros

Eagle

J Birdie

Niels Holgersens forunderlige rejse blev oplevet siddende 

på

En and

En ørn

J En gås

Hvilken af følgende 3 fugle må IKKE skydes på noget 

tidspunkt af året 

Krikand

J Hyland

Pibeand

Danmarks mindste fugl er ?

Gærdesmutten

Sortmejsen

J Fuglekongen

Hvilken af følgende arter tilhører ikke Spættefamilien ?

Sortspætten 

Grønspætten 

J Rødspætten

Hvilken hane kan løbe hurtigst ?

En vandhane

J En brushane

En knurhane



Kaldes også fugl "phønix", fordi den opstår af asken

J Det må være et molbospørgsmål, for den findes ikke
 

Gøgen er populært opfundet

Fordi, der gik KUK i opfinderen

J På grund af bolignøden

Fordi den ligner GØG i GØG og GOKKE

Hvilken fugl kaldes også "den maoistiske vintersportsfugl" 

?

Skrigehals

Vendehals

J Rødhals

Når en tårnfalk hænger helt stille i luften og spejder efter 

bytte sige man at ?

Den tårner

Den falker

J Den muser

Bonden skyder efter 10 fugle på taget, men rammer kun 2. 

Hvor mange er tilbage ?
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J Ingen, for resten fløj

Orkanholdet har fået sit navn efter

Ægypteren ORKAN

Grækeren ORKAN
J De sædvanlige storme 2. søndag i molboløbene

Hvor mange af de viste spørgsmål blev der ikke spurgt om 

ude i skoven ?
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