
1. Hvad hedder de tre kupler i Randers Regnskov?

2. Hvad tror du colobusaben bruger sin lange hale til?

3. Slanger har en sans vi mennesker ikke har. Skriv menneskets fem sanser og slangens ekstra sans. 

4. Nævn �re forskellige krybdyr fra Randers Regnskov.

5. Hvor mange �yvende hunde kan du �nde i Asienkuplen? Hvad spiser de?

6. Hvad er det for et dyr, der er selvlysende og bor i Afrikagrotten?

7. Nævn fem forskellige planteædere og fem forskellige rovdyr fra Randers Regnskov.

8. Find Nemo. Hvad for en slags �sk er Nemo? 

9. Hvad hedder det største pattedyr i Randers Regnskov?

10. Kig op. Hvorfor tror du nogle af planterne vokser oppe i toppen på andre planter?

11. Hvad spiser bladskærermyrerne?

12. Hvor er temperaturen højest i Sydamerikakuplen?
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1. Asien, Afrika og Sydamerika, opkaldt efter de tre områder i verden, hvor man �nder det meste 
tropiske regnskov.

2. Den bruger halen til at styre med, når den springer fra træ til træ. Den lange hvide pels er også 
med til at bremse farten, så den nemmere kan styre.

3. Høre, se, smage, lugte, føle. Slangen har den varmefølsomme sans, hvormed den kan opfange 
den varme, f.eks. en mus afgiver.

4. Slanger, krokodiller, �rben og skildpadder. Et krybdyr har skæl, er vekselvarmt og lægger æg.

5. Der er 30-40 �yvende hunde. De spiser frugt, som bliver serveret i hængeskåle.

6. Kejserskorpionen har et protein i sit skjold, som lyser blåt ved UV-belysning.

7. Planteædere f.eks. afrikansk kæmpesnegl, colubusabe, gibbonabe, hulepindsvin, �yvende 
hunde, søko, tapir. Rovdyr f.eks. slanger, krokodiller, margaykat, skovhund, rød pirat�sk, revhaj.

8. Nemo er en klovn�sk. Der er �ere arter af klovn�sk i Akvariet. De er fra lys orange til næsten sorte 
med en, to eller tre hvide striber.

9. Det er søkoen.

10. Det er en måde at få fat i lyset på. I Randers Regnskov er der masser af lys, men i den rigtige 
regnskov er der kamp om de mellem 1 og 2% lys der når ned til skovbunden. Derfor kan det være 
smart at vokse oppe på andre planter.

11. Bladskærermyrerne spiser en svamp, som de dyrker på de blade, som de skærer af.

12. Den højeste temperatur er i toppen af Sydamerikakuplen efter hængebroen. Her kan tempera-
turen nå et godt stykke over 30 grader.
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