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Regnorm 
Regnormen er en nedbryder. DVS den nedbryder døde 
plantedele. Den trækker f.eks. visne blade ned i jorden, hvor den 
fordøjer dem. Det er dens lort der bliver til muldjord!  

 
Bænkebider 
Bænkebideren er et krebsdyr og har gæller! Selvom den har 
gæller lever den på land, men kun steder hvor der er fugtigt nok. 
Kuglebænkebideren kan rulle sig sammen til en kugle. Det gør 
den for at beskytte sig selv.  

 
Ørentvist 
Ørentvist spiser både planter, smådyr og ådsler. Den bruger sin 
klo til at forsvare sig med. Hunnerne passer godt på sine børn 
(nymfer) indtil de er store nok til at klare sig selv.  

 
Løbebiller 
Der findes mange forskellige løbebiller. De er hurtige rovbiller 
med stærke ben. Det kan man mærke, når man forsigtigt holder 
dem i hånden. Når løbebiller føler sig truede, kan de enten finde 
på at stivne eller spytte en væske ud, der lugter grimt. Begge ting 

afskrækker deres fjender.  

 

 
Mariehøne 
Den syv-plettede mariehøne er den mest almindelige mariehøne 
i Danmark, men der findes over 50 arter! Prøv at tæl pletterne på 
den du har fundet – har den syv? 
De røde vinger er dækvinger, som beskytter de fine flyvevinger 
nedenunder. Mariehøner elsker at spise bladlus! 

Tusindben og skolopender 
Tusindben kan forveksles med skolopender. Man kender forskel 
ved, at tusindbenet har to sæt ben per kropsled, hvor 
skolopender kun har ét sæt ben. Der findes forskellige slags 
skolopendre og tusindben. Her på billederne ses nogle af de 
mest almindelige.  

 
Edderkopper  
Der findes rigtig mange edderkopper. De er lette at kende fra 
andre smådyr, fordi de her 8 ben! Alle edderkopper er rovdyr. 
Nogle fanger deres bytte i net, andre er jagtedderkopper, som er 
lynhurtige til at fange deres bytte.  
Her på billedet ses en korsedderkop midt i sit net.  
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Vinbjergsnegl 
Vinbjergsnegl kaldes en skalbærende snegl, fordi den har et 
sneglehus. Vinbjergsneglen gå i hi om vinteren og kan leve i 
mange år. Man kan faktisk spise vinbjergsnegle, men de skal 
første gøres rene lidt ligesom med en fisk.  

 
Skovsnegl 
Denne snegl er skalløs og er derfor ekstra afhængig af at finde et 
fugtigt miljø, hvor den ikke tørrer ud. Det lille hul tæt på hovedet 
er et åndehul, hvor sneglen får ilt. Der er flere forskellige 
skovsnegle; sort, rød og sibirisk. Den sidste kaldes også for 
dræbersnegl, selvom den er ganske ufarlig. 

 
Havesnegl 
Havesneglen er den almindelige snegl med det fine hus, som de 
fleste kender. Den lever både af friske og døde planter. 
Havesneglen går i hi om vinteren ved at kravle ind i sit hus og 
lave en solid dør af stivnet slim.  

 
Frøer og tudser 
Frøer og tudser er padder. De er alle sammen fredede. Frøer er 
mere slanke og har glattere hud end tudserne. Begge lægger æg i 
søer og vandhuller. Når æggene klækkes, kommer der små 
haletudser, som senere bliver til frøer eller tudser. De voksne dyr 
er kødædere og spiser snegle, orme og biller.  
 

 

 
Salamander 
Salamander er også en padde. Der findes tre arter i Danmark. 
Den mest almindelig er lille vandsalamander, som ses her på 
billeder. Den parrer sig og lægger æg i vandet, men ellers lever 
den dog det meste af tiden på landjorden, hvor den jager små 
insekter. 
 

 
Bredtæge 
Bredtæger er nemme at kende på den blad-formede krop. Der er 
mange forskellige arter i Danmark. Alle bredtæger udskiller en 
stærkt lugtende væske, hvis de bliver skræmt. Derfor er der ikke 
mange dyr der gider spise dem. Man kalder dem også for stink-
tæger.  

 
Sommerfugle 
Sommerfugle er insekter med store flyvevinger. Vingerne er 
bygget op af små farvede skæl og er meget skrøbelige. Derfor må 
man ikke røre sommerfuglens vinger. Hvis du finder en, der er 
død, kan du prøve at se på vingerne med en lup.  
Sommerfugle har en lang snabel, som de bruger til at suge nektar 
fra blomster.  
Sommerfugle lægger æg, som klækkes til larver. Når larverne er 
fede nok, forpupper de sig og til sidst kravler en færdig 
sommerfugl ud af puppen.  

 

 

 


