Det kribler og krabler
INSPIRATION TIL LEG OG LÆRING OM KRIBLE KRABLE-DYR

Komplet liste over dyr på illustrationen

Dyr

Fakta

Sommerfugl
”Nældens takvinge”

Nældens takvinge er én af de sommerfugle vi ser oftest
i Danmark. Derfor er den udnævnt som Danmarks
nationalsommerfugl.

Sommerfugl
”Tidselsommerfugl”

Tidselsommerfuglen er den mest udbredte sommerfugl
i hele verden. Den findes over alt, lige bortset fra Antarktis
og Sydamerika.

Skovmus

Den lille skovmus spiser frø, planter bær og nødder.
Især insekter er en lækkerbisken for musen.

Muldvarp

Muldvarpens føde består mest af regnorme, men også
insektlarver af fx sommerfugle og biller indgår i fødevalget.

Hveps

Hvepse er vigtige bestøvere af bær, frugt og blomster.

Honningbi

Honningbier er de eneste insekter som laver føde
som mennesker kan spise. Nemlig honning.

Sort skovsnegl

Den sorte skovsnegl er en typisk nøgensnegl. Altså en snegl
uden hus. Den er nataktiv, men i fugtigt vejr ses den også
i dagstimerne.

Vinbjergsnegl

Vinbjergsneglen er ikke hjemmehørende i Danmark, men er
blevet udsat som pryd- og madsnegl. En rigtig delikatesse.

Korsedderkop

Korsedderkoppen er et rovdyr. Hver nat bygger den et hjulspind
som den fanger insekter i.

Stankelben

Stankelben ligner lidt store myg. Men de kan hverken bide
eller stikke.

Myg

Det er kun hunmyg der stikker. Den skal bruge blodet for
at kunne lægge æg.

Tusindben

Tusindben kan højest få omkring 240 ben.

Regnorm

Regnorme kommer op af jorden når de mærker små rystelser.
Tag en omgang boogie-woogie og se om I kan lokke dem frem.
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Ørentvist

Ørentviste kan flyve. De har store gennemsigtige vinger,
man ser dem bare meget sjældent.

Myre

Myrer kan løfte op til 50 gange deres egen kropsvægt.
Og så kan de leve under vand i 2 uger.

Mariehøne

Mariehønen kan have alle regnbuens farver, men mest kendt
er rød og gul. Den hjælper træer og planter, fordi den spiser de mindre insekter som ellers vil spise planterne.

Flue

Fluer smager med fødderne og de spiser gerne gæret frugt som
fx nedfalden frugt.

Løbebille

Billen er et rovdyr som lever af snegle, edderkopper, orme og andre
små insekter. Den kan leve ude hele året men er lettest at finde i
april-maj og august.

Bænkebider

Bænkebideren er krebsdyr ligesom hummere og krabber.
Den er bare kommet på land. Den har svært ved at holde sig fugtig
nok og derfor findes den ofte i skygge, under fugtige blade.

Solsort

Solsortehannen er helt sort med gult næb. Hunnen er mørkebrun
og har et næb i samme farve.

Måge

Måger trives overalt. Ved vand, på land og i luften. Og så er måger
stort set altædende.

Gråspurv

Gråspurve spiser insekter hele sommeren, men om vinteren er den
en udpræget frøspiser. Derfor ses den ofte på fodrebrættet.

Musvit

Musvitten laver reder i huller. Det kan være i vægge, gamle træer
eller fuglekasser.

Skade

Skaden er ikke nogen god flyver. Den flyver derfor helst ikke lange
strækninger eller over vand. Derimod elsker den høje træer som kan
bære dens rede, som kan veje op mod 20 kg.

Tornsanger

Lille sanger som ses i åbne landskaber, i haver og i lysninger i skove,
hvor de markerer deres territorium med sang.
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