REGNORM
Llumbricidae sp.

RØD SKOVMYRE
Formica rufa

STENSKOLOPENDER

Lithobius forficatus

KORSEDDERKOP
Araneus diadematus

SYVPLETTET MARIEHØNE
Coccinella septempunctata

LEOPARD SNEGL
Limax maximus

VINBJERGSNEGL
Helix pomatia

VANDBÆNKEBIDER
Asellus aquaticus

BLÅ LIBEL
Libellula depressa

SKORPIONSTÆGE
Nepa cinerea

BLODPLET
Tyria jacobaeae

BREDRANDET HUMLEBISVÆRMER

Hemaris fuciformis

Regnorm

Rød skovmyre

Stenskolopender

Korsedderkop

Blå Libel

Man kan finde regnormen under
jorden, og hvis det har regnet, kan
man være heldig at se den over
jorden. Regnormen er meget
vigtig for økosystemet. Den spiser
førne, som er døde blade og
andet plantemateriale, som den
omdanner til muldjord – og
muldjord kan mange planter godt
lide at gro i. Regnormen er både
en han og en hun.

Den røde skovmyre er meget
social, og lever i enorme
samfund på op til 100.000
myre. Den røde skovmyre
bygger sin tue på en tør og
solrig plet i nåleskove. Myren
spiser orme, insekter, larver
og ekskrementer fra bladlus.
De kan faktisk finde på at
holde bladlus som husdyr,
ligesom vi holder køer.

Man kan finde stenskolopendre
i drivhuse, haver, under fliser
eller ved at rode op i gamle
træstubbe og nedbrudte træer.
Det er et rovdyr, som godt kan
lide det fugtigt. Den har
gifttænder. Stenskolopenderen
har 15 par ben, hvor andre
skolopendre har 21 par. Som
voksen kan den blive 31 mm
lang.
Vandbænkebider

Korsedderkoppen har på bagkroppen
et lyst mønster, der ligner et kors.
Korset kan dog godt være meget
utydeligt på nogle edderkopper.
Bagkroppen er trekantet. Yngre
korsedderkopper er gule med sort
mønster. Korsedderkoppen laver et
spindelvæv for at fange sit bytte. Den
kan stort set findes overalt.

Blå libel er en guldsmed, og
den lever ved stillestående
ferskvand som damme,
vandhuller og rolige vandløb.
Voksne hanner er lyseblå.
Hunner og unge hanner er
gule. Alle har bred bagkrop
og trekantede sorte felter
inderst på vingerne.
Hannerne er meget
territoriale og skræmmer
andre hanner væk.

Syvplettet
mariehøne
Den syvplettede
mariehøne spiser
både kød og planter.
Den kan bedst lide at
spise bladlus, og den
kan findes overalt,
hvor der er planter
med bladlus. Den
røde farve viser, at
mariehønen er giftig
at spise. Når den føler
sig truet, vil den spille
død og udskille en
væske, som er både
giftig og ætsende.

Leopardsnegl
Leopardsneglen
har ikke noget hus
på ryggen. Den kan
blive op til 18 cm
lang. Den kendes
på at have pletter
og striber på
kroppen, men
sneglene kan have
forskellige farver
og mønstre.
Leopardsneglen
har en lys
underkrop – deres
’sål’, og kan findes i
haver, parker og
skove tæt på byer.

Vinbjergsnegl
Vinbjergsneglen er en
kæmpe snegl med hus
på kroppen. Huset kan
blive 5 cm højt og
sneglen kan blive 10
cm lang. Den lever i
haver, parker, natur
tæt på byer og i
skove.
Vinbjergsneglen bliver
spist rundt omkring i
Europa. I Danmark må
man gerne samle
sneglen for at spise
den, men kun til sig
selv – ikke for at sælge
den videre.

Vandbænkebideren er udbredt
i Danmark og findes overalt i
ferskvand. Den findes især i de
rolige dele af rindende vand og
i næsten alle former for søer
og damme. Den kan leve i
forholdsvist forurenet vand.
Den kan også ses kravle rundt i
mudder på bunden mellem
sten og planter.
Vandbænkebideren lever af
døde planter og smådyr.

Blodplet
Blodplet er en
natsværmer. Blodpletten
er langsom til at flyve,
men de skarpe farver
fortæller, at den er giftig
at spise, så den behøver
ikke flyve stærkt. Den
lever på tørre marker,
brakmarker, enge, heder,
overdrev og åbne
skovlysninger. Den flyver
sent om natten, men kan
også ses om dagen.

Bredrandet humlebisværmer
Den bredrandede humlebisværmer
er en sommerfugl, men den ligner
meget en humlebi. Den har ’pels’ på
kroppen og en lang snabel. Den lever
i enge, haver, parker og andre steder
med masser af sollys og en rig
blomsterflora. Humlebisværmeren
elsker specielt gedeblad og syren.
Den flyver rundt om formiddagen.

Skorpionstæge
Skorpionstægen ser uhyggelig ud, men den er ufarlig for mennesker. Den lange brod på
bagkroppen er en indbygget snorkel – et ånderør. Den jager haletudser, fiskeyngel og vandinsekter.
Skorpionstægen lever i søer, vandhuller, damme og vandløb. Du kan finde den på lavt vand eller i
mudder i vandkanten, da den er en dårlig svømmer.

