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Gul engmyre
Gul engmyre er en myre, man ikke ser meget til, da dens levevis er
næsten totalt underjordisk. Disse myrer lever af honningdug, som de
får fra bladlus, som de holder på græsrødder i tuen. På Vestamager
kan man nemt se gul engmyre levested, hvor den danner kuplede
tuer, der kan blive ganske store og helt præge landskabet.
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Korsedderkop
Korsedderkoppen er forholdsvis stor, let kendelig på sit kors
på ryggen og i sensommeren meget talrig. Korsedderkoppen
tilhøre hjulspinderne, der er navngivet efter deres hjulformede
net, hvor kun spiraltråden klæber. 

Bænkebider
Bænkebidere er små grå krebsdyr der lever
godt gemt under gamle plantedele. De kan
bedst lidt at der er mørkt og lidt fugtigt.
Bænkebideren er et krebsdyr der har forladt
havet, og er blevet et landdyr.       

Skolopender
Skolopendre er rovdyr. De jager om natten – og spiser orme, larver
ogandre smådyr. En skolopender har et par kraftige giftkroge under
hovedet. Når den har fanget sit bytte – så bider den det med giftkro-
gene – og lammer det.

Vinbjergsnegl
Vinbjergsnegl er en af vores største snegle. Dens hus bliver op til 4,5
cm højt. Det er bleggult, grålig eller brunlig. Vinbjergsneglen lever mest
af grønne plantedele og nedfalden frugt, men den kan også æde døde
dyr og forskelligt affald.

Alm. mark-græshoppe
Almindelig markgræshoppe varierer meget i farven
og er ofte grøn, lysebrun med sort ryg eller orange.
Den kan endog være lyserød. Markgræshopperne
synger ved at bevæge de lange bagben op og ned

af vingen, som en violinbue.

Lundsnegl
Lundsneglen findes i mange farvevariationer.
En af de mest almindelige snegle ved hus
og have. Sneglen lever af plantemateriale,
men regnes ikke som et skadedyr. Den er især
aktiv når det har regnet.

Syvprikket mariehøne
Den mest almindelige mariehøne er den røde syv-
prikkede. Du kan finde mariehøns, hvor der vokser
grønne planter. Bladlus er deres vigtigste føde og en
fuldvoksen mariehøne kan æde 40 bladlus per dag.

Insekt-safari

Du kan åbnet et låg ind til to af de gule engmyre-
tuer tæt på krathytten og se det myldrende liv,
husk at lukke igen.

Insekter har leddelt krop og seks ben. Deres indre består af bløddele, mens deres
ydre består af en hård kitinskald. Insekter har ikke lunger, men trækker vejret gen-
nem små porer, der leder luft ind og ud af kroppen gennem fint forgrenede luftrør.
Derfor, og fordi insekter ikke har et indre skelet, er de temmelig små. De fleste insek-
ter har et puppestadium, hvor de forvandler sig fuldstændigt fra larve til voksen.

Omkring tjørnekrat hvor græsset er
højt og masser af buske, er det sjovt
at gå på opdagelse med et kraftig som-
merfuglenet og et lille plast terrarier. Alle
kan fange et væld af smådyr forskellige
steder, prøv f. eks. at løfte sten eller
gammelt træ, hvor smådyr ofte gemmer
sig. Du kan undersøg fangsten og find
ud af hvad de hedder og hvordan de
lever.

Grøn løvgræshoppe
Danmarks største og mest almindelig løvgræshoppe.
Den har en karakteristisk, cikadelignende sang på sen-
sommeraftener. Den er godt kamufleret, men sangen
afslører den, så den kan findes og indfanges ret let.

Leg som insekter
Nogle insekter kravler, andre fly-
ver eller hopper. Prøv at bevæge
jer som et insekt. Hvis I skulle
hoppe lige så langt som en græs-
hoppe i forhold til vægt, så skulle
et barn på 20 kg. Hoppe 1000
meter!Insektræs

Til sidst kan I slippe dyrene ud i naturen 
igen, medens I leger en sjov leg - insektræs. Hvis I har lånt

en af de hvide plastikduge til identifikation i Frilufshuset,
så vend den om på bagsiden. Her er der tegnet en cirkel
på midten. Alle børn vælger et insekt, som bliver sluppet

på samme tid i cirklen. Det dyr der først når frem til den
store cirkel har vundet.

Tusindben 
Tusindben er lange, langsomme dyr der er delt op i mange led. På hvert led
sidder to par ben. Et tusindben kan højst have 60 led. Nogle tusindben kan
udskille et giftigt stof der stinker. Det beskytter det mod fjender som fugle
og padder.

Start-linje

Mål-streg

Mejer
Mejere er rovdyr, men de jager ikke særligt målrettet. 
Despiser det bytte, som de mere eller mindre tilfældigt falder
over medderes lange ben. Det gør ikke noget, hvis byttet er
dødt i forvejen.


