
Smådyr i skovbunden bingo
Se om du kan få pladen fuld af dyr. Sæt et hak ved de dyregrupper du finder.

BILLE
I skoven findes der rigtig mange forskel-
lige biller. Nogle lever af planter, nogle af 
gødning eller ådsler og andre er rovdyr, 
der fanger andre smådyr. Mange af bil-
lerne er flot metalskinnende, fx skarn-
bassen og nogle løbebiller. Løbebiller 
har en langstrakt krop med trådformede 
følehorn og lange, kraftige ben.  De kan 
afgive en ildelugtende væske fra deres 
bagende, hvis de føler sig truede og der-
ved skræmme rovdyr væk. Prøv at lugt 
til dit glas, hvis du har haft en løbebille 
dernede.

BÆNKEBIDDER
Bænkebidere er små krebsdyr, der har 
forladt vandet og er gået på land. De har 
brug for at leve fugtigt, og findes næsten 
altid på mørke og skyggefulde steder 
som i skoven eller under sten i haven. 
Bænkebidere har syv par ben, og nogle 
arter kan rulle sig sammen til en kugle. 
Når bænkebidere skal have unger, bærer 
hunnen først æggene og senere ungerne 
i en rugepose på maven.

SKOLOPENDER/TUSINDBEN
Hvis I finder et dyr med mange ben, 
er det nok enten et tusindben eller en 
skolopender. Tusindben har ikke tusind 
ben, men op til hundrede er også nok at 
holde styr på. De har to par ben under 
hver kropsdel og bevæger sig langsomt, 
hvilket er fint, da de æder døde plante-
dele og derfor ikke skal fange sin mad. 
Anderledes er det med skolopenderne, 
der er hurtige rovdyr – også selvom de 
kun har ét par ben under hver kropsdel. 

 

EDDERKOP
Edderkopper er rovdyr, har otte ben og 
spindekirtler til at lave spindelvæv med. 
De laver forskellige spind, nogle laver 
snubletråde, andre hjulspind og  andre 
igen lidt mere tilfældige net, men alle 
bruges til at fange bytte i. Jagtedder-
kopper går på jagt på jorden, men bru-
ger sit spind til at lave et ægspind, som 
hunnerne bærer under kroppen – med 
æg og unger i. Kamæleonedderkoppens 
hun kan skifte farve efter hvilken blomst 
hun sidder i, så kig godt efter i blomster-
ne.

REGNORM
Vores alle sammen muldmaskine. En vig-
tig nedbryder, der lever i gange i fugtig 
jord eller under blade. Når Stor regnorm 
samler blade sammen på jordoverfladen, 
som den vil have med ned i sine gange, 
holder den fast med halespidsen i sit hul 
og samler sammen, hvad den kan nå af 
blade derfra. Hullet er dens flugtvej, så 
hvis en fugl skulle komme forbi, kan den 
lynhurtigt forsvinde ned i sine gange 
igen. 

SNEGL
Snegle har en blød krop, nogle har hus 
på og andre er nøgne. Alle har følehorn 
og øjne, som de trækker til sig, hvis man 
kommer for tæt på og de føler sig truet. 
Sneglene har en raspetunge, lidt ligesom 
sandpapir, som de bruger, når de spiser. 
Snegle er tvekønnede, dvs. de både er 
hun og han, så når de parrer sig, parrer 
de hinanden og kan begge efterfølgen-
de lægge æg i jorden. 

Her er en kort beskrivelse af dyregrupper man ofte finder i skovbunden – god fornøjelse.


