Når du ser ud på din legeplads, ser du et dejligt
sted, hvor børn kan have det sjovt. Men det er
samtidig levested for mange forskellige smådyr.
Nogle smådyr lever under jorden, andre lever
oven på jorden, mens andre igen lever højt
oppe i træerne. Dyrs levesteder kalder man
deres habitater. Her kan dyrene finde den føde
og beskyttelse, de har brug for.
I deres habitat kan smådyrene også finde en
mage fra samme art, som de kan parre sig med
og få unger. En art er et bestemt slags dyr, f.eks.
er
en art, mens

rovedderkopper
stikmyg er en anden art.

Derudover kan der være forskellige arter af f.eks.
myg eller regnorme, men det kan du læse meget
mere om senere.

Nogle af smådyrene er mennesker rigtig
glade for, fordi de gør nytte på vores
legeplads eller i vores have. Det kalder man
for et nyttedyr. Et skadedyr er derimod et
dyr mennesker ikke er glade for at have på
deres legeplads eller i deres have.
Hvilke smådyr
kan du godt lide
at have på din
legeplads?

Et habitat er altså et sted, der passer
lige præcis til en bestemt art. I de
fleste habitater lever som regel mange
forskellige dyr, så et habitat kan sagtens
passe til flere smådyr på én gang.
Hvad er dit
habitat? Hvordan
ser menneskers
habitat ud?

Forslag til fokusord: Habitat, føde, beskyttelse, mage, art, derudover, nyttedyr, skadedyr
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Edderkoppen er et rovdyr, fordi den spiser andre dyr, såsom fluer og myg. Men der
findes mange forskellige arter, som lever i forskellige habitater.
Nogle edderkopper jager ved at
lave spind og fange byttedyr i det
klistrede hjulspind, for eksempel

Hvorfor tror
du det hedder
et ‘hjulspind’?

Korsedderkoppen

Edderkopper der fanger byttedyr i deres spind, har deres
habitat hvor edderkoppespindet kan sættes op.
På din legeplads kan det være

i legehuset

under rutsjebanen

Indenfor i børnehaven kan man ofte finde edderkopper.
Selvom mange mennesker synes at de er irriterende, er de
faktisk nyttedyr, fordi de fanger myg og fluer som vi ikke vil
have indenfor.

,

eller						

mellem høje planter
Den bygger sit spind, steder hvor der sandsynligvis kommer små byttedyr flyvende
forbi.
Andre edderkopper jager til fods.
Det gælder for eksempel den lille

eller

springedderkop

rovedderkoppen.

Habitatet for de edderkopper, som jager uden spind, er

på jorden

på væggene.

og sommetider også

Hvor har du set
edderkopper
indenfor?

Edderkopper slår deres bytte ihjel ved at bide dem med deres giftkroge. Nogle edderkopper pakker derefter deres bytte ind i spindelvævstråde, og lader det sidde i
spindelvævet for at gemme det til senere, ligesom vi lægger mad i køleskabet.

Hunedderkoppen

er ofte større end hannen. Hos nogle arter kan hunnen
finde på at spise hanen, når de har parret sig. Hos de
forskellige arter har hanedderkoppen derfor fundet på
nogle tricks for at undgå at blive spist. Rovedderkoppen
til hunnen, i form af et dødt
kommer med en
insekt, som den håber, at
hunnen vil spise i stedet for.
Det er ikke altid, at han er så
heldig.

gave

Foran en edderkops hoved,sidder der noget, der hedder

palper.

Hos hunedderkoppen ligner de lidt små ben.
Hos en hanedderkop er de derimod runde og
det ligner lidt

boksehandsker

På den måde kan man nemt se forskel på han- og hunedderkopper.
Forslag til fokusord: Såsom, byttedyr, sandsynligvis, at jage, palper, giftkroge, at tørre ud
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Regnormens habitat er under jorden. Måske tror du, at en regnorm bare er en
regnorm, men der findes faktisk 20 forskellige slags regnorme i Danmark. Det
vil sige 20 forskellige arter. Arterne lever i forskellige dybder under jorden. De
store regnorme kan blive helt op til 20-25 cm, og du kan være så heldig, at du
kan se deres mund, når de spiser. De mindste regnorme bliver kun nogle få
centimeter. Regnormens habitat er fugtigt, fordi den ikke kan tåle at tørre ud.

Regnormen regnes for et nyttedyr.
Den gør nytte fordi den

spiser visne blade
og planterester, og sammen
med hundredvis af andre
smådyr og mikroorganismer
omdanner den planterester
til jord. På den måde er

En mikroorganisme er et levende væsen, der er meget, meget
lille. Mikroskopisk lille! Mange af organismerne skal man se
rigtig godt efter for at
andre kan man ikke se med det
blotte øje. Så skal man have et
mikroskop for at få øje på dem.

få øje på,

regnormen

med til at rydde op i ’naturens affald’.
Det kalder man nedbrydning.
Hvad tror
du naturens
affald er?

Regnorme er hermafroditter.
Det vil sige, at en regnorm
både er en han og en hun på
samme tid.

3

Er du en han
eller en hun?
Forslag til fokusord: Hermafrodit, han/hun, omdanne, bakterier, mikroskopisk, mikroorganismer, nedbrydning

Det er vigtigt, at der er føde til

i dens habitat. Det vil sige, at der er noget, den kan spise.
sneglen Snegle
spiser friske blade, frugt og grøntsager. Nogle

Om sommeren er sneglens vigtigste
habitat der, hvor den kan finde skygge,
fugt og føde. Man vil derfor ikke
finde snegle i en sandkasse. Hvis man
skal finde snegle på legepladsen skal
man derfor lede efter skyggefulde og
fugtige steder, gerne med højt græs
eller under buske og træer. Om vinteren graver sneglene sig ned i jorden for

sneglearter spiser også gammelt madaffald og lort.
Hvad er
menneskets
føde?

at gå i hi

Der findes mange forskellige arter af snegle.
Nogle har hus på ryggen og andre er helt
nøgne. Måske kender du

den store vinbjergsnegl

der har hus på ryggen, eller

den sorte skovsnegl,

der er helt nøgen?

Snegle er hermafroditter, ligesom regnormen. Det
vil sige både en hun og en han på samme tid. Derfor kan alle snegle lægge æg. De gemmer æggene
under jorden for at give dem fugt og beskyttelse.

hvordan beskytter
mennesker deres
unger?

Forslag til fokusord: Føde, skyggefuldt, fugtigt, at gå i hi, nøgen, hermafrodit
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I skyggehabitater over jorden finder man

bænkebideren.

Den kan gode lide et habitat oven på jorden,
men ikke i solen. Bænkebideren er nemlig et
krebsdyr, og den tørrer ud, hvis den opholder
sig i solen. Derfor finder man dem ofte under
sten, træstubbe eller andre ting, der ligger på
jorden, hvor der er mørkt og fugtigt.

Kender du
andre krebsdyr?

Bænkebidere spiser rådne planterester og er
med til at lave

muldjord

sammen med regnormen og mikroorganismerne. Derfor kalder man
bænkebideren for en nedbryder og
for et nyttedyr.

Du kan nemt skabe et habitat til bænkebidere, hvis du lægger en træplade ud
på græsset et sted hvor der er skygge, og
lader den ligge nogle dage. Når du

løfter træpladen

efter et par dage, vil der sandsynligvis
være en masse bænkebidere.

Forslag til fokusord: Krebsdyr, opholder sig, fugtigt, råddent, muldjord, sandsynligvis
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under jorden

Myrer er insekter, som lever
eller i myretuer, hvor de graver gange.
Der findes mange forskellige arter af myrer, som bor i forskellige habitater.
I skoven kan man finde flotte, høje myretuer. Det er tit arten rød skovmyre,
der bygger de store myretuer.

den sorte havemyre.

I byen, på legepladser og i haver lever
De graver gange under jorden. Man kan se, hvor de har deres
indgang mellem fliserne, fordi de ofte efterlader en lille bunke
jord eller sand, der hvor de løber ind og ud.

Myrerne graver sommetider så store gange
under jorden, at fliserne skrider. Derfor er
der mange mennesker, som synes at myrer
er skadedyr.

myredronning

Har du set de små
bunker jord på
legepladsen eller
derhjemme?

pupper

Tror du myrerne
også kan være
nyttedyr?

larver

æg

De fleste myrearter er rovdyr. Det vil sige, at de
spiser andre insekter og smådyr. Men mange
myrer drikker også små dråber honningdug fra
bladlus. Honningdug er en sød sukkerdrik som
myrerne elsker! Myrerne malker bladlusene for
honningdug, og passer godt på dem, lidt ligesom
bønder passer godt på køer, som de får mælk fra.

Hvorfor tror
du den søde
sukkerdrik kaldes
’honningdug’?

Forslag til fokusord: Skovmyre, havemyre, efterlader, rovdyr, honningdug, derimod, han/hun, at malke
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Mariehøns kan man finde mange steder! Mariehønen er et insekt og en bille. Under dens røde, plettede skjold har den vinger, og derfor kan man finde
mariehønen

flyvende i luften.

Man kan også finde den på planternes blade eller
stængler, hvor den er på jagt efter mad. En mariehøne kaldes også for en rovbille, fordi den er en bille
og et rovdyr, og spiser andre smådyr.

Modsat bænkebideren og regnormen kan
mariehønen trives 		

i solen.

Hvor ser
du oftest
mariehøns?

Den tørrer ikke ud.

Mariehønens habitat er et sted, hvor der er planter, hvorpå den
kan finde små dyr at spise. Mariehønen er glad for at spise

bladlus og derfor er der mange mennesker, der gerne

vil have den til at bo i deres drivhus. Bladlusene kan nemlig
ødelægge planterne, hvis der er for mange af dem. Derfor
synes mange, at mariehønen er et nyttedyr.

Myrerne passer godt på
bladlusene. Hvad tror du
de siger til at mariehønen
kommer og spiser
bladlusene…?

Forslag til fokusord: Rovbille, rovdyr, bladlus, nyttedyr, trives
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En myg er et insekt. Der findes 1000 forskellige myggearter i Danmark, men det er kun 30 af arterne, der
stikker. De kaldes stikmyg. Måske kender du også en
dansemyg. Den stikker ikke.

Hvorfor tror du
at det hedder en
’dansemyg’?

Hanner og hunner ser lidt forskellige ud.
Til forskel fra hunnerne har hannerne

fjerformede antenner.

Når stikmyg suger blod af mennesker, er det ikke
for at få mad. Det er kun hunmyg, der suger blod,
fordi de skal bruge blodet til at lave

myggeæg.

Myg spiser nektar, som er en slags sukkervand
fra blomster.

Hunmyggen lægger sine æg i vand, og når æggene
klækker, har

de små myggelarver

Mikroorganismer er så små, at mennesker har
svært ved at se dem med det blotte øje. Hvis man
gerne vil se dem, skal man bruge et mikroskop.
Når myggelarverne når en vis alder, forpupper
de sig og forvandles til voksne myg. Ligesom
sommerfuglen og andre insekter. Når myggen
er blevet voksen, skifter den habitat. Hele dens
voksne liv lever den i luften og helst i skyggen.

vandet som habitat. Her lever de af at spise mikroorganismer. Ordet ’mikro’ betyder at noget er meget småt.
Forslag til fokusord: Stikmyg, nektar, mikroorganismer, med det blotte øje, forpupper, fjerformede antenner
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Stankelben er faktisk også en myggeart. Den stikker dog
ikke. Stankelben er et insekt, som lever i højt græs og spiser
nektar og plantesaft. Når den lægger æg, drysser den sine
æg rundt omkring på jorden, mens den flyver. Ud af ægget
kommer en

stankelbenlarve

Larverne forpupper sig også, og forvandles til det
voksne stankelben. Som voksne skifter larverne
habitat. De findes mest

i højt græs
hvor de kan skjule sig og finde
nektar at spise fra blomsterne.

som graver sig ned i jorden, hvor den elsker
at spise græsrødder.

Måske har du engang set
en plet på en græsplæne
som er gul? Det kan være
stankelbenlarver, som har
ædt græssets rødder.

bagende

Stankelbenlarvens
ser lidt sjov ud. Man kunne godt
tro at det var et ansigt man så, men
det er faktisk larvens bagende.
Hvad synes du
larvens bagende
ligner? Hvorfor
tror du den ser
sådan ud?

Forslag til fokusord: Nektar, græsrødder, at æde, forpupper, bagende
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Biernes habitat er de steder, hvor de kan finde blomster med
pollen og nektar. De fleste bier af arten ’honningbi’ lever i
bistader, som mennesker passer, så vi kan høste den lækre
honning. Arter af vilde bier laver derimod selv deres bo. Det
kan de gøre på mange forskellige måder, alt efter hvilke bi-art
der er tale om.
Bier regnes for at være nyttedyr, fordi de
laver honning, men også fordi de bestøver
planter og frugttræer. Når bierne flyver

fra blomst til blomst,

har den pollen på sig, som bliver ført til den
næste blomst. Det kalder man bestøvning,
og det er nødvendigt for, at træer og planter
kan give frugt.
Hvilke frugter
kan du komme
i tanke om?

Bier lever af

pollen og nektar fra blomster.

Men de laver også honning af nektaren ved at suge den
op i deres maver og tage det med tilbage til

bistadet.

Her kaster de honningen op i en lille celle, så
man kan godt sige, at honning er en slags bi-bræk.

Bierne laver honning for at have
føde til sig selv om vinteren og for
at kunne fodre deres laver.
Hvordan sørger
mennesker for
at have føde om
vinteren?

Bier kan stikke. Men de stikker kun, hvis
de er i livsfare, f.eks. hvis de bliver klemt.
Bien dør nemlig, når de har stukket.
Brodden sidder fast i menneskets hud, og
når bien flyver væk, rives deres bagkrop i
stykker. Det kan bien ikke overleve.

Forslag til fokusord: Livscyklus, bistader, pollen, bestøvning, livsfare, brod
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Hvepsens habitat er et sted, hvor den kan
bygge et hvepsebo i læ for vind og vejr, hvor
den kan finde føde, og hvor den kan passe

Hvordan tror
du mennesker
laver papir?

hvepselarverne

indtil de bliver voksne. Hvepse bor i
hvepsebo, som de laver af papir, ved
at skrælle bark af et træ og blande
det med spyt.

Om sommeren er hvepse mest rovdyr. Det betyder, at de
spiser andre smådyr. Men i sensommeren spiser de gerne
Mennesker opfatter måske hvepsen som et dumt
og vredt dyr, fordi den gerne vil spise det samme
som os, når vi spiser søde sager. Derfor synes mange
mennesker, at hvepse er skadedyr. De er ubehagelige
for mennesker, fordi de stikker og kan blive meget
aggressive. Modsat bien dør en hveps ikke, når den
stikker, så den kan godt stikke flere gange. Men man
kan godt sige, at hvepsen også er et nyttedyr. Den
hjælper os ved at spise andre skadedyr, for eksempel

søde sager, som frugt eller syltetøj.

Hvad synes du?
Er en hveps et
nyttedyr eller
skadedyr?

Hvilke søde sager
kan du godt lide
at spise?

kålsommerfuglens larve.

Forslag til fokusord: Rovdyr, hvepsebo, læ, føde, sensommeren, aggresiv
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Nældens takvinge

lægger sine æg på brændenælder.
Hvis man fjerner alle
brændenælder, vil arten have
sværere ved at overleve, fordi den
ikke kan lægge æg andre steder.
Så selvom vi mennesker ikke er så
glade for brændenælder, kan det
være en god ide at lade nogle blive
i sin have, eller på legepladsen,
for at beholde den smukke
sommerfugl.

Forskellige sommerfuglearter lægger
deres æg på forskellige steder. Derfor kan de mange sommerfuglearter
have meget forskellige habitater.
Men fælles for alle sommerfugle er,
at de har brug for blomster hvoraf
de kan

suge nektar.

Kan i finde
andre sjove
sommerfuglenavne?

Selv om sommerfugle er smukke, kan deres laver gøre meget skade.
Landmænd opfatter kålsommerfuglen som et
fordi den kan ødelægge
høsten af kål.

skadedyr,

Nogle sommerfuglearter har sjove
navne, hvor man kan høre på
navnet, hvilken plante den lægger
sine æg på. For eksempel lægger
en

kålsommerfugl

Synes du at
sommerfuglen er
et skadedyr?

sine æg i kålplanter og sommerfuglelarverne æder af kålplanterne,
når de klækker fra æggene.
Forslag til fokusord: Nektar, at æde, overleve, gøre skade, høsten
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Der findes flere tusinde forskellige flue-arter, og deres habitater kan være alle steder.
De lever både inde og ude, oppe og nede - der er fluer alle vegne! Om natten sover
fluer højt oppe i luften.
Hvordan kan man
både sove og flyve
på samme tid?

Fluen spytter på sin mad, så maden bliver flydende.
Derefter suger den maden op med sin

snabel

lidt på samme måde som man kan bruge et sugerør.
Prøv at suge en banan op
med sugerør. Kan det lade sig
gøre? Prøv bagefter at putte
den i en blender sammen
med nogle bær, så du har en
lækker smoothie og forsøg
igen. Hjalp det?

Fluer vil gerne lægge æg i fugtige områder,
utildækkede skraldespande eller lort.
Stuefluen lægger f.eks. sine æg i

lort

fra grise eller heste.

Fluer spiser stort set alt. De kan spise rådne planter,

madrester fra mennesker og lort.
Fluernes smagssans sidder ikke
i munden ligesom den gør hos
mennesker. Den smager med

de små hår

som dækker fluens krop. Det er smart, for så kan
fluen hurtigt opdage det, hvis den går hen over
noget spiseligt.

8 timer til 3 dage

Der går kun fra
før et flueæg klækkes til en larve. Larverne bliver
derefter hurtigt til fluer! Men en flue lever også et
ganske kort liv, så den skal skynde sig, hvis den skal
nå at formere sig!
Fluen regnes for at være irriterende, fordi den
kan sprede mange bakterier, så mennesker kan
blive syge. Derfor ser mennesker den ofte som et
skadedyr.

Fluen er et vigtigt
byttedyr for mange
rovdyr, så måske er
den et nyttedyr i
naturen?

Forslag til fokusord: Råddent, smagssans, spiseligt, klækkes, ganske, formerer, bakterier
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