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Klip bogstaverne ud og lav dine egne ord.
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Klip tallene ud og øv dig i at tælle.
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Skriv selv - følg evt. stregerne.

Flagermus

Natsværmer

Pindsvin

Edderkop

Ræv

Ugle



Hvor mange kan du finde af hver.



Lær mere om dyrene

Flagermusen

Ræven

Pindsvinet

Flagermus er de eneste pa�edyr, der kan flyve. Nogle kan flyve op �l 55 km i �men - det
er hur�gere, end en bil må køre i en by. De har ikke vinger med �er, ligesom andre
flyvende dyr, men i stedet har de underarme og fingre med flyvehud imellem. Mellem
bagbenene har flagermusen også flyvehud, som den også bruger, når den har fanget et
by�e. Med huden mellem bagbenene kan flagermusen nemlig skovle insekter frem mod
dens mund. Flagermusen jager med lyd. Den udsender et højt skrig, som mennesker
ikke kan høre. Skrigets lydbølger rammer træer, huse eller insekter og sender ekko
�lbage �l flagermusen, så den kan orientere sig og fange sit by�e. Læs mere om
flagermusen på: h�ps://www.naturfamilier.dk/inspira�on/e�erar/flagermus/

Ræven ligner en lille rød hund. Den har et spidst hoved med store trekantede ører.
Pelsen er o�e rustrød, men kan varierer �l næsten sort. Typisk for ræven er dens lange
buskede hale med den hvide halespids. Ræven er ak�v i skumringen og om na�en. Her
er der fred og ro for ræve. Om dagen sover den i sin hule. Hvis ræve lever i områder,
hvor de ikke bliver forstyrret, kan de også være ak�ve om dagen. Hvis du vil se en ræv, så
er det en god ide at prøve ved en rævegrav. Da ræven er vågen om na�en, skal du �dligt
op for at se den. Tag ud �l rævegraven klokken 4 eller 5 om morgenen. Du kan også tage
ud om a�enen ved solnedgang. April og maj er rig�g gode måneder at kigge ræve, for da
er ungerne små. Læs mere om ræven på: h�ps://www.skoven-i-skolen.dk/content/
r%C3%A6v-vulpes-vulpes

Pindsvinet er et lille, tykt, brunt dyr. Det ser ret sødt ud med sorte spillende øjne, og den
spidse snude, der godt kan ligne en lille tryne. Pels-hårene på pindsvinets ryg og sider er
forvandlet �l pigge. Hvis et pindsvin føler sig truet, ruller det sig sammen �l en kugle af
stri�ende pigge. Hvis du kunne vender et sammenrullet pindsvin om, ville du kun se lidt
snude og lidt pote. Resten er snøret ind i pigge-posen. (Men lad være med at røre ved
pindsvin. De kan finde på at bide) Pindsvin spiser små dyr som regnorm, nøgne snegle,
biller, ørentviste, myrer, bier, tusindben og insektlarver. De kan også spise frøer,
hugorme, mus og andre lidt større dyr – men er o�e for langsomme �l at fange dem.
Når pindsvinet leder e�er mad, grynter og snø�er det – og larmer fak�sk ret meget. Du
kan nogen gange høre det pusle rundt på sommera�ner. Læs mere om pindsvin her:
h�ps://www.skoven-i-skolen.dk/content/pindsvin-erinaceus-europaeus



Natsværmeren

Uglen

Edderkoppen

Der er registreret over 2.500 arter af sommerfugle i Danmark og langt hovedparten er
natsværmere og møl, der også hører i gruppen af sommerfugle. Nogle er dagak�ve,
selvom de hører �l natsommerfuglene. Til forskel fra dagsommerfugle, der har
trådformede antenner med kølleformet spids, så har især hannerne blandt
natsommerfugle �er- eller kamformede antenner. Særlig interessant er de høreorganer,
tympanalorganer, som tjener �l registrering af flagermusenes orienteringslyde, og som
sæ�er natsværmeren i stand �l at foretage undvigemanøvrer. I uglegruppen findes disse
"ører" i bagbrystet. I målergruppen ligger de for�l i bagkroppen, og her er de så
forskelligartede, at de antages at være udviklet ua�ængigt tre �l fire gange. Lær mere
om natsværmere her: h�ps://naturguide.dk/visuel-guide-�l-natsv%C3%A6rmere/

Tag ud i vinterna�en og lyt e�er na�ens lyde. Det er nu at natuglen tuder mest intenst
og det er også nu at rævens skrig kan høres i mørket. I Danmark kan træffes 10 arter af
ugler. De syv arter; kirkeugle, perleugle, slørugle, stor hornugle, skovhornugle, natugle
og mosehornugle kan alle findes ynglende i Danmark. Sneugle, høgeugle og spurveugle
besøger af og �l Danmark på træk. Natuglen kan beskrives som en mellemstor ugle
uden øre�er, med en længde på ca. 38 cm. Fjerfarven er o�est rødbrun, men kan også
være gråbrun. Vingefanget varierer mellem 94-104 cm. Natuglens klør er skarpe og
bruges i jagten på by�edyr, blandt andet �l at fastholde by�et. Næbbet er krumt og
skarpt og bruges bl.a. �l at holde fast i grene og bark når uglen kravler rundt i træer og
buske. Læs mere om uglen her: h�ps://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fugle/
natugle/

Edderkopper er som sådan ikke natdyr, men vi har taget dem med fordi mange tænker
på dem som noget lidt uhyggeligt og mørkt. Her får du viden om den gruppe der hedder
jagtedderkopper. Jagtedderkopper er en samlebetegnelse for flere edderkoppearter.
Fælles for arterne er, at de ikke fanger deres by�e ved hjælp af et edderkoppespind,
men i stedet jager by�et på jorden og overfalder det. Det lyder måske lidt voldsomt,
men heldigvis for os kan jagtedderkopper kun blive op �l to cen�meter lange!
Jagtedderkopperne kommer frem i løbet af foråret, så snart solen begynder at varme
jorden op. Når det bliver varmere, dukker flere og flere op, og om sommeren kan jorden
i solbeskinnede skovlysninger og åbne enge vrimle med de hur�ge små fætre. Alle
edderkopper har en todelt krop, gi�kirtler, o�e ben og spindevorter. Edderkopperne er
rovdyr, der dræber deres by�e med gi�. Det gør de, fordi de har små munde, og med
den indsprøjtede gi� starter fordøjelsen uden for edderkoppens krop. De sprøjter
fordøjelsesvæske ind i by�et, som opløser det indvendigt. Dere�er suger edderkoppen
indholdet ud som en flydende masse. Læs mere om jagtedderkopper her: h�ps://
www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/fang-jagtedderkoppen/


