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Pattedyr Krybdyr Padder Insekter Fugle Fisk

ÅL
Ålen er en af de sejeste fisk, der findes! Når den 
skal gyde (altså parre sig og lægge æg), svømmer 
den 5000 km for at komme til Sargassohavet. Hvis 
man skulle køre 5000 km i bil, så kunne man starte 
i Aarhus, køre ned gennem Tyskland til Bulgarien, 
gennem Tyrkiet og ende i hovedstaden Bagdad i Irak!

Som om det ikke var nok, så kan ålen faktisk hoppe 
op af vandet og med sine små finner “gå” hen over 
jorden! Den kan også leve både i saltvand, i havet 

og i ferskvand i åer og søer - det er der ikke særlig 
mange fisk der kan! 

Hvis man fanger en ål og vil spise den, så skal man 
passe lidt på, når man renser den. Ålens blod er 
nemlig giftigt, lidt ligesom slangegift! Det er giftigt 
nok til at slå et menneske ihjel. Men bare rolig, giften 
er kun farlig, hvis den kommer ind i ens blodårer. 
Man skal derfor ikke være bange for at røre ved 
eller spise en ål, det sker der ingenting ved.

FISK
Levested: Danmark
Længde:  50-133 cm
Vægt:  0,5 - 6 kg
Levetid:  50 år
Føde:  Stort set alt!  
 Både smådyr  
 og fisk.

Hvorfor er den truet?:
Man tror, der er rigtig mange forskellige grunde til, at ålen er truet. Nogle af 
dens levesteder bliver ødelagt af fiskeri og forurening. Nogle ål 
bliver syge af en parasit, der hedder svømmeblæreorm. 
Parasitten  er kommet til Danmark fra Japan. Man har 
også fisket rigtig mange ål de seneste mange år for
at spise dem. 
 
Så mange er tilbage: 
Man ved ikke, hvor mange ål der findes. Man ved 
dog, at hvis der for 40 år siden kom 10 ål til til 
Danmark, så kommer der i dag kun 2 ål til Danmark.

DANMARK
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STOR HORNUGLE
Stor hornugle er Europas største ugle. Dens 
vingefang kan være næsten 2 meter - det er 
længere end de fleste mennesker er høje!

Stor hornugle er nem at kende, den har nemlig 
store fjer ved øjnene - som næsten ligner horn. 
Uglen er aktiv om natten og kan derfor se rigtig 
godt i mørke, meget bedre end mennesker. Uglen 

sluger sit bytte helt, derfor kan man finde uglegylp 
i skovbunden. I det kan man finde rester af deres 
bytte, ja, tilmed skeletter fra et uheldigt offer.

Vidste du, at uglen kan dreje hovedet næsten hele 
vejen rundt? Den behøver altså ikke øjne i nakken 
for at se, hvad der sker bag den. Faktisk behøver 
den slet ikke flytte sig.

FUGL
Levested: Danmark
Længde:  60 cm
Vægt:  2-4 kg
Levetid:  19 år - helt op  
 til 60 år i  
 fangenskab
Føde:  Små pattedyr  
 og fugle

Hvorfor er den truet?:
I 1800-tallet blev stor hornugle helt udryddet 
i Danmark! Det skete ved at man indsamlede 
æggene og jagtede fuglene. I 1984 kom den 
første store hornugle tilbage til Danmark fra 
Tyskland, og i dag er de igen ved at finde 
sig til rette. 
 
Så mange er tilbage: 
30-35 par, og det ser ud til at det begynder 
at gå bedre for stor hornugle i Danmark! DANMARK
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DAMFLAGERMUS
Damflagermusen sover hele dagen og er oppe 
hele natten! Det er svært at se noget, når det er 
mørkt, men det er flagermusen ligeglad med. Den 
bruger nemlig ekkolokalisering! Det betyder, at den 
kan finde vej og jage ved at sende nogle høje skrig 
ud. Når lyden fra et skrig rammer f.eks. et træ, så 
bliver lyden kastet tilbage. Når flagermusen hører 
lyden blive kastet tilbage, så kan den regne ud, 
hvor træer står. Det er også sådan den “får øje på” 
insekter, som den fanger og spiser i luften!

I Danmark har vi 17 forskellige arter af flagermus. 
De er allesammen fredede. Når et dyr er fredet, så 
må man ikke forstyrre det eller slå det ihjel. Nogle 

gange kan man være heldig, at en flagermus 
beslutter sig for at slå sig ned i ens hus, måske 
oppe på loftet. Hvis det sker, så må man ikke selv 
flytte den, men man kan kontakte eksperter, der 
kan fjerne flagermusen, uden at den tager skade.

Om vinteren går flagermusen i dvale. Det betyder, 
at den finder sig et roligt, køligt sted med læ. Her 
hænger den i fødderne med hovedet nedad, og så 
sover den hele vinteren væk!
I Danmark overvintrer mange flagermus i 
Daugbjerg og Tingbæk Kalkgrube, som er en slags 
underjordiske grotter.

PATTEDYR
Levested: Danmark
Længde:  11 cm
Vægt:  28 g
Levetid:  Rekorden er 19 år!
Føde:  Flyvende insekter som  
 f.eks. stankelben og  
 natsværmere.

Hvorfor er den truet?:
Damflagermusen mangler steder at bo. Både 
når den er ude om sommeren og flyve 
omkring og har brug for at sove i hule 
træer - og den mangler også steder at 
gå i hi om vinteren, hvor den ikke bliver 
forstyrret af mennesker, for så vågner 
den nemlig, og det kan være farligt!
 
Så mange er tilbage:  
Ukendt!

DANMARK
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EUROPÆISK ULV
Ulven er en rigtig maratonløber. Den er ikke 
ligeså hurtig som andre rovdyr, men den kan 
løbe i langt tid uden at blive træt. Når den har 
fanget et bytte, er ulven en rigtig grovæder! Den 
kan æde op til 9 kilo kød i ét måltid. Hvis ulven 
har hvalpe, så tager den mad med hjem til dem 

ved at æde det, og gylpe det op igen! Det lyder 
måske lidt ulækkert, men det er en smart måde 
at transportere kød på, når man ikke har en 
rygsæk.

PATTEDYR
Levested: Danmark
Længde:  100-160 cm
Vægt:  30-50 kg
Levetid:  Hunnerne op  
 til 15-30 år,  
 hannerne yngre.
Føde:  Kød fra hjorte,  
 mus, fugle og  
 ådsler.

Hvorfor er den truet?:
På verdensplan er ulven ikke truet. 
Men ulven i Danmark er truet, fordi 
den forstyrres af mennesker, og fordi 
den jages ulovligt at krybskytter. 
 
Ulven har været væk fra Danmark i 
200 år, men i 2012 fandt man igen en 
ulv i Danmark. Den havde vandret  
850 km hertil fra Tyskland!

DANMARK
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EGHJORT
Eghjorten er Europas største bille - den vejer 
lige så meget som fem vingummibamser! 
Eghjorten har lidt ligesom en hjort et stort 
“gevir”. På eghjorten sidder “geviret” på 
munden i stedet for ovenpå hovedet. Det er 
hannerne, der har det store gevir. De bruger 
dem til at slås om hunnerne.

Eghjorten bruger størstedelen af sit liv som en 
stor, tyk, hvid larve under jorden. Den starter 
sit liv som et æg, der klækker efter et par uger, 
og larven kravler ud. Larven bruger så hele 
4 år på at kravle rundt under jorden og æde 
dødt træ og vokse sig stor - den kan blive 11 
cm lang!

INSEKT
Levested: Danmark
Længde:  Hunnen bliver 5 cm,  
 hannen kan blive op til  
 10 cm.
Vægt:  15 gram
Levetid:  3-6 år
Føde:  Larverne lever under  
 jorden af dødt træ.  
 De voksne lever af  
 plantesaft.

Hvorfor er den truet?:
Tab af levesteder. Eghjorten 
vil gerne bo i gamle 
bøgeskove, men mange 
steder er der i stedet 
plantet grantræer. 
 
Så mange er tilbage:  
Måske mellem 100-300. DANMARK
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FORANDERLIG  HUMLE
Foranderlig humle er en stor, pelset humlebi, 
med rødbrun-pels. På forkroppen er pelsen 
tit mere rød, mens den på bagkroppen er 
mere gul. Det kan godt se ud som om, den 
har en lillebitte rødhåret paryk på hovedet. 

Foranderlig humle har pels, så den bedre kan holde 
varmen. Insekter er det, man kalder “vekselvarme” 
og kan normalt ikke selv lave varme, som vi 
mennesker kan. Her er humlebien helt speciel, for 
den kan nemlig godt lave sin egen varme! Udover 
at den kan holde varmen i det allertidligste forår, 

bruger den også varmen til at ruge på sine æg i en 
lille rede i en hule nede i jorden.

Vidste du, at foranderlig humle har en lang tunge? 
Den bruger den til at slikke sukkersødt nektar op 
fra bunden af blomsterne. Det er det, den lever af.

Foranderlig humle har en god lugtesans - faktisk 
kan den lugte på blomsterne, om der for nylig 
har været en anden humlebi forbi for at drikke 
nektaren, for så behøver den ikke spilde sin tid 
med at prøve at drikke fra en allerede tom blomst. 

INSEKT
Levested: Danmark
Længde:  10-18 mm  
 (dronningen er  
 størst, hanner og  
 arbejdere er mindre)
Vægt:  0,5-1 g
Levetid:  1 år, dronninger dog 
 2 år.
Føde:  Nektar

Hvorfor er den truet?:
Engang fandtes foranderlig humle i hele Danmark. I dag findes den 
kun nogle få steder. Den vil gerne bo i store, åbne områder med 
mange blomster. Engang gik der mange steder store dyr 
og græssede. Vilde hjorte eller køer og heste. De 
åd græsset så der blev plads til mange blomster. 
I dag er der ikke lige så mange græssende dyr 
og ikke lige så mange store, åbne områder 
med blomster til den foranderlige humle. 
 
Så mange er tilbage: 
Ukendt

DANMARK
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HASSELMUS
Hasselmusen er slet ikke en mus men det, man 
kalder en syvsover. Det er den eneste syvsover vi 
har i Danmark og et af de mest sjældne pattedyr, 
vi har. Syvsoveren hedder sådan, fordi den bruger 
hele vinteren i en dyb søvn - dvale. I oktober/
november bygger den en lille rede af blade og 
bark under en sten eller en trærod. Her ruller 
den sig sammen til en lille kugle med halen over 
hovedet og sover vinteren væk og vågner først 
op igen, når det bliver forår. Det er smart at sove 
om vinteren, da der ikke er noget mad at finde for 

hasselmusen, og når man sover, sparer man også 
på energien. I stedet lever hasselmusen af det fedt, 
den har i kroppen, som den har opbygget gennem 
sommeren. Faktisk fordobler hasselmusen sin 
vægt hen over sommerhalvåret.

I modsætning til mange mus hader hasselmusen 
at være på jorden (undtagen når den sover 
vintersøvn). Den vil meget hellere kravle rundt i 
træer og buske, godt gemt væk fra rovdyr.

PATTEDYR
Levested: Danmark
Længde:  6-9 cm
Vægt:  15-35 g
Levetid:  3 år
Føde:  Knopper, bladskud,  
 pollen og nektar, bær,  
 frugt, nødder og insekter.

Hvorfor er den truet?:
Tab af levesteder. Hasselmusen 
vil gerne bo i naturlig løvskov, 
men mange steder er der i stedet 
plantet nåletræsplantager. 
 
Så mange er tilbage:  
Ukendt, men der bliver 
færre og færre! DANMARK
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KIRKEUGLE
Kirkeuglen har fået sit navn, fordi den engang 
elskede at bo i kirketårne. I dag har vi repareret og 
renoveret kirketårnene, så de huller og åbninger 
de før kunne komme ind i tårnene fra, er lukket 
til. Og de er lukket godt til, for kirkeuglen er meget 
lille og behøver ikke er særligt stort hul for at 
kunne komme ind. Faktisk er den kun lidt større 
end en solsort!

Kirkeuglen er måske den mest nuttede ugle vi har! 
Ikke nok med, at den ser virkelig sød ud, så lyder 
dens skrig også lidt som en lille nuttet kattekilling, 
der miaver. Man kan også være heldig at se den 
søde kirkeugle jage regnorme ved at løbe 
hen over jorden.

FUGL
Levested: Danmark
Længde: 21-23 cm. Vingefang

cirka 50-56 cm
Vægt: 140-200 g
Levetid: 10 år
Føde: Insekter og snegle,  

men også små  
gnavere, f.eks. mus 
og små fugle.

Hvorfor er den truet?:
Kirkeuglen mangler mad. De voksne fugle 
kan godt finde nok at spise, men der er 
ikke nok mad til at særlig mange unger 
kan overleve. Grunden til, at der ikke 
er så meget mad til kirkeuglen er, 
at de steder, hvor der før levede 
gnavere og padder, nu er lavet  
om til landbrug. 

Så mange er tilbage: 
Under 200 i Danmark. DANMARK
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LØVFRØ
Hvis man gerne vil vide, hvordan vejret bliver, 
skal man lytte til Løvfrøen! Man siger nemlig, at 
løvfrøens kvækken betyder regn!

Løvfrøen hedder løvfrø, fordi den ikke bor på 
jorden, som mange andre frøer gør. Løvfrøen 
klatrer nemlig helst rundt i buske eller høje urter!  
“Løv” er egentlig bare et andet ord for bladene på 
træer eller buske. 

Der er mange dyr, der gerne vil spise en løvfrø! 
Løvfrøen har dog et trick i ærmet: Den kan skifte 
farve, så den ligner sine omgivelser, så kan man 
næsten ikke kan se den. Normalt er løvfrøen flot 
grøn, men den kan skifte farve til mere gul, brun 
og faktisk også lidt blå!

PADDE
Levested: Danmark
Længde:  3,3-5 cm
Vægt:  3,5-6 g
Levetid:  22 år
Føde:  Insekter.  
 Haletudserne  
 spiser alger.

Hvorfor er den truet?:
Den mangler gode levesteder. 
Løvfrøen har brug for rene vandhuller. 
Der må ikke være fisk i vandhullerne, 
for de spiser haletudserne. I Danmark 
er der ofte for mange næringsstoffer i 
vandhullerne, og nogle steder sætter 
man fisk ud. 
 
Så mange er tilbage: 
Cirka 25.000 i Danmark. DANMARK
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SORTPLETTET BLÅFUGL
Den sortplettede blåfugl er en af Danmarks 
allermest sjældne sommerfugle. Faktisk er den 
så sjælden, at den kun findes ét enkelt sted i 
Danmark, og det er et bestemt område på Møn på 
Sjælland, der hedder Høvblege.

Vidste du, at sortplettet blåfugl kan smage med 
fødderne? Ligesom alle andre insekter, så har 

sortplettet blåfugl seks ben. For enden af hvert 
ben sidder der et specielt organ, som kan smage - 
ligesom vores tunge kan! Det er vildt smart, for når 
blåfuglen lander på noget, så kan den lynhurtigt 
smage, om det er noget, den kan spise. Så er det 
bare træls at have sure tæer eller komme til at 
lande på en hundelort!

INSEKT
Levested: Danmark
Længde:  2 cm - vingefang  
 på 4 cm
Vægt:  0,5-1 g
Levetid:  2 år
Føde:  Nektar

Hvorfor er den truet?:
Nogle steder er dens levesteder 
forsvundet, fordi de åbne områder er 
blevet overtaget af grantræer eller fordi, 
der er blevet bygget sommerhuse. Andre 
steder har man faktisk ingen anelse om, 
hvorfor den er forsvundet! 
 
Så mange er tilbage: 
200-400

DANMARK
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ODDER
Vidste du, at odderen faktisk er i mårfamilien - det 
vil sige, den er i familie med f.eks. både grævling 
og lækat? Odderen hører dog til i vandet, hvor 
den lever af fisk. Man kan se, at odderen er god 
til at leve i vand, for den har svømmehud mellem 
fingrene, og så kan den lukke for både ører og 
næsebor, så den ikke tager vand ind!

Selvom odderen er god til at svømme, har den 
en lidt fjollet vane: Den er nemlig bange for at 
svømme under broer! Den går derfor hellere på 
land og over broen i stedet for at svømme under.
Odderen får 2-3 unger, som den føder i en 
hule. Den kan godt finde på at bruge en forladt 
rævegrav!

PATTEDYR
Levested: Danmark
Længde:  60-80 cm
Vægt:  5-12 kg
Levetid:  18 år
Føde:  Fisk

Hvorfor er den truet?:
Før i tiden blev den fanget i fiskernes net. 
I dag er dens største trussel trafikken. 
 
Så mange er tilbage: 
Cirka 1000 i Danmark, men der bliver 
heldigvis flere og flere. Der bliver flere, 
fordi der er lavet tiltag, så den ikke 
længere bliver fanget som bifangst 
hos fiskerne og desuden må man ikke 
længere jage den. DANMARK
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LÆKAT
Lækatten er et lille rovdyr, der findes over det 
meste af Danmark. Lækatten er en lille fyr, der 
i fuld udstrækning ikke er meget længere end 
et penalhus.  Til trods for den lille størrelse er 
lækatten altid sulten, og spiser omkring fire mus 
om dagen.

Lækattens pels skifter farve med årstiderne. Om 
sommeren er lækatten gul/brun med en brun 

hale og sort spids, men om vinteren tager den 
en helt hvid vinterpels på med en sort halespids. 
Det er derfor den også kaldes en hermelin. 
Dens vinterpels er så flot, at de danske kongers 
kroningskåbe i mange hundrede år var foret med 
hermelinpels.

PATTEDYR
Levested: Danmark
Længde:  Ca. 25 cm
Vægt:  225 g
Levetid:  4-6 år
Føde:  Mus

Hvorfor er den truet?:
Tab af levesteder f.eks. ved intensivering 
af landbrugsdriften og fjernelse af vigtige 
levesteder som hegn, krat, stendiger og 
grøfter. Den spiser også mus, som måske 
indeholder kemisk bekæmpelse/gift.
 
Så mange er tilbage: 
Ukendt! Men man ved, der bliver 
færre og færre.

DANMARK
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DAGPÅFUGLEØJE
Måske har du set en dagpåfugleøje før, den er 
nemlig ret nem at kende med sine flotte farver 
og de store cirkler på vingerne.  

Hvis der er fare på færde gnider den sine vinger 
mod hinanden, så det lyder som raslende 

blade - og så spreder den sine vinger ud og 
skræmmer rovdyret med sine ”øjne”. 

Vidste du, at sommerfugle smager med deres 
fødder? Forestil dig lige, at du smagte på din 
aftensmad med dine fødder.

INSEKT
Levested: Gården
Længde:  Vingebredde ca. 4 - 6 cm
Vægt:  0,01 g
Levetid:  Omkring 1 år som sommerfugl
Føde:  Voksne sommerfugle drikker nektar fra blomster
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GRIS
Vidste du at grisen elsker musik? Faktisk kan 
soen finde på at synge for de små pattegrise. 

En gris kan ikke svede ligesom os mennesker. 
Derfor skal den køle sig ned ved hjælp af vand 
eller et dejligt mudderbad når det er rigtig varmt.

Grisen kan skrige (eller hvine) så højt, at det 
faktisk er højere end lyden fra en motorcykel. 

Og så har grisen virkelig mange smagsløg - 
faktisk har den omkring 15.000, vi mennesker 
har omkring 5.000. 

Der er rigtig mange grise i Danmark - dobbelt 
så mange grise som der er mennesker.

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  Ca. 1 m
Vægt:  Ca. 90 - 110 kg ved slagtning
Levetid:  Omkring 5 måneder inden slagtning
Føde:  Planter
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GRÆVLING
Vidste du, at grævlingen var det største 
landlevende rovdyr i Danmark – lige ind til 
ulven kom tilbage. 

Du møder nok ikke en grævling når du går i 
skoven om dagen. Det er nemlig et natdyr. 
Derfor går den også på jagt efter mad om 
natten. 

Den ser rigtig dårligt og bruger derfor sine 
andre sanser, når den bevæger sig omkring. 
Den elsker regnorme og kan faktisk finde op 
til 10 regnorme i minuttet - hvor mange kan det 
ikke blive til i løbet af en nat?

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  60 - 70 cm
Vægt:  Ca. 20 kg
Levetid:  14 år i naturen
Føde:  Små dyr, særligt regnorme, men også bær
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GULDSMED
Guldsmede har levet på jordkloden i mere 
end 300 millioner år og i dag findes der 5.000 
forskellige arter. 

Vidste du at guldsmeden lever 2-6 år under 
vandet som en slags larve? En dag kravler den 
på land og forvandler sig til et smukt insekt. 
Men så har den kun 4 uger til at finde føde, 
parre sig og lægge æg - og så dør den!

Guldsmedens øjne er placeret sådan, at den 
har 360-graders syn. Den kan altså se hele 
vejen rundt om sig selv! Måske er det derfor, 
at den er en virkelig god jæger. Den fanger 
næsten alle de insekter den jager i luften. Men 
den er også meget hurtig. Når den giver den 
fuld gas har den en topfart på 50 km/t - og er 
dermed indehaver af hastighedsrekorden for 
insekter. 

INSEKT
Levested: Gården
Længde:  Op til 6 cm
Vægt: Ca. 3 g
Levetid:  3 - 4 år
Føde:  Som larver små snegle, vandinsekter og andre larver.  
 Som voksen hvepse, sommerfugle og andre guldsmede.
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HUGORM
Der findes to slags slanger i Danmark, snogen 
og hugormen. Hugormen er den eneste af de 
to, der er giftig. Det er dog meget sjældent at 
nogen bliver bidt, da hugormen er bange for 

mennesker. Selvom hugormens gift kan være 
farlig for nogle mennesker, så er der faktisk 
flere der får det værre af hvepsestik.

KRYBDYR
Levested: Gården
Længde:  Ca. 60 cm
Vægt:  Ca. 1,5 kg
Levetid:  4 - 6 år i naturen
Føde:  Mest små gnavere
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KALKUN
Mange tror, at en kalkun ikke kan flyve fordi 
den er så stor. Men det kan den faktisk godt, 
især hvis den føler sig truet. 

I Amerika kan du finde kalkuner, som lever frit i 
naturen. I Danmark bor kalkunen på gårde. 

Hannerne har en helt speciel lyd, en pludren, 
som svarer til løvens brøl. Han bruger lyden til 
at sige ”hey” damer, her er jeg. Og til hanner 
der vil overtage hans flok – ”hold jer væk!”

Alle kalkuner har en rød hudlap på hovedet, 
den kaldes for en snabel. De har også rødt 
blæver på halsen, det kaldes for hagelappen. 
Kalkunen bruger ikke hudlapperne til noget, 
men hunner vil helst have hanner hvor snablen 
på hovedet er stor.

Vidste du, at man kan se om en kalkun er en 
han eller en hun ved at kigge på dens lort? 
Hanner laver L-formet lort, hvor hunnernes er 
mere spiralformet.     

FUGL
Levested: Gården
Længde:  Ca. 1 m
Vægt:  Ca. 3 kg
Levetid:  Ca. 10 år
Føde:  Er altædende, nødder, plantedele, insekter mm.



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

KAT
Katten elsker at sove, så det gør den rigtig 
meget, 12-16 timer i døgnet. Når den ikke sover 
bruger den rigtig meget tid på at passe og pleje 
sin pels, knurhår, poter osv. 

Vidste du, at kattens tunge er ru, ligesom 
løvens, så den bedre kan få kødet af knoglerne 
på dens bytte? Dens ru tunge er desuden god 
når den plejer pelsen, desværre sidder hår 

også fast i de bagudvendte pigge på tungen. 
Hårene kommer op som ulækre hårboller.

Har du tit undret dig over, hvad katten egentlig 
bruger sine knurhår til? Den bruger dem til at 
mærke rystelser i luften. Den kan mærke den 
mindste bevægelse omkring sig - selv i mørke. 
Derfor må man ikke klippe knurhårene af en 
kat, da den så bliver frygtelig forvirret.  

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  Ca. 45 cm uden hale
Vægt:  3 - 7 kg
Levetid:  9 til 15 år
Føde:  Kødædende, særligt små mus, rotter, fugle osv.



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

Pattedyr Krybdyr Padder Insekter Fugle Fisk

LILLE VANDSALAMANDER
Den lille vandsalamanders hale bevæger sig 
efter den er røget af, på den måde går rovdyret 
efter halen imens salamanderen kan slippe 
væk. Det er da ret smart.

Vidste du, at salamanderen har tæt på 
superkræfter? Den kan nemlig genskabe en 
hvilken som helst del af kroppen, hvis fjender 
har bidt dem af. Selv øjnene! 

Som lille ser det ud som om, at salamanderen 
har løvemanke - men det er i virkeligheden 
gæller. Når den er helt voksen ånder den med 
lunger i stedet for gæller. 

Når det er tid til at parre sig får hannen flotte 
farver på maven og dragetakker på ryggen.

PADDE
Levested: Gården
Længde:  Ca. 10 cm
Vægt:  Op til 35 g
Levetid:  6 år
Føde:  Spiser stort set alt der er mindre end dem selv, dyr,  
 æg osv.



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

NÆSEHORNSBILLE
Næsehornsbillen kan løfte ting, som er 100 
gange så tunge som den selv. Vidste du, at 
næsehornsbillen kan gå af sted med ting, der 
vejer 30 gange så meget som dem selv, UDEN 
at sætte farten ned. Det vil betyde, at du skulle 
bære dine forældres bil på ryggen på vej til sko-

le – uden at sætte farten ned. Det er dog meget 
sjældent, at de bærer noget så tungt. 

I stedet bruger de kræfterne på at slås. Han-
nerne bruger deres næsehorn til at vælte hin-
anden ned fra træer. Det meste af sit liv, er næ-
sehornsbillen en larve. 

INSEKT
Levested: Gården
Længde:  2,5 - 4 cm
Vægt:  Ca. 10 - 20 g
Levetid:  3 - 6 måneder
Føde:  Som larver råddent træ, som voksen frugter



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

7-PLETTET MARIEHØNE
Mariehønen Evigglad har et halvkugleformet 
skjold med syv sorte pletter - tæl selv efter. 
Skjoldets alarmerende røde farve og pletter skal 
signalere til insektædende dyr, at mariehønen 
ikke smager godt, så den kan undgå at blive 
spist. Når mariehønen føler sig truet, bløder den 

klistret gift ud af knæene, der holder myrer og 
edderkopper væk.

Under skjoldet har mariehønen vinger, så den 
kan fl yve fra blad til blad og fi nde føde i form af 
bladlus eller skjoldlus. 

INSEKT
Levested: Gården
Længde:  Ca. 8 mm
Vægt:  0,2 g
Levetid:  Ca. 1 år
Føde:  Primært bladlus og skjoldlus



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

FÅR
Selv om fåret er noget mindre end en ko, har 
den også fi re maver! Fåret er dækket af uld, 
som vi er glade for at bruge i meget af vores 
tøj - især når det er koldt udenfor. Netop fordi vi 
bruger mange af fårets ressourcer, fi ndes der 
over 1 billion får i verden. Kina er det land, der 
har det største antal får.

Fåret har klove ligesom en ged, men modsat 
geden, så har fåret helt specielle duftkirtler 
mellem klovene på for- og bagben og endda 
imellem øjnene! I Det gamle Egypten var fåret 
helligt og man fi k endda mumifi ceret afdøde får 
på lige fod med mennesker. 

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  Ca. 1 meter
Vægt:  60 kg
Levetid:  12 år
Føde:  Primært græs



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

KO
Bruger omkring 4-9 timer om dagen på at spise 
og 5-8 timer på at tygge drøv. At tygge drøv 
betyder at den tygger maden 2 gange og så har 
den i øvrigt fi re maver! Koen tygger mellem 50 
og 60 gange i minuttet, hvilket svarer til 20-30 
kg græs per dag. En ko har ingen fortænder, 
men den bruger heller ikke tænderne til at bide 
græsset over. Den bruger i stedet sin tunge til 
at rive græsset af. Koen bruger 16 timer om 
dagen på at gumle græs. 

Til koens føde drikker den så meget vand, at 
det hver dag kan fylde et helt badekar. Så skulle 
man tænke, at der ville være nok til væske til 
at fordøje alt det græs, men koen kan faktisk 
producere op til 56 kg spyt på en enkelt dag.

Vidste du, at en malkeko kan give 30 liter mælk 
om dagen? Men det er kun kvierne, der har 
yver og kan lave mælk.

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  Ca 2,5 meter
Vægt:  400-900 kg
Levetid:  15-20 år
Føde:  Græsser



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

VASKEBJØRN
Vaskebjørnen ligner en lille pelset indbrudstyv 
med sine sorte aftegninger i ansigtet og sin 
sortstribede hale. En vaskebjørn er mega sej til 
både at klatre og svømme. 

Vaskebjørnen er altædende og spiser alt fra 
muslinger og planter til fugle og affald. Den 
er super god til at bryde ind i eksempelvis  
 
 
 
 
 

skraldespande med sine ”fingeragtige” poter. 
Den har faktisk fem fingre på hvert forben, 
ligesom vi mennesker har fem fingre på hver 
hånd. Vaskebjørnen bruger poterne til at føle 
sig frem til mad og derfor ligner det, at den 
vasker poter, når den leder efter noget at spise 
i vand. Det er derfor vaskebjørnen har fået sit 
sjove navn.

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  70 cm
Vægt:  20 kg
Levetid:  2-3 år
Føde:  Altædende, men mest insekter, planter og små dyr



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

GED
Geden er rigtig hårdfør og kan bo steder, hvor 
mange andre dyr slet ikke ville kunne overleve. 
Selv om geden har klove og stive ben, kan den 
leve på siden af bjerge - endda uden at falde 
ned! 

Vidste du, at geden kun har tænder i 
undermunden? De bruger deres meget 
stærke læber til at rive græs op med. Har 
du nogensinde kigget en ged i øjnene? 

Hvis du har, har du måske lagt mærke til at dens 
pupiller ser lidt skøre ud. De er nemlig afl ange 
i stedet for runde som vores. Det betyder, at 
de kan se næsten hele vejen rundt om sig selv 
- det er smart, hvis man ikke vil spises af et 
glubsk rovdyr. Til gengæld kan den ikke se op 
eller ned uden at bevæge hovedet.

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  Ca. 1 meter
Vægt:  80 kg
Levetid:  Ca. 16 år
Føde:  Altædende, men mest planter



Udarbejdet i samarbejde med:

Pattedyr Krybdyr Padder Insekter Fugle Fisk

GÅRDEN

SNOG
Snogen er Danmarks største slange, og kan 
kendes på dens sorte farve med hvidgule 
pletter i nakken. Vidste du, at snogen er en god 
skuespiller? Nå ikke. Hvis den føler sig truet, 
lader den som om den er død og håber på, 
at rovdyret går videre. Den udsender også en 
ækel væske, der lugter forfærdeligt. Det gør, at 
de færreste rovdyr vil æde den. Smart. Måske 
mødes I igen, da snogen kan blive helt op til 23 
år gammel. 

Selvom snogen egentlig har to næsebor, så 
bruger den dem faktisk ikke til at lugte med. 
Ligesom andre slanger stikker den i stedet 
sin todelte tunge ud og opsamler dufte fra dyr 
omkring sig. Når tungespidserne har opsamlet 
duft, stikker den dem ind et sted i ganen, og først 
da kan den dufte hvem og hvad, der har været 
forbi. Faktisk kan den få færten af et bytte, der 
for længst har været forbi. Det er ret vildt.

KRYBDYR
Levested: Gården
Længde:  Ca. 1 meter
Vægt:  100 g
Levetid:  20 år i fangenskab
Føde:  Næsten udelukkende padder



Udarbejdet i samarbejde med:

Pattedyr Krybdyr Padder Insekter Fugle Fisk

GÅRDEN

GRØNBROGET TUDSE
Den grønbrogede tudse kan fi ndes på 
Danmarks øer, hvis du er heldig. Det er 
Danmarks smukkeste tudse. Den grønbrogede 
tudse måler 8-9 cm, hvilket svarer til en stor 
appelsin. Hunnen er lidt større end hannen. 

Det ligner, at den har camoufl agetøj på, da den 
er lysegrøn og har store grønbrogede pletter 
med en sort kant. Ryggen af tudsen er dækket 
af mindre vorter. Vidste du, at den grønbrogede 
tudse også kaldes for fl øjtetudse? Når den 
kvækker, lyder det som om den fl øjter.

PADDE
Levested: Gården
Længde:  10 cm
Vægt:  Ca. 25 g
Levetid:  12 år
Føde:  Insekter og orme



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

EGERN
Du kender sikkert godt egernet. Det gør 
de fleste. Det er nemlig ofte på jagt efter 
nødder, bær, kviste eller anden form for føde 
i dagtimerne, og så er det heller ikke særlig 
bange for mennesker. 

Egern kan både være røde, brune eller sorte, 
men fælles for dem alle er, at de har en hvid 
mave og en lang busket hale. 

Egernet bruger sin lange hale, når den springer 
flere meter fra den ene trækrone til den anden. 
Når egernet springer breder den sine arme 
og ben ud til hver side og bruger dem til at 
holde balancen og styre springets retning. 
Fuldstændig som en faldskærm.

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  Ca. 28 cm
Vægt:  300 g
Levetid:  12 år
Føde:  Frø og nødder



Udarbejdet i samarbejde med:

GÅRDEN

HEST
Vidste du, at en hest ikke kan kaste op? Og hvis 
du synes den savler meget, så har du ret. Den 
producerer omkring 37 liter savl om dagen. 

En hest lægger sig sjældent ned for at sove, 
faktisk er det ikke mere end en halv time 
om dagen. Hesten får det meste af sin søvn 
stående. 

Hestens ører er ret fantastiske. Den har 10 

muskler i øret, vi har kun tre. Musklerne gør, 
at øret kan dreje 180 grader rundt, og opfange 
lyde. Faktisk kan den dreje et øre ad gangen, på 
den måde kan den opfange lyde, der kommer 
både bagfra og forfra – hvis mennesket er 
heldigt kan vi rokke ørene op og ned. Kan du 
det? Hesten bruger også sine ører til at vise 
hvordan den har det. Derfor skal man være 
ekstra forsigtig, hvis dens ører ligger ned langs 
manen, det betyder nemlig, at den er gal. 

PATTEDYR
Levested: Gården
Længde:  Skulderhøjde ca. 1,8 meter (afhængig af racen)
Vægt:  Ca. 1.000 kg (for de største racer)
Levetid:  30-35 år
Føde:  Græs
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