
Insekter i det åbne land bingo
Se om du kan få pladen fuld af dyr. Sæt et hak ved de dyregrupper du finder.

HUMLEBI
Humlebien er med sin hårede krop og 
striber nem at kende. Den flyver brum-
mende fra blomst til blomst og samler 
nektar med sin lange tunge og får 
samtidig pollen i pelsen, som samles i 
pollenkurven på bagbenene. Nektar og 
pollen er bi-familiens mad, både til lar-
ver og de voksne bier. Humlebierne bor 
sammen i etårige kolonier, hvor dron-
ningen har overvintret og starter famli-
en op i det tidlige forår.

SOMMERFUGL
På solrige sommerdage flyver som-
merfuglene rundt på lette vinger. 
Sommerfuglenes vinger er oftest fulde 
af farver og flotte mønstre. Flere som-
merfugle har mønstre på vingerne, der 
ligner store øjne. Det er for at beskytte 
sig mod fugle, der bliver forskrækkede, 
når de ser øjenpletterne. Sommerfugle 
lever af nektar og har en snabel, de 
ruller ud, når de skal nå ned til blom-
stens nektar. Nogle af vores sommer-
fugle kommer hertil sydfra og flyver 
1000 vis af kilometer for at yngle her. 

BILLE
Biller har dækvinger der beskytter 
deres flyvevinger. Hos Mariehønen er 
dækvingerne røde med prikker på, men 
der findes mange forskellige farver, 
striber og endda metallisk skinnende. 
En af dem er glimmerbøssen, en lille 
bille på et par mm med metalglans, 
der er vild med gul farve. Se efter den i 
mælkebøtten. Andre biller man ofte ser 
i blomster og græs, er blødvinger. De 
har en langstrakt ofte rødbrun krop og 
bløde dækvinger.
 

MYG
Stikmyg kender de fleste af os på den 
summende lyd, når de flyver med 
mere end 300 vingeslag i sekundet og 
på det kløende myggestik. Men der er 
mange myg der ikke stikker, fx dan-
semyggene der danser i sværme og 
de store myg – stankelben. Stankel-
ben med sine lange ben og flaksende 
bevægelser spiser næsten intet som 
voksen, men bruger sin tid på at parre 
sig og lægge æg. Hvis de skulle tabe 
et af deres lange ben i den flaksende 
flyvning, klarer de sig fint uden.

BLOMSTERTÆGE 
Blomstertægerne er flade insekter 
med vingerne krydset fladt over ryg-
gen, så det ligner en x-formet tegning 
. De fleste lever af at suge plantesaft. 
Nogle er specialiseret til én eller få 
plantearter, andre er mindre kræsne. 
Bladtægerne er ofte grønlige eller 
brunlige, men der findes også møn-
strede gule, røde og sorte.

GRÆSHOPPE
I Danmark findes der både mark- og 
løvgræshoppe. De har begge lange 
springben til at hoppe med, og de kan 
synge – eller rettere lave lyde. Margræs-
hoppen laver lyd ved at gnide bagbenet 
mod dækvingerne, mens løvgræshop-
pen gnider forvingerne mod hinanden. 
Ud fra lydene og deres melodi kan man 
høre, hvilken art det er, præcis som 
man kan lære at genkende fugle alene 
på deres sange. Græshopperne lever i 
mellem høje urter og buske.

Her er en kort beskrivelse af dyregrupper man ofte finder i det åbne land – god fornøjelse.


