Sjove fakta om krible-krable-dyr
Snegle
Vidste du at?
Det tager en snegl 637 år om at nå fra Nordjylland til Spanien
Bruger snegle bøjle?
Snegle har 40.-125.000 små tænder på tungen, der fungerer som et rivejern. Når de
er slidt ned, vokser der nye frem
Superheltesnegle
Snegle er meget muskuløse dyr - en snegl kan trække 10 gange sin egen vægt,
mens den kravler lodret og 50 gange vægten, når den bevæger sig vandret
En snegl kan kravle hen over motorhjelmen på en bil, der kører 120 km/t
Topfart
Når en vinbergsnegl bevæger sig hurtigst, tilbagelægger den 1,3 cm pr. sekund
Tentakler
De fleste landsnegle har to tentakelsæt; det øverste er deres syn og det nederste
deres hørelse. De kan trække en eller flere tentakler ind ad gangen
Både dreng og pige
Snegle er hermafroditter og har kønsorganer fra begge køn. De kan dog ikke yngle
alene; de skal parre sig med en anden snegl for at kunne lægge æg

Regnorm
Verdens længste regnorm
Stor regnorm kan nå en imponerende størrelse på over 25 cm., det er dog intet at
måle imod verdens længste regnorm: den autralske Gippsland regnorm, der kan
måle over 2 meter.
Hår på kroppen
At regnormen har små børster på siderne, som de bruger til at skubbe sig frem
gennem jorden med? Du kan mærke dem, hvis du stryger fingeren langs siden af
en regnorm.
Gør det ikke i virkeligheden, men!
En regnorm kan faktisk godt overleve at blive skåret over, hvis man skærer bag
dens bælte. Men at det kun er forenden som vil leve…
Regnormelort
Regnormenes lort er det vi kender som muld. Muld er rigtig god jord for planterne
at vokse i.

Bænkebider
Solforskrækket
Bænkebideren kan ikke leve, hvis det bliver for tørt. Derfor finder du den også ofte
under træstubbe, sten og andre fugtige og skyggefulde steder.
I familie med kænguruen?
Bænkebideren har sine unger i en pose på maven.

Edderkop
Et rigtig badedyr
Edderkopper er dækket af vandafvisende hår, så de ikke kan
blive våde. Det betyder, at de kan flyde, og nogle gange kan de
også overleve under vand i mange timer.

Sommerfugl
Topfart
Sommerfugles topfart er 20 km/t
Koldblodede krokodille
Sommerfugle kan ikke flyve, hvis deres kropstemperatur er under 30 grader (de er
koldblodede – som f.eks. krokodiller)
Kuldskær
Der er aldrig blevet fundet sommerfugle på Sydpolen (Antarktis), som det eneste
kontinent.
Smagssans i fødderne
Mange sommerfuglearter kan smage med deres fødder – en evne de især bruger
til at finde føde, men også til at finde ud af, om det underlag de sidder på, er egnet
til æglægning (dvs. om underlaget er velegnet føde til sommerfuglelarverne)

Honningbi
Menneskeføde
Honningbier er det eneste insekt, der producerer føde,
som spises af mennesket
En menneskevægt i honning
Sådan en bifamilie kan lave 50 – 80 kilo honning i løbet af et år.
Blomsterelsker
Bierne skal besøge 20 millioner blomster, for at lave et glas honning.

