
Almindeligt navn: Regnorm

Videnskabeligt navn: Lumbricus terrestris

[Regnorm]
Beskrivelse Hvor

Regnormen er en lyserød 
og lang orm, der snor og 
vender sig og forsøger at 
komme ned i den mørke 
jord igen, hvis man tager 
den op. Regnormen er 
delt i mange led og den 
ene ende er spids. Det er 
der regnormens hoved 
sidder. På regnormens 
hoved sidder munden og 
organerne, der sanser 
lys. Når regnormen er 
kønsmoden har den et 
bælte midt på maven. 

Regnormen bor i
lange gange
nede i jorden
fordi den ikke
kan lide lys og
ikke kan tåle at 
tørre ud. Her er
regnormen hele 
dagen. Om 
natten kan
regnormen
kravle op på
jorden og hente
blade ned i sin 
gang. 

Vidste du at ……

- Regnormen er en børsteorm? Den har små 
børster på siderne. Dem bruger regnormen til 
at skubbe sig frem gennem jorden med. Man 
kan mærke dem, hvis man stryger fingeren 
langs siden af en regnorm.

- At regnormen kan overleve at blive skåret over, 
hvis man skærer bag dens bælte? Det er dog 
kun forenden der vil overleve.

Føde: Regnormen er et 

af de vigtigste dyr i vores 
jord. Den er en del af 
nedbryderkæden. Den 
spiser gamle visne blade 
og andre døde plante- og 
dyredele og nedbryder 
dem til jord. 

Når vejret bliver 
varmere i foråret, 

vågner 
regnormen af sin 

dvale. 

I de varme nætter 
kommer 

regnormen op til 
overfladen for at 
finde en partner.

Regnormen er 
både en han og en 
hun – det kalder 

man hermafrodit. 
Efter at have 

fundet en partner 
lægger alle 

regnorme æg.

Regnormene vil 
lægge æg mange 

gange fra forår 
efterår.

Om vinteren går 
regnormen i 

dvale i en hule 
beklædt med 

slim. Her ruller 
den sig sammen 

og sover hele 
den mørke tid. 

Livscyklus
Fjender: Regnormens 
fjender er 
skolopendere, 
løbebiller, frøer, fugle 
og muldvarpe. 
Grævlingen er også en 
af regnormens fjender, 
da den faktisk lever 
mest af regnorme. 
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