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Lær om seks seje 

planter og dyr

To planter
• Almindelig ene
• Rødgran

To fugle
• Husskade
• Gråspurv

To andre dyr
• Honningbi
• Skrubtudse

Alle arterne har både et dansk navn og et latinsk navn. Latin er 
et sprog, som bruges overalt i verden, men som ingen taler. Det 
latinske navn består oftest af to dele. Den første del er 
slægtsnavnet, og den andel del er artsnavnet. Hvis det latinske 
navn består af tre dele, er det sidste navn underarten. Det 
latinske navn er artens videnskabelige navn. Man kan sige, at det 
latinske navn fungerer ligesom fornavn og efternavn. På den 
måde har alle arter sit eget navn. Det latinske navn er ens i alle 
lande, så uanset hvor i verden du befinder dig, kan du bruge det 
latinske navn. 



Hvor vokser enen henne?
Man mener, at ene er kommet til 
Danmark under sidste istid, altså 
for omkring 13.000 år siden. Ene 
vokser i Nord- og Midtjylland, i 
Nordsjælland og på Bornholm og 
Møn. Ene kræver sol. Derfor ser 
man den ofte i det lysåbne land, 
hvor den kan få meget sol. 

Kend den på
Enes buskede form, dens nåle 
og dens bærkogler. 

Højde: 8-12 meter
Alder: Kan blive flere 
hundrede år
Blomstring: Først når 
enebærbusken er omkring 
15-20 år gammel begynder 
busken at blomstre

Hvad kendetegner Almindelig ene?
Almindelig ene kaldes også for ene eller enebær-busk. Det er et 
stedsegrønt nåle-træ. Den kan både blive til en busk, der breder sig ud 
på jord-overfladen eller til en søjle-formet busk, der står rankt. Den har 
nåle som blade, og frugterne er kogler der ligner bær. Derfor hedder de 
bær-kogler. Bær-koglerne er to år om at modne. Du kan derfor se både 
umodne grønne bær og modne sort-blå bær på samme busk. Ene er det 
man kalder for tve-bo. Det betyder, at en plante bærer hun-blomster, 
imens en anden plante bærer han-blomster. Hun-blomsterne er grønne 
og han-blomsterne er gule. Hun-blomsten bestøves af han-blomstens 
pollen via vind. 

Sejhedsfaktor om ene
Man kan bruge enes bær-kogler i 
madlavningen. I Danmark bruger 
man især bær-koglerne til snaps og 
som krydderi til kød og fisk.  

Vidste du … At ene spreder sine 
frø med hjælp fra fugle? Fuglene 
æder de modne bærkogler, hvor 
frøene sidder. Når frøene er røget 
igennem fuglens tarm, og fuglenes 
ekskrementer lander et sted i 
naturen, kan frøene begynde at 
vokse.

Almindelig ene, 

Juniperus communis



Hvad kendetegner rødgran? 
Rødgran er Danmarks mest almindelige skov-træ. Omkring 30% af 
Danmarks skov-areal er dækket af rødgran. Træet er stedsegrønt, 
hvilket betyder at dens blade er grønne hele året. Bladene på træet er 
nåle, og de sidder på træet i omkring fem-syv år før de falder af. Træ-
stammen står flot rankt, og træets form er kegle-formet. Det hedder 
rødgran fordi barkens farve på de unge træer er rød-brun. Rødgran er 
enbo, og bærer derfor både hun- og han-blomster. Hun-blomsterne 
sidder øverst, og han-blomsterne i midten og nederst på træet. Både 
hun- og han-blomsterne sidder for enden af stænglen i en gruppe. 
Blomsterne bliver bestøvet ved hjælp af vinden, og når en hun-blomst 
er blevet bestøvet, bliver det til en gran-kogle, der hænger nedad. 

Hvor vokser rødgran henne?
Rødgran kan ses i hele Danmark. 
Træet har været populært i skov-
brug. Skov-brug er når man dyrker 
skoven. 

Vidste du … at rødgran oprindeligt 
kommer fra det østlige, nordlige 
og centrale Europa?

Sejhedsfaktor om rødgran
Rødgran er det træ, som har den 
længste tradition for at være jule-
træ. Andre bruger nordmannsgran 
og nobilis og andre sorter som 
jule-træ.

Højde: 40 meter
Alder: Omkring 100 år gamle. Men træet bliver ofte 
fældet når, de er mellem 45-80 år
Blomstring: Blomstrer i maj måned, men først når 
den er omkring 35 år gammel

Kend den på 
Træets kegle-
formede form. 

Rødgran, Picea abies



Hvad kendetegner husskaden?
Husskaden er en krage-fugl. Husskaden har kløer, så den kan sidde fast 
på grene og andet. Den har en sort og hvid fjer-dragt med blå-grønne, 
metal-glinsende vinger og hale. Halen er spids og lang i forhold til dens 
krop. Skade betød i gamle dage spids, deraf navnet. 

Hvad spiser husskaden? 
Husskaden æder orme, frugt, 
snegle, frø, edderkopper og andre 
insekter. Den kan også finde på at 
æde andre småfugles æg og 
unger. Den kan endda tømme 
andre fugles reder fuldstændig 
for æg.

Hvor lever husskaden henne?
Husskaden er en stand-fugl. Det 
vil sige, at den strejfer rundt i 
samme område hele året. Den er 
ikke en god flyver på grund af 
dens lange hale og korte vinger. 
Den lever i hele Danmark og 
kommer på besøg i haver modsat 
de fleste andre krage-fugle. 
Husskaden overnatter i vinter-
perioden sammen med andre 
husskader. 

Kend den på 
Dens lange hale.

Længde: 40-50 centimeter. 
Heraf er halen ca. 20-30 centimer
Vingefang: 50-60 centimeter
Vægt: 200-250 gram
Levealder: 10-15 år 
Æg: 4-7 æg, som den ruger ud på cirka 20 dage
Kuld: 1 årligt

Vidste du ... At husskaden laver tag 
på sin rede? Det gør ellers normalt 
ikke. 

Sejhedsfaktor om Husskaden?
Husskaden er en klog fugl. Det er 
den eneste fugl, som kan 
genkende sig selv i et spejl. Kun 
mennesker over 18 måneder, 
elefanter, aber og delfiner kan det.  

Husskade, Pica pica



Hvad kendetegner gråspurven?
Du har helt sikkert set en gråspurv. De kan nemlig godt lide at komme 
på besøg i skole-gården eller i din have for at finde føde. Gråspurven er 
en lille robust land-fugl med et kegle-formet, gult næb. Hannens næb 
skifter farve til sort i yngle-perioden. Hannen har en grå isse, sort 
strube og en brun nakke. Hunnens fjer-dragt er grå og brun og mere 
ensfarvet. 

Hvad spiser gråspurven?
Foruden at besøge dit foder-bræt
med fugle-frø, lever den af frø fra 
vilde planter og korn-arter. Den 
finder føde i haver eller på 
marken. Den fodrer sine unger 
med insekter. 

Hvor lever gråspurven henne?
Gråspurven er en stand-fugl. Den 
lille fugl lever overalt i Danmark, 
både i det åbne land og i byer. Den 
yngler ved huse og nogle gange i 
træer. Den lever i flok og finder 
føde sammen med andre 
gråspurve. 

Sejhedsfaktor om gråspurven
I gamle dage levede gråspurven 
tæt på land-manden. Den kunne 
godt lide den føde den kunne 
finde på land-mandens mark. I dag 
lever den ofte i byen.

Vidste du …. At gråspurven lever 
som par gennem hele livet. Parret 
lever sammen med andre 
gråspurve-par og de yngler i flok. 

Længde: 14-16 centimeter
Vingefang: 20-25 centimeter
Vægt: 24-30 gram
Levealder: maksimal 9 år 
Æg: 5-6 æg, som den ruger ud på 11-14 
dage 
Kuld: 2-3 kuld om året 

Kend den på
Dens lille kraftige krop 
med grå-brunlige 
fjerdragt.

Gråspurv, Passer domesticus
Hun

Han



Hvad kendetegner honningbien? 
Honningbiens krop er tre-delt, ligesom andre insekter. Den har et 
hoved, en forkrop og en bagkrop. Hovedet er sort, og der sidder biens 
føle-horn, dens mund og dens fem øjne, hvor to af dem er facet-øjne. 
Som er 6.000 små sammen-satte øjne. De tre andre øjne sidder på 
toppen af hovedet. Bien bruger de tre øjne til at se vandret med. For-
kroppen er helt behåret. Her sidder biens fire åre-vinger. Det er små 
vinger med årer i, så de får blod. Bag-kroppen er sort-brun med orange-
gule striber. Helt bagerst sidder biens brod. Bien har seks behårede 
ben. Den slår med vingerne omkring 11.400 gange i minuttet og kan 
flyve omkring 25 kilometer i timen. 

Længde: Dronning: 20 millimeter 
Arbejder: 12-13 millimeter 
Han (drone): 16-7 millimeter
Æg: Det er dronningen, der lægger æg 
som den eneste i bi-boet. Det gør hun 
hele døgnet rundt. Om sommeren kan 
hun lægge op til 3.000 æg på et døgn

Vidste du … At honning er nektar fra blomster, som bien har ædt og 
gylpet op flere gange. Den sukkerholdige nektar fordøjes af bien flere 
gange for at trække vand ud af nektaren, så massen får den helt rigtige 
konsistens til at fylde bi-boets celler med. 

Kend den på 
Dens behårede 
krop. Især brystet er 
fyldt med fine små 
hår. 

Honningbi, Apis mellifera



Hvor lever honningbien henne?
De fleste honningbier bliver holdt 
som hus-dyr i form af bi-stader.
Faktisk er der omkring 4.500 bi-
avlere i Danmark. 

Sejhedsfaktor om honningbien
Honningbien er et socialt dyr. Det 
betyder, at de lever sammen og 
hjælper hinanden. Der er i et bi-
bo/bi-stade forskellige roller. Der er 
én dronning. Der er få hundrede 
hanner. Resten af de omkring 
60.000 bier i bi-stadet er hunner. 
Hunnerne er arbejder-bier. 
Arbejder-bierne har mange jobs i bi-
stadet. Blandt andet passer de 
dronningen, rengør bi-stadet og 
henter honning. Honning er biernes 
føde. Når de skal hente føde kan de 
kommunikere med hinanden ved at 
danse. Honning-samlende bier 
fortæller de andre bier, hvor langt 
der er til den gode nektar, og i 
hvilken retning de skal flyve.

Hvad spiser honningbien? 
Honningbien lever af nektar og 
pollen fra blomsterne. De suger 
nektar fra blomsten op med 
munden. Munden er formet som 
et rør, som den sluger nektaren 
op med. Bien fragter nektaren 
tilbage til bi-boet, hvor den 
gylper det op til nogle af de 
andre bier, som så spiser det 
hjemme i bi-boet. 
Når den sidder og suger nektar, 
sætter der sig pollen fast i biens 
hår på benene. Du har måske set 
en honningbi, hvor det lignede 
den havde gule shorts på? Når 
pollenet sidder i klumper er det 
nemmere at få med hjem til bi-
boet. Nået pollenet falder af til 
andre blomster på biens vej hjem 
til bi-boet, bliver blomsterne 
bestøvet af bierne. På den måde 
bliver blomsterne befrugtet. 

Honningbi, Apis mellifera



Skrubtudse, Bufo bufo

Hvad kendetegner skrubtudsen? 
Skrubtudsen har en tør mørkebrun, grålig og vortet hud, en kort snude 
og korte bag-ben. På grund af de korte bag-ben kravler den afsted og 
springer dårligt. Bag øjnene sidder to gift-kirtler, som den kan lamme 
sine fjendes kæbe-parti med, hvis fjenden sætter tænderne i den. 
Skrubtudsens unger hedder hale-tudser. Haletudserne er også giftige. 
Ret heldigt for hale-tudserne, for så bliver de ikke spist af fisk. 
Skrubtudsen er aktiv om natten, så om dagen finder den sig et gemme-
sted. Det er typisk under grene, bark eller i et hul i jorden. 

Hvor lever skrubtudsen henne? 
Skrubtudsen lever i det meste af 
Danmark. På enkelte små-øer
mangler den. Den vil helst leve, hvor 
der er fugtigt. Skrubtudsen vil helst 
leve i det samme område gennem 
hele livet. Den yngler også i det 
samme vand-hul eller sø, så længe 
den kan. Den søger først et nyt vand-
hul eller ny sø at yngle i, hvis den er 
tvunget til det. Det kan være, hvis 
vandhullet eller søen er tørret helt 
ud. Den drager mod sit yngle-område 
i slut marts og yngler i april. I start 
maj kravler de igen på land, indtil de 
igen til marts drager mod yngle-
området. 

Kend den på:
Dens orange-røde øjne. 
Andre tudse-arter har gule 
eller grønne øjne. 

Hvad spiser skrubtudsen?
Skrubtudsen æder insekt-
larver, regn-orme og snegle, 
men kun hvis de bevæger sig. 

Vidste du … At skrubtudsen 
over-vintrer fra efterår til forår 
under jorden eller blade? 

Sejhedsfaktor om 
skrubtudsen
Skrubtudsen har en lyn-hurtig
og lang tunge, som den kan 
fange sit hurtige bytte med. 

Længde: Han: 5-7 cm. 
Hun: 7-12 centimeter.
Levealder: 10-15 år
Æg: 7.000-15.000 æg i 
lange gelé-strenge, der 
sættes på plante-
stængler
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