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Lær om seks seje 

planter og dyr

To planter
• Hvid okseøje
• Stilk-eg

To fugle
• Gråand
• Knopsvane

To andre dyr
• Nældens takvinge
• Iberisk skovsnegl

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. 



Hvad kendetegner hvid okseøje? 
Hvid okseøje er en flerårig vildt-voksende urt. Den har en lang stilk, 
hvor de øverste blade er sav-takkede, ustilkede og smalle. Blomster-
hovedet består af hvide rand-blomster og gule skive-blomster. 

Højde: 20- 70 centimeter 
Blomstring: Juni-juli 

Hvor vokser hvid okseøje henne?
Hvid okseøje kan ses i hele 
Danmark. Den forekommer oftest 
på lys-åbne områder. Det er tit 
nærings-rige marker, hvor det er 
fugtigt. Det kan også være i vej-
kanten eller på et over-drev eller 
på enge.

Sejhedsfaktor om hvid okseøje
Hvid okseøje har lagt navn til Margueritruten. Skiltet 
med marguerite-blomsten signalerer en særlig natur-
skøn rute. 

Vidste du … At hvid okseøje 
også bliver kaldt for 
marguerite? Det betyder 
perle på fransk. Navnet 
marguerite bruges om 
kurve-planter, som har 
perle-hvide rand-blomster.

Hvid okseøje, 

Leucanthemum vulgare

Kend den på
Dens sav-takkede smalle 
grønne blade på 
stænglen. På den måde 
kan du adskille den fra 
kamille-arterne. 



Hvad kendetegner egetræet?
Egetræet får en smuk, stor krone. Ege-træet bliver cirka 25-30 meter 
højt og kan få en stamme på 1 meter i diameteren. Barken på voksne 
træer bliver grov med fuger. Bladets form har lapper og er glat. Træets 
frugter hedder agern. Ege-træets frugter er nødder, som sidder i en skål 
med en lang stilk. Derfor har den navnet stilk-eg.

Højde: 25-30 meter

Blomstring: Slut maj

Frugt: Efteråret. 

Frugten hedder agern

Hvor vokser stilk-egen henne?
Overalt i Danmark kan man se 
stilk-egen, men mest i skoven. I 
Vest-jylland kan man finde den 
anden ege-art, som findes i 
Danmark, nemlig vinter-egen.

Sejhedsfaktor om stilk-eg
I Jægerspris står et egetræ, som 
hedder Konge-egen. Det er 
Danmarks ældste levende væsen.
Træet stod der allerede dengang 
vikingerne sejlede forbi på 
Roskilde Fjord. 

Vidste du ... At ege-træet kan sætte nye blade hele tre gange på et år? 
Det kan være nødvendigt for træet, hvis de første eller andet sæt blade 
bliver spist af insekter. På den måde undgår træet at dø. Desuden 
sætter den nye, små gren-skud i tilfælde af, at en stor gren skulle falde 
af for eksempel i en storm. De små skud udvikler sig til en ny krone, og 
træet overlever stormen. Det er sikkert derfor, det kan blive så 
gammelt.

Stilk-eg, Quercus robur

Kend den på 
Egetræets 
knudrede grene.

1 meter i diameteren



Længde: 150 centimeter
Vingefang: 200-240 centimeter
Vægt: Hun: 10 kg. Han: 12 kilo
Levealder: Man har registreret en 
knopsvane, som blev omkring 40 år gammel  
Æg: 5-7 æg
Kuld: 1 kuld årligt

Hvad kendetegner knopsvanen?
Knopsvanen er Danmarks national-fugl og Danmarks største fugl. Den 
svømmer rundt med sin lange hals formet som et S og har en lang, 
spids hale. Den har en hvid krop, et orange næb og en sort knop ved 
næb-roden. Knoppen er størst hos hannen. Ungen har en grå-brunlig 
fjer-dragt ligesom den grimme ælling.

Hvad spiser Knopsvanen?
Knopsvanen æder vand-planter, 
korn, græs og planter, der gror 
langs søer og fjorde. For at finde 
føde står svanen nærmest på 
højkant i vandet. Med næbbet i 
vandet og halen til vejrs.  

Hvor lever Knopsvanen henne?
Knopsvanen lever i hele 
Danmark. Den lever dog mere 
spredt i Vest- og Nord-jylland. 
Knopsvanen er en standfugl og 
bliver derfor i Danmark hele året.

Vidste du …  At knopsvanen har 
levet i Danmark siden 
stenalderen? Der er fundet rester 
af knopsvane i køkkenmøddinger 
fra stenalderen. 

Sejhedsfaktor om Knopsvanen
Knopsvanen lever som par gennem hele livet. Parret lever sammen i et 
bestemt natur-område. Det kan være i en sø, som de føler ejerskab 
for. Hvis andre svane-par kommer for tæt på, bliver de aggressive og 
forsøger at få det andet svane-par væk. Når parret får unger er de 
rigtig gode forældre og passer godt på dem. De bliver derfor vrede og 
hvæser, hvis du kommer for tæt på deres unger.

Kend den på
Knopsvanens knop på 
næbbet. Den sidder øverst 
på næbbet.

Knopsvanen, Cygnus olor



Længde: 50-60 centimeter
Vingefang: 80-97 centimeter
Vægt: 900-1400 gram
Levealder: 20-23 år
Æg: 9-13 æg, som den ruger ud på 26-28 
dage 
Kuld: 1 kuld om året 

Hvad kendetegner gråanden?
Gråanden er en ande-fugl, der lever i vand og på land. Det er Danmarks 
mest almindelige and. Hunnen er spættet i brunlige farver, hvor issen 
er mørkere brun. En del af hunnens vinge er blå-grøn og metal-
glinsende, som passer til hannens vinge-fjer. Hunnens næb er orange 
med en sort streg på toppen. Hannen har et gult næb og et blå-
grønligt, metal-glinsende hoved. Den har en hvid hals-ring, lilla-brunt 
bryst, lyse-grå krop og krølle på halen. Om sommeren bliver han mere 
brunlig og ligner mere hunnen. 

Vidste du … At gråænder er 
svømme-ænder, så deres ben 
sidder langt tilbage på kroppen. 

Hvad spiser gråanden?
Gråanden lever for det meste af vand-planter. Den tager en stor mund-
fuld, hvor både vand og planter ryger ind. Heldigvis har den lameller i 
munden, så den kan si vandet fra og beholde planterne. Derudover 
kan de godt lide muslinger, insekter og snegle. Ællingerne lever af 
krebs-dyr og små insekter.

Sejhedsfaktor om gråanden
Når et grå-ande-æg klækker, så går 
der ikke mere end et par timer før 
ællingen er klar til at følge med 
ande-mor på vandet.

Hvor lever gråanden henne?
De fleste gråænder er stand-fugle. 
De lever som flok-dyr i lav-
vandede fjorde og i søer. I yngle-
perioder lever de ofte i moser, 
søer og i vand-løb. 

Gråand, 

Anas platyrhynchos
Kend den på 
Hannens blå-grønlige 
metal-glinsende 
hoved og hunnens 
spættede grå-brunlige 
farver. 



Sejhedsfaktor om nældens 
takvinge?
Nældens takvinge er vores 
national-sommerfugl. Den smukke 
sommerfugl kommer frem om 
foråret. Den besøger vores haver 
gennem hele sommeren.

Hvad kendetegner nældens takvinge?
Nældens takvinge er en dag-sommerfugl. Sommerfuglen gennemgår 
det man kalder for fuldstændig forvandling. Det betyder, at 
sommerfuglen gennemgår forskellige stadier før den er voksen. Først er 
den et lille æg, derefter er den en larve, som så bliver til en puppe. Til 
sidst bliver den til en sommerfugl. Sommerfugle sætter sine æg på 
planter som larven godt kan lide at spise. For nældens takvinge er det 
brænde-nælder, der er larvens livret. Nældens takvinge har en sort 
krop. Vingerne er lyse rød-brunlige med gule og sorte pletter, og vinge-
kanterne har blå pletter. 

Vingefang: 45-50 millimeter
Æg: 50-150 grønne æg, der 
sættes på nældeblade 
Larvetid: 3-4 uger. Larven er 
sort med gule striber 
Puppetid: 2 uger 

Kend den på 
Dens blå pletter langs kanten 
på dens bagerste vinger.

Hvad spiser nældens takvinge?
Nældens takvinge lever som 
voksen af nektar fra planter. Som 
larve æder den brændenælde-
blade. 

Vidste du ... At om foråret er han-
sommerfuglen meget territorial? 
Hvis en anden sommerfugl 
kommer ind på hans område, jager 
han den anden sommerfugl væk.

Hvor lever nældens takvinge 
henne?
Nældens takvinge lever overalt i 
Danmark både i det åbne land, i 
skoven eller i haver. Om vinteren 
søger den mod kældre eller hule 
træer for at over-vintre. 

Nældens takvinge, 

Aglais urticae



Længde: 7-15 centimeter
Æg: 400 æg, som den 
lægger fra juni til 
efteråret
Kuld: Lægger omkring 20-
30 æg i hvert kuld

Hvad kendetegner iberisk skovsnegl?
Du kender sikkert den iberiske skovsnegl. Det er den snegl, man kalder 
for dræbersneglen. Den iberiske skovsnegl er mat i farven og kan være 
rød-brun, sort-brun og orange. Iberisk skovsnegl har ikke noget hus. 
Fortil er sneglens kappe. Her sidder et lille hulrum, som den trækker 
vejret gennem. Fortil er også fire føle-horn. Yderst på de to længste 
føle-horn sidder sneglens øjne. Husk at tage handsker på, når du skal 
røre den iberiske skovsnegl. Sneglens slim kan nemlig være fyldt med 
forskellige bakterier, blandt andet E-coli-bakterier som man kan blive 
meget dårlig af. E-coli-bakterierne ender på sneglen, når den har spist 
ekskrementer fra andre dyr. 

Sejhedsfaktor om iberisk 
skovsnegl
Den har vildt stærke mave-
muskler, som den bruger til at 
klatre op ad træet med. 

Hvad spiser iberisk skovsnegl?
Den iberiske skovsnegl elsker 
desværre din køkken- og pryd-
have. Den finder føde ved at lugte 
sig frem. Lugte-sansen er deres 
bedste sans. De æder plante-dele
og ådsler (døde dyre-kroppe) og 
ekskrementer. 

Vidste du … At iberisk skovsnegl er 
tve-kønnet? Det vil sige, at den har 
han-lige og hun-lige køns-organer. 
Derfor kan enhver dræbersnegl 
lægge æg, ved at to snegle 
befrugter hinanden. 

Hvor lever iberisk skovsnegl 
henne?
Den kan godt lide at leve de 
steder, hvor det er fugtigt – for 
eksempel i haver. Æggene bliver 
lagt under blade, sten og i hulrum i 
jorden, så solen ikke skinner på 
dem. 

Kend den på
Dens slimede krop. 
Den er faktisk så 
slimet, at den trækker 
en slimet vej efter sig. 

Iberisk skovsnegl

Arion lusitanicus
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