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MøgdyrMøgdyr

I området ved Lærkedal er der et stort område, der afgræsses af køer. Græsset der bliver spist 
ender efter et par omgange i koens tarmsystem, hvorefter det kommer ud igen som kokasser.
Kokasser har et meget højt indhold af næring, som naturligvis tiltrækker masser af dyr, som alle vil 
have en del af kagen.

I dette forløb, skal I finde kokasser og undersøge dem for dyr - I vil blive overraskede!

I dette materiale kan I finde lidt praktisk information om området, om det fascinerende liv i lorten 
og instruktioner om, hvordan I undersøger sådan noget skidt.

Rigtig god fornøjelse!

- et lorteliv- et lorteliv
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Lidt praktisk om områdetLidt praktisk om området
Lærkedal er beliggende i et kuperet terræn af med Synebjerg (81 meter over havet) som højeste 
punkt. På kortet herunder kan I se det område, der afgræsses. Områderne med hvide streger er 
overdrev, det øvrige område er lysåbent, afgræsset område.

Forskellen på de to områder er kort sagt, at overdrevet er en tør, lysåben naturtype, som 
overvejende har været udnyttet som græsningsareal. Der er ofte mange forskellige planter med 
mange sjældne arter. I sin oprindelige kulturhistoriske betydning var overdrev den del af 
landsbyens jorder, som lå uden for de dyrkede områder. Overdrev kaldtes også fælleden eller 
almindingen, hvilket hentyder til anvendelsen som fælles græsningsområde for landsbyens husdyr.
Det lysåbne, afgræssede område er mere præget af at have været dyrket tidligere.

Det er et pænt stort areal, som køerne kan færdes på, hvilket betyder, at det altid er muligt at finde 
et område, hvor man ikke er i nærheden af dem. De er dog meget fredelige, men man skal 
alligevel huske at vise hensyn til dem og respektere deres signaler. Specielt når de har kalve, skal 
man ikke nærme sig dem og aldrig gå imellem en ko og hendes kalv. 
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Livet i en kokasseLivet i en kokasse
Der er cirka lige så meget energi i en kokasse, som der er i lakrids (ca. 350 kcal/100 g). Derfor er 
det også en eftertragtet fødekilde for mange dyr. Kokasser bliver nedbrudt af svampe og bakterier, 
men også regnorme, gødningsfluer, møgbiller, møggravere, møgkærer og skarnbasser. Udover 
det finder man et helt fødenet omkring en kokasse, idet svampene spises af mider og springhaler. 
Gødningsfluer og gødningsbillerne bliver spist af løbebiller, rovbiller, edderkopper og rovfluer - der 
også jager hinanden. De kan alle blive angrebet af snyltehvepse, ligesom fugle og spidsmus ofter 
jager insekter ved kokasserne.

De forskellige dyr foretrækker forskellige tidspunkter i 
kokassens  udvikling fra helt frisklagt til helt gammel og tør.
Først kommer gødningsfluerne for at lægge æg i den friske 
kokasse, så kommer møgkærene og derefter møgbiller 
og møggravere. Typisk støder man også på rovbiller på 
jagt efter fluer. De store skarnbasser ankommer som 
regel senere.

På skorpen af kokassen kan man hurtigt se forskellige 
rovbiller, hvor de jager fluer. I løbet af et par dage er 
skorpen tyk, men der er stadig meget liv i lorten, og 
den er fuldt af bakterier og fluelarver. I denne periode 
ankommer små landkærer, store rovfluer og endnu flere 
arter af møgbiller. 

Efter en uges tid har kokassen mistet sin friske konsistens. 
De fleste møgkærer og møggravere er fløjet videre, men en del 
voksne møgbiller og skarnbasser er blevet på stedet, hvor det dog nu 
er larverne der dominerer, som så til gengæld er jaget vildt for mange 
rovdyr (rovbiller, løbebiller, myrer og edderkopper).

Efterhånden som kokassen tørrer ud vil dyrene i dem dykke dybere ned i den. 
Derfor kan man med fordel indsamle det øverste jordlag lige under kokassen, 

hvis den er ved at være tør.

Når gødningsbiller skal udvælge sig en kokasse, kigger de ikke kun på om 
den ser appetitlig ud. De tjekker også om den er god at lægge æg i, så 
deres larver vil få gode muligheder for at udvikle sig i eller under kokas-
sen. De kigger blandt andet på temperaturen, hvordan ligger den i forhold 
til sol og vind samt om der er mulighed for stor konkurrence fra regnorme.
I en dansk kokasse når der at leve mindst 1000 larver fra kokassen bliver 

lagt og til den er helt nedbrudt.

Møgdyrene har altså stor betydning for nedbrydningen af gødning. Uden dem 
ville der ligge lorte fra alle naturens dyr overalt! 

Udover at spise gødningnen selv, så graver de mange gange nede i kokasserne. Det 
gør, at der kommer ilt ned i kokasserne, så både billerne selv, men også bakterier og andre dyr 
kan trække vejret dernede.
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Møgbiller og andre lortedyrMøgbiller og andre lortedyr
I der følgende beskrives fire af de vigtigste typer af biller i kokasserne: Møgbiller, møgkærer, 
møggravere og skarnbasser. Desuden er der også lidt om rovbillerne og selvfølgelig fluerne.

Møgbiller
Der er kendt 40 arter af møgbiller i Danmark. Nogle af dem er dog formodentlig uddøde. 
Der kan dog sagtens være 5-6 forskellige arter af møgbiller i en kokasse samtidig.

Men alligevel er der en tidsmæssig fordeling af møgbiller hen over året. Nogle ses om foråret, 
mens andre ses om sommeren eller efteråret.

Som så mange andre insekter har møgbillerne og de øvrige 
gødningsbiller en fremragende lugtesans. De kan skelne mellem 
forskellig gødning og lugte den op til 2 km væk. Møgbillerne har dog 
også en ting med lys - de kan finde vej ved hjælp af Mælkevejen. 
Måske er det også derfor, de også ofte tiltrækkes af lys om natten.

Møgkærer
Møgkærerne hører til den gruppe biller, der hedder vandkærer, som for det meste findes i vand. 
Men i Danmark er der fem arter, der har tilpasset sig et liv i gødning. Men kun i de allermest friske 
og flydende, så de stadig kan ”svømme”. 

De voksne møgkærer lever af gødningen, men de lægger også æg i den. 
Og larverne er grådige rovdyr, som lever af at jage fluelarver.

Møggravere
Generelt er møggravere ikke så almindelige i Danmark som møgbiller. 
Der er kun tre arter, der kaldes meget almindelig, nemlig Lille Møggraver,
Nakkehornet Møggraver og Skinnende Møggraver.

Møggraverne er nogle af de første, der kommer til en kokasse og de graver sig med samme ned i 
kokassen. Hunnen laver gange nede under kokassen, mens hannen løber rundt på overfladen og 
skaffer jord bort og samler gødningskugler, som han transporterer ned til hunnen. Hunnen lægger 
et enkelt æg i hver gødningskugle, som udgør føden til larven, når den kommer ud af ægget.
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Skarnbasser
Skarnbasserne er lidt  anderledes end de andre biller, der er beskrevet her, da den ikke lever i 
selve gødningen, men enten transporterer gødningen bort eller graver den ned under kokassen.

Hver larve får en madpakke af gødning, men den er kun lige akkurat stor nok til at larven kan 
udvikles. Når larven har forvandlet sig til en voksen skarnbasse er den meget, meget sulten og går 
straks igang med en fede-kur, inden den har tid til at tænke på parring.

Skarnbasserne hører til billefamilien torbister, som også kaldes 
skarabæer. Skarabæer var hellige dyr for de gamle egyptere, som 
afbildede guden Khepri som en skarabæ, der skubber solen over 
himlen. Ligesom skarabæerne triller deres gødningskugler. 

Rovbiller
De er nemme at kende på deres aflange krop og korte vinger. 
De ligner nærmest en bille med vest.

Rovbillerne er den familie af organismer med flest forskellige arter. Der findes nemlig mere end  
  63.000 forskellige. De spiser på trods af navnet meget forskelligt, men - 
  bortset fra én art - er der ingen af dem, der spiser planter. Dem vi møder  
 på kokassen er dog rovdyr, som jager gødningsbiller og fluer på 
 kokassen. 
  

Hos de to arter af jagtrovbiller (Lille og Stor 
Jagtrovbille) er også larverne rovdyr nede i    

  kokassen. 

Fluer
Nogle af de allerførste dyr, der dukker op ved en kokasse er 
gødningsfluerne. De kommer for at lægge æg, for det er larverne, der 
lever af gødningen. 

En let genkendelig flue på kokassen er Gulvinget Flue. Den skal være på plads, når 
gødningsfluerne kommer. For larverne af den gulvingede flue lever nemlig af gødningsfluernes 
larver.

Man kan også - om sommeren - være heldig at se en masse små fluer, som nærmest danser 
rundt på kokassens overflade med udstående vinger. Det er svingefluernes parringsdans, som 
finder sted inden æglægningen.



Del klassen op i hold på 3-4 elever og udstyr hvert hold med følgende:

Hvidt plastkar
Gennemsigtige spandeposer
Fryseposer
Hvid bakke
Planteskovl
Skeer
Skriveunderlag
Kuglepenne
Skemaer
Engangshandsker
Små glas til fangsten
Dunke med vand
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Sådan indsamler I dyrSådan indsamler I dyr

Herefter sendes eleverne på feltarbejde. 
Spred dem godt rundt i området og få dem til 
at lede i kokasser i forskellige ”stadier” (gammel, 
middel, frisk). Få dem eventuelt også til at notere, 
om kokassen ligger et sted med megen sol, skygge 
eller lignende. Så kan man jo sammenligne senere, hvis man vil.
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Sådan gør I:

Tag en spandepose og put den i plastkarret.

Når I nærmer jer en kokasse, så kig efter og skriv ned, hvis I ser nogle af de forskellige fluer på 
kokassen. 

Tag et par skefulde af kokassen med planteskovlen op i spandeposen. Er det en tør kokasse, kan 
det godt betale sig at grave lidt ned under den for at få dyrene i jorden under den med.

Skriv på skemaet, hvordan kokassen var (Frisk, Middel, Gammel) og evt. en kort beskrivelse af 
”fundstedet”.

Når I er helt klar til at indsamle dyrene, så hæld vand ned i posen indtil kokassen er dækket med 
vand. Lad være med at lade dyrene stå i en spand med vand for længe - så drukner dyrene.

Indsaml dyrene med fingrene eller skeer og læg dem over i den hvide bakke.

Dan jer et overblik over, hvilke dyr I har fanget. Tag et af hvert og put dem i et af de små glas. Læg 
glasset/glassene i en pose, der er mærket med nummeret på kokassen.

Tøm posen, skyl bakken og fortsæt forfra med en ny kokasse.

Prøv at finde ud af, hvilke dyr I har fanget ved hjælp af skemaerne og skriv ned, hvor mange af 
hver - sådan cirka, hvis der er rigtigt mange af én slags. Husk at skriv kokassens nummer på 
skemaet. Dette kan gøres i felten, eller I kan tage dyrene med tilbage til hytten.

I kan selvfølgelig også vælge kun at indsamle kokasserne i felten og så at lave undersøgelserne 
nede ved hytten, men husk så at kokasserne ikke må overhældes med vand, før I er helt klar til at 
kigge på dyrene. 

Når I er færdige, så husk at slippe dyrene fri, samt ikke mindst at gøre alt feltgrejet rent, så det er 
klar til de næste. 

I kan selvfølgelig tilpasse alt ”nørderiet” efter børnenes alder. 
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Møgdyr på LærkedalMøgdyr på Lærkedal
Dato:
Kokasse nr.:
De følgende sider med skemaer viser nogle af de dyr, man kan finde i kokasserne på Lærkedal. 
Der er mange flere og nogen kan være svære at kende fra hinanden. Men det er meget sjovt at 
prøve at finde ud af, hvad man egentligt har fanget. Hvis man vil gå rigtigt i dybden, så brug 
naturbasen.dk til at få hjælp med bestemmelsen. 

Skemaerne er bygget op, så man har et billede og en kort beskrivelse af dyret. De kan registreres 
helt, som I selv synes, Enten med antal og om de er fundet i en frisk (skriv F), middel (skriv M) 
eller gammel (skriv G) kokasse. I kan også bare sætte krydser.

Print denne og de følgende 4 sider ud i det antal eksemplarer, I har brug for. Husk at tage højde 
for, hvor mange kokasser grupperne skal samle - der skal bruges et skema pr. kokasse.

Almindelig Møgbille Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 4-7 mm.

Hovedet og pronotum er sorte, 
sidstnævnte med bredt gule siderande 
og i sjældne tilfælde smalt gul bagrand. 
Dækvingerne er bleggule, hver med en 
stor mørk plet, som dog kan være noget 
utydelig. Benene er brungule eller brune. 
Følehornene er brunlige

Tidlig møgbille Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 3,5-6,0 mm
Stor størrelsesforskel individerne imellem. 

Arten er ganske aflang. Hovedet er sort, 
pronotum ligeså, dog ofte med brunlige 
kanter. Dækvingerne er blegbrune med 
meget variable sorte tegninger. Der er dog 
altid en lang sort længdeplet, som 
strækker sig fra skuldrene og langt bagud.

Matsort møgbille Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 4-6 mm. 

Den kan kendes på dækvingernes 
matsorte udseende. Hoved og pronotum 
er til gengæld ganske blanke og arten 
virker generelt ganske hvælvet. 
Antenner og ben er mørke.
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Møgdyr på LærkedalMøgdyr på Lærkedal

Vagabonderende møgbille Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 7-8 mm. 

Virker meget bred. 
Det suverænt bedste kendetegn er 
vingedækkernes karakteristiske 
skidenbrune farve med en kraftig sort 
søm, der giver arten en mørk 
længdestribe ned ad bagkroppen. 
Hovedet er sort.

Lakrød møgbille Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde: 6-7 mm. 

Pragtfuldt farvet bille med postkasserøde 
dækvinger. Pronotum er sort, bugen sort 
og antennerne røde.
Arten forveksles meget let med 
rødvingede former af Rødbuget møgbille, 
der dog - som navnet antyder - har tydeligt 
rød bug.

Sandhåret møgbille Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 5-7 mm.

Arten udmærker sig ved at være tæt håret 
overalt på dækvingerne, og det giver den 
et smudsigt, tilsandet udseende.

Ternet møgbille Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 6-9 mm.

Ternet møgbille har lille scutellum, 
gyldne vinger med sorte dækvinge-striber 
og sorte skakterns-felter.

Dato:
Kokasse nr.:
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Møgdyr på LærkedalMøgdyr på Lærkedal
Dato:
Kokasse nr.:
Skovmøgbille Beskrivelse Antal F, M eller G

Kropslængde 3,5-5,5 mm. 

Det sorte hoved har brune kinder, og 
pronotum er ligeledes sort med brunlig 
kant. Dækvingerne har to indadskrående 
bånd af sorte pletter.

Lille møgbille Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde: 3-4½ mm.

En meget lille, ganske aflang møgbille, 
hvis dækvinger ofte giver et mørkt 
rødbrunt eller næsten sort indtryk. 
Scutellum er lille, pronotum er randet 
langs hele bagkanten.

Skinnende møggraver Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 6-10 mm.

Hoved og pronotum metallisk grønne, 
kobberfarvede eller rødlige.
Dækvingerne gule eller svagt brunlige 
med spredte, mørke pletter.

Lille møggraver Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 5-8 mm. 

Benene er kraftige med tydelige torne, 
dækvingerne brede og gyldenbrune med 
mørke tegninger, forkroppen normalt let 
grønmetallisk og håret, mens hovedet er 
mørkt. Hannen har ofte et mindre horn i 
nakken
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Møgdyr på LærkedalMøgdyr på Lærkedal
Dato:
Kokasse nr.:
Skovskarnbasse Beskrivelse Antal F, M eller G

Kropslængde 14-20 mm. 

Sort med blåt metalskær, især på 
undersiden. Dækvingerne er svagt 
længdestribede.

Glat Skarnbasse Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 14-20 mm. 

Sort med blåt eller blågrønt metalskær, 
især på undersiden. Dækvingerne er kun 
meget svagt længdestribede.

Markskarnbasse Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 18-25 mm. 

Matsort med blåt eller grønt metalskær, 
især på undersiden, mens oversiden i 
reglen er næsten sort. Dækvingerne er 
kraftigt længdestribede.

Noget større end Skovskarnbasse og med 
meget kraftigere striber end denne.

Måneplettet møgkær Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 5½-7½ mm.

En meget glat, sort og hvælvet bille med
gule, måneformede markeringer på 
enderne af dækvingerne. Kan også have 
svage, røde pletter på siderne.
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Møgdyr på LærkedalMøgdyr på Lærkedal
Dato:
Kokasse nr.:
Rødplettet møgkær Beskrivelse Antal F, M eller G

Kropslængde 5-7 mm.

Dækvingerne har to røde pletter og gule 
spidser. Kan variere og kan forveksles 
med f.eks. Måneplettet Møgkær, her kan 
forskellen bl.a. ses på formen af de gule 
pletter på dækvingerne.

Rovbiller Beskrivelse Antal F, M eller G
Der finder rigtig mange forskellige slags 
rovbiller. Flere hundrede i Danmark. 

De er meget svære at skelne fra 
hinanden, så her medtage alle under et. 

Der er dog enkelt store meget 
karakteristiske arter der kan bestemmes, 
herunder flere sjældne i møg.

Almindelig gødningsflue Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 4-9 mm.

Er meget let at kende. Specielt hannen 
med sit lodne og gyldne udseende. 
Hunnen er mere grønlig og ikke så 
behåret.

Gulvinget flue Beskrivelse Antal F, M eller G
Kropslængde 12-13 mm.

Let at kende på sine gule vingepletter og 
sin sorte, brede krop.


