
FaldfælderFaldfælder
Hvem har som barn ikke drømt om at få lov til at grave et 
stort hul, dække det godt til og fange en elefant, en ulv 
eller en af de voksne i børnehaven?

En spændende måde at undersøge et områdes dyreliv på 
er at udsætte fælder. I Danmark er det dog ikke tilladt at 
udsætte fælder til større dyr, men i insekternes verden er 
der masser af muligheder for at gå på jagt og bruge fælder. 

Lav 5 - 10 stykker og sæt dem ud i haven eller i naturen 
et sted, og I vil blive overrasket over hvor meget liv, der 
render rundt om natten.

Det skal I bruge

Sådan gør I

Planteskovl
Fælder (syltetøjsglas, glas, kop, plastik ølglas eller andet med glatte vægge)
Tag til fælden (træ, bark, tallerken eller andet, der dækker fælden)
Pinde, der kan holde taget
Hvid undersøgelsesbakke (plastikbakke, dyb tallerken eller lignende)
Skjulested (køkkenrulle eller løse blade)
Evt. lokkemad (madrester, frugt, kød eller vineddike)

En god fælde at lave består af 2 af de ”bløde” plastik ølglas. Når denne type fælde skal tømmes, 
tages kun det første glas op, og man kan derefter hurtigt og nemt sætte det tilbage, og så er man 
klar til at fange endnu mere småkravl.

Start med at lave et instrument til at varme op og smelte huller i bunden af ølglassene. 
Det letteste er blot at slå et søm igennem en korkprop.

Varm sømmet godt op og smelt nu en række huller i bunden af begge ølglas. 
Hullerne skal fungere som dræn, så dyrene ikke drukner, hvis det skulle regne.

Lav så mange fælder I ønsker, og sæt nu ølglassene sammen 2 og 2. 
Så er I klar til at sætte fælderne op.



Opsætning af faldfælder
1. 
Først skal der graves et 
hul, der er dybt nok til, 
at fælderne kan komme 
helt ned i bunden. Det 
kan til tider være hårdt, 
især hvis der er sten 
og/eller rødder, man 
skal kæmpe med. 

2.
Så sættes fælden ned i 
hullet og jord fyldes op 
omkring fælden. Det er 
meget vigtigt, at jorden 
fyldes helt op til kanten, 
således at der ikke 
bliver en kant, som 
dyrene støder hovedet 
ind i - så går de bare 
rundt om glasset. 

3.
Da man let kan være 
heldig at fange rigtigt 
mange dyr i et glas, og i 
meget forskellige 
størrelser, så rives nu 
lidt køkkenrulle i stykker 
og lægges ned i 
fælden. Så har dyrene 
lidt at gemme sig i, og 
de mindste undgår 
måske at blive ædt af 
de største! 

4.
Biller har lugtesans.
Så til slut tilføjes lidt 
lokkemad til fælden, og 
åbenbart så kan de godt 
lide lugten af vineddike. 
Det øger chancen for at 
fange biller rigtigt 
meget.

5.
Det regner nogle 
gange i Danmark, derfor 
sættes der et tag over 
fælden. Så kan dyrene 
ligger tørt, til I kommer 
og henter dem.

6.
Næste dag vil det vise 
sig, om I har fanget 
noget. Tag det ene glas 
op og tøm indholdet ud 
i en hvid bakke, eller 
hvad I nu har. Så er det 
spændende at se, hvad 
I har fanget. Løbebiller 
og edderkopper er det 
mest almindelige – men 
måske I også fanger en 
lille tiger!

Har I lyst til at fange flere, sætter I bare det ene glas ned i det første glas igen, og I kan kigge til 
fælderne næste dag. Husk, at I har med levende dyr at gøre, så fælderne skal tømmes hver dag!

Gider I ikke mere, så tag begge fælder op og dæk hullet til med den jord, I gravede op – ellers 
fungerer hullet jo stadig som en fælde, og dyrene lider en unødvendig død.  

God jagt og god fornøjelse.



Dyr i faldfælderDyr i faldfælder
Her er nogle af de mest almindelige typer af dyr, man fanger med faldfælder.

LøbebillerRovbiller

Løbebillers dækvinger dækker alle bagkropsled og 
har oftest riller. Benene er lange og slanke og 
løbebillerne kan løbe hurtigt - op til 2,5 m/s - når de 
skal fange deres bytte eller flygte.
Biller har fuldstændig forvandling, så larven (t.v.) 
og den voksne (t.h.) ligner ikke hinanden, men de 
har begge seks ben og er begge rovdyr, som jager 
hvirvelløse dyr, som orme, larver, myrer og snegle.
Både voksne og larver kan findes i faldfælderne.

Rovbillerne kan kendes på den aflange krop og 
meget korte dækvinger.
Nogle af dem lever af svampe, planter eller døde 
organismer. De fleste er dog rovdyr, som er meget 
aktive jægere, der bevæger sig meget rundt om 
natten. De har en bevægelig bagkrop, som kan 
løftes (så de ligner en skorpion) i et forsøg på at 
skræmme fjender væk. Den kan dog ikke stikke.

Tusindben Skolopendre

Nyklækkede tusindben har faktisk kun 6 ben, men 
hver gang den skifter hud og vokser, får den flere 
led og dermed flere ben. Der er nemlig 2 par ben 
på (næsten) hvert led. De fleste danske tusindben 
opnår kun at få 200-250 ben.
Tusindben er nedbrydere og lever af døde 
plantedele. Leddenes overflader er forkalkede og 
virker som et panser, og de kan også forsvare sig 
med gift og ildelugtende væsker.

Skolopendre har kun to ben pr. led, og de vender 
ofte mere ud til siden end tusindbenets. 
Det forreste par ben er lavet om til giftkroge, og det 
bagerste par kan fungere som ekstra antenner. En 
skolopender kan nemlig også løbe baglæns og så 
er det jo rart, at kunne mærke omgivelserne bagud. 
De er rovdyr, der bruger gift til angreb og forsvar. 
Nogle af dem kan oven i købet lave en lysende 
væske, når de provokeres.

1033 arter i Danmark 331 arter i Danmark

47 arter i Danmark 34 arter i Danmark



Bænkebidere Mider

Edderkopper Mejere

Bænkebidere er krebsdyr ligesom rejer og krabber. 
De ånder, som de vandlevende krebsdyr, ved hjælp 
af gæller, der skal holdes fugtige for at fungere. 
Derfor findes bænkebidere på mørke, fugtige 
steder. Nogle arter kan også rulle sig sammen for 
ikke at tørre ud - og som forsvar. 
Bænkebidere har 7 par ben, som sidder parvis på 
syv ud af bænkebiderens fjorten led.
Bænkebidere lever af døde plantedele. 

Mider er spindlere, dvs. de er i familie med mejere 
og edderkopper og voksne mider har ligesom dem 
8 ben. De er ikke delt op i for- og bagkrop. Langt de 
fleste mider er meget små, og den røde jordmide 
(en fløjlsmide) på billedet er en af de allerstørste - 
hele 3-4 mm lang.
Fløjlsmiderne har mange livsstadier; æg, pre-larve, 
larve, tre nymfestadier og voksen. De voksne er 
rovdyr, der jager leddyr, der er mindre end den selv.

Edderkopper har otte ben, en to-delt krop og så kan 
de lave spind. De forskellige edderkopper bruger 
spindet forskelligt. Den type edderkop, man oftest 
finder i faldfælderne, er jagtedderkopper, hvor 
hunnerne bruger spindet til at bære rundt på deres 
æg. De går aktivt på jagt og har faktisk et syn, der 
kan registrere bevægelser. Men ellers finder de 
deres bytte - eller fjender - ved at sanse vibrationer i 
luften eller jorden/bladet, de står på.

Mejere har otte ben, men kan have mistet nogle, 
kroppen er udelt og så har de ingen eller kun to 
øjne. Mejere kan hverken lave spind eller gift og 
skal aktivt fange deres bytte, som kan være små 
insekter (eller døde organismer). Benene er meget 
lange, men andet benpar er ekstra lange og bruges 
som antenner. Mejeren kan smide et ben, hvis den 
er truet, og det ligger og bevæger sig bagefter, så 
det forhåbentligt afleder fjendens opmærksomhed.

29 arter i Danmark >1000 arter i Danmark

559 arter i Danmark 24 arter i Danmark


