
1 cm

5:1

Mariehøns

Skarnbasser

Ådselbiller

Den  er særlig 
glad for 

nåletræer, hvor 
de bladlus den 
lever af bor. En hun lægger 

rigtig mange æg i 
løbet af sit 

korte l iv, omkring 
400 æg.

Er et rovdyr der især 
er glad for bladlus, 
men den æder også 
andre små insekter, 

svampesporer og pol len. 
Man kan finde 

den i løvskov på 
træer og buske.

 En af de få insekter 
der har yngelpleje, det 
vi l sige at den fodrer 

og passer på sine 
larver.

Både den voksne bil le 
og larverne lever af 

gødning fra får, harer, 
rådyr og krondyr.

 er en sjælden bil le i 
Danmark, den lever på 
marker og enge med 

frisk gødning fra køer 
eller heste.

Uplettet Mariehøne

Skakbræt

Fireplettet ådselbi l le

Sortkøllet ådselgraver

Syvplettet Mariehøne

Markskarnbasse

Trehornet skarnbasse



1 cm

5:1

Snudebiller

Torbistere

Smældere

Kan springe højt 
op i luften, hvis 
den ender på 

ryggen.

 Fortrækker at 
æde helt unge 
og nyplantede 

nåletrær.

 Er planteæder, og 
rigtig glad for 

grønne hasselnødder, 
men æder også 
andre frugter.

Den lever 3 år 
som larve og kun 
1 år som bil le.

Den har nogle 
speciel le antenner, som 
er karakteristiske for 

alle i torbister 
famil ien.

Lever af nektar, 
især fra 

blomstrende 
hvidtjørn og 

skærmplanter.

Kamhornet smælder

Kardinalbiller

Kardinalbi l le

Almindelig oldenborre

Nåletræsnudebil le

Nøddesnudebil len

Gåsebil le



1 cm

5:1

Trækbukke

Rovbiller

Løbebiller

 Lever af 
nektar og pol len 

fra blomster

Elsker varme og 
har meget store 

kugleformede øjne.

Kratløberne jager 
snegle, edderkopper, 
insekter og andre 

smådyr

Den er primært aktiv 
om natten, hvi lket 
også gør den svær 

at finde.

Som andre rovbil ler 
kan den efterl igne en 

skorpion når den 
bliver truet, hvor den 
løfter bagkroppen og 

hopper rundt.

Den lever af fluer, 
bil ler og larver, som 

den fanger på 
kokasser.

Li l le hvepsebuk

Kratløber

Grøn sandspringer

kejserrovbil le

Humlerovbil le Stor rovbil le


