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Daggmaskar andas genom huden
Sniglar har fyra tentakler på huvudet. De två långa ser de
med, de två korta luktar och smakar de med.
 Den unga vinbergssnäckan har rödbrunt skal, den gamla har gråvitt.
Vinbergssnäckan blir ca fem år gammal.
Guldbaggens larver bor ibland hos myrorna i deras stack, vilket verkar vara ok med
myrorna.
Nyckelpigan är en liten skalbagge med 0-22 prickar, (i snitt 7 prickar). Kan äta upp till
50 bladlöss per dag. Blir den rädd klämmer den ut en gul giftig vätska från knäna.
Det finns ca 4 400 skalbaggsarter i Sverige.
Tordyvelskalbaggen lägger gärna sina ägg i gropar tillsammans med nedgrävt bajs.
Tvestjärtshonan är en av de få insektshonor som tar hand om sina larver. När larverna
är halvstora dör honan och äts upp av larverna.
Vårtbitarhanarna spelar fin musik genom att gnida vingarna mot varandra i hopp om
att honorna ska höra och bli kära. Vårtbitarnas öron sitter på knäna.
Fjärilar har ögon som kan se det ultravioletta färgspektrat. Det är färger som
människor inte kan uppfatta. Antennerna på huvudet använder de för att lukta med.
Bastardsvärmaren utsöndrar giftet cyanid
Flugorna inleder sina måltider genom att spotta i maten. Detta för att magsaften bryter
ner maten. Därefter smakar de på maten med fötterna.
Det finns över 3 000 olika flugarter varav husflugan, spyflugan, köttflugan och
guldflugan är några.
Myrstackar är alltid vända mot söder. De kan bli lika höga som en fullvuxen människa
och är ännu större under jorden.
Gråsuggan är släkt med kräftan.
Tusenfotingar kan ha upp till 200 ben. En del tusenfotingar är rovdjur och äter andra
kryp.
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