
 
 

 

 

 

Insektsuger 

Med en insekt-suger, kan du fange insekter og andre smådyr ved at suge 

dem op. Du kan lave flere typer af insektsugere. Den her består af en 

Plastikglas og to stykker akvarieslange - det ene med gazebind omkring 

den nederste ende, så du ikke kan suge dyr op i munden.  

  

 
En insektsuger: Bank to huller i låget og stik slanger ned. Den du suger i skal 

have gaze på for neden. 

 

Du skal bruge: 

Plastikglas 

Akvarieslange el. anden plastikslange 

Gazebind 

Elastik  



 
 

 

 

 

Faldfælde 

Hvis du gerne vil fange små dyr, som løber hen over jorden - f.eks. biller, 

edderkopper o.a. - så sæt en faldfælde op. 

  

Du skal bruge: 

et syltetøjsglas 

en håndskovl - eller en gren 

en lille plade og 4 sten til tag 

evt. madding - små stykker kød eller æble 

  

 
Faldfælde - et syltetøjsglas som er gravet ned i jordhøjde. 

  

Find et sted i naturen, hvor du vil sætte din faldfælde op. Grav 

syltetøjsglasset ned, så den øverste kant flugter med jordoverfladen - og 

tryk jorden til omkring glasset. Læg evt. et lille stykke kød eller æble ned i 

glasset som lokkemad. Du kan lave et lille tag, ved at lægge pladen op på de 

fire sten. Så regner det ikke ned i faldfælden, så dyrene drukner. 

  

Lad fælden stå lidt tid, gerne over en nat. 



 
 

 

 

 

Kartoffelfælde 

Kartoffelfælden er særlig god til dyr, som kan lide at være et sted, hvor der 

er mørkt og fugtigt. 

  

 
Her er en kartoffelfælde. 

  

Du skal bruge: 

en bagekartoffel 

en ske 

en urtekniv eller dolk 

to søm 

 

Skær en bagekartoffel midt over og hul den ud med en ske. Skær små døre 

med en kniv - og sæt de to dele sammen med to lange søm eller elastikker. 

Grav kartoflen lidt ned, så de små døre er i jordoverfladen. Tøm din 

kartoffelfælde efter nogle timer - eller en nat. 

 

 


