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Krybdyr er ofte dyr med skæl på kroppen. Deres krop har ikke samme temperatur hele
tiden, ligesom os mennesker – de er vekselvarme, og skifter derfor temperatur med
omgivelserne. Krybdyr lever derfor ikke steder, hvor vejret bliver meget koldt.
De fleste lægger æg med en hård skal, så æggene kan klare udtørring, da mange lægger
æg i sand eller andre steder på land.
De fleste lever på land, men få fx havskildpadden lever i vand. Den lægger dog sine æg
på land.
Krybdyr kan måske godt ligne padder, men krybdyr-ungerne ligner de voksne dyr, når de
kommer ud af ægget og har derfor ikke et larvestadie, ligesom padderne.
I Danmark har vi fx hugorme og firben, som er krybdyr.

1) De lægger æg med hård skal
2) De er vekselvarme
3) De har ofte skæl
Der findes 4 grupper af krybdyr:

Skildpadder
Hav- og landskildpadder
De eneste krybdyr med
skjold på ryggen.
Der findes 294 forskellige
arter.
De stammer helt fra
dinosaurernes tid.

Krokodiller
Krokodiller, alligatorer og
gavialer.
Der findes ca. 27 forskellige
arter.
Kan kendes på deres lange
hoved med mange tænder.
Lever i tropiske lande.
Broøgler
Krokodiller og alligatorer
Der findes kun 2 forskellige
arter og de lever kun på
nogle små øer uden for New
Zealand
De har 3 øjne.

Skælklædte krybdyr
Øgler, slanger og ormeøgler
Den største gruppe med
over 7550 arter.
De har skæl på kroppen.
Nogle har ikke ben.
Vidste du?

Dinosaurer er en uddød
krybdyrart

Opgave 1) Find de lilla ord i teksten. Hvad betyder de?
Lilla ord
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Betydning

Opgave 2) Er det sandt eller falsk? Sæt kryds
Sandt Falsk

1

Krybdyr lever alle under vandet

2

De fleste krybdyr har skællet hud

3

Krybdyr er vekselvarme

4

Slanger og øgler er i samme gruppe

5

Der er kun 2 forskellige arter af krokodiller

6

Der lever krybdyr i Danmark

7
8

Broøgler lever i hele verden
Dinosaurer er uddøde krybdyr
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Opgave 3) Hvilken grupper hører krybdyret til? Tegn en streg.

Krokodiller

Skildpadder

Skælklædte

Opgave 4)
OPFIND OG TEGN DIT EGET KRYBDYR
Tænk over:
1) Det skal passe med de kendetegn krybdyr har.
2) Hvad er den god til?
3) Hvor lever det?
4) Hvem er dets største fjende?
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Krybdyrets navn: _____________________________________________

Styrke: ______________________________________________________________
Svaghed: __________________________________________________________
Fjender: ____________________________________________________________
Levested: __________________________________________________________
Mad: _______________________________________________________________

