FOKUS PÅ
Bladlus
Bladlus er små insekter, der lever på planter.
Der findes mange forskellige slags bladlus. I Danmark findes der over
400 forskellige slags.
En bladlus kan lave unger uden at parre sig med andre. De første bliver
født uden vinger, men når der er mange bladlus på et blad, føder de
unger med vinger på, så de kan flyve videre til et andet blad.
Hvis der er mange bladlus på en plante, kan planten blive ødelagt.
Bladlusene suger nemlig væske ud af planterne. Deres tis kaldes
”honningdug”, fordi det er sødt og klistrer på bladene. Hvis der kommer
meget honningdug på bladene, kan der vokse svampe, så planten kan dø.
Honningdug kan også lokke myrer til, som spiser det, fordi der er sukker i.
Selvom de hedder bladlus, er de faktisk ikke lus.
Når nogle bladlus bliver fanget af et andet dyr, kommer
der en lille dråbe ud af den, som lugter. Denne lugt
advarer de andre bladlus, så de kan komme væk, uden
de også bliver spist.

Føde

Bladlus spiser
saft fra
planternes blade
eller rødder. De har
en snabel, som de
suger saften ud
med. Deres tis er
fyldt med sukker,
så det er der
andre dyr, der
spiser.

Levested

Fjender

Bladlusene lever
på planter. Der er
forskellige bladlus
på forskellige
planter. Fx bor der
rosenbladlus på
rosenbuske og
æblebladlus på
æbletræer.

Bladlusen har mange
fjender. Både store
insekter og larver.
Mariehønen og
svirrefluen lægger
æg et sted, hvor der
er mange bladlus,
for så kan larverne
spise bladlusene, når
de kommer ud.
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Sandt eller falsk?
Læs sætningerne herunder. Er det sandt eller falskt? Sæt kryds.
Sandt

Falsk

Bladlus er meget store insekter
Der findes over 400 slags bladlus i Danmark
An bladlus kan føde under uden at parre sig først
Nogle bladlus bliver født med finger på, hvis der er mange
Bladlusene bidder i bladene og spiser bladene
Bladlusene gør en plante sund og hjælper den
Bladlus kan ædelægge den plante, de bor på
Deres tis kaldes ”honningdug” og er fyldt med sukker
Bladlusene kan hoppe meget højt
En bladlus har ingen fjender
Bladlus suger saften ud fra blade og rødder med en snabel
En bladlus har mange fjender
En bladlus er en lus
En bladlus, der bliver spist, kan advare andre bladlus
Myrer spiser bladlusens tis

Tegn et blad med bladlus på her
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