FOKUS PÅ
Guldsmed
Guldsmede er store insekter med vinger. De har en lang
krop med to vinger på hver side. Guldsmeden har store øjne, så den kan
nemt se sit bytte på lang afstand.
Guldsmeden er meget god til at flyve. Den kan både flyve forlæns og
baglæns og kan stå helt stille i luften. Den kan flyve op til 40 km/t, så
den er også hurtig.
Guldsmede parrer sig, mens de flyver i luften. Den lægger sine æg i søer
og vandhuller. Her klægger larven ud og bor på bunden af vandet.
Larverne er et stærkt rovdyr fra start og spiser andre insekter,
haletudser og æg.
Guldsmede her været på Jorden i rigtig mange år.
Faktisk var der guldsmede, før der kom dinosaurer
på Jorden.

En guldsmedelarve

Føde

Guldsmede er
stærke og hurtige
rovdyr, der spiser
andre insekter,
larver og
haletudser. De
voksne guldsmede
fanger insekter
ved vandets
overflade.

En voksen guldsmed

Levested

Fjender

Guldsmede lever
ved vandhul. Her
er der mange
andre insekter den
kan spise, og her
lægger den sine æg
i vandet.

Selvom guldsmeden
er stærk, har den
selv fjender. Andre
fisk og frøer kan
spise guldsmedens
æg og larver. Fugle
som hejrer, isfugle
og falke kan spise de
voksne guldsmede.
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Sandt eller falsk?
Læs sætningerne herunder. Er det sandt eller falskt? Sæt kryds.
Sandt

Falsk

Guldsmede er store insekter
De har en rund, kort krop
Guldsmede har 4 vinger
De er meget dygtige til at flyve
Guldsmede kan kun flyve baglæns
Guldsmede lægger sine æg på bladene
Guldsmedelarverne lever i vandet
En guldsmed kan flyver op til 40 km/t
Guldsmede er rovdyr og spiser andre insekter
En bladlus har ingen fjender
Guldsmedelarver kravler rundt i træerne
Guldsmede lever tæt ved vandhul, hvor der er meget føde
Fisk og frøer kan spise larverne og æggene
Guldsmeden har ikke været på Jorden længe
Guldsmedene levede også før dinosaurerne kom

Tegn en flot guldsmed her
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