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Filmen Kryp på! Kräldjur berättar om reptilerna i vår natur; hur de lever, ser ut och förökar 
sig.  
 
De har ett skönjbart huvud och en kropp. Många ödlor har två benpar. Och i ändan på tårna, 
finns det klor. Ödlorna både ser och hör bra, likt fåglarna. Ormarna hör enbart låga toner 
och de har sämre syn. Vissa ödlor saknar ben, såsom vår kopparödla. 
 
Ibland händer det att man ser ormar som nästan dansar i skogen. Vad är det frågan om?  
Jo, under våren är det är parningstid. Då klänger de runt varandra.   
 
Kräldjur lägger normalt ägg några veckor efter parningen, men huggormen gör inte så. Äg-
gen kläcks nämligen före de kommer ut ur honans kloak (ovovivipar). Snoken, däremot, läg-
ger ägg i varma komposter eller växthögar som förmultnar. 

 
Snoken och huggormen fångar möss, sorkar, grodor och fågelungar.  Snoken kan också fånga fisk, för den trivs i 
strandvattnet.  Huggormen dödar bytet med gift.   
 
Alla kräldjur behövs i en fungerande natur. Huggormen är ett bra exempel på en reptil. Den har: hud som består 
av fjäll, en kroppstemperatur som följer omgivningens temperatur (växelvarm) och välutvecklat luktsinne. Trots 
att många reptiler är rovdjur, så är inte alla det. Vissa sköldpaddor och ödlor äter växter. Såsom grön leguan i 
Sydamerika.   
 
Vår skogsödla gillar att ligga i solen. På stenar, broar och spångar. Den håller jämt utkik efter insekter. Skogsöd-
lans släkting, den ofarliga kopparödlan, ser man däremot inte så ofta.  Kopparödlan saknar ben och liknar en orm. 
 
Ormarna syns bäst på våren, då de värmer sig.  Oftast nära sina övervintringsställen. Det kan vara en stor stenhög 
eller ett berg med många springor. Huggormen kan vara helsvart, grå eller brun. Huggormen har smal pupill. Sno-
ken har rund pupill och kan vara grå eller helsvart. Ibland saknar snoken de kännspaka vita eller gula ”fläckarna” i 
nacken.  
 
Ormarna använder tungan för att samla dofter från luften. Doftpartiklar fastnar på ormarnas tunga och förs in i 
munnen till muntaket, där de uppfattar doften (jacobsonska organet). De kan till och med avgöra från vilket håll 
doften kommer. Med luktsinnets hjälp kan de kolla om det finns andra ormar, fiender eller bytesdjur i närheten.  
 

Det finns fem kräldjursarter i Finland, i Sverige sex och i hela världen över tiotusen. 
 

SVAR TILL FRÅGORNA 

 
 

1. Hur känner man igen huggormen?   
Den har ett typiskt ”huggormshuvud” och smala pupiller.  
2. Hur känner man ingen snoken? 
Snokens har rund pupill. Oftast har den också gula eller nästan vitfärgade fjäll i nacken, men det finns 
snokar som är helsvarta. 
3. Vilken reptil både ser och hör bra? 
Skogsödlan och kopparödlan. 
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forts. 
 
4. Vilken nytta har ödlor och ormar av sin tunga?   
De använder den för att samla doftpartiklar från luften, så att de vet vad som rör sig i näromgivningen. 
 
5. Varför klänger ormarna runt varandra på våren? 
De parar sig. 
 
6. Vilken orm lägger ägg i varma komposter och bland förmultnande växtdelar?  
Snoken. 
      
7. Hur skiljer sig kräldjuren från groddjuren?  
Kräldjuren har torr hud och de flesta groddjur har fuktig. Reptilerna andas inte genom huden, men 
groddjuren gör det (utöver att de också andas med sina enkla lungor). Groddjuren är amfibier som trivs 
både på land och i vatten och de lägger sin rom i vatten.  
 
8. Alla kräldjur äter inte djurföda. Ge namnet på en ödla som äter enbart växter. 
Grön leguan. 

 
9. Vad äter huggormen och snoken?  
Möss, sorkar, ödlor, paddor, grodor, fågelungar. 
  
10. Vilken nytta gör kräldjuren?  
Ormarna håller efter gnagarna och ödlorna äter mycket insekter. De är en viktig djurgrupp i näringsked-
jan i naturen. 
 
______ 
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