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Natur

Muldvarpen 
Muldvarpen er et pattedyr i ordenen ægte insektædere. Muldvarpen anses 
af mange for at være et skadedyr i beboelsesområder og på marker, men 
er faktisk meget gavnlig, da den gennemlufter jorden og bidrager til en jord-
bearbejdning, som er med til at modvirke nogle af de negative effekter, store 
maskiner har på jorden. 

En gravemaskine
Muldvarpen er mest kendt for sine muldvarpeskud. Muldvarpens forpoter er 
store og brede og skabt til at grave med. Ja, de ligner en mellemting mellem 
en skovl og en greb. Muldvarpen laver gange, der alle er cirka 5 cm brede 
og 4 cm høje. De permanente gange findes oftest i 10–20 cm’s dybde, men 
dybden varierer mellem 5 og 100 cm.
Muldvarpen er meget territorial. Den bryder sig ikke om selskab og har ikke 
lyst til at dele sine gange med nogen.

Yngletid
I marts begynder hannen at søge efter en mage ved at grave lange, lige 
gange, der kan skabe forbindelse til en huns gangsystem. Hunnen er drægtig i 
cirka 4 uger og får 2-6 unger, der fødes nøgne og blinde og vejer ca. 6 g.

Føde
Muldvarpens føde består hovedsageligt af regnorme, men også insekter, 
tusindben og snegle. I sommerperioden finder muldvarpen desuden en del af 
sin føde oven på jorden om natten, idet regnorme også er fremme på jorden 
på dette tidspunkt. Hvis muldvarpen er heldig og fanger mange regnorme, så 
bider den hovedet af dem og gemmer dem i et lille spisekammer tæt på dens 
rede. Regnormene er stadig levende, men de kan ikke bevæge sig væk 
uden deres hoved. De ligger og prøver at gendanne hovedet. Man har fundet 
spisekamre med mere end 500 regnorme! Men muldvarpen skal også bruge 
en masse mad - den spiser det halve af sin egen vægt i døgnet! 

Mosegrisen
Mosegrisen er et pattedyr i ordenen planteædere. Den er også kendt som 
vandrotte, selv om den ikke er en rotte, men en studsmus. Studsmusen 
adskiller sig fra de ægte mus ved at have kortere snude, bredere hoved og 
mindre øjne og ører. Særligt de små ører er et umiddelbart let kendetegn. 
Grunden til, at den kaldes vandrotte, er dens levesteder tæt på vand og dens 
evne til at svømme. 

Føde 
Mosegrisen er ikke bleg for at tage grøntsager, blomsterløg og andre af ha-
vens planter, men den har en  forkærlighed for trærødder og rodknolde.   

Den lille studsmus elsker at gnaske løs på havens rødder og kan gøre stor 
skade på både frugttræer og græsplæner. Derfor er den desværre ikke så vel-
lidt. Mosegrisen og dens nærmeste slægtninge har så holdbare tænder, at 
de bliver brugt til at tidsbestemme arkæologiske udgravninger. 

Yngletid
Mosegrisen yngler fra april til november og får i yngleperioden almindeligvis 
4-5 kuld med ca. 20 unger i hver. Ungerne er forplantningsdygtige allerede 
i en alder af 2 måneder. Mosegrise er sociale dyr, der lever i grupper med 
hele familier. Og da de som nævnt får mange kuld unger i løbet af en sæson, 
bliver det hurtigt til mange dyr i haven.


