
Lífveruleit
Valdís, Elfa, Elísa og Karlotta



Klóelfting (equisetum arvensa)
Ætt: elftingaætt

Skipting: byrkingur (pteridophyta)

Hæð: 20-40 cm

● Hún hefur 216 litninga sem er fimm sinnum 
meira en maðurinn

● Hún vex gjarnan á röskuðum svæðum, í 
görðum, vegköntum, mólendum og 
skógarbotnum.



Spánarkerfill

Latneskt- Myrrhis odorata

Þetta er stórvaxin jurt af 
sveipjurtaæ. Plantan var flutt inn 
fyrir löngu og er helst að finna við 
trjágarði, bæi og einnig meðfram 
lækjum



Hrafnaklukka (Cardamine nymanii)
Hæð : 10-45 cm

Ætt : Krossblómaættt

Blómgunartími :  Maí-júní

Sagt er að te af fjólubláum plöntum sé 
gott við svefnleysi en af hvítum vilji 
menn vaka lengi. Auk þess var hún 
álitin magastyrkjandi, uppleysandi, 
ormdrepandi og auka þvag og tíðir. 
Ekki er ráðlegt að ófrískar konur noti 
jurtina.



Brennisóley(Ranunculus acris)
Ætt: Sóleyjaætt

Stærð: 30-100 cm

Skipting: Dulfrævingur(magnoliophyta)

Flokkur: Tvíkímblöðungur (magnoliopsida)

Blómgunartími: maí til júní

● Langtímasnerting getur valdið roða og 
neysla bólgum í maga 

● Grasbítar forðast að borða hana en geta 
hins vegar étið hana ef hún er þurrkuð



Garðskriðnablóm
Við teljum að þetta blóm sé 
kallað garðskriðnablóm eða á 
letnesku- arabis caucasica



Gistifluga
Latneskt nafn- Helina annosa

Stærð- 9mm

Algengustu staðir sem hún finnst á eru - blómlendi, 
mólendi og skóglendi, einnig í húsagörðum

Fluguna er hægt að finna í- Evrópa til N-Skandinavíu, 
Miðausturlönd, Asía og N-Ameríka.

Flugurnar lifa í ránum í jarðvegi. Oft gerir flugan örlítið 
vart við sér á hálkutímum en mest gerir hún vart við 
sér á sumrin. Einungis kvenkyns flugurnar eru fram á 
haust



Býfluga.  ( Apis mellifera )

● Ríki: Dýraríki (Animalia)
● Flokkur: Skordýr (Insecta)
● Ættbálkur: Æðvængjur (Hymenoptera)
● Býflugur finnast alls staðar á þurru landi nema á 

Suðurskautslandinu.
● Um tuttugu þúsund tegundir eru skráðar en þær 

eru líklega fleiri.



Stokkönd(anas platyrhynchos)

Fylking: seildýr (chordata)

Ættbálkur: gásfugl (anseriformes)

Lengd: 52-56 cm

Þyngd: 710-1440g

Vænghaf: 80-98 cm

Fæða: ýmiss vatna-og landgróður en einnig 
smádýr svo sem lirfur, skeldýr og kuðunga.

● Þær verpa 8-10 eggjum
● Er að mestu leiti staðfugl á Íslandi



Takk fyrir okkur


