
Materialet er udarbejdet i forbindelse med projektet „Læsesucces for ordblinde børn  
– et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling.“

BARNETS  
MATERIALE

Teksten  
Hesteiglen
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Hesteiglen er en af 
vore største igler

Hesteiglen er en af vore to kæbeigler. Den anden er den sjældne 
lægeigle.
Hesteiglen er udbredt og almindelig overalt i landet. Den lever først 
og fremmest i små lavvandede søer og damme. Her opholder den sig 
under sten eller i vegetationen tæt ved bredden.
 
Hesteiglen er en af de største af vore 14 forskellige arter af igler. Den 
tilhører den undergruppe af igler, som kaldes kæbeigler. Ud over  
hesteiglen lever der kun en enkelt anden kæbeigle i Danmark. Det er 
den sjældne lægeigle.

Igler er i den dyregruppe, der kaldes ledorme. De er således beslæg-
tede med regnorme og sandorme.

Hesteiglen er et rovdyr. Den æder især små dyr som snegle og lar-
ver af dansemyg, men den tager også større bytte som for eksempel  
haletudser og små fisk.

UDSEENDE 
Hesteiglen er sort og mørkegrøn
Hesteiglen har en stor sugeskive på bagenden og en lille på forenden.
Hesteiglen er en stor igle, der kan blive 10-15 cm lang. Den er ensfarvet 
sort eller mørkegrøn på ryggen og grågrøn eller gulgrøn på bugen. 
Den har en kraftig sugeskive på bagenden og en mindre på forenden.

Hesteiglen kan suge sig fast på mennesker, men dens kæber er ikke 
særlig kraftige, og den kan ikke bide hul i menneske-hud. Den lever i 
øvrigt ikke af at suge blod, men æder små dyr, som den sluger hele.

Hesteiglen kan minde lidt om den sjældne lægeigle, men man kan let 
se forskel. Lægeiglen har røde striber eller pletter på ryggen. Hesteiglen 
er ensfarvet sort eller grøn på ryggen. 

Lægeiglen har røde striber på ryggen.
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UDBREDELSE 
Hesteiglen er meget almindelig i Danmark
Hesteiglen kan findes i alle slags små, lavvandede damme og søer.
Hesteiglen er udbredt og almindelig i hele Danmark.

Den forekommer i Norge, Sverige og Finland og findes også i det øvrige 
Europa. Den er desuden udbredt i Nordafrika og i den vestlige del af 
Asien.
 
Hesteiglen lever i små søer, damme og grøfter. Den findes som regel 
på lavt vand, hvor den opholder sig under sten, i den tætte vegetation 
eller i mudderet tæt ved bredden.

FØDE
Hesteiglen er et rovdyr
Hesteiglen sluger sit bytte helt. Den kan ikke suge blod.
Hesteiglen er et rovdyr. Den lever af små dyr som snegle, orme og 
forskellige slags insekt-larver. Den kan også tage større bytte som for 
eksempel haletudser og små fisk. 

Hesteiglen sluger sit bytte helt, hvis det ikke er for stort. Og den suger 
ikke blod ligesom sin slægtning lægeiglen. 

Hvis man går barfodet rundt i vandet, kan hesteiglen godt finde på at 
suge sig fast på ens fødder og ben, men den kan ikke bide hul i huden.

LEVEVIS
Hesteiglen optager ilt gennem hele kroppen
Hvis man stamper i jorden ved bredden, kan man få hesteiglen til at 
komme op af mudderet.

Hesteiglen optager normalt ilt fra vandet gennem hele kroppen. Den 
kan også stikke hovedet op over vandet og klare sig ved luftåndedræt, 
hvis vandet er meget fattigt på ilt. I fugtigt vejr kan man desuden af og 
til se den kravle på land for at æde regnorme.

Hesteiglen graver sig tit ned i mudderet på lavt vand. Hvis man roder i 
mudderet eller plasker lidt i vandet, kommer den dog som regel frem. 
Man kan også få den til at komme op af mudderet, hvis man stamper 
i jorden ved vandkanten.
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FORMERING
Hesteigle – livscyklus
Hesteiglen kan blive temmelig gammel – mindst 3-4 år.
Hesteiglen yngler i juli og august. Den er tvekønnet, og det enkelte dyr 
er således både han og hun. Den parrer sig dog ikke med sig selv, men 
må finde en anden hesteigle at parre sig med.

Først flere måneder efter parringen kryber hesteiglen på land. Her 
anbringer den æggene i fugtig jord eller under halvrådne og visne 
planter nær bredden.

I forbindelse med æglægningen udskilles en væske, der stivner og 
danner en beskyttende kokon rundt om æggene. Den brunlige kokon 
er ca. 2 cm lang, og den kan indeholde op til 15 æg.

Æggene klækkes, når der er gået et par måneder, og de små igler 
søger straks ned i vandet. De vokser meget langsomt, og de er først 
udvoksede og kønsmodne efter 2-3 års forløb.

Så vidt man ved, kan hesteiglen blive 3-4 år gammel – muligvis endnu 
ældre.

FAKTA for hesteigle

1. Kropslængde: Han: 10 cm      Hun: 15 cm

2. Kuldstørrelse: Antal unger: 15

Typiske levesteder

Mose – vandhul – dam – sø


