
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURSAFARI – find fem der stinker 

En svamp, som man ofte lugter, før man ser den! Har en karakteristisk 

kegleformet hætte og en stok med en masse små kamre. Svampen bruger sin 

stærke lugt til at tiltrække insekter, som så spiser den grønne sporemasse. På 

den måde spredes svampens sporer. Svampen starter i en lille knold, et 

såkaldt "hekseæg", hvis inderste kød har en nøddeagtig smag og kan skæres 

ud og spises. 

 

Find den her: Vokser ofte på formuldet materiale fra træer og i skovbunden. 

En lille hurtig fætter med et spids snude og langt hoved, som er vidt udbredt i 

hele Danmark. Den kan ofte ses død midt på en sti, da den har en smart kirtel 

mellem skulderbladene, som smager og lugter så fælt, at kun meget få rovdyr 

vælger at spise den. 

 

Find den her: Arten holder til i skov, enge, heder, overdrev, marker, ved søer 

og i haver, hvor der er rigelig med bundvegetation. 

 

Navnet siger det hele: Hele planten har en meget karakteristisk krydret-ram 

lugt, som hurtigt afslører den. Udseendet fejler absolut ikke noget, og du kan 

nyde synet af dens små lyserøde blomster fra maj-september. 

 

Find den her: Et almindeligt syn i hele Danmark, trives bedst på fugtig, 

kvælstofrig bund i skov, krat og grøfter. 

Snog 

Stor rovbille 

Stinkende storkenæb 

Almindelig spidsmus 

Stinksvamp 

 

Danmarks største rovbilleart, der kan blive op til 3 cm lang. Som forsvar mod 

fjender, især fugle, kan billen udskille en ildelugtende substans fra stinkkirtler i 

bagkroppen. Som alle andre store rovbiller opfører den sig som en skorpion, når 

den bliver truet, idet den løfter bagkroppen og småhopper rundt. 

 

Find den her: Stor rovbille findes næsten overalt. Den er særdeles almindelig i 

lysåbne skove og tilgroet agerland, og den træffes også meget hyppigt i haver. 

Danmarks største slange, der kan blive helt op til 140 cm lang. I Danmark er de 

fleste snoge som regel helt sorte med lidt lysere underside. Den kan kendes på 

de to gule nakkepletter og et meget ildelugtende sekret, som den udskiller, 

når den føler sig truet og spiller død. 

 

Find den her: Snogen findes især langs åer, søer og moser, men kan også 

findes på heder, i skovrydninger, i markskel og stendiger. Snogen findes stort 

set i hele Danmark, men er sjælden nord for Limfjorden. 

 

3 gode huskeregler til når du færdes i naturen 

 Vis hensyn og hold afstand til andre gæster og naturens vilde dyr 

 Tag altid dit affald med hjem i skraldespanden 

 Hold altid din hund i snor i naturen – eller gå i hundeskoven 

Vi ses derude!  

Psst.. Har du lyst, er du velkommen til at dele billeder fra din safari med os på Instagram. 

Det kan du gøre ved at bruge hashtagget #udinaturen – eller ved at tagge 

@Naturstyrelsen i dit opslag.   

Tak for lån af billeder til Creative Commons, Saxifraga-Rudmer Zwerver (spidsmus) 

Naturstyrelsens natursafari handler om at dykke ned i naturens verden, og opdage alle de spændende, 

farverige, smukke og sjove arter, vi har i vores danske natur. Rigtig god fornøjelse!  

 


