
NATURSAFARI – find fem små med store navne
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! 

Zebraedderkop
Brun Bjørn
En smuk og farverig sommerfugl, som de færreste har set, da den mest flakser 

rundt om natten. De store forvinger har hvidt og brunt girafmønster. Bagvingerne 

har mariehønepletter - mørke pletter på rød baggrund. Det er tydelige 

advarselsfarver. Det storslåede navn stammer fra sommerfuglelarven, der har 

brun busket ’bjørnepels’.

Find den her: Man kan være heldig at støde ind i den i de tidlige morgentimer, 

hvor man kan se den sidde i græsset og hvile sig. Om vinteren er den i puppe, så 

det er om sommeren i natte- eller morgentimerne, man skal holde øje med den. 

Den kan træffes både i skoven, på åbent land og i haven.

En karakteristisk springedderkop, der ikke laver spind, men aktivt går på jagt 

efter sit bytte. Den kan kendes på de iøjnefaldende striber og de kraftige, korte 

ben, der er fyldt med gråhvide hår.

Find den her: Den kan findes overalt i landet. På varme sommerdage ser man 

den ofte jage på udvendige vægge af bygninger, hegnspæle eller stenoverflader.

DagpåfugleøjeNæsehornsbille
Dagpåfugleøje hører til takvingerne, der som navnet antyder, har takker på 

kanten af vingerne. Sommerfuglens særlige øjepletter er ikke bare smukke, men 

virker skræmmende på især insektædende fugle. Undersiden er mørkmarmoreret

i sorte, brune og grå farver, hvilken fungerer som camouflage, når sommerfuglen 

hviler med sammenklappede vinger.

Find den her: Er altid på farten og kan derfor ses overalt. Da de er knyttet til 

nælder, kan du især møde dem på frodige steder langs skovbryn, vandhuller, 

lavninger o.l.

Næsehornsbillen er et af Danmarks største og mest imponerende insekter 

med en kropslængde op til 4 cm. Hanbillens mest markante kendetegn et 

stort krumt horn på hovedet, som den bl.a. bruger til at grave efter føde i 

dødt og råddent træ.

Find den her: Næsehornsbillen lever i gamle løvskove. Næsehornsbillen er 

mest fremme i aften- og nattetimerne. Man kan være heldig at møde den, når

den flyver omkring i skoven, hvis man er ude i mørket.

Hestereje 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.  

Hesterejer er ret fladtrykte og tilpasser deres farve til omgivelserne. Navnet 

hestereje fortæller netop, at denne reje ikke er en lige så oplagt spise som de 

større og mere kødfulde fjordrejer, da man i gamle dage brugte at sætte forleddet 

heste- foran madvarer af ringere værdi. Hesterejer smager glimrende, men bliver 

ikke røde ved kogning, som andre rejer.

Find den her: Hesterejen er meget almindelig nær danske kyster og i fjorde, især 

på lavt vand. De jager om natten og ligger som regel nedgravet i sandet om dagen, 

kun med øjne og følehorn fri.
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