
NATURSAFARI – find fem med prikker/striber
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! 

BlodpletMariehøne
Et drabeligt navn til en meget smuk sort-rød sommerfugl, der lever på 
åbne enge og overdrev i det meste af landet. Larven er også ret flot 
stribet i gul og sort og ligner nærmest halen på en tiger. Blodplet lægger
sine æg på planten engbrandbæger, og de tigerstribede larver gnasker 
løs af planten i sommermånederne.

Find den her: Blodplet lever i enge og på overdrev, samt andre åbne 
steder.

Alle kender sangen om Mariehønen Evigglad, men faktisk findes der 
over 50 forskellige arter af mariehøns i Danmark. Fælles for alle er, at de
har et varierende antal prikker på en ofte rød eller gul baggrund. De 
fleste arter af mariehøns er rovdyr og lever af andre insekter, især 
bladlus og skjoldlus.

Find den her: Skoven og det åbne land – især steder med bladlus.

StribetægePlettet gøgeurt

Stribetægen er slet ikke til at stå for med sine rød-sorte advarselsfarver. 
Det er en nyindvandret art, som efterhånden er blevet ret almindelig. Den
har både pletter og striber, da undersiden er plettet. Stribetægen suger 
saft af skærmplanter som kørvel og skvalderkål. Man kan ofte se en hel 
flok, der følges ad mellem planterne.

Find den her: Den findes især i haver og skovlysninger, på stenet jord 
og overdrev.

En af Danmarks vildtvoksende orkidéer, som du kan kende på de 
blegviolette blomster og kraftigt plettede blade på oversiden.

Find den her: Plettet Gøgeurt blomstrer fra midten af juni og til 
begyndelsen af august og vokser for det meste i næringsfattig og sur 
bund i fugtige heder, overdrev, søbredder og skove. Den er almindelig i
Nord- og Vestjylland, men mere sjælden andre steder.
Plettet gøgeurt er - ligesom alle andre danske orkidéer - fredet og må 
ikke plukkes.

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.  

Mosaikguldsmed
Her er prikker for alle pengene. Især de flotte hanner i blå og grønne 
nuancer ligner virkelig en glasmosaik. Der er omkring 20 forskellige 
arter af mosaikguldsmede, der varierer mellem blå, grønne, gule og 
brune farver. De er alle lynhurtige rovdyr. Mosaikguldsmedene lever i 
øvrigt størstedelen af deres liv som larver i vandløb og søer, hvor de er 
mindst lige så glubske rovdyr som i deres voksne, flyvende stadie.

Find den her: Mosaikguldsmeden findes nær ferskvand, både søer, 
damme og vandløb.
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