
 

 

 

28. maj 2021 

Rapport  

 



Naturjagten 2021 

Først og fremmest vil vi gerne sige tak til alle elever og lærere, der deltog i Naturjagten. Det betød nemlig at 

vi fik fund og observationer fra det meste af landet: 160 klasser med over 3000 elever var tilmeldt. Det 

synes vi er fantastisk flot. 

Vi har også hørt fra mange af de deltagende skoleklasser, der synes at det har været sjovt og spændende at 

deltage. Det er vi glade for. 

I rapporten har vi samlet nogle af jeres mange fund. Vi kan desværre kun bruge nogle af jeres fine fotos – 

men det er jo godt at vide, at de ligger på iNaturalist, så andre kan få glæde af at se dem. 

 

 

 

Vi håber også at I fik en god dag i naturen og at I: 

• fik fundet nogle dyr og planter, som I ikke havde set før. 

• opdagede, hvor mange forskellige planter og dyr, der er at finde, hvis man kigger godt efter. 

• fik lært, hvordan man kan bruge iNaturalist som hjælp til at kende planter og dyr. 

• har fået lyst til selv at gå på jagt efter planter og dyr – og være med til at skaffe ny viden om, hvor 

de findes 

 

Som I nok fandt ud af, er det ikke altid det kan lade sig gøre at få navn på det, man finder. Og det er en god 

ide at tænke over om det altid er rigtigt, det man har fået navn på – især hvis iNaturalist fortæller, at man 

har fundet en pythonslange eller anaconda ved Gudenåen….       

Siden Naturjagten den 28. maj er der mange voksne  – også fra andre lande - der har kigget på jeres fund og 

kommet med forslag til, hvilken art I har fundet. Vi vil gerne takke alle dem, der har hjulpet os. Især takker 

vi Gunner Povlsen i Varde, der har brugt mange timer på at studere jeres fund.  

Ved nogle af billederne har vi ikke kunnet se, hvem der havde taget billedet, derfor står ”???” 

Hirtshals, den 21. juni 2021 

Anders Østerby 

Nordsøen Skoletjeneste 



 

Klippen Friskole, Voel 

 

5. klasse, Lendum Skole 



Hvad så I mest af? 

På projektets side på iNaturalist (https://www.inaturalist.org/projects/naturjagten) kan I se, at I lavede 

mere end 9000 observationer. I kan også se, hvilke planter og dyr, der blev set flest af: 

 

 

 

Nogle af de planter og dyr, der blev set flest gange, er også nogle af dem, der er mest almindelige. Og 

derfor kendte I dem måske allerede. 

 

Mange af jer har også indtastet mennesker – og det kan der være en god grund til. Vi mennesker lever 

mange steder på jorden – og vi fylder derfor også meget med vores byer og havne og veje. Det betyder at 

mange dyr og planter har svært ved at finde plads. Derfor bliver der gjort meget for at lave områder i 

naturen, hvor plante- og dyrelivet kan få lov til at passe sig selv. 

https://www.inaturalist.org/projects/naturjagten


Dem, der kan plukkes: Planter 

Over halvdelen af alle jeres observationer er planter – det er ikke så mærkeligt. De flytter sig ikke og er de 

er de nemme at fotografere. Og på denne årstid er de her de mest almindelige af de vilde blomster-planter: 

                

          Mælkebøtte                                                    Tusindfryd (Bellis)                                      Vild kørvel 

        juli509y, Klippen Friskole                        wkmnatur, Kragelundsskolen                     pomfritteognuggets, 

                                                                                                                                                      Klostermarksskolen                                                                                                                                            

 

Nogle sommerfugle søger bestemte blomster 

Der var også nogle, der var heldige at finde nogle planter, der ikke findes overalt. Her er det planter, der 

gror på enge, hvor der ofte er køer, der er på græs. Hvis køerne ikke kommer ud på græs, kan græsset 

vokse sig højt og skygge for de andre planter. Nogle har været heldig at finde en af eng-planterne, Engkarse 

             

                                 Engkarse                                                                                  Aurora 

        frej, Amagerskolen, Skjern                                                                 sill78, Øster Snede Skole 

 

En af de flotte sommerfugle, der blev fundet, er Aurora. Hannen har nogle flotte orange vingespidser. Det 

er en sommerfugl, der ses i april og maj. Auroraen flyver rundt for at finde Engkarse og nogle andre planter, 

der ligner. Når Aurora-hunnen har parret sig med en han, vil hun gerne finde Engkarse. Hun lægger sine æg 

på planten. Når larverne kommer ud af æggene, æder de af plantens blomster og blade. Nogle uger senere 

forpupper de sig og overvintrer, indtil de klækker og flyver som sommerfugl næste forår. 

 



Leddyrene – først dem med 6 ben 

De dyr, I har fundet flest af, er leddyrene. Langt de fleste er de 6-benede: Insekterne. Mange insekter leve 

af at æde planter. Derfor begynder det at myldre med insekter her i maj måned, hvor der også er mange 

planter, der gror frem. Andre insekter er rovdyr – mariehønsene lever af at æde bladlus. Syvplettet 

mariehøne var det dyr med allerflest observationer, men der var nogle, der også var heldige at finde andre 

slags mariehøns: 

       

               Skakbræt                                                                                       22-plettet mariehøne 

       isvaffel, Herstedvester Skole                                                egholm7, Egholmskolen, Vallensbæk                                      

 

Her ser I et par af de store, flotte biller, der blev fundet: 

     

                     Læderløber                                                                                       Blå oliebille 

              ????, Egebjergskolen                                                                         doffer19, Græsted 

 

     

                             Rød kanttæge 

 teamhumle3, Humlehøjskolen, Sønderborg 

Tægerne er også insekter – og nej, 

det er ikke dem, der suger blod på 

os mennesker og andre pattedyr. 

De fleste tæger er fredsommelige 

planteædere. Til gengæld kan de 

lugte som om at de har slået en 

prut, hvis man forskrækker. 

Blodsugerne kommer vi til om 

lidt. 



Og så de 8-benede leddyr 

I har også mange fund af de 8-benede, edderkopperne – og dem, der ligner.  Nogle har fået fine billeder af 

små unger af Korsedderkop, der ser ud som om at de har fået sort ble på. Nogle gange opdager man dem 

som en lille klump, der sidder på en væg eller en mur. Hvis de bliver forskrækket, løber de ud til alle sider. 

Og så er der skovflåt – og det er dem, der kan suge blod på mennesker. De sidder ofte oppe i græsset, hvor 

de venter på at et pattedyr kommer forbi – det kan være alt lige fra den mindste mus til den største hjort.  

        

                   Korsedderkop unger                                                                                Skovflåt 

               ???, Amagerskolen, Skjern                                                               ets5b5, Ebeltoft Skole 

 

Og endelig: De 10-benede leddyr: Krebsdyrene 

Nogle af jer kom også ud til en sø, å, fjorden eller kysten, hvor der blev fanget dyr på det lave vand. Her 

fangede I tanglopper – og de mere kendte krabber. 

                          

                     Ferskvandstangloppe                                                                      Strandkrabbe 

              leax5489, Øster Snede Skole                                                     rasm75a6, Gl. Lindholm Skole                                        

 



Mere fra vand og hav: 

Der var også nogle af jer, der havde held med at fange fisk. Vi var rigtigt glade for at se at der var nogle, der 

havde fanget en ål. Som vi fortalte, er ålen en truet fisk – og derfor arbejder forskere i Hirtshals på at 

opdrætte ål, så man ikke behøver at fange så mange ål ved fiskeri – på den måde kan man være med til at 

beskytte den. Ålen på billedet er en spidssnudet type – den lever især af at æde insektlarver (den 

bredsnudede type lever især af små, unge fisk). Flere steder blev der også fanget hundestejler. Efter at have 

studeret fisken nærmere, er vi kommet frem til at det er en Nipigget hundestejle 

 

    

Ål                                                                                   Nipigget hundestejle 

lukas1704, Hundested Skole                                            ramasyma3, Øster Snede Skole 

 



Bløddyr – med og uden skal 
 

Ved havet er der fundet skaller af muslinger og snegle – og sågar et rygskjold fra en tiarmet Sepia-

blæksprutte. De fleste blæksprutter bliver ikke ret gamle. Når Sepia-blæksprutten dør, bliver kroppen ædt 

af andre dyr. De hvide skaller flyder videre i havet og ender på stranden ved siden af de mange 

muslingeskaller. I fandt også snegle – både med og uden sneglehus. Det er nogle af de dyr, I har fundet flest 

af – det er ikke så mærkeligt, for I kan hurtigt løbe dem op, hvis de flygter….        

Der blev fundet Vinbjergsnegle og Dræbersnegle. Som vi snakkede om efter Naturjagten, kan man spise 

vinbjergsnegle, mens det mest er Pindsvin og Solsort, der kan lide dræbersnegle….. 

 

                           

 

        Skal af Sepia-blæksprutte                                                                         Skal af Blåmusling 

                   ???, Hirtshals Skole                                                             laura_lund_madsen_4b, Hirtshals Skole              

 

                    
 

                        Vinbjergsnegl                                                                                      Dræbersnegl 

                 pandaholdet, Søborg                                                                   anna27h3, skole i Aalborg                                                                  

 



Padder 

Sidst i maj er noget af den bedste tid at finde padderne. De er i gang med at yngle – og nogle af jer har 

fundet masser af haletudser af skrubtudse og frøer. Lille vandsalamander kan man heldigvis finde de mange 

steder. Man skal til gengæld være temmelig stolt, når man finder Grøn frø.  

            

                     Lille vandsalamander                                                                            Grøn frø 

                 orange 14, Tørring Skole                                                        kastrup5d-6, Gåsetårnsskolen 

                                                                                                                                    Vordingborg 

 

 

Butsnudet frø 

                                                                          skovsneglene, Arden Skole



Fugle – dem med fjer 
Fugle er svære at fotografere med mobiltelefonen – og de fleste af jeres fugle-fotos er fra byer og parker, 

hvor man kan komme tæt på de fugle, der har vænnet sig til at være i nærheden af mennesker. Men et fint 

foto af en Dompap i et træ viser, at det kan lade sig gøre, hvis man prøver at nærme sig en fugl så stille og 

roligt som muligt. Mange af jer fandt ud af at optage fuglenes stemmer – og på nogle af lydfilerne kan man 

høre op til 4 forskellige arter, der synger! 

           

                  Knopsvane-familie                                                                           Dompap han 

              ???,  Holbergskolen, København NV                                    sabine, Amagerskolen, Skjern 

 

 

Der blev også fundet mange fuglefjer. Det er ikke altid at man kan se, hvilken fugleart, der har tabt den fjer, 

man står med. Ringduens halefjer er nemme at kende på de brede striber. 

 

 

Halefjer fra Ringdue 

stolpen5c_2, Stolpedalsskolen, Aalborg 



Pattedyr 

Udover fine af fotos af hunde, katte, køer og heste (og som nævnt mennesker) er det ikke mange af jer, der 

har fået fotos af vilde pattedyr. De er meget sky og mange af dem er mest fremme om natten. Det er 

alligevel lykkedes at få et fint foto af en hare – og andre fandt en død en af slagsen. Nogle synes at det kan 

være makabert eller ulækkert at finde et dødt dyr, men som billedet af den døde hare viser, så er der 

masser af mindre dyr, som lever af at æde (og ”fjerne”) de døde dyr. 

     

                            Hare                                                                                        Død Hare 

        stolpen5a3, Stolpedalsskolen, Aalborg                                   nsko4a3, Nørhalne Skole 

 

 

Andre fandt en død Grævling. Her sidst på foråret, er der mange pattedyr, der bliver dræbt i trafikken. De 

har travlt med at finde føde til ungerne – og selv få noget at æde, hvis de skal have mælk til de nyfødte 

unger.  

 

Død Grævling 

jona296z, Saltum Skole 



Tak for jeres indsats – og god sommer! 
 

 

 
 

Tidlig agerhat 

juliedensejehaha, Rårup Skole 



 


