
INSEKTINSEKT
SAFARISAFARI

Grundejerforeningen
Ørestad Nord

TAG PÅTAG PÅ



Hvor mange insekter kan Hvor mange insekter kan 
du finde i parken?du finde i parken?
Tag hæftet med på insektsafari i parken og se, om Tag hæftet med på insektsafari i parken og se, om 
du kan finde alle du kan finde alle 10 insekter10 insekter før dine venner! før dine venner!

Kryds et insekt af i hæftet, når du har fundet det. Kryds et insekt af i hæftet, når du har fundet det. 
Bagerst i hæftet er der plads til, at du kan tegne Bagerst i hæftet er der plads til, at du kan tegne 
dit yndlingsinsekt eller de dyr, du ellers får øje på. dit yndlingsinsekt eller de dyr, du ellers får øje på. 
Måske du finder en frø, en snegl eller en sjov bille?Måske du finder en frø, en snegl eller en sjov bille?

Gå på opdagelse,Gå på opdagelse, stop op og lyt efter. Det vrimler  stop op og lyt efter. Det vrimler 
med bier, biller og farverige sommerfugle.med bier, biller og farverige sommerfugle.

God insektsafari!God insektsafari!

I Ørestad Nord er det Grundejerforeningen, 
som passer og udvikler udearealerne. På 
tværs af hele Ørestad er øget biodiversitet 
prioriteret, og med Insekthaven og dette 
hæfte er det håbet, at endnu flere vil opleve 
og sanse den bynatur, vi er omgivet af.
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HonningbiHonningbi

HumlebiHumlebi ____

____

__ __
____

Bzzz... hvis du stopper op og lytter 
efter, kan du måske høre den, 

honningbien. Kig efter den nede i 
blomsterne, hvor den er på jagt efter 

nektar og pollen.

Denne nuttede og buttede bi, 
som du måske også kender som 
”brumbassen”, er med til at gøre 

vores natur skønnere ved at bestøve 
frugttræer og blomster.



GuldsmedGuldsmed

Vand-Vand-
nymfenymfe

____

____

__ __

____

Hvis du blinker, så ser du den ikke! 
Guldsmeden flyver nemlig som en 
raket igennem luften. Men du kan 

høre den. Så hold øjne og ører åbne 
efter dette smukke, summende dyr.

For at finde vandnymfen skal du lede 
i områder med vand i nærheden. 

Den sidder ofte og hygger sig på en 
blomst eller en blomsterstilk.



HvepsHveps
____

____

MariehøneMariehøne____

____

Du kender helt sikkert mariehønen 
med de flotte røde vinger og sorte 

pletter. Kendt for at gå tur på et 
rabarberblad.

Ligesom humle- og honningbier 
elsker hvepsen søde sager. Men i 
modsætning til sine nuttede fætre 
er hvepsen faktisk et rovdyr. Det er 

insektsafariens tiger.



DagpåfugleøjeDagpåfugleøje
____

____
Dagpåfugleøje er let at genkende 

på sine mørkerøde vinger og 
karakteristiske øjepletter. Find den, 

hvor der er blomster, brændenælder 
eller overmodne æbler.



DetDet
hvidehvide

CC

____

____

Du kan kende denne sommerfugl 
på vingerne, som er kraftigt takkede 
og på undersiden godt kan ligne et 

vissent blad. Navnet stammer fra den 
C-formede plet på undersiden.



AdmiralAdmiral
____

____

Admiralen er Danmarks største og 
mest almindelige dagsommerfugl. 

Derudover flyver den hurtigt, langt og 
svæver næsten aldrig.



KålsommerfuglKålsommerfugl____

____
Kålsommerfuglen skiller sig ud ved 
at være hvid, og så kan du faktisk 
kende hunnen fra hannen. Hunnen 

har nemlig sorte pletter på vingerne, 
mens hannen ingen pletter har.



Her kan du tegne dit yndlingsinsektHer kan du tegne dit yndlingsinsekt
                                                                  - eller de dyr, du finder i parken- eller de dyr, du finder i parken



Her kan du tegne dit yndlingsinsektHer kan du tegne dit yndlingsinsekt
                                                                  - eller de dyr, du finder i parken- eller de dyr, du finder i parken

Vis os dit insekt! Tag et billede af din tegning og send det til os på
kontakt@orestad.net - eller brug hashtagget #insektsafari på Instagram




