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Mange slags liv – som vi sætter pris på 
Hvad gør Naturpark Maribosøerne til et enestående sted for naturople-

velse?   

Er det havørnene?  

Er det sommerfuglene?  

Der er mange svar – og de hænger alle sammen med landskabet. For 

det er landskabet, der giver plads til mangfoldig natur.  

Mangfoldigheden er værdifuld, for mange nyder at se forskellige dyr 

og fugle. Et glimt af en smuk og sjælden fugl gør en tur bedre, og det 

samme gør et mylder af blomster i grøftekanten eller på marken. 

Både dyr og planter stiller bestemte krav til deres omgivelser for at tri-

ves. Der skal være vådt eller tørt, en bestemt fødekilde, skjulesteder el-

ler særlige lysforhold. Og alle disse ting hænger sammen med land-

skabet. Jo mere varieret, landskabet er, jo flere slags planter og dyr kan 

det rumme. Der bliver flere levesteder. 

I Naturpark Maribosøerne kan man ikke undgå at imponeres og forun-

dres over naturens mangfoldighed. Her ses utallige geniale løsninger, 

naturen har udviklet gennem tiden. Man kan få en fornemmelse for 

samspillet mellem arterne og deres omgivelser 

Man kan også få indsigt i menneskets afhængighed naturens resurser. 

Landmænd og gartnere sætter nemlig også pris på mangfoldigheden. 

Alle landmandens dyr og planter stammer jo fra den vilde natur, og det 

er naturen, der gør, at landmanden kan vælge de bedste arter og racer, 

som sikrer høj kvalitet og god økonomi. 

Her i Naturpark Maribosøerne er begge typer natur altså værdsat – bå-

de det vilde og det dyrkede land.  

Natsværmeren Ahornuglens larve er 
farverig for at skræmme fjender. 

Tornskaden jager insekter og 
spidder dem i tornede buske. 

Rørhøgen jager mens den svæver over markerne. 

Grøfter og marker rummer mange dyre- og plantearter. 

Den sydlige del af Hejrede Sø er lavvandet og er derfor særlig velegnet som levested bl.a. for svømmefugle og lappedykkere. 


