NATURKATAPULTEN.DK
Marie, Marie, Marolle...

– flyv op til Vorherre og bed om godt vejr i morgen!
Men faktisk er mariehønen vigtigere i haven end i himlen.

Den 7-plettede er den mest almindelige mariehøne. Den er i familie med 50
andre arter af danske mariehøns. De
er alle sammen små, runde biller med
røde eller gule farver, og de fleste har
pletter. Hvis I går på mariehønejagt og
tæller prikker, vil I sikkert møde røde
mariehøns med 2, 5, 7 og 11 pletter.

Livret
Først på året spiser de pollen og nektar,
men så snart der dukker bladlus op,
æder de dem. De når at spise 30006000 bladlus i løbet af deres levetid.

Forvandlings-kunst
Mariehønen har ”fuldstændig forvandling”, dvs., at larven er fuldstændig
forskellig fra den voksne bille. De parrer
sig i maj-juni og lægger cirka 50 æg midt
i en flok bladlus. Efter nogle dage kommer de grådige larver ud. De æder løs
af bladlusene, skifter hud nogle gange
og bliver til en puppe efter 2-3 uger.
Allerede efter en uges tid kommer de
voksne mariehøns ud. Sent på efteråret
gemmer de sig under visne blade og
bark.

Når mariehønen lander i en flok
bladlus, udskiller lusene et advarselsstof, der får mange af de
andre bladlus til slippe og falde
ned på jorden.

Kæle- og øgenavne:
Marie Marie Marolle, bladluseløve,
Vorherres høns, Jomfru Maries
kylling, marieputte.
Så er der serveret.

Strandplage
I år med masser af bladlus er der så
mange mariehøns, at de kan være en
plage sent på sommeren. Når de har
spist de fleste bladlus, samles
mariehønsene i store, flyvende flokke.
På stranden stoppes de af vandet. De
kan finde på at bide, fordi de er sultne
og tørstige.

Super i haven
De voksne mariehøns æder 20-40 bladlus om dagen eller op til 6500 bladlus
i løbet af deres levetid. Larven æder i
løbet af sin udvikling op til 650 bladlus.
Det er virkelig et miljøvenligt ”våben”
mod havens skadedyr. I nogle gartnerier
og drivhuse udsætter man mariehøns
som biologisk krigsførelse mod bladlusene.

Her er et par ideer til gode vinterhoteller
til mariehønen og sikkert også til glæde
for andre overvintrende smådyr.

Kemisk forsvar
Bliver en mariehøne truet, vil den tit spille død og samtidig udskille en gul, bitter
væske fra knæleddene. Dette ”kemiske
forsvar” beskytter mariehønen, for
det både lugter og smager grimt. Den
bruger det mod blandt andet angreb fra
myrer (myrerne vil nemlig gerne forsvare
deres luse-koloni, som de
”malker” for honningdug).

luksus-insektbo
Hvis I har mod på det , kan tegningen
herunder hjælpe jer til at lave et meget
fint hotel.
Sav 20 centimeter af en træstamme
med en diameter på cirka 10 centimeter.
Skær en skive på en centimeter af i hver
ende.
Bor et hul på 4 centimeter i diameter
midt ned gennem stammen. Hvis I ikke
har et bor, der kan klare det, kan I
flække stammen og udhule de to halvdele med en sav eller et huljern.
Bind eller skru dem sammen og fyld hø
eller halm ned i kanalen. Sæt lågene
(enderne) på med søm.
Bor huller ind i stammen fra alle sider, så
mariehønsene kan komme ind i varmen.
Sæt mariehotellet et stille sted i haven
eller hæng den i et træ.

Marie-hus på 5 minutter
Bind et bundt tynde grene eller bambuspinde sammen, så der dannes små
mellemrum, hvor mariehønsene kan
klemme sig ind.
Hæng bundtet op i et træ eller læg det
et beskyttet sted, bag skuret eller ved
brændestablen.

Sultne larver

Hjælp mariehønsene gennem vinteren
I løbet af efteråret spiser mariehønen
rigeligt, så den kan opbygge et fedtdepot, som den kan tære på i løbet af
vinteren. Omkring november finder den
voksne mariehøne sig et godt beskyttet
sted, fx under lidt løst bark eller imellem tætsiddende grene, hvor den kan
tilbringe vinteren i dvale.
Somme tider kommer de ind i bygninger
og vil tit holde til i de kølige dele af huset, fx på loft, i udhus eller kælder, hvor
de sætter sig i revner og sprækker.
Vil I gøre noget ekstra godt for mariehønsene, kan I bygge et lille vinterbo til
dem.

Marie-hus på 10 minutter
Find en kort gren/stamme og bor huller
ind fra alle sider. Hullerne skal selvfølgelig være i en tykkelse, så mariehønsene
n.
kan komme ind i dem. Sæt stammen et
beskyttet sted, fx ved siden af kompostbunken.
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