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Agriades optilete 
Bølleblåfuglen er moderat truet og relativt sjælden i 

Danmark. Dog kan den ses i Sømosen. Hannen er blå-
violet på oversiden, mens hunnen er brunlig med blå 

bestøvning. Undersiden har en karakteristisk blåkernet 
plet. Vingefanget er 25-30 mm, og bølleblåfuglen er 

på vingerne fra først i juni til midten af juli.

Libellula depressa 
Den kraftigste og bredeste af libel i Danmark. Krops-
længden er 48-48 mm. Hos den kønsmodne han er 

bagkroppen blå, mens den hos unge individer og hun-
ner er gul eller gulbrun. Der er tydelige gule sidepletter 
langs bagkroppen. Blå libel er på vingerne fra midten af 

maj til starten af august.

Polyommatus icarus 
Vingefanget er 24-32 mm. Ses fra først i maj til sidst i 

september. Hannens overside er lys blå med en lysere 
kant på forvingen. Hunnen er ofte brun med varieren-

de blå bestøvning. Bagsiden er grålig og har orange 
sømmåner og sorte pletter. Larverne ligner bænkebi-

dere.

Regulus regulus 
Danmarks mindste fugl, som måler mellem 8,5-9,5 

cm fra næb til halespids. Både hanner og hunner har 
en ”kongekrone”: Et gult bånd på toppen af hovedet. 

Oversiden af fjerpragten er grønlig og vingerne sorte og 
grønne med hvidt vingebånd. Kan ses året rundt. Fugle-

kongen lever hovedsageligt af insekter.

Sciurus vulgaris 
Egernets krop er 19-24 cm langt med en næsten lige så 
lang hale, som er stor og busket. Egernet bruger halen 
til at holde balancen med. Ørerne er smalle og stritten-
de. Der findes både røde, mørkebrune og sorte egern, 
men fælles for alle er den hvide bug. Egernets føde be-
står bl.a. af frø, nødder, frugt, kogler og bær, men også 

fugleunger, æg og larver. Egernet er fredet.

Dama dama  
Dådyret er den næststørste hjorteart i Danmark, med 

en vægt på 35-100kg. Både lam og voksne dyr har 
hvide pletter på ryggen. Pletterne kan forsvinde i vinter-
pelsen. Farven kan variere, men er overvejende brunlig 
på ryggen og hvidlig foran på halsen. Dertil er dådyret 
den eneste danske hjorteart med hvid bug og skovl på 

geviret, som fældes i maj.

Motacilla flava 
Mellem 15-16,5 cm fra næb til halespids. Hos hanner-
ne er undersiden gul mens oversiden er olivengrøn, 

og hovedet blågråt med hvid stribe over øjet og under 
næbbet. Hunnen er lysere gul og hos unge fugle er un-

dersiden beigefarvet. Lever af insekter som myg og fluer. 
Den gule vipstjert er en trækfugl, som kan ses fra sidst i 

april til først i oktober.

Picus viridis 
Grønspætten er mellem 30-36 cm lang med et vinge-
fang på mellem 45-51 cm. Grønspætten er grøn på 

oversiden med lys underside og en karakteristisk rød 
bane på hovedet samt sorte aftegninger i ansigtet. 
Unge fugle er mere spættede og knap så farvestrå-

lende. Ofte ser man flagspætten på jorden, hvor den 
spiser myrer.

Meles meles 
Danmarks næststørste rovdyr på land, kun overgået 

af ulven. Grævlingen vejer mellem 12-18 kg, og den er 
let genkendelig på det sorte hoved med hvide striber 

fra snude til ører. Grævlingen er mest aktiv om natten, 
hvor den snuser sig frem til føden. Den lever hoved-

sageligt af æg, museunger, insekter, snegle og padder. 
Grævlingen kan ses hele året.

Cervus elaphus 
Krondyret er det største vildtlevende dyr i Danmark. I fri 
natur kan den voksne buk nå en vægt på 230kg, mens 
gennemsnitsvægten er 80-180 kg. Lammene har lyse 

pletter og striber til camouflage, som forsvinder hos de 
voksne dyr. Sommerpelsen er rødbrun og vinterpelsen 
er gråbrun. Krondyr lever i kønsopdelte flokke. Bukkene 

bærer gevir fra juli til februar. 

Pernis apivorus 
Minder om musvågen, men har længere vinger og hale 
og et dueagtigt hoved. Farven varierer: Nogle fugle er 
næsten helt hvide, men andre er rød- og mørkebrune. 
Hvepsevågen er en almindelig trækgæst i Danmark og 
ses i anden halvdel af maj og sidst i august eller først i 

september. Hvepsevågen lever hovedsageligt af hvepse-
larver, men spiser også hvepse.

Haliaeetus albicilla 
Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på hele 
190-260 cm. Hunnen er ofte cirka en tredjedel større 
end hannen. Næbbet er stort og gult hos udvoksede 

fugle og mere gråligt hos unge fugle. En voksen havørn 
har et lyst hoved, mens unge fugle er har en mere 

ensfarvet brun fjerdragt. Havørnen lever af ådsler, fisk 
og mellemstore fugle.

Milvus milvus  
Den røde glente er mellem 60-70 cm lang. Den har 
en smuk rustrød farve og en lang, kløftet hale. Når 

den markerer sin redeplads, kan den svæve stille over 
skoven i flere timer – som en drage. Glenten kan skelnes 

fra musvågen på sin kløftede hale, hvor musvågens er 
afrundet. I øvrigt er den røde glente ca. 25% større end 

musvågen.

Vulpes vulpes 
Længden varierer fra 66-70 cm. Hannen er større end 
hunnen. Ræve i Danmark er rødbrune med lys bug og 

de har en karakteristisk busket hale med hvid spids. 
Ørerne er store og trekantede. Lever af smågnavere, 

ådsler, regnorme samt bær og frugter. Ræven er mest 
aktiv om natten.

Buteo buteo 
Musvågen er ca. 50-55 cm lang og har et vingefang på 
110-130 cm. Musvågen er en af de mest almindelige 
rovfugle i Danmark, og man ser den ofte siddende på 

pæle, hvorfra den spejder efter føde. Nogle musvåger er 
helt mørke, mens andre er mere lyse. Musvågen er ud-
bredt over hele landet. Lever hovedsageligt af gnavere, 

fugle, padder, insekter og ådsler.

Mergus serrator 
Den toppede skallesluger har en længde på mellem 

52-58 cm. Den har fået sit navn efter den pjuskede top 
på hovedet. Hannens hoved er sort og grønligt, halskra-
ven er hvid og brystet er brunligt. Hunnen har et mere 

brunligt hoved med flydende overgang til det lyse bryst. 
Øjnene er røde, og for enden af næbbet er der en lille 

krog. Ses hele året.

Anax imperator 
Den største guldsmed i Europa med en længde på mel-
lem 66-84 mm. Udbredt over det meste af Danmark og 
kan findes ved moser, søer og andre vandhuller. Hannen 
har grønne og blå øjne, grøn forkrop og en blå bagkrop 

med sorte aftegninger. Hunnens bagkrop og øjne er 
mere grønlige. De er på vingerne fra juni til august.

Capreolus capreolus 
Med kun 20-30 kg er rådyret Danmarks mindste hjor-

teart. Pelsen er rødbrun om sommeren og gråbrun om 
vinteren. Kun lammene har lyse pletter og striber til  

camouflage. Rådyret har en meget kort, lys hale på lys 
baggrund. I profil kan rådyret kendes på den let skrånen-
de ryg, der hælder mod fronten af dyret, da bagbenene 

er længere end forbenene. 


