
Naturstyrelsens natursafari handler om at dykke ned i naturens verden, og opdage alle de spændende, farverige, smukke

og sjove arter, vi har i vores danske natur. Rigtig god fornøjelse! 

NATURSAFARI – find fem af de mindste

Fuglekonge Skovfirben / almindeligt firben

Europas mindste fugl er en kompakt lille størrelse med et relativt stort 

hoved. Fuglekongen er let at kende på sin ”kongekrone” – en kort, gul-

orange stribe med sorte kanter oven på hovedet. Fuglen er olivengrøn på 

oversiden og lys grå på undersiden. Næbbet er meget kort og spidst og 

dermed særligt velegnet til at håndtere små insekter.

Find den her: Fuglekongen er udbredt i hele Danmark. Yngler 

hovedsageligt i nåle- og blandet skov, dog undertiden i mere åbne 

skovtyper og parker.

Dammarks mindste krybdyr kan kendes på den slanke og spinkle krop 

med korte ben, der får dyret til at krybe tæt på jorden og giver det et 

fladtrykt udseende. Det bliver op til 18 cm lang, og halen udgør mere 

end halvdelen. Farven varierer fra gråbrun over olivenbrun til rødbrun, 

og det har flere lyse og mørke rækker af bånd og pletter.

Find den her: Kan findes næsten overalt i naturen, men foretrækker 

skovbryn, hegn og krat. 

HundestejleRådyr

Hundestejlerne er en lille gruppe af små fisk, som kan kendes på deres 

kraftige pigge på ryggen, der kan variere fra tre til 9-12 pigge. Uden for 

yngletiden er farven ofte blank eller lysegrå med en mørkere ryg. I 

yngletiden får hannen en højrød bug. 

Find den her: De trepiggede hundestejle lever i havvand og ferskvand, 

mens de ni-piggede kun lever i ferskvand og brakvand.

Danmarks mindste hjorteart og kan kendes på dens korte gevir og helt 

hvide plet på bagpartiet. Om sommeren er pelsen rødbrun - om 

vinteren er den grålig. I brunsttiden og i tilfælde af fare udstøder rådyr 

skarpe lyde, der kan minde om en hund, der gør, som 1-2 små bjæf 

hurtigt efter hinanden. 

Find den her: Rådyr er udbredt i hele landet, undtagen på mindre øer. 

Du kan især være heldig at se den i åbne skove, skovkanter og krat.

Dværgflagermus
3 gode huskeregler til når du færdes i naturen

 Vis hensyn og hold afstand til andre gæster og naturens vilde dyr

 Tag altid dit affald med hjem i skraldespanden

 Hold altid din hund i snor i naturen – eller gå i hundeskoven

Vi ses derude! 

Psst.. Har du lyst, er du velkommen til at dele billeder fra din safari med os på Instagram. Det 

kan du gøre ved at bruge hashtagget #udinaturen – eller ved at tagge @Naturstyrelsen i dit 

opslag.  

Med sine omkring 7 cm fra snudespids til halespids og et vingefang på 

cirka 20 cm er dværgflagermusen både Danmarks og Europas mindste 

flagermus. På oversiden er pelsen rødbrun eller mørkebrun, mens den 

er gulbrun på undersiden. De korte brede ører og snuden er sorte. 

Find den her: Højsommeren er et rigtig godt tidspunkt at spotte en 

flagermus, da de er ude og jage insekter til deres unger om aftenen og 

natten. Se dem ved skumringstid tæt på skov og andre bevoksninger.

Tak for lån af billedet til Evgeniy Yakhontov, Wikipedia commons (Dværgflagermus)


