Dyr i området
Rådyr

Hare

I maj-juni føder rådyr-hunnen (råen)
små hvidplettede lam, der ofte ligger
sammenrullede og undseelige i det
tætte krat i skoven. Rør dem ikke. Råen
kommer snart igen.

En hare kan bevæge sig med 50 km/t
over længere afstande!
Finder du noget der ligner ”spejderhagl”
på din vej, er det sikkert en hare der har
været her før dig.

Hvalpene fødes sidst i marts i en grav
godt skjult i skov og krat. De kan være
ret tillidsfulde, men lad dem være. Det
har de bedst af!

Snog

Hugormen kan være farlig når den
hugger med sine gifttænder. Det er
meget sjældent den bider mennesker.
Oftest ﬂygter den når den mærker jorden
ryster af skridt.

Mellem april og september vil du kunne
møde snogen. Om vinteren går den i
dvale under jorden. Snogen er sort med
to gule eller hvidgule pletter i nakken og
den er ikke giftig.

Hvidplettet lam

Kun hannen (bukken) har gevir, der
kaldes for en opsats. Hvert forår taber
bukkene deres opsatser. De vokser ud
igen i løbet af sommeren. Opsatsen
vokser op dækket af hud, og det klør!
Bukken forsøger at klø sig og kradse
huden af opsatsen ved at ”feje” med
opsatsen op og ned ad træer og grene.
Dens ”fejen” vil kunne ses som ridser og
trævler rundt omkring på træerne.

Hugormen har siksak-striber på ryggen. Foto: Jens
Kristian Kjærgaard.

Hare. Foto: Arthur R. Jensen.

Ræv
I parringstiden i januar-februar vil du
både kunne se, høre og lugte ræven. I
den periode gør og hyler ræven næsten
som en hund. Man kan lugte dens
ramme fært længe efter at den har
passeret stedet.

Vil du vide mere, så kig på www.
skovognatur.dk/graasten eller www.
danske-dyr.dk
Snogen har hvid-gule pletter i nakken.
Foto: Lars Gejl/Biofoto.

God fornøjelse!

Den skifter ham (hud) 5-6 gange om
året, ofte i et helt stykke, som du måske
kan ﬁnde, hvis du kigger godt efter i
græsset!

Hugorm

Buk med opsats.
Foto: Søren Gülck.

En ræv i parringshumør. Foto: Lars Gejl/Biofoto

Det er nemt at kende forskel på en
hugorm og en snog. Hugormen er
grålig, brunlig eller sort med en mørk,
siksakformet stribe på ryggen. Den har
ingen gule pletter i nakken, som snogen
har.
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