
hjaelp os med 
at finde stor 
vandsalamander

Registrér dit fund

Hvem står bag?
Hvad skal din registre-
ring bruges til?
Stor vandsalamander er en truet art i hele 
Europa. Når du indtaster fund af den, 
hjælper du os med at få et godt overblik 
over, hvor den findes i Vejen Kommune. 

Når vi ved hvor den er, kan vi bedre beskytte 
den. Læs mere på:

www.vejen.dk/vanddrager

Lån udstyr
Du kan låne en rygsæk med 
grej til jagten. 

Grejet består af net, 
lup, bakke, bog, 
handsker og andre 
nyttige ting
 
Kontakt Frederik Madsen 
fra Vejen Kunstmuseum 
på telefon 40965913 

Vi har lavet en web-app, 
så du nemt kan indtaste 
fund både fra en smart-
phone og en computer. 

Her kan du både indtaste 
stor og lille vandsalaman-

”Vores vilde vanddrager” er et samarbejde 
mellem Vejen Kommune, Natur- og Kultur-
skolen v/ Museet på Sønderskov og Vejen 
Kunstmuseum.

der samt frøer/tudser med en præcis placering.  
Download app’en via QR koden eller via linket: 
https://arcg.is/ziPe5

(hverdage mellem 8 og 16).
Hent efterfølgende rygsækken ved 
Troldespringvandet i Vejen. 

Husk at spørge ejeren, hvis du går på jagt 
på private arealer.

Vil du med på eventyr?
Er du ikke bange for drager?
Vil du hjælpe med at beskytte stor 
vandsalamander? 

Så læs her!

http://www.vejen.dk/vanddrager


Lille
vandsalamander

Stor
vandsalamander

sådan genkender du stor vandsalamander

Man kan hjælpe vandsalamanderne ved 
at holde vandhullet fri for skyggende 
træer og undlade at sætte ænder og fisk 
ud i vandhullet. 

Vandsalamandere er gået tilbage fordi 
deres levesteder er forsvundet eller foru-
renet, eller fordi der er blevet sat ænder og 
fisk ud i vandhullet.

Figurer fra Vejen Billedskole

laer 
vandsalamandere 

at kende

vortet hud

sorte pletter

mange små, hvide 
vorter på kroppens 
sider

Lang krop og lang hale. 
Kroppen kan være mellem 
10 og 16 cm lang.

OBS: Stor vandsalamander kan 
forveksles med lille vandsalaman-
der. Den er mindre og har ikke 
vortet hud. Desuden har lille 
vandsalamander lyse længde-
striber i hovedet. 

Den er mere almindelig end 
stor vandsalamander.

 mørkegrå eller sort ryg

Skala 1:1

har gule tåspidser
Vandsalamandere lever 

om sommeren i lyse og 

varme vandhuller. De 

kommer frem af 

vinterdvalen 

i marts-april.

De voksne 
vandsalamandere 

lever af orme, insekter 
og snegle. 

De bliver selv spist af

 hejrer, gedder, ænder, 
snoge m.fl. 

I sensommeren går både de voksne og ungerne på land og gemmer sig i brændestabler, kældre, udhuse m.v.

I yngleperioden 

har hannerne en 

drageagtig kam på 

krop og hale. 

Der findes to slags vandsalamandre i kommunen - stor og lille.


