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Musvåge Buteo buteo dragtvariationer  

af Bente Holm-Petersen 

Musvågen er den mest farvemæssigt varierede af de danske rovfugle. De forskellige individers farver 
spænder fra det helt lyse til det helt mørke og alt der imellem. 

 

 

 

Der er dog nogle fællestræk, der gør det muligt at skelne den fra andre rovfugle, både som siddende 
og flyvende: 

De tætte tværgående bånd på halen, som ofte er at se på den siddende fugl, samt de nøgne ben. 

Den flyvende musvåge virker meget kompakt i forhold til alle andre rovfugle. I profil ses, at dens 
vinger er lige så bredde, som halen er lang. De markant bagudbuede vingebagkanter.  Halen, der ofte 
spredes som en vifte. Knopletterne på vingeundersiderne, der dog kan være reduceret til kommaer, 
ikke mindst på lysere eksemplarer. At den flyver på lidt stive vinger til sammenligning med andre af de 
rovfugle,  fjeldvågen og fiskeørnen, som den oftest forveksles med. Og meget tit ses mere end en 
musvåge i luften samtidig. 

Der er dem, der siger, at er man i tvivl, så er det en musvåge. – Og helt forkert er det ikke udfra det 
faktum, at musvågen er Danmarks mest talrige rovfugl. Men for det skader det jo aldrig at undersøge 
lidt om andre muligheder – det kan medvirke til, at man hurtigere får lært rovfuglene at kende fra 
hinanden. 
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Denne musvåge har lidt lyst på halefjerene, men det skal man ikke lade sig narre af, da den har de 
tætte tværstriber og flyver i typisk musvåge-svæveflugt med spredt vifteformet hale. Heller ikke 
selvom knopletterne kun er kommaer. Denne fugl er i øvrigt en adult, hvilket ses på det ca. dobbelt så 
brede endebånd på halen. 

 

 

Denne musvåge er en helt klassisk helt uden lyse indslag i fjerdragten på oversiden. Dog er 
knopletterne også på denne reduceret til kommaer. 
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P.g.a. en hvid overgump, der ses på denne, og også på mørkere eksemplarer, forveksles Musvåge tit 
med Fjeldvåge. Men Fjeldvågen er endvidere lys på det øverste af selve halefjerene og har ikke samme 
tætte tværstribede bånding som Musvågen og vil altid have et bredt mørkere bånd over brystet. 

 

 

Lyse Musvåger er i sig selv meget varierede 
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Her en lys musvåge, der ofte er blevet udnævnt til at være en Fiskeørn. Men sammenlign vingefacon, 
Fiskeørnens lidt kortere og knapt så fyldige hale og dens længere og slankere vinger med lige 
vingebagkant kontra musvågens brede med den bagudbuede bagkant .  

 

Se flere eksempler på Musvåger dragtvariation i galleriet 
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