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Mandarinand (Aix galericulata) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Aix galericulata 

Synonymer:  

Kaldenavn: Mandarinand 

Beskrivelse: Mandarianden kan blive 41-49 cm lang 

med et vingefang på 65-75 cm. Det er en mellemstor fugl 

med stort hoved og en lang hale1. Hannen er 

umiskendelig med rødt næb, bredt hvidt bånd fra næb 

over øjet til den pjuskede nakketop. Den har orange 

bakkenbartere og orange sejl. Hunnen er olivengrå med 

hvide ”briller” med en smal stang. Flankerne er 

hvidspættede. 

Forvekslingsmuligheder 
Hannen er umiskendelig. Hunnerne ligner hunner hos Brudeand, Aix sponsa, er dog lidt blegere med 

mere udprægede markeringer. Yderligere kan hunnerne af Mandarinand genkendes i alle fjerdragter 

på den blege base på deres næb, og den runde plet på deres sider2. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Mandarinanden findes hist og her i Danmark, i årene 1985-2015 blev den observeret på 43 forskellige 

lokaliteter i landet3. Mandarinand er oiprindeligt fra Sydøstasien, hvorfra den er indført som prydfugle 

i parker og zoologiske haver4. I England har der været en fritflyvende bestand fra tidligt i 1900-tallet 

og i Irland fra 1978. Desuden er der bestande i Frankrig og Schweiz. Generelt findes den i mange 

europæiske lande1. Mandarinand lægger 9-12 æg pr kuld2. 

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

2 1 1 1 1 1 5 7 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for Mandarinand er vurderet til middel. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Mandarinand er 

vurderet til lav. Mandarinand ses især i ved søer og floder med overhængende bevoksning og rørskov 
1. Mandarinand laver rede i huller i træer3. 
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Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkning af hjemmehørende arter for Mandarinand 

er vurderet til lav. I Belgien konkurrerer Mandarinanden indirekte med hjemmehørende fugle om 

reddepladser. I øvrigt vides der ikke meget om Mandarinandens effekt på hjemmehørende arter og 

økosystemer5. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkning af økosystemer for Mandarinand er vurderet til lav. I 

øvrigt vides der ikke meget om Mandarinandens effekt på hjemmehørende arter og økosystemer5. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Mandarinand er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Mandarinand er vurderet til lav. 

 

Total score = 7 
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