
 

 

 

 

 

Kendetegn 

Hvordan ser de ud? 

Særlige kendetegn? 

Kan de forveksles med andre? 

 

Forekomst 

Findes de i dit område? 

I hvor stort omfang findes de? 

Forekommer i området hele året? 

 

Yngleforhold 

Hvornår er de kønsmodne? 

Hvor mange unger får de? 

Hvor får de unger? 

Hvordan er deres adfærd i 

yngleperioden? 

Monogame/polygame? 

 

 

Levevis /adfærd 

Hvor lever de normalt (rede, hule..?) 

Særlige kendetegn (latrin, døde dyr 

eller lign.)? 

Nataktiv/dagaktiv? 

Solitære/flokdyr? 

Hvor opholder de sig oftest? 

 

Føde 

Hvad lever de primært af? 

Hvad kunne tænkes at virke som 

lokkemiddel/bait? 

Hvor søger de føde? 

 

 

Jagttid 

Er der jagttid på dem? 

Må de reguleres? 

I så fald hvordan? 

Er der særlige krav til reguleringen af 

dem? 

 

Art__________ 
Evt. latinsk slægt/artsnavn (________________________) 
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