
Svar Dyrehave-quiz 
Blandt de indkomne svar trækkes lod om to præmier. Der er valgfrihed mellem en 

kastestang eller 25 stk. blandede barrods løvtræ-planter – dvs. planterne skal plantes 

umiddelbart efter levering ultimo maj/primo juni. Vinderne vil blive kontaktet. 

 Dådyrenes unge er en kalv og kaldes helt korrekt en ”dåkalv”. 

 

 ”En kronbærende hjort” er betegnelsen for en fuldvoksen kronhjort. 

 

 ”Grandeller” er hjørnetænderne (i overmunden) på krondyrene. De kan ligesom 

geviret være et trofæ for jægeren.       

 

 Hunnen hos krondyrene hedder en kronhind – eller bare en hind. 

 

 Det er rådyr, som har forlænget drægtighed – råen parres (eller beslås som det også 

kaldes) allerede i august. 

 

 Hvis der samlet på en kronhjorts gevir er 13 takker kaldes den normalt en ulige 

fjorten-ender. Der er diskussion om hvorvidt den hellere skulle kaldes en tretten-

ender, da en ulige fjorten-ender vil dække over at der er 7 takker/sprosser på den 

ene stang og et vilkårligt antal på den anden. Det giver nogenlunde mening når der er 

6 takker/sprosser på den anden stang men der kan være tilfælde, hvor der er større 

forskel – f.eks. 7 takker/sprosser på den ene stang og 5 på den anden – og her bliver 

det lidt spøjst stadig at kalde den en ulige fjorten-ender. 

 

 Kastestængerne forsvinder fra skovbunden fordi de spises af mus og indsamles af 

mennesker. I dyrehaven tilhører kastestængerne Naturstyrelsen og skal afleveres. 

Det skyldes at de har en salgsværdi og salget indgår i budgettet for at drive 

dyrehaven. 

 

 Hvis du i dyrehaven ser et dyr i nød skal du ringe til Naturstyrelsen Vendsyssel.  

At ringe til Hjørring Kommune, Dyrenes Beskyttelse, Falck eller en lokal 

Schweisshundefører er stadig bedre end ikke at gøre noget, da de givetvis kan 

henvise til eller finde frem til Naturstyrelsen Vendsyssel.  

 

Tak fordi du legede med   


