Hikontroll fjellrev ( 2014)
•
•

Dato
Tid ved hiet

•
•

•

Innganger i aktiv bruk
(ant. av rødrev)

•

Ant. rever sett:
art
valper/voksne
hvite/blå

• Sportegn:
- Fotspor
- Graving
- Nedtrampet gress
- Urin/ekskrement
- Hår
- Byttedyrrester

Lyd av valper
Lyd av voksne

Vurdering av histatus
Aktivt
hi:
Noe
brukt:

Det er registrert sportegn etter rev på hiet.

Mye
brukt:

Mange sportegn på og ved hiet. Flere sporrekker inn/ut, og ulik alder
på spor som tyder på jevnlig tilhold. Graving av gang(er),
ekskrementer og rester etter byttedyr, eller påvist yngling på hiet.
Tegn som tyder på at det er to forskjellige rever ved hiet. Inklusiv
eventuelle observasjoner av rever på viltkamera.

Antatt
par:

Få spor på/over eller ved hiet, ingen gravde ganger. Ekskrementer og
urinering som tyder på markeringsadferd.

Innsamling av ekskrement (glass m/silika, hansker, merkelapp)

Bryt revskiten tvert av, ved ca. 1 cm. Børst bort eventuell snø! Legg
prøven rett i prøveglasset, og vend glasset et par ganger slik at prøven
dekkes med Silicagel (tørkestoff). Fyll ut merkelapp med strekkoder.
4-6 prøver pr kontroll, inntil 12 prøver pr sesong.

Innsamling av hår (papirkonvolutter, merkelapper)

Samle hår ved innganger, eventuelt ved oppsatte hårfeller. Legg i papirkonvolutt. Fyll ut merkelapp med strekkode og klistre på konvolutten.

Vurdering av yngling
Dokumentert:

Antatt:

Usikker:

Ikke yngling:
Utenom yngletida:

Hiet er aktivt, mye brukt. Valper er sett og/eller det er
funnet rester etter døde valper. Med observasjon
gjelder også viltkamera. Yngling skal i utgangpunktet
fotograferes hvis det er praktisk mulig.
Hiet er aktivt, mye brukt. Nedtrampet gras (slitasje) og
små valpeekskrementer er dokumentert med foto. Men
valper er ikke sett og rester etter døde valper er ikke
funnet.
Hiet er aktivt, mye brukt og en har mistanke til at
yngling har skjedd uten at kriteriene for
antatt/dokumentert yngling er oppfylt.
Ingen observasjoner tyder på at yngling har forekommet
(hiet kan likevel være aktivt).
Kontroller utført før 01.06 og etter 01.10.

Dokumenter alltid med foto – krav for godkjenning av yngling!
Adferdsobservasjoner

Husk å registrere adferd hvis du ligger ved fjellrevhi i lengre tid!
Ha alltid med utskrift av side 4 i fjellrevskjema, så kan du legge rett inn,
send NINA

Øremerka fjellrever

Hvis anledning les samtlige øremerker, og oppgi i standard rekkefølge:
Venstre Bak // Venstre Indre, Høyre Bak // Høyre Indre

Observasjoner av fjellrev

Alle meldinger om aktivitet av fjellrev som ikke kan knyttes til kjente
hiområder, skal rapporteres under ”Rovviltobservasjoner”

Oppdatere oss om dine funn i felten!
Rapporter digitalt i Rovbase så snart du har anledning.

