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Ung eller gammel? Bruno Hespeler Hent PDF Forlaget skriver: Det er et udtryk for godt jægerhåndværk at
man er i stand til at fastslå kønnet og alderen på et stykke klovbærende vildt på alle tider af året. Kun på den

måde er man i stand til at følge bestandenes trivsel og gennemføre en afbalanceret afskydning. Men de
færreste har den fornødne praktiske erfaring til at vide præcis hvad det er, man skal kigge efter for at se, om et
af dyrene i en rudel er et smaldyr eller til at vurdere, om en stor hjort også er gammel. Samtidig findes der et
utal af myter, for eksempel om aldersbestemmelse af råbukke, som man skal vide at manøvrere uden om!

Denne bog gennemgår på en enkel og praksisnær måde, hvordan man kan aldersbestemme kronvildt, dåvildt,
råvildt, muflon og vildsvin på baggrund af kropsbygning og adfærd, og fortæller, hvordan denne viden kan

bruges konstruktivt i jagtudøvelsen.  
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