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Wskazówki dla myśliwego szukającego postrzałka DZIKA
Sposób zaznaczenia
strzału

Farba lub inne znaki
odległość

barwa

Ścinka lub
inny znak

Miejsce
trafienia

Dystans
ucieczki

Zacząć szukać po
/inne/

a/ przyspiesza,
przechodząc z kłusa w
cwał, sadząc przez
krzaki, hałasuje, zniża
gwizd, szybko otwiera i
zamyka pysk

obok
jasnoczerwona, obfita,
zestrzału lub
pienista, czasem strzępki
po 10- 20
płuc
krokach

średnia, 2- 5
cm

wysoka
komora

30-250
kroków

szukać po ok. 30
minutach

b/ zaznacza drgnięciem,
po którym gwałtownie
przyspiesz, sadzi przez
krzaki, głośno hałasuje

obok
nieco ciemniejsza jak w p.
zestrzału lub
a, drobne pęcherzyki
po 10- 30
daleko od tropu
krokach

średnia, 2- 4
cm

niska komora,
przestrzelone
serce

20- 100
kroków

szukać po ok. 15
min.

c/ jak w p. b z lekkim
przygięciem krzyża do
ziemi

obok
ciemna, ma gruzełkowatą
zestrzału lub
strukturę, krople większe
po 5- 10
bliżej tropu
krokach

krótka do 2
cm

wątroba

50- 200
kroków

szukać po upływie
ok. 10- 15 min.

x

krzyż

pozostaje w
miejscu

natychmiast
dostrzelić

obcierka po
krzyżu

pada na
miejscu
wstaje i
uchodzi
daleko

nie dostrzelony
natychmiast wstaje
i uchodzi
poszukiwanie z
psem

d/ pada w ogniu, nie
może powstać, wlecze
x
się na przednich biegach

x

e/ pada w ogniu, rzuca
się, wywija biegami,
wstaje i uchodzi

skąpa, na
zestrzale

czerwona

długa 5- 6
cm

f/ skacze wysoko,
przewraca się, szybko
wstaje i uchodzi

na zestrzale

jasna, obfita ze śliną

kawałki
kości,
szczęka
czasem zęby

parę
kilometrów

szukać z psem
możliwy do
dojścia

2- 100
kroków

wyraźny, kwaśny zapach
strawionego pokarmu,
farba czewona, niezbyt
obfita, zabarwiona treścią
żołądkową

średnia 3 5cm

strzał na
miękkie

uchodzi
daleko 1- 4
km

poszukiwać z
psem: sztuki
mniejsze po 1
godz. sztuki
większe po 2 godz

h/ potyka się, pociąga
zadem, ucieka jakby nie na zestrzale
raniony

intensywnie czerwona
obfita na początku, potem
coraz mniej farby

fragmenty
kości

przedni lub
tylny bieg

uchodzi
bardzo
daleko

szukać z psem,
można wytropić i
dostrzelić

i/ drgnięcie,
przyspieszenie biegu,
ucieczka cicha bez
łamania krzaków

na zestrzale

jaskrawoczerwona, obfita,
potem coraz słabsza

kawałki
tkanki
mięśniowej

strzał na
mięśnie
(szynki)

2- 4
kilometry

szukać z psem,
można dojść

j/ pada w ogniu jak
martwy, nagle zrywa sie
i uchodzi

na zestrzale

jasnoczerwona rzadka,
coraz mniej obfita

krótka, 1-2
cm

strzał na puste

daleko

szukanie
najczęściej bez
skutku, próbować
z psem

k/ pada w ogniu i tłucze
się

na zestrzale

x

x

w łeb

x

dostrzelić

g/ pochyla gwizd ku
ziemi, zrywa się i
uchodzi schylony, jakby
garbaty
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