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Wskazówki dla myśliwego szukającego postrzałka JELENIA
Sposób
zaznaczenia
strzału

odległość

barwa

rakieta w ucieczce
i łeb w jednej linii

po 10- 20
krokach

łeb opuszczony
rakieta w biegu

Farba lub inne znaki

Ścinka lub inny
znak

Miejsce
trafienia

Dystans
ucieczki

Zacząć szukać po
/inne/

jasnoczerwona i pienista,
strzępki płuc, krople
drobne i grube
pojedyńcze

prosta, cienka, bez
wełny i wciski

komora
środkowa i
wysoka

15- 150
kroków

szukać po ok. 15
minutach

na
zestrzale

ciemniejsza, czerwona,
liczne pęcherzyki, obfita,
drobne i grubsze krople
razem

prosta, cienka, bez
wełny i wciski

niska komora,
przestrzelone
serce

30- 100
kroków

szukać po ok. 15
min.

niższa rakieta
ucieczka, wieniec
zarzucony do tyłu

po 10- 15
krokach

brunatnoczerwona, duże
krople, przy roztarciu
zostaje piasek

płaska, gruba, bez
wełny i wciski

wątroba

150- 300
kroków

szukać po upływie ok
1 godz.

pada w ogniu, nie
może powstać

x

x

x

krzyż

x

natychmiast
dostrzelić

uchodzi
daleko

nie dostrzelony
natychmiast wstaje i
uchodzi poszukiwanie
przeważnie nie daje
rezultatu

pada w ogniu,
tarza się na
grzbiecie, wywija
badylami, wstaje i
uchodzi

na
zestrzale

jasna, obfita, rozproszona cienka z wełną

załamuje się
przodem lub
zadem, kulejąc
odchodzi

na
zestrzale

jasna obfita rozpryskana
na boki, często odłamki
kości

cienka, krótka, bez
udo lub badyl
wełny

parę
kilometróe

szukać z psem po 23 godz.

pada w ogniu,
brak farby
zrywa się i uchodzi

X

brak, czasem
fragmenty kości
lub poroża

strzał w
możdzeń lub
wieniec

uchodzi
daleko

szukanie najczęściej
bezskuteczne

brak lub
pada w ogniu,
bardzo
zrywa się i uchodzi
skąpa

czerwona z pianą

brak, fragmenty
kości lub zębów

żuchwa,
szczęka

uchodzi
bardzo
daleko

szukać z psem, małe
szanse

wierzga, załamuje
się i uchodzi

po 10- 50
krokach

jasna, zmieszana z treścią
żołądka

średnio gruba bez
wełny, siwobiała,
wciski

strzał na
miękkie,
żołądek, jelito
cienkie

2- 4
kilometry

szukać z psem po 2-4
godz.

kiwnięcie głową w
dół

po 10- 20
krokach

jasna, obfita, bryzgi na
dwie strony

bardzo długa,
cienka,
ciemnopopielata

obcierka szyi

daleko

po upływie 1 godz. z
psem

drgnięcie

po 10- 100
krokach

ciemnoczerwona,
rozsiana nieregularnie

średnia i krótka

mięśnie lub
obcierka

uchodzi
daleko

szukanie najczęściej
bezcelowe

strzał na puste

2011-07-27 15:10

