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Wskazówki dla myśliwego szukającego postrzałka SARNY
Sposób zaznaczenia
strzału

Farba lub inne znaki

Ścinka lub
inny znak

Miejsce
trafienia

Dystans
ucieczki

Zacząć szukać po
/inne/

odległość

barwa

lekki podskok, przednie
cewki położone wyżej,
ucieczka na wprost
przez krzaki z hałasem

na zestrzale
lub po 3- 5
krokach

jasnoczerwona, pienista,
z obecnością
jasnożółta
pęcherzyków

wysoka
komora, płuca

20- 50
kroków

szukać po ok. 15
minutach

jeśli nie zwali się w
ogniu robi rakietę,
uchodzi na oślep niskimi
susami

po 3-5
krokach

karminowa,
ciemnoczerwona, obfita
po obu stronach

dłuższa, ruda

niska komora,
przestrzelone
serce

10- 40
kroków

szukać po ok. 15 min.

skurczenie, wygięcie
krzyża ku dołowi,
drgnięcie

na zestrzale

brunatnoczerwona,
jakby tłusta, często
bardzo obfita

krótka,
czerwona

wątroba

40- 80
kroków

szukać po upływie ok.
15 min.

pada w ogniu, nie może
powstać

x

x

x

krzyż

x

natychmiast dostrzelić

pada w ogniu, zaraz
wstaje i kulejąc
odchodzi

na zestrzale

intensywnie czerwona

brak, odłamki
cewka
kości

uchodzi
daleko

szukać z psem

pada w ogniu, tłucze się
i kulejąc odchodzi

na zestrzale

bardzo mało, czerwona
z pianą

brak

szczęka

uchodzi
daleko

szukać bezzwłocznie
przy pomocy psa

wykonuje barani skok,
lub minimalne drgnięcie

po 10- 15
krokach

jasnoczerwona, zawiera
resztki treści żołądka

krótka,
szarożółta z
wełną

na miękkie

100- 300
metróe

szukać z psem po 1
godz.

pada ogniu, tłucze się,
powstaje i uchodzi

na zestrzale

drgnięcie, czasem
upadek

na zestrzale,
mało farby,
czasem po 50
ciemnoczerwona
krokach

zad jakby załamuje się,
tułów albo prosty i
wygięty albo wygięty
pałąkowato ku górze

na zestrzale

czerwona, nieobfita

ciemnoczerwona obok
tropu

jasnożółta

strzał na puste

uchodzi
daleko

dostrzelić
natychmiast, w
przeciwnym wypadku
poszukiwnie bez
efektu

dłuższa lub
średnia,
kawałki
mięsa

przez mięśnie,
ocierka

uchodzi
daleko

szukać przy użyciu
psa, na ogół bez
rezultatu

średnia lub
dłuższa

nerki

50- 250
kroków

szukać po upływie
godziny
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