Kære projektdeltagere, kære medlemmer.
Opdatering 26. februar, 2015.

Så er de sjællandske dyr forsynet med halsbånd, og der er ”hul igennem”.
Tirsdag d. 17 februar, havde vi lavet en aftale med Astrup Godt, der ligger mellem Jyderup og Kalundborg,
om at få sat halsbånd på to dåhjorte. Vi havde også lavet en aftale med en dyrlæge fra Snertinge
Dyrehospital , som skulle skyde dem med en bedøvelsespil.
Lars, som er skytte på Astrup Gods havde i hele ugen forinden vænnet dyrene til hver dag klokken 13.00 at
komme hen i nærheden af hegnet for at få foder. Så mens vi gjorde klar til aktionen, kom dyren op til
hegnet, uden at Lars havde hældt majs ud på jorden.

Klar til at fyre bedøvelsespilen af.

Begge pile sad perfekt i køllen på de to flotte fuldskufler, og efter et kort løb ind i skoven bagerst på
billedet, begynde de at blive bløde i knæene.
Halsbåndene blev monteret, og der blev klippet nogle gode totter hår af dem begge, ligesom der blev tørret
en stak sterile klude af på deres klove, hvorved vi har sikret ID materiale på disse individer også.

Jesper fra Snertinge Dyreklinik og Lars fra Aastrup Gods holder hjorten i ro.

For de lidt nørdede, kan jeg fortælle at riflen, der bruges til at affyre bedøvelsespilene med, er drevet af
trykluft. Lufttrykket kan indstilles alt afhængig af afstanden fra skytten til målet, pilen skal ramme. Selve
bedøvelsespilen er udformet som en kanyle, hvor anslagsenergien bruges til at trykke et stempel i bund,
hvorved bedøvelsesvæsken bliver presset ind i dyret.

Bedøvelsespilen ligger ved siden af selve riflen, som står på bagskæftet. Man kan svagt ane,
at stemplet ikke er presset helt i bund.

TIlbage ved det afbrudte middagsbord

I weekenden d. 7. og 8. skal vi så igang med sporingsforsøgene med deltagelse af hold Øst. Det kommer til
at foregå på samme måde som vi afviklede forsøgene i Vester Torup.

Herefter følger næste opdatering.

