Mårhundenyt Juni (2) 2014
Siden sidst!
18-06: Fra denne dato og frem er der stabilt billeder af 1-2 voksendyr på en foderplads ved
Krejbjerg på Salling (Mollerup sø). Der er mulighed for at det ene dyr er et af vores judas-dyr der
har smidt halsbåndet. Lodsejer og jæger er blevet instrueret i at forsøge afskydning og der er givet
tilladelse til skydning om natten.
19-06: Klaus fanger tre hvalpe på en gang i en fælde ved Stauning. Der blev opsat yderligere
fælder og i de efterfølgende nætter fanges yderligere tre hvalpe. De voksne dyr er endnu ikke
fanget.
20-06: En hel flok MHRJ mødtes fredag til fangst og test af hunde på flere forskellige lokaliteter i
løbet af dagen.
 De startede i Jegum nord for Oksbøl, med et forsøg på fangst af Jegum 3 f og evt. mage.
Det lykkedes mårhunden at slippe afsted i det besværlige terræn og smutte i grav uden at
den blev fanget og uden at det kunne konstateres om der var en mage.
 Videre gik turen mod øst til området ved Kolding, hvor de først forsøgte at finde frem til
Fyrkat f – uden held da den ikke gav lyd på pejlet, dvs. den havde flyttet sig siden den sidst
sendte position på Followit.
 Them f stod også til indfangning ved Kolding for at blive flyttet til et bedre område. Den blev
fanget i et industrikvarter mellem motorvej og hovedveje.
 Vedsted m blev fanget lidt øst for genner mellem Haderslev og Åbenrå. Den fik skiftet
halsbånd og blev flyttet op til området ved Bankel Nor, hvor der tidligere har været
mårhund. Nu er den efterfølgende igen løbet længere sydpå.
21-06: Jan har modtaget indberetning og mange billeder af både to voksendyr og et antal hvalpe
ved en fodertønde ved Højslev nordøst for Skive (Hejlskov). Der fodres og er opsat fælder. Der
tages kontakt til nabo-lodejere for at afklare mulighederne for at prøve fangst med hund også.
24-06: Preben og Troels fangede Vest Stadil Fjord m i Lille Vildmose for at skifte halsbånd og
følge op på om der var mage. De blev afbrudt af et voldsomt tordenvejr. Da tordenen var drevet
over kunne de stille og roligt fange VSF m og der blev ikke fundet nogen mage. VIGTIG POINTE
VEDR. TORDEN: pejleudstyret kan ikke klare voldsomme elektriske udladninger som der fx
forekommer ved torden og er udstyret er også meget sårbart ved brug i nærheden af
højspændingsledninger – så undgå det!
23-06: Billeder af voksne MH og hvalpe ved to forskellige foderpladser ved Gravlev/Fredskoven,
Djursland. Vi vil forsøge at planlægge videre aktion på dette i denne uge.
24-06: Them f og Sdr. Dyb 2 f udsat på Djursland.
25-06: To hvalpe fanget i privat fælde ved Malling, Østjylland. Der har tidligere være observationer
af voksne dyr i dette område og ejer er vejledt i fældefangst.
26-06: Brian indfangede Sdr. Dyb M, fordi der var problemer med halsbåndet. Sdr. Dyb m sidder
lige nu i hotel, mens halsbåndet testes. Den er klar til udsætning igen i uge 27.
Generelt:
Vigtigt i forhold til indsamling af døde dyr: Vi får desværre efterhånden mange obduktionsrapporter
tilbage fra Veterinærinstituttet hvoraf det fremgår, at det ene eller andet ikke kunne undersøges
pga. forrådnelse. Derfor her en påmindelse om at det er ekstremt vigtigt at de aflivede dyr
hurtigst muligt bliver frosset ned. Mærk hvert enkelt dyr tydeligt (fx med et manillamærke

el.lign.) med tid og sted for fangst/aflivning og evt. med en bemærkning om den er fældefanget,
skudt på jagt osv. og om det fx er ét ud af flere dyr fanget på samme tid.
Kommende fangster/udsætninger:
Søvig (Lund fjord, Frøslev) 2 m: uge 27 eller uge 28, almindelig opfølgning og tjek af halsbåndet
da den ikke har givet lyd fra sig i næsten 3 uger.
Sdr. Dyb m: genudsætning i samme område.
Jan

