Du er gæst hos hjortene

Geviret bruges som våben

Tamme hjorte er farlige

Hvert år har Dyrehaven mere end 7½ millioner besøg, og
de fleste af skovens gæster kommer i høj grad for at
opleve de mere end 2.000 fritlevende hjorte på tæt hold.
Hver årstid byder på forskellige oplevelser. Om vinteren
kan du se dyrene blive fodret, i foråret og forsommeren
kan du opleve de små nye kalve, og i efteråret kommer
den dramatiske tid med brunst, brøl og kampe.

Hjortene bruger deres gevirer som våben mod hinanden
for at afgøre hvem der er stærkest og hvem der bestemmer. De kan både angribe og forsvare sig med et gevir.,
De kan rejse sig på bagbenene og sparke voldsomt med
forbenene og løbe væk hurtigt, hvis en artsfælle vil
sparke med sine skarpe klove.

Alle vilde dyr har en balance mellem frygt og aggression.
De fleste dyr frygter normalt mennesker og flygter når vi
kommer for tæt på dem. Det gør hjortene i Dyrehaven som
hovedregel også. Men det sker at hjortens indre balance er
rykket skæv på grund af en tidligere oplevelse den har haft,
f.eks. hvis nogen har fodret dyrene, så de oplever at være
blevet belønnet for at komme tæt på mennesker. Hver gang
vi kommer for tæt på hjortene lærer vi dem at mennesker er
ufarlige, og hvis hjorten først har mistet sin naturlige frygt for
mennesker vil den også behandle os på samme måde som
andre hjorte. Så bliver den farlig og kan finde på at bruge
sine naturlige våben mod mennesker. Tamme hjorte bliver
skudt, hvis det opdages at de er tamme.

Som gæst hos hjortene er der nogle ting du skal tænke
over og respektere. Hjortene er normalt både tålmodige
og venlige overfor de mange gæster, men en gang
imellem opstår der konflikter. En hjort er et stort og stærkt
dyr, der har våben i form af et gevir eller skarpe klove. En
voksen kronhjort vejer omkring 250 kg og en hind vejer
130 kg. Derfor er deres våben også farlige for mennesker.

Dyrene starter altid med at aflæse hinandens trusler og
advarsler inden det kommer til direkte konfrontation, men
kun de færreste mennesker kan se, hvornår en hjort er
blevet sur og truer. Når en hjort truer lægger den ørerne
tilbage, hæver eller sænker hovedet, skærer tænder og
viser tungen i mundvigen, og går måske imod dig. Vi
mennesker kan slet ikke forsvare os mod et angreb fra
hjorten uden selv at have et våben i hånden.

Oplev hjortene
i Dyrehaven

Ved at følge et par enkle regler kan du både respektere
hjortene og give dig selv og andre en god oplevelse:

Fodring forbudt!
Du må aldrig fodre hjortene i Dyrehaven. En sulten hjort
der tidligere har oplevet at blive fodret kan finde på at
forlange mere mad ved at gå til angreb. Dermed udsætter du både dig selv og andre for fare.

– men pas på!

Løse hunde gør hjortene sure!
Det er forbudt at have løse hunde med i Dyrehaven.
Alligevel er der mennesker, der slipper en hund løs,
mens der er små nyfødte kalve. En hjortemor der har set
sin lille kalv blive bidt eller angrebet af en hund vil for
altid huske at hunde er farlige og derfor gå til angreb på
dem, når hun har en lille kalv i forsommeren.

Hold afstand!
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Gå aldrig for tæt på hjortene. Hvis dyrene begynder at gå
væk fra dig har du været for tæt på dem. Lad være med
at forsøge at klappe eller røre hjortene. Lad dyrene være
i fred når de spiser ved deres foderpladser eller når de
græsser eller hviler sig.

Pas på børnene!

Tryk: Phønix

Oplag: 10.000

Hvis du er i Dyrehaven sammen med børn er det dit
ansvar som voksen at vise børnene, hvordan de skal
færdes blandt hjortene. Du skal sikre dig at børnene er
under opsyn og ikke kommer for tæt på hjortene.
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