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I. ДООТГЛЕЖДАНЕ И РАЗСЕЛВАНЕ НА ФЕРМЕНИ ФАЗАНИ

Повсеместното намаляване на запасите на заека, тракийският кеклик, а в много

райони  на  Северна  България  и  на  яребицата,  ограничава  възможностите  за

упражняване  на  ловния  спорт  в  равнинната  част  на  страната  от  хиляди  ловци.  В

Западна  България  драстично  намаляват  гургулицата  и  пъдпъдъкът,  дивите  патици.

Проблемът  се  задълбочава  и  с  намаляването  на  запасите  на  дивата  свиня  в

равнинните гори в резултат от заболяването й от африканска чума. В тези обширни

територии фазанът е дивечът, който може да компенсира това отсъствие.

Фазанови местообитания за доотглеждане и разселване

При  масовите  разселвания  на  изкуствено  произведените  фазани  след  60-те

години на миналия век, фазанът зае обширни територии на страната ни до 600 м. н. в.

и  показа  добри  адаптационни  качества  към  много  равнинни  местообитания.

Разселването  му  на  по-големи  височини  е  само  с  цел  ловуване,  поради

невъзможността фазаните да оцелеят през зимата. 

Натрупаният опит у нас и в чужбина при ферменото производство и  разселване

е  предпоставка  за  една  успешна  бърза  намеса  за  увеличаване  на  разселването  и

ползването на повече фазани в подходящите за него местообитания. Познаването на

тези местообитания и на тяхната производителност е гаранция за това. 

Фазановите местообитания са добре проучени и типизирани у нас. В Наредба

№18  от  07.10.2015  г.  са  посочени  осем  типа  местообитания  за  цялата  страна.  Те

включват  и  ниско  бонитетни  територии,  в  които  до  началото  на  90-те  години  се

разселваха над 500 000 птици годишно. Днес, при намаленото изкуствено производство

и над пет пъти по-малко разселвани фазани, ниско бонитетните територии не трябва

да се ползват. Това са склопените едновъзрастни дъбови гори, черборовите култури и

склопените  акациеви  култури.  Производителността  и  пригодността  на  различните

типове местообитания се определя от  наличието в тях на няколко  жизнено важни

условия, а именно:

- Горски площи

Всички  подвидове  фазани  внасяни  и  развъждани  в  Европа  и  у  нас  са

привързани към горските местообитания. Те им осигуряват надеждна защита особено

през зимата. 
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Фазанът предпочита маломерните, смесени горски комплекси силно разчленени

с голяма первазна ивица и с богат подлесен етаж, формиращ непроходими гъсталаци,

които да му осигуряват трайно и надеждно убежище.

-  Наличие на вода

Наличието на вода е важно условие за съществуването на всеки животински

организъм. Това важи с особена сила при птиците, вкл. и при фазана, с преобладаваща

зърнена  храна  в  менюто  му.  Затова,  поречията  обрасли  с  богата  крайбрежна

растителност, вкл. и от лонгозен тип, са най-добрите фазанови местообитания.

- Свежи почви

Свежите  и рохкави  почви позволяват на птиците  да разравят повърхностния

слой  и  да  намират  там  животинска  храна  и  сочни  клубени,  грудки  и  корени.

Животинската храна има 100% участие в храната на излюпените пиленца през първите

2-3 седмици на живота им и осигурява растежа и оцеляването им. Затова структурата и

влажностния режим на почвите са много важни.

- Зърнени култури

Понятието зърнени култури е условно. Фазанът се храни с различни семена на

диворастящите и културни растителни видове. Те са основната му храна, поради което

наличието  им  във  местообитанията  са  задължителни.  От  особено  значение  са

царевицата, слънчогледът, пшеницата, просото, ръжта и др.

- Открити необработваеми площи –поляни, ливади, голини,

През светлата част на деня фазаните са на открито. В ливадите и поляните те

се хранят с различни семена и насекоми. Високите треви им осигуряват защита, а при

опасност  птиците  лесно  излитат.  През  периода на  отглеждане  на  малките  пиленца

формирането на витамин Д в организма им под въздействието на слънчевата светлина

е от  жизнена  необходимост.  Затова  откритите  територии са неотменим елемент  на

фазановите местообитания.

1. Фазанови местообитания в Южна България

В  Южна  България  могат  да  бъдат  разграничени  пет  типа  фазанови

местообитания – крайречни гори с открити площи, свежи дъбрави, сухи дъбрави,

обработваеми земи с трайни убежища и изоставени овощни градини и лозя.

3



1.1. Крайречни гори

Крайречните  гори  са  типичните  и  най-добрите  фазанови  местообитания  за

колхидския фазан. В тях, до средата на миналия век, той се среща в диво състояние.

Крайречните  гори  могат  да  се  обособят  в  три  подтипа  местообитания  –  заливни,

незаливни и изкуствени крайречни гори. И трите подтипа местообитания трябва

да се ползват с предимство при разселването и стопанисването на фазана.

1.1.1. Заливни крайречни гори (лонгозен тип)

Техните площи намаляха значително поради корекциите на реките и укрепване

на бреговете им. Срещат се по долните течения на Струма (южно от Кресна), Места

(южно от Гоце Делчев), Марица (след Пловдив) и Тунджа (южно от Ямбол). Почвата е

наносна, песъчлива, богата и свежа – преовлажнена. Поречията са покрити с върбови

и тополови формации, обикновено с естествен произход,  обрасли с къпина,  ракита,

аморфа, дива лоза, повет. Съседните територии са земеделски площи, с разнообразни

култури, които освен че осигуряват храна са и добри убежища през деня.  

1.1.2.  Незаливни крайречни гори

В качествено отношение като фазанови местообитания почти не отстъпват на

заливните. Срещат се по всички поречия  в Тракия, и отчасти в Югозападна и в Средна

Западна България. Горите са смесени с богат дървесен и храстов състав – дъбове,

ясен, бряст, клен, глог, трънка, шипка, аморфа, тополи, върби и други видове. Почвите

са  богати,  глинесто-песъчливи,  свежи и  влажни.  В  съседство  на  тях,  земеделските

територии   засети  с  различни  култури  подобряват  значително  качеството  на  това

местообитание. По-големите гори се разсичат с просеки и със засетите в тях култури

местообитанието става особено подходящо за фазана.

1.1.3. Изкуствени крайречни гори

Те са създадени по изкуствен начин чрез залесяване и се срещат по поречията

на всички по-големи реки. Горите са тополови формации с акация, гледичия, а в много

от тях по естествен път са проникнали и много други храсти и тревни съобщества. С

тази допълнителна растителност,  която освен добрата хранителна база осигурява и

надеждно убежище, местообитанието не отстъпва по производителност на заливните и

незаливните крайречни местообитания.

1.2. Свежи дъбрави с трънка, шипка, глог, драка и други храсти

Това  са  издънкови,  смесени  дъбови  гори.  Срещат  се  в  равнинната  част  на

цялата Тракийска низина. Почвите  най-често са дълбоки, богати и добре овлажнени.

4



Под склопа и по перваза се е настанила трънката, шипката, драката, смрадликата и

други  храсти.  Горите  се  стопанисват  при  нисък  турнус  и  наличието  на  сечищни

участъци,  с  буйна  издънкова  растителност,  ги  прави  отлично  убежище.  При  добро

ловоустройване тези местообитания са с много добра производителност и не отстъпват

на крайречните местообитания.

1.3. Сухи дъбрави с трънка, шипка, глог, драка и други храсти

Срещат се също в цялата Тракийска низина и в Средна Западна България на

наклонени и хълмисти терени и предпланинските части. Съставът им е предимно от

благун,  цер,  космат дъб,  келяв габър и настанили се драка,  шипка,  трънка и други

храсти. Почвите са плитки, бедни и сухи. През лятото тревата в откритите територии

пожълтява  и  почти  напълно  изсъхва.  Тези  местообитания  са  с  най-ниска

производителност и грижите за фазаните в тях продължават до ловния сезон от първия

ден след разселването им.  

1.4.  Обработваеми земи с трайни убежища

Този  тип  местообитание  е  широко  разпространено  навсякъде  в  Тракия,

Югозападна и Средна Западна България. То неправилно се подценява като добро и

пълноценно фазаново местообитание. Обработваемите площи са с най-разнообразни

култури.  Площите  са  разчленени  от  канали,  суходолия,  дерета  и  малки  рекички,

обрасли  с  плътна  непроходима  храстова  и  тревна  растителност.  Преобладават

плодоносни видове – шипка, трънка, глог, къпина, малина и др. Те осигуряват добри

гнездови условия, храна и надеждно убежище не само през вегетационния сезон, но и

през  зимата.   При  правилно  и  пълноценно  зимно  подхранване  в  тези  територии,

фазаните презимуват успешно, размножават се и имат естествен прираст.

1.5. Изоставени стари овощни градини и лозя

Това местообитание намалява като площи,  като върху тях често се създават

нови масиви от лозя и овощни градини. Така те се изключват не само като фазанови

местообитания, но и като ловни територии. 

На много места и в Тракия и особено в Югозападна и Средна Западна България

обаче, все още има такива територии - изоставени или лошо стопанисвани, обрасли не

само с богата тревна, но и с храстова растителност, която през вегетацията осигурява

достатъчно храна и е добро убежище за фазаните. През зимата в тези площи фазаните

трудно оцеляват,  поради което тези местообитания са временни и разселените или

настанилите се в тях сами птици от съседни райони, трябва да се  ловуват интензивно.
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2. Фазанови местообитания в Северна България

Във всички местообитания на Северна България се разселва и стопанисва само

монголски, корейски или ловен фазан.  

Разнообразието  на  природните  и  климатични  особености  и  различия  на

Дунавската  хълмиста  равнина  са  причината  тук  да  се  разграничат  повече  типове

местообитания  от  местобитанията  на  Южна  България.  Това  са:  Крайречни  гори,

Свежи  дъбрави  с  богат  подлесен  и  храстов  състав,  Сухи  дъбрави,  Смесени

широколистни гори, Обработваеми земи с трайни убежища, Полезащитни пояси

сред обработваеми земи и Изоставени трайни насаждения.

2.1. Крайречни гори

Крайречните  гори  в  Северна  България  са  с  много  по-голяма площ от  Южна

България.  Това са горите по поречието на Дунав и големите пълноводни реки като

Огоста,  Искър,  Осъм, Вит,  Росица,  Янтра,  Камчия и др.  Тези гори формират четири

подтипа фазанови местообитания - Заливни крайречни гори лонгозен тип, камъшово -

тръстикови формации, Незаливни крайречни гори, Изкуствени крайречни гори.

Крайречните  местообитания  и  в  Северна  България  са  най-добрите  и  богати

фазанови местообитания, в които птиците се чувстват най-добре.

2.1.1. Заливни крайречни гори лонгозен тип

Тези местообитания са на островите на река Дунав, в устието на големите реки

и на неголеми площи по продължения на поречията им. Почвите са наносни, влажни и

плодородни.  Разравят  се  леко  и  фазаните  лесно  намират  в  тях  разнообразна

животинска  храна.  Насажденията  са  тополови  и  върбови  формации,  повечето  с

естествен произход и с богат непроходим подлесен етаж от аморфа, ракита, тръстика,

къпина,  повет.  Около  крайречните  територии  са  заети  от  разнообразни  земеделски

култури, зеленчукови и овощни градини. В много от тези местообитания фазаните се

настаняват  сами,  размножават  се  успешно  и  формират  устойчиви  естествени

популации.

2.1.2. Камъшово – тръстикови формации

Това  са  формации  в  долното  течение  на  Дунав  –  Русенска  и  Силистренска

област и на по-малки петна по поречията на големите реки. Почвите са преовлажнени,

периодично се заливат и са богати на животинска храна. Камъшът, папурът, тръстиката

и  ракитата  са  плътни,  непроходими  и  са  отлично  убежище.  Фазаните  обитават

целогодишно тук и формират естествени популации.
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2.1.3. Незаливни крайречни гори

Това  са  местообитанията  по  високите  брегове  на  Дунав  и  по  поречията  на

големите реки в цяла Северна България. Подходящи местообитания са и смесените

крайречни гори от дъб, ясен, бряст, клен, мекиш и с петна от акация, които са на богати

и свежи почви и поради малките си площи не се нуждаят от ловоустройване. Ползват

се успешно за разселване и стопанисване на фазана.

2.1.4. Изкуствени крайречни гори

Много от формациите са изкуствено създадени тополови култури с обработено

междуредие, които не са подходящи като фазаново местообитание. Ако са изоставени

култури с настанили се в тях аморфа, ракита,  върби, къпина,  дива лоза,  коприва и

различни  плевели и треви, това ги прави подходящи и фазаните се задържат в тях.

2.2. Свежи дъбрави с богат подлесен и храстов състав

Заемат  големи  площи  сред  обработваемите  земи  на  Дунавската  хълмиста

равнина. Почвите са богати и свежи черноземи смолници. Горите са основно от дъбове

с преобладаване на цера и благуна. Те са с големина до няколко стотин хектара, силно

разчленени, с богат подлес и по перваза с много плодоносни видове – трънка, шипка,

глог, къпина, малина, диворастящи джанки, сливи, круши. Свежите дъбрави са добри и

много добри фазанови местообитания и в повечето случаи, когато площите им не са

големи,  не се нуждаят от специално ловоустройване.

2.3. Сухи дъбрави

Сухите  дъбрави  са  разположени  по  хълмистите  терени  и  предпланинските

части. Това са чисти дъбови издънкови гори, с преобладаване на цера, на сухи и бедни

почви. Почвите са сиви горски, канелени и по-рядко кафяви-горски и черноземи. Имат

тежък  механичен  състав  –  средно-песъчливо  глинести  до  глинести.  Съставът  е

едновъзрастен, почти без подлес и втори етаж, и без плодоносни дървесни и храстови

видове. Земеделските площи около горите най-често се засяват с царевица, пшеница,

ечемик и слънчоглед, което прави това бедно фазаново местообитание подходящо и

използваемо.

2.4. Смесени широколистни гори

Това  са  нискостъблени  издънкови  дъбови  гори,  смесени  с  много  други

широколистни видове – келяв габър, бряст, ясен, явор, акация, липа и плодоносни –

дрян, трънка, шипка, глог и др. Срещат се на по-големи надморски височини – 400-600

метра на хълмистите възвишения и предпланинските терени. Обикновено са склопени
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и под склопа има само с  мъртва горска постилка.  Почвите са карбонатни,  типични

излужени  черноземи  и  смолници  от  глинесто-песъчливи  до  средно  песъчливо  -

глинести. Обработваемите земи до тях са засети най-често с пшеница, овес, царевица,

а от фуражните с люцерна.

2.5. Обработваеми земи с трайни убежища

Този  тип  местообитание  и  в  Северна  България,  както  и  Южна  е  с  голямо

значение  за  успешното  разпространение,  адаптиране  и  стопанисване  на  фазана.

Дунавската  хълмиста  равнина  и  особено  в  западната  и  централната  си  част  е

прорязана от дерета, суходолия, канали, пътища и сервитути, обрасли с дървесни и

храстови видове, осигуряващи добри убежища и храна за фазаните. Това са основно

трънката,  шипката,  глога  и  къпината,  както  и  петната  от  акация,  чиито  издънки  са

отлично убежище след сечта. Тук фазаните презимуват успешно и формират стабилни

запаси.  Голяма  част  и  от  земеделските  площи  осигуряват  и  убежище  и  храна  до

жътвата  и  прибирането  на  реколтата.  Неблагоприятните  тенденции  тук  са

унищожаването на убежищата и уедряването и формирането на огромни блокове само

с една култура и с неконтролирана химизация.

2.6. Полезащитни пояси сред обработваеми земи

Това местообитание е характерно за Добруджа. Полезащитните пояси, когато

могат да изпълняват ролята и на надеждно убежище не само през вегетацията, но и

през зимата се ползват за разселване и стопанисване на фазана. Ажурните пояси без

втори етаж не осигуряват условия за презимуване на фазаните, но през вегетационния

период тревният им състав и селскостопанските площи около тях ги правят подходящи

за разселване и стопанисване на птиците до края на ловния сезон.

2.7. Изоставени трайни насаждения 

Изоставените  и  запустели  частни  лозя,  обрасли  с  бурени  и  храстова

растителност и с множество плодни дървета са едно ново и отлично местообитание за

разселване и стопанисване на фазана. Тези площи са на равни или леко наклонени

терени с южно, югоизточно или югозападно изложение, на богати и отцедливи почви.

Вътрешните  им  пътища  са  с  оформен  сервитут  покрит  с  къпина,  шипка  и  трънка

основно. В тези открити местообитания с площ не по-малки от 300 – 400 ha., фазаните

пребивават целогодишно и формират естествени популации. Почти  същите условия,

макар и по-еднородни, предлагат и изоставените овощни градини. 
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3. Избор на място за доотглеждане и разселване на фермени фазани

Неправилно и неефективно е разселването (пускането) на фермени

фазани без доотглеждането им в ловните райони.

Мястото за доотглеждане и разселване на фазани, трябва да бъде в типично за

вида местообитание.  Избира се равнинен или слабо наклонен терен,  с маломерни,

разпокъсани,  смесени  широколистни  гори  и  храсталаци,  разположени  недалеч  от

обработваеми  земи,  с  открити  площи.  Подходящи също така  са  крайречните  гори,

тръстиковите масиви и храсти край реки, блата, езера, язовири и напоителните канали

с дива,  естествена растителност.  Множеството  разнообразни укрития,  малките ниви

със зърнени култури, поляни и постоянното наличие на вода, са важни индикатори за

пригодността на района да предостави основните условия за живот на фазана. 

Мястото  за  доотглеждане трябва  да бъде спокойно,  отдалечено от  населени

места,  индустриални  обекти,  натоварени  пътища,  постоянни  пасища  на  домашни

животни и редовно човешко присъствие.  Въпреки че е по-трудоемко,  е по-правилно

фазани да се доотглеждат на повече места в по-малки количества, отколкото да се

концентрират  много  птици  на  едно  място  за  доотглеждане  и  разселване  в

ловностопанският район.

4. Транспортиране на фазаните до местата за доотглеждане

Фазаните могат да се транспортират до местата за доотглеждане и разселване

на 1 ден, 3 седмици, 6-7 седмици или по-възрастни. При транспортирането се спазват

разпоредбите  на  Наредба  №  26 от  28.02.2006 г.  за  ветеринарномедицинските

изисквания за хуманно отношение към животните по време на транспорт.

Преди  транспорта  на  фазаните  е  необходимо  транспортните  касетки  и

превозните средства да бъдат почистени и дезинфекцирани.

4.1. Транспортиране на еднодневни фазанчета

Еднодневните фазанчета се транспортират в перфорирани картонени кутии в

затоплени, затворени автомобили. Те се поставят в кутиите, след като са изсъхнали и

абсорбирали жълтъчното съдържание на яйцето,  до 24 часа след излюпването им.

Транспортното средство трябва да осигури температура от 34-350 C,  ако времето е

студено, но ако температурата на външната среда е 20-250 C може да се използва и

закрит  фургон,  но  не  и  коли  с  брезентови  каросерии.  В  транспортното  средство

транспортните кутии трябва да бъдат подредени, така че поне една страна да бъде
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открита. Желателно е транспортирането да се извърши в кратки срокове. При пътуване

с продължителност до 24 часа, на еднодневните фазанчета не се дава храна и вода, но

се правят кратки почивки, по време на които  се отварят прозорците за навлизане на

свеж  въздух.  Прозорците  на  транспортното  средство  не  се  отварят  по  време  на

транспорта,  за  да  не  се  простудят  птиците.  При  горещо  време  транспортирането

трябва да се извършва рано сутрин или привечер.

4.2. Транспортиране на 3 и 6-7 седмични фазани

Транспортирането на 3 и 6-7 седмични фазани става в пластмасови кафези.

Най-често  транспортните  кафези  са  с  размери  850/500/300  мм

дължина/ширина/височина. В кафез с подобни размери могат да се транспортират до

20 бр. 3 седмични и до 12 бр. 6 седмични фазани. Транспорта се извършва със закрито

превозно средство или открито, но оборудвано с брезентно покривало. По време на

транспорта птиците не трябва да бъдат излагани на пряк въздушен поток, като достъпа

на свеж въздух се осигурява обикновено от задната част на каросерията. Ако времето е

топло, транспортирането се извършва в ранните сутрешни или късните след обедни

часове.  Преди  транспортирането  на  фазаните  може  да  се  дадат  антистресови

поливитаминни  препарати  с  водата.  Препоръчително  е  по  време  на  транспорта

превозните средства да се движат плавно, без резки промени в скоростта.

4.3. Транспортиране на 8, 13 седмични и по-възрастни фазани

Транспортирането на фазани над 8 седмична възраст се извършва при спазване

на същите правила като тези на 3 и 6 седмичните, но тук птиците трябва да бъдат не

повече от 8 бр. в транспортните кафези с горе споменатите размери. Транспортирането

на фазани при по-високи гъстоти може да доведе до увеличаване на загубите по време

на транспорта.  Два три дни преди транспорта,  птиците  на възраст 8  седмици и по

възрастни е добре да преминат през медикаментозна профилактика, включваща прием

на селенови препарати и поливитаминен премикс с цел да се намалят последствията

от стреса при транспортирането.

5. Устройство на волиер за доотглеждане на фазани
5.1. Устройство  на  волиер  за  доотглеждане  на  еднодневни  и  3  седмични

фазани (Фиг.1)

Волиерите за доотглеждане на еднодневни или 3 седмични фазани трябва да

имат топло, тухлено или газобетонно помещение, в което птиците се разполагат след

транспорта. Подът на помещението се сепарира с летви на равни части за да не се

струпват фазанчетата на едно място и да бъдат равномерно разпределени. Ъглите на

топлото  помещение  се  запушват  с  подръчни  материали,  за  да  не  се  струпват  и
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задушават птиците. Ако залагаме за доотглеждане еднодневни фазанчета, то топлото

помещение трябва да бъде загрято предварително до температура 35-360 C. Най-често

за целта се използват кварцови лампи. През нощта температурата се покачва с 1-20 C,

защото птиците са неактивни и съществува опасност от  простуда.  Температурата в

топлото помещение се намалява с по 1-20 C на ден, докато достигне 18-200 C или се

изравни с естествената. До топлото помещение се изгражда и външния двор, в който

фазаните  след  3-4  седмична  възраст  се  пускат  при  топло  и  слънчево  време,

първоначално за по няколко часа, след това за постоянно. Външната част на волиера

се разделя предварително на две секции, като тази която е прикрепена към топлото

помещение може да бъде с по-ниска покривна мрежа. Целта е, след като започнем да

пускаме малките фазанчета навън при топло и слънчево време, да можем и лесно да

ги прибираме при неблагоприятни климатични условия. Постепенно престоят им навън

се  увеличава  и  към  6-тата  седмица  (при  добри  климатични  условия  и  по-рано)

фазаните  се  оставят  сами  да  изберат  къде  да  нощуват.  В  топлото  помещение

еднодневните фазанчета се поставят при гъстота от 10-15 бр./м2, а в откритата част на

волиера  първоначално  гъстотата  може  да  бъде  1  бр./  2-3  м2.  Ако  продължим  да

доотглеждаме  фазаните  след  6-тата  седмица,  трябва  да  намалим  гъстотата  на

птиците, като осигурим на всеки индивид по 4-5 м2. Това обикновено се постига, като се

осигури достъп на птиците до останалата част от волиера.

Фиг. 1. Примерна схема на волиер за доотглеждане на фазани, за които е необходимо

топло помещение.

5.2. Устройство на волиер за доотглеждане на 6-7 седмични фазани (Фиг.2)
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За  успешно  доотглеждане  на  6-7  седмични  фазани,  волиера  трябва  да

разполага с навес, висок поне 2 метра, на който предната част е с южно изложение.

Останалата, открита част е с оградна мрежа с височина минимум 2 метра, по средата

на  която  се  поставят  няколко  пилона  с  височина  3-4  метра.  Оградната  мрежа  се

вкопава  в  земята  с  огънат  навън  край  25-30см,  за  да  няма  проникване  на  хищни

бозайници. За покривни мрежи обикновено се използват различни видове еластични,

полиетиленови или тефлонови мрежи, които поставени върху пилоните осигуряват на

фазаните достатъчно пространство за летене. За по-добра защита от хищници е добре

на 2 метра от оградната мрежа да бъде поставен електропастир с 3 кабела – съответно

на височини - 15, 30 и 60 см.

Фиг. 2. Примерна схема на волиер за доотглеждане на 6-7 седмични фазани.

Навеса се оразмерява, така че да може да осигури площ от 1 м2 на 5 фазана, а

гъстотата в останалата част от волиера трябва да бъде 4-5 м2 на птица. В откритата

част  на  волиера  е  добре  да  имаме  участъци  с  естествени  укрития  и  такива  с

естествена  храна.  За  да  се  осигури  добра  адаптация  на  птиците,  условията  във

волиера трябва максимално да се доближават до тези, в които фазаните ще живеят

след разселването.  За да осигурим тези условия предварително ограждаме част от

поляна, заедно с прилежащи по възможност ниски храсти от трънка, глог, шипка и др.

Желателно  е  поне  1/3  от  откритата  част  на  волиера  да  се  подържа  с  ниска

растителност.  Откритата  част  може  да  се  обработва  с  ръчен  мотокултиватор  или

фреза.  През  пролетта,  тази  част  се  обработва  и  засява  на  ивици  с  царевица,

слънчоглед, просо, метла, овес, грах, детелина и др. Задължително условие е поне 1/3

от площта на оградения двор да се поддържа открита и припечна. Освен тези площи,
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допълнително  се  поставят  хранилки  и  поилки  при  норма 1  бр./10-15  бр.  фазани и

кацалки, където фазаните да могат да нощуват. За да се намали контакта с хората,

допълнително може да се ограничи видимостта на птиците навън на някои от страните

с мека и плътна мрежа. Хранилките и поилките се поставят на 2-3 метра от оградата,

като към тях се прикрепят pvc тръби под ъгъл 450, за да може да се зареждат без да

влизат хора при фазаните. 

5.3. Устройство  на  волиер  за  доотглеждане  на  фазани  след  8  седмична

възраст (Фиг.3)

Волиерът за доотглеждане на големите възрастови групи прилича много на този

описан за фазаните на 6 седмици, като след тази възраст не е задължителен трайният

навес. Волиерът се състои само от открита част, която трябва да отговаря на горните

изисквания, допълнително се монтират ниски навеси, където птиците да се крият при

лошо време. Навесите се проектират при норма от поне 1 м2 на 10 фазана. Останалата

част от волиера се устройва подобно на този за доотглеждане на 6 седмичните фазани,

като трябва да се проектира така, че да осигурява площ от 5-6 м2 на 1 фазан.

Фиг.3. Примерна схема на волиер за доотглеждане на фазани след 8 седмична възраст.

5.4. Доотглеждане на фазани в открит волиер без покривна мрежа

Този  метод  на  доотглеждане  е  подходящ  за  птици  на  8  седмици  или  по-

възрастни. Тук начинът на залагане на птиците за доотглеждане и съоръженията са

подобни на тези в предходните волиери, но отгоре няма покривна мрежа. Височината

на оградната мрежа в случая трябва да бъде между 4 и 6 метра. Избира се място в

подходящ фазанов биотоп. Загражда се част от синор или перваз на гората, заедно с

прилежащи открити територии – поляни, ливади, голини. Оградената територия трябва
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да включва площи, засети с люцерна, житни култури, слънчоглед, царевица и др., но

също така и  естествени укрития  за  фазаните.  Добър ефект при доотглеждането  се

получава,  когато  в  оградената  площ  попадат  и  част  от  гората  или  едроразмерни

дървета, на които фазаните да нощуват. Когато ландшафта е равнинен и трябва за

заградим  част  от  ивица  от  дървета  и  храсти  сред  обработваеми  земи,  тогава  е

препоръчително да избягваме наличие на много високи дървета в близост.  Подобни

дървета се използват за наблюдателници от хищните птици и това може да доведе до

нежелано  безпокойство  на  доотглежданите  фазани.  След  като  сме  оградили

територията, поставяме хранилки, поилки и навеси, при спазване на вече споменатите

норми. Плътността на фазаните за доотглеждане е 1 птица на 4-5 м2, като идеята е

когато  птиците  са  адаптирани  към  местообитанието,  сами  да  могат  да  напуснат

волиера по всяко време.

6. Хранене и адаптация към естествената храна. 

Фазаните, отглеждани във фермите, обикновено биват хранени със смески (под

формата на гранула), с различно протеиново съдържание в зависимост от възрастта.

Една  от  задачите  на  доотглеждането  е  привикване  на  птиците  да  използват

естествената  храна  в  местообитанията,  където  ще  бъдат  разселвани.  За  да

преодолеем  някои  физиологични  ограничения,  свързани  с  функциите  на

храносмилателната  система  и  привикването  и  към  определени  фуражи  с  ниско

съдържание  на  сурови  влакнини,  трябва  да  адаптираме  плавно  птиците  към

естествената храна в местообитанието. За целта е препоръчително тази адаптация да

започва още във фермите, където след 6 седмична възраст е редно да се увеличава

количеството  на  семената,  които  ще  бъдат  използвани  в  природата.  Адаптирането

става по няколко начина – още във фермата, освен смеските, се подават и отсевки или

начукано жито,  царевица и др.  Заедно със зелената  храна се предоставят и  ситно

накълцани житни треви (род Vicia, род Poa, род Setaria) и люцерна, която е желателно

да бъде засъхнала. Адаптирането към естествената храна, става и във волиерите за

доотглеждане,  когато  предоставим  предпочитаната  диворастяща  растителност  от

естествената среда на птиците. Практиката сочи, че фермените фазани много по-лесно

се научават да използват дива растителност и семена, когато адаптацията към храната

започне  още  във  фермите.  Адаптирането  към  фуража  във  волиерите,  става  като

смесваме равни части смеска и отсевки или различни диви семена. За целта трябва

предварително  да  осигурим  смеска  с  протеиново  съдържание  между  18  и  23%  в

зависимост от възрастта на птиците за доотглеждане, която смесваме с останалите

компоненти. Дневната дажба за един фазан е около 100 гр. дневно. Адаптацията към

храната става плавно в продължение на 7-14 дни, като ако тя е 7 дни, то първия ден
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смесваме 6/7 гранула и 1/7 семена, постепенно всеки ден увеличаваме количеството

на  семената  за  сметка  на  гранулата.  За  да  бъде  изпълнима  подобна  схема  на

адаптиране,  хранилките  трябва  да  бъдат  оборудвани  с  наклонени  pvc тръби,  през

които  гледачите  подават  малки  количества  фураж  според  дневната  норма,  без  да

влизат и да обезпокояват фазаните във волиера. 

По време на доотглеждането е желателно птиците да преминат медикаментозен

курс,  за  да  преодолеят  стреса  от  промяната  на  средата  и  транспорта.  Основните

причини за появата на заболявания при фазаните в този период се дължат на стреса

при  транспорта  и  контакта  с  външната  среда  във  волиерите,  чрез  който  могат  да

увеличат количеството на някои видове чревни паразити. За да избегнем проблеми,

при залагането на фазаните за  доотглеждане може да стартираме медикаментозна

профилактика със следната примерна схема:

6-та седмица – 3 дни антибиотик с витаминен премикс;

7-ма седмица – 3 дни кокцидиостатик;

8-ма седмица – 5 дни селенови препарати;

9-та седмица – 5 дни кокцидиостатик и разселване.

Ако птиците останат за доотглеждане по-дълго време, то 5 дни преди разселването

чрез водата е желателно да дадем отново профилактична доза кокцидиостатик.

7. Методи на разселване на фазаните

На възраст най-късно около 10–12 седмици, отгледаните фазани трябва да се

разселват  в  ловните  райони.  Това  обикновено  е  периодът  през  м.  август  и  м.

септември,  което  зависи  от  времето  на  излюпване  на  фазанчетата  във  фермите

(партидата).  Този период е подходящ за разселване,  защото в  горите все още има

вегетация  и  тревна  растителност,  горско-плодните  дървета  и  храсти  имат  узрели

плодове,  а  в  земеделските  площи не са ожънати  царевицата  и  слънчогледът.  Тези

условия  осигуряват  достатъчно  укрития  и  естествена  храна,  които  са  най-важните

условия за оцеляването и задържането на фазаните в ловният район. Разселването

става като част от покривната мрежа на волиерите се открива частично. По този начин

фазаните напускат дворовете, като прелитат над мрежата. Може да се отвори и част от

страничната мрежа, но без фазаните да се прогонват принудително от дворовете. По-

добре е фазаните да се разселват на порции през няколко дни, а не наведнъж. 

Много  добри  резултати  у  нас  при  разселването  на  фазани,  се  постигнаха  с

използването  на  т.нар.  циркусни  волиери.   Те  са  подходящи  за  отглеждане  и

разселване  на  фазани  на  възраст  над  6  седмици  и  особено  на  тримесечни  (12
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седмични)  птици.  Това  са  обрасли  с  растителност  дворове  от  1–2  dka,  без  топло

помещение,  а  само  с  траен  навес.  Волиерите  са  оградени  с  високи  дървени  или

метални колове и мрежи в порядъка на 4-6 m. Те нямат покривна мрежа. В дворовете

има много гъсталаци, единични дървета, храсти и малки ивици със зърнени култури.

Отгледаните фазани сами напускат дворовете, прелитайки над мрежите. Това показва,

че птиците са здрави, силни, с добро оперение и сами се разселват. Ловната наука и

практика показват,  че най-добрият метод на разселване на фермените птици е

саморазселването от волиерите. 

Груба  грешка  и  порочна  практика  е  пускането  им  директно  от

транспортните  кафези  или  прогонването  на  фазаните  от  волиерите  след

няколкодневен престой. 

8. Подготовка на ловните райони

За оцеляването и успешното адаптиране на фазаните в ловните райони е важно

да се извършат допълнителни ловностопански мероприятия. В близост до волиерите

трябва  да  се  поставят  хранилки  –  навеси.  Те  трябва  да  се  зареждат  системно  с

естествена храна, използвана в периода на отглеждане. Необходимо е да се засеят

неголеми дивечови ниви с различни зърнени и фуражни култури. След прибирането на

реколтата през октомври и ноември в много райони естествената храна намалява и

дори  липсва.  Това  принуждава  фазаните  да  мигрират.  Тези  дивечови  ниви  играят

отлична  роля  и  на  временни  укрития  и  убежища  за  дивеча.  За  целта  ловните

стопанства  и  ловните  сдружения  може  да  използват  собствени  или  наети  земи  от

държавния или общинския поземлен фонд. Необходимо е още преди получаването на

фазаните за доотглеждане да се намали плътността на лисицата, чакала и бялката и

не трябва да се допуска скитане на безпризорни и пастирски кучета. В ловните райони,

където фермените птици презимуват успешно и се размножават,  трябва системно и

упорито да се регулират свраката и сивата врана. 

Доотглеждането  на  фазаните,  независимо  на  каква  възраст  са  те,  изискват

много познания и умения от гледачите. Много често неуспехите в този процес са от

субективен характер и така се компрометира целият цикъл и смисъл на изкуственото

развъждане  на  дивеч.  Правилен  подход  е  гледачите  да  преминават  ежегоден

инструктаж или кратко обучение от специалисти.

II.  ДООТГЛЕЖДАНЕ  И  РАЗСЕЛВАНЕ  НА  ФЕРМЕНИ

ЯРЕБИЦИ
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Необходимостта  от  разселване  на  яребици  произтича  от  значителното

намаляване  на  запаса  и  ползването  на  този  ценен  ловен  вид  в  последните

десетилетия. Тази тенденция, свързана най-вече с модерните земеделски практики, се

наблюдава в цяла Европа. В Англия, от 1985 до 2000 г., запасите са спаднали с над 80

%  (Buner  &  Aebischer, 2008). Такава  е  ситуацията  и  в  повечето  страни  на  нашия

континент (World Pheasant Association and IUCN/SSC Re-introduction Specialist  Group,

2009). Ползването на яребица намалява и в България, с изключение на някои райони

на Тракия в Южна България. 

Яребицата се развъжда във ферми успешно в България от 2000 г. Неуспешни

опити  са  правени  през  70-те  год.  на  миналият  век  по  т.н.  „датски  метод“.

Експериментирани са различни методи на развъждане на яребици с турски произход

(Нинов,  Михайлов,  2019).  Днес  яребици  се  развъждат  в  няколко  производствени

стопанства, но на места птиците са с произход от Дания, което не се отразява добре на

тяхната  оцеляемост  в  природата  след  разселване,  както  и  на  естественото

възпроизводство  на  разселените  птици.  Проучванията  във  Финландия  и  личните

сведения  от  Дания,  показват  че  разселването  на  „датски“  яребици  значително

понижава оцеляването  и  възпроизводството  както  на  разселените  птици,  така  и  на

яребиците от дивата популация. 

Най-добри  резултати  се  получават  при  работа  с  основно  стадо  от  местни

яребици или с произход от съседни на България страни. В последните години у нас се

разселват  между  20 000  и  30 000  яребици,  но  ефективността  на  методите  за

разселване и оцеляемостта на птиците е много ниска. 

II.1.   Избор на район и място за разселване

Преди да бъдат разселвани яребици в един ловен район, е необходимо да се

провежда мониторинг  (таксиране)  върху естествената популация.  Не се препоръчва

разселване там, където плътността на популацията през пролетта е над 2 двойки на 1

km2 (100 ha). Тази минимална плътност трябва да бъде установена поне върху 4-5 km2

(400-500 ha)  от  площта  на  ловния  район.  При  такава  минимална  плътност  през

пролетта не е необходимо разселване. 

С други думи, ако в района има успешно презимувало поне едно ято на 100 ha,

не е необходимо разселване.  По-добре е усилията и средствата да се насочат към

стопанисване на местообитанията и опазване на птиците. Това включва подобряване

на естествената хранителна база,  създаване и опазване на укритията и убежищата,

системен  контрол  върху  числеността  на  хищниците  чрез  лов,   подхранване  през

зимата, спиране на лова при есенен запас под 20 яребици на 100 ha.

17



Ловният  район,  в  който  ще  разселваме  яребици,  трябва  да  отговаря  на

екологичните  изисквания  на  вида.  Разселването  на  птици  в  ниско  производителни

местообитания води до значителни загуби (до 100 %), както и на много средства на

ловците (Angelov et al., 2019).  За предпочитане е да се разселват яребици в ловните

райони с надморска височина до 700-800  m,  заети от обработваеми земи, в които се

отглеждат предимно зърнени култури, с разнообразие на земеделските площи, малка

големина  на  отделните  парцели  и  мозаечно  разположени  убежища  и  укрития  от

храстови формации,  висока тревна растителност и синури (фиг.1).  Дребноплощният

характер на земеделието е гаранция за успех.

Фигура 1. Подходящи местообитания за яребица.

II.2.   Подготовка на района за разселване

В  ловния  район  трябва  да  има  постоянна  растителна  покривка,  която  да

осигурява добра хранителна база през зимата,  както и места за гнездене напролет,

трайни убежища и укрития. В някои страни от Западна Европа са постигнати добри

резултати  чрез  оставяне  на  нетретирани  с  пестициди  ивици  по  периферията  на

земеделските  блокове,  а  също  чрез  създаване  по  синурите  на  тревни  ивици,

предоставящи места за гнездене и насекомна храна. Наличието на насекомна храна е

ключов фактор за оцеляването на малките. Алтернатива на този подход са дивечовите

ниви на малки площи, които да се засяват с просо, царевица, ечемик, пшеница, овес,

ръж, люцерна, репко, без да се прибира реколтата. Ивиците с тревна растителност и

дивечовите ниви трябва да са равномерно разпределени по територията на ловния

район, за да се избегне концентрацията на яребиците и увеличаването на загубите от
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хищници. Площта на дивечовите ниви трябва да е поне 2 декара на 100 ha.  или на 1

km2 площ.

При наличие на продължително задържаща се снежна покривка е необходимо

да се осигури поне една хранилка на ято през зимата или на гнездеща двойка през

пролетта,  при  пролетно  разселване.  Хранилките  трябва  да  се  зарежат  поне  до

настъпване на пролетта, за да останат разселените двойки в района. Те трябва да са

разположени  в  близост  до  убежища.  Изборът  на  място  и  разположението  на

хранилките е от решаващо значение за успеха на подхранвене.

Контролът върху числеността на хищниците,  най-вече лисици,  порове,  белки,

скитащи  кучета  и  котки,  трябва  да  е  системен  и  да  продължи  и  през  пролетните

месеци, до края на юни. В този период загубите от хищници при яребицата са най-

големи. Проучванията в Англия показват, че чрез подходящо стопанисване и контрол

върху числеността на хищниците само за пет години запасите могат да се увеличат от

средно 3 двойки на 100 ha до 18 двойки на 100 ha. Необходимо е активно и системно

да се регулира и контролира чрез лов и числеността на сивите врани и свраките.

II.3.   Транспортиране на птиците

Желателно  е  за  разселване  да  се  вземат  яребици  от  производствени

стопанства, в които произходът на основното стадо е местен и не е от Западна Европа.

От фермите се вземат само здрави и жизнени птици, с добро оперение. Въпреки

че  инстинктът  на  дивеч  може  да  се  възстанови  при  доотглеждането,  птиците  с

напреднал процес на одомашняване трябва да се избягват. Всяка партида яребици за

разселване  трябва  задължително  да  бъде  придружена  от  ветеринарно-медицински

сертификат,  който  се  издава  от  местните  ветеринарни  власти,  които  следят  за

производствения  процес  във  фермата.  Поне  два  дни  преди  транспортирането  във

фермата  трябва  да  се  добавят  към  храната  на  птиците  антибиотици,  пробиотик,

кокцидиостатици и поливитаминни препарати,  за да се избегнат загубите от стреса.

Транспортните кафези се почистват и дезинфекцират предварително. 

Яребиците се транспортират при спазване разпоредбите на Наредба №  26 от

28.02.2006 г.  за  ветеринарномедицинските  изисквания  за  хуманно  отношение  към

животните по време на транспорт. Препоръчително е за доотглежане да се използват

яребици на възраст от  5  до  8 седмици (35 – 56-дневни). В транспортните кафези с

размери 850/500/300 мм. могат да се транспортират до 25 бр. 3 седмични, до 20 бр. 6-7

седмични и до 15 бр.  яребици над 8 седмици.  Птиците трябва да имат достатъчно

пространство,  за  да  не  се  стресират,  кълват  или  задушават.  При  нареждането  на
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транспортните кафези, между тях се осигуряват тунели. Превозното средство трябва

да е закрито. При транспортиране през лятото, юли или август, не трябва да се спира

за почивка, но трябва да се осигурява проветряване. Транспортирането на яребиците

през летните месеци се прави рано сутрин или късно привечер.  Препоръчително е

пътят от фермата до ловния район да не е повече от два – три часа.

II.4.   Устройство на волиер и адаптационна клетка

Преди разселване яребиците се поставят във  временен волиер или  подвижни

адаптационни клетки.  Временният волиер се  изгражда на местата за  разселване.

Целта  е  да  поставим  птиците  в  естествената  им  среда,  като  в  периода  преди

разселването им ги предпазим от хищници, стрес и им осигурим постепенна адаптация.

Когато  е  възможно,  поне  1/3   от  площта  на  волиера  се  разорава  и  засява  със

земеделски култури – царевица, пшеница, овес, просо и др. като се осигури на птиците

естествена храна и укритие (фиг. 2).

Фигура 2. Временен волиер за доотглеждане на яребица (снимка: Гр. Груйчев).

Всеки волиер е с оградна мрежа с височина най-малко 2 m. Покривната мрежа

трябва да бъде мека, разположена на по-голяма височина в средата чрез поддържащи

я пилони, за да се осигури по-голямо жизнено пространство на птиците. Площта на

волиера се проектира така, че на една птица да се осигури 3-5 m2. Оградната мрежа се

вкопава в земята и долният ѝ край се подгъва навън и се укрепва здраво в основата.

На 2 m около волиера се прокарва електропастир с 3 проволки през 15-20 cm. Вътре се

поставят навеси,  за подслон при неблагоприятно време като се   осигури поне 1  m2

навес на 15-20 яребици.  Във волиера се поставят автоматични хранилки и поилки,
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които се зареждат преди доставянето на птиците, така че да осигурят храна и вода

поне за 2 седмици. През това време достъпът на хора, домашни животни и пастирски

кучета трябва да се преустанови. 

Яребици  може  да  се  доотглеждат  и  разселват  с  помощта  на  подвижни

адаптационни клетки.  Разселват се полово зрели яребици или брачни двойки през

пролетта или цели социални групи през есента. Срокът на доотглеждането е кратък,

поради малката площ и високата плътност на птиците,  като тук идеята е за кратко

време  да  свикнат  с  местообитанието  и  да  се  задържат  в  района  на  разселване.

Птиците трябва да бъдат предварително адаптирани към естествената храна и да са

отглеждани във фермите при по-ниска плътност.  Използват се телени адаптационни

клетки  с  размери:  дължина  2.5 m,  ширина  1 m,  и  височина  0.3  –  0.4  m (фиг.  3).

Половината  от  пространството  е  закрито,  за  да  могат  птиците  да  се  крият  при

евентуална  атака  от  неприятели.  Тези  клетки  са  компактни,  лесно  преносими  и

сравнително евтини.  Заради малката височина обаче птиците нямат възможност да

летят и не трябва да престояват в клетката повече от 2-3 денонощия. 

Фигура 3. Адаптационна клетка (по модел, описан от Михайлов и кол., 2005).

Друг  вариант  на  адаптационна  клетка  е  с  дървена  конструкция  и  по-голяма

височина (фиг.  4). Размерите ѝ са: дължина 2.5 m, ширина 1.0 m, и височина 1.0 m.

Подът на клетката е мрежест, за да се осигури достъп на яребиците до естествената

растителност.  В  долния  край  на  клетката  има  врата  на  пружини,  която  се  отваря

дистанционно. Половината от площта е закрита, за да могат птиците да се крият при

евентуална  атака  от  неприятели.  Укритието  създава  втори  етаж  и  увеличава

използваемата площ на клетката. Срокът за престой на яребиците в този тип клетки е

до една седмица.
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Фигура  4.  Адаптационна  клетка  за  доотглеждане  на  яребици  (снимка:  Евл.

Ангелов).

Подвижните адаптационни клетки се поставят в близост до убежища и укрития,

за да се предотврати мигрирането на яребиците след разселване. Клетката трябва да

бъде прикрита от едната страна, но същевременно птиците да имат видимост откъм

предната част. Така при атака от неприятели, те имат възможност бързо да се скрият.

Всяка клетка се зарежда с храна и вода за една седмица преди поставяне на

птиците  за  доотглеждане.  При  поставянето  на  клетката  на  земята,  птиците  имат

възможност  да  използват  тревната  растителност  под  нея  за  храна,  а  и  хищниците

нямат възможност за достъп откъм пода на клетките. Въпреки всичко, адаптационните

клетки  привличат  хищниците  и  безпокойството  на  птиците  започва  най-често  от

първата нощ на престоя им в клетката. За да избегнем  стрес от присъствието и атаки

на хищници, е добре да се постави електропастир на най-малко на 2  m около всяка

адаптационна клетка.

II.5.   Доотглеждане, хранене и профилактика на птиците

Целта  на  доотглеждането  е  адаптацията  към  естествената  среда,  към

естествената храна в района, както и поведенческа адаптация, свързана с опазването

от хищници и възстановяване на дивечовия инстинкт. 

Храненето на яребиците при доотглеждането, след поставянето им във волиера,

е  от  изключителна  важност  за  адаптирането  им  към  естествената  храна  в
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местообитанията.  То  може  да  започне  с  комбинираната  фуражна  смеска,  която  са

получавали  във  фермата,  но  постепенно  количеството  на  смеската  трябва  да  се

намалява и да се заменя с дребно натрошена смеска от семена на царевица, пшеница,

ечемик, овес, слънчоглед, соя. Могат да се добавят отсевки и различни диви семена.

Периодично, с фуражната смеска или концентрирания фураж, се дава свежа зелена

храна от люцерна, детелина, фий, репко, житни треви. Най-добре е зелената храна да

е ситно накълцана и добавена към хранителната смеска. Може да се предоставя и

навързана  на  снопчета.  Храненето  на  яребиците  зависи  от  възрастта  на  птиците.

Обикновено те се вземат за разселване между 35 и 56-дневна възраст (5-8 седмици).

До 45-дневна възраст все още могат да се хранят с целодажбена фуражна смеска, със

съдържание на протеин 26 %. Постепенно тази храна се заменя с описана смеска от

семена на културни и диви растения. Яребиците, когато са във волиер на земята, се

възползват и от естествената храна, включително и животинска храна, като за целта

обработваме и засяваме предварително част от волиера.

Дневната дажба на една птица до 60-дневна възраст се състои от 30 g фуражна

смеска или 20-30 g зърнен фураж и отсевки, и свежа растителна храна на воля. След

60-дневна възраст дневната дажба се увеличава на 35 g зърнен фураж на птица, но не

е желателно престоят на птиците във волиерите и клетките да е толкова дълъг.

За да се преодолеят физиологичните ограничения, свързани с привикването на

яребиците  към  определени  фуражи  с  ниско  съдържание  на  целулоза  и  сурови

влакнини,  трябва  да  адаптираме  плавно  птиците  към  естествената  храна  в

местообитанието.  Препоръчително е  тази  адаптация да започва  още във фермите,

където  след 45-дневна възраст се увеличава  количеството на суровите  влакнини в

храната. След разселването в природата птиците ще използват храна богата на сурови

влакнини и е необходимо тяхната храносмилателна система да бъде готова за това.

Още във фермата наред с целодажбените смески трябва да се подават и отсевки или

начукано жито, царевица, както и зелена храна, със накълцани листа на житни треви.

Когато предоставим предпочитаната диворастяща растителност от естествената среда

на  птиците,  фермените  яребици  много  по-лесно  се  научават  да  използват  тази

естествена храна. Адаптирането към фуража става и в адаптационните клетки, като се

смесват  равни  части  целодажбена  смеска  и  отсевки  или  различни  диви  семена  и

зелени храни. 

Профилактиката е от изключително важно значение за успеха на разселването.

Фермените птици страдат от много паразитни и инфекциозни заболявания. Най-опасни

са  птичият  грип,  нюкасълската  болест,  орнитозата,  холерата,  сингамозата  и

кокцидиозата. За да се предпазят от  заболявания, както и за да преживеят успешно
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стреса от транспортирането, на птиците се дават по определена схема антибиотици,

пробиотици,  поливитаминни  препарати,  селенови  препарати,  третират  се  с

кокцидиостатик и препарат срещу хелминти (напр., Flubenvet Intermediate). Кафезите за

транспортиране  задължително  се  дезинфекцират  преди  и  след  всяка  употреба.

Веднага  след  поставянето  им  във  волиерите  и  адаптационните  клетки  им  се  дава

антибиотик  и  поливитаминен  препарат.  За  предпазване  от  кокцидии е  добре  да се

сменят местата на адаптационните клетки преди всяко поставяне на яребици, както и

да  се  осъществява  пълна  дезинфекция  на  почвата  и  клетките.  Добавянето  на

кокцидиостатик и препарати става по схема, която се назначава от ветеринарен лекар.

Най-трудно  се  възстановява  инстинкта  на  птиците  за  самосъхранение  и

предпазване  от  неприятели,  включително  хора,  домашни  животни,  кучета  и  др.

Яребиците трябва да привикнат да възприемат както своите естествени неприятели,

така и хората и домашните кучета като опасност и да реагират със защитна реакция.

Затова в етапа на доотглеждане човешкото присъствие,  трябва да бъде сведено до

минимум. За да бъде изпълнима подобна схема на адаптиране, хранилките  и поилките

във  волиерите  трябва  да  бъдат  оборудвани  с  наклонени  pvc тръби,  през  които

гледачите подават малки количества фуражи и вода според дневната норма, без да

влизат и да обезпокояват фазаните във волиера. Този подход се практикува, когато не

се използват автоматични хранилки. Гледачите трябва да са едни и същи, да влизат по

- рядко във волиера, с едни и същи дрехи, по здрач, без резки движения.

II.6.   Препоръчителни практики и методи за разселване

Известни  са  два  основни  подхода  за  разселване  на  яребици  –  есенно

разселване на млади птици или семейни групи и пролетно разселване на възрастни

яребици. Колкото по-млади са птиците, толкова по-лесно ще се адаптират към средата

и ще възвърнат дивечовия си инстинкт. Младите птици преживяват по-лесно стреса при

транспортиране.  Есенното  разселване  е  по-успешно,  ако  още  във  фермите  са

обособени семейни групи от няколко възрастни и 10 - 15 млади яребици, отглеждани в

отделни боксове или паркчета.

Есенно разселване

Най-добре е ако семейните групи, с няколко възрастни яребици, са обособени

още във фермите. Могат да се поставят една или две възрастни птици от фермата

заедно  с  малките  още  през  юли,  когато  яребичетата  са  на  около  5-6  седмици.

Възрастните  птици  в  началото  трябва  да  бъдат  отделени  от  малките,  за  да  не

проявяват агресия. След като се успокоят, обикновено след 24 часа, възрастните се
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пускат при малките. Така те оформят социалните взаимоотношения в ятото, както с

естествените си родители.

Обособените семейни групи се поставят във волиер или  адаптационна клетка

най-късно през август или началото на септември. Използват се автоматични хранилки

и поилки. Не е желателно клетката да се доближава от хора на по-малко от 20 m. Ако

се наложи, това трябва да става  рано сутрин или късно вечер, по здрач. В началото

чрез  храната  и  водата  им  се  предоставят  пробиотици,  кокцидиостатици  и

поливитаминни препарати. Схемата зависи от възрастта на птиците и се назначава от

ветеринарен лекар.

При липса на семейна група, във волиера на всеки 10 до 15 млади яребици се

пускат и 2-3 възрастни яребици, които са отглеждани заедно във фермата, така че да

формират помежду си социални взаимоотношения и да имат поведението на птиците в

ято. По-евтино е да се използват адаптационни клетки, но при необходимост от по-

дълъг престой за адаптация, както и за да привикнат към естествената храна, е по-

добре да се използва волиер. Всяка птица трябва да има свободен достъп до храна,

чиста вода, пясък и подслон от вятър и дъжд по всяко време. Добре е ако в района на

разселване  има   диви  възрастни  яребици.  Наличието  на  свободни  диви  птици  е

предпоставка  за  „осиновяване“  на  малките  от  фермата.  За  да  се  разчита  на

„осиновяване“  в  началото  в  адаптационната  клетка  могат  да  се  поставят  само 3-5

малки, а когато се появи осиновител, да се добавят и останалите яребичета. Това се

прави по тъмно, през нощта. Ако бъде забелязана поне една възрастна птица около

клетката, тя не бива да се доближава и прогонва. Възможно е да се наблюдава само от

безопасна  дистанция.  Възрастните  яребици  се  опитват  да  установят  звукова

комуникация  с  малките,  които  от  своя  страна  реагират  с  писукане.  При  подобно

поведение,  птиците  се  оставят  на спокойствие.  Ако  възрастните  птици все  още са

около клетката, може да се отвори вратата дистанционно и те да бъдат освободени.

Ако до една седмица не се появи „осиновител“,  вратичката се отваря и птиците се

разселват, но оцеляемостта в този случай е по-ниска.

За най-добър резултат в един район от 400-500  ha  трябва да се пуснат до 10

семейни групи с по 10-15 малки. Добре е групите да са наблизо, за да комуникират

помежду си,  но  на  повече  от  400  m  една  от  друга,  за  да  не  се  смесват  (Buner  &

Aebischer, 2008). За по - добър резултат през октомври в същия район могат да се

пуснат още няколко групи. 

Пролетно разселване 
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Птиците  престояват  през  зимата  във  покрит  волиер  в  равно  полово

съотношение. Храненето и профилактиката са както вече описаните, но хранителната

дажба е по-голяма, както на птици след 60-дневна възраст. Изчаква се формирането на

двойките с първото трайно затопляне на времето през февруари и началото на март.

Оформените двойки се преместват в подготвени адаптационни клетки, разположени до

500  m от  волиера  и  на  повече  от  400  m  една  от  друга.  Птиците  престояват  в

адаптационните клетки 2-3 дни и се освобождават. При този метод трябва внимателно

да се следи за проява на агресия от мъжките. Ако имат агресивно поведение, птиците

се освобождават веднага. 

Друг вариант на пролетно разселване е освобождаването на яребици от волиера

или чрез адаптационните клетки преди чифтосването. За различните части на страната

този период е от февруари за Южна България до март за Западна и Северна България.

Характерът  на  времето  също  има  значение  в  текущата  година.  Препоръчва  се

освобождаване  на  яребиците  от  волиера  на  порции,  през  няколко  дни,  с  цел

чифтосване  с  местните  птици.  Разселването  на  фермените  птици  трябва  да  се

извърши  няколко  седмици  преди  разпадането  на  ятата  на  местните  яребици  и

чифтосването им.

Желателно е да се проследява заемането на гнездова територия и успеха на

размножаването.  Това  показва  дали  сме  провели  правилно  доотглеждането  и

разселването и да се правят съответни изводи и корекции.

II.7.   Мониторинг на разселените яребици

При всички методи на разселване е важно да се провежда мониторинг върху

резултатите.  Птиците  се  маркират  с  цветни  пръстени  на  двата  крака  за  по-голяма

сигурност,  в  случай  че  единият  се  изгуби.  Всяка  година  се  използват  пръстени  с

различен цвят. Така се установява през ловния сезон какъв процент от отстреляните

яребици са разселени и каква е оцеляемостта на разселените птици. 

В  Англия,  шест  месеца  след  разселването,  най-висока  оцеляемост  имат

разселените  семейни  групи  (20  %).  При  есенно  разселване  през  октомври

оцеляемостта е 10 %, а при пролетното разселване  на двойки едва 9 %. Най-ниска е

оцеляемостта  на  младите  яребици,  които  са  разселени  без  да  са  осиновени  от

възрастни птици (едва 7 %).  Преживелите след период от шест месеца птици имат

много висока оцеляемост (36 %), което показва тяхната добра адаптация. Средно 89 %

от оцелелите птици остават в района на разселване, на не повече от 1.5 km от мястото

на освобождаването им. Голям процент от тях се размножават успешно. 
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Проучванията у нас показват много ниска оцеляемост на разселените птици,

независимо от метода, когато птиците се разселват в нископродуктивни местообитания

(Angelov et al. 2019). Птиците остават в района, но около 80 % от разселените птици

загиват през първата седмица след разселването, а едва 5 % доживяват повече от две

седмици. Въпреки привикването към естествената храна и активацията на инстинкта за

самосъхранение, разселените птици са с по-слаби летателни способности в сравнение

с тези на дивите. Правилното развитие на летателната мускулатура до голяма степен

зависи от технологията на отглеждане във фермите и подобен дефицит не може да

бъде преодолян за няколко дни в адаптационната клетка. От тази гледна точка,  по-

удачно е доотгледането в адаптационен волиер с нужното жизнено пространство за

всяка птица.

Оцеляемост  над 15 % в  първите  шест  месеца  след разселване  се счита  за

много добър резултат.  В първата година след разселване,  както и  в  местата около

разселването, не бива да се ловува на яребици. При правилно прилагане на методите

за доотглеждане и разселване, резултатите са налице още в първите две години.

Описаните  методи  за  доотглеждане  и  разселване  на  фермени  фазани  и

яребици и резултатите от тях са базирани на наши собствени публикувани и

непубликувани проучвания и опити (Михайлов и кол., 2005; Angelov et al., 2019;

Нинов, Михайлов, 2019), както и на опита в Англия между 2004 и 2006 г. (Buner &

Aebischer, 2008).
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