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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО БУДІВНИЦТВА І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОЛЬЄРІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ВИПРОБУВАНЬ, ЗМАГАНЬ І ПРИТРАВКИ МИСЛИВСЬКИХ СОБАК ПО
ПІДСАДНОМУ КАБАНУ
І. Будівництво
Будівництво, відбір місця для вольєр проводиться з метою проведення притравки
мисливських собак, котрі належать членам Федерації мисливського собаківництва
України, а також проведення іспитів і змагань для визначення робочих якостей
мисливських собак по підсадному кабану.
Вольєр будується у безпосередній близькості адміністративних об’єктів ФМСУ для
забезпечення контролю за кабанами, котрі утримуються в вольєрі, і проведення притравки
мисливських собак.
Ділянка для вольєра підбирається в лісі, який складається із середньовікових груп
деревних порід з гладеньким стовбуром, густого підліску або насаджень молодняку.
Наявність болотної ділянки або штучної водойми обов’язкова.
Форма вольєру – чотирикутник без гострих кутів або звужень. Розмір – від 6 до 10
га для проведення іспитів і від 10 га для проведення змагань. Притравка мисливських
собак проводиться у будь-якому вольєрі. Для забезпечення безпеки роботи експертів у
вольєрі встановлюються спостережні вишки, проте у вольєрах площею більше 20 га
вишки можуть не встановлюватися.
Вольєр загороджується металевою сіткою, закріпленою на залізобетонних
(дерев’яних) стовпах. Стовпи закопуються в землю на 0,8 м і міцно закріплюються.
Відстань між стовпами – 2 м, висота загорожі – 2 м. Сітка закопується в землю на глибину
не менше 0,5 м і закріплюється будь якими способами для запобігання підкопу і виходу
кабанів, що утримуються у вольєрі.
Будівництво сховища для кормів передбачається поза територією вольєра.
Вольєр для проведення притравок, випробувань та змагань по борсуку може
будуватись як самостійне спорудження, так і як комплекс зі штучними норами і вольєрою
з кабанами. Вольєра повинна бути поруч із адміністративними об’єктами та іншими
притравочними об’єктами, але таким чином, щоб не перешкоджати роботі на них.
Ділянка для вольєра повинна знаходитись в лісі с густім підліском, кущами та не
менш ніж трьома завалами, де би міг сховатись борсук. У випадку коли розмір вольєра
наближається до 1,5 га, кількість завалів повинна бути від 4 до 5. Форма вольєра –
чотирикутник без гострих кутів або звужень. Розмір – від 0,6 до 1,5 га. Вольєр більшої
площі не е зручним з точки зору проведення польової експертизи. Вольєр загороджується
сіткою у такий же спосіб, як і вольєра для кабанів. Крім того, верх сітки повинен мати
козирок с нахилом всередину вольєрі щоб борсук не міг перелізти огорожу.
ІІ. Утримання кабанів та борсуків.
Для проведення іспитів у вольєрі застосовується один однорічний кабан, а на
змаганнях – група кабанів із 3-4 звірів старшого віку. Для запобігання травмування собак
забороняється використовувати масивних сікачів і свиноматок з поросятами.
Годівля кабанів проводиться відповідно до наступного раціону:
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Найменування корму

Доза на 1 голову на добу, кг

Зернові (овес, кукурудза)
2,0
Коренеплоди
4,0
Висівки
0,3
Жолуді
0,5
Сіль (солонець)
0,02 (постійно)
Диких кабанів годують на кормовому майданчику, корм викладають у декількох
місцях в корита.
Забезпечення тварин водою обов’язкове.
У вольєрі рекомендується створювати кормові ремізи з різноманітних видів
сільгоспкультур: куузіку, топінамбуру, саротамнусу (на пісках, сосняках), люпину
жовтого кормового, ріпи-стерняшки, чуфи.
ІІІ. Обов’язки єгеря, що закріплений за вольєром
Єгер зобов’язаний забезпечити безперебійну роботу в вольєрі по притравках,
випробуваннях і змаганнях мисливських собак, слідкувати за технічним станом загорожі,
вишок, не допускати їх поломок і псування, проводити дрібний ремонт, правильно
витрачати корм.
Під контролем єгеря проводяться притравки мисливських собак й інструктаж з
техніки безпеки з обов’язковим письмовим засвідченням (підписом) про його
проходження власниками мисливських собак у журналі до їх входу в вольєр. Єгер
відповідає за оплату заходів, що проводяться.
Притравлювати у вольєрі собак невідомого походження категорично заборонено.
У випадку травмування собаки від підсадного кабана або його загибелі під час
роботи у вольєрі, ФМСУ не несе за це матеріальної відповідальності.
ІV. Матеріальне забезпечення
Витрати, пов’язані з будівництвом вольєру, придбанням й утриманням кабанів,
здійснюються за рахунок коштів обласних або районних відділень ФМСУ, мисливських
господарств або приватних осіб. Для відшкодування витрат власники вольєр
встановлюють розцінки за користування вольєром самостійно.
Правління ФМСУ

