Udvalg for markvildt og natur

Udsætning af agerhøns:
Lav en familieflok

Formålet med at udsætte familieflokke er sammen med biotopforbedringer at skabe en agerhønebestand, som kan reproducere sig selv og danne grundlag for jagt med stående hund.
Vil man udsætte agerhøns, så skal biotopen være til det. Agerhøns stiller krav om et varieret
landbrugsareal.
Stubmarker samt lodne kanter, mindre beplantninger og andet, der kan skabe overgange mellem
kulturafgrøderne, er absolut et must.
Ifølge det britiske Game & Wildlife, Conservation Trust bør man ikke i første omgang satse på
udsætning, hvis man har flere end otte ynglende par/400 ha.
Her bør man satse på de vilde fugle, gøre biotopen bedre, lave netværk af foderpladser og holde
prædatorerne på et lavt niveau.
Se folderen Marken kan blive et godt levested ...

Udsætningspladsen
Udsætningspladsen skal
ligge et strategisk rigtigt sted
i terrænet.
Der bør være så åbent, at
der kommer sol, men der skal
også være dækning omkring
volieren.
Det kan godt betale sig at
lave en ordentlig voliere, som
er let at stille op og fjerne
igen.
Pladsen sikres mod firbe-net
rovvild med strøm.
Der findes i handelen ganske
glimrende små batterihegn.
Volieren forsynes med en
udslusningsrist med 40 millimeter mellem stængerne.
Den skal holdes lukket, indtil
udslusning skal finde sted.

Klargøring
Sæt et par agerhøns, der er
færdige med at lægge æg,
i buret. Lad dem have ro en
lille uges tid. Fodr med vand
og hvede. Vegetationen bør
fjernes eller klippes helt ned.
Lav skjul i form af gran- eller
fyrgrene.
For meget vegetation kan
gøre det vanskeligt at holde
kyllingerne tørre i dårligt vejr.
Der bør være snittet halm i
bunden.
Der må ikke være steder,
hvor kyllinger kan komme i
klemme.
Vand- og fodertrug skal være
rene.
Brug helt flade foderbakker
til at begynde med (lavet af
masonitplade med den ru side
opad).
Vanding foregår nemt med en
lille vandautomat beregnet for flaske på halvanmden liter.
Volieren sikres mod dårligt vejr med en eller anden form for overdækning.

Adoption

Tag ca. 18-20 daggamle kyllinger, og sæt
dem forsigtigt ud på jorden i volieren.
Lad agerhønsene få ro. Efter en times tid
har de gamle fugle taget kyllingerne til sig.
De vil nu passe dem, som om det var deres
egne. Der fodres med agerhønestarter.
Der må ikke være sand i volieren de
første to uger. Kyllingerne æder det i stedet
for foder og dør, da de endnu ikke har
udviklet en kråse.
Det kan naturligvis forekomme, at adoption ikke finder sted, men det er yderst
sjældent.
Lad være med at stresse fuglene, så
tilsyn hver anden dag vil være tilstrækkeligt.
Efter et par uger kan man begynde at give lidt grønt. Nu skal kyllingerne også have sand til
kråsen. Brug vasket sand.
Mængden af grønt øges for hver uge. Efter ca. fem uger kan man fodre kyllingerne med voksefoder.
Efter et par uger kan det godt betale sig at udskifte den flade foderbakke med en lille foderautomat. Det minimerer foderspild, og man undgår fugtigt foder omkring fodringsstedet.

Ud i naturen
Når kyllingerne er fire til
fem uger gamle, kan man
lukke op for udslusningssristen.
Nu kan kyllingerne løbe
ud og ind, men de gamle
bliver i volieren. Der skal
opstilles en foderautomat
uden for volieren, så
kyllingerne hurtigt vænner sig til at hente føden
her.
Det kan anbefales at
stille en tagplade eller
lignende over udslusningsstedet. Det
minimerer risikoen for
prædationen.
Syv til otte uger gamle
er det tid for flokken til at forlade volieren. Lad et par stykker blive tilbage i volieren i et par uger,
hvorefter de kan slippes ud til de andre. Fuglenes flokfølelse vil holde dem sammen omkring
volieren i den første tid på grund af kaldefuglene.
Husk, at kaldefuglene skal være sluppet fri inden den 16. august.
Hvis biotopen er i orden, vil flokken holde til i området gennem hele efteråret og vinteren.
Husk at fodre helt frem til næste sommer.

Vilde og opdrættede fugle
Den bedste udsætning, man kan foretage, er på steder, hvor et par høns ikke har haft ynglesucces.
Et sådant par vil hurtigt adoptere hele flokken og føre den sikkert rundt i terrænet.
Almindeligvis tager parret også gerne forældrefuglene fra volieren med uden problemer.
Fordi hønsene uden kyllinger er vant til terrænet og har etableret sig der, vil man med sikkerhed
have glæde af flokken efteråret igennem.
Den vil med stor sandsynlighed blive på terrænet vinteren igennem og indgå i udparringen det
følgende forår.
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