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За ваксинацията на чакалите и лисиците против бяс разчитаме на
ветеринаро-медицинската служба в Белоградчик. Това каза за Радио „Фокус”- Видин
Владислав Антонов, специалист по лова в ЛРС „Миджур”. Той посочи, че ваксинацията
предстои и ще бъде извършена след като излязат резултатите от миналогодишните
изследвания. „Миналата година имаше заповед всяка убита лисица и чакал да се
изследват за бяс. Ветеринарните лекари от своя страна изчисляват колко от животните
са болни. Така те разбират какво е състоянието на нашите хищници и според резултата
се вземат необходимите мерки”, обясни Антонов. Той допълни, че резултатите от тези
изследвания все още не са готови, когато излязат, тогава ще се предприемат и действия
по ваксинация срещу бяс. Според Владислав Антонов на територията на ЛРС „Миджур”
няма фрапиращи завишения на заболели от бяс хищници. Той допълни, че болестта
може лесно да се идентифицира чрез външни признаци. „Болното животно е
отслабнало, измършавяло, поведението му е странно и нетипично, прави неадекватни
движения и влиза в населени места. Такива случаи ние не сме регистрирали и това
донякъде ни успокоява за момента”, довърши Антонов.
За 2015 година в ловно сдружение „Миджур” са отстреляни само два сръндака. Това
каза за Радио “Фокус”- Видин Владислав Антонов, специалист по лова в сдружението.
Той посочи, че на територията на ловното сдружение няма констатирани бракониери на
сърни и елени. „Единственото нарушение за миналата година е на трима наши членове,
които са изключени от редиците на сдружението за нарушаване на Закона за лова и
опазване на дивеча. Наказателното постановление бе издадено от РДГ-Берковица и по
нашия устав за това нарушение следва да бъдат изключени”, коментира Антонов. Той
посочи, че за отстрел на сърна ловецът трябва да притежава удостоверение за
придобито право на подборен лов. „Ловецът трябва да е преминал специален курс на
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обучение, да се е подготвил по подборния лов, защото той е по-специфичен от
обикновения. Най-специфичното на подборния лов е това, че ловецът трябва да е
наясно кое животно трябва да се отстреля и кое да се запази, за да не се нарушава
популацията им”, обясни Владислав Антонов. Той допълни, че като се отстраняват
животните с признаци на лошо развитие т.е. основни проблеми, които се забелязват по
рогата на животното и в поведението му, се подобрява жизнеността и устойчивостта на
дивеча. Най-важната задача на ловните сдружения е да запазват дивечовите инстинкти
на животните в горите. Владислав Антонов допълни, че няма отстреляни елени през
миналата година на територията на сдружението. „Елени се наблюдават в горните
планински части на дружеството около селата Горни Лом и Чупрене. Там релефа е
високопланински и има добре запазени популации на благороден елен, въпреки че
броят им е силно намалял от миналото досега. Имаме дивечовъден участък към
ДГС-Миджур в Чупрене, където се наблюдава по-голяма популация на благороден
елен”, обясни Антонов и допълни, че сърните са повсеместно разпространени на
територията на ловно сдружение „Миджур”.
Радио “Фокус”- Видин //
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