Fasan (Phasianus colchicus)
Beskrivelse
Videnskabeligt navn: Phasianus colchicus
Synonymer: Ictalurus melas
Kaldenavn: Fasan
Beskrivelse: Fasanen kan blive mellem 53-89 cm lang, have
et vingefang på 80-90 cm og have en vægt på mellem 900 og
1400 g. Hannen har en skinnende grønvioletsort hals og har
en kobberrød, rustfarvet krop med sorte tegninger. Hunnen
er derimod kamouflagefarvet med sorte tegninger, og kan
ligne en stor agerhøne1.
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Spredningsvej og nuværende udbredelse
Fasanen stammer fra Asien, der blev introduceret til Danmark i 1500 tallet som en prydfugl. I Danmark
etableredes fritlevende bestande i naturen i slutningen af 1800-tallet, og den betragtes nu som den
vigtigste vildart, især i det østlige Danmark2. Årligt udsættes omkring en million fasaner. Fasanen er
observeret på 1447 lokaliteter i perioden 1971-2015, og betegnes almindelig i Danmark3.
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Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Fasan er vurderet til høj. Hunnen lægger 8-15
æg1.
Levestedets bevarings- eller naturværdi: 3 (høj). Levestedets bevaringsværdi for Fasan er vurderet til
høj. Fasaner er generalister og trives i mange naturtyper. De foretrækker forholdsvis åbne arealer såsom
græsmarker men trives også ved grøfter, læhegn, moser og områder med træet eller buske.
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Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til
middel. Fasanen udkonkurrerer formentlig ikke nogen hjemmehørende fuglearter, men den massive
udsætning af fasaner til jagt kan have negative effekter på de hjemmehørende krybdyr- og
paddebestande2. Indirekte kan fasanen have negative effekter på rovfugle som bortskydes eller flyttes.
Påvirkning af økosystemer: 2 (middel). Påvirkning af økosystemer er vurderet til middel. Fasanen kan
have en negativ effekt på økosystemet ved at ændre artssammensætningen eller bestandsstørrelsen af
arter som de prædaterer.
Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Fasan er vurderet til lav. De økonomiske
effekter for Fasaner vurderet til lav. Fasanen kan dog være bærer af sygdomme og parasitter, og hvis dette
er tilfældet kan det føre til negative effekter på eksport og salg af fjerkræ4.
Helbredseffekter: 1 (lav). Der er ingen kendte helbredseffekter for Fasan.
Total score = 12
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