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Обиље дивљачи, како ситне, тако и крупне, 
атрактивни ловни терени, али и предани рад 

на унапређењу узгоја дивљачи, предодредили су 
да се и у ловиштима Ловачког савеза Централне 
Србије, на време започне са развојем ловног ту-
ризма.

Прошла ловна година била је „берићетна“ за 
овај крај Србије, у неколико ловачких удружења. 
У ловном туризму одстрељен је велики број ситне 
дивљачи, зеца и фазана, али и неколико трофејних 
грла срндаћа и вука, што је удружењима донело 
финансијска средства вредна дивљења и дало 
подстицај ловним радницима да у истом темпу 
наставе и ову ловну годину.

Сам почетак овогодишње туристичке сезоне 
на срндаћа започет је снегом, што је резултира-
ло одлагањем доласка одређеног броја туриста. 
Али, како се време поправљало, велики број ло-
ваца из Европе је похрлио пут ловишта Ловачког 
савеза Централне Србије. Већ у првој недељи 
лова, угошћени су Белгијанци и Аустријанци, као 
и домаћи ловци и ловци из суседних држава и 
успело се и да се у врло тешким условима лова, 
по великој влази и у високој вегетацији, направи 
одличан одстрел.

Према подацима који пристижу са терена, 
одстрељено је неколико јачих срндаћа, али по-
себно радује чињеница да се започело са врло 
озбиљним радом на узгоју срнеће дивљачи, те 
да је већина одстрељених срндаћа, иако не у 
медаљи, у газдинској старости. 

У појединим удружењима иду и корак даље: 
сталном контролом терена лоцирају се грла за 
одстрел, фотографишу се и прави се база која 
уједно помаже и стручној служби и ловцима ту-
ристима у избору грла за одстрел у ловном ту-
ризму.

На сликама које следе може се видети сва 
озбиљност са којом се приступа овој врло важној 
делатности у Ловачком савезу Централне Србије, 
а надамо се да ће се у следећем броју „Ловачког 
гласника“ наћи фотографије још пуно оваквих и 
јачих трофеја срндаћа, јер у Србији испод Саве 
и Дунава, ловна сезона на срндаћа тек се захук-
тава.

Марко Павловић

На подручју Ловачког савеза Централне Србије

ЗАХУКТАВА СЕ ЛОВНИ ТУРИЗАМ
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Све то што се чуло на седницама Скупштине, Управног и Надзорног 
одбора, као и у ловачким удружењима широм централне Србије, и 

у другим срединама, указује на прави и достојан пут развоја лова и лов-
ства на овим просторима.

Чини се да је Ловачки савез Централне Србије, у протекле три године, 
трајно утемељио своје постојање и својим резултатима „крунисао“ пут 
развоја и успеха а ловачка удружења постала су чврста окосница так-
вог рада.

То, данас, виде и стални критичари који настоје да кроз своју призму, 
само њима знану, Ловачки савез Централне Србије, сврстају у како они 
кажу „измишљене творевине“ и „растураче великог савеза“.

Напротив, ЛСЦС, данас и увек неће се освртати на такве „мудре мис-
ли“, већ ће као и до сада својим снажним замахом развоја на овим про-
сторима доприносити укупном напретку српског ловства.

А, резултата је напретек: савремени репро- центри дивљих свиња; 
трофејне срнеће дивљачи у изобиљу; изграђено на стотине прихвати-
лишта, чека, хранилишта и солишта; непрекидно уношење дивљачи 
у ловишта; од сада и снажан ловни туризам; уношење савремених на-
учних достигнућа у ловишта; подмлађивање ловачке популације; и на 
крају јединство ловаца у многим акцијама, манифестацијама, саборима 
и сајмовима.

Имали шта лепшег од овога?  И, још нешто – уз овај савез и његове чла-
нице су скоро све локалне самоуправе. А, и како не би биле када су лов-
ци „градитељи“ суживота у свим срединама и покретачи многих мудрих 
акција, градитељства, бриге о старима и завејанима, и увек од помоћи у 
свим невољама и непредвиђеним ситуацијама. Државна политика и про-
грамска опредељења надлежних министарстава, су путоказ рада и овог 
савеза и ловачких удружења.

И, на крају или почетку: све седнице Ловачког савеза Централне Србије 
завршавају се за непун сат времена, па чак и онда када прихватају под 
своје окриље и нове члканице као што су однедавно и ЛУ „Варовнице“ из 
Младеновца и ЛУ „Војвода Луне“ из Врњачке Бање, а на листи их је још.

Ипак, и у таквом радном замаху, Ловачком савезу Централне Србије, 
као и другим савезима, треба и модерна и савремена национална ло-
вачка организација, која ће нашу државу и српско ловство доследно 
представљати пред светом.

Све су ово успеси и путеви, који храбре!
Света Маџаревић    

УСПЕСИ КОЈИ ХРАБРЕ
ЛОВАЧКИ гЛАСНИК
Година III / Број 8-9

Лист Ловачког савеза
Централне Србије

Адреса:
Првослава Стојановића бр. 6,
ламела 9, локал бр. 2,
34000 Крагујевац

Тел: 034/ 356 876

E-mail: lovackiscs@open.telekom.rs
www.lovackisavez.rs

Издавач:
Ловачки савез Централне Србије

За издавача:
Томислав Радосављевић

Уредник:
Светомир Маџаревић

Председник Уређивачког одбора:
Славко Царевић (Гуча)

Чланови Уређивачког одбора:
проф. др Светлана Златановић,
Велизар Миљковић (Топола),
Урош Ђоковић (Краљево),
Миодраг Стрнад (Београд),
Милан Милојевић (Рековац),
Драган Ђорђевић (Брус),
Милован Тешић (Пожега)

Фотографија:
Јарослав Пап и сарадници

графичко обликовање листа:
Марија Јовановић

Адреса редакције:
Првослава Стојановића бр. 6,
ламела 9, локал бр. 2,
34000 Крагујевац

Тел:
034/ 356 876, 069/ 29 09 948

E-mail: lovackiglasnik@gmail.com

Штампа:
„Графостил”, Крагујевац

Тираж:
14.000

CIP- Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд
ISSN 2217-7876 Ловачки гласник 
(Крагујевац)
COBISS.SR-ID 188167180

Рукописи и фотографије се не 
враћају. Редакција не одговара
за садржај рекламних порука.



4

ЛОВАЧКИ

ГЛАСНИК

Седница Скупштине Ловачког 
савеза Централне Србије, од-

ржана је у Крагујевцу, 29. апри-
ла 2014. године. Педесетак чла-
нова Скупштине разматрали 
су шест тачака дневног реда, 
међу којима су извештај о раду 
у прошлој години, план рада за 
ову годину, затим неопходне ак-
тивности савеза и удружења за 
унапређење лова и ловства у 
централној Србији и финансијски 
резултати. На овој седници дата 
је јединствена подршка раду 
председника, Управног одбора 
и Стручне службе. 

Речено је да остатак средстава 
и остварене активности указују 
на домаћинско пословање. Чи-
тава седница Скупштине ЛСЦС, 
завршена је у рекордном време-
ну од једног сата и скоро све од-
луке донете су једногласно.

Наиме, и ова Скупштина, пре-
ма речима председника Уроша 
Ђоковића и председника Саве-
за Томице Радосављевића, пока-
зала је потпуно јединство члан-
ства, кроз остварене мере на за-
штити дивљачи, очувању биоди-

верзитета, изградњу савреме-
них ловно-техничких објеката 
и репродукци-
оних центара и 
повећање бро-
ја младих лова-
ца у ловачким 
удружењима.

Овом при-
ликом у члан-
ство Ловач-
ког савеза Цен-
тралне Србије, 
примљене су 

и још две нове чланице: Ло-
вачко удружење „Варовни-
це“ из Младеновца и Ловачко 
удружење „Војвода Луне“ из 
Врњачке Бање.

Два нова члана Управног 
одбора Ловачког савеза Цен-
тралне Србије, су: Милојко 
Марјановић Лоле, председ-
ник Ловачког удружења „Бе-
љаница“ из Ресавице и Драгић 
Јефтовић, секретар Ловачког 
удружења „Трстеник“.

Чланарина за ову ловну го-
дину је 350,00 динара.

С. М.

Одржана седница Скупштине ЛСЦС

ЈЕДНОгЛАСНО ПОДРЖАН РАД САВЕЗА



5

ЛОВАЧКИ

ГЛАСНИК

Ловачка организација Баље-
вца, јесте мала, са само 150 

чланова, али је изузетно мо-
билна што су доказали и у 
отклањању последица од по-
плава које су недавно задесиле 
ово подручје.

- Чим су видели да се Ибар 
и Јошаница изливају, ловци 
су почели да се окупљају на 
својим зборним местима и да 
самоиницијативно отклањају 
последице ових поплава, каже 
председник овог Ловачког удру-
жења, Момчило Главчић.

Упућен је и захтев за помоћ 
Управи за шуме Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. Дотле докле 
помоћ не стигне, ловци у свих 
седам секција сређују ловиш-
те и ловно – техничке објекте и 
раде на другим пословима како 
би спремно сачекали ловну се-
зону а дивљач заштитили и са-
чували у репродукционом ци-
клусу.

Боривоја Николића, истакнутог ловног прегао-
ца и творца сарадње ловаца Румуније и Србије, 

великог хуманисту и добротвора, за ово велико 
државно признање предложили су: Ловачки савез 
Централне Србије, Удружење српско – румунског 
пријатељства „Ризница“ и Милан Пажин, председ-
ник Ловачког савеза Војводине.

Председник Србије, Томислав Николић, рекао 
је добитницима одликовања да поштовање рада 
и стваралаштва, истицање изузетних и заслуж-
них, није само значајна сатисфакција добитници-
ма признања, него пут којим се изграђује друшт-
во и шаље порука да је вредно посветити се, ства-

рати, и да ће огромни напори и достигнућа бити 
примећени и награђени.

– Одликовање председника државе схватам 
као признање и свих ловаца и пријатеља у Србији, 
јер сам заиста током двадесетогодишње сарадње 
допринео јачању и унапређењу сарадње, не само 
ловаца већ и других стваралаца две суседне и 
пријатељске земље – Румуније и Србије, истакао 
је Боривој Николић, из Старе Молдаве, члан CIC-а 
и координатор сарадње ловаца две земље.

Уручивању одликовања Боривоју Николићу, на 
Сретење, поред осталих, присуствовали су - То-
мица Радосављевић, председник Ловачког савеза 
Централне Србије и Миле Илић, секретар Епархије 
темишварске у Румунији.

У Баљевцу на Ибру

ОТКЛАЊАЈУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА

Поводом Дана државности Србије

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ОДЛИКОВАО БОРИВОЈА НИКОЛИЋА 

Председник Републике Србије, Томислав Николић, уручио је поводом Дана државности Србије, Боривоју 
Николићу, из Румуније, Златну медаљу за заслуге.

Томица Радосављевић, председник ЛСЦС
са добитником одликовања
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Информисање чланства

Редовно је ажуриран сајт ЛСЦС који је добио све 
позитивне критике ловачке јавности у Србији и 

који се дневно допуњује најновијим вестима и по-
дацима. По актуелностима, сајт ЛСЦС је уједно и 
најбољи сајт те врсте у Србији.

Издата су два двоброја „Ловачког гласника“, са 
тиражом од 25.000 примерака, укупно пет од по-
четка рада ЛСЦС, са два двоброја, и укупним тира-
жом од 76.000 примерака.

Припремљен је нов број, уз учешће великог 
броја споаних сарадника из ловачких удружења. 
Остварена је добра сарадња са Уређивачким од-
бором „Ловачког гласника“, а Стручна служба је 
дистрибуирала већину новина, личном доставом 
или слањем брзом поштом.

Учешће на конкурсу за расподелу средстава 
из Буџетског фонда за развој ловства Србије

У посматраном периоду, Стручна служба ЛСЦС, 
израдила је конкурсну документацију на осно-

ву расписаног конкурса за расподелу средстава 
из Буџетског фонда за развој ловства Републике 
Србије (укупно четири конкурса од почетка рада 
ЛСЦС). Пројекти су израђивани и за ЛУ која су чла-
нови ЛСЦС и за сараднике и партнере ЛСЦС.

На основу овог конкурса, израђено је 74 компле-
та конкурсне документације, од чега 37 пројеката 
за средства за набавку рачунара са интернет 
конекцијом и 37 пројеката намењених ЛУ, члани-
цама ЛСЦС, и сарадницима ЛСЦС на територији 
Србије. Посебно значајни за подизање фондо-
ва дивљачи су пројекти изградње репро-центара 
за дивље свиње. Ови пројекти су израђени за ЛУ 
„Карађорђе“ у Тополи, ЛУ „Владан Милошевић“ 
у Книћу, ЛУ „Краљево“ у Краљеву, ЛУ „Драгаче-
во“ у Гучи, итд. Урађени су и пројекти за изградњу 
одгајивачнице дивљих зечева за ЛУ „Краљево“ у 
Краљеву, односно фазанерије за ЛУ „Књаз Милош“ 
у Пожеги.

Према овим конкурсима ловачка удружења у 
оквиру ЛСЦС, добила су 17.110.522,00 динара.

Полагање ловачких испита

Стручна служба ЛСЦС је организовала према 
одобрењу министарства и овлашћењу ЛСКиМ, 

полагање испита за кандидате из ловачких 
удружења - чланица ЛСЦС, као и за друга заинтере-

сована ЛУ са територије Србије.

 Урађена је комплет-
на документација за 21 ло-
вачко удружење и укуп-
но 707 кандидата. Издато 
је 670 уверења о положе-
ном ловачком испиту и 670 
уверења о завршеној обуци за 
полагање ловачког испита.

Документација се, као и до сада, води тројно, 
за ЛУ, ЛСКиМ и ЛСЦС, и најкомплетнија је и 
најсадржајнија на територији Србије.

Израда планских докумената

Израда планских докумената, ловних основа и 
годишњих планова газдовања ловиштем, је, 

у протеклом периоду вршена преко Привредног 
друштва „Ловство“ ДОО, у складу са законским 
прописима.

За ловну 2013/2014. годину, урађено је у потпу-
ности 22 годишња плана газдовања ловиштем, а 
пружена је стручна помоћ у изради за укупно 12 
ГПГЛ, углавном за ловачка удружења из састава 
ЛСЦС, али и за друга заинтересована удружења, 
по важећем ценовнику. У овом периоду израђене 
су и три ловне основе.

За ловну 2014/2015. годину, урађено је у потпу-
ности 27 годишњих планова газдовања ловиштем, 
а пружена је и стручна помоћ у изради још 9, углав-
ном за ловачка удружења из састава ЛСЦС, али и 
за друга заинтересована удружења. У овом пери-
оду су израђене и четири ревизије ловних основа.

Остале активности

Посећен је највећи број ловачких удружења 
и ловишта којима она газдују. Направљена 

је добра база података важних за побољшање 
газдовања у ловиштима и боље искоришћење 
њихових потенцијала.

Стручна служба ЛСЦС, је, у овом периоду по-
могла одржавање три сајма у Крагујевцу (укуп-
но 6 од почетка рада Савеза), и то: Сајам лова, 
риболова и ловног туризма, Сајам туризма и се-
оског туризма и Сајам пољопривреде. На свим 
сајмовима је организовано такмичење из обла-
сти ловне гастрономије, одржавана су стручна 
предавања и постављан је штанд са пропаганд-
ним материјалом, као и изложбе трофеја.

Активности ЛСЦС у ловној 2013/2014. години

РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНИ ПАЖЊЕ И ПОШТОВАЊА
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У ловиштима Ловачког савеза Централне Србије

КВАЛИТЕТНА РЕПРОДУКЦИЈА И УВЕЋАЊЕ ДИВЉАЧИ

Нова ловна година за лов-
це у ловиштима централ-

не Србије, почела је 1. апри-
ла 2014. године. У претход-
ном периоду, у фебруару 
и марту, ловци су спрове-
ли врло важне и одговорне 
послове на основу којих је 
одређен начин газдовања 
у овој ловној години, за-
тим мере гајења и заштите 
дивљачи и на крају, и обим 
одстрела свих ловних врста.

Један од најважнијих послова 
је, свакако, било пребројавање 
дивљачи. Ловци у организова-
ним акцијама редовно су спро-
вели контролу терена и из-
вршили евидентирање ма-
тичних фондова дивљачи, од-
носно броја, старосне, пол-
не и трофејне структуре оних 
јединки које су изашле из зим-
ског периода и које ће учество-
вати у периоду репродукције. 
Само успешно спроведено 

бројање дивљачи гарантује 
газдовање популацијама ловних 
врста дивљачи на прави начин, 
без угрожавања опстанка сваке 
појединачне врсте.

Добре резултате дала је и 
редовна зимска прихрана сит-
не и крупне дивљачи, као и 
њена здравствена заштита, 
чиме се осигурало да дивљач у 
најбољој кондицији дочека пе-
риод репродукције и да дâ ква-
литетно потомство. Поред ово-
га, припремљено је и земљиште 

на коме су подигнути усе-
ви пољопривредних култу-
ра намењених за исхрану 
дивљачи током ове ловне 
године.

Такође, ловци су, нарочи-
то у фебруару и марту, кроз 
организоване акције, утица-
ли на смањење бројности 
предатора, првенствено ли-
сица, шакала и вука, одно-
сно одржавање њихових 

популација на оптималном ни-
воу, како остале врсте дивљачи 
не би биле угрожене у периоду 
репродукције.

Како су ове активности спро-
ведене на прави и одговоран 
начин оне ће дугорочно да до-
веду до побољшања квалитета 
и квантитета свих гајених врста 
дивљачи, а тиме и развоја лов-
ства на територији централне 
Србије.

На сајму лова, риболова и ловногт туриз-
ма „Крагуј М“, одржана је стручна трибина која 
се бавила проблемима узгоја зеца у ловиштима 
Србије, на којој је учешће узело преко 60 лов-
них радника, стручњака, научника и ловаца, где 
су донети закључци који су директно утицали на 
зачетак вештачке производње дивљег зеца, као 
и омасовљење производње дивљих свиња у ло-
виштима широм Србије.

У оквиру поменутог сајма, урађена је постав-
ка ловачких експоната, трофеја дивљачи, ловних 
објеката итд., која је по многима била најбоља по-
ставка те врсте на територији Србије.

Иницирање развоја ловног туризма

У поменутом периоду, а у организацији При-
вредног друштва „Ловство“ ДОО, започета је 

делатност ловног туризма на територији цен-
тралне Србије. Организовани су ловови на сит-
ну и крупну дивљач, а ловишта централне Србије 
је посетило укупно три страна ловца која су ло-
вила препелицу, 29 ловаца који су ловили дивље 
свиње, 26 ловаца који су ловили зеца и фазана, 

пет ловаца која су ловили вука и један ловац који 
је ловио срндаћа. Укупно 64 ловца.

Остварен је промет од око 2.500.000,00 дина-
ра, и профит од 202.000,00 динара (8 % од укуп-
них прихода). Туристички ловови су организова-
ни у складу са политиком ЛСЦС, односно тако да 
провизија Привредног друштва „Ловство“ ДОО, 
као посредника буде мања него што је уобичајено 
код већине ловно-туристичких агенција, тј. да 
највећи приход имају ловачка удружења.

Стручна служба ЛСЦС настоји да у сваком тре-
нутку буде доступна ЛУ за стручне, правне и ор-
ганизационе савете. Такође, са већином ЛУ оства-
рен је свакодневни контакт везан за послове у ло-
вишту и у ловачким удружењима.

 Запослени у ЛСЦС

Стручну службу чине двоје запослених: један са 
7./2 степеном стручне спреме (област ловства), 

запослен као стручни сарадник у ЛСЦС и директор 
је Привредног друштва „Ловство“ ДОО, и један са 
6. степеном стручне спреме (правне струке), запо-
слен као административни радник у ЛСЦС.
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У ЛУ „Врхови“ у Сјеници

ИСКАЗАНА МОгУЋНОСТ 
ТУРИСТИЧКОг ЛОВА

У ловишту “Лепеница”, Ловачког удружења 
„Шумадија“, у Крагујевцу, успостављен је ви-

део надзор, на свим локацијама које су од стратеш-
ког значаја за узгој и заштиту, првенствено крупне 
дивљачи.

Видео надзор је успостављен постављањем 
специјалних видео камера осетљивих на по-
крет на сва места где пролази, храни се и задржа-
ва крупна дивљач, првенствено дивље свиње, са 
циљем да се што боље процени квалитет и кван-
титет популације, провери количина хране на хра-
нилиштима, бројност предатора, али и спречи 
појава недозвољених видова лова, односно, да се 
у највећој мери помогне обављању стручних и ло-
вочуварских послова у ловишту “Лепеница”.

Видео камере у реалном времену, даноноћно, 
шаљу ММС поруке управи и радницима стручне 
службе ЛУ “Шумадија”, тако да се на време могу реа-
говати ако дође до неких непредвиђених ситуација. 

Оне врше улогу мо-
ниторинга дивљачи, 
чувара дивљачи и 
њихових станиш-
та, али имају и пре-
вентивну улогу, да 
спрече и обесхра-
бре сваког ко поку-
ша да узнемири или 
на недозвољен на-
чин лови дивљач.

Постављене ка-
мере су ових дана 
презапослене, јер 
је у овом богатом 
шумадијском ловиш-
ту велики број грла 
крупне дивљачи до-
чекао нову ловну го-
дину. А, квалитет и 
квантитет поменуте 
дивљачи се најбоље 
може видети на фо-
тографијама са хра-
нилишта Ловачке се-
кције „Трешњевак“, 
ЛУ “Шумадија”.

У Ловачком удружењу „Шумадија“

ВИДЕО КОНТРОЛА ДИВЉАЧИ
И ЛОВИШТА

Познати ловни стручњак из Данске Јеспер 
Шајте, приликом посете централној 

Србији, крајем јануара, посетио је Ловачко 
удружење „Врхови“ у Сјеници. Овде су гости 
имали прилику да се упознају са условима за 
туристички лов у овим пределима Пештера. 
Овом приликом договорен је његов наредни 

долазак, об-
зиром да су 
он и његови  
пријатељи ис-
казали жељу 
за лов на 
вука у околи-
ни Сјенице. 

Накнадна 
посета и лов го-

сподина Јеспера, на обострано задовољство  
организована је преко Ловачког савеза Цен-
тралне Србије и њихове агенције за ловни ту-
ризам у периоду од 14. до 19. марта 2014.го-
дине. Да у својој жељи да лови вука у Сјеници 
дански туриста није погрешио говори пода-
так да је са тројицом својих колега ловаца ло-

вио појединачно 
са чеке на мрци-
ништу, што је и 
дало резултат од-
стрела вучице. 

Данци су се 
вратили у домо-
вину задовољни и 
са најављеним по-
новним доласком. 

Ово је и поче-
так развоја лов-
ног туризма овог 
пештерског краја 
што ће омогући-
ти додатне при-
ходе Ловачком 
удружењу “Врхо-
ви” Сјеница.

М. Салихагић
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У више наврата смо, на жалост, имали прилике да 
читамо у различитим новинама о несрећним 

случајевима који су се дешавали у ловиштима.

Само у две недеље октобра, медији су извешта-
вали о чак пет случајева у ловиштима Србије, где 
су ловци непромишљено и понашајући се неопре-
зно у руковању својим ловачким оружјем, усмрти-
ли своје колеге, током лова. Управо из тог разло-
га апелујемо на овај начин на све ловце да без-
бедност ловаца у лову и опрез, увек мора бити на 
првом месту.

Више разлога је, који су утицали да дође до 
ових несрећних случајева, али и других случајева 
рањавања ловаца који можда нису толико 
одјекнули у јавности.

Оно што је заједничко у овим несрећним 
случајевима је, да се у сваком радило о старијим 
ловцима који већ имају подоста и искуства и ло-
вачког стажа. Ипак, имају и одређена убеђења 
и навике које нису добре па стога: не желе да 
носе флуороцентне, најчешће наранџасте озна-
ке (траке, прслуке, шалове...) приликом лова; 
користе муницију која није адекватна за лов у 
којем учествују; не поштују етички кодекс одно-
сно груповођу и организатора лова, затим збор-
на места приликом лова, а веома често ни забра-
ну конзумирања алкохола.

О овоме је на последњој седници Скупшти-
не ЛСЦС,веома надахнуто и саветодавно, гово-
рио Милија Ђорђевић, председник Ловачког 
удружења „Хајдук Вељко“ у Ћићевцу, указујући на 
проблем алкохола у лову и извођењу паса у ло-
виште у време репродуктивног циклуса.

                                                                                                  С. М.

Да труба није једини симбол драгачевског краја, 
доказују и овдашњи ловци својим несебич-

ним ангажовањем на очувању природе и дивљачи. 
Захваљујући њима и домаћинском газдовању, Ло-
вачко удружење „Драгачево“, у Гучи, спада у ред до-
бро организованих удружења. Ловиште је уређено, 
па њиме, поред срна, дивљих свиња, зечева и фа-
зана, шетају чак и медведи. На потесу Змајеве реке, 
која је на тромеђи Гуче, Ивањице и Краљева, уочен 
је медвед који има и своје хранилиште, мада би се 
по траговима рекло да их има и више. 

Поред медведа овде обитава и мали тетреб, који 
је права реткост у овим крајевима. Још је у про-
шлом веку, тачније 1999. године, почела права бор-
ба за опстанак и повећање фонда срнеће дивљачи 
у ловишту. Она је годинама само уношена у ловиш-
те, а није се ловила, да би њен селективни одстрел 
почео пре пар година. Данас овде има око 600 грла 
срнеће дивљачи, а за одстрел је одређена квота од 
34 грла.

-На својој фазанерији производимо до 12.000 
фазанчића, годишње, од којих око 5.000 се пусти у 
ловиште. Захваљујући томе, данас у овом ловишту 
има довољно фазана, али и зеца. Ловци обезбеђују 
редовну зимску прихрану, износећи у ревире на 
тоне разноврсне хране и соли. Јер, овде су зиме 
веома оштре и са пуно снега, посебно на Јелици, 
каже Миленко Рудинац, председник Ловачког 
удружења.

Од 45.435 хектара, колико припада ловачком 
удружењу, ловно продуктивно је 38.680 хекта-
ра, обзиром да се један део земљишта налази у 
заштићеној зони – Овчарско кабларској клисури.

Свих 550 ловаца удружења организовано је у 
шест друштава, и то: Вича, Горачићи, Гуча, Каона, 
Котража и Лучани.

Захваљујући неуморним ловцима и помоћи ло-
калне самоуправе, која годишње издваја 1,1 мили-
он динара за финансирање ловства, изграђени су 
многи објекти: апартмани у Дупцу и мала прихва-
тилишта за фазанску дивљач, па их данас има 22, 
у укупној површини од 11.000 метара квадратних.

Порука

БЕЗБЕДНОСТ У ЛОВУ 
НАЈПРЕЧИ ЗАДАТАК

У Ловачком удружењу „Драгачево“ у Гучи

СИМБОЛИ ДРАгАЧЕВА - 
ТРУБА И ЛОВ
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Од 20. до 24. јануара 2014. године, Ловачки са-
вез Централне Србије и поједина ловишта 

којима газдују ловачка удружења-његове члани-
це, посетио је истакнути ловни радник из Данске, 
професионални ловац и водич, власник агенције 
за ловни туризам, новинар и публициста и струч-
ни сарадник у Ловачком савезу Краљевине Дан-
ске, господин Јеспер Шајте.

Јеспер је ове године први пут посетио Србију, а 
жеља му је била да посети најбоља и најуређенија 
ловишта на територији Србије у којима се може 
ловити вук, срнећа дивљач, дивља свиња и фазан.

У посети ловиштима централне Србије

ЈАСПЕР ОДУШЕВЉЕН 
БОгАТСТВОМ ПРЕДЕЛА И 

ДИВЉАЧИ

У Ловачком удружењу “Рашка“

АКЦИЈА СЕЈАЊА 
ЖИТАРИЦА

У складу са његовим жељама, Стручна служ-
ба ЛСЦС му је омогућила посету ловишту „Цари-
чин град“ којим газдује ЛУ „Врхови“ из Сјенице, где 
је након само једне ноћи проведене на чеки уо-
чен чопор вукова. Након тога, посећено је ловиш-
те „Хомоље“, којим газдује ЛУ „Јован Шербановић“ 
из Жагубице, где је гост могао видети, поред од-
личних трофеја вука и велики број репрезентатив-
них трофеја срндаћа.

Пут је даље во-
дио ка Шумадији, 
где је посетио ло-
виште „Гружа“, којим 
газдује ЛУ „Владан 
Милошевић“  из Кн-
ића, које је једно 
од ретких које омо-
гућава туристички 
лов дивљих свиња 
у појединачном ло-
ву са 100% успешности, те одстрел срндаћа од-
личне трофејне вредности. Јеспер је нарочито по-
хвалио објекте изграђене у ловишту за ове наме-
не и одао је признање Ловачком савезу Централ-
не Србије на доброј координацији рада у ловач-
ким удружењима.

Посећена су и ловишта „Сребрница“, истоиме-
ног удружења из Страгара, у којем је Јеспер ужи-
вао посматрајући велики број срнеће дивљачи, 
као и ловиште „Лепеница“, ловачког удружења 
„Шумадија“ у Крагујевцу, у коме је Јеспер наро-
чито похвалио одлично одржаване објекте, пре 
свих фазанерију „Шумарице“ и истакао огроман 
потенцијал који фазанска дивљач може имати у 
ловном туризму.

Овом посетом, остварени су одлични контак-
ти, размењена су драгоцена искуства из области 
ловства између Србије и једне од земаља ЕУ и на 
својеврстан начин је одато признање Ловачком 
савезу Централне Србије и појединим његовим 
удружењима на преданом раду у протеклих не-
колико година на повећању бројности и квали-
тета дивљачи, на унапређењу станишних услова, 
повећању броја и квалитета објеката у ловиштима 
и развоју ловства и ловног туризма на територији 
Централне Србије.

А, нарочито, импонује податак да је, након прве 
посете, привучен лепотом предела, бројношћу и 
квалитетом жељене дивљачи и квалитетом ловних 
објеката, одличном храном и пићем и српским го-
стопримством, Јеспер већ најавио следећу посету 
средином марта.

М. П.

Једна од највећих акција која се води ових 
дана  на обронцима Копаоника , у Ловачком 

удружењу „Рашка“, 
јесте сејање куку-
руза, јечма и чичо-
ке, како би се обе-
збедила исхрана 
дивљих свиња које 
увелико пландују 
овим ловиштем и 
Националним пар-
ком „Копаоник“.

- Изградња ек-
стра чеке за вука, 
поред мрциниш-
та, на самим об-
ронцима Копаони-
ка, представља и 

будуће место туристичких ловова у овом крају, 
наглашава Јордан Вељовић, председник раш-
ких ловаца.

Завршетком заједничке хладњаче за 
дивљач са ЛУ „Баљевац“, створени су услови 
за прописно чување дивљачи. Мада је простор 
узет у закуп и адаптиран, ипак представља 
један значајан искорак ловаца овог краја. А, 
ово ловачко удружење има око 260 ловаца. 
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И, ове године, у складу са законским обавезама, 
урађен је и донет од стране надлежног орга-

на Ловачког удружења „Карађорђе“, годишњи план 
газдовања ловиштем „Каменица“ за ловну 2014/15. 
годину. Планом је предвиђено, да се ове ловне се-
зоне одстрели укупно 220 јединки срна /capreolus 
capreolus L/. Од тог броја, мужјака - срндаћа 90, 
женки – срна 90 и подмлатка – ланади 40. 

Од планираних 90 јединки за одстрел мужјака 
– срндаћа, планом је предвиђен одстрел и за чла-
нове удружења и туристички – комерцијални лов, 
свих старосних и трофејних 
структура.

У ловишту „Каменица“ Ло-
вачког удружења „Карађорђе“ 
у Тополи, успешно је отворе-
на сезона лова на срндаће.  По 
календару лова отпочео је од-
стрел поменуте дивљачи у 
комерцијалном лову за лов-
ну 2014/15. годину.  После 
гостовања домаћих ловаца ту-
риста првенствено из Чачка, 
Горњег Милановца и Београ-
да, само у прва три изласка 

одстрељено је 7 грла, од тога пет у ЛС „Звезда“ у 
Јарменовцима, одстрел једнога грла у ЛС „Горња 
Јасеница“ у Доњој Шаторњи  (сви трофејне вредно-
сти до медаље) и одстрел једнога грла у ЛС „Опле-
нац“ у Тополи, (С. Липовац) трофејне вредности у 
медаљи.

После званичне оцене трофеја знаће се и тачна 
вредност трофеја у CIC поенима. Срећан и успешан 
ловац који је своју каријеру крунисао одстрелом и 
трофејног срндаћа (по процени сребрна медаља) 
је Владица Старчевић, из Београда, дугогодишњи 

пријатељ и пословни са-
радник Ловачког удружења 
„Карађорђе“ у Тополи.

- У наредном периоду има-
мо, такође, најаве и резерви-
сане термине за комерцијални 
лов, а сви заинтересова-
ни за ову врсту лова могу за-
казати ловни термин у овом 
удружењу, каже Велизар Ми-
љковић, председник овог ло-
вачког удружења.

Д. Ђорђевић

У Ловaчком удружењу „Карађорђе“

ТОПОЛА ОПЕТ ЗАБЛИСТАЛА

Половином априла у Ловачком удружењу 
„Параћин“, у Параћину, одржана је Редовна 

годишња скупштина, у сали Позоришта, у прису-
ству 46 делегата. 

- Све одлуке донете су једногласно што још 
једанпут потврђује спремност и опредељеност ло-
ваца параћинског краја да кроз ловове и дружења 
доприносе укупном развоју и напретку не само 
Параћина већ и његове околине, каже Драгиша 
Јовановић, председник Скупштине ЛУ „Параћин“. 

Од 1902. године, до данас, ловство Параћина ути-
рало је пут напретка очувањем 
дивљачи и унапређењем лов-
ства. Не може да се занемари 
податак да у овом ловишту, од 
45.276 хектара ловне површи-
не, има чак и европског јелена 
(око 50 грла). Они се налазе у 
кучајском ревиру на потесу Че-
стобродица – Грза - Сисевац. 

Иначе, око 620 ловаца,  организовано је у че-
тири ревира, и то: јухорски, моравски, црначки и 
кучајски. У 35 катастарских општина има 40 ловач-
ких секција.

Ловачко удружење „Параћин” располаже ин-
кубаторском станицом, чији је капацитет 24.640 
пилића као и службеним просторијама у строгом 
центру Параћина.

Од ловачких сусрета позната је хајка на ли-
сице: „Златна лисица Чукаре”. Међу бројним 
манифестацијама које се организују на па-

раћинском подручју, најзна-
чајније су ловачке, чиме се до-
приноси очувању природе и 
дивљачи, заштити биодивер-
зитета и повећању туристич-
ке понуде овог краја, истиче 
председник параћинских ло-
ваца Никола Лијешанин.

У Ловачком удружењу “Параћин“

У ЛОВИШТУ 50 ЕВРОПСКИХ ЈЕЛЕНА
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          Ловачко удружење „Трстеник“

ПРОСЛАВА 115 гОДИНА ПОСТОЈАЊА

Ловачко удружење „Трстеник“ 
из Трстеника, свечано је про-

славило 115 година постојања и 
организованог ловства у општи-
ни Трстеник, половином децем-
бра прошле године.

У холу Дома културе отво-
рена је изложба записа о овом 
удружењу и уопште о развоју 
ловства на овој територији.Из-
ложбу је припремио тадашњи 
председник скупштине овог 
удружења Зоран Ђурић из 
Стопање.

Свечаном академијом про-
слава је настављена у био-
скоп сали са богатим култур-
но уметничким програмом уз 
игру, песму и музику. Свечаном 
скупу присуствовао је велики 
број трстеничких ловаца али и 
гостију из ловачких удружења: 
Крагујевца, Краљева, Врњачке 
Бање, Крушевца и Александров-
ца. Све присутне поздравио је 
тадашњи председник ЛУ „Трсте-
ник“, Мирослав Стевановић, 
наглашавајући том приликом да 
је ово удружење настало 5.окто-
бра 1898. године, са 56 ловаца.
Од тада до данас ово удружење 

је прерасло у једну модерну и 
велику организацију са око 1.800 
љубитеља лова. Просечна ста-
рост ловаца у овом удружењу је 
30година. Површина од 45.000 
хектара којом газдујемо, мала је 

да задовољи потребе трстенич-
ких ловаца. Но, и поред тога мо-
жемо бити задовољни на фон-
дове дивљачи а посебно на 
фонд зеца којег смо уносили 
последњих 20 година.

Очување фонда дивљачи уз 
стално унапређење је наш вели-
ки задатак. 

Опасност која се наднела 
над овим крајем, у виду могуће 
експлоатације никла, је нешто 
што морамо зауставити јер ће 
се погубно одразити не само 
на дивљач него и на људе који 
живе у овом крају. Зато са овог 
места апелујем на све реле-
вантне факторе у овој земљи да 
спрече ове радње и не дозволе 
упропашћење онога што је годи-
нама стицано, рекао је председ-
ник.

Скупу ловаца на свечаној 

академији обратили су се пред-
седник општине Трстеник, Миро-
слав Алексић, и председник Ло-
вачког савеза Централне Србије, 
Томица Радосављевић.

Затим су великом броју трсте-
ничких ловаца и правним лици-
ма, за изузетно залагање, рад 
на унапређењу ловства и на 
очувању природе уручени злат-
ни, сребрни и бронзани орде-
ни Ловачког савеза Централне 
Србије.

Бронзане ордене, укупно 55, 
уручио је управник ловишта 
Љубиша Крстић.

Сребрне ордене, укупно 40, 
уручио је председник удружења 
Мирослав Стевановић.

Златне ордене,укупно 12, уру-
чио је председник Ловачког са-
веза Централне Србије, Томица 
Радосављевић.

По завршетку свечане 
академије дружење ловаца уз 
богату лутрију добру музику и 
наравно богат мени, настављено 
је у ресторану „Миленијум“ надо-
мак Трстеника.

  Драгић  Јевтовић     
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У многим ловачким организацијама у оквиру 
Ловачког савеза Централне Србије увелико се 

спроводе активности на уређењу ловно технич-
ких објеката како би се успешно организовала 
ловна сезона на срнећу дивљач.

Тако, се и у Ловачком удружењу „Шумадија“, 
спроводе бројне активности у ловишту, а ловци 
ловачке јединице Лужнице искористили су пра-
вославни празник Цвети, и у две групе по давде-
сетак ловаца, обновили прихватилиште за младе 
фазане и обишли и уредили свих 20 високих чека.

Упоредо, ловци су уредили и читав комплекс 
око ловачког дома, како би спремно сачекали 
своје побратиме из Белобрешке, Питештија и Те-
мишвара, на традиционалној Шестој сликарској 
колонији, која ове године носи назив „Лов и лов-
ци Шумадије“.

Од сто ђака у основној школи у овом месту, 25 
се пријавило за дводневно предавање, уз пратеће 
садржаје, на тему „Ловачки подмладак – понос сва-
ког ловишта“.

Ловачко удружење „Књаз Милош“ у Пожеги, већ 
годинама, у свом чланству, није имало припад-

нице лепшег пола.

Да ће ова констатација бити прекинута побри-
нуле су се две даме: Анђелка Илић и Ана Крстић 

Стојановић, обе из По-
жеге. Анђелка потиче из 
познате ловачке поро-
дице: отац, браћа, муж, 
па чак и деца, су ловци. 
Да се не би прекидала 
ловачка традиција и она 
је одлучила да постане 
ловац.

А, Ана је још као дете 
ишла са дедом у лов и от-
ада потиче њена љубав 
и решеност да настави 
дединим путем.

Њих две за сада лове 
само ситну дивљач, а 
у плану им је да поч-
ну са ловом и крупне 
дивљачи. Да је то тако, 

потврђује и Анина решеност и набавка ловач-
ког карабина. Већ крајем маја, како каже, креће 
у лов на срндаће. Ове две даме су веома до-
бро прихваћене од својих мушких колега како у 
својој секцији Горобиље, тако и у целом ловачком 
удружењу.

Има најава да ће још неколико дама кренути 
стопама ове две, и постати ловци нашег удружења.

Драге даме, очекујемо вас и радујемо се вашем 
доласку!

М. Тешић

Овог пролећа

ОБНОВА ЧЕКА И ПРИХВАТИЛИШТА

У Ловачком удружењу „Књаз Милош“ у Пожеги

У гОРОБИЉУ - ДВЕ ДАМЕ С ПУШКАМА 
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Са очигледним климатским променама које су 
снашле Србију у последњих неколико годи-

на, са све интензивнијим развојем пољопривреде 
и све масовнијом употребом пестицида у 
пољопривредној производњи, са порастом 
бројности предатора у ловиштима, тесно је скоп-
чано евидентно смањивање бројности свих врста 
ситне дивљачи, пре свих - зеца и пољске јаребице, 
али и фазанске дивљачи.

Лов на фазана као врсте 
која може масовно да се про-
изводи и испушта у ловиш-
та „пред пушку“ је дуго вре-
мена надокнађивао ловци-
ма све „мршавије“ ловове на 
зеца и пољску јаребицу, а тек 
је ловна 2013/2014. година, 
показала да то није било ду-
горочно решење, јер је и фа-
занска популација претрпела 
значајно смањење бројности 
услег горе наведених факто-
ра, што је посебно изражено 
на северу земље.

Стручна служба Ловачког 
савеза Централне Србије, је, 
рекло би се, на време прихва-
тила сугестије које су стизале 
из већине ловачких удружења 
која су чланице овог ловач-
ког савеза и кренуло се са 
озбиљнијим бављењем овим 
проблемом и са  покушајима 
изналажења решења за ње-
гово превазилажење.

Популације фазанске див-
љачи у ловиштима централ-
не Србије још увек имају до-
бру бројност, највише зах-
ваљујући континуираном и 
добром раду фазанерија у 
Краљеву, Параћину, Ћуприји 
и Гучи, укупног капацитета 
80.000 фазанских пилића, те је 
та, добра пракса, настављена 
изградњом још једне фаза-
нерије, у Пожеги, максимал-
ног капацитета 10.000 фазан-
ских пилића.

ВЕШТАЧКИ УЗГОЈ ДИВЉЕГ ЗЕЦА?

Код повећања фондова дивљег зеца, прва идеја 
у низу је била да се континуирано врши на-

бавка дивљег зеца из ловачких удружења где 
је његова бројност добра, и насељавања у ло-
вишта са мањом густином популације, у циљу 
освежавања крви и повећања бројности, упркос 

врло високој цени по јединки 
зеца. Ипак, врло брзо се овде 
јавио проблем саме набавке, 
јер велика већина ловачких 
удружења која су некада хва-
тала и продавала живе зечеве, 
данас нема зеца ни за сопстве-
не потребе.

Урађени су обимни про-
јекти и добијена су вели-
ка средства за набавку зе-
чева од стране Министар-
ства за пољопривреду, шу-
марство и водопривреду, али 
она до данас нису наменски 
искоришћена.

Следећа идеја је била ана-
лизирање могућности веш-
тачке производње дивљег 
зеца и његовог насељавања у 
ловишта, нешто попут праксе 
која је устаљена код фазанске 
дивљачи. Обављене су посете 
постојећим одгајивачницама у 
Хрватској и БиХ, и анализира-
на је технологија производње, 
те су урађени пројекти за 
покретање две одгајивачнице 
дивљих зечева, у Краљеву и 
Пожеги, чија реализација је у 
току.

Основни проблем ове про-
изводње је премали капацитет 
одгајивачница и недовољно 
разрађена технологија за по-
дивљавање добијеног под-
млатка зеца. Стога су ови 
пројекти још увек у домену ек-
сперименталних.

Реч струке

ДИВЉЕ СВИЊЕ - ШАНСА ИЛИ АЛТЕРНАТИВА
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У Ловачком удружењу „Црни Врх 1955“

БУНАРСКИ ЛОВЦИ – ДОБРИ ДОМАЋИНИ

Због свега овога, остала је препорука да се лов 
на зеца, па чак и у ловиштима где га има у великом 
броју, максимално ограничи, те да се са ловом чак 
и паузира неколико година, као што је то случај са 
ловом на пољску јаребицу.

У овом случају, јавља се проблем како пронаћи 
алтернативу за ове, врло популарне ловне врсте 
у Србији.

Једна од првих идеја је била искористи-
ти код наших ловаца изузетно велику популар-
ност других врста дивљачи, као што су преда-
тори и крупна дивљач и пружити им могућност 
да се преоријентишу на њих, та да тако растере-
те популације ситне дивљачи. Као врста која је 
најпогоднија за то се издвојила дивља свиња.

РЕПРО – ЦЕНТРИ ДИВЉИХ СВИЊА

Дивља свиња (Sus scrofa) представља још 
увек недовољно екплоатисан потенцијал 

у централној Србији. Она има врло добро ста-
ниште, мали број природних непријатеља, а с 
обзиром на њену високу плодност и изузетну 
прилагодљивост, врло брзо може достићи одлич-
ну бројност. Дивља свиња је донекле (због штета 
које прави на пољопривредним културама) била 
анатемисана, те се у великом броју ловишта кал-
кулисало са њеном бројношћу, што је довело до 
праве експлозије њене бројности.

Ипак, газдовањем на прави начин и 
повећавањем квота за одстрел (што управо иде 
на руку ловцима), и овај проблем се дао решити.

Ловачки савез Централне Србије, у сарадњи са 
Министарством пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, Управом за шуме и стручним служ-
бама ловачких удружења, иде и корак даље. Да би 
се у најкраћем року достигла оптимална бројност 
дивље свиње у свим ловиштима централне 
Србије, започети су радови на једном свеобух-
ватном пројекту установљавања прихватилишта-
репродукционих центара у свим оним ловиштима 
са добрим станишним условима, у којима бројност 
дивљих свиња још може да се повећава.

Само у последње две године, урађени су 
пројекти и добијена су средства за изградњу 
репро-центара у Ивањици, Гучи, Краљеву, Тополи 
и Книћу. Изграђена су прихватилишта - репро цен-
три, набављен је приплодни материјал за објекте 
у Гучи и Краљеву, те прихватилиште у Краљеву 
већ је добило и прве дивље прасиће. Идеја је да 
се, пратећи савремене трендове у узгоју дивљих 
свиња, а користећи високу плодност и толеранцију 
дивље свиње на боравак у ограђеном простору, 
прираст у оквиру ових репро-центара максимизи-
ра, а да се прасићи и назимад добијени на овај на-
чин испуштају у отворене делове ловишта са до-
брим станишним условима где би се наставило са 
газдовањем, са гајењем, заштитом и ловом.

MSc Марко Павловић

- Ових дана ловиште Ло-
вачког удружења „Црни Врх 

1955“, право је градилиш-
те јер обнова чека и осма-
трачница, пред лов срндаћа, 
најпречи је задатак, каже 
председник овог удружења 
Милан Живковић.

Планом одстрела пла-
нирано је 49 грла. Иначе, 
срнећа дивљач у овом ло-
вишту је у пуној кондицији и 
трофејној вредности, тако да 
се очекује и добар туристич-

ки одстрел. Овде су и изузет-
но квалитетне дивље свиње 
којих има у довољном броју.

У овом удружењу у току 
је израда и новог статута и 
правилника као и ревизија 
ловне основе чиме ће се 
дати нов снажан подстицај 
бунарском ловству и раду 
260 ловаца, који предњаче 
у многим акцијама на овом 
подручју.
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Ових дана завршена је инкубаторска станица за 
производњу фазана у Пожеги, на економији 

Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо 
Мићић“, са којом Ловачко удружење „Књаз Милош“ 
има веома добру пословно - техничку сарадњу.

После изградње волијере од 30 ари, дошло се 
на идеју да се са изградњом инкубаторске стани-
це заокружи читав циклус вештачке производње 
фазанске дивљачи. У том циљу се пред крај 2013. 
године, кренуло у реализацију овог пројекта. 
Ангажовањем ловаца, спонзора и донатора, тај 
циљ је остварен. Набавком два инкубатора чији су 
укупни капацитети  3.888 фазанских јаја, пројекат 
је успешно реализован и завршен.

- Ово је један савремени објекат површине  100 
м², са просторијом за инкубаторе и просторијом 

за прихват малих фазанчића, каже Јован Бојић 
Гроф, председник пожешких ловаца. Ових дана 
очекујемо да се овај објекат региструје код над-
лежног министарства и као такав добије све по-
требне дозволе за рад.

Циљ овог пројекта  је да се побољша стање ове 
дивљачи у ловишту, мада је за сада доста добро, и 
сами тим и подстакне  развој ловног туризма, како 
наших, тако и страних ловаца. 

У том циљу код надлежног министарства реги-
стрована су и три полигона за лов ове дивљачи. У 
плану је да већ ове ловне године у овом пожеш-
ком ловишту имамо ловце из Европе, као и домаће 
ловце који су заинтересовани за комерцијални 
лов фазанске дивљачи.

М. Тешић

У Пожеги, нешто ново?

УРАЂЕНА МОДЕРНА ИНКУБАТОРСКА СТАНИЦА

Редовна скупштина Ловачког удружења „Левач“, 
одржана крајем априла 2014. године, прихва-

тила је све извештаје о раду Управног одбора, Над-
зорног одбора и Дисциплинске комисије.

Овом приликом подржан је рад свих одбора и 
радних тела али је указано и на неопходне даље 
активности за развој ловства рековачког краја. 

Прихваћен је предлог да чланарина за 2014/2015. 
годину, коначно износи 10.000,00 динара.

Усвојен је и Правилник о дисциплинској и 
материјалној одговорности чланова удружења.

Отпочео је и лов дивљих свиња 15. априла 2014. 
године. У првом изласку одстрељена су два вепра. 
По плану газдовања у овој години предвиђен је 
одстрел 32 грла, и то: 5 вепрова, 5 крмача и 22 на-
зимета.

У овој години планиран је и одстрел 49 срнећих 
дивљачи.

Поред редовних обавеза предвиђено је и 
сређивање боксева на прихватилишу за фазане, 
како би се припремили за испуштање у ловиште.

Другим, речима ово ловачко удружење кроз 
бројне активности остварује задатке на рзвоју 
лова и ловства у рековачком крају.

У Ловачком удружењу „Левач“ у Рековцу

СВЕ СПРЕМНО ЗА ПРИХВАТ ФАЗАНЧИЋА
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У ловишту „Царичин град“, Ловачког удру-
жења „Врхови“ у Сјеници, услед великог 

интересовања страних ловаца и многих других 
туриста за одстрелом вука, по први пут је крајем 
јануара 2014. године, организован је видео надзор 
на мрциништима.

Разлог увођења видео надзора је, пре свега,  би 
се што успешније пратила постојећа популација 
вука и да би се што поузданије знао капацитет 
ловишта и могућности које оно може да пружи у 
лову на вука.

Видео надзор је дао изванредне резултате, а 
након анализирања слика са постављених камера 
са сигурношћу се може рећи да велика популација 

вука, тј. велики број 
различитих вучјих 
чопора свакоднев-
но обилази мрци-
ништа у потрази за 
храном. 

М. С.

У Ловачком удружењу “Врхови“ у Сјеници

ВИДЕО НАДЗОР НА ХРАНИЛИШТУ ВУКА

Чини се да ни једне године као 
ове рачански ловци нису ова-

ко бројно изашли у ловиште како 
би обновили или изградили нове 
чеке. Поред тога значајну пажњу 
посвећују хранилишзима, солиш-
тима и обнови волијера за прихват 
младих фазанчића.

Мада је почео комерцијални 
лов на срндаћа, први одстре-
ли указују на високу трофејну 

вредност одстрељених грла, 
до сада. Иначе, ово ловшите и у 
досадашњем периоду имало је 
квалитетна срнећа грла.

- Очување ловне дивљачи, 
њихова заштита, квалитетан уз-
гој и редовни обиласци ловиш-
та, увелико дају добре ловне и 
узгојне резултате, истиче Слађан 
Милановић, председник Ловачког 
удружења „Градиште“ у Рачи.

Обзиром да су у току дого-
вори на највишим одборима и 
комисијама овог удружења, може 
се очекивати да ће све акције и 
манифестације које су успешно 
организоване у претходном пе-
риоду, успешно бити организова-
не и у овој години.  То је традиција 
знања, умења и одговорности 
свих ловаца, Стручне службе и ру-
ководства. 

У Ловачком удружењу „Градиште“

РАЧАНСКИ ЛОВЦИ УРЕЂУЈУ ЛОВИШТЕ

ЛУ „Сребрница“ Страгари

НИЧУ НОВИ ЛОВНИ ОБЈЕКТИ
Ни дуготрајне кише, ни висока вегетација нису 

омеле ловце и ловне раднике у Ловачком 
удружењу „Сребрница“ у Страгарима, да наставе 
са преданим радом на обогаћивању 
страгарског ловишта бројним 
ловно-техничким и ловно-узгојним 
објектима. 

И, ове године, изграђен је вели-
ки број високих чека - осматрачница, 
чији број у овом, релативно малом ло-
вишту, на 13.700,00 ха површине сада 
премашује 250, привремених чека на 
дрвету којих сада има преко 100, хра-
нилишта за високу дивљач, којих је 
у овом ловишту данас преко 50, со-
лишта, којих, уређених и неуређених, 
има преко 300, хранилишта за ситну 
дивљач, појилишта, итд.

У ЛУ „Сребрница“ све је подређено 
квалитетном газдовању и праћењу 
савремених трендова у узгоју, зашти-
ти и лову дивљачи. Увелико се граде 

затворена прихватилишта за фазанск - волијере, 
које током целе године омогућавају испуштање 
квалитетног фазана за лов на установљене поли-

гоне за лов ове дивљачи. Ових при-
хватилишта у страгарском ловишту 
данас има четири, а сваке године се 
планира изградња још бар једног.

Поред овога, ЛУ „Сребрница“ из 
Страгара, води рачуна и о неочеки-
ваним сталним гостима у свом ло-
вишту, о популацији јелена лопатара 
и муфлона. У сарадњи са надлежним 
Министарством пољопривреде и За-
водом за заштиту природе спроводе 
се озбиљни радови на мониторингу 
њихових популација, у циљу успеш-
ног газдовања њима у будућности. 
Граде се осматрачнице, хранилиш-
та, солишта намењена специјално 
овим врстама дивљачи и смањењу 
штета које исте могу правити на 
пољопривредним културама.

М. П.
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Од расписивањем кон-
курса за доделу средста-

ва Фонда за развој ловства у 
Србији,  29. августа 2013. го-
дине, и покренуте идеје за 
изградњу репро - центра 
“Звезда”, до усељавања првих 
дивљих свиња прошло је све-
га шест месеци.

ЛУ “Карађорђе” у Топо-
ли, по добијању средстава за 
ову немену  у рекордно крат-
ком року, за само три месеца 
уселило је прве свиње. Сред-
ства у износу 2.670.000,00 ди-
нара, добијена су у децембру 
2013. године, а прве свиње су 
усељене у фебруару 2014. го-
дине.

Направљен је један потпуно нов, најсавраменији 
објекат ове врсте у Србији, на површини од 7,5 ха, 
чиме се поносе не само у Тополи већ и централној 
Србији. 

Објекат чини ограда од плетене жице, висине 
два метра, која је целом дужином укопана у земљу 
20 цм, а дебљина поцинковане жице је 3,1 мм, са 
окцима од 7,4 цм. Објекат поседује три улазно - 
излазне капије за допрему хране и опслуживање 
објекта. 

Поред плетене ограде поседује спољне и 
унутрашње чобанице које чине по два реда жице 
са спољне и унутрашње стране,  целом дужином.

Објекат поседује најсавременије аутоматске 
хранилице за зрнасту храну капацитете 1.000 ки-
лограма, са ротационим разбацивачем хране. 
Хранилиште за концетровану храну, односно хра-
ну за прасад и крмаче, капацитета је 800 кило-

грама. Овде ће уједно бити 
и хватаљка за дивљач када 
се буде расељавала. Ове две 
хранилице поседују времен-
ске прекидаче за испуштање 
хране а могу се по потребе 
активирати и из канцеларије 
ЛУ”Карађорђе”, путен ГПС-а, 
па чак и са мобилног телефо-
на.

Главна хранилица “ластин 
реп”, за кукуруз у клипу капа-
цитета је 3.000 килограма и 
служи за матични фонд у ре-
про - центру. Постоји и јама 
за пољоривредне произво-
де: јабуке, дулеке, репу… ка-
пацитета 10 кубних метара. 
Сви објекти су изграђени уз 

помоћ средстава за развој ловства Србије, а пре-
даним  радом чланова ЛУ “Карађорђе”, односно 
ловаца Ловачке секције “Звезда” из Јарменоваца

Објекат поседује центар за управљање у виду 
преуређене старе куће,  где су смештени уређаји 
за управљање техником: чобаница, уређаји за 
хранилишта, акомулатори… и остала опрема. Цео 
објекат је енергетски независан јер поседује па-
нел плоче и систем акомулатора за напајање пу-
тем соларне енергије.

Круг објеката од 7,5 хектара, чине зрела букова 
и храстова шума која рађа жир, доста воћкарица: 
дивља трешња, шљиве, крушке, џенарике, што 
обезбеђеје велику и разноврсну понуду природ-
не хране. 

Кроз репро - центар протиче поток Асеновац са 
сталном водом на коме се налазе два каљужишта 
и једно појилиште са сталном изворском водом.

У Ловачком удружењу „Карађорђе“ у Тополи

ОСВАРЕН ЛОВАЧКИ САН
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ЛУ „Владан Милошевић“ Кнић

ЛОВСТВО КНИЋА У ПУНОМ
ЗАМАХУ

Вредна Стручна служба ЛУ „Владан Милошевић“ 
у Книћу, уз снажну подршку органа управљања, 

на челу са председником Душаном Дамљановићем, 
и у нову ловну 2014/2015. годину, ушла је са вели-
ком жељом да своје ловиште уреди у складу са 
најсавременијим захтевима ловне струке и ловно-
туристичког тржишта.

Удружење које газдује једним од најбогатијих и 
најатрактивнијих ловишта на територији Централне 
Србије, и удружење које остварује највећи ловно-
туристички промет базиран на одстрелу како круп-
не, тако и ситне дивљачи, морало је да обезбеди 
и најсавременије ловно техничке и ловно узгојне 
објекте.

С тим у вези, само у току прошле и текуће лов-
не године у овом ловишту је изграђено преко 50 ви-
соких чека, од чега добар број затворених, топлих 
чека и исто толико хранилишта за крупну дивљач, уз 
огроман број солишта и других објеката.

Изграђено је неколико чека намењених одстрелу 
дивљих свиња које пружају 100% шансе да се са њих 
сваког дана одстрели дивљач, велики број полуау-
томатских хранилишта за дивље свиње које се днев-
но допуњују и, као врхунац у газдовању популацијом 
дивље свиње, савремени репро-центар за ову 
врсту дивљачи, који пружа могућност интензивне 
производње дивљих свиња и њихово насељавање у 
погодне делове ловишта, у циљу даље репродукције, 
али и лова.

Добре идеје, одлични кадрови и интензивна 
сарадња са матичним ловачким савезом - Ловач-
ким савезом Централне Србије, довела је до тога 
да ЛУ „Владан Милошевић“, данас има ловиште и 
материјалне ресурсе у њему за сваки пример, и да 
буде ловачко удружење на које се треба угледати.

Саставни део пројекта чине и два прихвати-
лишта која се граде у Блазнави и Шаторњи. Ова 
прихватилишта служе за пријем прасади из ре-
про - центра и њихово пуштање у природу. 

Матични фонд репро - центра  чине 10 крмача 
и 2 вепра. Матични фонд потиче из узгајалишта 
“Вршачки ритови”. Квалитет матичног фонда је 
на највишем нивоу, и то је најквалитетнија свиња 
на домаћем тржишту. На 5 – 6 година, планира-
на је замена матичног фонда са младим крмача-
ма - назиманицама из репро центра и младим ве-
провима који ће се унети са другим пореклом.

Годишња производња репро-центра „Звезда“ 
треба да буде око 50 прасади који ће се у октобру 
или новембру, из репро-центра и два помоћна 
прихватилишта пуштати у ловиште, сваке године. 

Пројекат је регионалног значаја јер испуште-
не јединке ће прелазити и у суседна ловишта: 
“Сребреница” Страгари, “Рудник” Србијашуме, 
“Букуља” Аранђеловац  и ловиште “Таково” ЛУ 
„Војвода Милан Обреновћ“ Горњи  Милано-
вац. Тиме ће се обагатити и оплеменити фонд 
дивљачи у овим ловиштима.

- Развој ловства и насељавање дивљачи је ви-
зинонарски посао и ми смо изузетно поносни 
што је ова идеја и овај посао овага пута припао 
нама и што ћемо обогатити и оплеменити целу 
планину Рудник са околином, па и целу Шумадију, 
са овом атрактивном дивљачи, поносно каже Ве-
лизар Миљковић, председник тополских ловаца 
и човек који предњачи у свим пословима у овом 
шумадијском удружењу. Затим, наставља: - Изу-
зетно је задовољство видети велики број праса-
ди којих сада има око 50 комада и немегуће их је 
све пребројати упркос поменутој техници. Ово је 
призор који чини врхунац успеха једног корис-
ника ловишта а уједно представља и одстварење 
ловачког сна преданих ловних радника и про-
фесионалаца који су у овоме учествовали, а цео 
свој ловни и радни век маштали о томе.
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Ловачко удружење „Војвода Луне“, у  Врњачкој Бањи“, 
ускоро пуни 116 година свог постојања. У том дугом 

периоду било је  доста тешких времена ратова и других 
недаћа али захваљујући ловцима који су својим радом 
и љубављу  према природи, животињама и међусобном 
дружењу, сачувана је ловачка организација Врњачке 
Бање.

Данас Ловачко удружење „Војвода Луне“, газдује са 
површином од  17.533 хектара, у три ревира: поморав-
ски, врњачки и гочки.

Ловачко удружење, данас има  близу  400 чланова у 10 
ловачких секција.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА – СЛАВОЉУБ ПРЕДОЛАЦ

У овом Ловачком удружењу, у марту и априлу, од-
ржани су избори по ловачким секцијама а на нивоу 

Удружења, 14. априла 2014. године.

На конститутивној седници Скупштине Ловачког 
удружења „Војвода Луне“, верификован је  мандат деле-
гата Скупштине и изабрано ново руководство. За пред-
седника Скупштине изабран је Мирослав Веселиновић.

За председника Ловачког удружења изабран је 
Славољуб Предолац  а за потпредседника ЛУ, Горан 
Терзић. Изабрани су, и: Управни одбор, Надзорни од-
бор и Дисциплинска комисија.

На истој седници Скупштине, донета је одлука да се 
на следећој седници  донесе одлука о чланству у Ловач-
ком савезу Централне Србије. 

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ – ДЕЛЕГАТ У СКУПШТИ-
НИ ЛСЦС

На наредној седници Скупштнине, одржане 28. апри-
ла 2014. године, донета је одлука о приступању Ло-

вачком савезу Централне Србије и за делегата у Скуп-
штине  ЛСЦС ,изабран је председник Скупштине Ловач-
ког удружења  „Војвода Луне“ - Мирослав Веселиновић.

Седници су поред делегата Скупштине присуство-
вали и председник Ловачког савеза Централне Србије- 
Томица Радосављевић и председник Скупштине ЛСЦС 
- Урош Ђоковић.

Присутни гости су дали одгово-
ре на сва питања која су постави-
ли делегати Скупштине ЛУ, у вези 
функционисања Ловачког савеза 
Централне Србије, и друга питања 
од интереса за развој лова и ловства 
у Србији.

Истовремено новоизабрано руководство је 
сагледало стање у Ловачком удружењу, одредило циљ 
и програм рада , као и активности на вођењу ЛУ. Првен-
ствено ће  радити на повећању  бројности дивљачи са 
посебним освртом на насељавање срнеће дивљачи, 
изградњу репро - центра за узгој дивљих свиња јер 
за то постоје јако повољни природни услови. Нарав-
но посветиће се и пажња гајању зеца и фазана као и 
очувању свих врста дивљачи како ловних тако и нелов-
них врста.

ВЕЛИКЕ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА У ПОМОРАВСКОМ РЕ-
ВИРУ

Да би се у овоме успело потребно је пуно рада на 
изградњи хранилица, солишта и чека , а у овој години 

почињемо изградњу хладњаче за одстрељену дивљач, 
истиче председник Скупштине Мирослав Веселиновић.

На то, председник Ловачког удружења, Славољуб 
Предолац, наглашава: - Наше удружење живи и ради 
у једној од најпознатијих бања Србије, па нам је циљ 
да после неколико година рада и стварања фонда 
дивљачи почнемо са комерцијалним и туристичким ло-
вом, како би Врњачка Бања, повећала своју туристичку 
понуду у  тој области. За остварење ових циљева поред 
нашег рада потребна нам је помоћ и локалне самоупра-
ве и Ловачког савеза Централне Србије.

Ових дана, ово ловачко удружење претрпело је ве-
лике штете на дивљачи у поморавском ревиру, због 
изливања Западне Мораве, која је поплавила преко по-
ловине ловишта овог ревира, где је највише било зеца, 
фазана и нешто пољске јаребице. Зато ће бити потребна 
додатна финансијска средства за насељавање дивљачи 
на поплављеним подручијима.

М. В.

Представљамо нове чланице ЛСЦС: ЛУ „Војвода Луне“ Врњачка Бања

БОгАТА РИЗНИЦА ЛОВСТВА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
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Младеновчани су донели 
једну од кључних одлу-

ка, учланили су се у Ловач-
ки савез централне Србије. 
Овај потез ће свакако имати 
утицаја на ловство у Србији, 
као пример у ком правцу 
треба овај сегмент друшт-
веног живота да се креће. 
Младеновац је администра-
тивно везан за Београд, али 
територијално и срцем је у 
Шумадији. Ловци ЛУ “Варовнице” су 
постали чланица ЛСЦС, то ниуком 
случају не значи да желе прекид 
односа са ЛСС, који треба да оста-
не кровна ловачка организација 
у Србији, али на новим и здравим 
основама.

Ловачко удружење кроз 
историју

Организовано ловство у Мла-
деновцу и околини, почело је 

оснивањем ловачке организације 
под именом САВЕЗНО ЛОВАЧ-
КО УДРУЖЕЊЕ МЛАДЕНОВАЦ, 5. 
октобра 1899. године. Приликом 
оснивања, имало је 56 чланова. До 
тада, народ овога краја Шумадије 
(централна област Србије), тради-
ционално је упражњавао лов на ау-
тохтоне врсте племените дивљачи, 
зеца и пољску јаребицу, као и на 
лисицу, куну, јазавца и осталу, се-
зонску дивљач. Уредбама кнежева 
и краљева у ослобођеној Србији, 
полако се и ловство развијало, 
највише по угледу на свога север-
ног суседа, Аустро-Угарску.

После Другог светског рата, 
захваљујући развоју друштва у свим 
сегментима, младеновачки ловци су 
омасовили своју организацију. Пе-
десетих година насељавају  срнећу 
дивљач на Космај, и у потес Макови-
ца и по први пут пуцтају фазане на 
територију ловишта. 

ЛУ „Варовнице“ - данас

Удружење има близу 600 чланова 
распоређених у 17 секција.

Такође у свом власништву има 
ловачки дом у Рајковцу, на улазу у 

Младеновац, из правца Београда, 
где је и административно седиш-
те удружења. Дом је површине 100 
м2, има две канцеларије и салу за 
састанке, као и велику терасу.

Дом је на плацу од 3.700 м2, на 
коме се налази и ресторан „Лав“, 
површине око 300 м2, са национал-
ном кухињом, такође у власништву 
удружења.

Понос ловаца Младеновца је ло-
вачка кућа “Пландиште”, на плани-
ни Космај (626 м-нм), у непосредној 
близини града, корисне површине 
око 400 м2. Објекат има трофејну 
салу са 80 места, кухињу, хладњачу 
за уловљену дивљач, лепо 
опремљене собе за смештај гостију 
- ловаца, колибу са роштиљем и ве-
лику терасу са прелепим погледом.

У ревиру Маковица, налази се и 
дом “Језерац” површине око 50 м2, 
са великом волијером за прихват 
фазанских пилића. Нов и леп ловач-
ки дом поседују и лов-
ци села Велика Иван-
ча, површине око 80 
м2. У осталим селима 
на територији ловиш-
та, има ловачких коли-
ба које задовољавају 
потребе локалних ло-
ваца. Ловиште рас-
полаже са довољним 
бројем стабилних че-
ка, солишта, храни-
лишта за крупну и сит-
ну дивљач.

Младеновчани су посебно по-
носни на популацију срнеће ди-
вљачи која поред своје бројности 
плени и квалитетом трофеја (не рет-
ко и преко 175 CIC поена).

Богатство ловишта

Ловиште “Варовнице”, на-
лази се на само 46 кило-

метру, јужно од Београда, и са 
њим је повезано аутопутем. 
Површина ловишта је 33.844 
ха, колика је и површина оп-
штине Младеновац. Од тога, 
ловно - продуктивна повр-
шина је око 27.000 ха. У Мла-
деновцу и селима око града 

живи око 50.000 становника.

Ловиште је богато изворима и 
потоцима, постоје две веће и неко-
лико мањих водених акумулација, 
тако да је дивљач преко целе го-
дине обезбеђена са водом. Гајене 
врсте дивљачи присутне у ловиш-
ту су срна, зец, фазан, дивља свиња 
и пољска јаребица. Такође су при-
сутни: лисица, куна - белица и куна 
- златица, јазавац, шакал ...

Препелица, дивља патка и 
дивља гуска, као и грлица и голуб 
гривнаш, могу се сезонски срести у 
нашем ловишту.Терен је равничар-
ско - брдског карактера (114 – 546 
м нм), тако да су микро - климатски 
услови повољни за развој разних 
врста флоре и фауне.

Планови који охрабрују

Из разговора са актуелним пред-
седником удружења Бојаном 

Радовановићем, сазнали смо да 
ово ловачко удруже-
ње има амбициозне 
планове за будућност. 
Тренутно се ради на 
обнови популације 
зеца, а у плану је и 
изградња репро цен-
тра за дивље свиње.

Поред постојећих 
угоститељских капа-
цитета, завршетак по-
менутих пројеката ће 
употпунити ловно - ту-

ристичку понуду, али ће побољшати 
и укупан ловачки доживљај локал-
ним ловцима на чијем раду се и за-
снива постојање удружења.

С. Банковић

Представљамо ловачка удружења

„ВАРОВНИЦЕ“ НОВА ЧЛАНИЦА ЛСЦС
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Из записника са Изборне скупштине ЛУ „Војвода Милан Обреновић“

ЈАСНИ ПУТЕВИ РАЗВОЈА ЛОВСТВА РУДНИЧКО – 
ТАКОВСКОг КРАЈА

На редовној изборној сед-
ници Скупштине Ловач-

ког удружења “Војвода Милан 
Обреновић”, у Горњем Миланов-
цу, одржане 13. марта 2014. го-
дине, у просторијама Норвешке 
куће, усвојени су наредни задаци 
развоја ловства Рудничко – таков-
ског краја и изабрано ново руко-
водство удружења.

Једногласо су верификова-
ни мандати свим члановима 
Скупштине Ловачког удружења 
„Војвода Милан Обреновић“, пред-
ложеним за четворогодишњи ма-
ндат, на основу извештаја председника Изборне 
комисије, Слободана Ђуровића.

Усвојен је и извештај о раду Ловачког удружења 
„Војвода Милан Обреновић“, за претходни мандат-
ни период од 2010 - 2014. године.

Овом приликом усвојен је и завршни рачун Ло-
вачког удружења „Војвода Милан Обреновић“ за 
2013. годину.

Донетом одлуком усвојен је Правилник о 
газдовању ловиштем „Таково“.

За председника Скупштине Ловачког удружења 
„Војвода Милан Обреновић“ изабран је Милош 
Мишковић, дипломирани правник, члан Секције 
Луњевица.

Такође за заменика председника Скупштине 
Ловачког удружења „Војвода Милан Обреновић“ 

изабран је Бошко Миловановић, 
члан Секције Прањани.

За председника Ловач-
ког удружења „Војвода Милан 
Обреновић“, поново је изабран 
Драган Ђоковић, члан Секције 
Шарани.

Такође, овом приликом, за 
заменика председника Ловач-
ког удружења „Војвода Милан 
Обреновић“ изабран је Ненад 
Поповић, члан секције Рудник.

За секретара Ловачког уд-
ружења „Војвода Милан Обр-

еновић“ изабран је Радиша Новаковић, члан 
Секције Брусница.

Једногласном одлуком, Скупштина Ловачког 
удружења „Војвода Милан Обреновић“ је верифи-
ковала мандате члановима Управног одбора, Над-
зорног одбора и Дисциплинске комисије.

За делегате у Скупштину Ловачког савеза 
Србије изабрани су Драган Ђоковић, председник 
удружења  и Зоран Адамовић, управник ловишта 
„Таково“.

За делегате у Скупштину Ловачког савеза Цен-
тралне Србије изабран је  Иван Вујовић, члан Скуп-
штине Ловачког удружења, из Ловачког друшт-
ва „Рудник“ а за другог делегата изабран је Срђан 
Новаковић, члан Скупштине Ловачког удружења, 
из Ловачког друштва „Бело Поље“.

З. Адамовић



23

ЛОВАЧКИ

ГЛАСНИК

Ово насељавање је једна од завршних фаза ка-
питалног пројекта „Повећање броја дивљих 

свиња и побољшање популационих особина 
популације ове дивљачи кроз установљење и 
изградњу сталног прихватилишта – репро - центра 
у ловишту „Гружа“, који је реализован заједничким 
снагама Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде Републике Србије (Управе за 
шуме), Ловачког савеза Централне Србије и Ловач-
ког удружења „Владан Милошевић“ у Книћу.

Објекат у који су насељене дивље свиње је 
површине 2,7 хектара, и направљен је у потпу-
ности по правилима ловне струке и опремљен 
је   са прасилиштима, савременим хранилиштем 

и са спремиштем за зрнасту, сочну и концентро-
вану храну. Овде су још постављени: солиште и 
„хигијенски стуб“, а у изградњи је и затворена топ-
ла осматрачница која ће омогућити свакодневни 
надзор насељених дивљих свиња.

Матични фонд који је насељен је набављен од 
предузећа „Вршачки ритови“ и врло је квалите-
тан. Ради се о, за сада, три двогодишње високо-
бремените крмаче, једног двогодишњег и једног 
трогодишњег вепра. Дивљач је у одличној форми 
и очекује се већ ове године прираст од 10 до 15 
прасади, која ће, након достизања жељене теле-
сне тежине бити насељена у отворене делове ло-
вишта погодне за њихов даљи узгој и коришћење.  

Овиме ће се свакако 
постићи оплемењивање по-
стојеће популације дивљих 
свиња у ловишту „Гружа“ 
најквалитетнијим линијама 
дивљих свиња које се могу 
наћи на тржишту.

М. П.

У суботу, 15. фебруара, на прелепим падина-
ма Копаоника, а у организацији Ловачког 

удружења „Копаоник“ у Брусу, по 19. пут је одржан 
традиционални лов на предаторе под називом „У 
походе копаоничком вуку“.

У Влајковцима надомак Бруса, у раним јутарњим 
часовима, окупило се преко 300 ловаца из свих 
крајева Србије, спојених жељом да се надмудрују 
са једним од најбољих и најуспешнијих ловаца у 
природи и господаром наших шума и планина – 
вуком.

Овај традиционални лов је, захваљујући ловци-
ма и руководству Ловачког удружења „Копаоник“, 
затим Општини Брус, Ловачком савезу Централне 

Србије, али и бројним гостима, врло добро орга-
низован, те, иако острел никада није био у првом 
плану, овај пут је био и доста успешан.

Одстрељена су два вука и једна лисица, а ор-
ганизаторима је, по речима Драгана Ђорђевића, 
председника ЛУ „Копаоник“, нарочито драго што 
су највише среће 
да улове вука има-
ли млади и узорни 
ловци овог краја, 
којима је ово ује-
дно и први сусрет 
са овом зверком.                                            

М. П.                                                                      

ЛУ „Владан Милошевић“ Кнић

УСПЕШАН РЕПРО – ЦЕНТАР У БАЈЧЕТИНИ
У репро-центру у Бајчетини, Секцији ловачког удружења „Владан Милошевић“ из Кнића, 27. 

фебруара 2014. године, насељене су прве дивље свиње.

Успешна ловна манифестација у Брусу

У ПОХОДЕ КОПАОНИЧКОМ ВУКУ
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Четврту годину за редом, секција Као-
ник, под покревитељством Ловачког 

удружења „Крушевац“, организовала је ловну 
манифестацију под називом „Златни вук Каоника“. 

У добро организованом лову ловаца Ло-
вачког удружења „Крушевац“ и њихових 
гостију из Пирота, Новог Сада и Пан-
чева одстрељени су вук и три лисице. 

Добром блокадом терена од Чокоти-
ног Брда, Каоника, Великог Шиљеговца, Су-
шице, Црквине и других села, стрпљивим 
чекањем, ловци су овога пута надмудрили вука. 

Ловачку срећу, имао је Светислав Ивановић, 
из села Црквине, одстреливши вука између села 
Сушице и Црквине, на потезу званом Велики луг. 

- Чуо сам лавеж керова и знао сам да нешто 
гоне, а нисам могао ни да претпоставим да је то 

вук „горски цар“ који 
се пред њима извла-
чи. Из густог дела не-
велике шуме, на не-
ких 50 метара од мене, 
појављује се вук. Брзо 
сам одреаговао и опа-
лио први хитац. За-
третурао се и наста-

вио даље према мени. Добио сам га (ловачки из-
раз) тек из другог хица. Пао је… Сав срећан, опре-
зно, крећем према њему и поново пуним пуш-
ку. За сваки случај… - каже Светислав Ивановић. 

Ловачку срећу нису имали ловци, гости из Но-
вог Сада и Панчева који су пуцали на шакала. 

Руководство ЛУ истиче да су 
прошле године на овом потезу 
вукови упадала у сеоске појате 
са овцама и немилосрдно их 
клали. Зато ово удружење и по-
кушава да их држи под контро-
лом, а Законом о ловству  тач-
но је утврђен годишњи план 
одстрела вука, што значи да 
ловци нису истребљивачи ов-
их дивљих животиња. Према процени ловних 
стручњака, у ловиштима Србије има око 1.200 ву-
кова, док се годишње одстрели око 150.

Неостварени сан огромне већине од 
100.000 ловаца, у Србији, је трофеј вука … 

А, манифестација „Златни вук Каоника“ завр-
шена је традиционално – ловачком забавом, уз 
међусобне приче, музику и ловачки гулаш који се 
ваљда само за овакве прилике овако добро при-
према…

Успешна манифестација крушевачких ловаца

ЗЛАТНИ ВУК КАОНИКА

Да се ловачка дружења и дугогодишња 
пријатељства најчешће „крунишу“ побратим-

ством, недавно су потврдила и ловачка удружења 
из Ћуприје и Србице (Косово и Метохија).

- Наша највећа жеља била је да „освојимо“ неко 
побратимско удружење са подручја Косовља и 
Метохије, и захваљујући Ловачком савезу Косо-
ва и Метохије и ловцима 
Србице, ми смо оствари-
ли ту жељу што је на понос 
не само ловцима Ловачког 
удружења „Морава“, већ и 
свим ловцима Ловачког са-
веза Централне Србије, ис-
тиче Милан Пецић, пред-
седник ћупрјских ловаца.

- Ову радост деле и лов-
ци Србице и читавог Косо-

ва и Метохије, наглашава Илија Елезовић, пред-
седник Ловачког савеза Косова и Метохије и један 
од твораца овог ловачког побратимства.

Ово је само почетак једне сарадње коју ће лов-
ци ова два града претворити у трајни пример 
заједништва и жеље да лов и ловство увек доноси 
нова познанства и успехе, на срећу свих грађана.

Ловачка побратимства

ЋУПРИЈА И СРБИЦА – ПОБРАТИМИ
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Прошла ловна година остаће у ле-
пом сећању не само ловним ту-

ристима већ и  органима управљања 
и Стручној служби Ловачког 
удружења „Владан Милошевић“ 
у Книћу, као једна од туристички 
најуспешнијих у свом постојању.

Велико интересовање ловно-
туристичке клијентеле из целе Евро-
пе за ловом ситне дивљачи, остварено је бројним 
гостовањима ловаца из Француске, Италије, 
Аустрије, Грчке, Кипра... 

На прелепим комерцијалним теренима - поли-
гонима, одстрељен је велики број, пре свега, фа-
занске дивљачи, али и препелица и зечева. Оства-
рени су приходи који су за пример и за понос Ло-
вачког удружења „Владан Милошевић“, али и Ло-
вачког савеза Централне Србије.

Ипак, ловна сезона је прекину-
та „када је било најлепше“, да би се 
огроман број дивљачи који је пре-
остао након ловова „одморио“ за 
период репродукције и омогућио 
добар прираст и још много овако 
успешних ловно-туристичких сезо-
на.

Да је ово још један у низу пра-
вих, стручних реаговања управе ЛУ „Владан 
Милошевић“ говори и податак из једног лова на 
комерцијалном терену непосредно поред Гру-
жанског језера, када је група од четири ловца са 
пет ловачких паса за непуна два сата лова про-
нашла и покренула преко 150 јединки фазанске 
дивљачи и неколико зечева, који су у изузетној 
кондицији!

М. П.

Млади, двогодишњи срндаћ који је брзом 
интервенцијим ловаца Ловачког удружења 

„Крушевац“, спашен од паса лутали-
ца, након краћег опоравка враћен 
је у ловиште у атару села Гавез. 

На недавни позив мештана Јасике, 
Ловочуварска служба спасила је две 
године старог срнаћа који је бежећи 
од паса луталица дошао у центар 
села. Срндаћ је са лакшим повреда-

ма збринут у крушевачкој Ветеринарској стани-
ци, а након краће изолације враћен је у приро-

ду, истакао је председник Ловач-
ког удружења Владимир Костић. 

Ово је још један доказ да ловци не 
само да узимају од природе, већ се 
брину и о природи и животињима, 
закључују представници Ловачког 
удружења.

М. П.

У прошлој ловној години

НАЈУСПЕНИШНИЈИ ТУРИСТИЧКИ ЛОВОВИ

У Ловачком удружењу „Крушевац“

СРНДАЋ ВРАЋЕН У ЛОВИШТЕ

Да има мудрих ловаца у прављењу и прилагођавању 
хранилица потребама дивљачи или пак терену, види 

се и на овом снимку. Наиме, Жељко Јеремић, послао нам 
је овај снимак хранилице за срнећу дивљач, саграђене у 
селу Батоте, у близини Бруса. Како каже „капацитет“ јој је 
40 килограма кукуруза.

Очекујемо да нам се јаве и пошаљу слике својих „изу-
ма“ и други ловци, на мејл: lovackiglasnik@gmail.com 

Фото вест

НЕОБИЧНА ХРАНИЛИЦА
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Ванредна седница Скупштине ЛУ “Трстеник“

ЗОРАН ЂУРИЋ – ПРЕДСЕДНИК

Ванредна седница Скупштине Ловачког 
удружења у Трстенику, одржана је 25. априла 

2014. године, у већници Народног универзитета у 
Трстенику. Седници Скупштине присуствовало је 
33 члана и четири заменика, док су два члана била 
одсутна.

На ванредној седници Скупштине ЛУ “Трстеник”, 
досадашњи председник Мирослав Стевановић и 
потпредседник Драган Радић, поднели су неопо-
зиве оставке. Своје оставке су образложили дели-
мично са неким пропустима у досадашњем раду у 
удружењу а делимично са послом и задацима које 
имају и који их очекују на својим радним местима.

За новог председника Ловачког удружења 
“Трстеник”, изабран је Зоран Ђурић, из Стопање, 
дугогодишњи ловни радник, узгајивач ловачких 
паса и љубитељ природе који у лов иде са каме-

ром и фотоапаратом. 
Ђурић је до сада био 
председник Скупшти-
не ЛУ “Трстеник“.

За потпредседни-
ка  изабран је Драган 
Парађанин, из Пољне, 
такође, дугогодишњи 
ловац, добар друг и 
љубитељ природе.

На овој седници за 
председника Скупшти-
не изабран је Драган 
Радић, из Велике Дренове, који је до сада обављао 
функцију потпредседника ЛУ “Трстеник“.

Усвојен је и нов Статут Ловачког удружења 
„Трстеник“, који је у потпуности усклађен са зако-
нима и свим актима који дефинишу лов и ловство.

Чланови Скупштине усвојили су и следеће пра-
вилнике: Правилник о газдовању ловиштем, Пра-
вилник о дисциплинској и материјалној одго-
ворности радника и чланова ЛУ и Годишњи план 
газдовања ловиштем.

 На седници су, такође, анализирани приходи и 
потрошња новца у првом кварталу текуће године.

Скупштина је једногласно донела одлуку да 
ЛУ „Трстеник“ буде чланица Ловачког савеза Цен-
тралне Србије. 

Драгић Јевтовић

У кувању ловачког гулаша

ПОБЕДНИК–ЕКИПА “НА ЕКС”

Крајем марта, у Параћину, одржано је 
такмичење у припремању ловачког гула-

ша, под покровитељством Кинолошког друштва 
“Параћин”.

Учествовале су екипе ловачких удружења из 
Параћина, Алексинца, Ражња и других места. По-
сле трочасовног кулинарског надметања победи-
ла је екипа “На екс”, коју су сачињавали: Мирослав 
Момировић Гусар, Слободан Стојковић Чоба, Бра-

нислав Марјановић Брана И Александар Васић 
Васа.

Овом приликом одржано је и такмичење – из-
ложба II FCI, групе са преко сто паса.
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- Шта даље и како даље? Док се одговорни за 
овакво стање правдају да немају новца како би 
изградили одбрамбени бедеми од поплава, дотле 
нама ловцима остаје нада да неће бити поновних 
поплава и да ће дивљач успети да се опорави од 
ове непогоде, констстује Милован Тешић, управ-
ник ловишта Ловачког удружењан „Књаз Милош“.

С. М.

Последњих година сведоци смо да поплаве 
услед наглог отапања снегова или услед дугих 

кишних периода не заобилазе пожешки крај. Воде 
из Рзава, Ђетиње, Скрапежа, Моравице и Западне 
Мораве, стално су претња равничарском делу оп-
штине Пожега.

Тако је,  19. и 20. априла, ове године, пожеш-
ку котлину захватила велика поплава. Реке Мо-
равица и Западна Морава, излиле су се, и том 
приликом нанеле су огромну штету, како на 
пољопривредним домаћинствима, тако и на 
дивљачи. Тада је поплављено око 1.500 хектара 
најплодније земље.

Дивљач је приликом ове елементарне непо-
годе доста страдала. Пошто се ради о најбољим 
бонитетним разредима, у првом реду зец, и у не-
што мањем обиму и срнећа дивљач која има при-
родно станиште на острву у Тучкову. Уништена су 
сва гнезда водених птица, као и фазана, пољске 
јаребице и других ретких и проређених врста. 
Страдала су и солишта, хранилишта као и две  чеке 
у Тучкову.

Поред ових штета евидентна је и еколошка ка-
тастрофа у виду разног смећа, флаша, разног сит-
ног и крупног материјала, које је бујица донела са 
дивљих депонија и оставила у нашем ловишту.

Изливање река у пожешком крају

ПОПЛАВЕ ПРИЧИНИЛЕ 
ВЕЛИКУ ШТЕТУ ДИВЉАЧИ

Зар је и то могуће?

ФАЗАН РАЗБИО ШОФЕРШАЈБНУ АУТОБУСА

Све чешћи атак је на ловачка удружења када су у 
питању штете од дивљачи. Чини се да нема ло-

вачког удружења коме није поднет захтев за надо-
кнаду штете, најчешће на усевима и воћу.

Међутим, последњи пример, који је изнео 
председник Ловачког удружења „Војвода Ми-
лан Обреновић“, из Горњег Милановца, Драган 
Ђоковић, је толико фрапантан да заслужује место 
у овим новинама.

Наиме, возач аутобуса пријавио је полицији и 
осигуравајућој кући, да му је на путу у близини 
Горњег Милановца, фазан разбио шофершајбну. 
Дошла је словеначка фирма заменила исту и ис-
поставила рачун на 400.000.00 динара.

Питање је, ко ће и како утврдити чињенично 
стање. Да ли је заиста фазан разбио шофершајбну 
на аутобусу. И, док се све то не докаже аутобус је 
већ сутрадан наставио вожњу овим крајем Србије, 
а фактура, наравно, испостављена овом ловачком 
удружењу.
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Фирма „Метеор Стил“, из Крагујевца, и ове годи-
не организује Шести међународни сајам лова, 

риболова, ловног туризма и наутике, који ће се од-
ржати у Крагујевцу на локацији Шумадија сајма у 
периоду 29. маја - 1. јуна 2014. године, под нази-
вом „Крагуј М“. 

Сајам је постао традиционалан и одржа-
ва се сваке године последњег викенда у месе-
цу мају. Организатор сајамске манифестације је 
предузеће „Метеор Стил“, из Крагујевца, у сарадњи 
са Ловачким савезом Централне Србије, Шумадија 
сајмом, и под покровитељством града Крагујевца. 
Очекује се учешће преко 40 излагача из обла-
сти производње и промета ловачког и спортског 
оружја, ловачке муниције, ловачког и риболо-
вачког прибора и опреме, организације из обла-
сти лова и ловног туризма као и излагачи из об-
ласти наутике. Из области лова учесници ће бити: 
„Застава оружје“, „Први партизан“, „Снајпер“, „Мете-
ор стил“, „Супер тане“, „Трофеј“, „Цанона“, и др. Ка-
рактер сајма је комерцијално - продајни. На сајму 
ће бити представљени многи новитети познатих 
светских произвођача ловачког оружја.

Организатор, „Метеор Стил“ ће по први пут 
на домаћем тржишту понудити ловачки карабин 
“Sabatti“, модел „Rover 870“, изузетно тражен на 
тржишту Европе у калибрима траженим и на на-
шем тржишту и то: 270 Win., 7x64, 30-06, 300 Win. 
Маг., 9,3x62. У понуди ће бити и ловачки кип-лауф 
карабин SKL 98, у разним калибрима, комбинова-
не пушке “Forest“ и „Master“, двокугларе „Ekspress 

230“, у калибру 30-06, „Ehspress“ 345 Мon, у кали-
бру 8x57 и 9,3x74Р као и велика понуда ловачких 
пушака сачмарица у бок и хамерлес варијанти у 
калибрима 12 и 20. То су модели: Адлер, Фалцон, 
Олимпо, Артемида и Саба Мон. 

„Застава оружје“ на сајму, по први пут наступа 
са новим сајамским штандом као и са комлетним 
програмом оружја намењеног за лов и спорт. Све 
што је било презентирано на сајму у Нирнбергу 
биће приказано и у Крагујевцу.

Очекује се преко 10.000 посетилаца, љубитеља 
лова и риболова из Србије и иностранства, чиме 
се „Крагујевачки сајам“ полако приближава пону-
дама као на „Новосадском сајму“.

Сајамски попуст ће се кретати и до 50% за 
поједине артикле. Цена улазнице је 100 динара а 
паркинг је бесплатан. За групне посете, преко 30 
посетилаца организује се наградна игра а прва на-
града је ловачки карабин поклон предузећа „За-
става оружје“.

На Сајму ће бити организована стручна 
предавања као и такмичење у гађању глинених го-
лубова (пријаве на телефон 063/628 740 Макса) и 
неизбежна такмичења у припремању ловачког гу-
лаша „Златни котлић“, организатор Ловачки савез 
Централне Србије и рибље чорбе.

Шумадијски сајам „Крагуј М 2014.“

ШИРОКА ПОНУДА ЛОВАЧКОг ОРУЖЈА И ОПРЕМЕ
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Као и у предходним годинама, краљевачки лов-
ци одржали су и ове године своја традицио-

нална саборовања у првој половини фебруара у 
три ловачка друштва.

Најпре, су Ловачко друштво „Котленик“ и Ло-
вачка секција „Поповићи“ као домаћин, организо-
вали традиционални сабор. Олујни ветар који је 
целе седмице дувао кроз ово поморавско –котле-
ничко село није успео да омете и поколеба вред-
не домаћине да изузетним напорима организују 
овај ловачки догађај али је у доброј мери дели-
мично оправдано утицао на масовност јер се оче-
кивао већи одзив ловаца из краљевачког и окол-
них удружења.  

У традиционално добро организован лов кре-
нуло се са шест зборних места на обронцима Кот-
леника али због лоших временских услова резул-
тати одстрела предатора били су више него скром-
ни. Затим је уследила ревијална  смотра паса, до-
дела признања најуспешнијим учесницима  и на-
равно ловачко дружење до ситних сати.

Друге недеље фебруара традиционални сабор 
ловаца на Рудну, у организацији истоимене ловач-
ке секције која је у саставу Ловачког друштва „Ло-
вац“ са Ушћа.

Масовни одзив ловаца како из краљевачког 
тако и околних удружења, одлични временски 
услови и добра организација лова дали су добре 
резултате. Одстрељено  је више лисица и куна, и 
један вук, а уз мало више ловачке дисциплине мог-
ло их је бити још јер се чопор налазио у близини 
овог прелепог места на обронцима Радочела, на 
више од 1600 метара надморске висине.    

Након лова организована је ревијална смотра 
паса а затим, додела признања најуспешнијим 
ловцима. После тога, зна се, ловачко дружење у 
пријатној атмосфери планинског ресторана.

Треће недеље фебруара одржан је традици-
онално најмасовнији сабор у Годачици, у окви-
ру Ловачког друштва „Гледићке планине“. Идеал-
ни временски услови, добар одзив ловаца и оче-
кивано добра организација лова, као и уиграна 
екипа организатора састављена од стручне и ло-
вочуварске службе удружења и груповођа Ловач-
ке секције Годачица, као домаћина, и ловачких 
секција из окружења, дали су изванредан успех 
овог ловачког дружења.

Број одстрељених лисица, куна и дивљих мача-
ка оправдао је ловне активности у оквиру сабо-
ра. После лова уследила је ревијална смотра паса  
као и на претходна два сабора у организацији Ки-
нолошког друштва „Ловац“. Пралелно се одвијало 
такмичење у ловном стрељаштву. 

У завршном делу манифестације домаћине и 
учеснике сабора својим присуством  и пригодним 
говором почаствовао је председник Ловачкг са-
веза Централне Србије, Томица Радосављевић, са 
најближим сарадницима. Он је уручио признања 
најуспешнијим учесницима сабора.

У. Ђоковић

САБОРИ  КРАЉЕВАЧКИХ  ЛОВАЦА
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У извештајном периоду рад 
удружења се одвијао кроз 

рад Стручне службе и Упра-
вног одбора. Стручна служ-
ба је радила континуирано то-
ком извештајног периода по 
усвојеном Годишњем плану га-
здовања, донетим одлукама УО  
и Скупштине. Стручну службу у 
овом удружењу сачињавају: се-
кретар ЛУ, један ловочувар, рад-
ник на фазанерији, технички се-
кретар и ВД управника. 

Редовна изборна скупштина 
ЛУ одржана је половином окто-
бра, на којој су изабрани органи 
ЛУ са четворогодишњим манда-
том.

Управни одбор је одржао три 
седнице са 12 тачака дневног 
реда у старом сазиву и три сед-
нице са 16 тачака дневног реда у 
новом сазиву. 

Дисциплинска комисија је 
одржала три седниц и изрекла 
једну јавну опомену и новчаном 
казном од по 4.500 динара казни-
ла два члана и једног казном од 
15.000 динара.

Ловочуварску службу оба-
вљао  један ловочувар уз повре-
мену помоћ радника с 
фазанерије и ловочува-
ра волонтера. Резултати 
рада ловочуварске служ-
бе су слаби.

У ловиште је уне-
то 600 одраслих про-
шлогодишњих  фазана из 
волијере, по секцијама, 
сразмерно броју члано-
ва.

Срндаћ се ловио по 
календару лова. Одстре-
љено је 7 срндаћа од 
планираних 15 као и 10 
срна од планираних 15 
грла. Инкасирано је укуп-
но 202.570 динара. За 
лов дивље свиње издато 
225 дозвола за 425  лова-

ца, од аконтације за лов дивљих 
свиња и одстрела инкасирано 
132.000 динара. Одстрељено је 
17 дивљих свиња.

Од ситне дивљачи у главној 
ловној сезони одстрељено је 328 
зечева и 529 фазана.

За лов на стеточине издато је 
175 дозвола и одстрељено је 45 
шакала, 40 лисица, 20 куна и 5 
дивљих мачака.

За прелетну дивљач издато 
135 дозвола за 380 ловаца.

Одржане су четири обавезне 
акције уништавања штеточина, а 
учешће је узело 494 члана ЛУ.

На бројању дивљачи 9. мар-
та 2014. гододине учествовало 
је192 ловца.

Уочено је да је у ловишту при-
сутан велики број паса луталица 
и мачака. 

Контрола рада ЛУ извршена 
је од стране ловног инспектора у 
два наврата.

Изграђена је хладњача за при-
времени прихват одстрељене 
дивљачи средствима ЛУ и сред-
ствима општине Варварин 

(190.000,00). Извршен технички 
пријем објекта.

ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНИ ПЕ-
РИОД:

Стални задатак је очување ма-
тичног фонда дивљачи, за-

штита и контрола ловишта на 
целој територији уз предузимање  
мера на спречавању штете од 
свих врста штеточина. Посебна  
пажња  биће посвећена већој 
бризи према дивљачи у време 
репродукције, изградњи лов-
них и ловно-техничких објеката 
у ловишту по секцијама у циљу 
уређења ловишта, као и набавка 
и унос у ловиште 600 комада фа-
занске дивљачи. 

Изградња две чеке затворе-
не, изоловане, металне, једна на 
подручју секције Ћићевац, друга 
на подручју секције Сталаћ. Ин-
веститор Боровац Живота.

У току текуће године од стране 
надлежног државног министар-
ства извршиће се установљавање 
ловишта на подручју РС, од-
носно и на подручју нашег ло-
вишта. Обзиром да је већ из-
вршено установљавање лов-

них подручја а да наше 
ловиште сада захватају 
три ловна подручја, као 
и да ће  на садашњем 
подручју нашег ловиш-
та бити установљена 
најмање два нова ло-
вишта, акценат активно-
сти мора бити стављан 
на квалитетној прип-
реми за конкурисање 
ради добијања новоус-
тановљених ловишта. 

Управни одбор пред-
лаже Скупштини да виси-
на чланарине за текућу 
ловну годину, буде не-
промењена, 9.000 дина-
ра. 

Милија Ђорђевић 

Tрагом годишњих извештаја

УСПОН ЋИЋЕВАЧКОг ЛОВСТВА 
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У ЛУ “Јухор“ Варварин

ЛОВСТВО 
ДОМИНИРА 

ВАРВАРИНСКИМ 
КРАЈЕМ

- У Залоговцу и Бачини, као и у 
другим местима у околини Варва-
рина, увелико се уређује ловиште и 
граде прописне чеке и хранилиш-
та, каже Мирослав Петровић, пред-
седник Ловачког удружења „Јухор“ 
у овом месту. Само тако, у овај крај 
можемо организовано довести ту-
ристе.

Уз све ово и помоћ општине, 
обезбедили смо плац за изградњу 
једне веће канцеларије или сале 
за састанке. Такође, око 600 ловаца 
својим радом и активностима до-
приноси новом замаху ловства на 
овим просторима.

И, ове године, у ловиште биће 
унето око 2.000 фазана а разговара 
се и са могућношћу уношења зеца 
у ово ловиште, како би се освежи-
ла и ојачала популације ове врсте 
дивљачи.

За ову ловну годину чланарина је 
8.000 динара ако иде у лов на дивље 
свиње уплаћује још 2.000 динара.

Право на полагање ловачког 
испита у овом удружењу стекло је 
12 приправника. Очекује се и још 
један број приправника, чиме се 
подмлађује ловачка организација 
Варварина.

Варварински ловци сврстани су 
у ред најактивнијх ловаца у овом 
делу централне Србије, јер њихови 
резултати храбре а посебну у доме-
ну очувања ловишта, заштите при-
роде и дивљачи, очувања станиш-
та, уношења дивљачи, изградње 
ловно-техничких објеката и укуп-
ном развоју ловства на овом 
подручју.

С. М.
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Ботулизам је паралитична, 
често смртоносна болест 

птица, риба па чак и људи, а 
која настаје уношењем токси-
на који производи бактеријa 
Clostridium botulinumc. Угину-
ли остаци птица које се хра-
не рибама, попут галебова и 
гњураца, углавном су зараже-
ни токсином типа Е и обично 
се јављају на језерима и река-
ма. Токсин типа Ц такође  ути-
че на водене птице, али чешће 
је одговоран за појаву код уги-
нулих патака. Ботулизан може 
да се нађе на мочварном и 
влажном тлу и на језерима, а 
обично се јавља у облику спо-
ре која је отпорна на топлоту и 
сушу. У неким случајевима ова 
бактерија може да остане жива 
годинама.

Важни фактори  средине 
који доприносе настанку бо-
тулизма су низак водени ниво, 
и слабо таласање воде, при-
суство лешина кичмењака 
и бескичмењака, труљење 
вегетације и високе темпера-
туре у амбијенту. Распадање 
риба и бескичмењака може 
да уцини средину погодном 
за стварање токсина. Посебно 
јак токсин ствара се код пти-
ца, сисара и код разних ле-
шина бескичмењака, јер ови 
субстрати дају велике коли-
чине протеина који  погодују 
стварању токсина. Осим тога, 
присуство лешина кичмењака 
и високих температура среди-
не привлаче муве на лешине. 
Муве полажу јаја која развијају 
ларве које могу да садрже овај 
токсин.

Велики број птичјих врста 
може да настањује омиљена 
места за гнеждење и одмарање. 
Ово може да има  за последи-
цу појаву да се здраве, 
болесне и угинуле пти-
це нађу заједно у вре-
ме избијања ботулиз-
ма. Како угинуле птице 
почињу да се распадају 
оне постају домаћин за 
ларве које су носиоци 
овог токсина. Нове пти-
це које долазе на ова 
места хране се ларва-
ма које су се развиле 
из угинулих птица. На 
ове нове птице делује 
токсин, оне умиру, и 
нови циклус ботулиз-
ма почиње. Овакав на-
чин преношења заразе 
врши се на велики број  
птичјих врста.

Ботулизам утиче на пери-
ферни нервни систем птица и 
производи парализу мишића. 
Ово доводи до неспособности 

БОТУЛИЗАМ – ЛОВЦИ ОПРЕЗ
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птица да издрже летење, што 
се запажа већ у раним фазама 
ботулизма. Када дође до ово-
га, птице које пате од ботулиз-
ма, обично само пропелирају 
крилима изнад водене повр-
шине. Следећа фаза која на-
ступа јесте парализа мембра-
не унутрашњег очног капка. 
Након тога настаје парализа 
вратних мишића услед чега 
птице не могу да држе главу 
усправно. Губитак способно-
сти да лете и укочен врат су 
најпрепознатљивији знаци бо-
тулизма. Када дођу у ову фазу 
угинуће дављењем настаје пре 
него што дође до следеће фазе 
или респираторног обољења.

Велики проблем који је 
присутан код ботулизма је чи-
њеница да  је бактерија која се 
формира код угинулих птица 
и риба прилично отпорна и да 
може да буде извор избијања 
ове болести и у току наредних 
месеци. Број угинућа расте у 
периоду високих дневних тем-
пература и топлих ноћи. Стога, 
брзо отклањаје лешина је ве-
ома важно да би се спречило 
преношење токсина на здраве 
птице. 

Код лечења ботулизма на-
гласак треба ставити на пре-
венцију и на контролисање 
избијања болести пре него 
на лечењу оболелих пти-
ца. Идентификација могућих 
случајева птичјег ботулизма 
у раним фазама болести јесте 
кључ успешног контролисања 
болести.

Ботулизам код људи се 
обично јавља као последи-
ца конзумирања непропис-

но конзервиране хране у 
домаћим условима, и често је 
резултат деловања ботулин 
токсина типа А или Б. Неколи-
ко случајева заражених типом 
Е, пријављено је у Северној 
Америци, као последица ко-
нзумирања неправилно осу-
шене или  термички обрађене 
рибе. Да би се токсин ботули-
на уништио неопходно је да се 
дивљач или риба термички об-
раде на температури не мањој 
од 100 Ц.

Ради предострожности лов-
ци и рибари не би требало да 
лове на локалитетима где има 

угинулих или оболелих воде-
них птица и риба, односно у 
оним областима за које се зна 
да се ботулизам појавио и да је 
регистрована као дистрикт. 

Оболели од ботулизма пр-
епознају се по следећим сим-
птомима: замагљен поглед, 
сува уста, потешкоће код гово-
ра и гутања и општа слабост. 
Ова болест може да доведе до 
парализе респираторног си-
стема, па и до смрти, те зато је 
треба и озбиљно схватити.

Проф. др
Миленко Стевановић 
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Често смо у прилици да слу-
шамо о трофејним јеленима 

и срндаћима који су отишли, 
јер у реткој и тешкој ситуацији 
за пуцање нисмо имали до-
бар ослонац а адреналин ради 
своје…

Пуцање из руке може бити 
веома ефикасно на краћим дис-
танцама, али  неке ситуације 
захтевају пуцање са већих 
даљина, када нам је потребан 
додатни ослонац. Ретке су при-
лике да увек можемо да чуч-
немо или седнемо на земљу и 
тако остваримо стабилан став 
за пуцање!

Данас, скоро да нема ловца 
на високу дивљач који у својој 
ловачкој опреми нема ловач-
ки штап. Основна намена шта-
па је да служи као ослонац при 
пуцању, а пре свега, као пома-
гало при пешачењу и пењању у 
планинским условима.

Лов претрагом или pirsih 
(један од најатрактивнијих ло-
вова ) у околним земљама про-
сто није замислив без овог дела 
ловачке опреме, чак је у неким 
ловиштима и обавезан.

Ловачки штап или pirsihstoch 
може бити из једног или више 
делова. Такође постоје штапови 
са два или три крака, што зависи 
од произвођача и намене. 

За планински лов се најчешће 
користи једнокраки штап из 
једног или два дела због ста-
билности, јер често служи и као 
ослонац при самом кретању, 
најчешће на стрмим теренима у 
лову на дивокозе. Раније  је штап 
прављен од леске или дрена а 
данас када су на располагању 
лаки метали и разне легуре, 
штапове од леске замењују неки 
савременији.

Штап-ослонац од леске или 
дрена се најчешће прави ручно. 
Најпре треба наћи прави комад 
дрвета па заборавити  на њега 
(оставити у засени) годину дана 
и дозволити му да се на приро-
дан начин осуши. При том тре-
ба водити рачуна да га у фази 
сушења не оштете инсекти,што 
се често дешава. Након што се 
штап осушио крати се на потреб-
ну висину (по мери корисника-
ловца).

На пример, најједноставније 
решење за прављење трокра-
ког штапа је да два дела треба 
да буду висине пуцача, трећи 
је потребно да буде краћи око 
пет центиметра. Сва три дела 
ће те спојити  растегљивим ка-
напом (може се искористити и 
стара унутрашња гума од би-
цикла) десетак центиметара 
ниже од врха. Овакви штапови 
су најстабилнији за употребу и 
најисплатљивији за прављење 
у кућној радиности.

У Аустрији и Немачкој се ко-
ристе дужи штапови, јер ловац 
пуца тако што обухвати штап 
једном руком а пушку ослони на 
палац исте руке. Тада је елими-
нисано померање пушке по ви-
сини, док је  код двокраког шта-
па  елиминисано  померање по 
висини и лево-десно што даје 
могућност за правилно пласи-
рани хитац. 

ЛОВАЧКИ ШТАП 
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У равничарским теренима се 
најчешће користе штапови који 
имају три крака због пуцања 
на већим растојањима. Поред 
ових постоје и кратки штапови 
који се користе за пуцање 
са столице или лежећег 
става. Штапови новије 
генерације се расклапају 
и склапају телескопски и 
лакши су за ношење у лову. 
Мада код наших ловаца 
овај део ловачке опреме 
није чест ипак се нађе по 
неки задовољни корисник.

Спој штапа- ослон-
ца за пуцање (код дво-
делних) мора бити чв-
рст и од квалитетног 
материјала, најчешће је 
то челик, месинг 
или алуминијум који 
је најлакши. Сваки 
део има унутрашњи 
и спољашњи навој 
како би се склопио 
штап. На крају штапа  
(део који иде у земљу) 
поставља се шиљак 
од тврдог метала на 
који се по потреби 
ставља гумена капа 
због елиминације 
звука који прави уд-
арајући у камен или 
тврду подлогу ме-
тални врх. Врх штапа 
може бити природна 

рачва од дрвета од ког је штап 
направљен или се може поста-
вити парче одбаченог роговља 
јелена (надочњак или средњак) 
или срндаћа као украс..

Многи ловци наслањају пуш-
ку на ту рачву приликом пуцања 
са штапа. Ослањање пушке на 
рог може довести до оштећења 
кундака па се тада препоручује 

ослањање на палац шаке. 

Штапови страних про-
извођача на себи имају 
пресвлаку од гуме или 
сунђера како неби до-
шло до хабања оружја. 
Најквалитетнијие штапове 
новије генерације прави 
немачка фирма “Knobloch-
Jagd“.   

Трофејни одстрел зах-
тева оштро око и мирну 
руку која у комбинацији 
са добрим ослонцем ско-

ро увек даје резул-
тат.

Многи ће рећи 
да је то ствар нави-
ке или престижа, али 
како тежимо да кул-
туру лова учимо од 
Аустријанаца и Нема-
ца, надам се да неће 
бити тешко да и ову 
‘’навику’’ усвојимо од 
њих.

Марко Милојковић 
дипл. инг.

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ

Како нам је јавио Милија Ђорђевић, 
председник ЛУ „Хајдук Вељко“, из 

Ћићевца, ловац туриста Владислав Мла-
деновић, из Београда, на потесу Средак, 

одстрелио је вука, старости око пет годи-
на, тешког 38 килограма. Овај вук је први 
на овом атару ове године а 12 у последњој 
деценији. 




