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Захвалност
Здравко Илић, који је у протекла
два мандата био члан Управног
одбора из регије Бирач, захвалио
је руководству Ловачког савеза
што је изабрало град Зворник за
одржавање ове веома битне
сједнице, непосредно пред редовну и изборну Скупштину, као
и свим колегама из Управног одбора на успјешној сарадњи, пријатељству и дружењу.
- Истински сам радостан, јер сам
у протеклих осам година имао
прилику да упознам много добрих људи од Требиња до Новог
Града, што ће бити моје драге
успомене - рекао је Илић.

Засједање
Управног
одбора, али
уз поштовање
прописаних
заштитних мјера

Влада Српске и ресорно
министарство препознали
Ловачки савез као важног
партнера у сегменту узгоја
и заштите дивљачи
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

У

правни одбор Ловачког савеза, на сједници одржаној 29. маја у
Зворнику, све одлуке
донио је једногласно,
манифестујући тако
јединство ловачке организације Српске на крају четворогодишњег рада, који је
оцијењен веома успјешним.
Како је речено, ловство Републике Српске посљедњих година
доживјело је снажну експанзију,
прије свега кад су у питању улагања у ловишта, изградња ловноузгојних објеката и унос дивљачи,
али и уређење законских прописа, што ће, подвучено је, умногоме допринијети развоју и
афирмацији лова и још већег дигнитета Ловачког савеза као једне
од најуспјешнијих невладиних
организација у Републици Српској, са више од 23.000 чланова.
На успјешне резултате у протеклом периоду подсјетио је, у
уводним напоменама, и предсједник ЛСРС Саво Минић, наводећи
бројне активности које су реализоване посљедњих година на развоју и унапређењу ловства у
Српској.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА
БИЋЕ ОДРЖАНА
ЧИМ ТО ДОЗВОЛИ
ЕПИДЕМИОЛОШКА
СИТУАЦИЈА
Истакао је да је минули период обиљежила и изванредна са-

Засједао Управни одбор Ловачког савеза РС

СВЕ ОДЛУКЕ
ДОНЕСЕНЕ
ЈЕДНОГЛАСНО
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урадило конкретне, ловцима прихватљиве измјене које ће умногоме олакшати рад и дјеловање
ловачким удружењима.
- Ловачки савез је презадовољан презентованим приједлогом
Правилника, што је доказ изузетне сарадње, као и великог повјерења према савезу - дефинисао је
у закључку предсједник Минић,
те се с тим у вези одмах налаже
спровођење свих припремних
радњи како би Ловачки савез могао благовремено испунити све
обавезе и оправдати указано повјерење.
У наставку сједнице чланови
Управног одбора разматрали су
извјештаје о раду и финансијском
пословању савеза у 2019. години,
при чему је речено да само три
ловачка удружења
нису измирила

радња Ловачког савеза са Владом
Републике Српске и Министарством пољопривреде, шумарства
и водопривреде.
- Увршћивањем пројеката за
развој и унапређење ловства у
буџет Републике Српске допринијели су не само богатијој инфраструктури наших ловишта,
него и другим позитивним резултатима у нашим ловачким
удружењима - рекао је Минић и
још једном захвалио Влади и ресорном министарству, који су, како је казао, препознали савез као
веома важног партнера у сегменту узгоја и заштите дивљачи.
Представник Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
Миланка Јовановић истакла је да
се сарадња, остварена између
ЛСРС и ресорног министарства,
темељи на обостраном поштовању.
- Министарство и Ловачки савез у периоду овог мандата Управног одбора постала су два дијела
једне цјелине, односно створен је
амбијент за рад који се само пожељети може - рекла је Јовановићева, која је виши стручни сарадник
у Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Она је затим упознала присутне са измјенама које предвиђа нови Правилник о дозволама за лов
и начину издавања ловних карти
свим корисницима ловишта. Говорећи о свим промјенама у садржају овог документа, Јовановићева је
навела да ће убудуће дозволе за
лов и ловне карте, умјесто мини-

старс т в а ,
штампати и
дистрибуирати
Ловачки савез, који је,
како је казала, својим трудом, радом и узајамним поштовањем и
одговорношћу то и заслужио.
Учесници састанка су се сагласили да је ресорно министарство

Извјештај

Управни одбор је закључио да
се за предстојећу изборну Скупштину припреми свеобухватан
извјештај свих активности које
су урађене за ловство у Српској
у протекле четири године. Такође, у наредном периоду радиће
се и на припремању монографије Ловачког савеза Републике
Српске.

члански
допринос за
прошлу годину због, како је
објашњено, одређених проблема.
Надзорни одбор, који је контролисао пословање савеза у прошлој
години, како је речено, није утврдио било какав пропуст у раду Ловачког савеза и његове стручне
службе. И овог пута истакнута је
транспарентност у свим активностима савеза, што ће, наведено је,
бити пракса и у наредном периоду.
Речено је да већ четврту годину заредом савез има повећање
укупних средстава, која се, највећим дијелом, обезбјеђују из чланарине, те да ће и ове године ловци
добити планирана средства из буџета Српске.
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Међугранична
сарадња
Предсједник ЛСРС Саво Минић
упознао је Управни одбор и са
пројектима Ловачког савеза и
Министарства пољопривреде
Србије о међуграничној сарадњи, гдје ће, како је рекао, партнер бити и Ловачки савез
Српске.
- Ради се о изузетно значајним
средствима и пројектима, у које
ће, прије свега, бити укључена
ловачка удружења из источног
дијела Републике Српске - навео је Минић.

Уз оцјену да убудуће, с обзиром
на
институционалну
позиционираност савеза у друштву, треба више улагати у развој
и јачање кровне организације ловаца Српске, изражено је доста
похвалних ријечи кад је у питању
рад стручне службе савеза, која је свој рад организовала у
три канцеларије, у Бијељини, Бањалуци и Сокоцу.
Имајући у виду да је,
као једна од наредних
активности, најављено
увођење и имплементација информационог
система
у
цјелокупном Ловачком савезу, са свим
корисницима ловишта, најављено је да
ће се радити на осавремењавању стручне
службе како би се
спремно дочекале нове
технологије које ће, наглашено је, још више побољшати рад ловачке
организације Српске.

ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ И
ЛОВНЕ КАРТЕ УБУДУЋЕ
ЋЕ ШТАМПАТИ САВЕЗ
Подсјећамо, сједница Управног одбора требало је да буде одржана 27. марта, а потом и изборна
Скупштина ЛСРС, међутим, због
пандемије вируса корона и увођења ванредног стања у Републици
Српској, ове активности су одгођене до даљег, тако да су се послије два мјесеца стекли услови за
засједање Управног одбора, али
уз поштовање прописаних заштитних мјера. Како је речено, у
овом тренутку није дефинисан
датум одржавања изборне Скупштине Ловачког савеза, али је
став да буде што прије, наравно,
кад то дозволи епидемиoлoшка
ситуација у Републици Српској.
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Према устаљеној пракси,
већина ловачких удружења
отвориће лов првог
викенда у јуну, а први
човјек ловаца Српске Саво
Минић подвлачи да је
обавезно поштовање свих
прописаних мјера у времену
пандемије вируса корона
ПИШЕ: АНИТА ЈАНКОВИЋ РЕЧЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овци широм Српске,
након паузе од два и
по мјесеца, поново
су са пушком на рамену кренули у ловишта, додуше уз
поштовање свих мјера социјалне
дистанце које важе у времену пандемије вируса корона. Ипак, армији која броји више од 23.000
чланова то неће тешко пасти. Кажу, најгоре је прошло јер скоро 90
дана без лова и изласка у шуму чинило се као вјечност.
- Нема ништа љепше него када
пораните, узмете пушку и са својим друштвом кренете у природу.
То је нешто за шта живимо и користимо сваки слободан тренутак
како бисмо уживали у нашем хобију. Да ли ће бити одстрела је, вјерујте, много мање важно од самог
осјећаја да сте свој на свом, са људима сличним вама - рекао је један
искусни ловац из Бањалуке који
ће са својом групом 6. јуна поранити и опробати ловачку срећу послије дужег времена.
Челници Ловачког савеза Републике Српске су на састанку са
представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде средином маја закључили да,
упркос тренутној епидемиолошкој
ситуацији, лов на срндаћа, као и редовни или ванредни одстрел дивљих свиња тамо гдје праве штету
може да почне онако како је и предвиђеноловнимкалендаром.
- Како се у Српској живот постепено враћа у нормалу, закључили
смо на састанку са ресорним министром да не постоје препреке за извршење лова дивљачи према
Наредби о времену лова ловостајем
заштићене дивљачи, календару ловаигодишњимплановима- истакао
је предсједник Ловачког савеза РС
Саво Минић и додао да, као и до сада, одобрење за ванредни одстрел
дивљих свиња даје ресорно министарство уз претходно поднесен захтјевкорисникаловишта.
Неки ловци су одмах искористили могућност, али према устаљеној
пракси, већина ловачких удружења
отвориће лов првог викенда у јуну.
Од овог викенда у привредна ловишта и шумска газдинства која орга-

ЈОВАНИЋ:
ЛОВЦИ СЕ БЕЗ
ПРОБЛЕМА М
О
ПРИЛАГОДИТИГУ
ТРЕНУТНОЈ
СИТУАЦИЈИ

Послије скоро три мјесеца ловци могу у ловишта,
уз обавезно поштовање мјера социјалне дистанце

Лов на срндаћа
почиње кад је
и планирано
Ловци нису
сједили
током паузе
Саво Минић каже да епидемија
вируса корона није омела ловце
у Српској јер је вријеме од 28.
фебруара до 15. маја уобичајен
период мировања.
- У том периоду се, евентуално,
извршава само лов на предаторе, тако да због саме епидемије
нису много тога изгубили. Период мировања смо искористили
за градњу нових и одржавање
постојећих ловних објеката, изношење хране и
соли за дивљач,
утврђивање зимских губитака,
праћење животиња и низ административних
активности рекао је Минић.

низујукомерцијалниловсрнећедивљачи стижу и први гости из иностранства.

ПОЧИЊЕ РЕДОВНИ
ИЛИ ВАНРЕДНИ ОДСТРЕЛ
ДИВЉИХ СВИЊА ТАМО
ГДЈЕ ПРАВЕ ШТЕТУ
Минић је подвукао да су током
ловасвиловциобавезнидапоштују
мјереРепубличкогштабазаванредне ситуације због епидемије вируса
корона.
- Ловци су
дужни
д а

сепридржавајумјерасоцијалнедистанце, патакоприликомприбављања дозвола за лов не смије бити
већих окупљања у канцеларијама
удружења, а придржавање мјера
превенцијенарочитојеважноуслучајевимакомерцијалноглова, гдјеје
обавезна пратња ловочувара и гдје
ловац и пратилац буду заједно у затвореној чеки - рекао је Минић и
упозориоловцеданасоцијалнудистанцу пазе и приликом традиционалног групног фотографисања са
трофејиманаконзавршеткалова.
Члан бањалучког Ловачког
удружења "Змијање" Дарко Јованић
кажедаселовсрндаћаобичноодвијаугрупамаодтридодесетљуди, такодаловциманећебитипроблемда
поштујумјересоцијалнедистанце.
- Одстрелсвињасевршипојединачно са чека, евентуално у групамакојеопетмогубитиредуковане
до десетак људи, тако да ће се
ловци без проблема прилагодити новонасталим условима, који
наснинакојиначиннеспречавају у вршењу наших активности рекао је Јованић.
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Предсједник ЛС РС Саво Минић сумирао четворогодишњи мандат

Ловци уживају пуно
повјерење државе

Нигдје у окружењу ловачки
савез и ловци немају такав
дигнитет као што имају у
Републици Српској,
што је немогуће постићи
без другарског и коректног
односа, прије свега
међу ловачком
популацијом, каже Минић

Саво Минић
једини кандидат
за предсједника у
наредном мандату
ФОТО: М. ЛАЗАРЕВИЋ

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачки савез Републике Српске никад
јединственији није
био као што је сад
пред Изборну скупштину, на којој ће се
бирати руководство и органи савеза за наредни четворогодишњи
период, каже предсједник кровне
организације Саво Минић.
Он ће бити једини кандидат
за предсједника и у наредном
мандату с обзиром на јединствену и масовну подршку коју је, током изборних активности, добио
у свим ловним регијама.
- Већ сад знамо да нећемо
имати никаквих подјела унутар
регија, групација и општина. Једногласно смо прихватили све одлуке за избор радних тијела и
органа Ловачког савеза, што је доказ да се ради другарски и колегијално, на начин да се чује и
саслуша сваки глас и да се у обзир
узме свако ко жели да да свој допринос у свом раду - рекао је Минић, након посљедње сједнице
Управног одбора Ловачког савеза.
На сједници је манифестовано
потпуно јединство ловачке организације Српске, а Минић је додао
да је то знак доброг и транспарентног рада у којем сви учествују, а очекује се да ће тако бити и на
предстојећем засједању Изборне
скупштине, која би према свим
досадашњим засједањима требало да протекне у сјајној атмосфери.
Наглашавајући да ће протекли четворогодишњи период, а
посебно посљедње двије године,
због остварених резултата, ловство Републике Српске памтити
дужи период, Минић каже да лов-

СВАКИ
ЛОВАЦ МОРА
ДА ПАЗИ НА
МАНИРЕ КАКО
БИ БИО ПРАВИ
ПРИМЈЕР

ци у сваком друштву
представљају веома
битну социјалну категорију, па тако и у
Српској.
- Држава према нама
има повјерење, јер нам је дала природно богатство и дивљач
на управљање и газдовање, као и
оружје. Сваки ловац треба да буде свјестан те чињенице и да се
од нас очекује више озбиљности,
дисциплине и повјерења - истакао је Минић и навео да се и током епидемије вируса корона
ловци понашају искључиво у
складу са препорукама и упут-

ствима надлежних
органа, стављајући
своје ресурсе, прије
свега материјалнотехничка средства, на
располагање локалним
штабовима за ванредне ситуације.
Први ловац Српске посебно је
поносан на сарадњу са Владом и
Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде, јер,
како каже, држава има разумијевање за потребе ловачке популације. Минић истиче да је Влада
Српске ослободила ловце плаћања пореза на оружје, што им је ин-

Комерцијални
лов

Предсједник Владе
Радован Вишковић редован гост
на свечаностима Ловачког савеза

У Ловачком савезу Републике
Српске с нестрпљењем очекују
примјену ЦИТЕС конвенције, која
ће омогућити да у пуном замаху
заживи комерцијални лов.
- Управо кроз пројекте и подстицајна средства која реализујемо
у сарадњи са Владом Српске и
Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде, желимо да што спремније дочекамо примјену ЦИТЕС конвенције,
односно комерцијални лов и
развој ловног туризма у Републици Српској - истиче Минић.

директно донијело 500.000 КМ
годишње, те да су, нарочито посљедње двије године, обиљежила
велика улагања у ловишта захваљујући пројектима који су реализовани у сарадњи са ресорним
министарством.
- Све то је довело до позитивних резултата на терену, међу
нашим ловцима, који су на конкретан начин осјетили бенефите, јер су ловачка удружења
директни корисници средстава наводи Минић.
Појаснио је да се ефекти улагања осјећају у виду богатијих ловишта, изградњи нових ловних
инфраструктурних објеката, набавци дивљачи, затим опреме за
ловство, попут надзорних камера, али и подизањем узгојних
објеката као што су хранилишта
и прихватилишта, те коришћење
средстава за куповину теренских
возила, оружја за ловочуваре и
слично.

ДОБРОДОШАО СВАКО
КО ИМА ДОБРЕ НАМЈЕРЕ,
ПОДВУКАО МИНИЋ
У Ловачком савезу изузетно
цијене и осјећају подршку Владе
и институција Српске.
- Влада наше републике је
дала максимални дигнитет ловцима у Републици Српској - наглашава Минић, објашњавајући
да нигдје у окружењу ловачки савез и ловци немају такво уважавање као што је то у овдје.
Он каже да је то не могуће постићи без другарског и коректног
односа, прије свега међу ловачком популацијом. Значај ловства
препознала је и актуелна власт у
Републици Српској, сматрајући да
ловци имају много шири значај за
друштво него што многи мисле.
- Сваки наш честит, добар и
поштен ловац је амбасадор ловства. И кад га виде како иде преко њиве својој кући, али и кад
излази из шуме, увијек треба да
буде прикладно обучен и да лијепо хода - казује Минић, објашњавајући добре манире и узорно
понашање које треба да одликују
сваког ловца.
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Серију бокерица
"италико" фирме "Фаусти
Стефано" из Ломбардије
краси посебна љепота
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

П

рошле јесени писали смо детаљно о
италијанској фирми "ФАИР" и том
приликом дотакли
се бројних оружарских фирми концентрисаних дуж
"долине оружја" Вал Тромпија, у
сјеверноиталијанској покрајини
Ломбардија, гдје је смјештена и најстарија фабрика пушака на свијету.
Ко је тада могао и претпоставити да ће управо ова богата италијанска регија, гдје се оружје
организовано производи шест вијекова, бити тешко погођена епидемијом вируса корона, више него
било која тачка на планети захваћеној пандемијом. Знајући колико
ловци цијене оружје које долази
из Ломбардије, колијевке традиционалног италијанског оружарства, одлучили смо да овога пута
пишемо о још једној угледној пушкарској кући из града Маркено.
Представљамо фирму "Фаусти
Стефано" и њихову бокерицу "италико", симболизма ради и са жељом да човјечанство што прије
побиједи опасни вирус.
Компанија "Фаусти Стефано"
почиње с радом 1948. године и након скромних почетака израста у
озбиљног глобалног играча који
производи квалитетно ловачко и
такмичарско оружје посебног стила и нарочите љепоте. Стефано
Фаусти, оснивач ове породичне
фирме, постепено је ширио посао
и добио почасну титулу кавалијере, захваљујући бескомпромисном
квалитету производа и поштовању старих правила пушкарског
еснафа у Ломбардији.

"ФАУСТИ СТЕФАНО"
НИЈЕ СТАР ПОПУТ
СВОЈИХ КОМШИЈА, АЛИ
ПРОИЗВОДИ ЛУКСУЗНО И
ПРЕПОЗНАТЉИВО ОРУЖЈЕ
Након Стефанове смрти управљање фирмом преузеле су његове кћерке Елена, Ђована и Барбара.
Ове дивне жене су од дјетињства
проводиле вријеме у очевој фабрици и од најбољих мајстора научиле
пушкарски занат а данас настављају да његују породичну традицију, етику и естетику, али и
примјењују најмодерније технологије у изради пушака.
Премда компјутерски управљане ЦНЦ машине производе саврше-

но прецизне и међусобно измјењиве елементе а софистицирани системи
контроле
квалитета
гарантују њихову апсолутну поузданост, фирма "Фаусти" поносно
истиче да се сваки њихов производ,
у завршној фази пажљиво дорађује и уклапа рукама вјештих мајстора, занатлија и умјетника попут
скупоцјеног музичког инструмента. У оружје фирме "Фаусти Стефано је дакле уткана филозофија која
обједињује високе стандарде квалитета, чувени италијански смисао
за дизајн, различите примијењене
умјетности и брижљиву ручну завршну обраду са посебним нагласком на фине детаље.
"Фаусти италико"
Како сестре Фаусти кажу инспирацију у свом раду проналазе у италијанској ренесанси, а њихове
пушке нису само савршен спој пажљиво бираних материјала, примјене најсавременијих технолошких
рјешења и стрпљивог ручног рада,
оне су и пуно више од тога. Естетика усклађености линија и форми до
најситнијих детаља чини их безвременским пушкарским умјетничким
дјелима нове италијанске ренесансе. Престижна серија "Фаусти" бокерица названа "италико" најбоље
потврђује и осликава пословну филозофију ове компаније. Заобљене
површине, ниска силуета, геометрија, баланс и ручно рађене гравуре и чекеринг серије "италико"
резултат су стрпљивог и посвећеног
осмишљавања дизајна који је из првокласног челика и биране орахо-

Сестре из
Ломбардије
- нова
италијанска
ренесанса

вине, рукама искусних мајстора, материјализован у пушке јединствене,
истовремено старинске и модерне
љепоте.

Брављење у четири тачке
Поред њихове неупитне љепоте и елеганције бокерице "Фаусти
италико" карактерише робустан и
необично поуздан систем брављења у комбинацији са масивном челичном баскулом. И "Фаусти" је
попут бројних европских произвођача усавршио и додатно очврснуо систем брављења својих
бокерица. Заобљена баскула изглодана је из пуног блока челика,

а брављење се остварује путем
"четири кључа" то јест вишеструког система са четири забрављујуће тачке који гарантује чврстину,
издржљивост и саосност.
Ради се наиме о усавршеној
"Браунинговој" Б25 брави, код које хоризонтална забрављујућа
плоча из баскуле улази у жлијеб на
дну моноблока. Овдје су у моноблоку са задње стране урезана два
жлијеба која се каче за помичну
хоризонталну плочу. Поред тога,
на бокерици "Фаусти италико" ковани моноблок има додатне, специјално обликоване бочне уторе у
које при затварању залазе два од-
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говарајућа зуба изглодана на унутрашњим зидовима баскуле. Тиме
је брављење остварено на укупно
четири мјеста. Описану конструкцију брављења користи већина
италијанских, турских и шпанских
произвођача бокерица. Захваљујући овом чврстом и масивном вишеструком систему брављења
пушка је способна да издржи и најјаче лаборације.
Пушке су фабрички опремљене аутоматским ејекторима, а извлакаче за ручну екстракцију
чаура је могуће посебно наручити.
Такође, умјесто једног селективног могуће је на захтјев добити систем са два обарача. На врату
кундака пласирана је кочница која има уграђен и селектор помоћу
којег бирамо цијев из које отварамо ватру.

ФИРМУ ВОДЕ СЕСТРЕ
ЕЛЕНА, ЂОВАНА И
БАРБАРА, А СВОЈЕ
ПУШКЕ ОПИСУЈУ КАО
НОВУ РЕНЕСАНСУ
Као и све остале серије "Фаусти" сачмарица, бокерица и положара, "италико" се максимално
прилагођава укусима и потребама
стријелца. Калибри глаткоцијевних пушака су 12, 16, 20, 28 и 36
(.410). Дужине лежишта патроне
су 70 и 76 мм. Двокугларе се раде
у калибрима: 8X57JRS, 9,3X74R,
30R Бласер, 30.06,.444 Марлин, .4570 US Government, 270W, 308W,
6,5X55, 243W, 7X57R и 6,5X57R.
Различити цјеновни разреди,
врсте и нивои финиша и гравура
се подразумијевају, али ваља рећи
да је и најосновнији модел напросто неодољив у својој једноставној
елеганцији. Бочним украсним плочицама опрема се верзија SLX, а
гравирање се ради искључиво ручно (украсне плочице овдје представљају умјетнички медијум на
којем граверска машта долази до
пуног изражаја).
Цијеви
Цијеви су израђене од високо
легираног челика и спојене у јаком, кованом па глоданом челичном моноблоку, препознатљивом
по попречној линији. Овдје дакле
је примијењен јефтинији и технолошки једноставнији поступак
спајања цијеви ("Фаусти" иначе
ради и скупи деми блок на другим
моделима) али је то у коначном резултату надокнађено забљеном
баскулом и другим финим детаљима. Стандардне цијеви су дуге 60
цм а раде се још и цијеви од 63.5,
67.5, 71, 73, 76 и 81 цм дужине. Пуне или вентилиране нишанске антирефлексионе шине широке су 7
милиметара на цијевима калибра
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12 док је ширина
на цијевима осталих мањих калибара 6 милиметара. Цијеви се фабрички испоручују са
фиксним чоковима док је демонтажне могуће посебно наручити.
Ожлијебљене цијеви код "италико" експрес двокуглара имају
задњи нишан и мушицу са инсертом израђеним од оптичког влакна. На свим цијевима је златном
жицом тј. линијском златном интарзијом утиснут натпис: "Фаусти
- Итали".
Кундаци се наравно израђују
од биране турске ораховине (од
коријена), ручно су чекирани и науљени (финиширани) специјалним уљима. Основни "италико"
кундак има витки, идеално закривљени пиштољски рукохват. Дно
рукохвата се опционо опрема де-

коративним капама израђеним од
метала или слоноваче. Остале опције укључују класични енглески
кундак или форму кундака познату као "принц од Велса". Капа односно одбојник кундака на овој
серији је израђена у најбољој традицији енглеских луксузних сачмарица. Израђена је од корално
црвене гуме са црним елегантним

инсертом. Подкундак је такође енглеског стила, витак, удобан, про-

У МОДЕЛ "ИТАЛИКО"
УТКАНА ВИШЕВЈЕКОВНА
ИТАЛИЈАНСКА КУЛТУРНА,
ИНТЕЛЕКТУАЛНА, ЕСТЕТСКА
И УМЈЕТНИЧКА БАШТИНА

порционалан
и наравно ручно чекиран. Маса пушака
из серије "италико" варира од 2,6
кг до 3,2 кг у зависности од калибра и дужине цијеви.
Италијански ренесансни пјесник Лодовико Ариосто једном је
рекао да пушка није само дуга
челична цијев напуњена барутом и куглом, већ и прави примјер људског умијећа да иза себе
остави трагове свога постојања.
Кроз одмјерено комбиновање
дизајна, технологије и традиције, "Фаусти" пушкама је удахнута
вишевјековна италијанска културна, интелектуална, естетска и
умјетничка баштина која их непогрешиво издваја из масе и већ
на први поглед јасно говори да су
са поносом поизведене у Ломбардији.

април/мај 2020.
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Густина
посипа
зависи
од чока

Одговори
на честа
питања и
заблуде
око сачмене
муниције

Дужина цијеви нема
практичног значаја и
утицаја на ефикасност
сачменог метка. Битни
су чокови и посип

су
лакше
од дванаестице и спретније за пуцање. С друге стране, пушка калибра
12 је за нијансу ефикаснија, јер у
њене патроне стаје мало више сачме него у муницију калибра 16.

ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

М

лади ловци се често при куповини
своје прве ловачке пушке сачмарице питају које
су боље, бокерице
или обичне двоцијевке положаре. Најбољи одговор на ово питање био би да је то
искључиво ствар укуса. Што се тиче избора калибра треба размислити. Пушке калибра 16 нешто

ПУЊЕЊЕ
САЧМЕ
ТЕШКО ОД
28 ДО 32 ГРАМА
Истина, разлика није велика,
али ако је ловац млад и довољно
снажан, свакако би боље било да
се одлучи за већи калибар и тежу
пушку. Пушка сачмарица би, по
старој формули, требало да буде
100 пута тежа од масе њеног
основног пуњења сачме. Метак калибра 12 има пуњење сачме изме-

ђу 32 и 36 грама. Тако се тежина
ловачке пушке у калибру 12 креће
између 3.200 и 3.600 грама. Тежина пушке у калибру 16 је између
2.800 и 3.200 грама (пуњење сачме тешко је од 28 до 32 грама), а
тежина пушке у калибру 20 је од
2.600 до 2.800 грама. Лакше пушке
су пријатније за цјелодневно ношење али јаче трзају. Они који лове на богатим теренима, гдје им се
пружа шанса да у једном лову испале десетак и више метака, треба
да се одлуче за тежу пушку. Лов са
таквом пушком биће и пријатнији
и успјешнији. Ако се ловац двоуми
између двије пушке приближно
једнаке вриједности али различите тежине, онда предност треба
дати тежој.

З а тим се поставља
питање дужине цијеви.
Међутим, при избору ловачке
пушке сачмарице много је важније питање "чока" (то јест степена
сужења при врху сачмене цијеви)
од дужине цијеви како многи погрешно закључују. Млад и неискусан ловац сматра да ће
глаткоцијевна пушка сачмарица
са дужим цијевима бити убојитија
од оне са краћим и да ће успјешније обарати дивљач на већим даљинама. Таква размишљања немају
реалног основа а дужина цијеви је
само у вријеме када се употребљавао црни барут имала некаквог
значаја.
Данас већина сачмарица у калибру 12 има цијеви дужине 72
цм, у калибру 16 дужина је 68 цм,
а у калибру 20 цијеви су обично
дужине 65 цм. Комбиноване пушке, двоцијевке са куглом и сачмом или троцијевке, без обзира на
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калибар, имају цијеви дуге
између 60 и 65 цм. Дужина цијеви нема практичног значаја и
утицаја на ефикасност сачменог
метка.
Одлучујући
утицај на густину посипа
сачме имају
чокови.
Убојитост,
ако се ради о нормалним
дужинама цијеви,
зависи
првенствено од
квалитета
метка а не
од дужине
цијеви. Дуже
цијеви у калибру
12
(обично не преко 76 цм) имају
најчешће пушке за
гађање глинених голубова али не због бољег учинка на већим
даљинама, већ због дуже
визирне (нишанске) линије коју такмичари сматрају
бољом.
Ваља знати да су цијеви са пуним чоком намијењене за гађање удаљених
циљева (наравно, не удаљенијих од 50 метара) на
отвореним теренима.
Слабије чокиране пушке
су универзалније, погодније су за мјешовите терене и шумски лов.
Цилиндричне и слабо чокиране цијеви намијењене су за лов
пернате дивљачи на мањим одстојањима, на покривеним теренима
(шума,
тршчаци,
кукурузишта).
Свака пушка има своју "личну
карту". Из ње можемо лако прочитаmm
Србија
Италија
Аустрија
Њемачка
Чешка
Пољска
Француска
Русија
Шпанија

ти
чокове
цијеви и проценте количине сачме из
једног метка, која на даљини од 35 м
улази у круг од 75 центиметара.

УБОЈИТОСТ ЗАВИСИ
ПРВЕНСТВЕНО ОД
КВАЛИТЕТА МЕТКА, А НЕ
ОД ДУЖИНЕ ЦИЈЕВИ
Јасно је, што је проценат већи,
чок је јачи, а пушка гушће носи. Таблица посипа се чита на сљедећи
начин: пун чок 70 одсто, триче-

тврт
чок око
65 одсто, получок 60 одсто, четвртчок око
55 одсто, побољшани цилиндар 50
одсто и цилиндар 35 до 40 одсто.
Постоје различите модерне конструкције чокова али ово су основе и темељ за правилно
разумијевање.
Већи проблем од избора сачменог калибра је избор крупноће
сачме за одређену врсту дивљачи.
Веома је раширено схватање да
крупнија сачма и даље и боље убије. Заблуда је у томе, што је крупније сачме мање у метку, па и
добро нанишањена дивљач пого-
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ђена са једном до двије крупне
сачме (куглице) пада тек
послије пређених више
стотина метара и често
остаје непронађена.
Дивљач не пада на
мјесту од смртних
повреда сачмом
већ од шока насталог истовременим
поготком већег броја кугл и ц а ,
макар и мање пробојности. За
зеца, нашу
најчешће
ловљену
дивљач, сасвим је довољна сачма
од 3 мм на
почетку сезоне или 3,5 мм
на крају сезоне.
Сачма има
лоше балистичке
особине због лоптастог облика и зато брзо губи на брзини.
Битан је посип. Стога пуцање на већим удаљеностима треба увијек избјегавати.
Оптимална гранична удаљеност
не би требало да прелази 35 до 40
метара. Старо правило гласи: ако
се ловац двоуми између двије
крупноће сачме, увијек треба да
изабере ситнију.

АКО СЕ ЛОВАЦ ДВОУМИ
ИЗМЕЂУ ДВИЈЕ КРУПНОЋЕ
САЧМЕ, УВИЈЕК ТРЕБА
ДА ИЗАБЕРЕ СИТНИЈУ
Када је терен покривен густом
вегетацијом или је непрегледан,
онда ловац мора да води рачуна о
томе има ли кога иза дивљачи. То
је код сачмарица бар неколико
стотина метара. Крајњи домет сачме зависи, прије свега, од њеног
пречника. Крупнија сачма има већи домет а ситнија мањи. И овдје
постоји правило да је то најмање
сто пута више од крупноће сачме
изражене у милиметрима (крупноћа сачме у милиметрима помножена са сто). На примјер сачма
пречника 3 мм има домет 300 метара! Она од 3,5 мм - 350 метара,
"шестица" - 400 метара, итд
(европске ознаке крупноће сачме
дате су у табели). Међутим, то никако не значи да на тој даљини можемо и одстријелити дивљач. На
тој даљини сачма је опасна по човјека или домаћу животињу, ако
би се случајно нашли иза дивљачи, при отварању ватре. Због тога, са оружјем увијек опрезно!

14 април/мај 2020.
ПИШУ: ДИПЛ. ИНЖ.
МИОДРАГ ЂЕОРЂИЋ
И МР ДРАГОСЛАВ МРЂА
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Дервентски ловци сусрећу се са великим проблемом

Све више
шакала у
ловишту ЛУ
"Мотајица"

рви примјерци шакала (чагља) у ловишту
ЛУ "Мотајица" из
Дервенте у ближој
прошлости одстријељени су крајем 2005.
године на подручју
ловачке секције "Трстенци". Подаци о одстрелу су сигурни, јер је животињи коју је тада одстријелио
Бранислав Милић кожа огуљена и
осушена па је идентификована и
стручно детерминисана као шакал (Canis aureus L.). Такође, исте
године Јасмин Милић из Босанског Дубочца одстријелио је женку шакала, а јамарењем из јазбине
извадио је њене младунце и од тада је шакал практично стална дивљач у нашем ловишту.
Ловни стручњаци сматрају да
је шакал на подручје Посавине дошао из Бугарске, гдје га има у весисар из породице канида, који се
Колики је ниво садашње
ликом броју и да је правац ширења
опортунистички храни и једе све
био поплавном долином Дунава, а бројности шакала у
што може да се поједе, првенствено
затим долином Саве у Посавину. ловишту показују и
анималног поријекла. На менију му
Ширењу шакала погодовала је резултати анкете међу
се налазе стрвине које може пронаприсутност влажних и мочварних члановима удружења који
ћи у ловишту, младунци дивљих
подручја, шикара и минских поља.
свиња, ланад, ситна длакава и перОбиље хране и заклона у посав- откривају да је у току
ната дивљач, мишеви, волухарице,
ским ловиштима пружило му је ловне 2019/2020. године
пацови, пужеви, шкољке, рибе, глимогућност за насељавање и опста- одстријељено 118 шакала,
сте, инсекти и домаће животиње.
нак. Ратним догађањима на под- док их је шест настрадало
Храни се и сезонским самониклим
ручју Посавине одређени дио
и култивисаним воћем и поврћем,
површина у некадашњим зонама на саобраћајницама
сјемењем уљарица и житарица.
раздвајања (миниране површине)
- Поред тога имамо отворене
постао је недоступан за ловно кодепоније смећа на које се баца орришћење. На овим површинама
гански отпад, тако да шакал набројно стање дивљачи се полази велику количину хране.
већавало због немогућноКада животиња има довољсти одстрела. Шакали су
но хране, онда се брзо и
искористили немогућмного размножава, тако
ност коришћења,
да број расте (др М.
мир у станишту и
Пауновић).
обиље хране те
Шакал је живознатно повећали
тиња веома сличбројност
на
на вуку, мада је
овим и прошимања од њега, а
рили се на
већа од лисице.
друга подручПросјечна маса
ја.
тијела му је од
Ширење
13 кг (Фергупопулације
сон, 1981) до
ове дивљачи
21 кг (Бошкосе карактевић и сур.
рише као
2009). Има
брза експаншиљату њузија са велишку, дуже
к
о
м
уши и краћи,
густином надебео реп. Посељености, а
кривен
је
објашњава се
кратком црначином исвенкастосмехране ове врђом
или
сте, која је
златносмеђом
стрвинар
и
длаком. Крупне
вјешт предатор,
шапе и дуге потшто је чини врло
кољенице омогућауспјешном врстом у
вају
му да буде добар
Ловачка група Младена Вајића са одстријељеним шакалима
природи. Шакал је

ШАКАЛ НА
ПОДРУЧЈЕ
ПОСАВИНЕ
ДОШАО ИЗ
БУГАРСКЕ

и истрајан тркач и преваљује велике удаљености па је велика опасност за дивљач, али и за неке
домаће животиње.

НА "ШАКАЛИЈАДИ"
КРАЈЕМ ФЕБРУАРА
ОДСТРИЈЕЉЕНО
ДЕСЕТ ПРЕДАТОРА
Ријетко живи појединачно, чешће у паровима, а најчешће у чопорима. Чопор чини родитељски
пар и њихова младунчад до старости од године дана, отприлике 612 јединки. Пар чини полно зрели
мужјак и женка старости преко
двије године. Шакал је углавном
ноћна животиња и рјеђе ћемо
имати прилику да га видимо дању.
У суживоту живи једино с припадницима исте врсте. Предаторе слабије од себе (лисице) тјера са свога
подручја, док по правилу узмиче
од јачих предатора вукова. Али
пси скитнице који живе на одлагалиштима отпада добро се слажу са
шакалима, тако да има случајева
међусобног парења и постојања
мјешанаца између паса и шакала.
Шакал је изразито лукава и
опрезна дивљач која показује задивљујуће начине извлачења кроз
распоред ловаца у погону и пригону приликом групних ловова. Лове га на више начина
појединачним и групним ловом.
Уобичајени начини лова су пригоном и погоном, приликом лова дивљих свиња. Расе дугоногих
гонича и ловни теријери обично
гласно гоне шакала и тада га је могуће ловити погоном. Осим тога
шакала лове дочеком са високих
чека и уз адекватан мамац ова техника се показала веома ефикасна.
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Акција на шакала на подручју
секције Доња Љупљаница

Колики је ниво садашње бројности шакала у ловишту "Мотајица" Дервента показују и резултати
анкете међу дервентским ловцима, који показују да је у току ловне
2019/2020. године одстријељено
118 шакала, док их је шест настрадало на саобраћајницама. Да је
распрострањеност на појединим
подручјима ловишта веома велика можемо закључити из чињенице да је само на "Дервентској
шакалијади", одржаној у Босанским Лужанима крајем фебруара
2020. године, одстријељено десет
шакала.
Велики број ловаца удружења
се слаже у процјени да је бројност
пребацила бројност лисице у нашем ловишту и да их већ има на
стотине. Дервентски ловци су
схватили озбиљност ситуације и
могуће штете коју шакал може
начинити

фонду племените дивљачи, тако
да посљедњих година све више и
одговорније учествују у организованим акцијама на нивоу удружења и секција на плану одстрела
шакала.
Такође, поједине ловачке групе, које лове предаторе током читаве ловне сезоне (Младен Вајић
Цоки, Зикрет Грачанкић и друге)
су се практично специјализовале
за лов овог предатора па је тако
Вајићева ловачка група у току ове
сезоне одстријелила 15, а Зикретова 11 јединки. Исто тако, по десетак
шакала
је
одстријељено на подручју секција Велика Сочаница, Дервента, Доња
Љупљаница и Босански
Лужани, што показује
њихову велику

распрострањеност на овим подручјима.

БРОЈНОСТ
ШАКАЛА
ПРЕБАЦИЛА
БРОЈНОСТ ЛИСИЦЕ
Након лова треба водити рачуна о мјерама заштите ловаца приликом
поступања
са
одстријељеним примјерцима, јер
су шакали природни разервоар
различитих зооноза
(бјеснило, трихинелоза, алариоза и др.)
и као такви су могући преносиоци заразе.
У наредном периоду у нашем ловишту потребно је
повећати мониторинг популације шакала
и наставити вршити редован одстрел. Једино редовним одстрелом може се
ефикасно смањивати бројност
ове дивљачи. Наравно, не треба их
потпуно истријебити, јер шакали
су и санитарци у ловишту, већ их
треба стално контролисати. Колико се брзо размножавају и повећавају своју бројност у ловишту
показују констатације неких
стручњака који кажу да је ситуација са шакалом добра док примјећујемо њихове трагове, а кад
почнемо чешће виђати самог шакала, стање је већ забрињавајуће.
Да је шакал веома инвазивна
врста дивљачи показују и најновија истраживања присуства популације вука на европском подручју,
из којих се види да је током по-

сљедњих 20 година у највећој мјери преузео станишта вука, тако да
се на мапама тренутног присуства
вука у Европи он налази практично у траговима (проф. Трбојевић).
Иако је вук физички јачи од
шакала и радо га једе, изгледа да је
бројност шакала пресуђујућа у заузимању територије по оној народној: "Десет паса угризоше
вука".
Исто тако цијенимо да би, док
још није касно, проблемом све већег присуства шакала у ловиштима Републике Српске, свакако у
сарадњи са корисницима ловишта, требало да позабави и Ловачки савез Републике Српске, као и
надлежно министарство, а с циљем примјене и реализације превентивних мјера на смањењу
штете на племенитој дивљачи.
Можда би након процјене ситуације једна од донесених мјера
могла бити пракса слична у земљама окружења, гдје је надлежно
министарство Хрватске за једну
календарску годину издвојило износ од готово 150.000 евра награде за одстрел шакала и лисице
(око 50 евра по одстрељеној јединки). Исто тако, већи број општина
у Србији на подручју Баната сада
награђује ловце са 15 до 30 евра по
одстријељеној јединки шакала, а
само општина Апатин за посљедњих пет година издвојила је за награде око 11.000 евра. Шакали не
чине штету само на дивљачи него
и на ситној стоци, нарочито овцама, као што су недавни случајеви
на подручју општина Бијељина и
Прњавор.
Све у свему, шакал ће у наредном периоду бити све чешћа тема
разговора међу ловцима и корисницима ловишта.
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Пронашли смо велики
број постављених замки
у ловишту, чак и током
пандемије. Добили смо
дојаве од наших чланова
да се употребљава
и оружје, рекао Савановић

ПИШЕ: ДЕЈАН ЈОВИЧИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачко удружење
"Срна" из Српца одлучно је да набавком нових камера за
видео-надзор и теренског возила још
снажније притисне криволовце,
који харају ловиштем чак и у времену пандемије вируса корона, неријетко и током полицијског часа.
Предсједник удружења Горан
Савановић каже да ће камере које
постављају ових дана омогућити
да видео-надзором буде покривен
највећи дио ловишта.
- У прошлој години смо значајније кренули са овом активношћу
набавком великог броја покретних и стационарних камера, а уве-

Значајна улагања у ЛУ "Срна" Србац

Видео-надзором
стају у крај
криволовцима
зали смо се и у систем видео-надзора који је инсталирала општина
Србац у сарадњи са полицијском
станицом, чиме су покривени сви
важнији путни правци, а тиме и
прилази ловишту. Кренули смо и
са постављањем табли на којима
се налази упозорење да је ловиште под видео-надзором - рекао је
Савановић.
Он је додао да ће, након што
стигне ново возило, њихове ловочуварске службе бити још присутније у свим дијеловима ловишта.
- Одлучни смо да станемо у
крај несавјесним ловцима који немају обзира ни током ванредног
стања. Пронашли смо велики број
постављених замки у ловишту, а

добили смо дојаве од наших чланова да се употребљава и оружје,
чиме не само да се крше прописане мјере већ и угрожава безбједност људи. Затражили смо у том
погледу и асистенцију полиције рекао је Савановић.

ПРИОРИТЕТ ИЗГРАДЊА
ЛОВАЧКОГ ДОМА
Србачки ловци су искористили ловостај како би изградили нове хранилице и солишта, што је
врло значајно у овом периоду када се ствара нови подмладак и
фонд дивљачи. Међу њима су Нинко Петковић и Бошко Давидовић

април/мај 2020.
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Помоћ
Како би помогао својим најстаријим члановима, који због мјера ограничења кретања нису
могли да напусте своје домове,
Управни одбор ЛУ "Срна" је током најжешће пандемије вируса
корона донио одлуку да уручи
25 прехрамбено-хигијенских пакета.
- Било је много наших ловаца
који нису могли сами да дођу
до основних животних намирница, а међу њима је значајан
број обољелих. Уз помоћ предсједника ловачких секција сачинили смо списак и подијелили
пакете, а добили смо подршку и
од кризног штаба општине и начелника Српца Млађана Драгосављевића - рекао је Савановић.

одржана у недјељу, 31. маја.
Предсједник удружења рекао
је да је обновљен фонд дивљачи,
првенствено дивље свиње, а континуирано је у ловиште убацивана и фазанска дивљач.
- У току прошле године направљене су ловачке куће у Илићанима, Повеличу и Новом Мартинцу, а
изграђено је мноштво ловачких
чека, сједалица, солишта и хранилица - рекао је Савановић.

САВАНОВИЋУ
НОВИ МАНДАТ НА
ЧЕЛУ УДРУЖЕЊА

из Каоца који сваки слободан тренутак, поштујући мјере кризних
штабова, користе како би побољшали ловну инфраструктуру.
- Поставили смо до сада двије
хранилице, четири солишта и изградили двије чеке. Ископали смо
и стари извор, гдје се каљужају
свиње. Добили смо помоћ од нашег суграђанина Радивоја Микића, старог ловца, који нам је за ове
потребе поклонио четири вреће
кукуруза - казао је Давидовић.
Ловачко удружење "Срна" из
Српца у протекле четири године
пословало је позитивно и у свим
сегментима рада показало напредак, закључак је са извјештајно-изборне скупштине удружења која је

Он је додао да је питање криволова сведено на минимум и
уједно похвалио секцијски и групни лов предатора током зиме.
- У наредном периоду ћемо покушати да унаприједимо лов дивље свиње и уз подршку општине
Србац обезбиједимо земљиште на
коме би требало да буде изграђен
центар за узгој дивље свиње - рекао је Савановић.
Он је изабран на нови мандатни период од четири године, док
ће предсједник Скупштине поново бити Горан Татић, а потпредсједник Милован Ћетојевић.
Замјеник начелника општине
Србац Драган Микић, који је као
гост присуствовао сједници Скупштине, похвалио је сарадњу са србачким ловачким удружењем које
је, по његовим ријечима, једно од
најстаријих у Српцу са традицијом
дугом седам деценија.
- Један од приоритета србачких ловаца је изградња ловачког
дома и потрудићемо се да им пронађемо адекватну локацију - рекао
је Микић.

ЛУ "СОКО" КОЗЛУК, СЕКЦИЈА РОЋЕВИЋИ-ПАЂИНЕ

Ловци засијали девет
дунума кукурузом
Чланови секције Роћевић-Пађине, која припада ЛУ "Соко" из
Козлука, засијали су почетком маја девет дунума кукурузом ради
што успјешније прихране дивљачи и смањења штете на пољопривредним посједима на три
парцеле, у насељима Врела и Пађине.
Дугогодишњи ловац из Пађина Милан Стјепановић Ћепало, који је заједно са Милом Косовићем
и Рајом Рудановићем уступио земљиште за сјетву кукуруза, каже
да су се ловци сами организовали
у обезбјеђењу сјеменског материјала и механизације, као и током
сијања ове пољопривредне култу-

ре. Очекују да ће на овај начин
обезбиједити око четири тоне кукуруза наредне јесени за прихрану дивљачи.

ТОКОМ ЛОВОСТАЈА
ИЗГРАДИЛИ ШЕСТ
ПОМОЋНИХ ЧЕКА
- Брига о заштити и узгоју дивљачи је међу примарним задацима у нашем удружењу. У зимском
периоду у ловиште уносимо со, кукуруз, сијено и друге врсте хране,
док у топлијем дијелу године обављамо сјетву пољопривредних
култура које су подесне за исхрану
дивљачи како би се задржала у ловишту, те побољшало њено бројчано и здравствено стање - истиче
Стјепановић.
Поред ове акције, док је мировала сезона лова на племениту дивљач, ловци из Роћевића и Пађина
изградили су и неколико ловнотехничких објеката у свом ловишту.
- Искористили смо овај период
ловостаја да изградимо шест помоћних чека за срнећу дивљач, које ће нашим ловцима послужити и
за одмор и уживање у природи додаје Стјепановић.
У ЛУ "Соко" у суботу, 6. jуна, биће отворена сезона лова на срнећу
дивљач, у којој је предвиђен одстрел 30 срндаћа.
М. Л.
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ЛОВАЧКА СЕКЦИЈА "ЗАГОНИ" ЈЕДНА ОД
НАЈИСТАКНУТИЈИХ У ЛУ "СЕМБЕРИЈА"

Прихрана
дивљачи један
од примарних
задатака

Вриједни чланови секције

Чланови саградили више
од 85 високих чека,
поставили 100 хранилишта
за дивљач, 200 солила и
направили десет појила
ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачка секција "Загони" ЛУ "Семберија" из Бијељине
обухвата простор
од око 3.100 хектара површине и
броји 75 ловаца.
Као таква једна је од најорганизованијих, а предсједник Здравко
Стевановић подвукао је да су њени чланови саградили више од 85
високих чека, поставили 100 хранилишта за дивљач, 200 солила и
направили десет појила. Стевановић истиче да је секција организована у пет група, а свака група је у

ЛОВАЧКА
СЕКЦИЈА
"ЗАГОНИ" ВАЖИ
ЗА ЈЕДНУ ОД
НАЈБОГАТИЈИХ
У УДРУЖЕЊУ
СРНЕЋОМ
ДИВЉАЧИ

Добро
газдовање
награђено
повећањем
броја грла

посљедњих неколико година изградила ловачку кућу.
- Захваљујући томе имамо на
располагању широк избор мјеста
за дружење прије и послије лова,
како ми из секције, тако и гости из
других секција и удружења - рекао
је Стевановић.
Ловачка секција "Загони" важи за једну од најбогатијих, усудићемо се рећи, можда и најбогатију
у удружењу срнећом дивљачи.
- Домаћинско газдовање и савјестан однос према ловишту награђени су константним порастом
како грла високе дивљачи, тако и
ниске - каже Стевановић.
Током претходне године ЛУ
"Семберија" је уз несебичну помоћ
и подршку Ловачког савеза Републике Српске, изградило савремено стрелиште за гађање летећих и
непокретних мета на територији
секције "Загони". Управо на том
стрелишту одржан је Куп Републике Српске у ловном стрељаштву 2019. године.

НАДАЈУ СЕ ДА ЋЕ
НА УПРАВЉАЊЕ
ДОБИТИ СТРЕЛИШТЕ

Чланови
секције много улажу
у ловно-техничке објекте

Успјешан лов на
дивљу свињу

Ловци ове секције надају се да
ће простор стрелишта бити дат
на управљање Удружењу од стране Градске управе, како би се ентузијазам младих стријелаца
материјализовао и спровео у дјело.
На крају, врата ловачке секције "Загони" увијек су широм отворена свим савјесним гостима,
односно свима онима који на
етички и домаћински начин
управљају сопственим ловиштем.
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ЛУ "Игман" Источна Илиџа

Пандемија није
утицала на рад

Протекла ловна сезона
била је више него
успјешна. План одстрела
је испуњен скоро
у потпуности, а племените
врсте дивљачи
пронашле су мир
и уточиште у ловишту
ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачко удружење
"Игман" Источна
Илиџа може се похвалити новим успјесима оствареним у
областима ловства.
Штавише, за вријеме ванредног стања узрокованог пандемијом вируса

Све богатије
ловиште ЛУ "Мотајица"

Дервенћани
уносе 1.000
фазана
у ловиште

Ловачко удружење "Мотајица"
Дервента сваке године у своје прихватилиште усељава више од
1.000 комада фазанских пилића.
Тако ће бити и ове године, јер су
чланови удружења за прихватилиште набавили пилиће које ће при-

"ковид 19" ловци су пружили подршку
локалној заједници.
Предсједник удружења Стеван
Драшковић истакао је да је протекла ловна сезона била више него
успјешна за ловце овог краја. План
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одстрела је испуњен скоро у потпуности. Племените врсте дивљачи
пронашле су мир и уточиште у ловишту којим газдује удружење. За
ово је посебно заслужна ловочуварска служба, али и сви чланови удружења, који посвећују велику пажњу
заштити станишта ових врста. За
обављање свакодневних послова
ловочувари су опремљени теренским возилима и свом неопходном
опремом предвиђеном Правилником о раду службе.

ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ
НИСУ ИШЛИ НАРУКУ
ЛОВЦИМА У ТОКУ СЕЗОНЕ
ЛОВА НА ВЕЛИКОГ
ТЕТРИЈЕБА
Поред обезбјеђења неопходног
мира у ловишту, свакодневно се врши прихрана. Углавном је то кукуруз за прихрану дивљих свиња,
сијено и со за срнећу дивљач, те храна анималног поријекла за прихрану предатора, у првом реду вука и
медвједа.
У порасту је популација вука,
што је добро за ловни туризам. Вук
је атрактивна дивљач за одстрел како домаћим, тако и иностраним
ловцима. У протеклој сезони одстријељена су четири, а од планирана
два
медвједа
одстријељен је један због ситуације узроковане пандемијом
вирусом корона. Временски
услови нису ишли наруку ловцима "Игмана" у току сезоне
лова на великог тетријеба, тако да није било одстрела ове врсте дивљачи.
Након израде и одобравања годишњег плана газдовања добијена
је сагласност ресорног министарства, чиме су остварене све претпоставке за реализацију још једне
успјешне ловне сезоне. Драшковић
је на крају истакао да су све обавезе
према савезу измирене до фебруара
2020. године, односно према министарству крајем марта.
премати за пуштање у природу
наредних пет седмица. Тада ће као
оформљени фазани бити пуштени
у ловиште.
- Унос дивљачи једно је од
наших стратешких опредјељења. Настојимо сваке године да наше
ловиште буде богатије и да срушимо стереотип да ловци
само изловљавају
дивљач, већ да чине
многе ствари како би
наше шуме биле пуне
дивљачи - рекао је
предсједник ЛУ "Мотајица" Дарко Бећаревић.

20 април/мај 2020.

АФРИЧКА КУГА СВИЊА ШИРИ СЕ ИСТОЧНОМ ЕВРОПОМ И АЗИЈОМ
Ускоро стиже
вакцина
Када је у питању заштита домаћих свиња тренутно у Великој
Британији испитују вакцину која
би се према ријечима стручњака
ускоро требало да нађе на тржишту. То би и те како олакшало живот и посао узгајивачима,
који сваке године стрепе од појаве ове болести.

ријенити. Иако је познат годинама,
тек 2018. избила је пандемија широких размјера. Тада је регистрована смрт више од 1,1 милион свиња
у свијету. Тренутно најкритичнија
жаришта су Кина, Вијетнам, Филипини и источна Европа. Број заражених дивљих свиња у овом дијелу
Старог континента рапидно се повећава у првом кварталу 2020. године.

Рапидно повећан
број случајева у
првом кварталу
У прва три мјесеца
2020. године у цијелој
Европској унији пронађено
је 4.085 заражених
дивљих свиња. То је
отприлике 60 одсто од
укупног броја пронађених
у цијелој 2019. години

ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com

П

ажња цјелокупне јавности протеклих мјесеци била је усмјерена
на ширење вируса корона, тако да је афричка куга свиња готово
занемарена. Ипак, најсвјежији подаци говоре о томе да се ова болест
свиња шири великом брзином те
да ће смртност домаћих и дивљих
свиња у 2020. години далеко премашити претходне године.

Овај вирус је познат научницима дуже од 100 година и готово све
јединке које се заразе умиру.
То је веома отпоран вирус који
може да преживи у екстремним
условима те га је врло тешко иско-

ТОКОМ 2018.
ГОДИНЕ РЕГИСТРОВАНА
СМРТ ВИШЕ ОД
1,1 МИЛИОН ГРЛА

Година
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.

Број заражених
дивљих свиња
30
53
80
741
2.443
2.477
2.531

БОЛЕСТ
ЗАХВАТИЛА 45 ОДСТО
ТЕРИТОРИЈЕ ПОЉСКЕ
Ово је закључак Европске комисије и Ветеринарског завода
Холандије. У прва три мјесеца
2020. године у цијелој Европској
унији пронађено је 4.085 заражених дивљих свиња. То је отприлике 60 одсто од укупног броја
пронађених у цијелој 2019. години. Процентуално учешће из Пољске и Мађарске достиже више од
70 одсто укупно заражених, док
тај проценат у Румунији износи
више од 50 одсто.
Пољска, која води изузетно
прецизне податке о овој зарази, саопштила је да је на њеној територији у првих пет мјесеци 2020.
године пронађено укупно 2.505
мртвих свиња - што је више него у
цијелој 2019. години. Сматра се да
је куга захватила 45 одсто територије ове државе и то углавном њене западне дијелове.
Научници ипак сматрају да
приликом прегледа актуелних бројева треба имати на уму да је у државама источне Европе током
протекле зиме вршен интензивнији лов на дивље свиње, као и интензивнија потрага за лешевима
угинулих јединки.
То би могло бити једно од објашњења за повећање броја заражених животиња. Они додају да се
подаци о афричкој куги свиња међу дивљим свињама не прикупљају на прави начин у Украјини и
Бјелорусији те да не постоје добри
показатељи за ове државе.

