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ЛУ "Срна" Србац

Медвјед шета
Мотајицом

В

ећ мјесец дана
планином Мотајица код Српца креће се мрки медвјед
што потврђују
бројни трагови

које су на блатњавом терену
пронашли чланови Ловачког
удружења "Срна" из Српца.
Предсједник удружења Горан Савановић потврдио је да је
ријеч о овој животињи, иначе

највећој звјерки на подручју
Балкана. Додаје да се и раније
појављивао на овом подручју и
то у просјеку на сваке три до четири године.
- Претпостављамо да је дошао са Влашића и да се Мотајицом креће у пролазу. Трагови су
примијећени према Сави, што
указује да је био у потрази за
водом. Долазио је и раније и боравио око пола мјесеца. За сада
није било пријава да је начинио
штету - рекао је Савановић.
Истиче да се ради о заштићеној животињи која се не смије ловити и упозорава
мјештане и друге рекреативце,
а нарочито гљиваре, на крајњи
опрез.
Србачки ловци кажу да нису изненађени појавом медвједа на њиховом подручју, јер су
Мотајица, те терени према Сави, Бардачи и Врбасу веома богати разноврсном крупном и
ситном дивљачи и обилују
здравом и незагађеном природом.

Ловачки савез Републике Српске

Реализација свих задатака

По завршетку редовне сједнице Скупштине Ловачког савеза Републике Српске, на којој
је поред једногласног усвајања
свих извјештаја о раду Савеза и

његових органа донесена и
Одлука о измјенама и допунама
Статута Ловачког савеза, настављене су интензивне активности на реализацији свих

планираних задатака.
Тако су у претходном периоду свим корисницима ловишта на вријеме достављена
мишљења на планирани обим
коришћења миграторних врста, затим су обезбијеђене и достављене дозволе за лов и
ловне карте, али и дневници
рада и приручници за све ловце
приправнике. Интензивиране
су и активности на завршетку
израде информационог система ловства у Републици Српској, чија се имплементација
очекује у наредних неколико
мјесеци.
С обзиром на то да је почетак јуна у готово свим ловиштима обиљежио почетак
лова на срндаћа, Ловачки савез апелује на све ловце да повећају опрез у лову, као и да
лов изводе у складу са ловачком етиком.

Сарајевско-романијска регија

Испит
положило
125 нових
ловаца

Полагање ловачког испита за ловце приправнике на подручју сарајевско-романијске
регије одржано је 21. маја у Источној Илиџи,
а тест је успјешно ријешило 125 од 160 кандидата.
Полагању је претходило предавање кандидатима дан раније у истим просторијама.
Чланови Комисије били су Миланка Јовановић, Синиша Ковачевић, Јелена Дошло Радуловић и Слободан Ђорем. Сви пријављени
кандидати били су дужни Комисији за полагање предати попуњену пријаву за полагање ловачког испита. Укупан број
пријављених био је 160, од тога 45 кандидата-приправника, 40 њих полагало је законодавни дио и 40 кандидата верификације. У
току полагања испита, кандидати су показали завидан ниво знања из ове области.
Ловачки савез РС

Ловочувари
добијају обућу

Након реализације набавке службене униформе за све ловочуваре код корисника ловишта у Републици Српској, Ловачки савез
је започео поступак набавке и службене обуће за ловочуваре. У складу са наведеним, Савез позива све кориснике ловишта у
Републици Српској да у што краћем року доставе Стручној служби Савеза податке за ловочуваре који су у сталном радном односу
код корисника ловишта, и то име и и презиме ловочувара, као и број обуће.
Овом активношћу, Савез жели постићи
униформност свих ловочувара у Републици
Српској и тиме допринијети јачању интегритета ловочуварске службе, уз повећање
ефикасности рада.
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Овако изгледа њива засијана кукурузом
након "посјете" дивљи свиња

Пољопривредни произвођачи са подручја Прњавора
збрајају све већу штету

Крда дивљих свиња
харају ораницама

Дивље свиње су правиле
штету и прије, али у мањем
обиму него сада. Од
ресорног министарства смо
добили допуштење за
додатни одстрел с циљем
смањења штете, што ћемо
реализовати у наредном
периоду, рекао Љубојевић
ПИШЕ: АНИТА ЈАНКОВИЋ РЕЧЕВИЋ

lovacken@gmail.com

П

ољопривредници у појединим дијеловима Српске на мукама су због
дивљачи, јер им дивље
свиње упадају на њиве
остављајући за собом пустош, док се
на мети шакала неријетко нађе домаћа стока.
Предсједник Ловачког савеза РС
Саво Минић рекао је за "Глас" да је

свака причињена штета пољопривредном произвођачу те кориснику
земљишта велика. Постоји како каже низ снимака на којима дивље
свиње дођу на оранице и ваде посијани кукуруз.
- Смањење бројности радимо
сваке године, да би та штета била
што мања - рекао је Минић.
Када ријеч о шакалу, то је, како
каже, посебна тема којом се бави Ловачки савез те су када је ријеч о том
питању већ предузели одређене мјере.
- Омогућили смо да се на основу
ловне карте могу ловити шакали са
циљем да што више ловаца лови
овог предатора. Штета коју он проузрокује у ловишту је огромна, тако
да трагамо за најбољим рјешењем
да бисмо смањили бројност - казао
је Минић.
Предсједник Ловачког удружења "Борик" из Прњавора Славиша
Љубојевић каже да је овогодишња
штета због упада дивљих свиња на

посједе велика.
- Дивље свиње су правиле штету и прије, али у мањем обиму него
сада. Од ресорног министарства смо
добили допуштење за додатни одстрел с циљем смањења штете, што
ћемо реализовати у наредном периоду - рекао је Љубојевић за "Глас
Српске".
Највише упада, каже, било је у
вријеме сјетве кукуруза, али их има
и сада.
- Људи се жале, а како и неће. То
је додатна мука на сва ова дешавања
и поскупљења - закључује Љубојевић.
Предсједник Удружења пољопривредних произвођача и мљекара РС Владимир Усорац каже да су се
у околини Прњавора дивље свиње
одомаћиле.
- Иду у крдима и праве велику
штету. Поједине њиве су буквално
узорале и покупиле сва сјемена кукуруза. Надлежни су из тог разлога
и дозволили лов на њих преко ције-

ПОСТАВЉЕНА И ДРУГА
ОГРЛИЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ
МЕДВЈЕДА

Тара доставља
драгоцјене
информације
Чланови Интервентног тима за
збрињавање крупних звијери у Републици Српској успјешно су у недјељу, 11. јуна 2022. године, у Фочи, у
привредном ловишту "Врбница",
поставили и другу GPS/GSM огрли-

цу за праћење медвједа.
Овог пута огрлицу ће у наредне
три године носити зрела мечка, на-

звана Тара. Мечка је на хуман начин
ухваћена и успавана те је након постављања огрлице успјешно пробу-
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Одштета
Према ријечима Саве Минића,
приоритет у раду Ловачког савеза РС јесте рјешавање питања
штете која настаје као посљедица
саобраћајних несрећа чији су
узроци дивље животиње које се
нађу на путевима.
- Преговарамо са осигуравајућим
кућама, а план је да тај осигурани
ризик заједно уплате ресорно
министарство, Ловачки савез и
корисници ловишта. Оно што гарантује успјех јесте одлична сарадња са Владом РС и апсолутно
разумијевање - истакао је Минић.

ле године - рекао је Усорац.
Пољопривредници се жале, али
како каже, по закону се признаје
штета само на оној њиви која је ограђена.
Стручно лице за ловство у бањалучком Ловачком удружењу "Змијање" Дарко Јованић каже да на
подручју овог ловишта највише муке задају шакали.

ЈОВАНИЋ: У
БАЊАЛУЧКОЈ РЕГИЈИ
НАЈВИШЕ МУКЕ ЗАДАЈУ
ШАКАЛИ
- Шакали су прекобројни и водимо велику борбу са том врстом дивљачи, јер угрожава племениту
дивљач, а такође је било напада и на
домаћу стоку - рекао је Јованић. Ријеч је, како објашњава, о ширем подручју Бистрице, гдје су недавно
шакали напали јагњад, а у другом
случају и домаћу свињу.
- Осим тога дешава се и све већи
број саобраћајних несрећа због великог броја дивљачи на путевима закључује Јованић.
Предсједник Ловачког удружења
"Јелен" из Козарске Дубице Слободан
Боројевић каже да се ранијих година
дешавало да дивље свиње упадају на
посједе те да направе огромну штету,
али за сада је стање мирно.
ђена и неповријеђена наставила свој
пут на којем ће заједно са медвједом
Маглићем свакодневно Републици
Српској достављати драгоцјене информације о кретању и тиме омогућити научно истраживање ове врсте
дивљачи. Огрлица је обезбијеђена у
оквиру пројекта "Bear in Mind", који
води удружење "Наше птице". Ова
активност је резултат успјешне институционалне сарадње Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Републичког завода
за заштиту културно-историјског и
природног насљеђа и Ловачког савеза Републике Српке.
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Како се треба понашати када послије пуцња дивљач не падне у ватри,
већ одскочи и трком нестане у густишу

На крвном трагу

Ако се на педесетак
метара не нађе дивљач,
треба потражити помоћ
пса обученог за потрагу
на крвном трагу. Многи
чине грешку и позивају
помоћ ловаца из ловне
групе, па се на брзину
заврши потрага,
најчешће безуспјешно
ПИШЕ: МИЛАДИН БОЖИЋ

lovacken@gmail.com

С

тигла нам је и ловна
сезона на срндаћа.
Росне ливаде са младом травом измамиле су срнећу дивљач
из дубине планин-

ских шума.
У нижим крајевима порасли су
јечам и пшеница, па се срнећа дивљач у њима дуже задржава на паши, али и осјећа сигурније. Овдје
ћу покушати да објасним дешавања када послије пуцња дивљач не
падне у ватри већ одскочи и трком
нестане у густишу.
Почнимо редом. Модерни ловачки карабини и оптички нишани повећали су код ловаца
самопоуздање да на одабрану дивљач понекад пуцају и са велике
даљине. Овоме свакако доприноси и то што наши ловци лове срндаћа самостално у оквиру ловне
групе, немају стручног пратиоца
који иза леђа говори шта и како.
Значи, самостално се процјењује
грло за евентуални одстрел, процјењује удаљеност и бира најповољнији положај дивљачи када се
упућује хитац.
Искусни ловац чује ударац кугле у тијело дивљачи. Пажљиво
посматра трзај тијела и реакцију
дивљачи. Ако је дивљач пала у ватри, ловац не треба да трчи на мјесто гдје лежи дивљач. Треба да
убаци нови метак у цијев и лагано
приђе дивљачи. Мртвој дивљачи
се прилази са скинутим шеширом
или ловачком капом.
Преживарима се ставља задњи
грижљај зелене траве или гранчица са лишћем у уста, а једна гранчица и на свој шешир. Послије тога
се обавјештавају груповођа и ловна група и поступа како је договорено.

У случају да је дивљач још
жива, треба је што прије ослободити патњи. У случају да је
послије пуцња одскочила, добро се упамти мјесто гдје је стајала и прати погледом њен
бијег и памти мјесто гдје је заскочила у шуму или густиш.
Мјесто гдје је стајала дивљач се
одмах обиљежи папирном марамицом или нечим што се нађе при
руци. Затим се пажљиво крене
према мјесту гдје је дивљач заскочила, пажљиво се прати да ли има
крви, комадића кости или садржаја желуца. Мјесто гдје је дивљач
ушла у густиш се такође обиљежи.

ВОДИЧИ ПАСА
КРВОСЉЕДНИКА КОД НАС
СЕ НАЈЧЕШЋЕ ДОВОДЕ НА
КРВНИ ТРАГ РЕДА РАДИ
Ако је крвни траг обилан и ако
је јутро, може се кренути за трагом
и у шуму. Ако се на педесетак метара не нађе дивљач, треба потражити помоћ пса обученог за
потрагу на крвном трагу.
Многи чине грешку и позивају помоћ ловаца из ловне групе, па
се на брзину заврши потрага, најчешће безуспјешно. Некада се доведе и неки неискусан пас и лов се
наставља, а тај случај заборавља.
У западним земљама се сваки
пуцањ на високу дивљач, ако није

пала у
ватри, провјерава са псом крвосљедником и, вјерујте, доста дивљачи се тако нађе.
Крвни траг се разликује пуно
од трага здраве дивљачи. Њега чине мирисне честице крви која оксидира са протоком времена. На
тај мирис се додаје и мирис цријевног садржаја и крви, који остаје
очешан на шибљу и високој трави,
а ту су и трагови мирисних жлијезда са папака, који остају на угаженој трави и земљишту.
Обучен пас крвосљедник ће,
када се крене са мјеста гдје је дивљач стајала, све те параметре сталожено и уз искуство које
посједује из ранијих потрага почети користити да што прије дође до
залегле дивљачи. Некада то буде
брзо и без напора, па скоро застиди оне који срндаћа прије њега нису пронашли. Међутим, деси се да
потрага некада потраје сатима, а и
километрима ако је дивљач пого-

ђена у доњи дио ноге или је негдје
куглом закачена без великог
оштећења крвних судова и костију.
Пас на дугом ремену журно вуче свога водича по најгушћем грмљу, које рањена дивљач
инстинктивно бира за бијег. Водича боде трње и купина, зној у спарној шуми пада у очи, а шешир
стално спада.
Велики је то труд и напор, па
понекад тешко разумијем водиче
крвосљедника. Некада дивљач и
залијеже, налазе се и локвице крви. Некада се и изгуби траг, враћа
се на задње обиљежено мјесто и
креће поново.
Ако је рањена дивљач ушла у
велики густиш, а на псу је и огрлица са GPS навигацијом, може се
пас и пустити са ремена. Неријетко водич крвосљедника
мора да упути и самилосни хитац ако је дивљач
у сталном покрету испред њега. Велико одушевљење и ловачко
задовољство настаје
када се тражена дивљач пронађе, без обзира на то да ли је то
просјечно или капитално грло.
Гдје смо ми тренутно у
крвосљедништву и потрази
рањене дивљачи?
Законодавац је јасно прописао
да свако ловачко удружење које
газдује високом дивљачи треба да
има бар једног пса који је положио
испит на крвном трагу. Међутим, у
пракси је друга ситуација. Нови
ловци имају површну обуку у руковању наоружањем, купује се
различита муниција, пуца се и на
дивљач која је много удаљена, не
уважава се путања зрна при косом
хицу. Индивидуално се доноси одлука да је дивљач промашена и
журно се тражи нова на сљедећој
ливади.
Водичи паса крвосљедника се
најчешће доводе на крвни траг реда ради, када су по трагу ходали
многи и пуштани којекакви пси.
Водичи паса крвосљедника су никако и недовољно стимулисани,
нико им не покрива трошкове доласка и бар дио за утрошено вријеме. И тако године пролазе, а
велики дио предвиђене дивљачи
за одстрел угиба у највећим мукама.
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Редовна Скупштина Ловачког удружења "Игман"

За похвалу приходи од
комерцијалног лова

овог удружења Стеван Драшковић. У свом обраћању Драшковић је истакао добру сарадњу са
свим удружењима на нивоу региона, локалном заједницом, Ловачким савезом РС и ресорним
министарством кроз подстицајна средства. У ловишту је урађен
значајан број ловно-узгојних и
ловно-техничких објеката. Пред
делегатима нашло се пет тачака
дневног реда, међу којима су били извјештаји о раду управног
одбора за претходну годину и
финансијско пословање такође
за претходну годину. На дневном
реду био је и извјештај надзорног одбора као и упознавање са
годишњим планом кориштења
ловишта за 2022/23. ловну годину.

Аврам је нагласио да су
приходи од комерцијалног
лова и лова домаћих
ловаца износили 22.000 КМ
ПИШЕ: ЈЕЛЕНА СТАНИШИЋ

lovacken@gmail.com

Р

едовна Скупштина
Ловачког удружења
"Игман" одржана је
26. маја у сали Скуп-

штине општине Источна Илиџа.
Сједницом је предсједавао
Предраг Ковач, предсједник
Скупштине ЛУ "Игман", а од 21
делегата, истој је присуствовало
18. Такође, присутни су били и
чланови управног и надзорног
одбора. У име начелника општине Источне Илиџа, Маринка Божовића присутне је поздравио
Зоран Аврам, начелник за финансије и предсједник Надзорног одбора.

Он је нагласио да се руководство удружења домаћински односило по свим аспектима рада,
а сама чињеница јесте то да је
остварен буџет у износу од
56.000 КМ. Приход од комерцијалног лова и лова домаћих ловаца износио је 22.000 КМ, што је
за похвалу.
Поздраве од предсједника и
секретара Ловачког савеза Републике Српске, члановима удружења пренио је предсједник

ЗБОРОВАЊЕ ЛОВАЦА
У ЧЕЛИНЦУ

У Млинској
ријеци
окупило се
300 ловаца

У организацији Ловачког удружења
"Фазан" Челинац 29. маја одржано је
традиционално зборовање ловаца
којим поводом се на локалитету
Млинска ријека окупило више од 300
ловаца, чланова матичног удружења,

али и гостију из других удружења из
цијеле Републике Српске, као и гостију из других сфера друштвено-политичког живота Челинца и
Републике Српске.
Својим присуством манифестацију су
увеличали министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС Борис
Пашалић, генерални секретар Ловачког савеза Републике Српске Живо-

јин Лазић, начелник општине Челинац Владо Глигорић, као и предсједник побратимског Ловачког
удружења "Јахорина" Пале Његош
Пољаковић.
Домаћини манифестације, на челу са
Браниславом Павловићем, предсједником ЛУ "Фазан" побринули су се
да сви присутни уживају у одличном
програму манифестације, обогаће-

У ЛОВИШТУ УРАЂЕН
ЗНАЧАЈАН БРОЈ
ЛОВНО-УЗГОЈНИХ И
ЛОВНО-ТЕХНИЧКИХ
ОБЈЕКАТА
Све тачке дневног реда једногласно су усвојене. Најстаријем ловцу Славку Крајишнику
уручен је ловачки шешир. Након
завршетка сједнице уприличена
је вечера у угоститељском објекту "Станковић".
У складу са карактером ловишта лов на срндаћа почео је 11.
јуна.
Ј. С.
ном пригодним говорима, затим доброј атмосфери уз музику и богату
ловачку трпезу.
Посјетиоци су имали прилику и да
учествују у бесплатној томболи коју
је обезбиједио генерални директор
УКЦ РС Владо Ђајић, која је најсрећнијем ловцу донијела поклон бон у
висни од 1.500 КМ за набавку ловачког оружја.
Овом приликом, између присутних
су размијењени поклони и захвалнице, те су најзаслужнијим ловцима
уручене плакете и ордени ЛСРС. За
посебан допринос развоју ловства на
подручју општине Челинац, домаћини су уручили пригодан поклон министру Пашалићу.
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ЛСРС уложио велике
напоре и материјална
средства у едукацију и
правовремено
информисање, чиме је у
знатној мјери унапријеђен
однос према правилном и
домаћинском газдовању.
Посебан акценат дат је на
поштовању ловостаја и
обезбјеђивању неопходног
мира у ловишту у
прољећном периоду,
када је изузетно важно
заштитити потомство
ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com

С

рнећа дивљач је веома цијењена на
европском континенту. Поред економске стране, која
се огледа у продаји
изузетно квалитетног меса и приходима од ловног
туризма, ова врста дивљачи има
значајну улогу што се тиче еколошког аспекта, као дио биолошке
разноврсности континента.
Са друге стране пренамноженост врсте може довести до
озбиљне штете на шумским засадима и пољопривредним културама, повећања броја саобраћајних
несрећа и ширења заразних болести. Због свега наведеног ловци
имају одговорност у регулисању
квантитета популације срнеће дивљачи. Крајем 19. и почетком 20.
вијека срнећа дивљач у Европи била је готово истријебљена и могла
се пронаћи само у удаљеним шумским подручјима. Главни криваци
за овакво стање били су прекомјерно изловљавање и друге људске активности, прије свега
индустријализација. Стање се почело поправљати почетком 20. вијека, а у посљедњих 50 година
срнећа дивљач се проширила по
цијелом континенту.
Истраживања бројности
популације за период
1984 - 2005.
Сјеверни и јужни дијелови
Европе слабије су насељени овом
племенитом дивљачи, за разлику
од централних дијелова. Популација у Европи је процијењена на
6,2 милиона јединки 1984. године,
односно на више од 9,5 милиона
2005. године. Квоте за одстрел износиле су 1,7 милиона јединки за
1984. годину (што представља око
28 одсто укупне популације) и 2,7
милиона за 2005. годину (28,9 од-

Популација срнеће дивљачи у Европи и код нас

Видљив значајан
напредак
захваљујући
бројним мјерама

сто укупне популације).
У периоду 1984 - 2005. бројно
стање срнеће дивљачи у Францу-

ској је увећано за 277 одсто, у Летонији 220 одсто, Италији 201 одсто, Финској 200 одсто и Данској

166 одсто. Пораст броја јединки
довео је и до повећања квота за одстрел. У наведеном периоду до-
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популације био је процијењен на
2,5 милиона грла у 2019. години.
Ловна површина у Њемачкој износи 320.900 км2. Самим тим може
се закључити да је просјечна густина била око 7,79 јединки по
км2. Посљедњи подаци указују на
то да је у ловној 2020/21. одстрељено 1.285.562 јединки срнеће дивљачи.
Предвиђа се да ће до 2035. године број одстрељених јединки
достићи 1.350.000 годишње. То
значи увећање од око 10 одсто у
поређењу са 2019/20. ловном сезоном. (www.umweltanalysen.com).
Према подацима преузетим из
"Deutsche jagdzeitunga", у ловиштима у којима се правилно газдује просјечна густина срнеће
дивљачи по 1 км2 износи четири
до осам јединки у шумским подручјима, односно до 12 јединки у
равничарским.
Стање у југоисточној
Европи

шло је до повећања одстрела јединки у Француској за 464 одсто,
Уједињеном Краљевству 734 одсто, Италији 489 одсто и Летонији
421 одсто.
Што се тиче просјечне густине
у Европи она је износила 1,55 јединки на км2 1984. године. Двадесет година касније просјечна
густина популације порасла је на
2,22 јединки на км2. У 2005. години највиша густина забиљежена је
у Данској (9,28 јединки по км2),
Луксембургу (9,27), Аустрији
(8,94) и Њемачкој (8,40).
Њемачка - држава са највећом
популацијом у Европи
Држава са највећом популацијом срнеће дивљачи у Европи у
2005. години била је Њемачка са
око три милиона јединки. Квота за
одстрел била је 1.077.441 јединки,
односно 35,91 одсто укупне популације.
Према другим изворима, број

Са друге стране у земљама југоисточне Европе дошло је до пада квантитета ове врсте дивљачи
крајем 20. вијека. Веома је тешко
урадити било какве процјене за
тај период због тога што у појединим државама подаци уопште нису
прикупљани,
односно
презентоване су грубе процјене.
Бугарска, Румунија, Молдавија,
Украјина и бивше југословенске
републике забиљежиле су значајне губитке превасходно због политичких транзиција у којима су се
нашле наведене државе, ратних
дејстава и традиционално високе
стопе ловокрађе и криволова. Ово
показује да социјално-културолошки и економски фактори имају
велики утицај на бројно стање срнеће дивљачи и домаћинско газдовање њоме.

Стање срнеће дивљачи
у окружењу
У Републици Србији, према подацима Завода за статистику, у ловиштима укупне површине од
75.600 налазило се 142.000 грла
срнеће дивљачи у 2019. години,
што указује на то да је просјечна
густина популације око 1,88 јединки на км2. Исте године одстријељено је 10.000 јединки, што
представља 7,04 одсто популације.
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годину у нашим ловиштима налази се 32.000 јединки.
Површина ловишта у нашој
републици је 23.000 км2, што доводи до закључка да је просјечна
густина популације око 1,39 јединке на км2. Што се тиче одстрела за
2020. годину Завод износи податак од 2.217 јединки, што представља 6,93 одсто укупне популације.
Поређења ради, расположиви
фонд за коришћење из ловишта
БиХ за 1971/72. годину био је тек
1.500 јединки.
Мјере на повећању бројног
стања срнеће дивљачи

ВЕЛИКЕ ЗАСЛУГЕ ИДУ НА
РАЧУН ЛОВАЦА КОЈИ
ПОЧИЊУ РАЗУМИЈЕВАТИ
ДА ЈЕ ЛОВ ХОБИ И ДА СЕ
САМИМ ТИМ У ЛОВИШТЕ
МНОГО ВИШЕ УНОСИ
У Хрватској посљедњи подаци
који се могу пронаћи кажу да је током 2020. године одстријељено
17.789 јединки срнеће дивљачи,
што је повећање од 6,6 одсто у односу на претходну годину. У 2019.
години одстријељено је 16.691 грло. У ФБиХ током 2020. године одстријељено је 1.276 јединки, уз
напомену да подаци за Хецеговачко-неретвански и Средњобосански кантон нису комплетни.
Остали подаци нису јавно доступни.
Бројно стање срнеће дивљачи
у Републици Српској
Након разарајућих ратних дејстава и посљедица које су присутне и данас (нпр. минска поља),
бројност срнеће дивљачи је у порасту на територији Републике
Српске. Према званичним подацима добијених од Завода за статистику Републике Српске за 2020.

Ловачки савез Републике
Српске уложио је велике напоре
и материјална средства у едукацију и правовремено информисање ловачке популације, чиме
је у знатној мјери унапријеђен
однос према правилном и домаћинском газдовању срнећом дивљачи. Посебан акценат дат је
поштовању ловостаја и обезбјеђивању неопходног мира у ловишту у прољећном периоду,
када је изузетно важно заштитити потомство. Такође велики
искорак направљен је у прихрани обезбјеђивањем потребних
количина соли те изградњи појила, солила и јасли.
У сарадњи са ресорним Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде унапријеђен је рад ловочуварских
служби набавком средстава за
надзор ловишта и теренских
аутомобила, а сарадња са Министарством унутрашњих послова
подигнута је на виши ниво.
Посебан проблем представљају предатори, како длакави,
тако и пернати. Појава шакала и
његова експанзија у равничарским дијеловима Републике Српске дјелује веома негативно на
повећање бројног стања популације срнеће дивљачи. Такође,
пројекти на интродукцији и повећању бројног стања риса и вука у сусједним државама сигурно
ће имати негативан утицај.
Потребно је најприје довести популацију срнеће дивљачи
и других племенитих врста на
ниво западноевропских држава
па тек онда размишљати о другим пројектима.
На крају, највише заслуга
имају сами ловци који почињу
разумијевати да је лов хоби и да
се самим тим у ловиште много
више уноси него што се из њега
износи. То доказује и стање на
терену, гдје се може видјети све
више ловаца који су посвећени
уређењу ловишта, одстрелу предатора и заштити племенитих
врста дивљачи.
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Раде Сејменовић одстријелио
вука капиталца на Борикама

ПИШЕ: МИЛО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Јутарњи лов В
на срндаћа
ЗАВРШИО
ВРИЈЕДНИМ
ТРОФЕЈОМ

ук је интелигентна и
изразито
лукава
звијер и као такав
тешко постаје плијен ловаца. Због тога
су ријетки они којима је та дивља животиња била трофеј, док су сви који су у томе
успјели поштовани и цијењени
као врхунски ловци. Међу њима је
однедавно и Раде Сејменовић, ловац из Зворника.
- Група нас ловаца је 21. маја
изашла на терен у рејону Борике
изнад Рогатице, на отвор ловне сезоне на срндаћа. У раним јутарњим сатима, на удаљености од око
250 метара, из борове шуме се измигољио вук на ледину. Уз помоћ
оптике и доброг карабина пуцао
сам у његовом правцу и првим
метком га оборио - казује Сејменовић.
Ријеч је о капиталном примјерку, старом око пет година, чији ће трофеј, како каже Раде,
красити просторије једног од објеката у којима најчешће борави са
својим колегама ловцима.
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Услиједило је честитање и "ловачко крштење", јер трофеј "горског цара" представља врхунац
ловачке каријере. Са колегама из
групе Бојаном Тадићем из Зворника, Огњеном Јанковићем из Рогатице и двије године млађим
братом Александром, који је такође ловац од 2014. године, прославио је вриједан улов.
Овим трофејом Раде је, објашњава, стекао потпуно ново ловачко искуство, додајући да је
према ријечима старих и искусних
ловаца "одстрел вука врхунац ловачког умијећа".

ТРОФЕЈ "ГОРСКОГ
ЦАРА" ПРЕДСТАВЉА
ВРХУНАЦ КАРИЈЕРЕ
- Лов вука је тежак, неизвјестан до краја и представља велики изазов, али је и једини начин да
се та популација одржи у прихватљивом броју који не угрожава опстанак племените дивљачи истиче Сејменовић.
Срећни ловац каже да је имао
шансу да одстријели вука и прије
четири године, током хајке у Вучијој луци, али да је лукави предатор
"за мало" побјегао испред нишана.
- Овај се ипак превише открио.
Вјероватно је кренуо у свој крвави
поход, пошто се у близини налазило стадо оваца у једном од сеоских
домаћинстава - прича Сејменовић,
подсјећајући да су у претходном
периоду били учестали напади вукова, који су причинили велику
штету у домаћинствима на ободу
Борика.

Група нас ловаца је 21. маја изашла на терен у рејону Борике изнад Рогатице, на отвор ловне
сезоне на срндаћа. У раним јутарњим
сатима, на удаљености од око 250 метара, из борове
шуме се измигољио вук на ледину, рекао Сејменовић
Предсједник Удружења ловаца и
риболоваца "Врањача" из Гацка Синиша Аџић, заједно са групом ловаца, донирао је манастиру у
Придворици гел акумулаторе за соларни фотонапонски систем.
Такође, у манастирском комплексу постављена је иноксна хранилица за прихрану срнеће дивљачи,
која је израђена уз помоћ руководства и радника РиТЕ "Гацко". Иначе,
манастир Придворица је мјесто страдања српског становништва које се
десило на Божић 1942. године, а које
Вук Драшковић описује у књизи
"Нож", о чему је послије снимљен и
истоимени филм. Извор ријеке Неретве се налази у Гацку у близини

АНГАЖМАН ЗА СВАКУ ПОХВАЛУ

Гатачки ловци помажу
манастир у Придворици

манастира, а удружење ловаца и
риболоваца "Врањача" учествује ак-

тивно на пројекту заштите тока Неретве од извора до Улога у сарадњи

са Републичким заводом за заштиту
културно-историјског и природног
насљеђа Републике Српске.
Према ријечима предсједника, у
наредних мјесец дана слиједе активности у сарадњи са РиТЕ "Гацко" на
санацији пута за манастир Придворица, као и изградњи једне затворене чеке за медвјеђу дивљач у сврху
комерцијалног лова, уз помоћ Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС. Аџићев ангажман препознало је руководство
ЛСРС, те га је предсједник ЛСРС Саво
Минић наградио највишим признањем које додјељује савез - Златним
орденомза доприносразвоју ловства
у Републици Српској.
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Пресудан значај за
успјешност лова је добар
погодак који нећемо
постићи без правилног
читања балистичких
таблица
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

С

ви већи произвођачи
муниције за ловачке
карабине у свијету, у
нарочитим штампаним или онлајн проспектима, каткад и (у
краћем обиму) на самој кутији купљене муниције, дају основне балистичке податке те муниције.
Балистичке податке муниције
различитих произвођача наћи ћемо и у каталозима оружја и муниције великих трговачких фирми. Ти
подаци не иду увијек истим редом
или се иначе не подударају у свему,
али редовно садржавају основне
елементе, који ловцу треба да помогну у одлучивању при избору муниције.
Типичне таблице балистичких
података за одређен метак почињу
са подацима о зрну. Постоји огроман број различитих конструкција
зрна које се могу свести на три
основна типа: зрна са пуном кошуљицом (искључиво за стрељачку
употребу) и ловачка зрна са отвореним оловним врхом, каткад и са
љевкастом рупом у врху, чија је сврха да што прије доведу до деформације зрна при пролазу кроз тијело
дивљачи па тиме и повећају пречник прострелног канала. Најчешће
ознаке за ова зрна су - FMJ (full metal jacket - пуна метална кошуљица),
SP (soft point - меки врх) и JHP (jacketed hollow-point - шупљи врх на
кошуљици).
Даље слиједи податак о тежини
зрна. У Европи овај податак дат је у
грамима. Код америчке муниције

Балистичке таблице помажу
ловцима при избору муниције

Прецизан
погодак
немогућ без
таблица

(или за америчке купце) дат је податак у гренима. Ако се жели прерачунавање са једне ознаке тежине на
другу, треба имати у виду да је један
грам 15,432 грена, односно један
грен је 0,0648 грама. Обавезно се дају подаци о брзинама зрна на устима цијеви на различитим
уобичајеним ловачким растојањима, најчешће од 0-300 метара. Подаци су изражени у м/с, дакле колику
удаљеност у метрима би прешло
зрно за једну секунду, при брзини
коју има на датој удаљености. Подаци за америчку муницију дати су у
f/s (feet per second - стопа у секунди). За обрачунавање је потребно
знати да је један метар 3,2808 стопа, односно једна стопа је 30,4797
цм.

У ТАБЛИЦАМА
УВИЈЕК ДАТИ
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Чест податак је и величина барутног притиска. Некада је овај податак био исказиван у Ат
(атмосфера - једна техничка атмосфера је једнака притиску који врши
1.000 кг на квадратни центиметар).
У новијој литератури барутни притисак се исказује новом јединицом баром. Један бар одговара притиску
од 1,02 kPa на квадратни центиметар. Веома важан елемент учинка
зрна је његова енергија изражена у
џулима. Енергија зрна је у директној
зависности од брзине зрна и његове тежине, а може се израчунати једноставном формулом, при чему је q
тежина зрна (изражена у кг.), v је брзина зрна, а g је убрзање земљине

април/мај 2022. 13

теже (9,81). Овом формулом се једноставним начином дознаје енергија зрна (тј. ударна снага) изражена
у метар/килограмима. Новоуведена мјера за енергију је Ј (joule - џул)
који износи 0,102 м/кг. Најчешће таблице већ садрже обрачунату енергију зрна. Ако су пред вама таблице
гдје је енергија још изражена у м/кг,
додајте том податку још једну нулу
на крају: добићете податак у џулима, скоро сасвим тачан, што је за потребе ловца-практичара довољно.
У појединим балистичким таблицама дат је балистички коефицијент (BC - ballistic coefficient) мјера способности тијела (зрна) да
савлада ваздушни отпор у лету. То
је обрнуто пропорционално негативном убрзању: велики број указује на ниско негативно убрзање отпор зрна је мали пропорционално његовој маси. BC се може изразити јединицама килограм по
квадратном метру (kg/m) или фунти масе по квадрату инча (lbs/in)
(гдје 1 lbs/ in одговара 703.069581
kg/m).
Пресудан значај за успјешност
лова представља, разумије се, добар
погодак. Погодак у срце обориће
крупну дивљач, макар погођену зрном, иначе недовољно јаким за ту

врсту дивљачи. Прави метак за одређену врсту дивљачи је онај који
ће успјешно, дакле без много накнадног тражења, оборити и дивљач која баш није идеално
погођена у "строгу" плећку. Основ-

БАЛИСТИЧКЕ
ТАБЛИЦЕ
СЕ ЛАКО ЧИТАЈУ

ну помоћ у процјени доброг поготка дивљачи на различитим растојањима пружају нам подаци о паду
зрна, тзв. балистичка кривуља. Њено читање је једноставно. Најчешће
произвођач приказује пад зрна, уз
услов да је пушка без оптичког нишана упуцана да идеално погађа
дивљач на 100 метара. У том случају ће рецимо зрно метка 30-06 производње ППУ, тежине зрна 11,7
грама, при пуцању без оптичког нишана, на педесет метара пребацивати 1 цм, на 100 метара ће бити "у
нули" (у таблицама обично назначено крстићем) а на 150 метара зрно ће имати пад од 5,5 цм. Што су
одстојања већа, то ће и пад зрна бити већи, али то је већ изван ловчевог интереса, јер се на већим
растојањима без оптичког нишана
и не пуца. Исто то зрно, при пуцању
са оптичким нишаном, на 50 метара пребациваће 2 цм, на 100 метара
читавих 4,5 цм, на 150 метара пребациваће 2 цм, док ће на 200 метара имати пад од 4,5 цм, а на 300
метара пад од чак 34 цм. Препоручена даљина за овај метак при пуцању преко оптичког нишана треба
да буде 170 метара, на којој даљини
ће зрно погодити у нулу, дакле неће имати ни пребачај ни подбачај.
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У минулој години
набављено је и у ловиште
пуштено 350 одраслих
фазана и 30 зечева,
а за те намјене је
издвојено око 9.000
конвертибилних марака
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

З

ворнички ловци, чланови ЛУ "Вукови са
Дрине", имали су још
једну успјешну годину.
Како је речено на
годишњој Скупштини, 350 ловаца, сврстаних у четири секције,
својим бројним активностима
дали су пун допринос заштити и
узгоју дивљачи, те изградњи
ловних објеката, као својим примарним задацима и обавезама.
Домаћински рад и понашање, општа је констатација, обиљежили
су и протеклу годину.
У извјештајном периоду,
Управни одбор одржао је седам
сједница, а како је рекао предсједник Бранислав Мирковић, посебна пажња управе ове ловачке
организације посвећена је реализацији Плана коришћења ловишта за текућу годину, као и
заштити дивљачи, те организацији изградње нових и поправке
постојећих ловно-техничких и
ловно-узгојних објеката.
У минулој години набављено
је и у ловиште пуштено 350 одраслих фазана и 30 зечева, а за те намјене је издвојено око 9.000
конвертибилних марака. У марту
ове године успјешно је организовано и пребројавање дивљачи.
- Обогаћивање фонда дивљачи један је од наших примарних
задатака. Бројност дивљачи, те
ловно-узгојни и ловно-технички
објекти управо потврђују колика
је наша посвећеност ловишту и
како и на који начин се опходимо

Сарадња са
планинарима
ЛУ "Вукови са Дрине" остварило
је веома успјешну сарадњу са
зворничким планинарима, који,
такође, успјешно дјелују на подручју града Зворника.
- Наша заједничка мисија је да
штитимо природу, али и уживамо у њеним благодетима, тако
да смо, заједно са колегама из
планинарских друштава "Младост" и "Корак" организовали неколико акција на чишћењу и
уређењу зелених површина, те
заједничком дружењу ловаца и
планинара - каже Мирковић.

Зворнички ловци сумирали
рад у протеклом периоду

Година
великих
улагања
и добрих
резултата
према обавезама и својим дужностима као чувара и заштитника
дивљачи – рекао је Мирковић.
У овом, по много чему узорном ловачком колективу, посљедњих година велика пажња се
посвећује и уређењу ловишта, али
и изградњи објеката за смјештај
ловаца и њихових гостију.

У ловишту "Млађевац", које се
простире на око 23.000 хектара,
налазе се 82 високе чеке, затим
166 солила, набављено је и постављено 10 аутоматских хранилица
и 12 надзорних камера за праћење дивљачи и стања у ловишту.
Овдје се могу похвалити и са 13
ловачких кућа, које су редовно
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Засијали
кукуруз
Чланови ЛУ "Вукови са Дрине"
засијали су више од 10 дунума
кукурузом ради што успјешније
прихране дивљачи и смањења
штета на пољопривредним посједима на четири парцеле, у
насељима Челопек, Ново Село и
Гуштери, те на подручју Гркиње.
Ловочувар Миломир Алемпић
каже да се у овом удружењу
цијеле године велика пажња посвећује прихрани дивљачи.
- У зимском периоду у ловиште
се уноси со, кукуруз, сијено и
друга врста хране. У топлијем
дијелу године обавља се сјетва
пољопривредних култура које су
подесне за исхрану дивљачи како би се задржала у ловишту, те
побољшало њено бројчано и
здравствено стање - истиче
Алемпић, који је двије деценије
професионални ловочувар у
зворничком удружењу.

одржавају с обзиром на то да
представљају омиљени кутак за
окупљање и дружење ловаца.

Наравно, уз све ове активности, спроводе се и мјере у погледу
заштите дивљачи и ловишта. У

Савјесно понашање
Дисциплински тужилац и дисциплински суд нису имали посла. У протеклих годину дана није било дисциплинских пријава, што значи да није било кршења Закона о ловству, Правилника о извршењу лова и других
нормативних аката ловачког удружења.
На сједници Скупштине се чуло да је криволов у овом удружењу сведен
на минимум, чему, поред успјешног рада ловочуварске службе, доприноси и савјесно понашање свих ловаца, чланова ЛУ "Вукови са Дрине".

томе значајне резултате има ловочуварска служба. При томе,
формиране су и ловочуварске патроле са задатком да штите мир
у ловишту, интервенишу на смањењу броја грабежљиваца, затим
да прате здравствено стање дивљачи у ловишту, одстрељују болесна или оштећена грла, узимају
одговарајуће дијелове одстријељене или угинуле дивљачи за ветеринарску анализу, сарађују са
органима полиције и другим јавним службама. Све ове мјере, дакле, имају за циљ да се правилно
газдује ловиштем, те доприносе
достизању и одржавању планираног капацитета ловостајем заштићене дивљачи и подношљиве

бројности пролазних и незаштићених врста.
Све је боља ситуација и кад је
у питању бројност зечије популације у ловишту, која се не лови
већ неколико ловних сезона.
Претходне набавке зечева, истакнуто је, дале су резултате, тако да
је значајно побољшан бонитет
ове врсте дивљачи.
- Имамо у плану да и ове године у ловиште пустимо 50 зечева,
а тренд набавке биће настављен
и у наредном периоду - каже
Мирковић.
Такође, у наредном периоду
треба изнаћи могућност набавке
пољске јаребице, која је, како је
констатовао главни лововођа
Мирослав Грујић, у недовољном
броју присутна у ловишту.
Указано је и на све чешће штете на дивљачи. Само у протеклих
годину дана забиљежен је губитак 11 грла срнеће дивљачи, при
чему је девет страдало у саобраћају, у налету возила на овдашњим
путним правцима. Као "црне тачке" означене су саобраћајнице
Зворник - Власеница, на дијелу
пута од Јошанице до Дрињаче, затим у предјелу Црног Врха, на магистралном путу Каракај - Тузла.
Ловци очекују рјешење овог проблема постављањем свјетлосних
рефлектора. Ријеч је о пројекту
који заједнички имплементирају
Ловачки савез и Министарство,
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

СВЕ ЧЕШЋЕ
ШТЕТЕ НА ДИВЉАЧИ
У САОБРАЋАЈУ
Истакнута је веома успјешна
сарадња са Ловачким савезом и
ресорним министарством, која је
крунисана реализацијом нових
пројеката за развој ловства на
овом подручју. Подстицајна средства су искоришћена за набавку и
освјежавање фонда дивљачи, али
и за обогаћивање ловне инфраструктуре у ловишту.
На Скупштини је било говора
и о почетку ловне сезоне на срнећу дивљач. Планом коришћења
ловишта је предвиђено да се одстријеле 23 срндаћа. Прецизирана
су строга упутства како и на који
начин организовати лов ове врсте
дивљачи.
У наставку сједнице разматрани су и усвојени извјештаји Надзорног одбора, дисциплинског
тужиоца и дисциплинског суда,
главног лововође и ловочувара,
као и финансијски резултати рада
ЛУ "Вукови са Дрине" у 2021. години.
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На државној изложби паса свих раса ЦАЦ у
Угљевику учествовало 160 излагача

Најљепши њемачки
краткодлаки птичар
Стефана Симића

И

деја да се одржи међународна изложба
паса свих раса у
Угљевику није од јуче, али је ситуација
са короном мало пореметила ствари.
Ипак, када су се стекли услови за
масовно окупљање показало се да
је оваква манифестација потребна рударском градићу у који се
слило много аутомобила са
свих страна.
Кинолошко удружење
"Семберија" из Бијељине
одрадило је добру припрему да ова манифестација успије. На државну
изложбу паса свих раса
ЦАЦ пријавило се око
160 излагача са својим
псима, а било их је из
цијеле БиХ и из Србије.
Поред заиста квалитетних паса, ловни пси су
ипак били најбројнији. То
уопште није чудно јер је
познато да ловци Семберије и Мајевице имају квалитетне гониче, птичаре, а и јамаре.
На овој кинолошкој манифестацији псе су оцјењивале судије Мир-

ко Петрашин и Бојан Ченић, а делегат у име Кинолошког савеза Републике Српске био је Ведран
Божичковић.
- Пријатно

сам изненађен оволиким бројем
излагача из свих крајева, видим да
имате квалитетне псе о којима
бринете како заслужују.
Општина
Угљевик је
по др жа-

ла ову манифестацију, као што подржавамо и све активности које
имају ловци из три ловачка удружења из наше општине. Желимо
вам угодан боравак у нашем мјесту
и рачунајте на подршку и у наредним годинама - рекао је начелник
општине Угљевик Василије Перић.

ПЕРИЋ: ПРИЈАТНО
САМ ИЗНЕНАЂЕН
ОВОЛИКИМ БРОЈЕМ
ИЗЛАГАЧА
Након отварања изложбе пси
су оцјењивани по каталошким
бројевима, гдје су пси сврстани по
узрасту, раси и ФЦИ групи. Након
појединачног оцјењивања вршено
је рангирање у расама, а нешто касније и у групама. Бирани су најљепши млади пси у разреду беба,
најљепши пси прваци разреда
младих, бирани су и најуспјешнији у категорији дијете и пас, најбољи одгајивачки парови и
одгајивачке групе. У финалном избору најљепши пас је
млада женка расе њемачки
краткодлаки птичар власника Стефана Симића из
Сувог Поља код Бијељине.
Најуспјешнијим такмичарима уручени су квалитетни пехари који су
спонзорство
општине
Угљевик и РиТЕ "Угљевик".
Несебичну помоћ у организацији пружила су и ловачка
удружења "Рудар", "Партизан"
и "Дубрава". Све ово не би протекло овако да није било активних чланова из Кинолошког
удружења "Семберија" са предсједником Савом Попићем.
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Шеста међународна изложба паса у Зворнику

ПРАЗНИК
КИНОЛОГИЈЕ
на обали Дрине
На овој манифестацији
излагачи из Републике
Српске, ФБиХ, Србије,
Хрватске, Црне Горе,
Чешке и Украјине
представили 345 паса из
67 различитих раса

17

Судије
На "ЦАЦИБ Зворник 2022." судило је пет међународних судија из БиХ и Србије. Душан
Белчевић и Саша Јешић из Београда, Драган Бабић из Краљева, док је Зоран М. Кос из
Козарске Дубице и Ведран Божичковић из Добоја.
Кинолошки судија Саша Јешић
каже да је у Зворнику сваке године, некада као такмичар са
псима, а сада је у својству судије на двије изложбе паса
свих раса и друге ФЦИ групе.
- Ово је импозантан кинолошки догађај са рекордним бројем паса у посљедњих
неколико година. То је знак да
је организација веома добра,
да заједно са локалном заједницом подижу квалитет такмичења што се одражава на
излагаче који захваљујући
управо квалитету долазе на изложбу - рекао је Јешић.

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Г

радска плажа на обали Дрине била је поприште
Шесте
међународне изложбе паса "ЦАЦИБ
Зворник 2022.", која
је у организацији Ре-

гионалног кинолошког удружења "Канис" из Зворника уз покровитељство Градске управе
Зворник одржана крајем маја.
У предивном амбијенту, тик
уз ријеку, окупило се 354 излагача из Републике Српске, ФБиХ,
Србије, Хрватске, Црне Горе, Че-
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долазе годинама. Поред Међународне изложбе паса, организовали
смо и специјализовану изложбу
Друге групе, а то су велики пси, односно за чување и пратњу и такође традиционално са Ловачким
удружењем "Вукови са Дрине" специјалку екс ју гонича, ловних паса
- рекао је Стевановић, који је захвалио Градској управи на подршци
без које овако велика манифестација не би могла бити одржана.
На својеврсном изложбеном
простору, у специјално дизајнираним ринговима, продефиловали
су пси од прве до девете ФЦИ групе. Најбројнији су били неловни пси.
Кућни
љубимци
су,
једноставно, плијенили својом
љепотом. Највише су
били присутни
шарпланинци, до-

шке и Украјине који су представили 67 различитих врста паса у чијој су љепоти могли уживати сви
они које воле ове племените животиње.
Међународну смотру паса
отворио је савјетник градоначелника Зворника Огњен Павловић,
који је излагаче, судије, делегате,
организаторе и публику поздравио и пожелио да се сви лијепо и
угодно осјећају на овој традиционалној манифестацији у граду на
лијевој обали Дрине.

- Драго ми је да је за изложбу
пријављен рекордан број паса.
Људи из кинолошког удружења
"Канис" су се заиста потрудили
да буду одлични организатори
и домаћини и честитам им на
томе - поручио је Павловић, такође, велики љубитељ паса.
Предсједник Регионалног
кинолошког удружења "Канис"
Владимир Стевановић каже да је
из године у годину све веће интересовање за учешћче на међународној изложби која се организују

Каспер најљепши
Њемачки краткодлаки птичар Каспер Вон-Хаус Моравац, власника Небојше Гајића из Змајева код Новог Сада, побједник је "ЦАЦИБ 2022". Друго
мјесто припало је Биглу, чији су власници Михајло Јокић и Ивана Филипов
из Ковина, док је трећи био амерички кокер шпанијел, у власништву Ане
Нежешћенко из Украјине.
- Срећан сам због тријумфа мог љубимца који је учествовао на више
европских и свјетских изложби - рекао нам је пун позитивних утисака Гајић, који је захвалио својој супрузи Сузани, са којом заједно већ десет година узгаја расне псе, прије свега њемачке краткодлаке птичаре.

у
Зворн и к у,
што је доказ и ове године
када се представило 54
излагача више него претходне године.
- Ове године имали смо највећи број пријављених паса. То смо
заслужили добром организацијом
и домаћинским односом према наши пријатељима излагачима који

бер ма ни,
ро твај ле ри,
њемачки овчари,
кане корсо, коврџави
бишони...
С друге стране, ловне псе су
предводили српски тробојни гоничи, њемачки птичари, српски и
посавски гоничи, чији су власници
чланови ловачких удружења из
региона Бирач и околних градова
у Републици Српској и ФБиХ.
Милош Ивановић из Сокоца на
изложби је приказао америчку
акиту која има 19 мјесеци.
- Ово је прва изложба на којој
учествујем. Прошле године смо
били као гости, а ове сам довео пса
да га судије оцијене. Аките волим
јер су лијепе и веома темпераментне - каже Ивановић.
Познати одгајивач расних паса
Ђорђе Шиљ из Источног Сарајева
редовно учествује на међународној смотри у Зворнику. У Зворник
је стигао са кћерком Миом, која је
представила шарпланинца из породичне одгајивачнице.
- Четврти пут смо у Зворнику.
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Лијепо расположење и баш уживамо поред Дрине, прави одмор за
псе, али и нас излагаче - истичу
Ђорђе и Миа Шиљ.
Узгајивачница "Павловић" из
Тузле већ дужи низ година бави се
узгојем патуљастих врста. Супружници Дејан и Виолета представили су француску пудлу и
златног ретривера, док је једанаестогодишња кћерка Теа успјешан
млади водич паса.
- Наша Марли је шампион БиХ
у љепоти. То ласкаво признање
освојила је недавно на изложби
паса у Жепчу - каже Дејан, док позирају на обали Дрине, након
успјешног наступа својих љубимаца.

јући да ће доћи и наредне године.
На изложбеном простору
управо је завршио наступ бијели
швајцарски овчар, власника Младена Мићуновића из Краљева.
- Ово су добри пси, везани за
породицу и лаки за одржавање каже Мићуновић који је први пут у
Зворнику.
На градској плажи срели смо и
ловце из Зворника, Братунца, Тузле, Бијељине, Угљевика, Брчког и
других околних градова. Познати
кинолог из Доње Трнове Милан
Тодоровић представља се са српским гоничем, док је посебно весело међу ловцима из Семберије.
Побједнички пехар у својој раси
освојио је Барак Леси, власништво
Миленка Грабовице, ловца из Бијељине, који је тријумфовао у мини специјалки екс ју гонича,
ловних паса.
На крају изложбе најљепши
пси нашли су се на побједничком
постољу чијим власницима су уручени пехари у трајно
вла сни штво.

РЕКОРДАН
БРОЈ ПАСА
НА ИЗЛОЖБИ
Међу учесницима овог интернационалног такмичења је и Ана
Нежешћенко из Украјине.
- Први пут смо у Зворнику и
све ми изгледа веома лијепо. Видјећемо какав ће успјех имати мој
пас, амерички кокер. Стар је шест
мјесеци и први пут је на међународној изложби - рекла је Нежешћенко.
Андреа Петрова је у Зворник
стигла из Чешке Републике. Каже
да је први пут у граду на Дрини,
док је раније долазила на међународна такмичења у БиХ.
- Заиста смо изненађени локацијом за одржавање изложбе, изгледа невјероватно. У природи
смо, има доста простора за псе и
заиста је лијепо, јер имамо и велике псе. Организација је одлична и
ово је једна од најбољих изложби
на којима сам била у посљедње
вријеме. Представљамо се са шест
раса - навела је Петрова.
На изложби у Зворнику женку
америчког стафордског теријера,
стару осам мјесеци, представио је
Дејан Гајић. Овај познати спортски
радник из Зворника овдје је прије
свега због дружења, али и да по
први пут оцијени свог младог љубимца.
- Амерички стафордски теријер је пас за широк спектар људи.
Најсрећнији су кад су међу људима који га воле и које он воли и чини све да усрећи свог господара.
Стан који чува стафорд сигурнији
је од тврђаве - казује Гајић, упућујући истовремено све похвале организаторима изложбе, који, каже,
одлично раде свој посао.
Са добрим педигреом је и Фабрицио кане корсо Мирослава Кеврешанова из Зрењанина, који је
излаган на више међународних
изложби у Србији и сусједној Ма-
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ђарској.
- Одличан пас, без конкуренције, што је потврдио и на овој
смотри где је био шампион у раси
у својој седмој ФЦИ групи - казује
Мирослав.
Аида Хасић из Добоја излаже
добермана. Каже да ову расу паса
узгаја шест година. Одушевљена је
амбијентом и атмосфером која је
владала на обали Дрине, најављу-

20 април/мај 2022.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЛУ "ИГРИШТА" И Б
Главни циљеви су
узгој и заштита
дивљачи и
дисциплиновано
извршење лова,
наглашено на
годишњем засједању
власеничких ловаца
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Д

елегати Скупштине
ЛУ "Игришта" из
Власенице на свом
годишњем засједању све одлуке су донијели једногласно!
Манифестујући
јединство организације, овдашњи
ловци још једном су показали да се
само добрим радом и сталном бригом о фонду дивљачи могу остварити жељени резултати.
Око 230 чланова, сврстаних у
пет секција, имали су веома успјешне активности у протеклом периоду, општа је констатација која
се могла чути. Уз врло квалитетно
припремљен радни материјал, који је обиловао конкретним подацима, наглашено је да су ловци
"Игришта" ангажовањем дали пуни допринос заштити и узгоју дивљачи, те изградњи ловних
објеката као својим примарним
задацима и обавезама.
Предсједник удружења Марко
Тодоровић истакао је садржајне активности Управног одбора, који је

ЗАРАДА У КАСИ
Власенички ловци прошлу годину завршили су са суфицитом у
каси. Остварени приходи већи
су од расхода за 10.833,65 КМ.
- Извршили смо све финансијске обавезе према ЛСРС, ресорном министарству,
ловочуварској служби, све трошкове које смо имали, и при
томе остварили вишак средстава, што је за сваку похвалу - каже Краљевић.
Наглашава да ловачко удружење сваке године улаже значајна
средства у инфраструктурне
објекте, изградњу ловачких чека,
хранилишта...
- Ми ћемо из буџета општине
Власеница са 100 КМ наградити
сваког ловца који у наредном
периоду одстријели шакала, јер
су се намножили на овом подручју и праве нам штету - рекао
је Краљевић.

Све одлуке
на сједници
Скупштине
донесене
једногласно

Сјајни резулта
све више прија
Тренутак
свечаног
потписивања
Повеље о
братимљењу

у извјештајном периоду одржао
пет сједница. Посебна пажњауправе удружења посвећена је реализацији Плана коришћења ловишта,
при чему је вођено рачуна о популацији дивљачи која се налази у ловишту.
- Главни циљ нам мора бити узгој и заштита дивљачи и дисциплиновано извршење лова нагласио је Тодоровић и додао да су

се редовно одвијале акције на прихрани дивљачи и изношењу хране
у ловиште, што је, како је рекао,
утицало на раст фонда дивљачи,
посебно дивље свиње, као и задовољавајући број срнеће популације.
Упоредо с овим активностима
радило се и на уређењу ловно-узгојних и ловно-техничких објеката.
Како је рекао Тодоровић, изграђе-

но је пет нових хранилишта, затим
седам високих чека за високу дивљач. Такође, извођени су радови
на изградњи ловачке куће у Дубравама и доградњи ловачких кућа на
локалитету Виса, Симића и Обере,
те надстрешнице у Гајевима.
Значајно је истаћи да су од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде добијена
подстицајна средства у износу од

април/мај 2022.
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БРАТИМЉЕЊЕ СА ЛОВЦИМА ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

ати и
атеља
БРАТСКИ
ОДНОСИ И СА
БИЈЕЉИНЦИМА
Прије три године ЛУ "Игришта"
побратимило се и са ЛУ "Семберија" из Бијељине.
- Годинама једни друге посјећујемо, његујемо искрено пријатељство, имамо баш добру и
успјешну сарадњу наших удружења, али и самих ловаца - каже Мирослав Краљевић.

5.281 КМ, која су утрошена за набавку аутоматских хранилица и изградњу
ловних
објеката,
првенствено високих чека.
У ловишту, које се простире
на око 23.000 хектара, преовладавају дивље свиње и срнећа
дивљач. Плато општине Власеница настањен је и мрким медвједом, тако да у овом
удружењу имају озбиљне планове у погледу комерцијалног
лова. С тим циљем, како се чуло

на сједници Скупштине, биће одобрен одстрел једног медвједа, три
вепра, те по два вука, срндаћа и дивојарца.
У минулој ловној сезони издато је пет дозвола за комерцијални
лов на дивљег вепра и том приликом наплаћено укупно 1.500 КМ.
Успјешан рад ЛУ "Игришта"
препознала је и локална самоуправа. Начелник општине Власеница
Мирослав Краљевић, велики љубитељ лова и природе, налази се
на челу Скупштине ловачког удружења. Он каже да су делегати, који су се у пуном броју одазвали
сједници, на изузетно транспарентан начин имали прилику да се
упознају са цјелокупним радом
удружења, које је финансијски стабилно и чији ловци газдују и управљају ловиштем у складу са
законским прописима.
- Очигледно, година иза нас је
примјер добре праксе, а надам се да
ће будући период бити још успјешнији. Задовољство је нас и генерација које долазе да оставимо
уређено ловиште, да се поштује ловачки кодекс и да имамо задовољне ловце - рекао је Краљевић.
Поручио је да ће општина
Власница и локална управа наставити да подржавају активности удружења, а посебно је
задовољан сарадњом са руководством Ловачког савеза Републике
Српске и ресорним министарством, односно Владом Српске.
Иначе, рад ЛУ "Игришта" био је и
под лупом надлежних инспекцијских органа. У протеклих годину
дана извршен је инспекцијски
преглед од стране републичког
инспектора за ловство који током
двије контроле није констатовао
ниједну примједбу.
Календаром лова предвиђено
је да ловна сезона на срнећу дивљач траје од 11. јуна до 11. септембра. Зец ће бити ловљен од 2.
октобра до 5. децембра, док
ће лов на дивљу
свињу почети 9. ок-

Заслужни чланови добили признања

ЛОВНИ
ТУРИЗАМ
Начелник општине Власеница
Мирослав Краљевић упознао је
делегате Скупштине са активностима које се планирају на оживљавању туристичког комплекса
"Игришта", смјештеног у планинском масиву познатом по чистом
ваздуху и највећој концентрацији
озона у читавом региону.
Он каже да локална власт, уз
помоћ Владе Републике Српске,
предузима активности да некадашњи ски-центар заживи у пуном сјају, јер су, како каже,
туризам, лов и спорт кључни за
развој овог краја.
- Лов има директну везу са туризмом и то су области које морамо повезивати - истакао је
Краљевић најављујући, у оквиру
будућег туристичког комплекса
"Игришта", изградњу једног модерног и савременог ловачког
објекта, који ће ловцима и другим љубитељима лова и природе понудити пријатан одмор и
друге садржаје.

тобра и трајати до 15. јануара. Медвједа ће ловити искључиво у комерцијалне сврхе, а поред
комерцијалног лова, предвиђен је
лов вука у организованој хајци.
Трагом добре сарадње локалних самоуправа Власенице и Чајетине кренули су и ловци из
варошице у западној Србији и општине у сјевероисточном дијелу
Републике Српске. Наиме, крајем
маја у Власеници је потписана Повеља о братимљењу између ЛУ
"Игришта" и ЛУ "Златибор", чиме су
ове двије ловачке организације још
више учврстиле пријатељство и сарадњу коју су успоставилеприје неколико година.
Након годишње сједнице
Скупштине вла-

сеничких ловаца уприличено је
свечано представљање Повеље о
братимљењу, коју су потписали
Марко Тодоровић, предсједник ЛУ
"Игришта", и Милован Кнежевић,
предсједник ЛУ "Златибор" из Чајетине.
Доношењем и потписивањем
овог документа двије ловачке организације изражавају вољу и
спремност за будућу сарадњу и
учвршћивање братских и пријатељских односа међу ловцима. Сарадња ће се одвијати кроз
размјену искустава у области лова, међусобну помоћ, заједничке
активности, чиме ће се допринијети свеукупном развоју ловства,
наводи се у тексту Повеље.
Краљевић каже да је ово значајан догађај, јер је веома важно повезивање међу људима и развијање
пријатељских односа.
- Са ЛУ "Златибор" већ неколико година његујемо веома успјешну
сарадњу, а наша дружења су изњедрила пријатељство на које смо поносни - истиче Краљевић и додаје
да су управо ловци ти који својим
примјером повезују општине, републике и државе.
Он каже да је ЛУ "Чајетина" једно од најуспјешнијих у Србији, али
и да, како је рекао, и ЛУ "Игришта"
може да се подичи својим радом.

ЛОВ НА СРНЕЋУ
ДИВЉАЧ ОТВОРЕН
ДО 11. СЕПТЕМБРА
Први човјек Власенице истиче
да локална самоуправа има успјешну сарадњу са Чајетином, најављујући да је у процедури
братимљење ове двије општине.
Предсједник ЛУ "Златибор"
Милован Кнежевић, који је у Власеницу стигао заједно са предсједником Скупштине удружења из
Чајетине Милом Пантовићем, такође није крио задовољство што је
успјешна сарадња два удружења
крунисана потписивањем Повеље
о братимљењу.
- Ово је посебан чин за наше ловачко друштво, које има традицију од 120 година постојања. Надам
се да ћемо са нашим побратимима
из Власенице кроз разне облике
сарадње и дружења бити још ближе једни другима, на задовољство
свих наших ловаца - каже Кнежевић изражавајући захвалност домаћинима на гостопримству и
лијепим ријечима које су се чуле
овом приликом, истовремено позивајући своје пријатеље из Власенице да дођу у Чајетину и буду
њихови гости.
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У

нову сезону лова на
срнећу дивљач кренули су и чланови ЛУ
"Срндаћ" из Осмака.
На излетишту Мекоте
у Борогову приређена
је мала свечаност прије отварања
лова на, како овдје кажу, најљепшу
врсту дивљачи,
Предсједник удружења Драгиша Бојковић поздравио је све присутне, посебно госте, међу којима су
били градоначелник Зворника Зоран Стевановић, начелник општине Осмаци Радан Сарић, генерални
секретар Ловачког савеза Републике Српске Живојин Лазић, директор
Шумског газдинства "Бирач" из
Власенице Горан Ђурић, затим
представници ЛУ "Игришта" из
Власенице, "Вукови са Дрине" из
Зворника, "Бишина" из Шековића и
"Семберија" из Бијељине, те привредници овог краја и други сарадници и пријатељи ловачког
удружења из Осмака. Бојковић је
својим колегама, ловцима, пожелио
успјешан лов и добар поглед.
- Наше удружење у двије секције броји око 150 чланова - казао је
Бојковић и навео да је овај крај богат срнећом дивљачи, те да је годишњим планом планиран одстрел
23 срндаћа, међу којима су два
предвиђена за комерцијални лов.
Планирано је да сезона лова на срнећу дивљач траје до половине септембра ове године.

ЛОВАЧКИ ДОМ
У ОСМАЦИМА
Одавно међу ловцима из Осмака постоји жеља да добију савремен и модеран ловачки
објекат. На иницијативу агилног
предсједника удружења Драгише Бојковића покренуте су активности на изградњи ловачког
дома у Осмацима. На свечаности одржаној 5. јуна ловци су
добили и подршку градоначелника Зворника Зорана Стевановића и начелника општине
Осмаци Радана Сарића, који су
изразили спремност да ове локалне заједнице помогну у изградњи једног оваквог објекта.
- Поред наших ловачких кућа,
које су територијално распоређене на подручју наших секција,
имамо потребу да у општинском центру наше општине, у
Осмацима, изградимо ловачки
дом који би својим садржајем
употпунио активности наших ловаца - каже Бојковић.

Ловци из Осмака на свечан начин
отворили ловну сезону

"Срндаћ"
кренуо на
срндаће

У текућој сезони планиран одстрел 23 грла, међу којима
су два предвиђена за комерцијални лов
У Осмацима, малој пограничној
општини на сјевероистоку Српске,
лов је један од најпопуларнијих
спортова и хобија овдашњих становника. Увијек је долина Спрече
била позната по добрим ловцима,
али и богатом ловишту.
Ловиште "Борогово" простире
се на око 8.000 хектара ловне површине, богато је, прије свега, високом дивљачи. Ловци из Осмака с
поносом истичу домаћинско газдовање као највећи успјех у протеклом периоду, јер да није било
таквог понашања и односа према
ловишту, сигурно не би било ни толиког броја дивљачи.

ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ
ЛОВ ПРЕДВИЂЕН
ОДСТРЕЛ ДВА СРНДАЋА
- Наше ловиште је једно од најбогатијих у регији Бирач - каже
предсједник Скупштине удружења
Драган Пелемиш. Млади ловац додаје да дух јединства и заједништва
прожима све акције. И кад се лови и
кад се гради, наши ловци су сложни,
расположени и спремни да својим
примјером покажу зашто толико
воле лов, колико су привржени јед-

ни другима и колико његују пријатељство и другарство у својим редовима.
У ЛУ "Срндаћ" у минулом периоду реализовали су важне пројекте
за развој ловства на овом подручју,
при чему су посебно захвални Влади Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Агенцији за аграрна
плаћања и Ловачком савезу Републике Српске. Само у посљедње
двије године реализовани су пројекти у вриједности од око 15.000
КМ.

КУКУРУЗ ЗА
ПРИХРАНУ
ДИВЉАЧИ
Чланови ЛУ "Срндаћ" засијали су
кукуруз на седам дунума земљишта, на двије парцеле у секцијама Цапарде и Осмаци, ради
што успјешније прихране дивљачи и смањења штете на пољопривредним усјевима.
- Брига о заштити и узгоју дивљачи је међу примарним задацима у нашем удружењу. У
зимском периоду у ловиште се
уноси со, кукуруз, сијено и друга
храна. У топлијем дијелу године
обавља се сјетва пољопривредних култура које су подесне за
исхрану дивљачи да би се задржала у ловишту, те побољшало
њено бројчано и здравствено
стање - истичу у ЛУ "Срндаћ".

- Захваљујући помоћи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, затим
Ловачког савеза и Агенције за
аграрна плаћања наше удружење
постало је богатије за значајне ловачке објекте. Уз помоћ подстицајних средстава за развој и
унапређење ловства у Републици
Српској у нашем ловишту изграђено је десетак високих чека за лов срнеће дивљачи, а постали смо
богатији и за осам аутоматских хранилица за прихрану дивљачи и
исто толико надзорних камера - кажеловочувар Младен Риђошићдодајући да у реализацији ових
пројеката активно учествује и ЛУ
"Срндаћ" са својим члановима.
На свечаности уприличеној поводом почетка ловне сезоне на срнећу дивљач уручена су посебна
признања једном броју ловаца за
истакнути рад и ангажовање у протеклом периоду, те сарадницима и
пријатељима ЛУ "Срндаћ" који су
помогли у развоју ловства у овом
крају.
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Славиша Анђић. Од ове године
сједница се вратила у редован прољећни термин након пандемије.
Сви предложени записници,
извјештаји, програм рада и финансијски план усвојени су једногласно. У наставку сједнице било
је ријечи о пројектима у којима
учествује удружење, а посебно је
образложен пројекат за уређење
ловачких кућа.

ДЕЛЕГАТИ
СКУПШТИНЕ ПРЕТХОДНИ
ПЕРИОД ОЦИЈЕНИЛИ
ВРЛО УСПЈЕШНИМ

Сједници је присуствовало 25
делегата, те чланови Управног одбора, предсједници комисија и
радних тијела и ловочувар Миле
Танасковић. Сједници је предсједавало предсједништво Скупштине у
саставу Драган Павловић, предсједник Скупштине, Мујо Качар и

Присутни су дискутовали и о
другим питањима, прије свега везаним за полагање ловачких испита и достављање "Ловачких
новина". Било је дискусије и о поштовању међуљудских односа, као
и правила и моралних начела на
којима почива организација лова.
Предсједник Срђан Миковић обавијестио је присутне да је набављена со за прихрану дивљачи, која је
након сједнице подијељена по ловачким секцијама и групама.
Ловци из Рудог остварили су
изузетно добру сарадњу са Спортско-риболовним друштвом "Језеро".
Наиме, након доношења наредбе о времену лова ловостајем
заштићене дивљачи којом је дозвољен лов великог корморана у
периоду од 1. јануара до 31. децембра, ловци и риболовци су организовали неколико успјешних
ловова на ову инвазивну врсту која се намножила до те мјере да прави огромну штету рибљем фонду
наших ријека и језера. Након лова,
ловци и риболовци су се дружили
и планирали наредне акције на сузбијању штеточина.

јељена 54 шакала и 109 лисица.
Из финансијских извјештаја је
видљиво да је и поред исплаћене,
непланиране штете по основу саобраћајних несрећа са учешћем дивљачи у износу од 26.000 КМ, те и
поред повећања плата запосленим
радницима, али и великог повећања цијене горива и кукуруза, удру-

жење позитивнопословало, без дугова према Ловачком савезу, министарству и другим добављачима.
Након кратких и конструктивних
дискусија делегата сви извјештаји
су усвојени, чиме су стечени и формални услови за почетак наредне
ловне сезоне, која је почела 4. јуна
отвором лова на срндаћа.

Са риболовцима
у борби против
корморана
Ловци и риболовци
су организовали
неколико успјешних
ловова на ову
инвазивну врсту која
се намножила до те
мјере да прави
огромну штету
рибљем фонду наших
ријека и језера

ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com
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едовна сједница Скупштине Ловачког удружења "Варда" одржана
је 15. маја у малој сали
Дома културе у Рудом.

ЛУ "ЗМИЈАЊЕ" БАЊАЛУКА

Унесено 500
јединки фазана

У Бањалуци је 22. маја одржана
редовна сједница Скупштине Ловачког удружења "Змијање".
Пред делегатима су се нашли
извјештаји о раду свих органа
удружења, затим финансијски извјештај, план прихода и расхода
као и закључци за наредну ловну
годину. Из извјештаја се може констатовати да је удружење у протеклој години успјешно реализовало
све планиране активности на узгоју и заштити дивљачи, што је ре-

зултирало успјешном реализацијом планираног коришћења дивљачи.
У оквиру ових активности извршено је уношење 16,5 тона кукуруза у зрну, затим три тоне
соли, изграђен је велики број ловних објеката те је у ловиште унесено и 500 јединки фазанске
дивљачи. Посебан акценат у протеклој години је дат на свођење
бројности предатора на подношљиву мјеру, при чему су одстри-

