
ГАЗДОВАЊЕ ДИВЉИМ ГАЗДОВАЊЕ ДИВЉИМ 
ПАПКАРИМА СЕЛЕКТИВНИ И ПАПКАРИМА СЕЛЕКТИВНИ И 

ТРОФЕЈНИ ОДСТРЕЛ ТРОФЕЈНИ ОДСТРЕЛ   
  

процена процена пола, старосне класе и трофејне пола, старосне класе и трофејне 
вредности вредности дивљачидивљачи  

 

  
  



 УпознавањеУпознавање  саса  некимнеким  аспектимааспектима  

ловногловног  газдовањагаздовања  дивљимдивљим  папкаримапапкарима  
  

 УказивањеУказивање  нана  уоченеуочене  мањкавостимањкавости  

појединихпојединих  методаметода  

ОСНОВНИ ЦИЉ ЕДУКАЦИЈЕОСНОВНИ ЦИЉ ЕДУКАЦИЈЕ  



ГаздовањеГаздовање  дивљимдивљим  папкаримапапкарима    

 ЈеленЈелен  европскиевропски  (Cervus elaphus L.)(Cervus elaphus L.)  

 Срна Срна (Capreolus capreolus L.)(Capreolus capreolus L.)  

 Дивља свиња Дивља свиња (Sus scrofa L.)(Sus scrofa L.)  

 Јелен лопатар (Dama dama L.)Јелен лопатар (Dama dama L.)  

 MMуфлон (Ovis aries musimon Pall.)уфлон (Ovis aries musimon Pall.)  

 Дивокоза (Дивокоза (RupicapraRupicapra  rupicaprarupicapra  L.)L.)  



ПриликомПриликом  израдеизраде  плановапланова  одстрелаодстрела  морајуморају  

сесе  познавати,познавати,  односноодносно  утврдитиутврдити  основниосновни  

елементиелементи  популације,популације,  аа  тото  сусу::  
  

 густина популације густина популације --  бројност,бројност,  

 старосна структура популације и однос старосна структура популације и однос 

полова,полова,  

 реални годишњи прираст,реални годишњи прираст,  
  

 годишњегодишње  излучењеизлучење  ––  одређујеодређује  сесе  нана  

основуоснову  претходнапретходна  тритри  елементаелемента..  

Одстрел као фактор Одстрел као фактор   

регулације бројности и структуре регулације бројности и структуре 

популацијепопулације  



ПодПод  излучењемизлучењем  сесе  подразумеваподразумева  укупноукупно  

смањењесмањење  бројаброја  јединкијединки  популацијепопулације  уу  једнојједној  

ловнојловној  годинигодини..    

ОвоОво  смањењесмањење  можеможе  дада  будебуде  последицапоследица::  
  

 губитака изазваних деловањем губитака изазваних деловањем 

неповољних климатских фактора неповољних климатских фактора   

        (високи снегови, лавине, поплаве и сл.), (високи снегови, лавине, поплаве и сл.),   

 штета од крупних предатора, штета од крупних предатора,   

 хватања живе дивљачи хватања живе дивљачи   

        (ради насељавања у друга ловишта), (ради насељавања у друга ловишта),   

 одстрелаодстрела. .   

Годишње излучењеГодишње излучење  



Критеријуми за одстрелКритеријуми за одстрел  

 ЗАЗА  СВАКОСВАКО  ЛОВИШТЕЛОВИШТЕ  КРИТЕРИЈУМИКРИТЕРИЈУМИ  НЕНЕ  

МОГУМОГУ  БИТИБИТИ  ПОТПУНОПОТПУНО  ИСТИИСТИ..  
    

 ЗаЗа  свакосвако  ловиштеловиште  сесе  морајуморају  утврдитиутврдити  

ПРОСЕЦИПРОСЕЦИ  ЗАЗА  ЈЕДИНКЕЈЕДИНКЕ  ИСТЕИСТЕ  

КАТЕГОРИЈЕКАТЕГОРИЈЕ  ии  премапрема  њимњим  сачинитисачинити  ии  

извршаватиизвршавати  плановепланове  одстрелаодстрела..    



ЈеленЈелен  европскиевропски  (Cervus elaphus L.)(Cervus elaphus L.)  

Полни диморфизамПолни диморфизам  
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Старосне класеСтаросне класе  



Трофејна структураТрофејна структура  



Трофејна структураТрофејна структура  



Срна Срна (Capreolus capreolus L.)(Capreolus capreolus L.)  

Полни диморфизамПолни диморфизам  



Старосне класеСтаросне класе  



Трофејна структураТрофејна структура  



Трофејна структураТрофејна структура  



Полни диморфизамПолни диморфизам  

Дивља свиња Дивља свиња (Sus scrofa L.)(Sus scrofa L.)  



Старосне класеСтаросне класе  
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Трофејна структураТрофејна структура  



Полни диморфизамПолни диморфизам  

Јелен лопатар (Dama dama L.)Јелен лопатар (Dama dama L.)  



Трофејна структураТрофејна структура  



Трофејна структураТрофејна структура  



Полни диморфизамПолни диморфизам  

MMуфлон (Ovis aries musimon Pall.)уфлон (Ovis aries musimon Pall.)  



Трофејна структураТрофејна структура  Трофејна структураТрофејна структура  



Дивокоза (Дивокоза (Rupicapra rupicapra L.)Rupicapra rupicapra L.)  

Полни диморфизамПолни диморфизам  



Трофејна структураТрофејна структура  



ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК  

За свако ловиште одабрати примерени За свако ловиште одабрати примерени 

начин одређивања:начин одређивања:  
  

••Бројности дивљачи Бројности дивљачи   

••Односа половаОдноса полова  

••Старосне структуреСтаросне структуре  

••Трофејне структуреТрофејне структуре  


