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Пси и мачке у ловиштима

КОЈИ ПСИ И МАЧКЕ СЕ НАЛАЗЕ У ЛОВИШТИМА?

КАКО ПСИ И МАЧКЕ ДОСПЕВАЈУ НА ПРИРОДНА СТАНИШТА 
ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА?

ЗАШТО ПСИ И МАЧКЕ НИСУ ПОЖЕЉНИ НА ПРИРОДНИМ 
СТАНИШТИМА ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА?

ШТЕТЕ КОЈЕ ПСИ И МАЧКЕ НАНОСЕ ЛОВИШТИМА
КАКО РАСПОЗНАТИ ШТЕТЕ ОД ПАСА И МАЧАКА?

КАКО РЕШИТИ ПРОБЛЕМЕ?



КОЈИ ПСИ И МАЧКЕ СЕ НАЛАЗЕ У 
ЛОВИШТИМА?



Пси у ловиштима

1. Пси познатих власника
I. Ловачки пси
II. Пси којима власници дозвољавају да слободно 

тумарају ловиштима без њиховог присуства
III. Пси чувари стада 

2. Пси без власника
I. Пси луталице

• Напуштени пси
• Изгубљени пси
• Пси рођени на јавним површинама

II. Подивљали/десоцијализовани пси – одвикнути 
од сваког контакта са човеком, који опстају сами 
у природи



Мачке у ловиштима

1. Мачке познатих власника
I. Мачке којима власници дозвољавају да слободно 

тумарају ловиштима

2. Мачке без власника
I. Мачке луталице

• Напуштене мачке
• Изгубљене мачке
• Мачке рођене на јавним површинама

II. Подивљале/десоцијализоване мачке – одвикнуте 
од сваког контакта са човеком, које опстају саме у 
природи



КАКО ПСИ И МАЧКЕ ДОСПЕВАЈУ НА 
ПРИРОДНА СТАНИШТА ДИВЉИХ 

ЖИВОТИЊА?



Насеља

Индустријска 
зона и зона 

отпада

Природна 
станишта 

дивљих 
животиња

Дивље 
животиње

Пси и мачке
и глодари

Подивљли 
пси и мачке

Пољопривредно 
земљиште















1. Оставе их власници јер их више не желе
1. Разлози због паса и мачака
2. Разлози због власника

2. Ухваћене псе луталице на илегалан начин остави служба 
комуналне хигијене

3. Власници псима и мачкама дозвољавају да слободно тумарају 
посебно у приградским и сеоским подучјима

4. Изгубљени пси и мачке

5. Пси и мачке рођени на територији ловишта

6. Власници шетају псе по стаништима дивљих животиња – 
насеља се приближила природним стаништима дивљих 
животиња (у зоолошком врту није дозвољено увођење паса)

Важно је познавати како пси и мачке доспевају у 
ловиште и њихову категорију јер од тога зависи 

стратегија решавања проблема



ЗАШТО ПСИ И МАЧКЕ НИСУ ПОЖЕЉНИ 
НА ПРИРОДНИМ СТАНИШТИМА 

ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА?



Пси и мачке у ловиштима

Инвазивне, штетне врсте

Врсте животиња које су се прилагодиле и “одомаћиле” на 
стаништима са којих не воде порекло и угрожавају друге 
врсте животиња, за које су та станишта природна, 
углавном кроз супарничке односе за битне животне 
потребе (храна, вода, склониште) или исхраном 
животињама са оригиналних/домаћих станишта 
(предаторство)

На станишта која нису њихова природна постојбина 
доспеле су активностима човека

Пас
Мачка
Пацов



Штете које пси и мачке наносе ловиштима

Oкривљени за истребљење ретких и угрожених  врста 
дивљих животиња, птица, гмизаваца, водоземаца

Решавање проблема везаних за присуство паса и мачака 
који слободно тумарају  ловиштима није од нарочитог 
интереса у народу  већ само онима који се баве ловом и 
брину о ловиштима као и стручњацима који се баве 
заштитом биодиверзитета



ШТЕТЕ КОЈЕ ПСИ И МАЧКЕ НАНОСЕ ЛОВИШТИМА



Штете које пси и мачке наносе ловиштима

Како пси и мачке то раде?

Шест основних начина на који штете ловиштима и дивљачи:

1. Грабљивост – убијају и хране се дивљим животињама

2. Ометају и уништавају станишта дивљих животиња

3. Преносе болести на дивље жиотиње

4. Конкурентски односи за плен са другим грабљивицама

5. Парење са сродним врстама дивљих животиња

6. Узнемиравање дивљих животиња

7. Опасност за људе



Грабеж и 
предаторство

Плашење и 
узнемиравање

појавом
оглашавањем

мирисима

Преношење 
болести

Отимање 
хране дивљим 
животињама

Парење са 
сродним дивљим 

врстама
ХИБРИДИЗАЦИЈАСрне

Ланад
Зец

Фазан
Пољска 

јаребица





Како су пси конкуренти у исхрани другој дивљачи и 
како је узнемиравају

Пси улазе у скровишта других грабљивица, краду и хране се 
лешинама убијеног плена.

Узнемирује дивљу животињу чији плен једу и у чије су 
скровиште ушли

Рис - Посматрали у Пољској помоћу камера

Плаше и растерују биљоједу и сваштоједу дивљач

Паре се са вуковима и угрожавају опстанак вукова у регионима 
где је опстанак вукова угрожен и где су вукови заштићена врста

Преношење болести на дивљач





ШТЕТЕ ОД ПАСА И МАЧАКА 
У ЛОВИШТИМА

БОЛЕСТИ

Пас 

Вирус штенећака – пас, вук, 
лисица, ласица, твор 
Преношење: шири се ваздухом, директним
или индиректним контактом
Симптоми: висока температура, црвене очи,
исцедак из носа и очију,  кашаљ, поврађање,
пролив, изненадни нервни напади, парализа
Превентива: вакцинација против штенећака

Toxoplasma sp. 

Neospora caninum



Toxoplasma sp.
ТОКСОПЛАЗМОЗА

Птице

Дивљи месоједи

Глодари

Дивљи биљоједи 



Neospora caninum
 РИЗИК 

Пси чувари стада – овчари

Пси и мачке који тумарају

Луталице

Подивљали пси и мачке



Како се подивљали пси и пси луталице хране у 
ловиштима

Подивљали пси и пси луталице су током заједничког живота са човеком 
постали сваштоједи

Лакша стратегија доласка до хране је стрвинарење – исхрана лешевима већ 
убијене или угинуле дивљачи

Друга стратегија је лов на дивље и домаће животиње

Како ће се хранити зависи и од величине паса
1. Мали пси до 6 кг – углавном стрвинаре – хране се лешевима у 
ловиштима или лове ситнији плен и то САМИ

2.  Пси од 6 до 13 кг – могу самостално да долазе до хране или у 
сарадњи са другим псима

3. Пси преко 13 кг – увек у сарадњи са другим псима сакупљају храну





Како подивљали пси и пси луталице лове у 
ловиштима

Два битна начина лова:

1.Потера – ослањају се на брзину и издржљивост, замарају плен 
и не мора да имају посебне начине убијања већ заморен плен 
обарају угризом

2.Напад из заседе – вребају плен, остајући неоткривени све док 
не могу да насрну на плен или да јурну на њега, нападају плен 
из близине; могу се ослањати на посебне начине убијања плена





Начини одбране жртава од подивљалих паса и паса 
луталица

Неколико тактика одбране, које зависе од величине паса и 
величине групе и паса и плена

1.Посматрање грабљивице/паса

2.Алармни позиви

3.Тактика бегства

4.Тактика групне одбране

5.Дивљач која је плен паса више се плаши оних који нападају из 
заседе него у потери



Како настају подивљали пси

Пси познатих 
власника

Пси луталице
Пас побегне 

Власници га пуштају да 
слободно тумара

Власници га илегално 
напусте

Рођен од мајке луталице

Подивљали пси
Напусте станишта у којима има 

људи
Прикључе се или их прихвате 

подивљали пси
Опстају без помоћи људи и 

плаше их се

Могу да мењају 
статус

Степен подивљалости 
искључиво зависи од 

страхо од људи



Социјална организација подивљалих паса

Живе у удруженим групама, које чине парови мужјака и женки 
и њиховог потомства

Свађе и сукоби међу подивљалим псима исте групе су ретки и 
не постоји јаче изражен поредак – слаб социјални поредак – 
последица претходног саживота са људима – временом 
социјални поредак постаје полако све сличнији оном код вукова 
и тиме се повећава степен подивљалости

Величина групе

До 6 животиња у групи – 3 пара
Величина групе зависи од количине доступне хране
Богати извори хране не захтевају да се организују у групе
Недостатак хране захтева да се удружују и заједно лове



Величина групе

До 6 животиња у групи – 3 пара
Величина групе зависи од количине доступне хране/плена
Богати извори хране не захтевају да се организују у групе
Недостатак хране захтева да се удружују и заједно лове
Група је нестабилна и током године се мења њена величина – у 
месецима када је плен теже доступан удруживање ради лова 
плена је чешће и групе подивљалих паса су веће



Парење

Између два парења прође око 7 месеци

Највећи број штењења од фебруара до маја

Кује брину о младунцима саме без икакве бојазни да ће их повредити или 

убити други чланови групе.

Кује проводе највише времена у јазбини, коју напуштају само да би посетиле 

најближе место на којем је извор хране – нико не чува младунце и то је 

главни узрок смртности младих штенаца у првим недељама после рођења.

Штенци сисају око 5 месеци

Величина окота – око 5 штенаца

Преживљавање у првој години живота – до 5%

Однос полова је различит – у неким случајевима преовлађују мужјаци, у 

неким женке (2 – 3 : 1)



ПРЕДАТОРСТВО (ГРАБЕЖ)



2012. децембар



ПРЕДАТОРСТВО (ГРАБЕЖ)

Дивљач на природном станишту

Гајена дивљач

2012. 
Лукавац

Крушевац



2014. новембар 
Село Раковац код Беочина

182 растргнута фазана
Остали страдали ударајући 

панично о жичану ограду



2015. август Село 
Кљајићево
300 газана у 

прихватилишту



2012. 
фебруар 
Ловиште 
Соко код 

Бајне 
баште

Јака зима – срне у 
потрази за 

храном прилазе 
сеоским 

домаћинствима



2015. 
Просек

Ниш



2016.
Нишко село 

Лалинац



2018. 
Обреновац





Грабежом наносе штету:

1.Ловној дивљачи

2.Неловној дивљачи – законом заштићена дивљач 
ретких и угрожених врста

3.Гајеној дивљачи



КАКО РАСПОЗНАТИ ШТЕТЕ ОД ПАСА И 
МАЧАКА?



Полиција

Судска ветеринарска медицина – форензичка 
медицина

Биолози

Сакупљање узорака са места где је пронађена 
убијена дивљач

Фотографисање

Начин убијања
Угризи
Начин једења жртве
Трагови
Мириси
Измет – облик, мирис, ДНК анализа
Длаке – 
Пљувачка
Кости заклане/убијене дивљачи



Пробојне озледе Јамице Огреботине Бразде

Особине угриза
Трагови угриза на костима
Узорци и анализа пљувачке савременим методама (ПЦР)
Узорци длаке
Узорци фецеса
Трагови у близини убијеног плена
Мирис

КАКО ДОКАЗАТИ ДА ЛИ СУ ПСИ ИЛИ ВУКОВИ НАПРАВИЛИ ШТЕТУ?





Мачка Пас ВукЛисица

Пас

Вук









РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА



1. Краткорочни начини
I. Онемогућити псе и мачке да бораве на стаништима 

дивљих животиња
II. Одредити категорију паса која причињава штете

 Пси познатих власника који слободно тумарају – 
проблем власника

 Ничији пси – луталице – проблем локалне 
самоуправе

 Овчарски пси
 Подивљали пси

III. ??????? !!!!!!
IV. Контрола уклањања отпадне материје
V. Контрола скровишта ...

2. Дугорочни начини
I. Израда националне стратегије за одговорно 

власништво
САРАДЊА ЛОВАЦА СА ВЛАСНИЦИМА ПАСА
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