
ЛОВ ДИВЉАЧИ КАО 

ОСНОВНИ МОТИВ И 

АКТИВНОСТ У 

ЛОВСТВУ



Основни видови ловљења дивљачи

Према броју учесника
– Групни и индивидуални

Према врсти дивљачи
– Крупна и ситна дивљач

Према средствима ловљења
– Оружјем и без оружја



Према начину ловљења

– Чекање, претраживање, прикрадање, вабљење,
погон, потковица...

Према техникама без оружја

– Јамарење, клопкама, хватањем, фотолов..

Према врстама животиња ловица

– Соколоарање, лов са псима



Према сврси ловљења
– Одстрел, хватање, снимање, посматрање

Према техникама без оружја
– Јамарење, клопкама, хватањем, фотолов..

Према функцији ловљења
– Узгојни одстрел

– Трофејни одстрел

– Санитарни одстрел



Појединачни лов оружјем

▪ Лов чекањем

▪ Лов прикрадањем

▪ Лов привозом

▪ Лов вабљењем

▪ Лов луком и стрелом

▪ Лов запрегом или чамцем



Лов чекањем

▪ Захтева велики физички напор

▪ Познат је и ловокрадицама; због тога је на 

лошем гласу

▪ Крупна дивљач: дивља свиња, срна, јелен

▪ Користе се мале чеке, издигнуте неколико 

метара од земље

▪ Неопходан је карабин са оптиком 



Прикрадање

▪ Пружа врхунско спортско уживање

▪ Лови се срндаћ и јелен

▪ Изискује лукавство и умешност ловца

▪ Погодно време за шуњање: јутро и вече

▪ Лов на јелена успева само у време рике

▪ Животињу треба гађати бочно и док стоји



Лов вабљењем

▪ Дозвољава се при лову неких врста

▪ Дивљач се дозива и мами подражавањем њеног 

сопственог гласа

▪ Већина дивљачи је врло осетљива на вабљење

▪ Од птица најосетљивија је лештарка, а од сисара 

срндаћ

▪ Користе се вештачка или природна вабила



Лов претраживањем

• Лови се ситна дивљач (пољска и шумска)

• Предуслови: 

1. Помоћ пса птичара

2. Кретање уз ветар

3. Подробно претраживање терена



Лов тетивним оружјем

до 1.000 ha



Лов привозом аутом,запрегом или 

чамцем



Групни ловови

• Лов погоном

• Лов потковицом и кружни лов

• Лов пригоном

• Лов претрагом са псом



Лов погоном

• Начин лова зависи од ветра

• Лови се ситна дивљач или предатори



Кружни лов

• Немачког је порекла

• Равничарски предели у долинама река

• Ловци окружују дивљач

• Велики број ловаца 

• Што се више круг сужава, хици су све чешћи



Лов пригоном

• Захтева знање и вештину

• Дивљач се потера помоћу покретне линије 

погонича ка непомичној линији ловаца

• Лови се јаребица, фазан, дивља свиња

• 20 ловаца на растојању од 50 метара



Остали начини лова

• Јамарење

• Соколарење

• Хватање

• Посматрање и снимање



Јамарење

• Псима јамарима

• Обука паса јамара





Лов камером

http://www.lasy.gov.pl/en/education/european-bison-online



Недозвољени начини лова

Лов дивљачи

• Право на ловну карту има:

• 1) лице са положеним ловачким испитом

• 2) лице које је стекло диплому средње или високе школе у којој је

изучавало предмет из области ловства;

• 3) инострани ловац



• Забрањено је ловити ловостајем заштићену дивљач:

• 1) ако је угрожена пожаром, поплавом, снежним наносима, поледицом

и другим елементарним непогодама;

• 2) крупне дивљачи пригоном, погоном или псима, осим дивље свиње,

вука, шакала и лисице;

• 3) употребом рефлектора (фарова), бакљи и других вештачких

светлосних извора (осим у лову на дивљу свињу, вука, шакала и

лисицу), аеронаутичких машина, огледала, електронских уређаја,

аудио уређаја и живих мамаца, као и употребом хране са омамљујућим

средствима;

• 4) употребом паса који нису ловачки расни пси, паса који нису

вакцинисани и обележени у складу са прописима којима се уређује

ветеринарство и паса оних раса чија употреба није предвиђена ловном

основом;

• 5) употребом сокола и других птица грабљивица у ловиштима у којима

такав начин лова није предвиђен ловном основом;

• 6) употребом лука и стреле и самострела у отвореним ловиштима, као

и у ограђеним ловиштима у којима такав начин лова на крупну дивљач

није предвиђен ловном основом;



• 7) замкама или клопкама, а птице помоћу лепкова, мрежа и кућица са

мрежом или помоћу других средстава за масовно хватање, односно

уништавање птица;

• 8) гађањем из моторног возила и гажењем моторним возилом;

• 9) војничким оружјем и војничком муницијом;

• 10) ситну дивљач пушком са олученим цевима, пушком са неолученим

цевима која прима више од два метка, као и полуаутоматском пушком

са неолученим цевима која није редуцирана на два метка;

• 11) крупну дивљач пушком са неолученим цевима, осим дивље свиње;

• 12) осталим нехуманим методама и средствима која могу да изазову

локални нестанак или озбиљан поремећај у популацији дивљачи.



• Забране у коришћењу оружја и муниције

• Забрањено је ловити:

• 1) јелена европског и дивљу свињу, осим подмлатка ових врста,

ловачком муницијом калибра испод 7 mm и тежином зрна лакшим

од 9,0 g;

• 2) дивљу свињу муницијом за неолучене цеви, осим кугле;

• 3) јелена лопатара, вирџинијског јелена, муфлона и дивокозу, осим

подмлатка ових врста, ловачком муницијом калибра испод 6,2 mm и

тежином зрна лакшим од 6,0 g;

• 4) срну и подмладак врста из ст. 1. и 3. овог члана ловачком

муницијом калибра испод 5,6 mm и тежином зрна лакшим од 3,5 g.


