


У каквом станишту живи срна?

✓Пољопривредне културе

✓Шумарци

✓Мањи шумски комплекси



Ако је велико учешће шумских комплекса, ловиште може 
бити мање

Ако је веће учешће пољопривредних површина, ловиште 
може бити пространије

Ако је ловиште искључиво пољско, ловиште може бити 
највећих површина



Чиме се храни?

✓Лишће

✓Трава

✓Плодови житарица

✓Шумски плодови

✓Воће

✓Озими усеви

Дневна потрошња хране је око 3 kg

Без воде може много да издржи, задовољава се водом из 
хране и росом



Фактори за бонитирање
✓Храна и вода

✓Вегетација

✓Квалитет тла

✓Мир у ловишту

✓Општа прикладност ловишта



ТЛО

✓Одлично: умерено подзолирано, црнице

✓Врло добро: слабо подзолирано, чернозем, алувијум

✓Добро: деградирани чернозем

✓Слабо: мочварно, црвеница



ХРАНА И ВОДА

✓Одлично: Разноврсна и прикладна храна, током целе год.
Оранице засејане житарицама, детелином, сојом,
сунцокретом и др. индустријским биљем. Ливаде које се
редовно. Чест и обилан род шумских плодова

✓Врло добро: Оранице су већих површина, монокултуре,
нешто једноличнија исхрана. Сеју се и озиме житарице.
Непостојање купина нпр. Воде има преко целе године,
мање је култивисаних ливада



ХРАНА И ВОДА

✓Добро: хране има довољно, али се снег дуго задржава.
Састав хране није оптималан. Урод шумског и тешког
семена није редован и довољан

✓Слабо: храна је оскудна, нарочито зими. Исхрана зими је 
критична. Дивљач се концентрише и наноси штете. 
Текуће воде је у оскудици током целе год, појава суша 
Мало шумарака и ливада





ВЕГЕТАЦИЈА

✓Одлично: мешовите лишћарске шуме, са доста храста.
Повољна добна структура. Местимично површине
младих шума, са доста грмља. На пољопривредним
површинама разнородне културе

✓ Врло добро: мање је грмља и високе траве. Велика је
шароликост култура. Грмље и жбуње је доста заступљено
и разноврсно.



БИЉНИ ПОКРОВ

✓Добро: шуме су једнодобне лишћарске, са недовољно
храста и букве, и мешовите четинарске. Грмље је слабо
заступљено. Оранице су под монокултурама, или јако
уситњене.

✓Слабо: Заклон није осигуран током целе године. Добар
део ловишта даје заклон само у краћем периоду. Ливаде
се ретко косе и веома су прометне. Шумске површине су
деградиране, са мало младика, без грмља и другог
подраста







МИР У ЛОВИШТУ

✓Одлично: ловиште је природна целина. Планско је
коришћење шума. Насеља су удаљена, а комуникација
ретка.

✓Врло добро: Насеља су на прикладној међусобној
удаљености. Број становника је мали. Пољски путеви су
прометни само дању и не током целе године.
Искоришћавање шума је сезонско и концентрисано



МИР У ЛОВИШТУ

✓Добро: Ловиште је неправилног облика. Шуме се
искоришћавају на великим површинама. Паша је доста
заступљена.

✓Слабо: Насеља су густа. Густа је мрежа комуникација. 
Пољопривредне парцеле и шуме су у власништву ситних 
поседника па долази до  узнемиравања током целе 
године. Много је сакупљача биља, а број штеточина 
превелик. Интезивна је испаша и неорганизована







ОПШТА ПРИКЛАДНОСТ ЛОВИШТА

✓ однос дужине границе између шуме и поља према 
укупној дужини границе ловишта

✓Однос површине ливада и чистина према укупној 
површини ловишта

✓Конфигурација терена и клима.



Однос границе између шуме и поља према 
укупној граници

 Учествује са 40% у укупној оцени погодности ловишта,
јер је то појас где се срна највише задржава.

 Преко 75 % 10

 50-75 % 8

 25-50 % 7

 5-25 % 5





Однос површине ливада према укупној 
површини ловишта

 Преко 30%                    8

 21-30%                            7

 11-20%                            6

 5-10%                              4





КОНФИГУРАЦИЈА ТЕРЕНА

▪ Равница и благо валовити терени 4

▪ Брдовит терен са благим нагибима 3

▪ Планински терен без великих нагиба. Преовлађују јужне
експозиције 2

▪ Преовлађује стеновит терен, са јако стрмим нагибима.
Мали део ловишта је јужне експозиције. Мочваре или
плављени терени1





КЛИМА

✓Одлично:Пролеће топло, лето умерено топло, јесен блага 
без пуно падавина, зима блага са мало снега. Без 
екстремно ниских температура. 

✓Врло добро:Оштрије зиме са више снега, али се не 
задржава дуго

✓Добро: Оштрије зиме са више снега, који се дуго 
задржава. Јаки ветрови зими. Недовољно падавина лети.

✓Слабо:Зима је јака и дуга. Ветрови изражени и зими и у 
пролеће. Падавине неједнако распоређене. Лета веома 
сушна





Оранице

82%

Баре, трстици, 

воде

1%

Воћњаци и 

виногради

2%

Остало земљиште

8%

Ливаде и 

пашњаци

5%
Шуме и шумско 

земљиште

2%

• 27 ловишта 

• 852.149 ха 

92,18% територије

Графикон 1. Катастарска структура отворених ловишта Бачке



Ливаде и 
па шњ а ци

16%

Шуме и шумско 
зе мљ иште

43%

Остало 
зе мљ иште

5%

Баре, трстици, 
в оде

9%

Оранице
27%

• 8 ловишта шумског или комбинованог типа

• 40.188,60 ха 

4,35% територије

Графикон 2. Катастарска структура ограђених ловишта Бачке



Корекција  капацитета путем еквивалента

Ако се у једном ловишту гаје срна и јелен, који имају 
сличне животне захтеве у погледу хране, те представљају 
конкуренцију врши се корекција еквивалентом 0,25 
односно 4



Капацитет ловишта за јеленску дивљач је 400

Жели се гајити 200 грла срнеће дивљачи

200 х 0,25= 50 грла јелена мање

Гајиће се: 200 грла срнеће дивљачи и 350 грла јелена

Капацитет ловишта за срнећу дивљач је 400

Жели се гајити 20 грла јеленске дивљачи

20 х 4= 80 грла срнеће дивљачи мање

Гајиће се: 20 грла јеленске дивљачи и 320 грла срнеће
дивљачи


