


У каквом станишту живи зец?

✓ Пољопривредне културе

✓ Поља

✓ Степе

✓ Шумице





Чиме се храни?

✓ Поврће

✓ Трава

✓ Плодови житарица

✓ Легуминозе

✓ Пољопривредне културе



На каквом терену живи зец?

✓ Оптимална надморска висина до 600 m, а може
и на већим висинама ако услови то дозвољавају

✓ Клима континентална,  умерено-континентална





✓ Тло

✓ Храна и вода

✓ Вегетација

✓ Мир у ловишту

✓ Конфигурација терена

✓ Клима

✓ Општа прикладност ловишта



✓ Одлично: топло, пропусно, плодно.

песковита, песковито-хумусна, песковито-
иловаста, оцедна хумусна тла са пољоп. кул.

✓ Врло добро: умерено суво до свеже, умерено,
јужне ексопзиције са каменим тлом

✓ Добро: умерено топло, свеже до умерено 
влажно, умерено дубока тла

✓ Слабо: хладна , влажна, непропусна, каменита, 
барска, глоновита, неплодна. Тј плитка влажна и 
плитка јако сува земљишта









✓ Одлично: Разноврсна и прикладна храна, током
целе год. Оранице мањих површина засејане
житарицама, детелином, сојом, сунцокретом,
сирком и репом др. индустријским биљем.
Ливаде које се редовно косе- извор сочне зелене
хране.
Постојање грмља и шумарака уз потоке,
оранице. Мале шумице са густишо разбацане

✓ Врло добро: Оранице су већих површина,
монокултуре, нешто једноличнија исхрана. Сеју
се и озиме житарице, каои разно индустријско и
крмно биље. Воде има преко целе године, мање
је култивисаних ливада















✓ Добро: Храна је присутна током целе године,
али је мање разноврсна Оранице заузимају око
пола ловишта. Сеју се и озими усеви, али не у
целом ловишту. Мање је ливада. Шумарака и
грмља има мало. Пашњаци су неуређени после
бербе кукуруза

✓ Слабо: Храна је оскудна, нарочито зими. Услед
летљих суша нестаје сочне хране и воде.
Пољопривредно газдовање није интезивно.
Шуме су без подраста на великим комплексима.
Пашњаци су прометни и косе се само једном
годишње





✓ Одлично: Заклон током целе године. Густиши и
шумарци разбацани по ловишту.
Пољопривредне културе се убирају у различитим
временским раздобљима. Водотоци су обрасли
са грмљем. Подраст чине купина, млади избојци
храста, цера..

✓ Врло добро: Велика је шароликост култура 70%
пољоп. површина, те оранице не остају
одједном без заклона. Ливаде се косе често па
нема заклона. Необрађене површине су под
камено који је обрастао густишима









✓ Добро: Заклон током целе год. само у неким
деловима ловишта. Однос шуме и пољоп.
површина је једнак. Око 50% пољ.пов. су
оранице а пола су ливаде и пашњаци

✓ Слабо: Заклон није осигуран током целе године,
нарочито у пролеће. Највећи део ловишта је под
шумом. Ораница је мало, а више има винограда,
воћњака и ливада. Ливаде се често косе и веома
су прометне. Шумске површине су деградиране,
старе и једнородне









✓ Одлично: Насеља су удаљена, нема
индустријских објеката, кућа и салаша.
Саобраћај није развијен, а пољских путева је
мало. Нема присуства војске. Штеточине су на
оптималном нивоу. Стчарство неразвијено.
Зимски спортови у малој мери

✓ Врло добро: Насеља су на прикладној
међусобној удаљености. Број становника је мали.
Пољски путеви су прометни само дању и не
током целе године. Стока се на пашу тера у
крдима а не раштркано







✓ Добро: Има доста усамљених кућа и салаша.
Постоји индустријско насеље. Број становника је
средњи. Сакупљача гљива, биља, воћа и слично
је мало. Штеточина има знатно, али се
одстрељују

✓ Слабо: Насеља су густа. Радници путују до
индустријскиг центра. Густа је мрежа
комуникација. Пољопривредне парцеле су у
власништву ситних поседника па долази до
узнемиравања током целе године. Број
штеточина превелик. Интезивни су спортови у
природи









✓ Одлично: Равница и благо валовити терени

✓ Врло добро: Равница и благо валовити терени до
300 мнв. са јужним експозицијама

✓ Добро: Равница и благо валовити терени до 600
мнв. који се стално смењују. Преовлађују јужне
експозиције

✓ Слабо: Преовлађује брдовит терен, са јако
стрмим нагибима. Мали део ловишта је јужне
експозиције. Висине од 600 до 1200 m









✓Одлично:Пролеће топло, лето умерено топло,
јесен блага без пуно падавина, зима блага са
мало снега. Ветрови ретки и слабог интезитета

✓ Врло добро:Пролеће без пуно киша, лето врло
топло са краткотрајном сушом, јесен угодна, а
зима блага. Снег краткотрајан. Падавине
уједначено распоређене

✓ Добро: Друга половина пролећа је топла и
блага, лето је топло и суво , јесен влажна, а
зима јака са дуготрајним снегом. Утицај јакох
ветрова је приметан

✓Слабо:Пролеће и јесен хладни и влажни. Зима 
је јака и дуга. Ветрови изражени и зими и у 
пролеће. Падавине неједнако распоређене 







Субјективни фактор је изражен, те је битно добро

познавање услова ловишта, али и суседних ловишта

✓ Одлично: Најмање 5 фактора су одлични, а 2
врлодобра. Култура становништва је висока.
Ловиште је обезбеђено од поплава. Суседна
ловишта имају исте вредности фактора. Однос
лпп и лнп је повољан

✓ Врло добро: Најмање 5 фактора су врлодобри, а
2 добра. Култура становништва је доста висока.
Поплаве су могуће на мањим површинама.
Однос ЛПП и ЛНП је повољан



✓ Добро: Оцене фактора су углавном добре или
врлодобре. Однос људи према ловној привреди
је добар. Ако дође до поплава, оне су постепене
и не опкољавају дивљач. Однос ЛПП и ЛНП је 1:1

✓ Слабо: Оцене главних фактора су слабе. Однос 
становништва према дивљачи је примитиван. 
Катастрофалне поплаве су могуће. Суседна 
ловишта имају лоше оцењене факторе и у 
ловишту се лоше газдује. ЛНП су веће од ЛПП
















