Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Сточарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије  студије првог степена
Назив предмета
Лов и риблов
Наставник (за предавања)
Саша Обрадовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Анђелић А. Биљана
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
5
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Циљ
Оспособљавање студента за рад у ловству и риболову. Студент је оспособљен за примену
предмета

стечених знања у области ловне привреде и риболовства.
Формирање стручњака са академским образоцвањем који поседује значајно проширена и
продубљена зања и научне основе ловне привреде и риболовства.

Исход
предмета

Садржај предмета
Теоријска
настава
Увод. Ловство и риболовство као наука и струка. Морфолошке и физиолошке карактеристике

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

значајних врста дивљачи и риба. Кратак историјат развоја. Биологија и систематика дивљачи и
риба. Изградња и локација рибњака. Технологија и здравствена проблематика у гајеењу риба.
Планирање и организација и годишњи план газдовања. Ловиште појам, бонитет, бонитирање.
Ограђена ловишта, зоопаркови. Ловно узгојни центри. Гајење дивљачи. Прилагођавање дивљачи
произведене у фарамама за насељавање у ловишта. Исхрана и прихрањивање дивљачи. Основне
карактеристике исхране дивљачи. Хранива. Начини лова. Ловно законодавство, прописи и ловна
етика. Врста ловачког оружја и муниције. ЗАштита и болести дивљачи
Биологија дивљачи и риба, препознавање на препаратима и слајдовима. Планирање и
организација газсовања, елементи израде ловне основе и годишњег плана.. Тренски обилазак са
циљем упознавања са начином гајења дивљачи и риба ловиштима, узгајалиштима, фарми
дивљачи, ловно узгојним и техничким објектима. Посета ловиштима и рибњацима.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

Методе
извођења
наставе

Остали часови

Предавања и вежбе у комбинацији са интерактивном наставом.
2
0
Провера знања колоквијумом ће се спровести после завршетка појединачних области предавања.
После завршене наставе обавезан је колоквијум из практичног дела предмета и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност
у току
предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испит
колоквијуми
40
семинари

поена

50

