ЗА ЈУБИЛЕЈ ПАЛА ДВА ВУКА

Десета, јубиларна ловно-туристичка манифестација Хајка на вука
на Озрену, одржана је 20. фебруара 2010. године. Око 1.200 ловаца из
свих крајева бивше Југославије узело је учешћа у овој манифестацији, а
коначан резултат су два одстријељена вука.
Трибина о предаторима
Овогодишњој Хајци на вука претходила је јавна трибина на тему
„Предатори нашег поднебља“. О предаторима су говорили еминентни
стручњаци за ову област.
Професор др Зоран А. Ристић са новосадског Природноматематичког факултета, одржао је предавање о вуку и лисици као
најчешћим предаторима овог поднебља. Шакал као предатор који се

враћа у наша ловишта, била је тема предавања Александра
Пантелића, дипломираног инжењера, иначе члана Ловачког савеза
Србије, док је проф. др Драгутин Матаругић са Пољопривредног
факултета из Бање Луке, говорио о бруцелози као све присутнијој
болести у нашим ловиштима.
Јавна трибина је резултирала идејом да се убудуће ова
манифестација назове „Вучји дани на Озрену“, што је организатор и
прихватио тако да је ово била пољедња „Хајка на вука“.
Стигли бројни гости

Добродошлица на Озрену: Вукашин Војиновић и Срећко Кропе, предсједник
Ловачког савеза Словеније

Добојско излетиште „Преслица“ на Озрену било је и ове године
зборно мјесто окупљања око 1.200 ловаца. Поред добојских ловаца, у
госте су стигле бројне ловачке групе из сусједних градова Републике
Српске и Федерације БиХ, али и ловци из Србије, Хрватске и

Словеније, које је предводио Срећко Кропе, предсједник Ловачког
савеза Словеније. У лов на Озрен стигао је и Тони Поршај,
предсједник Међународне ловачке асоцијације (ЦИЦ), који је био гост
Вукашина Војиновића, предсјеника Ловачког савеза Српске.
Домаћин
добродошлицу

манифестације
свим

Раде

учесницима,

а

Софренић
старјешина

пожелио
хајке,

је

Ведран

Божичковић, издао је наредбу и упутство о начину лова. Потом су
ловци, подијељени у 24 ловачке групе, запосјели раније утврђене чеке,
очекујући да ће вук баш на њих наићи.
За два сата пала два вука

2010. године одстријељена су два вука, а стријелци су били Мирослав Савановић
из Модриче и Златан Јевтић, из Бушлетића

Киша и тешки услови лова нису на почетку обећавали добар
резултат. Међутим, само два сата након што су хајкачи кренули у
погон, у подножју Остревице, највеће озренске коте, зачуо се пуцањ.
Прецизни стријелац био је Мирослав Савановић из Ловачког
удружења „Мајна“ Модрича. Убрзо потом, у реону Рајчева, другог вука
одстријелио је Златан Јевтић, млади ловац секције Бушлетић
Ловачког удружења „Фазан“ Добој. Ријеч је о двојици млађих ловаца
који су се, уз мало ловачке среће и оштро око, окитили вриједним
ловачким трофејом.
Поред новчане награде од по 100 марака, организатор је овој
двојици ловаца додијелио диплому „Вучара“, признање којим су се
окитили и ловци који су у претходних девет озренских хајки имали
част да одстријеле вука. Њихова је обавеза да и наредних година
учествују у хајци, а звање „Вучар“ трајно их ослобађа било каквих
финансијских обавеза у овој манифестацији.

Похвале организатору

Руководство ЛУ „Фазан“ Добој, 2010. Године

Након успјешно обављеног лова сви су се ловци, здрави и живи,
поново окупили на зборном мјесту на Преслици, гдје је по обичају,
приређен ручак и дружење уз музику и ловачку томболу.
Присутне ловце на Озрену поздравио је бираним ријечима
Срећко Кропе, предсједник Ловачког савеза Словеније, док је Тони
Поршај, предсједник Међународне ловачке асоцијације, истакао да би
на овој манифестацији имали шта да науче ловци развијене Европе.
Честитке за успјешну организацију домаћинима је упутио и
Вукашин Војиновић, први човјек Ловачког савеза Српске:
-Дефинитивно је ово најмасовнија и најбоље организована
ловачка манифестација у Републици Српској, али вјероватно и у
окружењу, ријечи су предсједника Војиновића.

Предсједник Војиновић се захвалио свим учесницима на
дисциплинованом понашању и поштовању ловачке етике, те позвао
ловце да се догодине окупе у још већем броју.
Ловачко братимљење

У оквиру свечаног дијела ове манифестације, предсједник
Ловачког удружења „Фазан“ Добој, Раде Софренић, и предсједник
Ловачког савјета Сарајевско-романијске регије, Стеван Драшковић,
потписали су Повељу о братимљењу.
-Потписивањем ове повеље ловци Добоја и Сарајевскороманијске регије свечано се обавезују да заједнички дјелују на
плану зближавања и међусобног упознавања нашег чланства, кроз

ловачке активности и манифестације, стоји, између осталог, у
потписаној повељи.
Овај свечани чин резултат је досадашње дугогодишње успјешне
сарадње ловаца добојског и сарајевско-романијског подручја.

