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ЛОВНИ ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ ковин

Општина Ковин се простире на територији од око 73 хиљада хектара.
У склопу те површине налазе се 4 ловишта и то:

СПР „Делиблатска пешчара" којим газдује ЈП Војводинашуме
- „Јужни Банат Исток" којим газдује Ловачко Удружење "Ковин"
- „Јужни Банат Запад" којим такође газдује Ловачко Удружење "Ковин"
- „Ђурђево" којим газдује Ловачко Удружење „Ђурђево" Скореновац и Плочица

Сва ловишта на територији општине Ковин налазе се у средњебанатском ловном 
подручју и равничарског су типа. Обилују различитим врстама дивљачи и тиме 
привлаче велики број ловаца-туриста који су у потрази за квалитетном услугом.

Ловиште СРП „Делиблатска пешчара" којим газдује ЈП „Војводинашуме" 
делом своје површине обухвата катастарске општине Дубовац, Делиблато 
и Мраморак. Само ловиште је површине око 33 хиљаде хектара и познато је као 
квалитетно ловиште које газдује са дивљим свињама и јеленом.
Ловиште газдује и са још неколико врста ловне дивљачи, а то су: срна, фазан, 
дивља патка и дивља гуска.
Такође има и пуно заштићених врста дивљачи попут пољске јаребице, разних 
птица певачица итд. Ловиште има отворених и затворених делова, као и добрих 
смештајних капацитета за прихват ловаца и осталих туриста који су у потрази за 
одмором у природи.
Ловиште у свом саставу има и делова на којима је лов и риболов потпуно 
забрањен, чиме се одржава биодиверзитет наше и суседних општина.



Ловиште „Јужни Банат Исток" је ловиште којим газдује Ловачко Удружење 
„Ковин" и простире се на територијама КО Дубовац, КО Делиблато, КО Мраморак 
и КО Гај. Укупна површина ловишта износи 26.443,00 хектара. Ловиште је веома 
богато и разноврсно са крупном и ситном дивљачи: јелен, дивља свиња, срна, 
лисица, шакал, фазан, зец, дивља патка и дивља гуска. Такође, као и у осталим 
ловиштима живе многобројне врсте дивљачи које су ловостајем или трајно 
заштићене. Ово ловиште је изузетно интересантно за лов миграторне дивљачи 
и део ловишта обухвата река Дунав која је њихово природно станиште и лети и 
зими, што погодује њиховој исхрани.

Ловиште „Јужни Банат Запад" је ловиште којим такође газдује Ловачко 
Удружење „Ковин" и простире се на површини од 18.606,00 хектара. Ово ловиште 
обухвата КО Баваниште и КО Ковин. Богато је, као и друга ловишта, многим 
врстама дивљачи, али је срна заступљена у великом броју. Овај тип ловишта 
погодује развоју и опстанку ове врсте дивљачи и уз помоћ Ловачког удружења 
ова дивљач успешно опстаје и развија се на овим теренима већ дуги низ година. 
Примат у овом ловишту од ситне дивљачи су: фазан, дивља патка и дивља гуска 
од пернате и шакал и лисица од длакаве дивљачи.

Ловиште „Ђурђево" је ловиште којим газдује Ловачко Удружење „Ђурђево" 
из Скореновца и Плочице. Простире се на територијама Катастарских Општина 
Скореновац и Плочица. Површине је око 8.800,00 хектара и у једном делу излази 
на Дунав. У овом ловишту је најзаступљенија срна, а од ситне дивљачи: фазан, 
зец и дивља патка. Велики број иностраних ловаца у овом делу ловишта лови 
сваке године, што говори о квалитету ловишта. Прелепа природа и квалитет 
услуга привлачи све већи број туриста.



ЈП „Војводинашуме"
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Ловачко Удружење „Ковин"
Иве Лоле Рибара 13, 26220 Ковин 
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Ловачко Удружење „Ђурђево" Скореновац и Плочица
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