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РАСЕ ОВАЦА 

У РИЗИКУ ОД НЕСТАЈАЊА 

 

 

СВЕТ 1.385 

 

 

ЕВРОПА  690 

 

СРБИЈА 7 



 А 

 
Важна компонента 

агробиодиверзитета 

Обезбеђење хумане 

популације производима 

анималног порекла 

Добра адаптабилност 
Отпорност на 

болести 

Дуг животни 

век 
Изражен 

матерински 

инстикт 



 Губе утакмицу са продуктивнијим, 

интензивнијим расама чији је примарни циљ 

- профит.  

 

 

 

 Угрожен је њихов биолошки опстанак  



 

 

 

          Биолошки                                     Морални 

 

 

                                     

                                   Економски 

 

                                                              





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особина  Овце Овнови 

Висина гребена 

Телесна маса 

60-65 

50-60 

65-70 

70-80 

Плодност 100-120 

Производња млека 70-90 

Телесна маса јагњади у 

узрасту 3-4 месеца 

 

20-25 

Финоћа вуне (µ) 35 

Количина вуне(кг) 1-2 2-3 

Статус угрожености расе: ФАО/ЕААП - критично угрожена;  
 





 

 

Особина  Овце Овнови 

Висина гребена 

Телесна маса 

60-65 

50-60 

70-75 

60-70 

Плодност 100-110 

Производња млека 80-110 

Телесна маса јагњади у 

узрасту 3-4 месеца 

 

20-25 

Финоћа вуне (µ) 40 

Количина вуне(кг) 1-2 2-3 

  Статус угрожености расе: ФАО/ЕААП - критично угрожена;  





   

 

    

Особина  Овце Овнови 

Висина гребена 

Телесна маса 

60-70 

40-50 

60-70 

55-65 

Плодност 100-110 

Производња млека 60-80 

Телесна маса јагњади у 

узрасту 3-4 месеца 

 

20-25 

Финоћа вуне (µ) 40 

Количина вуне(кг) 1-2 2-3 

Статус угрожености расе: ФАО/ЕААП - критично угрожена 





Особина Овце Овнови 

Висина гребена,цм 

Телесна маса,кг 

60-65 

50-60 

65-70 

60-70 

Плодност,% 100-120 

Производња млека,кг 50-70 

Телесна маса јагњади у                

узрасту од 3-4месеца, кг 

20-25 

Финоћа вуне,µ  35 

Количина вуне,кг 1-2 2-3 

  

            Статус угрожености расе: ФАО/ЕААП - високо угрожена;  





 

Статус угрожености расе: ФАО/ЕААП - високо угрожена 

Особина Овце Овнови 

Висина гребена,цм 

Телесна маса,кг 

60-70 

60-70 

70-80 

80-90 

Плодност,% 110-130 

Производња млека,кг 80-100 

Телесна маса јагњади  узраста      

од 3-4 месеца,кг 

25-28 

Финоћа вуне,  µ  38 

Количина вуне,кг 2-3 3-4 





Особина Овце Овнови 

Висина гребена,цм 

Телесна маса,кг 

65-70 

50-60 

70-80 

70-80 

Плодност,% 100-120 

Производња млека,кг 70-90 

Телесна маса јагњади у  

узрасту од 3-4 месеца,кг 

20-23 

Финоћа вуне,µ  38 

Количина вуне,кг 1.5-2.0 2.0-3.0 

Табела 6. Пожељне екстеријерне мере и  производна  својства        

приплодних грла сјеничке праменке 
 

Статус угрожености расе: ФАО/ЕААП - критично угрожена 





Особина Овце Овнови 

Висина гребена,цм 

Телесна маса,кг 

60-70 

50-60 

70-75 

65-80 

Плодност,% 100-120 

Производња млека,кг 70-90 

Телесна маса јагњади у  

узрасту од 3-4 месеца,кг 

23-26 

Финоћа вуне,µ  35 

Количина вуне,кг 1-2 2-3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Особина Овце Овнови 

Висина гребена,цм 

Телесна маса,кг 

60-80 

70-80 

75-85 

110-130 

Плодност,% 120-140 

Производња млека, кг 110-150 

Телесна маса јагњади у 

узрасту од 3-4 месеца,кг 

25-30 

Финоћа вуне,  µ 30 

Количина вуне,кг 2-4 3-5 



 

 

 

Ne – ефективна величина популације;  

Nm – број репродуктивно способних мушких 

јединки;  

Nf – број репродуктивно способних женских 

јединки;  

N – укупан број репродуктивно способних јединки 

Ne = 4×Nm×Nf/N  



Критично угрожена 

Ne ≤ 50.  

Високо угрожена: 

 N > 50 и Ne ≤ 200 

Потенцијално угрожена 

N > 200 и Ne ≤ 1000 

              Није угрожена  

                  N > 1000.  



 

In situ - активан динамичан приступ заштите раса, односно гајење 

животиња у производним системима где су настале или се сада 

налазе, а који подједнако укључује фарме и екстензивне производне 

системе;  

Ex situ - активан приступ заштите раса изван производних система где 

су настале, који може бити: 

  

(1) In vivo – гајење животиња у зоо-вртовима, заштићеним природним 

подручјима, музејима, истраживачким центрима 

(2) In vitro – криоконзервација у банци гена семена, јајних ћелија, 

ембриона, соматских ћелија, ДНК и другог биолошког материјала 

који може бити искоришћен за реконституисање животиња.  



 

 Припадност типу одговарајуће расе; 

 Порекло;  

 Екстеријер грла;  

 Производне особине за грла;   

 Производне особине њихових предака и сродника, ако 

ти подаци постоје; 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

  

 У додатни део матичне евиденције аутохтоних раса уписују 

се и добијају РБ број, мушка и женска грла оваца која: 

 1) се могу идентификовати на начин прописан главним 

одгајивачким програмом за одређену врсту и расу домаћих 

животиња; 

 2) је оценом екстеријера потврђено да испуњавају стандарде 

расе, у складу са Главним одгајивачким програмом; 

 3) испуњавају минималне производне и репродуктивне 

особине у складу са главним одгајивачким програмом.  

 4) ако имају познато порекло за једну генерацију предака. 

  

  

 У додатни део матичне евиденције аутохтоних раса уписују 

се и женска грла код којих је познато порекло једног родитеља, а 

изузетно се могу уписати  и женска грла без познатог порекла, ако у 

Републици Србији нема довољно оваца неке расе, а она је од 

посебног одгајивачког значаја.  



  

 Континуирано праћење тренда и структуре популације; 

 Стриктно спровођење одгајивачког програма и мера селекције; 

 Наставак активности на идентификацији и опису расе, 

производних особина и молекуларно-генетске типизације; 

 Основати банку гена и обезбедити континуирано складиштење 

генетског материјала; 

 Интензивно радити на промоцији раса и њихових производа;  

 Унапредити матичну евиденцију; 

 Израдити акционе планове за случајеве кризних ситуација 

(болести, природне катастрофе и друго); 



= Обезбеђење хране  

(посебно у условима климатских промена) 

= Очување агробиодиверзитета 

=Заштита животне  средине 

= Очување демографске структуре 

=Јачање руралне економије 

=Очување генетског и културолошког наслеђа 

= Очување традиције 

 




