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Срна

Систематика
Царство
Animalia
Тип
Chordata
Подтип
Vertebrata
Класа
Mammalia
Ред
Artiodactyla
Породица
Cervidae
Род
Capreolus
Биномијална номенклатура
Capreolus capreolus
(Карл Лине, 1758)
Ареал врсте

Животиње
Хордати
Кичмењаци
Сисари
Папкари
–
–

Срна (Capreolus capreolus) је врста сисара из породице (Cervidae).

Особине
Има смеђе крзно које је љети црвенкасте боје, а зими тамније, кратки длакави бијели
реп и витке, високе ноге. Има округласту главу, а на горњим очним капцима има дуге
трепавице. Мужијак: кратка глава. тупа губица, на чеоној кости мали рогови, уши велике
и овалне, јако помичне са унутрашње стране. Мужјак има кратко и шиљато рогове док га
женка уопште нема. Млади на леђима имају бијеле пјеге.

1/3

Срна

петак, 24 јун 2011 13:05 - Последње ажурирано уторак, 28 јун 2011 10:51

Нарасте у висину око 70-75cm, дужине 120-140cm, тежине до 35kg.

Начин живота
Живи у мањим крдима, у шумама са ниским раслињем, активна је дању и ноћу, а храни
се најчешће у сумрак. Биљојед је, а зими се храни сухим лишћем, кором дрвећа и
жиревима.
Срна се креће ходом, касом и скоком а одличан је пливач.. Плашљива је и живи у
стадима која предводе стари мужјаци. .
Рогови срне се сваке године потпуно обнављају – стари рогови отпадају а расту нови.
Рогови се гранају и код сваког новог роговља повећава се број огранака.

Размножавање
Јединке се паре у другој половини јула и првој половини августа, а понекад и касније.
Код срна које се паре касније не долази до прекида развоја заметка тј. пород се одвија
истовремено са онима које су биле у ембриотенцији. Срндаћ прати срну која је у терању
и то траје 4 дана, а потом је напушта и тражи другу. На тај начин, он оплоди 4-5 срна.
Женка се окоти након 10 мјесеци. Првороткиње доносе на свет једно, а касније
најчешће два ланета. Младо лане сише мајку око 3 мјесеца, а самостално постаје након
годину дана.

Референце
1.
1.^ Интернет сајт агенције Европске уније за заштиту животне средине ( The
European Environment Agency
)
2.

2.^ Данијел Поповић, Ловачки лексикон, стр. 144
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