Péče o zvěř
Ochrana zvěře
před zemědělskou technikou
vyhánění zvěře z porostu před sečením
plašiče (zvukové, světelné, pachový ohradník)
sběr vajec z vysekaných hnízd
před střety s motorovými vozidly
omezení vstupu zvěře na vozovku (pachový ohradník, odrazky, oplocení)
umožnění bezpečného překonání vozovky (podchody/nadchody na dálnicích)
před lidmi
ochrana před pytláctvím
ochrana zvěře před rušením (zakázání vstupu v době kladení mláďat, zákaz volného
pouštění psů)
před predátory
lov hojných druhů šelem (udržování optimálních stavů)
lov nepůvodních druhů
před nemocemi a parazity
předkládání medikovaného krmiva
dezinfekce krmných zařízení
lov nemocných jedinců
před nepříznivými podmínkami v zimě
komorování (koroptve)
přezimovací obůrky (pro jelení zvěř – spíše z důvodu ochrany lesa)

Chov zvěře
udržování optimálních početních stavů a poměru pohlaví zvěře
lov průběrné zvěře (zvyšování kvality populace)
zazvěřování (pří nízké populaci)
vysazování dospělých jedinců (oživení krve)
umělý odchov mláďat
přikrmování zvěře
budování krmných zařízení
předkládání vhodného krmiva ve správné době
předkládání lizu
budování napajedel
pomoc při hnízdění
hnízdní budky pro kachny
zakládání vhodného krytu

Intenzivní chov zvěře
v oborách, bažantnicích, kačenárnách

Zlepšování životního prostředí zvěře
vytváření krytu v krajině (ochrana před predátory, před rušením zvěře)
remízky, keře, porosty rákosu a starých trav
dočasné kryty (koroptví boudy)
zvyšování úživnosti krajiny
vysazování plodonosných a okusových dřevin
zvěřní políčka
biopásy
navracení vody do krajiny
budování menších rybníků, jezírek
obnova studánek, vodních toků
omezování výstavby

Krmiva:
objemová (seno, letnina, vojtěška, siláž)
jadrná (oves, žaludy, bukvice, drcené kaštany, kukuřice...)
dužnatá (jablka, řepa, mrkev, topinambury, brambory...)
dietetická (jeřabiny, šípky)
liz (kamenná sůl, solná pasta)

Krmná zařízení:
pro spárkatou zvěř
krmelec
s jeslemi (na objemové krmivo)
s korýtkem (na jadrné krmivo)
se seníkem (na uskladnění objemového krmiva)
samostatná korýtka
zásobník na jadrné krmivo (automat)
oboroh (na objemové krmivo)
krmný stůl (na siláž)
krmná linka (soustava krmných zařízení v oborách)
pro drobnou zvěř srstnatou
malé krmelečky – jesle
pro drobnou zvěř pernatou
zásyp
koroptví bouda (zároveň slouží jako kryt)
rohatina (zároveň slouží jako kryt)
slaniska

