
 

 

                                                                                                  
 

 

EuroBirdwatch 2014 

Европски викенд посматрања птица 
 

Организација BirdLife  International која представља глобално Партнерство удружења за заштиту и 

проучавање птица, њихових станишта и светског биодиверзитета, сваке године организује догађај 

посматрања птица у Европи и Централној Азији под називом EuroBirdwatch. Ова манифестација има за 

циљ подизање свести о значају јесење миграције птица и промовише напоре за очување угрожених 

птичијих врста и њихових станишта. EuroBirdwatch се обележава сваке године првог викенда у октобру 

а ове године су то били 4. и 5. октобар.  

 

У Србији је организацију овог великог догађаја координисало Друшво за заштиту и проучавање птица 

Србије са седиштем у Новом Саду, док је у нашој општини излазак на новокнежевачки рибњак 

организовало удружење Еко центар Тиса.  

 

На рибњаку су били ученици основне школе из Новог Кнежевца са својим наставницима као и чланови 

удружења. Време је било облачно, киша која је падала целу ноћ и претила је да угрози одржавање ове 

манифестације, на срећу посматрача стала је и током боравка учесника на рибњаку се разведрило, 

међутим овакве временске прилике условиле су да број посмтраних птица буде неуобичајено  мали. 

Посматране су црне лиске које се на нашем рибњаку могу видети у великом броју у свако доба 

године, затим мали гњураци, ћубасти гњурци, а уз помоћ двогледа посматрана су и три примерка 

чапљи кашикара. Учесници су имали среће да посматрају и једну младу јединку црне роде која се 

одмарала на бандери близу језера, а нешто касније виђена је и једна одрасла бела рода. Виђена су 

велика јата галебова и корморана, као и  велико јато чворака а изнад језера крстарио је и орао 

белорепан. Такође су још виђене у малом броју и патке глуваре, виђен један примерак малог галеба, 

затим једно јато од тридесетак дивљих гуски и једно јато бркатих сеница које су се скривале у густој 

трсци.  

 

Ова активност реализована је у оквиру пројекта „Еколошка радионица“ а пројекат је ове године 

суфинасиран од Локалне самоуправе и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине. 

Координатор пројекта је Атила Агоштон. 

  

(Слике са EuroBirdwatch-a 2014) 
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Нови Кнежевац, 

07.10.2014. 
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