
 
 

                                                                                                  
 
 

EuroBirdwatch 2016 
Европски викенд посматрања птица 

„Птице никад ближе!“ 
 
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.  
 
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије (ДЗППС) ове године по шести пут организовало 
је  Европски викенд пoсматрања птица (EuroBirdwatch 2016.) у нашој земљи, са циљем да 
људима приближи чудесну сеобу птица. Овогодишњи излети одржани су у суботу 1. и недељу 2. 
октобра 2016. године под слоганом „Птице никад ближе!“. Организатор излета за Нови 
Кнежевац и Кањижу било је удружење грађана Еко центар „Тиса“ Нови Кнежевац, а водичи су 
били Агоштон Атила –ветеринар и орнитолог и Мирјана Ранков – дипломирани еколог.  
 
Учесници су били ученици основне школе из Новог Кнежевца са својим наставницима као и 
чланови удружења  ЕЦ Тиса као и гости из Суботице и суседне Мађарске, а излет је први пут 
организован на рибњаку „Капетански рит“ код Кањиже. Време је посматрачима ишло на руку и 
након нешто хладнијег јутра температура се подигла на пријатних 20 степени, ведро небо и 
сунце допринели су  да број посматраних птица буде преко 3000 јединки и 48 забележених 
врста. Најбројније су биле црне лиске и обични галеб са преко 1000 избројаних јединки,  а 
забележени су још и два златна вивка, два шиљкана и две сабљарке које су нешто ређи 
посетиоци на нашим рибњацима,  затим могли су се још видети и ћубасти гњурци, два лабуда,  
корморани, велико јато чворака, еје мочварице, бркате сенице, патке глуваре, патке крџе, 
велике беле и сиве чапље, букавац, велики број шљукарица (неколико врста) и др.  
Ова активност реализована је у оквиру пројекта „Еколошка радионица“ а пројекат је ове године 
суфинасиран од Локалне самоуправе. Координатор пројекта је Атила Агоштон. 
  
(Слике са EuroBirdwatch-a 2016) 
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Нови Кнежевац, 
03.10.2016. 
 
Фотографије: Атила Агоштон и Мирјана Ранков 
Текст: Мирјана Ранков дипл. еколог 
 


