EuroBirdwatch 2013
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 5. И 6. 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. Укупно је било присутно 23 учесника. Посматране су црне лиске које се на нашем рибњаку
могу видети у великом броју у свако доба године, затим црноврати гњурци који се не виђају тако
често, а када су присутни виђају се у малом броју, учесници су имали среће да посматрају пет јединки.
Виђено је још и једно јато са шест лабудова, велико јато корморана, као и велико јато чворака,
галебови, белобрке чигре, барска кокица, шљукарице, беле и сиве чапље, патке њорке, риђоглаве
патке, водомар, еје мочварице, орлови мишари, интересантно је било видети сеоске ласте у великом
броју а пред сам одлазак учесника са рибњака посматрано је и неколико орлова белорепана чија
појава над језером је заокруживала цео овај догађај.
Ова активност реализована је у оквиру пројекта „Еколошке радионице – од лета до зиме“ а пројекат је
ове године суфинасиран од Локалне самоуправе и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у
оквиру реализације Акционог плана политике за младе 2013. године.
Координатор пројекта је Атила Агоштон.
(Слике са EuroBirdwatch-a 2013)

Галебови и ласте

Cygnus olor-лабуд грбац

Hirundo rustica – сеоска ласта

Учесници посматрају птице помоћу двогледа и дурбина

Podiceps nigricollis - црноврати гњурац

Fulica atra-црне лиске (сарке)

Casmerodius albus-велика бела чапља

Gallinula chloropus-барска кокица

Panurus biarmicus-бркате сенице

галебови

сиве и беле чапље

корморани и галебови

шљукарице

Mantis religiosa – богомољка

Haliaeetus albicilla – орао белорепан
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