
 

 

 

 

 

XV ОРНИТОЛОШКИ ЕКО-КАМП “НОВОКНЕЖЕВАЧКИ РИБЊАК“ 2014 
 
У периоду од 17. до 24. августа 2014. године у организацији Еко центра Тиса, организован је 
XV орнитолошки едукативно-истраживачки еко-камп. Камп је први пут ове године организован 
на локалитету рибњака поред бивше фарме свиња тзв. „Пиринџино поље“. На кампу је било 
13 учесника који су учествовали у орнитолошким активностима. Птице су хватане 
вертикалним орнитолошким мрежама, прстеноване, мерене и пуштане поново у природу.  
 
Током трајања кампа прстеновано је око 500 птица и регистровано 30 различитих врста. 
Време је током трајања кампа било претежно сунчано и ведро, док је киша у два наврата на 
кратко прекинула активности младих истраживача. Птице су биле најактивније у раним 
јутарњим и касним поподневним часовима, те се у том периоду дана и хватао највећи број 
јединки.   
 
Врсте које су хватане орнитолошким мрежама током трајања кампа: чапљица, трстењак 
рогожар, велики трстењак, обични цврчић, брката сеница, жута плиска, сеница вуга, велика 
стрнадица, кукавица, сеоска ласта, ласта брегуница, руси сврачак, кукумавка, водомар, 
велики славуј, славуј, модровољка, кућна црвенорепка, обична траварка, црноглава траварка, 
шеварски трстењак, брезов звиждак, црноглава грмуша, сива грмуша, обична грмуша, грмуша 
чеврљинка, пиргава грмуша, сива мухарица. 
 

На крају, сви учесници су били задовољни што су неколико последњих дана школског 
распуста провели у природи и учили о екологји и птицама на отвореном. 
 
Захваљујемо свим учесницима кампа и свима који су нам помогли у реализацији ове 
активности. 
 
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. 
 
 

 
Прво јутро на кампу (око 500 h), пред сам излазак сунца, 18. Август 2014 године 



 
Црноглава грмуша                                                 Чапљица 
 

 
Модровољка                                                          Водомар 
 

 
Птица у мрежи                                                     Врећице са птицама 



 
Вађење птице из мреже                                      Узимање биометријски података               
           

 
Киша 
 

 
Логорска ватра 



 
Слободно време 
 

 
Традиционални опроштајни котлић (гулаш од срнећег меса) 
 

 
Бивша економија (фарма свиња) на „Пиринџином пољу“ 
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