
                                                                            
 

 

 

Светски дан птица селица – World Migratory Bird Day 2014 

Нови Кнежевац, рибњак 10. мај 2014. 
 

 
У суботу 10. Маја 2014. у организацији Еко центра Тиса, обележен је Светски дан птица 

селица, посматрањем, идентификацијом и бројањем  птица на новокнежевачком рибњаку. 

Овом догађају присуствовало је петнаест ђака основне школе Ј.Ј. Змај из Новог Кнежевца.  

 

Учесницима је објашњен значај оваквих места на којима птице одмарају, хране се и 

разможавају током својих дугих сеоба а ђацима је посебно интересантно било посматрање 

птица помоћу двогледа. 

 

Током преподнева време је било делимично облачно и ветровито а у једном моменту је 

почела да испада и киша. Овакво време утицало је на то да се птице склањају уз трску што је 

отежавало посао посматрачима, али упркос неповољним времеским условима могли смо да 

индентификујемо тридесетак различитих врста. 

 

Неке од посматраних врста биле су: ћубасти гњурац, црна лиска (сарка), сива чапља, велика 

бела чапља, црвена чапља, чапља кашикара, водени бик, бела рода, дивља гуска, 

модроврана, пупавац, трстењак рогожар, вивак, шарена утва, патка глувара, риђоглава патка, 

патка њорка, жута плиска, барска стрнадица, велика стрнадица, кукавица, градска ласта, 

сеоска ласта, еја мочварица, ветрушка, руси сврачак, чавка а могли су се видети још и 

лабудови, галебови, чигре (белобрка) као и многе друге птице. 

 

На крају, сви учесници су били задовољни што су школску учионицу заменили оваквим 

природним окружењем и учили о екологји и птицама на отвореном, у природи. 

 

Захваљујемо свима који су били и учествовали заједно са нама у обележавању једног овако 

значајног еколошког датума. 

 

Ова активност реализована је у оквиру пројекта „Еколошке радионице – од лета до зиме 

2014“ а пројекат је ове године суфинасиран од стране Локалне самоуправе Нови Кнежевац. 

Координатори пројекта су Атила Агоштон Мирјана Ранков. 

 



                                                                            

 
Учесници светског дана птица селица 

 
Учесници светског дана птица селица 

 
Бела рода                                                                      Чапља кашикара 

 

 



                                                                            

 
Лабуд грбац                                                                  Риђоглава патка 

 
Жута плиска                                                                  Трстењак рогожар 

 
Ћубасти гњурци                                                           Патка њорка 
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Аутор текста: Мирјана Ранков – дипломирани еколог за заштиту животне средине 

 

 


