
 

Светски дан птица селица – World Migratory Bird Day  

WMBD 2014 
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Позив на догађај: посматрање птица на новокнежевачком рибњаку 

Еко центар „Тиса“ Нови Кнежевац организује посматрање птица на новокнежевачком рибњаку у 

суботу 10. маја 2014 године са почетком у 8 часова, скуп учесника је на паркингу код управне зграде 

рибњака. Позивамо вас да нам се придружите у обележавању Светског дана птица селица, и 

проведете пријатно преподне у природи. Пожељно је да са собом понесете двогледе, одећу 

прилагођену теренским условима и освежење. У случају неповољних временских прилика (кише) 

догађај се одлаже за недељу 11. мај 2014 у 8 часова.  

 

Светски дан птица селица (WMBD) - (Подизање свести о значају птица селица) 
 

Светски дан птица селица је први пут почео да се обележава 2006. године, и сада је то годишњи 

догађај који за циљ има подизање еколошке свести, на глобалном нивоу, о потреби заштите птица 

селица и њихових станишта. WMBD се обележава једном годишње, другог викенда у мају, 

организовањем различитих активности и јавних скупова као што су фестивали птица, едукативни 

програми и екскурзије у природу са посматрањем птица уз помоћ двогледа и телескопа. 

WMBD функционише као мрежа за подизање еколошке свести јавности о птицама и њиховом значају 

у природи, и исто тако повезује и мотивише велике групе људи да деле информације, прослављају 

значајне догађаје и уче једни од других.  

 

Тема Светког дана птица селица 2014 – „Одредиште селидбених путева: птице 

селице и туризам“  

Овогодишња тема Светског дана птица селица  ће повезати туризам и птице, а усресредиће се  на 

индустрију глобалног посматрања птица и природе и одрживи туризам као механизаме који ће 

штитити птице селице и њихова станишта. Планирано је да се блиско сарађује са Светском 

туристичком организацијом (World Tourism Organization -UNWTO) у промоцији пројекта „Одредишта 

селидбених путева“ (“Destination Flyways” ) који је фокусиран на заштиту птица селица и њихових 



станишта и стварања одрживог животног окружења за локалне заједнице кроз развој иновативних 

туристичких производа који се налазе уз најважније светске селидбене путеве миграторних птица.  

Селидбени путеви (Flyways) 

Птице селице су посебно рањиве зато што се ослањају на велики број станишта: не само на њихове 

селидбене дестинације већ и локалитете на којима одмарају током сеобе.  

Ова мапа приказује у различитим бојама главне селидбене путеве широм света које птице користе 

сваке године.  

Дуж ових путева се налазе локације на којима се птице заустављају због одмора, храњења, 

разможавања и зимовања. Међутим, многе птице селице имају мало избора када је реч о одабиру 

погодних подручја. Потребан им је приступ на специфична станишта која су лоцирана на њиховим 

миграторним путевима, а ако је неко од ових важних места оштећено или уништено, то често значи и 

катастрофу за птице које од њега зависе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детаљније се можете информисати на званичној интернет страници WMBD-a: 

http://www.worldmigratorybirdday.org/ 

Превод и адаптација: Мирјана Ранков – дипломирани еколог за заштиту животне средине 

 

                                                                                                                         


