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Наша планета, квочка на Сунцу, излегла нас је из
своје утробе у своје крило. Торбаруша. Сви смо ми
њени пилићи, врапци и ћурани, људи и мајмуни. Све
нас она храни и обува и све нас она поново узима
из свог крила натраг у своје срце и душу и стомак.
Наша историја је епизода у историји њеној, као што
је њена историја епизода у историји васионског
коловрата.

Владика Николај Велимировић
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АСТРОНОМИЈА ДВАДЕСЕТ ПРВОГ ВЕКА
Милан С. Димитријевић*
Пројекат космичких
телескопа намењених
трагању и проучавању
екстрасоларних планета
Дарвин 2020

Г

одина 2009. је проглашена за међународну годину астрономије,
јер је Галилеј пре 400 година по први пут управио телескоп
према звздама и тиме започео телескопску еру. Инструменти
који су стајали астрономима на располагању били су одлучујући
за убразавање развоја ове науке. Почетком XX века, 1903. године
Џорџ Елери Хејл оснива опсерваторију на Маунт Вилсону, на којој
гради телескоп са огледалом пречника 2,5 метра, тада највећи
на свету. То омогућава да Харлоу Шепли установи праве размере
наше Галаксије и да Едвин Хабл открије природу галаксија, измери
њихову удаљеност и пружи доказ да се налазимо у Универзуму који
се шири. Хејл 1928. године почиње борбу за изградњу 5-метарског
телескопа (200 инча), који је завршен на Маунт Паломару 1948,
десет година после његове смрти. Он је донео нови замах развоју
астрономије и, на пример, омогућио да се открију тајне квазара.
Велику револуцију, астрономији је донело изношење инструмената
у космички простор, ослободивши астрономе атмосферског „вела
преко очију“. Нарочито је значајно било лансирање Хабловог
телескопа априла 1990. године, са огледалом од 2,4 метра,
практично истог као телескоп којим је Хабл посматрао у првој
половини XX века.
* Астрономска опсерваторија, Београд

Данас је на списку европских телескопа 9 телескопа 3,5 – 4,2
метра, 12 телескопа 1,9 – 3,5 метра и 20 – 25 телескопа са огледалом
1 – 1,8 метара, од којих већина више не ради научно већ се користе
у наставне сврхе. Они се могу добити и на поклон, па је астроном
аматер Корадо Корлевић за своју опсерваторију у Вишњану у Истри
набавио телескоп од 1 метра. Формирана је и европска комисија
која ради на стратегији за оптимално коришћење телескопа 2 – 4
метра од стране европске астрономске заједнице, тако да они
буду доступни сваком европском астроному који направи добар
програм. Блиска будућност донеће астрономима нове могућности.
До 2016. године треба да буде завршен Велики европски телескоп
(ВЕТ) од 42 метра, за подручје таласних дужина од 0,4 – 21
μm. Американци ће са Канађанима до 2018. године направити
30-метарски телескоп, а са Аустралијанцима треба исте године
да буде отворен џиновски Магеланов телескоп од 24,5 метра. ВЕТ
ће омогућити директно мерење убрзања ширења Универзума,
проучавање првих звезда, трагање за примордијалним галаксијама
и црним рупама, изучавање настанка галаксија, порекла и
еволуције звезда и планета. Он ће такође омогућити добијање
фотографија егзопланета у настањивим зонама, проучавање
карактеристика њихових атмосфера и трагање за знацима живота.
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За 2013. годину планира се лансирање космичког телескопа
од 6,5 метaра „Џејмс Веб”, који ће радити на таласним дужинама
0,6 – 27 μm, дакле у инфрацрвеној области погодној нарочито за
испитивање егзопланета и хладног Универзума. Истраживања и
проблеми којима ће бити намењен су: крај Доба мрака, рејонизација
и прва светлост, настанак галаксија, звезда, протопланетарних и
планетарних система и порекло живота. Поред тога астрономи до
2015. године треба да добију и Черенковљев телескопски низ, две
опсерваторије за посматрање гама зрака, једну на јужној и једну
на северној полулопти, које ће се састојати од неколико телескопа
од 30 метара за гама зраке од 100 GеV до 100 ТеV, окружених низом
телескопа од 3 метра за подручје 10 – 100 GеV. Овоме треба додати
и неутринске опсерваторије. Једна је Km3NеT (акроним добијен од
Неутрински телескоп од једног кубног километра) која треба да буде
готова до 2015. године. То је подморска неутринска опсерваторија на
Медитерану, са детекторима за Черенковљево зрачење, секундарне
мионе и електроне. Друга је „Коцка леда” на Јужном полу, такође
са димензијама од 1 km3. Ове опсерваторије за гама зраке и
неутрине намењене су истраживању појава у близини хоризонта
догађаја код црних рупа, механизма настанка гама бљескова
и високоенергетских космичких зрака и неутрина, испитивању
активних галактичких језгара и функционисања супернових, као и
разумевању механизма убрзавања космичких зрака. Оне су такође
намењене тестирању конзистентности теорија о тамној материји
и тамној енергији. Астрономи планирају и низ веома занимљивих
космичких мисија. На пример, око 2015. године је планирана мисија
Пројекат будућег телескопа пречника
огледала 30 метара

ЕХО Марс са ровером за егзобиолошка истраживања, који треба
да одговори на питање - да ли је живот постојао или постоји на
Марсу? ТАНДЕМ ће посетити Сатурнове месеце Титан и Енцелад, а у
оквиру мисије ЛАПЛАС три космичка брода наћи ће се у Јовијанском
(Јупитеровом) систему, где ће изводити координисана посматрања.
Један од њих биће у циркумполарној орбити око Европе на коју ће
спустити лендер и пенетратор који ће истраживати њену унутрашњу
структуру и састав и покушати да одговори на питање – да ли
постоје услови за живот и да ли он постоји или је постојао? Међу
најспектакуларније планиране мисије спадају:
1) LISA – ласерски космички интерферометар који се сатоји од
три космичка брода међусобно удаљена по 5 милиона километара.
То је васионска опсерваторија за гравитационе таласе предвиђена
за период 2016 – 2020. Њени циљеви су откривање више стотина
црних рупа, налажење примордијалних црних рупа у Галаксији,
истраживање природе објеката који су рејонизовали Универзум,
разлучивање првог семена галаксија и разумевање историје
њиховог формирања.
2) GAIA (2012) – треба да направи каталог једне милијарде
звезда до 20 привидне величине, да открије десетине хиљада
егзопланета, 500.000 квазара и изврши мапирање Млечног пута
у три димензије.
3) DARWIN (2020) – проучавање егзопланета и трагање за
животом на њима.
Очигледно, астрономима и љубитељима астрономије у XXI
веку неће бити досадно.
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ГОДИШЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Свечана сала општине Вршац
6. фебруар 2009.
Почетком сваке године, за наше чланове, пријатеље, јавност, медије и сродна удружења, организујемо представљање свих
активности и резултата које смо остварили у претходној години. Сматрамо да мало које удружење у Србији има тако дуготрајан ниво
броја и квалитета активности, па је њихово јавно промовисање још један начин за даље ширење идеја и чланства. Циљ окупљања је
представљање идеја и успешних могућности, али и покретање нових тема којим желимо да се бавимо у наредном периоду. Зато током
представљања увек делујемо двојако – промовишемо нови број нашег годишњака и изаберемо још неку атрактивну тему. У свечаној
сали општине Вршац, у петак 6. фебруара представили смо акције у 2008. години и годишњак Геа број 8, а гост нам је био Марко Туцаков
из Новог Сада, стручњак Завода за заштиту природе Србије, са предавањем „Kолоније чигри и галебова у јужном Банату“. Присутно је
било више од 50 чланова и гостију.

КОЛОНИЈЕ ЧИГРИ И ГАЛЕБОВА У ЈУЖНОМ БАНАТУ
Марко Туцаков*

Г

алебови (Laridae) и чигре (Sternidae) су колонијалне птице
водених станишта из реда шљукарица (Charadriiformes), широко
распрострањене у свим географским областима. Из ове две
породице, у Европи се гнезде 33 врсте: 4 врсте поморника (род
Stercorarius), 17 врста галебова (родови Larus, Risa и Pagophila) и 12
врста чигри (Sterna и Chlidonias). Гнезде се искључиво на воденим
стаништима различитог типа и надморских висина, од морских обала,
речних корита, до континенталних акваторија, укључујући и оне
настале људским деловањем, па и најзагађеније, екстремно и трајно
модификоване. У Србији се у савремено доба гнезде 4 врсте чигри:
обична (Sterna hirundo), мала (Sterna albifrons), белобрка (Chlidonias
nigra), црна (Chlidonias hybrida) и две врсте галебова - обични (Larus
ridibundus) и црноглави (Larus melanocephalus). Мочварне чигре из
рода Chlidonias се уобичајено гнезде на плутајућој воденој вегетацији
и индикатрори су велике еколошке вредности станишта.
Једна од главних одлика екологије гнежђења ове групе врста, са
малим изузецима, је колонијалност – гнежђење у групама. Колонија
је место на коме су гнезда смештена на малој удаљености једно од
другог, а саме колоније су организованe по принципима социјалне
интеракције међу птицама. Иако постоје разлике, све колонијалне
врсте током гнежђења имају исте потребе: место на коме се налази
колонија мора да буде заштићено од предатора, узнемиравања и
временских неприлика, материјал за градњу гнезда мора да буде
доступан и место мора да буде смештено близу подручја за исхрану
која обезбеђују довољно хране за одрасле и младунце. Како би се
заштитиле од предатора, чигре и галебови се гнезде на два типа
подлога – на острвима окруженим водом и у густој вегетацији.
Станишта ове групе птица у АП Војводини су фрагментисана,
исцепкана и еколошки веома измењена. У појединим случајевима
колоније се формирају на таложницима отпадне воде и рибњацима,
местима која нису ни мало безбедна, али нуде повољне услове за
гнежђење. Колоније су многобројне, али нису велике. Тешко их је
штитити формирањем заштићених природних добара, већ је свакој
* Завод за заштиту природе Србије, Нови Сад

колонији потребно приступити на креативан начин и осигурати њихов
опстанак уз пристанак корисника простора на којима се налазе.
Током мапирања свих колонија чигри и галебова у Србији, волонтери
Друштва за заштиту и проучавање птица Војводине су у 2008. години
у јужном Банату лоцирали и еколошки вредновали 5 колонија.
ТАЛОЖНИК ОТПАДНИХ ВОДА ШЕЋЕРАНЕ У КОВАЧИЦИ –
Колонија се налази у базенима који служе као „муљна поља“ у које
шећерана у Ковачици испушта отпадне воде. Готово да није посебно
угрожена, што је апсурд у веома загађеној околини у којој галебови
живе. Испаша се јавља као једини потенцијални угрожавајући
фактор, будући да на деловима базена на којима нема воде увек има
стада оваца. У периоду бројања утврђено је да се у колонији гнезди
105 – 112 парова обичног галеба. То је једна од највећих вредности,
будући да се обични галеб гнезди на овом локалитету већ више од 15
година. Локалитет код Ковачице је почетком 1990-тих био један од
веома ретких места гнежђења црноглавог галеба (Larus melanocephalus) у АП Војводини, али ова врста после тога није била бележена.
Остале значајне гнездарице у овој колонији су вивак (Vanellus vanellus), властелица (Himantopus himantopus) и сабљарка (Recurvirostra
avosetta). Ове врсте се местимично гнезде са галебовима, чинећи
мешовиту колонију, али повремено и у сопственим колонијама. Када
се узме богатство фауне птица у скоро стерилном пољопривредном
окружењу околине Ковачице, бара на којој се налази колонија може
да буде сматрана једним од најзначајнијих центара биодиверзитета,
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па ју је, због тога потребно на одговарајући начин и заштитити. Пре
свега, у бари стално мора да буде присутна вода која циркулише
и повремено испарава да би се на дну базена формирала блатна
острвца на којима се птице гнезде. Такође, лов мора бити прецизно
планиран и контролисан, како се велика јата мочварица не би
узнемиравала током гнежђења и сеобе.
ТАЛОЖНИК КОМУНАЛНИХ ВОДА КОД ВРШЦА – Чињеницу
да обичан галеб у АП Војводини за места гнежђења може да одабире
секундарне, човековим потребама прилагођене баре, потврђује и
новоформирана колонија на вршачком таложнику отпадних вода
смештеном код Малог рита. Овде је 2008. године формирана колонија
са 59 - 65 парова обичног галеба. И на самом Малом риту претходних
година гнездио се по који пар. На значај овог локалитета за гнездећу
фауну водених птица указују и остале гнездарице у колонији: глувара
(Anas platyrhynchos, 1 пар), лиска (Fulica atra), барска кокица (Gallinula
chloropus), властелица (Himantopus himantopus, 11 парова), вивак
(Vanellus vanellus, 3-4 пара) и сабљарка (Recurvirostra avosetta, 2 пара).
ЦРНА БАРА КОД КОВИНА – Геоморфолошки и хидролошки
гледано, сви водени токови или бивши токови у околини Ковина,
некада су припадали Дунаву и део су бивших мртваја, рукаваца или
других токова који су утицали у Дунав. Сличан је случај и са Црном
баром, издуженим воденим објектом који се налази северно од
Ковина и у коме местимично расте бели локвањ (Nymphoides peltata). На зајединици ове биљке пронађена је колонија од 26 парова
белобрке чигре, са којом се гнездио и један пар ћубастог гњурца
(Podiceps cristatus). Црна бара је једно од најчувенијих места за
пецање и рекреацију у јужном Банату, па је угрожавање ове колоније
могуће само намерним узнемиравањем.
БАРА ЦРВЕНКА КОД КОВИНА – Наставља се на Црну бару
и простире у правцу исток-запад, југоисточно од Ковина. Налази
се у геоморфолошкој алувијалној равни Дунава и са алувијалне
терасе пружа се веома упечатљив поглед на ову бару, која је,
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захваљујући густој вегетацији на обалама, остала нетакнута и потпуно
неприступачна. У средњем делу баре налази се окно отворене воде
са белим локвањима на којима се гнезди 15 – 20 парова белобрке
чигре. Овој колонији не прети ни један угрожавајући фактор, осим
природних, јер је потпуно неприступачна и тиме јединствена у Србији.
ТАЛОЖНИК ОТПАДНИХ ВОДА ШЕЋЕРАНЕ У КОВИНУ – Иако
је шећерана у Ковину затворена, непосредно на обали Дунава,
недалеко од моста према Смедереву, налазе се базени у које се
депоновала отпадна вода из процеса производње. Орнитолозима је
колонија чигри и галебова на овом простору била непозната, па је
тиме њено откриће значајније. На уздужним острвцима насталим
након депоновања муља у базенима, гнездило се 110 – 125 парова
речног галеба и 60 – 84 парова обичне чигре, 7 – 11 парова
властелице и 3 – 5 парова сабљарке. Тиме је ова колонија постала
највећа колонија обичне чигре у Србији и њена заштита један од
основних задатака. Заштита треба да се заснива на спречавању
уништења места гнежђења.
ШТА УГРОЖАВА ЧИГРЕ И ГАЛЕБОВЕ У ЈУЖНОМ БАНАТУ?
– Промене нивоа воде (нагло упумпавање отпадне воде на
таложницима) посебно погађа мала и изолована гнездилшта и
потапа гнезда. Са друге стране, нагло исушивање базена у којима
се налазе гнезда, такође може да доведе до напуштања гнезда и
прекида репродукције. Уколико су неопходне, ове промене потребно
је извршити након периода репродукције. Спортски риболов делује
негативно, пре свега због узнемиравања. Уколико су спортски
риболовци стално или повремено присутни поред колонија, може
да дође до прекида репродукције, а зоне за риболов потребно је
тако одредити да буду на сигурној удаљености од руба колонија.
Прстеновање, фотографисање, рекреација и пашарење, на галебове
и чигре делују неповољно због узнемиравања. За ублажавање
деловања негативних фактора потребно је пажљиво планирање
наведених активности, временски и просторно.
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8. ДАНИ ЗАШТИТЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА

Амфитеатар Више школе за образовање васпитача
27 – 28. март 2009.

З

бог своје јединствености, природних вредности и реткости,
Вршачке планине су први пут проглашене за заштићено
природно добро 1982. године, одлуком Скупштине општине
Вршац, као регионални парк природе. Усаглашавајући општинску
одлуку о заштити са Законом о заштити животне средине из
1991. године, а на предлог Завода за заштиту природе Србије, СО
Вршац је у децембру 2005. године прогласила Вршачке планине за
предео изузетних одлика. Том приликом је промењен дотадашњи
старалац и одређен је нови – ЈП „Варош“ из Вршца. Уследиле су
активности на реализацији програма заштите, а нови старалац је у
еколошким удружењима грађана препознао поуздане сараднике.
Тако је Природњачко друштво „Геа“ у пуној мери постало сарадник
и пружамо конкретну помоћ стараоцу. Наше друштво конкурише
код разних донатора за програме заштите које могу да реализују
удружења грађана, а наши чланови улажу волонтерски рад на терену.
Манифестацију „Дани заштите природе Вршачких планина“
покренули су наши чланови 2002. године. У почетку у сврху
упознавања шире популације Вршчана са природом и актуелизације
одређених проблема и тема, а касније у едукативне сврхе, да
покажемо суграђанима шта све може да се уради на Вршачким
планинама, да од њих затражимо подршку и да нам се придруже у
активностима. Од свог настанка, манифестација траје два дана. Првог

Миливој Вучановић
са уралском совом
Фотографија: Војкан Ђорђевић

дана увек су теме „озбиљније“ и баве се проблемима. Другог дана
путем ревијалних садржаја (пројекције филмова, слајдова, изложбе)
покушавамо да покажемо вредности других предела и напоре неких
других људи у покушају да их заштите.
У 2009. години „Дани заштите“ одржани су осми пут. Првог
дана, у петак 27. марта, мр Орхидеја Штрбац и Миливој Вучановић,
запослени у ЈП „Варош“ и наши чланови, одржали су презентацију
реализованих програма заштите на Вршачким планинама у 2008.
години. У скоро свим активностима су волонтерски учествовали и
чланови нашег друштва. После тога је Милан Ружић, члан Научноистраживачког друштва студената биологије „Јосиф Панчић“ из Новог
Сада излагао на тему „Цензус сове утине у АП Војводини и јужном
Банату“. Гости су били представници Покрајинског секретаријата за
заштиту животне средине и одрживи развој и Завода за заштиту
природе. У суботу 28. марта, премијерно је приказан филм
„Заштитимо сове“ Миливоја Вучановића, затим су се представили
наши пријатељи из Удружења грађана „Аурора“ из Беле Цркве, да би
на крају наш пријатељ из Природњачког музеја мр Милан Пауновић
представио пројекат заштите медведа у Србији. „Дани заштите“ су
врло посећена активност. Пре неколико година било је садржаја који
су привукли и око 150 људи. Овога пута, првог дана је било око 100
слушалаца, а другог око 70.
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OРНИТОФАУНА ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА

Предео изузетних одлика ”Вршачке планине” - Студија заштите, 2004.
Завод за заштиту природе Србије

О

ПИС И СТАЊЕ ОРНИТОФАУНЕ – До сада је у Србији као
подручја за птице од међународног значаја IBA (Heath&Evans,
2000) означено 16 подручја, међу којима су и Вршачке планине.
Национална вредност орнитофауне овог подручја потврђена је још
1988. године, када су сумирани резултати пројекта „Атлас птица
гнездарица Југославије”. Вршачке планине су означене најкрупнијом
тачком, која представља најбогатије подручје орнитофауном (преко
100 врста). Орнитофауна Вршачких планина је детаљно описана
1993. године под називом Птице Вршачких планина у оквиру
поменуте монографије (Rašajski J. и Pelle I). Од 1993. године до данас
прикупљено је мноштво нових података о врстама, односно новим
придошлицама и биологији гнеждења. С обзиром на релативно малу
површину које заузимају Вршачке планине заједно са подбрежјем,
добијена је изузетно прецизна слика таксона, придошлица, тренда
популација, предатора и други подаци. Прецизну слику употпунио је
огроман број теренских излазака, и преглед свих приватних збирки
препарата из околине Вршца. Нажалост, не постоје старији подаци
ни у најмањем смислу неког систематског истраживања како би
се употпунила слика поређењем са садашњим стањем. Из кратког
Валдхеровог извештаја (Милекер 1886) наслућује се да је на овом
подручју боравио велики број, сада веома ретких врста. Међу ретким
врстама у последње време су присутне: црна рода (Ciconia nigra),
орао змијар (Circaetus gallicus), уралска сова (Strix uralensis), осичар
(Pernis apivorus), краткопрсти кобац (Accipiter brevipes), бела чиопа
(Apus melba), планински шарени детлић (Dendrocopos leucotos) и
планинска стрнадица (Emberiza cia). Према Матвејеву (Voce viva,
1979), ове врсте су некада боравиле или гнездиле на овом подручју и
сада су повратнице. Радећи на птицама Региона Баната са А. Кишом
у периоду 2000-2004 у оквиру сарадње ДТКМ (Дунав-Тиса-КришМориш) потврђено је присуство свих врста сем A. melba која је нађена
нешто источније, у кањону Черне у Румунији. На поменуте врсте треба
обратити посебну пажњу и спровести посебне мере заштите.
Што се тиче остале орнитофауне подручја, иначе таксономски
врло богате (преко 120 врста), могу се издовојити неке којима је
бројност у опадању, или чак драстичном опадању. У ову групу спадају:
Lanius minor, Lanius collurio, Jynx torquila, Upupa epops, Motacilla alba i
Phoenicurus ochruros. У књизи „Птице Вршачких планина“ (Рашајски
и Pelle, 1993), нажалост нису дате процене бројности и трендови
популација птица како би могли да се упореде са тренутним стањем.
Евидентно је смањење бројности неких птица из реда Passeriformes,
али са задовољством се констатује већа бројност као и повољнији
тренд популација код дневних и ноћних грабљивица. Нарочито је
изражен код врсте сове Strix aluco. Постављањем вештачких кућица у
реализацији Природњачког друштва „Геа“, бројност је више него три
пута увећана, али при томе не треба занемарити и задовољавајуће
количине хране. Према првом попису птица из 1993. године са свим
специфичностима и статусом, описано је 117 врста – 84 гнездарица,
22 селица, 11 зимских гостију. Најновији попис птица аутор је урадио
2003. године где износи процену бројности, тренд популација, као

Младунци шумске сове

Фотографија: Миливој Вучановић

и мере заштите, али не код свих врста. Списак је увећан за 6 нових
врста: црна рода (Ciconia nigra), орао змијар (Circaetus gallicus),
осичар (Pernis apivorus), бела чиопа (Apus melba), планински попић
(Prunella collaris) и планинска стрнадица (Emberiza cia). Три врсте
су промениле статус: врло редак зимски гост – уралска сова (Strix
uralensis macroura) сада гнездарица, јелова сеница (Parus ater), редак
гост – сада гнездарица и крстокљун (Loxia curvirostra), изузетно редак
посетилац – сада врло чест на сеоби, а постоји и могућност гнежђења.
Тренутно стање орнитофауне Вршачких планина сачињава 123 врсте,
односно 89 гнездарица (84 + 5), селица 22 врсте и 13 врста (11 + 2)
са статусом зимски гост.
ЗНАЧАЈНЕ ВРСТЕ – На Вршачким планинама се налази велики
број врста птица значајних у националним и међународним разме
рама. SPEC CATEGORY (BirdLife International 2004). СПЕЦ – 1: (глобално
угрожене врсте) Aquila heliaca, СПЕЦ – 2: (врсте чије су главне попула
ције у Европи, а имају неповољан статус заштите) Ciconia ciconia, Milvus
milvus, Accipiter brevipes, Otus scops, Caprimulgus europaeus, Coracias
garrulus, Picus viridis, Lullula arborea, Phoenicurus phoenicurus, Lanius
minor, Emberiza hortulana. СПЕЦ – 3: (врсте које имају неповољан статус
заштите у Европи, али се главнина популације не налази у Европи)
Ciconia nigra, Aquila pomarina, Circaetus gallicus, Falco tinnunculus, Falco
peregrinus, Falco cherrug, Perdix perdix, Coturnix coturnix, Grus grus,
Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, Athene noctua, Bubo bubo, Merops
apiaster, Upupa epops, Picus canus, Jynx torquilla, Galerida cristata, Alauda
arvensis, Riparia riparia, Hirundo rustica, Anthus campestris, Saxicola torquata, Muscicapa striata, Lanius collurio. Потребно је лоцирати сва гнезда
врста чија величина гнездеће популације не прелази десет гнездећих
парова, и наведене локације по откривању заштитити.
ЦРНА РОДА (Ciconia nigra) – Од 2000. године нова је врста у
орнитофауни Вршачких планина. Редовно гнезди најмање један пар
у мешовитим листопадним шумама на локацији Сочица – Месић,
где се у великој мери спроводи сеча шума. Успешност у гнеждењу за
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период 2000 – 2004 износи 2,0 младунца. Протеклих година гнезда
су напустила само по два младунца од укупног броја јаја (4). На овим
локацијама црне роде бораве у периоду 20. април – 15. август. Од
мера заштита предлаже се обустава сече шума на ужим локацијама и
престанак узнемиравања од стране ловаца.
ОРАО ЗМИЈАР (Circaetus gallicus) – нова је врста од 1999. године
(Рашајски и Вучановић), када је први пут констатована на широј
локацији Вршачких планина. До 2001. године пронађено је гнездо у
деградираној мешовитој шуми са малобројним боровима (Pinus nigra).
Успешно гнежђење ове врсте из непознатих разлога није забележено
само 2003. године. Већ 2004. примећена су 2 пара на локацијама
Лисичја глава и Ђаков врх. Такође су пронађена два гнезда, али је само
једно било активно. На самој административној граници са Румунијом
(Варадија) гнезди још најмање 1 пар орла змијара (Рашајки и Киш,
2004). Ово је једино познато гнездилиште орла змијара у Панонској
низији и у смислу мера заштита треба му посветити посебну пажњу.

Предлаже се заштита следећих локација: Козлук од 100 mnv
до врха (северна страна), Лисичја глава од винограда 100 m до врха
(северна страна), Широко било – брана, Ђаков врх (цела јужна и
северна страна), Гудурички врх (јужна страна) од подножја до врха.
Бројност у популацији износи од 7 до 10 парова.
БЕЛА ЧИОПА (Apus melba) – Од 2003. године нова је врста у
фауни птица АП Војводине па и читаве Панонске низије. Исте године
у мају, на локацији Кула (399 m) виђен је 1 пар, а већ у јулу виђене су
3 птице. Претпоставља се да је реч о младунцу. Наредне 2004. године
такође је виђен један пар на истој локацији како улеће у мање отворе
у зидинама утврђења. Потребна су даља посматрања. Само утврђење
је већ под заштитом Завода за заштиту споменика културе Србије.
ПЛАНИНСКА СТРНАДИЦА (Emberiza cia) – Нова је гнездарица
не само Вршачких планина већ и читаве АП Војводине (Вучановић,
2000). Честа је гнездарица у суседним Алмашким планинама, Банат
ском рудном горју (Румунија). Вршачке планине се могу сматрати

Повратак орла кликташа на
Вршачке планине 2009. године
Фотографија: Миливој Вучановић

Гнездеће локације држати у строгој тајности и обуставити сваку сечу
шума. Могуће је ширење ареала. На локацији Кремењак у Делиблатској
пешчари 2003. и 2004. године примећен је један пар.
ОСИЧАР (Pernis apivorus) – Такође нова гнездарица. У последњих
5 година Вучановић и Рашајски одредили су најмање 3 локације
гнезда: Широко било, Ђаков врх и Превала, али виђају се и на Лисичјој
глави, Думбрави и Вршачком врху. Године 2003. гнежђење није било
успешно. Потребна су даља посматрања. Као мере заштите предлажу
се обустава сваког узнемиравања и сваке сече шума за време
гнежђења (мај – јул).
УРАЛСКА СОВА (Strix uralensis macroura) – Некада изузетно
редак зимски посетилац, од скоро (1998) нова гнездарица. До 2004.
године констатована су најмање 3 гнездећа пара, а виђају се на више
локација: Козлук, Широко било, Лисичја глава, Ђаков врх и Сочица. У
недостатку природних дупљи користи напуштена гнезда грабљивица
(јастреба кокошара и мишара). Предлаже се постављање вештачких
кућица, а у станишту максимална заштита стабала са пуном био
лошком зрелошћу, посебно натрула са дупљама.

као рубно подручје јужно-карпатске популације. Северне популације
презимљавају у подручју Вршачких планина, али у мањем броју. На
Вршачким планинама се гнезди у мањим остењацима Лисичје главе
изнад 450 m.
Од осталих значајних промена, у периоду 1993 – 2003, услед
нестајања отворених станишта смањује се бројност следећих врста:
Alauda arvensis, ретка гнездарица, постаје врло ретка, Lanius minor,
не тако ретка, сада изузетно ретка, Lanius collurio, врло чест, сада
доста редак, Sylvia curruca, честа, сада ретка, Emberiza hortulana, врло
ретка, последњих година не виђа се. У циљу очувања наведених врста
потребно је заштитити отворена станишта (ливаде и пашњаке). Услед
нарушавања шумских станишта, смањује се бројност следећих врста:
Dendrocopus leucotos, Ficedula albicollis, малобројна, сада изузетно
ретка, Phoenicurus phoenicurus, изузетно ретка, последњих година не
виђа се, Certhia familiaris, малобројна, сада врло ретка, Phylloscopus
sibilatrix, редак, последњих година не виђа се. Неопходно је очувати
настарије састојине, повећати површину заштићених шумских
станишта, а сечу количински и просторно ограничити.

Годишњи билтен
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ПРОЈЕКАТ „ОТВОРИ ОЧИ!“ – ЦЕНЗУС СОВЕ УТИНЕ

У

Милан Ружић*

Србији се гнезди 10 врста сова, од којих 4 живе у непосредној
близини човека. Сова утина или мала ушара, једна је од њих.
Процењује се да у Србији живи око 11.000 парова, а од тог
броја у АП Војводини око 3.500. То је чини најчешћом и најбројнијом
совом код нас. За разлику од других врста, које време ван гнежђења
проводе усамљено или у паровима, утине се сакупљају у велика
јата која могу бројати и по пар стотина примерака. Ова врло
занимљива појава привукла је пажњу орнитолога у Србији који од
2003. године почињу са праћењем такозваних зимских јата утина.
Чланови Научно-истраживачког друштва студента биологије „Јосиф
Панчић” из Новог Сада, заједно са бројним љубитељима птица
из целе Србије током зиме 2007/08 спровели су до сада највеће и
најкомплетније истраживање зимских јата, углавном на подручју
АП Војводине. Главни покровитељ пројекта „Отвори очи!” била
је компанија Књаз Милош и бренд Гуарана, док је Покрајински
секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој кроз
пројекат „Упознајмо сове” финансијски помогао рад на едукацији
школске омладине у неколико градова Војводине. Истраживање је
настављено и проширено и у зимској сезони 2008/09.
Теренска истраживања зимских јата утина спроведена су од
новембра 2008. до марта 2009. године. Циљ првог дела истраживања
био је праћење динамике бројности сова на више од 45 одабраних
локација у АП Војводини и централној Србији. Јата су посећивана 2
пута месечно током 5 месеци. Потпун попис јата и јединки у њима
обављен је од половине децембра 2008. до краја јануара 2009.

године током обиласка више од 500 насеља и више од 50 великих
државних фарми (економија) широм Србије. Прикупљени подаци
се још обрађују, али се већ сада може рећи да је откривено око 500
активних зимујућих јата сова утина, са око 30.000 јединки. Јата су у
просеку била већа него у сезони 2007/08, а разлози још увек нису
утврђени. Јата су најчешће боравила на четинарима поред цркава,
школа, домова здравља и других јавних установа. Ова места су
најпогоднија будући да совама пружају неопходан заклон и мир. У АП
Војводини је откривено око 20 јата која су имала више од 200 сова, а
у Кикинди је поново оборен светски рекорд у величини јата; у центру
града пребројана је 571 сова. Истраживање је настављено у новембру
и децембру 2009. Учесници пројекта су о занимљивим резултатима
истраживања утина у Србији обавестили светску орнитолошку јавност,
која је показала велико интересовање за овај феномен.
Поред истраживања, чланови и волонтери друштва „Јосиф
Панчић” разговарали су са великим бројем људи указујући им
на значај сова, на угроженост и неопходност њихове заштите.
Заинтересованима је подељено 3.000 брошура које описују сове
утине и циљеве пројекта. Полепљено је преко 1.000 врло ефектних
постера који позивају на заштиту сова. Пројекат је имао одличну
подршку медија који су га представили кроз већи број текстова у
новинама, часописима и на интернет страницама, и током десетак
наступа на ТВ и радио станицама. Координатори пројекта су били
Милан Ружић, Димитрије Радишић, Марко Шћибан, Марко Јанковић.
У раду су учествовали и чланови Природњачког друштва „Геа“.

* Научно истраживачко друштво студената биологије „Јосиф Панчић”, Нови Сад

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „АУРОРА” БЕЛА ЦРКВА

У

дружење грађана „Аурора” основано је 18. септембра 2007.
године у Белој Цркви, са идејом да окупи све људе који
желе да својом вољом и креативношћу промовишу здрав
начин живљења и размишљања, и сачувају природне вредности
лепоте којим Бела Црква обилује. Основна област деловања је
екологија, али такође и људска права, култура, млади. Удружење
има 20 чланова и сви су волонтери. До сада су организоване ове
редовне активности: Дан здраве хране, Еко дан – Зелени дан, Дан
борбе против AIDS-а, Дан детета, Час „Чувари природе”. Такође,
реализована су два пројекта намењена младима – „И ја имам шта да
кажем – омладински wеb портал” и „Странац у ноћи, ХИВ ујутру – да
ли вреди?”, које су финансирали Министарство за спорт и омладину
Републике Србије и Извршно веће АП Војводине Секретаријат за
спорт и омладину. Учествовали смо у изради Националне стратегије
за младе и били носилац пројекта „Регионална Зелена агенда”
за општину Бела Црква. Део смо НВО мреже South East European
Pipeline Network, која се бави проблемима утицаја планираног
нафтовода Констанца – Трст на животну средину, јер ће део трасе
захватити и Делиблатску пешчару код Беле Цркве. Учествујемо

на семинарима у земљи и иностранству. Имамо веома развијену
сарадњу са Природњачким друштвом „Геа”, чији су чланови одржали
неколико презентација у библиотеци и основној школи у Белој
Цркви, пројекцију филма „Заштитимо сове” и учествовали у акцијама
Еко дан, гостовали на локалном радију у емисији о екологији коју
уређују чланови Ауроре.
Милан Белобабић
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Суживот са мрким медведом у Србији
Мр Милан Пауновић*

„Сачувати и поново успоставити, у коегзистенцији са људима,
вијабилне популације великих звери као интегрални део екосистема
и предела широм Европе.”
Иницијатива за велике звери у Европи

Српски медвед
Фото: Милан Пауновић

М

рки медвед је као звер, био и остао предмет страха,
поштовања, обожавања, али и интензивног излова у историји
различитих цивилизација. Данас је он највећи европски
копнени месојед, који је у праисторијско и историјско време имао
важну улогу у животу људи. Од далеке прошлости до данас, бројни
су примери везе човека и мрког медведа. Може се рећи да су човек
и медвед, мењајући и модификујући током времена свој однос,
дијаметрално заменили улоге. У праисторијско време, медвед је
за наше претке пре представљао опасност него извор хране и
материјала за преживљавање. У данашње време, када човек све
више осваја и драстично мења природна станишта, судбина мрког
медведа је неизвесна. Последњих деценија, на глобалном нивоу
расте свест о нужности очувања и заштите преостале, још увек
ненарушене природе и свих живих бића, па тако и медведа, као
њеног саставног дела. Због све мање бројности, регресије ареала и
смањења површине станишта, мрки медвед је објекат интензивног
интересовања државних институција и невладиних организација за
заштиту и очување природе широм света, па и на Балкану.
Мрки медвед (Ursus arctos) је једна од 99 врста сисара (Mammalia)
на простору Србије и најкрупнија од 20 врста звери (Carnivora). И
поред тога представља једну од најмање истраживаних врста код
нас. Подаци о бројности и дистрибуцији до недавно су се заснивали
само на ловачким статистикама, извештајима и плановима, док су
истраживања и научни радови о овој врсти били веома ретки. Докази
присуства мрког медвед у Србији потичу из горњег плеистоцена.
У почетку историјског времена мрки медвед је био широко
распрострањен и бројан захваљујући великим континуираним
шумским комплексима који су некада постојали на Балканском
*музејски саветник, Природњачки музеј у Београду

полуострву и целокупном европском континенту. О некадашњем
богатству природе Србије сведочили су многи путописци. У првој
половини ХIХ века, први биолошки записи говоре о присуству мрког
медведа у Србији (Ј. Панчић и Л. Докић). Међутим, већ крајем
ХIХ века, С. Тројановић у прошлом времену говори о „богатству
зверовима”, пре свега у источној, али и осталим крајевима Србије.
Многобројни ратни сукоби и економско-политичке кризе у
Србији током векова, значајно су утицали на девастирање природе,
а пре свега на убрзану и интензивну експлоатацију дрвета и
култивацију шумских станишта, што је доводило до фрагментације
шума и ареала мрких медведа. Осим тога, медведи су често били
прогањани, убијани на разне начине, а неретко су и коришћени
за јавно приказивање – „мечкарење“. У прошлости су медведи,
заједно са другим припадницима реда звери, сматрани за штетну
дивљач, чије је искорењивање било задатак и дужност ради заштите
корисних врста, стоке, усева и људи. За време турске окупације, и
касније у XVIII веку, постојали су специјализовани ловци на медведе,
тзв. мечкари, који су на различите начине убијали медведе. Због
свега тога, бројност ове врсте у Србији је веома варирала.
До спознаје да се „нешто лоше“ дешава са мрким медведима
у Србији, дошло се крајем 1990-тих година. Осим процена о
смањењу ареала и бројности, више него видљива у то време је
била појава мечкарења, као и држање примерака мрких медведа
у заточеништву из различитих порива. Од тада, први пут у
историји Србије, мрки медвед постепено постаје субјект научног
интересовања и истраживања. Први конкретан знак да је држава
препознала угрожени опстанак ове врсте је одлука из 2002. године,
о трајању ловостаја на медведа преко целе године. Током 2004. и
2005. године урађена су прва систематична еколошко-биогеографска
и популационо-генетичка истраживања, да би 2006. године била
реализована прва транслокација из западне у источну Србију ради
оснаживања локалне малобројне популације и постављене основе за
сателитско и генетичко праћење јединки. Године 2006. Министарство

Мечка Милица обележена GPS-GSM одашиљачем
20. јула 2007. у НП Тара. Истог дана пуштена је на слободу
у источној Србији у оквиру пројекта транслокације и
оснаживања популације у источној Србији.
Фото: Ненад Тодоровић.
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Тренутак када мечка
Милица напушта транс
портни кавез и одлази у шуме
Јужног Кучаја
Фото: Милан Пауновић

заштите животне средине Републике Србије покреће израду планских
докумената за заштиту и очување 3 врсте звери, међу којима и мрког
медведа. Овим потезом, иако је приступ многим међународним
документима из области заштите природе тада још увек био у
процесу, Србија се сврстала у ред одговорних и европских држава
које се активно старају о очувању и заштити природе и приоритетних
врста и њихових станишта. Осим тога, израда националних планских
докумената представља и међународну обавезу чију израду је
препоручио Савет Европе.
Данас у Србији медведи нису присутни у АП Војводини и
централним деловима земље, у Шумадији и Великом Поморављу, па
чак ни на ободним деловима ових и суседних регија, што је последица
значајне антропогене модификације ових предела, обешумљавања,
земљорадње и синурбизације. Са друге стране, маргинални делови
Србије на западу, истоку и југозападу представљају подручја средњих
и високих планина, које чине јединствене целине са пределима ван
границе наше земље. Они су углавном шумовити, ретко насељени
и са екстензивном пољопривредном производњом. То су подручја
са највишим вредностима биодиверзитета, и као таква у значајној
мери су оптимална станишта мрког медведа. Најважнији делови
ареала мрког медведа у Србији су маргинални, високопланински
делови АП Косово и Метохија – Богићевица, Проклетије, Јунићке
планине, Паштрик, Коритник, Шарпланина, али и Хајла и Мокра
Гора, и сматрају се оптималним пределима за живот. Готово исто
значајан је и други најважнији део ареала где је медвед стално

Медвед Милоје обележен GPS-GSM одашиљачем
16. априла 2007. у НП Тара. Истог дана пуштен је на
слободу на месту хватања у оквиру пројекта
истраживања популације медведа у НП Тара.
Фото: Бранко Карапанџа

присутан, на планинама Тара са истоименим националним парком,
Звијезда, Шарган и кањон Белог Рзава у западној Србији. Овде је
бројност и густина популације највећа у тзв. средишњој Србији.
Уз ова два подручја, као значајни истичу се још и планине Златар,
Јадовник, Гиљева и Озрен према Црној Гори, као и Голија и Чемерно
према централним деловима Србије. Репродукционе групе (мечке с
мечићима) се у Србији релативно ретко срећу, што може да наведе
на закључак да мрки медвед с правом заслужује сврставање на
листу угрожених природних реткости.
Године 1985. у Србији је живело 168 примерака медведа, од чега
75 на Косову и Метохији. Током 1987. године у Србији је живело 180
медведа, од чега око 100 само на Космету. На основу оптимистичких
података Ловачког савеза Србије бројно стање 1997. и 1998. године се
не разликује много од поменутог. Тада је процењено је у Србији живи
око 160 примерака. Од 1995. до 2005. године, у Србији је забележено
преко 100 налаза медведа, док је током 2006. и прве половине 2007.
године прикупљено још око 70 нових података. Према последњој
експертској процени из 2007. године, бројност медведа у Србији
није већа од 53 примерка, али би код ове процене требало имати у
виду да од 1998. године не постоје процене нити било какви други
статистички показатељи о бројном стању популације која живи на
подручју АП Косово и Метохија.
Бројност мрког медведа Ursus arctos у Србији
током последњих 20 година.

Укупна
површина
(км2)
88.361

Званични подаци
Актуелна
бројност
1985 1988 1997 1998
2005
168 164 160
70 макс. 53
Претходна бројност

Без података за АП
Косово и Метохија
Ипак, интензивирањем мониторинга мрког медведа у Србији
током последњих неколико година, те извођење акције транслокације
два медведа из западне у источну Србију укључујући све пратеће
анализе урађене за ту сврху као што су генетика и телеметријско
праћење, имамо прве основане индиције о постепеном опоравку
популације медведа у нашој земљи. Од 5 националних паркова
Србије, мрки медвед је стално присутан у 3 – НП Тара, НП Ђердап и НП
Шара, а у једном само повремено, односно у пролазу – НП Копаоник.
Посебна пажња очувању врсте посвећена је у НП Тара, где осим
система за вештачко прихрањивање постоји дугогодишња евиденција
и планска документа која сведоче о проценама бројног стања и
штетама. Године 2007. завршен је Стратешки план за очување мрког
медведа у Србији, који још увек чека своју примену. Ипак, генетичка
истраживања настављена су најновијим софистицираним методама у
сарадњи са колегама из Грчке и САД и трају и данас. У току је и обрада
огромног броја података добијених двоипогодишњим праћењем
кретања транслоциране женке (назване Милица) у источној Србији.
Она ће бити упамћена као први медвед који је омогућио сагледавање
екологије, географије и преференције станишта ове врсте у Србији.
Последњи знаци из надлежних државних институција (јануар 2010)
имају охрабрујући тон, јер је на видику нови период истраживања
популација медведа у Србији.

Годишњи билтен
Природњачког
друштва ГЕА
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ЗАШТИТИМО СОВЕ – ПРОМОЦИЈА ФИЛМА
Културни центар Вршац, 4. децембар 2009.

П

риродњачко друштво „Геа“ има, сада већ значајну издавачку
активност. После девет бројева годишњака, једне књиге,
брошуре и збирке стена, на ред је дошло и право ДВД издање
филма. Промоција је одржана у петак 4. децембра 2009. године у
Културном центру у Вршцу, пред више од 80 гледалаца, гостију из
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, Завода
за заштиту природе, представника других удружења и пријатеља.
Тако је Миливој Вучановић, његов аутор и наш активни члан, добио
право признање за дугогодишњи вредан рад.
Еколошко-документарни филм „Заштитимо сове“ настао је од
фото и видео материјала прикупљеног са теренских истраживања
на Вршачким планинама у периоду 1998 – 2009. Аутор у почетку
није имао намеру да од тог материјала направи филм, међутим
током година накупило се више од 12 сати снимака, међу којима
и до сада невиђених кадрова који приказују прави живот сова.
Одабиром најбољих кадрова, настао је филм са надом да ће
допринети побољшању односа људи према природи, самим тим
и према совама. Филм приказује живот 6 врста сова, сва њихова
искушења и тешкоће суживота са људима, али даје и начине како
човек може малим напором воље помоћи овим птицама у борби
за опстанак. Продукција еколошког филма у Србији је оскудна, те
је овај филм обогаћује са до сада необрађиваном темом. Наше
мишљење да филм вреди приказати широј публици подржао је
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи
развој, који је донирао средства довољна за штампање правог,
легалног ДВД издања, у 300 примерака, таквог калитета да се може
појавити и у редовној продаји. Аутор, камера и режија – Миливој
Вучановић, монтажа – продукција „Вила“, трајање 52 минута.

Човек стално мења и преобликује природу. Последица тога
је губитак станишних услова за живот бројних врста биљака и
животиња. Због вишедеценијске сече, на Вршачким планинама
шума је релативно млада и изражен је недостатак старих стабала
које имају шупљине погодне за гнежђење сова. То је узрок
драстичног пада популације више врста сова у јужном Банату.
Ни однос људи у нашој средини према совама није повољан. У
Србији и данас има примера масовног убијања сова због сујеверја.
Покушавајући да променимо стање, већ 10 година наш чланови
постављају дрвене кућице на Вршачким планинама, као замену за
природне дупље. У почетку смо поставили само неколико кућица, у
експерименталне сврхе, да утврдимо да ли је ово реално решење
проблема. На наше велико изненађење, сове и друге врсте птица
су их прихватиле боље него што смо очекивали. У неколико акција,
2002, 2005 и 2007, постављено је више од 50 кућица за уралске,
шумске сове, кукувије, кукумавке и модровране, а у пројекту који
је помогло Извршно веће АП Војводине, 2008. године је направљено
и постављено још 65 кућица. Све ове акције, које су волонтерски
спровели наши чланови, подигле су популацију уралске сове са 2
на 7 парова и учврстиле популацију шумске сове. Наше друштво је
постало познато у Србији по овим акцијама, а наш пример су почели
да следе млади орнитолози из Чачка у Овчарско-кабларској клисури.
То је и основна порука филма – да људима добре воље у
другим срединама дамо пример и идеју шта би и они могли да
ураде. Вршачке планине нису изоловано острво. На дуге стазе,
наш труд биће одржив и имаће смисла само ако људи у другим
срединама почну да брину о својим вредностима и спроводе исте
програме као ми.

Годишњи билтен
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ГНЕЖЂЕЊЕ ВЕЛИКЕ УШАРЕ У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ

В

елика ушара (Bubo bubo) или буљина је највећа сова Европе.
Углавном бира планинска станишта, кањоне и слична места,
мада се може наћи и у низијама и долинама река. У Србији
је заступљена јужно од Саве и Дунава и броји између 30 и 40
парова, док је у АП Војводини готово нестала и последњих неколико
деценија нема званичних података о њеном гнежђењу. Главни
разлози нестајања ове врсте и драстичног пада популације су
уништавање станишта, прогањање и убијање. Буљина је на самом
врху ланца исхране и оно што су орлови међу дневним птицама
грабљивицама, то је буљина међу ноћним. Као и код других
великих предатора у свету птица, њена моћ репродукције је мала
и даје мали број младунаца. Исхрана је разноврсна, лови глодаре,
као што су мишеви и пацови, па и куне и мачке. Велика ушара је
активна ноћу и у Србији још увек нема аутора који су се посебно
посветили њеном изучавању и бројању.
Ове године, после много времена, пар великих ушара поново
се гнездио у јужном Банату. У околини села Дубовац (општина
Ковин), на ободу Делиблатске пешчаре, на самој обали Дунава,
почетком маја константована су два птића стара двадесетак дана.
Гнездо се налазило на тлу на самој ивици пешчаног одсека. Овај
пар као храну користио је животиње које су могле да се нађу на
обалама Дунава (пацови, лиске). Гнежђење је испраћено до краја,
а приликом последње две посете константован је само један птић
који је већ био око четрдесет метара ван гнезда. Младунац је
маркиран орнитолошким прстеном ради лакшег праћења кретања.
Велика ушара је у последњих десетак година виђена и на Вршачким
планинама, тако да постоји претпоставка да се и овде гнезди или ће
се ускоро гнездити.
Миливој Вучановић

Фотографије: Миливој Вучановић

Војкан
Ђорђевић са
младунцем
велике ушаре
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ОРАО КЛИКТАШ (AQUILA POMARINA)
НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА

В

ећ вековима човек мења своје природно окружење и
прилагођава га својим потребама. У ширем окружењу Вршца,
природа се у последњих пар векова битно изменила. Уместо
шума, ливада и ритова имамо оранице. Ова промена утицала је да
ишчезну многе врсте животиња које су некада биле доминантне.
Једна од највећих природних реткости у Србији је орао кликташ
(Aquila pomarina). Због недостатка станишта, угрожен је у целој
Европи. По последњим проценама, популација ових птица у Србији
броји свега 15 парова, а пре само 100 година сматрао се једним од
најчешћих орлова код нас. На Вршачим планинама последње гнездо
је пронађено 1970-тих година. Од тада не постоје подаци о гнежђењу
орла кликташа на Вршачким планинама. Један податак из августа
2000. године бележи да је на подручју врха Лисичја глава виђен пар
са младунцем у лету. Гнездо тада није пронађено, али се сматра да
је орлић излежен на Вршачким планинама. Ове 2009. године, после
више од тридесет година, пронађено је прво гнездо орла кликташа
на овом подручју. У тренутку када је гнездо пронађено птић је већ
излетео из гнезда и стајао на оближњем дрвету. Посматран је још
један пар на супротном делу Вршачких планина.
Орао кликташ је врста која живи на полуотвореним и отво
реним, влажним стаништима. Често насељава долине река, а може
се наћи и на брдским подручјима нижих висина. Храни се углавном
гмизавцима, водоземцима, глодарима и птицама. Изразита је селица

Фотографија: Миливој Вучановић

и зиму проводи у Африци. Крајем априла и почетком маја полаже 1 - 3
јајета. Код ове врсте изражен је каинизам и најјачи младунац, који
се излеже 1 - 2 дана раније, убије остале у гнезду у 95% случајева.
Нагон за каинизмом траје 10 - 5 дана. Ако млађи младунац преживи
овај период, велике су шансе да ће излетети из гнезда. На тај начин,
регулише се бројност орлова у односу на капацитет станишта, тако
да је један младунац оптималан, а други је резервни, ако старији из
неког разлога угине у првим данима живота.
С обзиром да је последњих деценија код нас ова врста доживела
драматичан пад популације, њен повратак је права драгоценост.
Гнежђење указује на опоравак читавог екосистема, да је подручје
богато другим животињским врстама које су неопходне за опстанак
орла и знак је реконструкције ланца исхране на чијем је врху орао. То
је показатељ успеха једне друге акције коју Природњачко друштво
„Геа“ већ три године спроводи у сарадњи са Јавним предузећем
“Варош“ из Вршца, стараоцем предела изузетних одлика „Вршачке
планине“. То је акција уклањања жбунасте вегетације са ливадских
станишта. Због недостатка пашарења и малог броја стоке у селима
у подножју Вршачких планина, некадашње брдске ливаде зарасле
су у жбуње, што битно утиче на популацију ливадских глодара и
могућност грабљиваца да их лове. Уклањањем жбунова, ливаде се
отварају и тако се директно утиче на побољшање станишних услова
који су од виталног значаја глодаре, али и врсте које се њима хране.
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Злочин над природом Вршачких планина
УБИЈЕН ОРАО ЗМИЈАР – ПРИРОДНА РЕТКОСТ СРБИЈЕ

О

рао змијар (Circaetus gallicus) је још једна природна вредност
и реткост Вршачких планина и под заштитом је државе.
У Србији има око 50 парова орла змијара, у АП Војводини
само у јужном Банату, и то свега 6 парова, а у околини Вршца се,
у зависности од сезоне гнезди 2 – 3 пара. Међутим, заштићени
статус није омогућио да суживот са људима пролази без проблема.
Једна одрасла птица убијена је 2001. године. Нов напад на ову врсту
догодио се у октобру 2009. године. Младунац стар око 4 месеца
пронађен је 21. октобра повређен, у подножју врха Вршишор код
села Марковац, на крајњем истоку Вршачких планина. Младунац
је однет на Факултет ветеринарске медицине у Београду, где су
установљена два отворена прелома крила настала од пушчане
сачме. Како је у недељу 18. октобра уочена ловна активност,
претпоставља се да је неко од ловаца или криволоваца упуцао
младунца, који је, затим, три ноћи провео рањен на тлу, док није
пронађен. Оперисан је у петак, 23. октобра, након чега је однет
на Институт за биолошка истраживања у Београду на опоравак.
Наши чланови су случај одмах пријавили Покрајинској инспекцији
заштите животне средине у Новом Саду и Заводу за заштиту
природе Србије, а направили смо и медијску кампању у дневним
новинама и на нашем профилу на страници Facebook. Нажалост,
орао је после три дана угинуо, а претпоставља се да је узрок смрти
био знатан губитак крви и исцрпљеност.

Фотографије: Миливој Вучановић

Овај орао змијар излегао се 2009. године на Вршачим плани
нама, где је још у гнезду маркиран алуминијумским прстеном.
Ова врста је изразита селица и зиму проводи у Африци. Рањен је
непосредно пре поласка на дуг пут. Убеђени смо да ловци знају
ко је починилац овог нечасног дела. Надамо се да ће они сами
убудуће пријављивати своје „колеге“, и на тај начин се енергично
дистанцирати од оних који врше злочине над природом и брукају
одговорне ловце.
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ЗЕЛЕНА АГЕНДА У СРБИЈИ
стратегија прихватљива за сваку општину

Е

колошке невладине организације (НВО) из Вршца, својим
активностима, идејама и пројектима често дају добар пример
цивилном сектору у другим срединама у Србији. Више пута до
сада се догодило да нека наша активност иницира сличну у неком
другом делу државе. Надамо се да ће се то догодити и са пројектом
„Зелена агенда“ који је у Вршцу, Белој Цркви и Пландишту окупио
више НВО. Зелена агенда је, пре свега, грађанска иницијатива која
може обезбедити да локална самоуправа и читава заједница уважи
локални НВО сектор као важног партнера, а локалној НВО може
помоћи да реализује своје идеје и циљеве, па чак и да обезбеди
средства за рад. Са друге стране, локална заједница добија важан
документ који је услов европских интеграција и конкурисања код
фондова ЕУ. Зато препоручујемо свим еколошким НВО да покушају
Зелену агенду да иницирају у својим срединама.
ШТА ЈЕ ЗЕЛЕНА АГЕНДА? Један од важних проблема
препознатих у Србији у области заштите животне средине је
недовољна реформа локалне политике (мали број општина које
су усвојиле Локални еколошки акциони план – ЛЕАП и успоставиле
инструменте финансирања програма мониторинга и заштите

животне средине). Пре неколико година, у Србији је на локалном
нивоу, у пар општина започет процес израде ЛЕАП-а. Процес је
ускоро добио законску потврду, јер по члану 13. Закона о заштити
животне средине (135/2004), постоји не до краја дефинисана
обавеза доношења локалних акционих планова. На крају 2009.
године, фактичко стање у Србији је да постоји не више од 35
општина које су процес привеле крају или барем започеле.
Проблеми постоје и у оним општинама које су ЛЕАП усвојиле. После
почетног задовољства и оптимизма након усвајања у локалној
скупштини, у готово свим општинама је наступило разочарање,
због тога што имплементација ЛЕАП документа није заживела, или
у ређем броју случајева, није испунила очекивања.
Зелена агенда је концепт који успешно помаже у превазилажењу
неких од наведених пробема. То је адаптација Локалне агенде
21, њене методе су сличне, али је по обиму мања и усмерена ка
промовисању вредности локалне средине. Због методологије, мањег
обима и трошкова, прихватљива је за мање и недовољно развијене
општине, а могу да је воде НВО. Зелену агенду је развила холандска
организација Мilieukontakt international први пут у Румунији. До сада
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се спроводила у Молдавији, Русији и Хрватској. Тренутно се спроводи
у 20 локалних заједница у 5 држава западног Балкана. У Србији се
спроводи у општинама Вршац, Бела Црква, Пландиште, Књажевац
и Сремска Митровица. У нашој и две суседне општине, процес
координира Еколошки центар „Станиште“ из Вршца, а партнери
су Еколошко друштво „Природа и здравље“, Еколошко удружење
„Авалон“, Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним
лицима, Покрет горана, планинари и Природњачко друштво „Геа“ из
Вршца и Удружење грађана „Аурора“ из Беле Цркве.
Зелена агенда је отворен демократски процес укључивања
цивилног сектора (локалне еколошке и друге НВО), економског
сектора (предузећа и установе) и локалних власти у израду
стратегије одрживог развоја, по принципу „одоздо нагоре”, са
циљем дијалога и договора око важних питања животне средине.
Зелена агенда даје рационална и одржива решења за проблеме
животне средине и афирмише позитивне вредности, које постају
део званичне локалне политике, без обзира на тренутну политичку
вољу. Зелена агенда је првенствено грађанска иницијатива и на
њу полажу право грађани, па је логично да су њихови захтеви
према локалним властима исти и не зависе од избора, политичких
комбинација и нагодби. На тај начин се омогућава континуитет
решавања проблема, а онемогућава прекид позитивних процеса
сменом власти. То представља својеврсни изазов јавног поверења
и потврду да је локална власт заиста спремна да саслуша мишљење
грађана, да ли је приступачна, вољна и способна да учини оно
што грађани препоручују. Документ је важан услов међународних
интеграција, јер је показатељ демократичности одлучивања у
области заштите животне средине на локалном нивоу.
ШТА НВО ДОБИЈАЈУ ЗЕЛЕНОМ АГЕНДОМ? За разлику од неких
стратегија (ЛЕАП) чије иницирање започиње локална самоуправа,
Зелену агенду увек иницирају локалне НВО, које успостављају
радне групе у својим заједницама. Задатак радних група је да
путем договора дефинишу стратегију локалног одрживог развоја
током серије састанака, уз консултације и активно учешће јавности
и започну са имплементацијом конкретних активности и пројеката
за унапређење квалитета живота у заједници. Резултати радних
група се сакупљају у један завршни документ – Зелену агенду, коју
усваја локална скупштина и тада она постаје део званичне локалне
политике. У документ могу ући и сви планови и активности локалних
еколошких НВО. На тај начин се обезбеђује легитимитет активности
и циљева НВО и могу се обезбедити средства за реализацију из
локалних, републичких и међународних извора.
Milieukontakt international (MKИ), као организација носилац
пројекта у 5 држава Балкана, различитим активностима помаже и
обучава локалне НВО да наставе процес и након завршетка пројекта
и финансијске подршке. На локалном (националном) нивоу, група
тренера је прошла обуку и њихов задатак је да помажу локалним
заједницама (НВО и радне групе) у процесу израде Зелене агенде.
Тренери су стручњаци у разним областима које доприносе подизању
капацитета НВО и чланова радних група за будуци самостални рад
(писање пројеката, фондрејзинг...). МКИ нуди услуге консултација и
тренинга, помаже (финансијски и знањем/искуством) при развоју
одрживости кроз обуку на подручју интернет комуникације и првим
корацима у стварању националне платформе. Обезбеђен је и део
новца за почетак конкретних акција које се ће одредити у самом
завршном документу. На регионалном (међународном) нивоу,
омогућена је размена искустава и података између заједница које

учествују у процесу. Организују се радионице, семинари и студијска
путовања на којима се учесници подучајавају о законима ЕУ из
области заштите животне средине и о успешним примерима из
земаља ЕУ.
Током спровођења Зелене агенде у Вршцу, Пландишту и Белој
Цркви, МКИ је пружио помоћ у реализацији конкретних акција и
суфинансирао промотивне активности и пилот пројекте – Камп
„Млади чувари природе” и „Пријатељи природе“, у организацији ПД
„Геа“ и ЕЦ „Станиште“, изложбу фотографија „Бела Црква – некад и
сад“, у организацији УГ „Аурора“ и штампање туристичко-културног
водича кроз општину Пландиште.
Више информација о пројекту можете добити на адреси www.
greenagenda.net/serbia
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МЛАДИ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
20 – 23. мај

О

ни који се баве активностима на очувању природе у
Србији, примећују да ниво знања, свести и одговорности о
вредностима природних добара и потреби њиховог очувања
у општој популацији није довољно развијен ни у једној генерацији
и друштвеној структури. Слично је у случају Вршчана и природног
добра „Вршачке планине“. Наше друштво годинама ради на
очувању природе, али се труди да прошири активности на ширу
заједницу. Зато смо иницирали и учествовали у реализацији више
програма са циљем активног укључења младих у обликовање
друштвене свести о значају одрживог развоја и очувања вредности
заштићених природних добара. Промену друштвене свести желимо
да покренемо прво код младих, који ће постати носиоци промене у
широј заједници.
Једна од таквих активности је камп „Млади чувари природе“
на Вршачким планинама, за ученике петог и шестог разреда из
свих 11 основних школа на подручју општине Вршац. Ученици
ће кроз радионице, едукацију и конкретне активности на терену
утицати на локалну заједницу да се брижљивије односи према
природном добру Вршачке планине, пружиће конкретну помоћ
стараоцу у реализацији програма заштите и показати пример
осталим заједницама и срединама у Србији како се са мало
средстава и пуно воље, може доста урадити на заштити природе.
У периоду од 3. до 6. октобра 2007. године, одржан је 1. Камп
„Млади чувари природе“. Том приликом је 33 деце, ученика V и

VI разреда из свих основних школа на подручју општине Вршац
прошло програм Кампа. По завршетку Кампа, издвојила се група
заинтересоване деце која је наставила активности у природном
добру, помажући ренџеру у његовом раду, што показује успешност
и оправданост Кампа. Примећен је и позитиван утицај полазника
Кампа на вршњаке у правцу веће заинтересованости за боравак у
природном добру и проблеме његове заштите. Охрабрени успехом,
организовали смо 2. Камп, од 1. до 4. октобра 2008. године.
Учествовало је 37 деце, од којих је двоје учествовало на првом
кампу, а остали су били ту по први пут. Резултати су били још бољи,
нарочито локална медијска подршка. И из ове групе деце издвојило
се десетак који помажу ренџеру.

Да би се постигла већа разноврсност програма, одлучили
смо да трећи по реду камп одржимо у мају, када се могу урадити
и друге активности, које се не могу извести у октобру. Укупно
је учествовало 35 ученика из свих вршачких основних школа.
Програм је био занимљив. Одржана је настава у природи на
Ђаковом врху (449 м), на чијим су ливадама показане ретке и
лековите врсте биљака. У поподневном и вечерњем термину
одржано је неколико презентација вредности Вршачких планина,
ликовна радионица и астрономско предавање са посматрањем
ноћног неба телескопом. Следећег дана ученици су обишли
станишта за водоземце, поставили кућице за птице, сакупљали
отпад, а увече се такмичили у квизу знања. Последњи дан био је
резервисан за обилазак терена и посматрање ретких врста птица.
Овакав приступ млади су прихватили, јер заједно са роди
тељима и наставницима често нас питају када ћемо организовати
следећи камп. Да ли ће га бити, зависи од тога да ли ће донатори,
а пре свих локална самоуправа препознати овај важан и успешан
начин улагања у будућност природе Вршачких планина.
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4. ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ КАМП
5 – 12. јул 2009.

заједница има унапређено природно добро, а студенти материјал
за семинарске и дипломске радове и јединствену стручну праксу.
Радне активности су биле сваког дана од 8 до 15 часова.
Вечерњи термини су резервисани за обраду дневних резултата,
припрему за наредни дан, едукацију, али и дружење. Резултати
кампа су одлични. Прецизно је обележено 35 хектара у I степену
заштите на Лисичјој глави и Каменолому. Координате сваке
обележене тачке ушле су у базу података. Географи су урадили
ГИС елементе и припремили око 20 тематских карти. Биолози су
сакупили доста теренског материјала лептирова, херпетофауне,
ретког и лековитог биља, маховине и гљива. До краја 2009. године
завршено је неколико семинарских и дипломских радова чији
је практичан део урађен управо на кампу. Активности студената
различитих факултета су се уклапале и допуњавале, тако да је било
доста тимског рада и припремних састанака.
Студентима се придружила група од 10 волонтера, чланова
Природњачког друштва „Геа”, који су свакодневно радили на терену.

М

лади људи су велики, али слабо коришћен потенцијал.
Нажалост, они су углавном пасивни посматрачи, а када се и
укључе у решавање неког питања, њихово мишљење се не
уважава, што доводи до даље незаинтересованости. Активирањем
младих и укључивањем у конкретне акције на спровођењу програма
заштите у природном добру Вршачке планине, подстиче се њихов
утицај на општу популацију о значају очувања природних добара.
„Омладински волонтерски камп“ осмислили су чланови нашег
друштва, Вршчани који студирају биологију и географију. Они су
дошли на идеју да позову своје колеге студенте и асистенте из
других градова, уложе време, труд и знања и помогну стараоцу
у реализацији програма заштите на Вршачким планинама кроз
конкретне послове. Први камп одржан је 2006. године, а овогодишњи
је четврти по реду и окупио је 20 студената са 3 факултета –
Грађевински (одсек Геодезија) и Географски из Београда и Биолошки
из Новог Сада. Пример активности које студенти могу да обаве је
обележавање унутрашњих и спољних граница природног добра.
Ова важна активност се врши по Правилнику, жутом фарбом по
дрвећу и стенама, догледно. То је скуп и дуготрајан посао, с обзиром
да треба премерити око 190 хектара граница само у I степену
заштите и ангажовати стручњака геодета, а студенти геодезије су
предложили да то обаве бесплатно. Обележавањем се визуелно
разграничава где су забрањени сви облици коришћења, а где
владају ограничења. Служи у едукативне сврхе и помаже стараоцу у
надзору, јер тако грађани и посетиоци знају где који режим заштите
важи. Са испуњавањем ове обавезе, старалац има проблема, јер
главни корисници простора ову активност сматрају штетном за своје
интересе. Студенти Биолошког и Географског факултета предложили
су послове на идентификацији, мапирању и праћењу природних
вредности, побољшању станишних услова за ретке и заштићене
врсте и увођење елемената ГИС-а. Корист је вишеструка – старалац
има бржу и јефтинију реализацију програма заштите, локална

Посебно се захваљујемо др Јелени Гучевић (геодезија), др Мишку
Милановићу (географија), др Горану Аначкову (биологија) на помоћи,
ангажовању и теренском раду. Такође, помињемо да је важну улогу у
осмишљавању кампа имао др Вукан Огризовић, Вршчанин и један од
оснивача Природњачког друштва „Геа“. Овај пројекат је реализован у
сарадњи са Еколошким центром „Станиште“, а донатори су били
Министарство животне средине и просторног планирања, Фонд за
отворено друштво у Србији, Покрајински секретаријат за спорт и
омладину и ЈП „Варош“ из Вршца.
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ПРИЈАТЕЉИ ПРИРОДЕ

П

риродњачко друштво „Геа“ већ неколико година помаже
стараоцу Вршачких планина у спровођењу програма активне
заштите биодиверзитета. Наши чланови волонтирају, а
друштво конкурише за средства потребна за набавку материјала
код различитих донатора. На тај начин се боље и брже остварују
програми заштите. Међутим, свесни смо да Вршачке планине нису
изоловано острво и да наше активности на дужи рок нису одрживе
и даће мањи ефекат уколико и неки други људи у широј околини
не започну сличне програме у својим срединама. Зато другим
удружењима предлажемо низ једноставних акција које могу
урадити волонтери и аматери, проверено дају добре резултате у
очувању биодиверзитета, а могу се реализовати у другим деловима
АП Војводине и Србије. Неколико таквих активности које годинама
спроводимо објединили смо у пројекат „Пријатељи природе“, који
је реализован у периоду септембар – децембар 2009, у сарадњи са
Еколошким центром „Станиште“ из Вршца, уз финансијску помоћ
Министарства спољних послова Холандије и Фонда за заштиту
животне средине Републике Србије.

Оно што тим волонтера може да уради на Вршачким планинама,
а што је у програму рада стараоца, јесте уређење станишних услова
за ретке и угрожене врсте (сове, текунице и роде) и уређење
планинарских стаза. 1) Због сече шуме на Вршачким планинама
приметан је недостатак старих и шупљих стабала у којима би сове
могле да се гнезде. Због тога је број сова последњих деценија
драматично опао. Наши чланови годинама уз помоћ општине и
АП Војводине праве дрвене кућице и постављају их на подручје
Вршачких планина, како би повећали могућност гнежђења. До
сада је направљено и постављено око 100 кућица. Број парова
уралских сова повећан је са 3 на 7, што говори у прилог успешности
овог концепта. Током пројекта постављено је 20 дрвених кућица за
модровране. 2) Текунице су глобално угрожене и налазе се на црвеној
листи. На подручју општине Вршац оне живе само на изолованим
ливадама у околини села Стража, док су на Вршачким планинама

ишчезле. Разлог нестанка је недостатак стоке и пашарења у селима
на ободу Вршачких планина, па се ливадска вегетација заменила
шикаром. У недостатку паше, ливаде је потребно косити и текунице
ће се вратити. Током октобра 2009, очишћена је једна ливада
површине 2 хектара у близини села Мало Средиште. 3) Роде своја
гнезда често праве на електричним стубовима. На тај начин излажу
себе и своје потомство опасности од струјног удара, а напонску
мрежу кваровима. То је разлог због чега електродистрибуција руши
родина гнезда. По узору на нека искуства из суседних земаља,
2008. године, наши чланови су поставили 4 металне платформе које
подижу гнезда на безбедну удаљеност од жица по селима општине
Вршац. У пројекту „Пријатељи природе” планирано је постављање 4
нове платформе које су направљене, али је монтажа одложена за
фебруар 2010. године због временских услова. 4) До пролећа 2008.
године чишћење стаза од отпада била је редовна активност у априлу
и септембру у организацији општине Вршац. Од тада општина ову
акцију не спроводи. Међутим, наше Друштво проналази начине
како ће самостално да настави ову корисну акцију. У оквиру пројекта
„Пријатељи природе“, 60 волонтера из 8 еколошких и планинарских
друштава обележило је 26. септембар, Међународни дан чистих
планина, радном акцијом сакупљања отпада који су оставили
несавесни посетиоци. Сакупљено је више од 50 пластичних џакова
отпада са подручја Вршачких планина. Посебно истичемо да је
у акцији учествовало 6 наших пријатеља из Решице (Румунија),
представника НВО „Експлоратори“ и „Салвамонт“.
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6. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

Дом омладине Вршац, 11. децембар 2009.

Т

оком путовања, планинарења и истраживања природе,
чланови Природњачког друштва „Геа“ ураде велики број
снимака. У том мноштву, увек се ухвати понеки занимљив
детаљ, који вреди приказати. Управо од таквих детаља, сваке
године у децембру, направи се изложба фотографија. Теме
изложби су – лепо у природи, човек и природа, урбано и природа
и слично. Жеља нам је да покажемо шта је то лепо током боравка,
одласка и повратка из природе, али и да промовишемо вредности
нашег непосредног окружења, тако да увек посветимо неколико
фотографија Вршачким планинама и Делиблатској пешчари.
Још на првој изложби 2004. године, одлучили смо да фото
графије не оцењује класичан жири, већ да то уради публика. Сваки
посетилац добија гласачки листић, бира 3 фотографије и додељује
им 5, 3 и 1 поен. Победник је аутор чија фотографија сакупи најви
ше поена. Посетиоцима се свиђа овакав приступ, јер нису само
посматрачи, већ и активни учесници који гласањем износе свој
суд о фотографијама, али и о нашем раду и активностима. На овај
начин се добија објективност избора, јер осим редног броја нема
других података о фотографијама, ни имена аутора.

Клисура Цесне, Румунија
Фотографија: Милан Белобабић

Један вршачки таван
Фотографија: Миливој Вучановић

У петак 11. децембра изложба је одржана шести пут. У сали
Дома омладине изложене су 42 фотографије 15 аутора. Како су сви
аутори аматери и наши чланови, критеријуми одабира нису били
строги, па и на уштрб квалитета, јер смо желели да укључимо што
више аутора, да на изложби буде што више различитих детаља и
активности. Ипак, неколико фотографија се издвојило. Овогодишњи
победник је Милан Белобабић, члан друштва из Беле Цркве. Од 60
посетилаца који су гласали, за његову фотографију определило се
њих 16, а сакупила је 57 поена. Другопласирани је био Владимир
Стајић са 39, а на трећем месту је фотографија Миливоја Вучановића
са 38 поена. Четврто и пето место освојили су поново Белобабић
и Вучановић са 34 и 31 поеном. Награде за прва три места су
бесплатна путовања у организацији друштва у 2010. години.
Овогодишња изложба имала је и наставак. Све фотографије
поставили смо на наш Фејсбук профил и позвали пријатеље да
одаберу које им се свиђају. Овога пута није било ограничења
у броју одабраних фотографија, а сваки глас важио је 1 поен.
Зато се резултати интернет гласања нешто разликују од оних на
изложби. Сва три прва места заузео је Милан Белобабић, а његова
победничка фотографија са изложбе, победила је и у интернет
гласању са 65 гласова.
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ПУТОВАЊА У 2009.

Пуних 9 година наше друштво организује путовања по Србији и околним земљама. Концепт је увек сличан – посећујемо неку планину
и друге природне вредности, али и културно-историјско наслеђе. До сада смо имали по 6 – 7 путовања годишње и то увек са пуним
аутобусом. Нажалост, 2009. година била је кризна, због беспарице људи су се одрекли свега што није неопходно, а то је туризам. Први
пут од када путујемо, неке излете смо морали да откажемо. Само једно вишедневно и 5 једнодневних путовања, са осетно мањим бро
јем путника – то је овогодишњи биланс. Ипак, одржали смо континуитет и надамо се да ће се у 2010. години све вратити на своје место.

ВАЉЕВСКЕ ПЛАНИНЕ 3
ЈАБЛАНИК (1274 м) И МЕДВЕДНИК (1244 м)

В

5. април 2009.

аљевске планине су орографска целина, издужени брдскопланински појас, који изразито представља природну
границу простирања северозападне Србије према југу. Овај
појас пружа се у дужини од 100 километара у правцу западисток. У склопу Ваљевских планина су целине: Медведник (1244
метара), Јабланик (1274), Повлен (1347), Маљен (1103) и Сувобор
(864). На северозападу, Ваљевске планине се настављају појасом
Подринских планина, затим се на западу преко Дрине и планине
Јелице повезују са осталим планинама Динарског система, док
су на истоку, изворишним крацима реке Љиг и Накућанском
преседлином одвојене од Рудника. Унутрашњи, северни део лука
Ваљевских планина затвара басен слива Колубаре, а спољашни
је у свом југозападном делу експониран према долини Дрине и
Западне Мораве на југу. У геоморфолошком и орографском погледу
ово су планине средњих висина чија је доминантна планинска
маса између 900 и 1100 метара надморске висине. Темена ових
планина чине пространу заравњеност која се од 700 м на Сувобору
поступно пење до 1000 м на Маљену и до 1100 м око Повлена,
Јабланика и Медведника, затим, западно заравни се спуштају од
1000 до 800 м, поред Дрине. Заравни су просечене котлинама,
долинама са кањонима, од којих је кањонска долина реке Градац
најизразитија. Бројни су извори и врела, на пример, врело Граљдца,

Предео на Јабланику

Љига, Таорска, Пакљанско, у клисури Сушице, те низ већих извора и
бројне реке и потоци. Овај занимљив предео Србије, наше друштво
трећу годину за редом посећује захваљујући пријатељима из
Планинарско-еколошког друштва (ПЕУ) „Повлен” из Ваљева. Овога
пута 47 наших чланова и пријатеља кренуло је пут Ваљева, а
20 њих је планинарило освојивши врхове Јабланик и Медведник.
Планинарска траса почела је са превоја Дебело брдо, на 1000 метара
висине. Овај превој одваја масив Повлена који се пружа источно и
Јабланика западно. До врха Јабланика није нам требало више од сат
ипо хода и благог успона. Врх је раван и доста простран, без шуме,
тако да је видик био добар. Успон на Медведник трајао је дуже, био
је тежи и траса је водила кроз шуму. Кретање је било мало отежано
због заосталог снега. Када се све сумира, траса није била тешка, али
је препешачено подручје пространо. Од Дебелог брда, преко оба
врха до села Совач нашој групи је требало мање од 7 часова хода, уз
преваљених 20 километара. Одлична шетња по лепом и притомом
пределу. Касније смо се спојили са туристичким делом наше групе
који је време провео у обиласку манастира Пустиња, Бранковине
и Ваљева. Захваљујемо се нашим пријатељима из ПЕУ „Повлен“ на
труду и дочеку. Планинарима Србије који још нису посетили овај крај
препоручујемо ову и све друге трасе на Ваљевским планинама и
дружење са добрим планинарима и домаћинима из Ваљева.

Борски стол
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ЗАПАДНИ ЂЕРДАП

П

18. јул 2009.

риродњачко друштво „Геа“ је од 2003. године више пута
организовало посете разним деловима Ђердапа. Овај предео
доживљавамо као свој, јер је у нашој широј околини и има
еколошких веза са Вршачким планинама и нашим непосредним
окружењем. Због близине и занимљивих природњачких садржаја,
не представља нам оптерећење да посећујемо Ђердап и чешће, у
краћим излетима. У пријатно свеже јутро крећемо комбибусом ка
Банатској Паланци, па скелом преко Дунава до Рамске тврђаве, где
се краће задржавамо. Пут нас даље води кроз Велико Градиште до
Голупца, где се задржавамо на градском кеју, уживајући у погледу на
Дунав широк преко пет километера и призору сурфера на даскама са
једром. Следеће заустављање је Голубачка тврђава од које почиње
100 километара дуга Ђердапска клисура. Настављамо даље до
Бољетинске реке, где силазимо са Дунавске магистрале у сам кањон.
Бољетинска река је на овом месту пробила седиментне стене и
учинила видљивим геолошке слојеве који су као листови странице
књиге, створивши својеврсну геолошку „читанку“, објекат геонаслеђа
од европског значаја и по мишљењу Јована Цвијића„најзанимљивије
брдо у Европи. У непосредној близини кањона је Музеј Лепенски вир,
који је, на жалост, био затворен због реновирања. Налазимо аласе
који су расположени да нас возе чамцем по Дунаву. Чамац сече
немирне таласе, ветар нас повремено запљускује водом, док ми
гледамо стеновите литице Гребена. На једном месту археолози су
пронашли ново налазиште, доказ да древна прошлост Ђердапа још
није открила све своје тајне. Враћамо се ка Лепенском виру и док се
једна група одмара у ресторану, мањи број се одлучује за купање у
Дунаву. Нису се баш пријатно осећали, река је хладна и брза, а дно

муљевито и обрасло алгама. После паузе, пут нас даље води ка ушћу
Поречке реке које је изградњом бране и хидроцентрале Ђердап 1
претворено у широк залив. Настављамо обалом до села Мосна где
је ушће Поречке реке. Примећујемо велике наносе блата. Некада
је ту био резерват птица мочварица, али сада не видимо ни једну.
Ни мештани се не сећају када су их последњи пут видели. Крећемо
назад путем којим смо дошли и кратко се задржавамо у Доњем
Милановцу, где набављамо сувенире, фигуре популарног Лепенка,
копије кипова из Лепенског Вира.
За оне који су кренули због планинарења, тек тад је уследио
прави догађај. Кроз кањон пеке Песаче крећемо на успон ка
литици Соколовац. Пут је вијугав, пролази кроз густе букове шуме
и пропланке, има и њива и по која кућа. Срећемо мештане, кажу да
им ретко долазе гости са стране, једна група је била пре пет година.
Изненадили су се кад смо рекли да је то била наша група на ранијој
екскурзији, када смо дошли горњим путем Добра – Бољетин. На саму
литицу високу 500 метара избијамо у сумрак. Пружа се диван поглед
на Дунав са висине, али време се мења и следи убрзан повратак кроз
кањон Песаче, да не бисмо покисли. У повратку нас затиче мрак, на
крају планинске стазе чека нас комбибус и део групе који је ово време
провео у селу Добра. По GPS-у смо препешачили 16 километара за три
и по сата. Двадесетак минута после поласка комбија наилази олуја и
права провала облака. Непогода као да се спојила са Дунавом у коме
се огледају бљесци муња. Незабораван, али и застрашујућ призор.
Непогода ускоро пролази и ми се враћамо у Вршац. За нама је остао
један дан пун утисака које ћемо сигурно дуго памтити.
Драган Лазаревић

БOРСКИ СТОЛ (1155 м)

Б

8. август 2009.

орски стол је занимљива планина коју смо одавно желели да
уврстимо у наш програм путовања и посетимо, чиме бисмо
наше познавање источне Србије употпунили за још један
детаљ. И поред кризних времена и материјалних тешкоћа, одлучили
смо да отпутујемо, макар у „скраћеном“ саставу и на један дан,
комбибусом или бар комбијем. Траса је била до Банатске Паланке, па
скелом преко Дунава и даље кроз Ђердапску клисуру. После краћег
задржавања код Голубачке тврђаве и у Доњем Милановцу, од села
Мосна и Поречког залива настављамо долином Поречке реке ка Бору.
Од села Бучје прелазимо на лошији пут све до места које је најближе
планинарском дому на Столу. Последњих неколико километара до
дома смо савладали пешачењем, јер пут није намењен за моторна
возила. Планинарски дом је на врло лепом месту, поред малог језера
у чијој се води огледају стрме литице планине Борски стол. Делимо
се на две групе, једна остаје у дому, а друга креће на успон у само
врело летње подне. Врх се издиже као валовита висораван, са три
стране одсечена стрмим, скоро вертикалним литицама високим 200
до 300 метара. Успон је могућ само са једне косе стране и наша група

креће вијугавом планинарском стазом на тој страни. На врху је плато
обрастао планинским цвећем. Поглед је импресиван, преко стрмих
литица виде се планине Дели Јован на истоку и Велики крш на западу.
Ту затичемо планинаре из Пољске са којима се фотографишемо и
крећемо назад ка дому. Најупорнији су се и окупали у хладној води
малог језера код дома, што је подстакло жељу да посетимо и Борско
језеро. Управо на путу ка језеру, догодио се квар на кочницама
комбибуса код рудника Велики кривељ. После застоја од сат и по,
веома полако настављамо ка Бору, где се задржавамо краће време
у разгледању центра града. Већ је био сумрак кад смо стигли до
Борског језера, тако да ништа није било од купања, али ћемо га
свакако посетити неки други пут. Следи дуг и вијугав успон до
превоја на Црном врху познатом по снежним сметовима и прекиду
саобраћаја зими. Даље нас пут води ка Жагубици, где се задржавамо
краће време, па долином Млаве до нама добро познате Горњачке
клисуре и преко Пожаревца до Вршца. Успешан излет је протекао у
добром расположењу, а група мала, али задовољна.
Драган Лазаревић

Годишњи билтен
Природњачког
друштва ГЕА
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ГОДЈАНУ И БАЊА ХЕРКУЛАНЕ – РУМУНИЈА
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Природњачко друштво „Геа“ је међу
планинарима у Србији постало познато по
путовањима у Румунију. Шест година заредом
организујемо путовања по Румунији и до
сада смо обишли 6 националних паркова,
успели се на највише врхове Карпата, обишли
велики број манастира, цркава, двораца, музеја, градова и
других знаменитости. Чланци на српском језику о природи
Румуније су реткост, а ми у сваком броју годишњака објавимо
радове које нам шаљу стручни сарадници администрације
паркова. Представили смо до сада 4 национална парка Румуније.
Наше путописе радо читају планинари по Србији. Румунија је
велика и занимљива земља у нашем непосредном суседству,
изванредно лепе природе, високих планина, богатог кулурног
наслеђа, са нама наклоњеним, пријатељским, православним
народом, и ценама сличним домаћим. До пре 20 година ретко
ко је у Румунију одлазио, скоро нико из ње није долазио, тако да је за туристе и планинаре из Србије прилично нова и неистражена
дестинација. Посетили смо крајеве и планине које још ниједно планинарско друштво из Србије осим нас није обишло. Трудимо се да нека
одредишта понудимо први у Србији и у томе успевамо. Признајемо да имамо предност у односу на друге, јер због Вршачких планина,
природних вредности које делимо и близине границе, упућени смо на комшије и имамо доста пријатеља у Румунији. То нам олакшава
боравак и набавку свега што нам је потребно, али и тражење нових места за посету. Овога пута се најсрдачније захваљујемо нашем
пријатељу Валентину Балабану из Решице, шефу горске службе спасавања „Салвамонт“ за жупанију Караш-Северин, који нам је помогао у
припреми излета у Бању Херкулане и планине Годјану. Провели смо три лепа дана у Бањи, али са планинарењем нисмо имали среће. Укупно
је 27 људи било на овом излету из Вршца, Беле Цркве, Панчева, Смедерева, Београда и Зрењанина.
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