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Хоћете да научите да распознајете птице у природи? 
 
 
Друштво  за  заштиту  и  проучавање  птица  Србије  позива  заинтересоване  учеснике  на 
теренску обуку за распознавање птица у околини Новог Сада, Београда или Чачка. 
 
Обука  има  за  циљ  да  упозна  учеснике  са  неким  од  најчешћих  птица  у  реалним 
условима у природи. Такође, циљ је да се учесници припреме за различите програме 
које  води  ДЗППС  у  вези  проучавања  птица,  њиховог  распрострањења  и  посебно 
пописивања  обичних  врста.  На  крају  обуке  учесници  полажу  тест,  а  ако  га  положе 
добијају  сертификат о положеном курсу од nорвешког  универзитета Норд Тронделаг, 
сертификацију да умете да распознајете птице по изгледу и оглашавању. 
 
 
Место одржавања обуке: региони градова Нови Сад, Чачак и Београд. 
 
Крајњи рок за пријављивање: 30.3.2014. 
 
Почетак обуке: 5. 4. 2014. 
Завршетак обуке: 15. 9. 2014. 
Трајање: 16‐20 дана. Обука се организује сваке седмице по два дана у периоду од 5. 4. 
до 22. 6. 2014. Године. Поред локалне обуке (Београд, Чачак, Нови Сад), планирани су и 
заједнички  (национални)  одласци  на  дводневне/тродневне  обуке  на  подручју  НП 
„Копаоник“, ПИО „Долина реке Пчиње“ и СРП „Царска бара“ / ПП „Русанда“.  

 
Ко може да учествује: 

‐ Препоручује се студентима на смеровима који се баве птицама и природом; 
‐ Свим љубитељима природе који желе да науче да препознају птице по изгледу и 

оглашавању; 
‐ Приоритет ће имати учесници на ранијим истраживачким активностима којa  су 

организовале орнитолошке и друге природњачке НВО; 
‐ Свако  ко  је  завршио  средње  образовање  или  има  више  од  5  година  радног 

стажа  (старији  од  18  година).    Овај  захтев  је  наметнут  од  стране  норвешког 
универзитета (HiNT), јер универзитет може да издаје сертификате само за људе 
преко 18  година. Млађи  учесници могу  да  учествују  на  обуци,  али  не могу  да 
добију сертификат док не наврше 18 година. Мимо тога, ми ћемо укључити све 
заинтересоване,  једино  је  потребно  да  учесник  прође  улазни  тест.  Свако  ко 
положи финални тест биће укључен у текуће истраживачке активности ДЗППС‐а. 
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Услови:  

‐ Да  прођете  почетни  тест  за  распознавање  птица  по  изгледу  и  звуку  на  сајту 
норвешког универзитета HiNT, www.birdid.no, како би установили ваше почетно 
знање о препознавању птица.  

o Инструкције за регистрацију за тест можете да видите овде 
www.pticesrbije.rs/pdf/instrukcije‐za‐prijavu.pdf  
o Линк за тест www.birdid.no  

‐ Да попуните формулар за пријаву до 30.3.2014. Преузмите формулар овде 
www.pticesrbije.rs/pdf/formular‐za‐prijavu‐ucesnika.doc 
‐ На крају обуке радите финални тест за распознавање птица по изгледу и звуку. 

Помоћу  почетног  и  финалног  теста  ћемо  моћи  да  оценимо  колико  сте  ви 
научили и колико добро смо ми радили.  

‐ Свако ко се пријави да учествује у обуци сагласан je да ради почетни и финални 
тест  за  распознавање  птица  по  изгледу  и  звуку  преко  сајта  норвешког 
универзитета www.birdid.no  
 
 

Трошкови 
‐ Обука и тестирање су потпуно бесплатни.  
‐ Сваки  учесник  покрива  своје  текуће  трошкове  путовања,  ноћивања  и  исхране 

током националних и локалних обука када за то постоји потреба.  
 
 
ВАЖНО: 

‐ Напомињемо да имате у виду да је ово специјализована обука за распознавање 
птица и она ће бити корисна само људима које то интересује. 

‐ Напомињемо  да  имате  у  виду  да  ови  излети  не  представљају  могућност  за 
фотографисање  птица  и  природе,  већ  су  прилика  за  интензивно  савладавање 
техника распознавања птица. 

‐ На последњим данима обуке ће се организовати практични тестови у природи 
за распознавање птица. 

 
 
 

Како се придружити?  
Пошаљите ваше пријаве на: raspoznavanjeptica@pticesrbije.rs 
 
За питања: 
Maрко Шћибан, +38163 8800 716, sciban.marko@gmail.com  
 
Oчекујемо вас! 
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Програм:  
 
5.4 – 22.6.2014. 
Околина Новог Сада, Београда и Чачка. 
Скоро сваке седмице у том периоду студијска група ће посећивати различита станишта 
на ширим подручјима градова Чачак, Београд и Нови Сад, као што су планине Јелица, 
Фрушка гора, Авала, Космај, Каблар, потом приобаље река Дунав и Западна Морава и 
друго.    Циљ  је  да  се  посете  сви  типови  станишта,  од  водених,  преко  обрадивих 
површина,  листопадних  и  зимзелених  шума,  до  ливада  и  урбаних  средина.  Како 
различите  врсте  птица  прате  различита  станишта  учесници  ће  имати  прилику  да  уче 
препознавања  великог  броја  врста.  У  зависности  од  структуре  учесника  (струденти  / 
запослени / незапослени) зависиће да ли ће се обуке организовати током радних дана 
или викенда (субота и недеља). Максималан број учесника по групи је 15. 
 

 



Слика 1. Мапа Србије са: локалним местима обуке (црвени кругови) – 1. Нови Сад, 2. 
Београд, 3. Чачак; националним местима обуке (зелени кругови) – 1. СРП „Царска 

бара“, 2. ПП „Русанда“, 3. и 4. ПИО „Долина реке Пчиње“, 5. НП „Копаоник“ 
 
 
 
Крај априла 2014.,  
СРП „Царска бара“ и ПП „Русанда“ 
Обука на подручју СРП „Царска бара“ и ПП „Русанда“ има за циљ да упозна учеснике са 
распознавањем  птица  водених  станишта  (патке,  шљукарице,  барске  коке, 
трстењацима,  чигре,...),  као  и  особеностима  водених  станишта,  водоплавних  шума, 
барских  екосистема.  Да  би  се  учесници  још  боље  упознали  са  великим  бројем  врста 
птица која насељавају ова станишта и користе их за време сеобе почетком септембра 
ће бити организован  једнодневан излет на неком од поменута два локалитета.  Више 
података о СРП „Царска бара“ можете прочитати на: http://www.carskabara.rs/. 
 
Средина маја 2014. 
ПИО „Долина реке Пчиње“ 
Обука  на  подручју  ПИО  „Долина  реке  Пчиње“  има  за  циљ  да  упозна  учеснике  са 
субмедитеранском  фауном  птица  и  станишта.  Ово  подручје  обухвата  различита 
ливадска,  жбунаста  и шумска  станишта  (листопадне шуме),  пољопривредне  и  сеоске 
средине које насељава велики број врста птица којих нема у другим деловима Србије 
или су присутне у знатно већем броју. Доминирају птице певачице и грабљивице. Више 
података  о  ПИО  „Долина  реке  Пчиње“  можете  прочитати  на: 
http://www.dolinapcinje.com/ 
 
Почетак јуна 2014. 
НП „Копаоник“ 
Обука  на  подручју  НП  „Копаоник“  има  за  циљ  да  упозна  учеснике  са  особеностима 
високопланинских  станишта и фауном птица  тих  поднебља.  На подручју  националног 
парка преовлађују четинарске, мешовите и листопадне шуме, а карактеристичну фауну 
птица  имају  и  високопланински  пашњаци,  литице.    Доминирају  различите  врсте 
певачица,  детлића  и  сова.    Више  података  о  НП  „Копаоник“  можете  прочитати  на: 
http://www.npkopaonik.com/. 
 
 
 
 
 


