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Обавештење за медије
Позивамо Вас да медијски испратите промоцију монографије у издању Природњачког музеја

„Атлас миграторних птица и слепих мишева Србије“
у петак, 15. марта 2019. у 13 часова
у Aмфитеатру Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1, Београд
На промоцији учествују:







Марија Младеновић, шеф Одсека за заштиту и очување дивљих врста у
Министарству заштите животне средине Републике Србије и национални
координатор за Конвенцију о миграторним врстама (CMS);
Соња Зимонић, посебна саветница у Министарству културе и информисања
Републике Србије;
Академик Владимир Стевановић, професор у пензији са Катедре за екологију биљака
Биолошког факултета Универзитета у Београду;
Проф. др Горан Аначков, директор Департмана за биологију и екологију Природно
математичког факултета у Новом Саду;
др Далиборка Станковић, аутор, виши кустос;
др Милан Пауновић, аутор; музејски саветник и директор Природњачког музеја.

„Атлас миграторних птица и слепих мишева Србије“ представља научно-стручно
издање о поновним налазима и селидбеним путевима прстенованих птица и слепих мишева.
Подаци о налазима прикупљени су од 1908. до 2017. године и анализирани за 178 врста
птица, односно 26 врста слепих мишева. Публикација представља користан пресек
добијених резултата и сумирање вишегодишњих напора сарадника - волонтера на терену и
рада Центра за маркирање животиња у Природњачком музеју на прикупљању, обради и
презентовању података.
Аутори монографије су др Далиборка Станковић, др Милан Пауновић и Марко
Раковић, кустоси Природњачког музеја у Београду. Аутор карти распрострањења је Милош
Јовић, виши кустос, а аутор илустрација птица и слепих мишева Бора Милићевић, ликовни
техничар из Природњачког музеја. Рецензенти су др Слободан Пузовић, др Ивана Новчић и
проф. др Драган Катарановски.
Атлас је објављен у издању Природњачког музеја у Београду, а штампање монографије
финансијски су омогућили Министарство заштите животне средине и Министарство културе
и информисања Републике Србије.
Маркирање животиња, као научна метода заснована на обележавању трајним маркеромпрстеном са серијским бројем, основни је извор информација за проучавање сеобе
миграторних врста и представља стандардну истраживачку методу која се користи широм
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света. За нешто више од 100 година широм Европе, прстеновано је преко 120 милиона птица.
Поновни налази птица и слепих мишева, омогућавају одређивање главних миграторних
коридора, бољу заштиту врста и станишта. Данас нам праћење прстенованих птица,
омогућава да прецизно дефинишемо њихове селидбене путање и области у којима се
заустављају и зимују. На тај начин обезбеђујемо информације које су од изузетне важности
за планирање целовите мреже заштићених подручја важних за птице. Србија, због повољне
климатско-географске разноврсности, за многе врсте обезбеђује погодна гнездећа и зимујућа
станишта. У нашој земљи послове прстеновања свих миграторних врста летећих кичмењака
координише Центар за маркирање животиња, као национална институција, основана у
склопу Природњачког музеја у Београду. Од свог оснивања 1993. године, Центар сарађује са
великим бројем добровољаца и сарадника који учествују у прстеновању птица и
прикупљању података о сеоби. Годишње сарадници-прстеновачи које Центар без надокнаде
снабдева ножним маркерима-прстеновима, прстенују и до 17.000 птица и око 400 примерака
слепих мишева. До сада је прстеновано близу 300.000 јединки птица из 218 врста и око
10.000 јединки слепих мишева из 26 врста. Од 1997. године Центар за маркирање животиња,
је пуноправни члан Европске орнитолошке уније (EURING – European Union for Bird
Ringing).
Захваљујући сакупљеним бројним и непроцењивим подацима још од 1908, у Србији су по
први пут на свеобухватан начин представљени подаци о прстеновању и налазима
прстенованих јединки две групе летећих кичмењака у монографији „Атлас миграторних
птица и слепих мишева Србије“. Подаци о поновним налазима, који су сакупљених у дугом
временском периоду од 1908. до 2017. године анализирани су за 178 врста птица односно 26
врста слепих мишева и представљају сумирање вишегодишњих напора сарадника волонтера на терену и рада Центра на прикупљању, обради и презентовању података. Атлас
се састоји из два дела, од којих се први односи на налазе маркираних птица, а други садржи
податке о прстенованим слепим мишевима и њиховим миграторним путевима. Писањем
текстова о врстама и анализом података о налазима руководио је уреднички тим кустоса у
саставу др Далиборка Станковић, др Милан Пауновић и Марко Раковић, сви запослени у
Природњачком музеју у Београду. О појединим врстама птица и слепих мишева аутори
текста били су сарадници Центра за маркирање животиња. Сваки аутор је потписан испод
свог текста, па је свако поглавље могуће цитирати као посебну целину у оквиру
монографије. Регистровани селидбени путеви, као и места маркирања и налаза
представљени су на картама.

Особе за контакт:
Др Далиборка Станковић, аутор, тел. 011 3442 149, моб. 063 10 80 704, daliborka@nhmbeo.rs
Александра Савић, односи с јавношћу, 011 3442 149, моб. 063 10 11 949,
aleksandra.savic@nhmbeo.rs

С поштовањем,
Природњачки музеј
www.nhmbeo.rs
www.facebook.com/Kalemegdan3
https://twitter.com/prirodnjacki

