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Опште карактеристике Голије

Парк природе „Голија“ налази се у југозападној Србији на подручју
Старовлашко-рашке висије и представља највишу планину региона са Јанковим
каменом од 1833 m надморске висине. Дуга је око 32 km. Укупна површина Парка
природе 75183,96 ha. У режиму првог степена заштите налази се 553,8 ha или
0,74 % површине Парка, док је у режиму заштите другог степена 3883,10 ha или
5,16 %, површине Парка. Остатак површинe у границама заштићеног подручја
је у режиму заштите трећег степена са 70746,06 ha или 94,10 % површине
Парка. Локалитетима под режимом првог степена заштите обухваћена су
станишта природних реткости биљних и животињских врста, као и специфичне
биљне заједнице које представљају значајан елемент основних вредности
заштићеног простора, осетљиви екосистеми тресава, Кошанинова и Дајићко
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Ivan Medenica

језеро, изворишта Голијске и Студеничке реке, као и слапови реке Изубре. То
је уједно и највреднији простор са аспекта заштите природе. У режиму заштите
другог степена Законом о заштити природе је утврђено да се могу вршити
управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и унапређења
заштићеног подручја, без последица по примарне вредности, њихових природних
станишта, популација, екосистема, обележја предела и објеката геонаслеђа.
У границама подручја највећи врхови Голије су Јанков камен (1833 m), Црни
врх (1796 m) и Радуловац (1785 m). Слабији и јачи извори налазе се по целој
планини, од њених највиших делова, па све до побрђа. У густој речној мрежи
издвајају се Голијска река, Студеница и Љутска река. Значајно богатство воде,
као и веће количине падавина омогућиле су опстанак разноврсног живог света.
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Ivan Medenica

Битне одлике климе Голије одређене су првенствено географским
положајем, разноврсношћу рељефа, надморске висине, вегетације и других
фактора. Према подацима о појединим елементима климе, издвојена су
три климатска реона: долински са брдским, прелазни и планински климат.
У вегетацијском погледу на вертикалном профилу јасно се уочавају и
смењују појасеви храстових и букових шума, шуме букве, јеле и смрче,
као и смрчевих шума у субалпијском појасу на највишим деловима
планине. Заступљеност срмчевих шума у субалпијском појасу сврстава
Голију у мезијску провинцију са српско-бугарским типом вертикалног
рашчлањења вегетације. Као последица историјских фактора који су
током времена деловали на вегетацију овог подручја, на тресавама око
сталних језера или на месту бивших језера развија се примарна нешумска
вегетација тресетишта са следећим врстама: Acer heldreichii, Bruckenthalia
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spiculifolia, Ranunculus serbicus, Lycopodium clavatum, врсте рода Sphagnum, Iliex
aquifolium и др. Део масива који се пружа према пештерској висоравни је
без шумске вегетације и изграђен од планинских пашњака са камењарима.
Орнитофаунистичке вредности планине Голије у националним и
међународним оквирима указују на велику биолошку разноврсност,
па се овај планински комплекс намеће као један од веома важних
европских центара орнитолошке специјске и генетичке разноврности.
Очување овог планинског комплекса заједно са његовом богатством
живог света представља прворазредни интерес, како национални
тако и међународни. Подручје је од изузетног значаја за гнежђење
шумских птица и препознато је као међународно значајно подручје
за птице (IBA). До сада је на целом простору забележено преко
140 врста птица. Гнездарица је од тог броја око 110 врста.
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Директива о птицама у Србији
У процесу придруживања Европској унији Србија је,
између осталог, реализовала неколико корака ка примени
одредби Директиве о птицама. Одредбе Директиве су у
великој мери имплементиране у сет законских одредби
из области заштите природе (Закон о заштити природе,
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених
и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива,
Уредба о еколошкој мрежи). Концепт мреже Natura 2000
кроз међународне критеријуме идентификује подручја
од значаја за заштиту дивљих врста и њихових станишта
и свака земља чланица је у обавези да исте дефинише
и прогласи. Веома битну подршку будућих подручја
о д з н а ч а ј а з а з а ш т и т у п т и ц а ( S PA ) у о к в и р у м р е ж е
Natura 2000, даје инвентаризација међународно значајних
подручја за птице (IBA). Током 2010. године, орнитолози
у С р б и ј и с у п р е л и м и н а р н о и д е н т и ф и к о в а л и 8 1 S PA
подручје. У овој публикацији приказане су врсте птица са
додатка I Директиве о птицама, а које су забележене у
Парку природе “Голија”, односно у Резервату биосфере
„Голија-Студеница“.
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Фаунa птица Голије са додатка I Директиве о птицама

Richard Bartz
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Гаћаста кукумавка
Aegolius funereus Linnaeus, 1758

Denali National Park and Preserve

Гаћаста кукумавка је мала врста сове. Дугачка је од 23 cm до 28 cm. Храни
се малим сисарима. Насељава искључиво природне четинарске, ређе
мешовите шуме на већој надморској висини, по правилу изнад 1000 m. Гнезди
се у дупљама дрвећа. Распрострањена је у бореалној климатској зони
и у планинским подручјима ван бореалне зоне (Европа, Азија и Северна
Америка). Балканска популација је најугроженија. Најзначајније популације
налазе у централној и западној Србији (Копаоник, Голија, Чемерно, Тара,
Јадовник, Златар, Златибор). Код нас насељава високопланинске реликтне
четинарске и мешовите четинарско-букове шуме од 1200 m до 1800 m.
Станарица је и редовна гнездарица. Угрожена је губитком и фрагментацијом
станишта, сечом старих шумских састојина, као и масовним развојем скицентара. Процењено је да се у Србији гнезди од 250 до 350 парова.
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Буљина
Bubo bubo Linnaeus, 1758

Carlos Delgado

Буљина је једна од највећих сова на свету. Дужина тела je до 75 cm, са распоном
крила до 188 cm. Главна станишта буљине су камењари, литице и каменоломи.
Захтева отворена станишта на којима лови. Неретко се територије налазе
у близини човекових насеља. Буљина је активна ноћу, али и током дана када
одгаја младунце. Храни се разнолико, од инсеката до младих лисица. Омиљени
плен су јој јежеви, пацови и птице средње величине. Гнезда су лоцирана на
полицама или поткапинама стена, ређе у дупљама дрвећа или на тлу. Има
широко евроазијско распрострањење, од западне Европе па до обала
Тихог океана. Највећа претња по опстанак буљина је губитак станишта
због људских активности. Неретко страдају на далеководима и путевима, а
често су жртве криволова. У Србији насељавају брдско-планинска подручја
Централне Србије. Процењена величина популације је од 370 до 530 парова.
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Дугорепа сова
Strix uralensis Pallas, 1771

Hans Hillewaert

Дугорепа сова је крупна сова. Дужина тела је од 50 cm до 61 cm, са распоном
крила од 110 cm до 134 cm. Станарица је. Станишта која преферира су
листопадне и мешовите шуме са пропланцима. У исхрани доминирају глодари,
мале птице, жабе и инсекти. Гнезда су им велике дупље у дрвећу, поломљена
стабла, гнезда других већих грабљивица, поткапине и пећине на стенама или
старе зграде. Распрострањена је у великом делу Европе и Азије. Горња граница
дистрибуције је простор докле се простире тајга. У централној и јужној Европи
популације се сматрају реликтним. У Србији настањује шумска станишта
побрђа и планина у централној Србији, као и Вршачки брег. Угрожена нестанком
одговарајућих станишта, а пре свега извлачењем старих стабала из шумских
комплекса, узнемиравањем и убијањем, али и од удара моторних возила на
путевима. Популација у Србији је процењена од 430 до 650 гнездећих парова.
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Сиви соко
Falco peregrinus Tunstall, 1771

Eric Kilby

Сиви соко је крупна врста сокола. Дужина тела варира од 41 cm до 49 cm,
са распоном крила између 95 cm и 114 cm. Сиви соко је најбржа животиња
на свету. Храни се птицама, најчешће голубовима, паткама, врапцима и сл. У
обрушавању развија брзину до 320 km/h. Лови искључиво у ваздуху. Присутан је
на свим континентима, сем Антарктика. Гнезди се на неприступачним планинским
врховима. Као и остали соколови, никада не прави гнезда, већ користи напуштена
гнезда других птица. Са ширењем човекових насеља, ова врста почиње да буде
све ближа човеку, па се у западној Европи гнезди у градовима. Сиви соко је
угрожена врста. Ван сезоне гнежђења доста лута. Највеће претње сивом соколу
су намерно изловљавање из природе од стране ловаца, голубара и пљачкање
гнезда. Европска популација је у умереном порасту, док је у Србији у умереном
паду. Процењена величина популације у Србији је од 51 до 63 гнездећа пара.
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Сури орао
Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758

Miloš Radaković

Сури орао је крупна грабљивица. Дужина тела се креће од 80 cm до 93 cm,
са распоном крила до 240 cm. Боја перја може бити од црвенкасто до
тамно смеђе, са златном бојом на потиљку и врату. Станарица је. Насељава
различита станишта укључујући високопланинске пределе, кањоне и
клисуре, степе, медитеранска станишта и ободе пространих комплекса
листопадних и четинарских шума. Гнезда гради на литицама или стаблима
високог дрвећа. Храни се сисарима, птицама и гмизавацима, а радо једе
и лешеве крупнијих сисара. Распрострањен је у већем делу Европе, Азије,
у северозападној Африци и Северној Америци. Угрожен је због губитка
станишта, илегалног хватања, убијања и крађе јаја, тровања вукова и других
предатора. У Србији је редовна гнездарица чија се популација процењује
између 77 и 89 гнездећих парова, а на подручју Голије се гнезди 1 до 2 пара.
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Змијар
Circaetus gallicus Gmelin, 1788

Вых Пыхманн

Змијар је грабљивица средње величине. Дужина тела је до 67 cm, са распоном
крила до 185 cm. Горња стране одраслих птица је браон-сива, док је са доње
стране светлији. Врат и горњи део груди обојени су светло браон. Понекад
лебди па подсећа на мишаре и ветрушке. Храни се змијама и гуштерима, али
и ситнијим сисарима и птицама. Гнезда гради на дрвећу. Насељава углавном
брдско-планинске пределе са састојинама четинара уз мозаична, отворена
станишта на којима лови. Распрострањен је у јужној и источној Европи,
у Малој Азији, на Блиском истоку и у већем делу Азије и северне Африке.
Селица је. Змијар је једна од врста која Голију сврстава у међународно
значајна подручја за птице (IBA) са 3 до 5 гнездећих парова. Угрожава га
губитак станишта, недостатак дрвећа погодног за гнежђење и гмизаваца
којима се храни. У Србији је процењено да се гнезди од 120 до 137 парова.
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Белоглави суп
Gyps fulvus Hablizl, 1783

H. Zell

Белоглави суп је врста лешинара. Дужина тела је од 95 cm до 110 cm,
са распоном крила од 230 cm до 265 cm. Одрасле птице имају белу крагницу,
док је код младих она смеђа. Храна су му угинуле животиње, чиме спречава
ширење зараза и на тај начин врши „природну рециклажу“. Белоглави суп
гнезди се у клисурама река на стрмим стенама. Насељава суптропски
климатски појас, област Медитерана, од Магреба све до Хималаја.
Гнездилишта у Србији су у клисурама река Увац, Милешевка и Трешњица на
западу и југозападу државе. Одрасле птице се концентришу колонијално на
ширем простору гнежђења, док младе лутају. Раније је често био ловљен
и трован. У Србији му је бројност у порасту због унапређења заштите и
прихрањивања. Популација је у последње три деценије у порасту, што је
условљено изградњом хранилишта, смањењем узнемиравања и тровања.
Процењена величина популације у Србији је од 135 до 141 гнездећи пар.
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Осичар
Pernis apivorus Linnaeus, 1758

Andreas Trepte

Осичар је птица грабљивица средње величине. Дужина тела је до 60 cm,
са распоном крила од 135 cm до 150 cm. У лету подсећа на мишара. Полови
се разликују што је јако неуобичајено за крупније грабљивице. Током
гнездеће сезоне осичар преферира мешовите лишћарске и четинарске
шуме и полуотворена станишта са малим пропланцима. Храни се гнездима,
ларвама и луткама социјалних инсеката, као што су осе, пчеле и стршљени.
Гнезди се на дрвећу. Распрострањен је у већем делу Европе, у деловима
централне Азије, Кавказа и Мале Азије. Селица је. У Србији је редовна
гнездарица где насељава очуване комплексе листопадних, четинарских и
мешовитих шума и отворене терене (ливаде, пашњаке, степе и пољопривредна
подручја) од низија до горњих граница шума. Угрожена је услед нестанка
станишта, смањене количине доступног плена и страдања током сеобе.
У Србији се популација процењује од 800 до 1000 гнездећих парова.
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Пољска еја
Circus cyaneus Linnaeus, 1758

Jon Nelson

Пољска еја је врста птице грабљивице. Дужина тела је од 45 cm до 55 cm и
распоном крила од 97 cm до 122 cm. Тело мужјака је са горње стране тамно
сиво обојено, док је са доње стране боја тела светло сива, при чему су на
врховима крила уочљива црна поља. Женка је камуфлажно обојена. Гнезди се у
мочварама, тресавама, вресиштима, ливадама са високом травом и мозаичним
пољопривредним подручјима. Гнезда гради на земљи. У исхрани преферира
мале птице певачице, шљукарице, младе пловуше и коке. Гнезди се у северној,
источној и мањим делом у централној Европи, али и у Северној Америци. Селица је
и зиму проводи у јужним деловима Европе, северној Африци, Малој Азији, Блиском
истоку и централној и јужној Азији. Основни фактори угрожавања су нестанак
станишта, тровање пестицидима и страдање током сеобе. У Србији се не
гнезди, али се редовно среће током зимских месеци и на сеобама у целој земљи.
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Еја ливадарка
Circus pygargus Linnaeus, 1758

Tarique Sani

Еја ливадарка је птица грабљивица средње величине. Дужина тела је од
39 cm до 50 cm, са распоном крила од 97 cm до 115 cm. Мужјак подсећа на
пољску еју. Хране се малим сисарима, гмизавцима, малим птицама и крупним
инсектима. Ареал распрострањења је централна, источна, западна Европа
и Пиринејско полуострво. Гнезди се на Балканском полуострву и у централној
Азији. Насељава отворена и мозаична станишта, укључујући ливаде,
равничарске и брдске пашњаке, мочваре, тресаве, вресишта, младе засаде
четинара и пољопривредна подручја. Селице су и зуму проводе у подсахарској
Африци. Ова врста се сматра угроженом у Србији, а основни угрожавајући
фактори су губитак станишта, тровање пестицидима, екстензивна
пољопривреда, а одређени број страда током сеобе. У Србији је малобројна
гнездарица, а процењена величина популације је од 20 до 32 гнездећа пара.
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Еја мочварица
Circus aeruginosus Linnaeus, 1758

Renzo Dionigi

Еја мочварица је врста птице грабљивице. Средње је величине са дужином
тела од 48 cm до 56 cm, а распон крила од 115 cm до 130 cm . Као и остале
врсте еја, везана је за влажна подручја. Срећу се близу воде, у мочварним
пределима са густом воденом вегетацијом: трском обрасле мочваре, баре
и рибњаци. Храни се птицама мочварицама, ситним сисарима, гмизавцима,
жабама, рибама и јајима птица. Велико гнездо гради на тлу, заштићено грмљем
или у шашу и трски. Женка носи 4–5 јаја која сама инкубира, а затим се заједно
са мужјаком брине о младима. Гнезди се широм Европе, у северозападној
Африци, централној Азији и северним деловима Блиског истока. Има је у свим
европским државама. Селица је, али у одређеном броју зимује код нас. Зиму
проводи у подсахарској Африци и Индији. У Србији је редовна гнездарица.
Процењена величина популације је од 349 до 468 гнездећих парова.
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Велики тетреб
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

Richard Bartz

Велики тетреб је шумска птица која припада реду кока. Дужина тела мужјака је
до 110 cm. Распон крила се креће од 90 cm до 125 cm. Женке су до 64 cm, са
распоном крила до 70 cm. Становник је високих, густих, четинарских или мешовитих
шума, изнад 1200 m надморске висине. У периоду парења мужјаци се агресивно
боре да освоје женку. Није селица. Ареал распрострањења је северна Европа
и планински предели централне, западне и јужне Европе. Некада је био бројан
у планинским подручјима Србије (Шар планина, Стара планина, Златар, Тара,
Златибор, Голија и Копаоник). Највећи број великих тетреба се у Србији налази
на Косову и Метохији. Фактори угрожавања су сеча шума, изградња шумских
саобраћајница, прекомеран лов, узнемиравање излетника и велики шумски
пожари. У Србији проглашен за природну реткост и заштићен је трајном забраном
лова. Процењена величина популације је од 110 до 150 гнездећих парова.
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Лештарка
Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758

Honza Sterba

Лештарка је мањи представник породице тетреба. Дужина тела је до 39 cm.
Ово је камуфлажно обојена птица са сивим покровним перима, браон крилима
и белим флекама по телу. Мужјаци имају малу кресту и црно обојено грло.
Станишта су јој густе четинарске и мешовите шуме са развијеним
спратом приземне вегетације. Гнезда смешта на тло, сакривена у стељи и
вегетацији. Храни се семењем, бобицама, пупољцима, иглицама четинара
и бескичмењацима. Среће се у шумским подручјима централне, источне и
северне Европе, у брдскопланинским подручјима Балкана и у умереном појасу
Азије до обала Тихог океана. Насељава четинарске и мешовите шуме изнад
1000 m надморске видине. У Србији је редовна гнездарица шумских станишта
искључиво у брдскопланинским подручјима. Популација се процењује
од 1500 до 2200 парова. На Голији се гнезди између 70 и 100 парова.
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Камењарка
Alectoris graeca Meisner, 1804

Richard Bartz

Камењарка је врста птице из породице фазана. Дугачка је око 36 cm.
Боја перја јој је сиво–пепељаста, осим у трбушном делу где преовладава
бела боја са тамним шарама. Живи у малим јатима и станарица је. Храни се
пупољцима, семенкама, купинама, разним врстама инсеката, пужевима и сл.
Женка обично снесе 10–15 белих јаја у удубљење на тлу које облаже травом.
Камењарке имају велики број природних непријатеља: лисице, куне, творове,
мачке, птице грабљивице итд. Најчешћа је на подручју Алпа, брдима јужне и
средње Италије и деловима Балканског полуострва. Углавном је присутна у
стеновитим пределима са мало вегетације. Главни фактори угрожавања су
прекомеран лов, нестанак одговарајућих станишта и насељавање сродне
турске камењарке. У Србији је редовна гнездарица клисура и планинских
камењара. Процењена величина популације је од 950 до 1350 гнездећих парова.
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Легањ
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

Alexey Tolmachov

Легањ је ноћна птица из породице легњева. Дужина тела је 24,5 cm до 28 cm,
са распоном крила до 59 cm. Његово камуфлажно перје му је одлична заштита
током дана. Насељава сува, отворена станишта са проређеним стаблима и
малим жбуновима, шумски прореди или тек посађена шума. Не гради гнездо.
Легањ се храни инсектима. Гнездећи арел креће од северне Европе, па све до
југа континента, а на исток иде дуж азијског континента до централне Монголије.
Селица је и зиму проводи у подсахарској Африци. У Србији је присутан у побрђима
и планинама. Претња по легња су губитак станишта, узнемиравање и смањење
броја инсеката због употребе пестицида. Без обзира на опадајући популациони
тренд, велика бројност и широк ареал распрострањења су главни разлози због
којих је Међународна унија за заштиту природе дала статус најмање угрожен
овој врсти. У Србији се процењује да живи од 4600 до 6600 гнездећих парова.
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Водомар
Alcedo atthis Linnaeus, 1758

Artemy Voikhansky

Водомар је мала птица из породице водомара и једини је представник ове
породице код нас. Дугачак је 17 cm, распон крила му је 27 cm. Има дугачак,
танак и раван кљун. Ноге су му врло кратке. Перје му је богато дивним бојама.
Водомар се не може заменити ни са једном другом европском птицом. Храни
се разним врстама риба и то му је основна исхрана. Рибље кости, љуске и
друге тврде делове хране избацује у облику гвалица. Гнезди се у насипима
поред водених станишта где копају дугачке тунеле. За разлику од тврде
глине, у меком песку проширење може бити дуго и до 100 cm. Водомари живе
у Европи, северној Африци, Азији и у Јапану и то углавном близу воде или у
мочварним стаништима. Верује се да се велики број водомара из северних
крајева редовно сели. У Србији је станарица. Популација је стабилна и
процењена величина популације је од 2700 до 4000 гнездећих парова.
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Спрудник мигавац
Tringa glareola Linnaeus, 1758

JJ Harrison

Спрудник мигавац је врста средње величине из породице спрудника. Дужина
тела се креће од 18,5 cm до 21 cm. Камуфлажно је обојен. Станишта су му
мочваре и тресаве у тајгама. Гнезда гради у густој вегетацији на земљи, али
је примећен паразитизам гнезда, када насељава напуштена гнезда шумских
птица, пре свега дроздова. Храни се инсектима и њиховим ларвама, глистама,
рачићима, пауцима, мекушцима, веома малим рибама, жабама и пуноглавцима.
Среће се широм северне Европе, севене Азије и Северне Америке. Врста је
изразита селица. Већи део популације зиму проводи у Африци и јужној Азији
(највећи број у Индији). Током негнездећег периода, најчешће се
среће на плитким језерима,барама, мочварама, естуарима, влажним
ливадама или пашњацима. У Србији се не гнезди, али се редовно среће
на пролећној и јесењој миграцији када може образовати велика јата.
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Бела рода
Ciconia ciconia Linnaeus, 1758

Hans Hillewaert

Бела рода је једна од две врсте рода која се среће у Србији. Дужина тела јој је
од 95 cm до 110 cm, а распон крила од 155 cm до 215 cm. Тело јој је беле боје, док
су летна пера на крилима црна. Када лети ретко замахује крилима, јер користи
ваздушне термале на којима клизи кроз ваздух. Гнезди се у људским насељима.
Храну проналази на влажним ливадама, степама и мочварама, али се среће и на
пољопривредним површинама. Храни се инсектима, водоземцима, гмизавцима, али
и ситним сисарима и птицама које лови на земљи. Главни фактори угрожавања
су нестанак влажних и травнатих станишта, а често страда од удара у
електричне стубове и током сеобе. Живи у централној и јужној Европи, Малој
Азији, Блиском истоку, делу централне Азије и северне Африке. Зиму проводи у
подсахарској Африци и Индији. Европска популација је у благом порасту, док
је у Србији популација стабилна. У Србији се гнезди од 1240 до 1410 парова.
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Сива жуна
Picus canus Gmelin, 1788

Francesco Veronesi

Сива жуна је врста из породице детлића. Тело јој је дужине од 28 cm до
33 cm. Глава је сиве боје са црном пругом иза корена кљуна. Мужјак има црвену
капу, која одсуствује код женки. За разлику од свог сродника, зелене жуне, сива
жуна има краћи врат, тањи књун и заобљенију главу. Покров тела је зелене
боје, са бледо сивом унутрашњом страном тела и жутим леђима. Гнезди се у
дупљама које копа у старим стаблима листопадних врста, најчешће јасике,
јове и брезе. У току лета, сива жуна се храни црвима, мравима и ларвама
инсеката. Зими се храни семенкама и жиревима, али се неретко може срести у
вртовима где једе старо воће. Среће се у Евроазији, Сибиру и источној Азији,
тропским деловима југоисточне Азије у светлим листопадним шумама. Углавном
је станарица. У Србији је има у свим деловима земље. Популација је стабилна,
а процењена величина популације је од 3100 до 3900 гнездећих парова.
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Црна жуна
Dryocopus martius Linnaeus, 1758

Boschfoto

Црна жуна је најкрупнији представник породице детлића у Србији. Дужина тела
јој је од 40 cm до 46 cm. Тело је црне боје, са црвеном капом на глави и кљуном
беле боје. Станишта су јој добро очуване чисте лишћарске, четинарске, али
и мешовите шуме са старим и трулим стаблима. Гнезди се у дупљама. Храни
се ларвама инсеката које налази испод коре дрвећа, али преферира мраве
које лови на земљи. Станарица је. Распрострањена је у већем делу Европе
(сем Скандинавије, делова Пиринејског и Апенинског полуострва), преко Мале
Азије и Кавказа, па све до обала Пацифика. У Србији се среће у свим типовима
шума од равнице до високих планина. Почетком 21. века популација је сведена
на више изолованих планинских подручја. У Србији је редовна гнездарица.
Главни фактор угрожавања је нестанак станишта. Популација је стабилна.
Процењена величина популације је од 2400 до 3200 гнездећих парова.
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Сеоски детлић
Dendrocopos syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833

Mino Zig

Сеоски детлић је врста средње величине из породице детлића. Дужина тела је
од 23 cm до 25 cm. Сличан је великом и планинском детлићу. Од планинског се
разликује по томе што има црна леђа, а од великог по боји подрепка и на образима
нема црну траку која се спаја са леђним делом врата. Насељава полуотворена
станишта равнице и побрђа, старе воћњаке, дрвореде, забране, живице,
паркове и вртове. Гнезди се у дупљама у стаблима дрвећа које сам дуби.
Исхрана му се састоји од инсеката и других бескичмењака које проналази
испод коре дрвета, али се у току зиме редовно храни коштуњавим воћем и
старим плодовима. Распрострањен је у ширем подручју југоисточне Европе и
у Малој Азији. Не сели се, станарица је. Врста је населила Европу у 20. веку,
а популација је у благом опадању. Популација у Србији је у благом порасту.
Процењена величина популације је од 28000 до 37000 гнездећих парова.
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Планински детлић
Dendrocopos leucotos Bechstein, 1803

Thomas Hochebner

Планински детлић је најкрупнији представник шарених детлића. Дужина тела
је од 25 cm до 28 cm. Сличан је великом и сеоском детлићу и оно по чему се
разликује су бела или испругана леђа. Станишта су му старе и изузетно добро
очуване мешовите и планинске листопадне шуме са старим и трулим стаблима.
Гнезди се у дупљама. Храни се претежно ларвама инсеката које налази
испод коре дрвећа. Станарица је. Среће се у шумским подручјима источне
Европе, на Аплима, Пиринејима, Карпатима и Балканском полуострву, као и
у умереном појасу Азије до обала Пацифика. У Србији живи у југозападној и
источној Србији. Почетком 21. века популација је сведена на више изолованих
планинских подручја. Угрожен је услед нестајања шума у којима нема шумарских
интервенција на које је осетљив. Популација је стабилна. У Србији се гнезди од
650 до 1000 парова, док се на простору Голије гнезди између 20 и 30 парова.
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Средњи детлић
Dendrocopos medius Linnaeus, 1758

Frank Vassen

Средњи детлић је омања врста из породице детлића. Дижина тела је од 19 cm до
22 cm. Оно што га одликује и раздваја од сродника је округла глава са
израженом црвеном капом. Црвена боја са унутрашње стране тела иде до
половине стомака и прошарана је усправним тамним линијама. Немају „бркове“
који су карактеристика осталих врста шарених детлића. Спољашње разлике
у половима су слабо изражене. Гнезди се у старијим и светлијим листопадним
шумама, посебно у шумама храста и граба, воћњацима и мозаичним стаништима.
Попут осталих врста, гнезди се у дупљама које сам прави. Исхрана му се састоји
од инсеката и других бескичмењака које проналази испод коре дрвећа. Ареал
гнежђења обухвата централну Европу, Пиринејско и Балканско полуострво,
Кавказ и део Мале Азије. Станарица је. У Србији бројност средњег детлића
опада. Процењена величина популације је од 10000 до 15000 гнездећих парова.
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Шумска шева
Lullula arborea Linnaeus, 1758

Ján Svetlík

Шумска шева је мала птица певачица из породице шева. Дужина тела је од
13,5 cm до 15 cm. Јако је слична пољској шеви. Природно станиште шумске шеве
су сува и отворена станишта са ретким појединачним стаблима и жбуновима.
Може се срести на пропланцима четинарских шума и у младим засадима борових
шума. Гнезди се на земљи у природним удубљењима која испуњава гнездећим
материјалом. За разлику од осталих наших шева, ова врста је вегетаријанац као
адулт. У исхрани доминирају семена, али се храни и бубама, мушицама и мољцима.
Ареалом је везана за Европу, планински део северне Африке и западну Азију.
У Европи се сусреће са јаким антропогеним притиском и као резултат тога
популација опада. Птице у источном делу ареала распрострањења у јесен иду
на југ, док су западне популације више станарице. У Србији је редовна гнездарица,
а процењена величина популације је од 15000 до 20000 гнездећих парова.
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Степска трептељка
Anthus campestris Linnaeus, 1758

Dûrzan Cîrano

Степска трептељка је мала птица певачица из породице плиски. Дужина тела се
креће од 15 cm до 18 cm, са распоном крила од 25 cm до 28 cm. Тешко се уочава,
јер је камуфлажно обојена. Тело јој је светло браон боје. По боји тела се лако
препознаје и одваја од осталих врста трептељки у Србији. Насељава отворена
и сува станишта као што су степе, каменити пашњаци, полупустиње и обрадиве
површине са очуваним фрагментима ливада и пашњака. Гнезди се на земљи,
а гнездо сакрива у густој приземној вегетацији. Храни се инсектима и њиховим
ларвама. Ареал распрострањења степске трептељке је већи део Европе, Мала
Азија и делови Блиског истока, северна Африка и централна Азија. Изразита је
селица, а код нас се први примерци срећу крајем априла. У Европи је популација
јако смањена услед великих пољопривредних инвестиција у последњих
неколико деценија. У Србији се гнезди од 3800 до 5300 гнездећих парова.
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Виноградарска стрнадица
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758

Ivan Medenica

Виноградарска стрнадица је птица из породице стрнадица. Дугачка је 16 cm.
Глава виноградарске стрнадице је обојена зелено-сивом бојом, а на глави се
могу уочити „бркови” жуте боје. Насељава мозаична станишта са ливадама,
степе, пашњаке са живицама, шумарцима или појединачним дрвећем и жбуњем.
Гнезди се на земљи или близу земље на висини мањој од 1 m. Храни се семенкама
разних биљака, али исхрану допуњује разним инсектима. Гнезди се у већем делу
јужне и источне Европе, мањем делу централне Европе, у Малој Азији, на Кавказу
и у делу централне Азије. Иако се може се срести у већини европских земаља
и западној Азији, уочава се изразито локално присуство врсте. Припада групи
птица селица. Зиму проводи у подсахарској Африци. У Србији је редовна
гнездарица и среће се на територији целе државе, с тим да је најчешћа на истоку
и југу земље. Процењена величина популације је од 29000 до 47000 парова.
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Мала мухарица
Ficedula parva Bechstein, 1794

Stefan Johansson

Мала мухарица је мала врста певачица из породице мухарица. Дужина тела је
од 11 cm до 12 cm. Горња стана тела је сива, док је стомак бео, са наранџастим
вратом. Станиште су јој старе букове шуме од 600 m до 1550 m. Територијално
оглашавање се обично на станишту може чути од почетка маја до почетка јула.
Гнезди се у дупљама на стаблима и гранама. Храни се инсектима које лови у ваздуху,
али такође и гусеницама које налази на лишћу и бобицама. Мала мухарица има
евроазијско распрострањење, при чему се гнезди у источној и мањим деловима
централне Европе и Балкана, Мале Азије, западне Азије и ширег подручја Кавказа.
Селица је. Зиму проводи у северној Африци, на Блиском истоку и Индијском
потконтиненту. Јако је угрожена због нестанка очуваних шумских састојина.
У Србији је малобројна гнездарица брдско-планинских подручја са очуваним
шумама. Процењена величина популације је од 830 до 1050 гнездећих парова.
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Беловрата мухарица
Ficedula albicollis Temminck, 1815

Andrej Chudý

Беловрата мухарица је мала врста певачице из породице мухарица. Дужина
тела је од 12 cm до 14 cm. Слична је шареној мухарици, само се код беловрате
може уочити бела огрлица око врата, које код шарене нема. У Србији се срећу
три врсте шарених мухарица које су јако сличне, па је идентификација тешка.
Станиште су јој светле букове шуме са високим стаблима и густим спратом
приземне вегетације, од равнице до брдскопланинских подручја. Као и
остали представници групе, гнезди се у природним дупљама на стаблима
и гранама. Храни се инсектима које хвата у лету, али и гусеницама
које налази на дрвећу. Гнезди се у источној и централној Европи и
на Балканском полуострву. Селица је. Зимује у Африци. Угрожава је
нестанак очуваних шумских састојина. У Србији је популација стабилна, а
процењена величина популације је од 14700 до 18700 гнездећих парова.
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Руси сврачак
Lanius collurio Linnaeus, 1758

Ivan Medenica

Руси сврачак је птица из породице сврачака. Дужина тела се креће од 16 cm до
18 cm. Леђа су му тамне смеђецрвене боје, а трбух бледо смеђе боје до беле
боје. Глава мужјака је са црном траком преко чела и очију. Женке су браон
боје и немају маску. Имају јак и повијен кљун. Преферира отворена станишта,
ливаде и травњаке са ретким жбуновима у којима гради гнездо. Храни се
инсектима и ситним зглавкарима које набада на трње да би их преломио и лакше
појео, али и мишевима, гуштерима, жабама и младим ситним птицама. Среће
се у већем делу Европе, од Иберијског и Скандинавског полуострва, до Мале
Азије и западне Азије. Селица је и у септембру одлази у подсахарску Африку,
а враћа се почетком маја. Због употребе пестицида у пољопривреди, теже
долази до хране. У Европи, а и Србији, популација благо опада. Процењена
величина популације у Србији је од 87000 до 125000 гнездећих парова.
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Бела кања
Neophron percnopterus Linnaeus, 1758

Ivaylo Zafirov

Б е л а к а њ а је мала врста лешинара и некадашња гнездарица Србије. Данас
се сматра случајном пролазницом. До сада је регистрованa само једном у
прелету преко ПП “Голија” 25.08.1996. године.
Р у ш е в а ц је мала врста тетреба. Данас је ишчезао у Србији. Сматра се
бившом гнездарицом Голије. Последњи пут је регистрован 1934. године.
Рушевац
Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758

Steve Garvie
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Списак свих забележених врста птица у ПП “Голија”
Латински назив

Српски назив

1. Accipiter nisus
Кобац
2. Accipiter gentilis
Јастреб
3. Aegithalos caudatus Дугорепа сеница
4. Aegolius funereus* Гаћаста кукумавка
5. Alauda arvensis
Пољска шева
6. Alcedo atthis*		
Водомар
7. Alectoris graeca*
Камењарка
8. Anas platyrhynchos
Глувара
9. Anas querquedula
Гроготовац
10. Anthus pratensis Ливадска трептељка
11. Anthus trivialis
Шумска трептељка
12. Anthus campestris* Степска трептељка
13. Anthus
spinoletta*
Планинска трептељка
14. Apus apus
Црна чиопа
15. Aquila chrysaetos*
Сури орао
16. Asio otus
Утина
17. Athene noctua		
Кукумавка
18. Aythya ferina		
Риђоглава патка
19. Bonasa bonasia*
Лештарка
20. Bubo bubo*		
Буљина
21. Buteo buteo			
Мишар
22. Caprimulgus europaeus*		
Легањ
23. Carduelis carduelis
Чешљугар
24. Carduelis chloris
Зелентарка
25. Carduelis cannabina
Конопљарка
26. Carduelis spinus		
Чижак
27. Certhia brachydactyla Дугокљуни пузић
28. Certhia familiaris
Краткокљуни пузић
29. Ciconia ciconia*
Бела рода
30. Cinclus cinclus		
Воденкос
31. Circaetus gallicus*
Змијар
32. Circus aeruginosus*
Еја мочварица
33. Circus cyaneus*
Пољска еја
34. Circus pygargus*
Еја ливадарка
35. Coccothraustes
coccothraustes
Батокљун
36. Columba oenas
Голуб дупљаш
37. Columba livia f. domestica Дивљи голуб
38. Columba palumbus
Голуб гривнаш
Легенда
Ознаке поред латинских имена птица означавају:
* Врсте са додатка I Директиве о птицама
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Латински назив

Српски назив

39. Corvus corax			
Гавран
40. Corvus cornix		
Сива врана
41. Corvus monedula
Чавка
42. Coturnix coturnix
Препелица
43. Crex crex*		
Прдавац
44. Cuculus canorus
Обична кукавица
45. Dendrocopos
leucotos*
Планински детлић
46. Dendrocopos syriacus* Сеоски детлић
47. Dendrocopos major
Велики детлић
48. Dryocopus martius*
Црна жуна
49. Dryobates minor
Мали детлић
50. Delichon urbicum
Градска ласта
51. Emberiza cia
Стрнадица камењарка
52. Emberiza cirlus
Црногрла стрнадица
53. Emberiza
citrinella
Стрнадица жутовољка
54. Emberiza
hortulana*
Виноградска стрнадица
55. Eremophila
alpestris
Планинска ушата шева
56. Erithacus rubecula
Црвендаћ
57. Falco peregrinus*
Сиви соко
58. Falco subbuteo
Ластавичар
59. Falco tinnunculus
Ветрушка
60. Ficedula albicollis* Беловрата мухарица
61. Ficedula
hypoleuca
Црноврата мухарица
62. Ficedula parva*
Мала мухарица
63. Fringilla coelebs		
Зеба
64. Fringilla montifringilla
Северна зеба
65. Galerida cristata
Ћубаста шева
66. Garrulus glandarius
Сојка
67. Gyps fulvus*
Белоглави суп
68. Hippolais icterina
Жути вољић
69. Hirundo rustica
Сеоска ласта
70. Hirundo daurica
Даурска ласта
71. Hirundo rupestris
Горска ласта
72. Jynx torquilla		
Вијоглава
73. Lanius collurio*
Руси сврачак

Латински назив

Српски назив Латински назив

74. Lanius minor*
Сиви сврачак
75. Leiopicus medius
Средњи детлић
76. Loxia curvirostra
Крстокљун
77. Lullula arborea*
Шумска шева
78. Luscinia megarhynchos
Мали славуј
Рушевац
79. Lyrurus tetrix* †
80. Merops apiaster
Пчеларица
81. Miliaria calandra
Велика стрнадица
82. Monticola saxatilis
Кос камењар
83. Motacilla alba
Бела плиска
84. Motacilla cinerea
Поточна плиска
85. Motacilla flava
Жута плиска
86. Muscicapa striata
Сива мухарица
87. Neophron percnopterus* ≈ Бела кања
88. Nucifraga caryocatactes
Лешњикара
89. Oenanthe oenanthe Обична белогуза
90. Oriolus oriolus 		
Вуга
91. Otus scops			
Ћук
92. Parus ater
Јелова сеница
93. Parus caeruleus
Плава сеница
94. Parus cristatus
Ћубаста сеница
95. Parus lugubris
Сеница шљиварка
96. Parus major
Велика сеница
97. Parus montanus Планинска сива сеница
98. Parus palustris
Сива сеница
99. Passer domesticus
Врабац покућар
100. Passer montanus
Пољски врабац
101. Perdix perdix		
Јаребица
102. Pernis apivorus*		
Осичар
103. Phasianus colchicus		
Фазан
104. Phoenicurus ochruros Црна црвенрепка
105. Phoenicurus
phoenicurus
Обична црвенрепка
106. Phylloscopus collybita Обичи звиждак
107. Phylloscopus sibilatrix Шумски звиждак
108. Phylloscopus
trochilus
Брезов звиждак

Српски назив

109. Pica pica			
Сврака
110. Picoides tridactylus* Тропрсти детлић
111. Picus canus*		
Сива жуна
112. Picus viridis
Зелена жуна
113. Prunella modularis
Обични попић
114. Pyrrhula pyrrhula		
Зимовка
115. Regulus ignicapilla Ватроглави краљић
116. Regulus regulus
Обичан краљић
117. Riparia riparia
Брегуница
118. Saxicola rubetra
Обична траварка
119. Saxicola rubicola Црноглава траварка
120. Scolopax rusticola
Шумска шљука
121. Serinus serinus		
Жутарица
122. Sitta europaea
Бргљез
123. Streptopelia decaocto
Гугутка
124. Streptopelia turtur
Грлица
125. Sturnus vulgaris
Чворак
126. Strix aluco
Шумска сова
127. Strix uralensis*
Дугорепа сова
128. Sylvia atricapilla
Црнокапа грмуша
129. Sylvia borin
Сива грмуша
130. Sylvia communis
Обична грмуша
131. Sylvia curruca
Грмуша чаврљaнка
131. Tetrao urogallus*
Велики тетреб
132. Tichodroma muraria
Пузгавац
133. Tringa glareola
Спрудник мигавац
134. Tringa totanus Црвеноноги спрудник
135. Troglodytes troglodytes
Царић
136. Turdus merula
Обични кос
137. Turdus philomelos
Дрозд певач
138. Turdus pilaris
Дрозд боровњак
139. Turdus torquatus
Кос огрличар
140. Turdus viscivorus
Дрозд имелаш
141. Upupa epops
Пупавац

Легенда
Ознаке поред латинских имена птица означавају:
* Врсте са додатка I Директиве о птицама; † Бивша гнездарица Голије; ≈ Случајна пролазница
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