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Ентомофаунистичка истраживања извршена

су на већем броју локалитета на просторима

Парка природе Голија у 2018. години. На

теренским истраживањима проведено је

укупно десет дана и ноћи. Резултатима су

додата и истраживања реализована крајем

2017. године.



Дневна истраживања реализована су на

следећим локалитетима: локалитети поред реке

Моравице код Куманице (620 метара), Беле Воде (1300

метара), Дајићко језеро (1400 метара) Голијска Река

(1380 метара), Царева глава (1721 метар), Јанков камен

(1833 метара), језеро и ливаде локалитета Округлица

(1350 метара). Ноћна истраживања фотофилних

инсеката реализована су на локалитету: Беле Воде

(1300 метара). Мониторинг штетних и заштићених

врста инсеката реализован је од (01-10. 08. 2018.)

године.









Изабрана методологија истраживања била

је прилагођена првенствено климатским,

географским и антропогеним условима на

одабраним локалитетима, сакупљани су

лептири и мољци уз помоћ светлосне клопке

(живине сијалице WTF од 250 W и Philips Ml од

100, 160, 250 и 400 W и петромакс лампа од 400

W), иза које је постављено памучно платно.

Мањи број прикупљених лептира

сакупљен је на цвећу током ноћи осветљавањем

јаким батеријским лампама.





Након теренских истраживања обављена

су обимна лабораторијска истраживања и

детаљне стручне анализе (више од 40 радних

сати) на основу којих је потврђен налаз око

120 врста лептира (чија је потврда и провера

детерминације у току) од којих је више врста

које се воде као новопронађене за фауну

Републике Србије.





Констатоване су бројне популације (на већем броју

поменутих локалитета) из реда Lepidoptera које се налазе на

најважнијим европским и националним листама заштићених

врста: Papilio machaon Linnaeus, 1758, Apatura iris (Linnaeus,

1758) и посебно веома бројна Argynnis pandora (Denis &

Schiffermüller, 1775).

Констатовано је више врста из групе миграторних

лептира: Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758), Papilio machaon

Linnaeus, 1758, Pieris rapae (Linnaeus, 1758), Hyloicus pinastri

(Linnaeus, 1758), Noctua pronuba (Linnaeus, 1758), Autographa

gamma (Linnaeus, 1758), Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758),

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758), Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

и Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758). али и више десетина

врста локалних, ретких и веома ретких врста са својим

популацијама.



Лептири и мољци који су штетни или потенцијално штетни на просторима

Парка природе Голија забележени у наведеном периоду су: Zeuzera pyrina (Linnaeus,

1761), Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758), Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758),

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758), Antheraea yamamai (Guérin-Méneville, 1861),

Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758), Pieris rapae (Linnaeus, 1758), Biston betularia

(Linnaeus, 1758), Erannis defoliaria (Clerck, 1759), Peribatodes rhomboidaria (Denis &

Schiffermüller, 1775), Autographa gamma (Linnaeus, 1758), Phlogophora meticulosa

(Linnaeus, 1758), Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758), Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761),

Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766), Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758), Noctua

pronuba (Linnaeus, 1758), Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758), Colocasia coryli (Linnaeus,

1758) и Lymantria monacha (Linnaeus, 1758).

Током истраживаног периода у пренамножењу су биле: Lymantria monacha

(Linnaeus, 1758) (Сл. 3), Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) и Pieris rapae (Linnaeus,

1758).



Приказивање прецизне дистрибуције и картирање врста унутар ових

квадрата било је могуће употребом мреже квадраната димензија 10 x 10

километара. Приказ свих шеснаест квадрата који дефинишу простор Парка

природе Голија на приказаној мапи дат је кодовима: DN 39, DP 30, DP 31, DP

32, DN 49, DP 40, DP 41, DP 42, DP 50, DP 51, DP 52, DN 59, DP 60, DP 61, DP

62 и DN 69. Сваки засебан локалитет на УТМ мапи је представљен кодом

основног квадрата (два велика слова) и бројем одговарајућег секундарног

квадрата (од 00 до 99). На пример, код за локалитет Беле Воде (1300 метара)

је DP 40.

УТМ карте су дате за представљање распрострањења и картографије

регистрованих врста Лепидоптера на просторима Парка природе Голија. Територија

студиране области се налази у оквиру два основна квадрата обележена са два велика

слова (DP и DN).



Утврђивање диверзитета ентомофауне,

посебно фауне лептира представља прву фазу у

целовитом приступу његовог очувања и

заштите.

Одрживост станишта шумских екосистема

зависи од стабилности популација базичних

карика ланаца исхране.

Истраживања фауне инсеката простора

Парка природе Голија откривају комплексност

слике о равнотежи у заштићеним биоценозама.













































Музеји полигони позитивне енергије

Људи траже позитивну енергију, траже охрабрење, траже добро и

позитивно, разумевање, нове идеје, ризнице нових изузетних знања и искустава.

Музеји могу да охрабре, да оплемене и креативно подстакну ка проналажењу

правог система вредности. Омогућавају посетиоцу да се обогати личним

откривањем разноврсног света којим је окружен. Ентомолошки музеј својим

необичним музеалијама, ненадмашним шампионима разноврсности познатог

живог света и варијабилности животних форми пружају инспирацију, подстицајно

понашање, креативност и потребу за стицањем додатних сазнања и вештина.



Важне информације о музејима и ентомолошким 

збиркама

Музеј је носилац аутентичног идентитета креатора музеја у оквиру једне

нације, представљен избор музеалија говори о нама, о издвојеним вредностима које

су нам из неког разлога важне, о погледу на свет који желимо да сачувамо и са

поносом поделимо са другима. Четрдесет хиљада светских музеја указује на

човекову тежњу да тековине човечанства и природе сачува, отргне од нестајања и

подели са ближњим. Истовремено музеј инсеката је препозната социјална

институција заштите наслеђа, која брине о правилном представљању природних

вредности најширој јавности.

















HVALA NA PAŽNJI.


