
Заједно за лептире

у Србији!

http://www.habiprot.org.rs/rsg2014

Да ли знате?
Настојимо да сачувамо угрожене врсте

лептира. Придружите нам се у томе!

Добродошли сте.

У Србији је забележено 199 врста дневних

лептира, што значи да нам предстоји леп

јубилеј ! Надамо се да ће доћи ускоро, пошто је

наш тим у протеклих пар година открио чак три

нове врсте за Србију.

Придружите нам се!

Уколико су вам

лептири симпатични,

снимите их! Сазнајте

више о њима –

изненадићете се!

Придружите нам се и

помозите да заједно

упознамо богат живи

свет Србије.

Можете нас наћи на форуму:

Или на дописној листи:

Или на Фејсбуку:

http://forum.biodiv.petnica.rs

http://groups.google.com/group/butterflyserbia

https://facebook.com/groups/butterflyserbia

https://facebook.com/groups/insectserbia

чите мере заштите. За

очување старопланинске

болорије морамо

ограничити градњу

скијалишта, због мочварног

мравника морамо правилно

косити ливаде, док је за

мрког многобојца потребно

правилно и одрживо

газдовати шумама.

Неке врсте захтевају посебну пажњу и разли-
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Као и током нашег претходног пројекта из 2011.

године, фондација Рафорд нам је помогла да

упознамо и заштитимо неке од наших

најугроженијих лептира. Истраживања су била

усмерена на мапирање старопланинске болорије

и пакленца, као и на процену величине и

повезаности локалних популација мочварног

мравника. Радује вест да су откривена нова

станишта старопланинске болорије, тик подно

Миџора и надамо се да ће ово станиште остати

нетакнуто током наредних година.

— очувањем традиционалног сточарства,

земљорадње и газдовања шумама,

— рационалном употребом пестицида,

— едукацијом становништва, праћењем

стања популација лептира и истражива-

њима у које се свако може укључити,

— очувањем вредних станишта и

поштовањем закона из области заштите

природе.

Наш доскора најмлађи члан у тиму, Ђорђе

Радевски, први је спазио пиргавца пешчаника

(Pyrgus cinarae) . Врста до сада није бележена у

Србији, а може се наћи само на крајњем југу, у

долини реке Пчиње и околини Прешева.

Потражите нас на

нету! База података,

мапе и слике одскора су доступне посетиоцима

наше веб странице. Региструјте се и пошаљите

своја запажања или слике са терена. Посетите:

Како можемо да

помогнемо лептирима?

База података је

доступна на нету!

http://habiprot.org.rs/Alciphron

Само у прва четири месеца 2015. године у базу

је унето око 1000 налаза дневних лептира које

је забележило чак 34 сарадника. Пролеће је

стигло, а са њим и 37 сезонских врста. Надамо

се да ћемо оборити прошлогодишњи рекорд од

око 9000 података о дневним лептирима.
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