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Эахваљујуll!I труду 110версшша г. ВлпЈ .. 1;;мт,:о
ви/1а 1rодщу:,1:tра са Рапшо, јсстаствсшrчttп I\iyaej Срп
СI{С 3ю1љс ;~ошао је ошrх дана до је;1дс щшо рст1,е 

ЩНШОВI~ у орПII'ГОЛОПШО:,l 0,1,СЈЫ{У СВ011С. 'l1icl/lJ(lmma 111!1,• 

тгiа L., 3а коју јс rror,. [Јтиu/1 још пре 3G годиrrа 

рсюю да ју је видео по стрыошпшr rtршеви;,,rа Гамин
ске Реке у !Iодриљу, с,ца је уiшвљепа у r-:ршу I{oшrypy 
1,0,1. Рапше и 6пЈ-1е за r,ojir щщ пспуљепа, ж,птпрана и 
п:1,:южепа у наше:,! J.\f у:зеју. 1) · 

Ова Л(Ј:Iа птпчищt има врло дугачаr,, тшrаr, и ши

:rаст кљун. ,Јез1ш јој''дуга•rа1,,сашrјеп н врло танак :Ма
јушно тс:rо 1rокрпве1iсi'је врло дугнчюш п меюш пер
је::,1. Норје ј"ј јс у 1>.:mвно::,1е пепс.љ:~сто с1шс (ioje, од 

1-.:оје ес Ш1,ЈЈО'Ш'ГО ИC'l'II'IO ЈЩ[ШИIЈСЈ-0 щ11юшr:10 на щщ

:rшш. На шцуя,ю1 врату па:rазЈI се ш1.1ш I'>Iaшt. I-Сршш 

су д.;тa•rr,:i, per1 щжгаr, а·ш пшрок Ноге су щш:ш•шо 
јtше, L:a вс3:шrш,1 оштр1ш п саш1јешш ноюшщ, од т-;1Ј· 

јнх се пар Ј'ШТО нсrпчу uпн ла :3а;~љш1 прстшш. Ду" 

tЋЧI{а је IG C\I., дуяшпа щш,;rа 11:шосп ·п 01. а 1ю11а 
G саптп.11стара. 

Јlптсресаптап је жrшот ове ,1ЈЈВПl\ 1rт1щс, r;ojy rfy,щ 
с праноч на:тва IЮ<'Ш JiI0\1 а,;rш1,:1шх степа. А:т \1есто 

сватtог Of![JC,t, ЈЈО:зајшЈ,ОЈIОГ п:з О]Ш!I'ГО,:1ошюrх: ,'~е.'Ш, [Ю· 

1) ![ос:и поrс 1!ш1чr111а при(i,Ј,·шжпо је тп:,,:,\ 1ро:-1у нз 

1.:. Дт,1(iропе1ш. У ево,и ч,1ш11,у Осшопl! орыпто:1огпјо <,јенпро:111шцно 
Србнј,~ (Г.1асшщ ас,шљ~1щ1• blyJ(Jja у Ј"оснн и Х<фI\оговпыи. Ењ. 

\'П аа I 'H).'i го,1, етр. 80). Он вели: "Ј :; чар-щ ни 1јес,ю пар у:з хрп

.~ов,~ раз·щ,:шпо Со;шш јр:~ю сц Itpyпљ:i•. 1fе!Јупц у ,шнсrtу у11н
јенах пrпца (rюје је у,;ту1шо 1fyaejy с1tр1tјонско:,1) н~ JfitB(ЦH 
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служићемо се овде дошrсои г. Врзан:овиhа, н:оји је он 

послао Музеју Cpпcrte 3емље. 
,,У кршу званом I{оштур Јiегу се два пара тихо

дроиа. Људи је овде врло добро поюrају п називају 

је йузгави,е.м. Налазии да је ово име врло подесно за 
ову птицу; јер кад је човек посиатра r,ат,о тражп сеGи 

храну по литицама и кршевима, увидеће да она не ,јIИЧИ 

својим понашање.и на жуну или детлића, него да опа 

пузга, на име кад год се напред IIO:\Iarшo уз r,рш ра

шири своја крила и већ. се за некошшо децп~rстра па
пред поиакла. I{ад овако пузгајуlш дођо до врха r{a· 
rшог r,рша плн дувара, онда се стрмоглавце баци па 

rш:ж,u и дође скоро на исто :место где је п почела да 

тражи храну ; али увек 1-2 мет. десно или лово. 
I{ад нађе каrшог инсеrпа :може се ласно пuзнати, 

што се неr\о вре~rе умирп - rtprшцa :\ШЛI{О застану, 

но пружа их. Ако јој је инсекат случајно испао, он;џt 

га вешто ухвати у ваздуху. I{ажо опа непрестано 'Гра

жи своју храну по кршу, ласно ју је позшt·ш, јер пп

rщд јој крпла не мирују. Ретко Ье јо 1нше1{ rшдотн да 

·мирно соди на каыену, јор и rшда ссдп пружа своја 

кр1шца, I{ao шго то ради щш пузгаљу уз ЈЧ)Ш. 
Често са.м проиатрао ову шпцу на Тр0Gовиl1у 

пзпад Сарајева п опаэио да када не пузга уз 1ш1сав 

дувар или крш, онда се завуче у какву рупу у щш1у 

и тада мпрује. 

Врло ју је лепо видети: кад леги с щшш па I(рш 

и ако је човеr, одозгор посчатра шrчп на л~птпра. Лет 

јој је слпчан пупаnцу (Upupa epops L.). Њу јо нај
лаюпе паhп у пода дана када сунце пајвшпо нече, 11 

то yвert на сунцу, шшад у хладовишr. 

Од пY:ilrкe се баш шrшrа не 6ојп. Лrю јо Јювац 

прошшш одле11е неколпко метара и 1шетавља своје 
пузгаље. 

Рупе у којима се леж,е увек ес 'lЋIIO незгодно па

.:шзе да је врло тешrю до гнезда доћи п ако се дође до 



гнезда, то је рупа таr,о узана, да се јаја pyrщ\f пе 

могу дохватн tЋ. 

Интероса~ппо је ·го, да ю1 i; жеrшс1. пл.и му,и.јак 

долети у гнездо, увеr{ она птпца која се налазпла у 

гнезду излети, с тога I{ад једно од 1ьих: доЈiсти до 

гнезда, могу се впдет,1 обадвоје, прп чюrу rrздају глас, 

rщји личи па глас од CerЉia. ЈСщ м:ыдп одрасту п 
изведе пх мајка пап гнезда, по1)()ђају со но rчнпу н у 
сно11у подражавају сво,јшr 1юди1'ељшш, то непрсст,шо 

пружају rtрнла. Пише со пута десн да ~1ал011 тићу 
O\raюre нога, те з,щa,rerr овако о rчшr, почне да лепршпа 

r,ришша а неющ и падпе, алп се увеr{ з:1лач1r за rщ

:нен, те тако човек посиатрајуlш пх више се пута 
обрадује, мислећи: да ЈЈ.е rшјо .\IЛадо пасти на с30:,,1љу." 

У допуну onшre још додаје\10, да јо ;џшовпна 

ове rггице Средља н Јужна Бвропа, Северна Афр1ша 
и Азија до Хю1алаја и н:шrе. 'Гу се опа леже. У Бвро

нп ес особито често паЈrаюr у шrcorш\I плашшюш у 

Illпанији, па Ппрппејшш, Алпшш, I(арпатшrа, па 'Гa

'l'.PII п на Балrшпско.\I Полуострву. У IПвајцарсrиј Со
сир ју јс пос1rа·r1жо на ВВЫЈ ,1. п:щад ,roprжc површппе 
а руски оршrтолог Раде у I--СавР:а:зу на шrеrши од 2700 и. 

'Гпходрома шrје права сешща већ ;щпашr у групу 

такозваних скитница, т. ј. тица које не аду на далеrш 

југ. Ако пма доста хране у свш,1с обиташrшту, ·го he 
1,аио остати и преко зи.ме. Обпчно с јесени, чим па
с1•упи хладније вре\Iс, сплазн опа у rшжс шrаrшне п 

долине, па одатЈrе доцније у још пшr-.:а Ж)ста п варопш 

у 6peronп1'1f:-.I rtрајешша. Та:щ обп'ШО бсЈрави по на
пуш1'еr1ш1 замци.ма, брегошша, ш1 ,щн: п н:амсшш мај

дашша. 3а шуыу пе мари. У пасељсшш чест1пш опа 
ес пуза по пајвшшш врховшrа ·rорљева, но уrчжсш1а 

па сЈабатпыа старих готскпх црюша rr.пп по пшriџtма 
Itровова и сиисова од високпх ~,уЬа. Прп то11 њу пи

пгга пс узнемирује људсrш ларма. На мщшијим ме

стима она силази н ниже, квачсtш се са свим близу 

изнад сЈемље по пустии mщовиыа. 
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'Гпходроиу у разшш пашшr крајевшщ пазпвају 
различно. 'Ган:о Ву1<, је у Славонији чуо и прибележно 

иие 6р.зељ са објашњењем, да јс 'ГО "плава а по 'Грбуху 
чађаста птпца, највише у јесен I~врчи" (Рјсчюш). Бaut 

ире.на овако.~t објаиаьењ)I, мени се чини да ће ова реч 

значити пре йу.завzt,а (Sitta europea L.) пего ЈШ Т. rnu
raria L. Саы научнп назив шrје Ву1<, забележио, већ јс 
он доцнијег да'rуиа. В. J(oculi наводи пз дубровачке 

оrюлпне два слична 1шена йри.љейуzиа п при.љеПа~<,, па

но:шпьуЈш кюtо јс та "птпца данас рпјстка а прије пе 

много година виђала се јс често".1) Професор С. Бру
сина, прюш принцппаыа своје двојне ПОЈ1е1ш:1атуре, 

усвојпо је за љу 1ше бр.зељ .зидарца14, где ыу прва реч 

~шачи п:.rе рода а друга тшс врс'rс. 2) У друго пздање 

вешше Н:ау:.шновс юьш'е о птица1ш Средње Бвропе 
унет је назив .1идари1t,а. :мени се чпшr да је и овај 

п Бруснюш термин прост превод (немач. Maпerlaufer 

та:шј. пшraiolo), и ако се Брусппа поз1ша па Хирца 

да јс то народна реч. Руси је зову сттолас а Бугарп 

стснолос1т. Ј{'урпоау,ш радн пошпьс,1 пајаад, ,;щ се у 

сшrску паюrва птица н:од ра:зrшх: народа, а у вешшо~r 

Ј-Јау.11тюпо.1t делу (Naturgescl1icl1te der Vбgel Mittel
eшopas П Bd. стр. 312), шша-зн и дал.1штинс1m _;r.nn, 
( дalшatiпiscll : JJi'ilipak! 3) 

!3согрrц, 1 О апри:rа 190, гщ. 

1) ,,V. Ko,ii, (},·ngja z·t li11Ьго\·.:с:ш 1н1111,•11klа(11п1 i f:1шш ptic:11. 

Glasnik 111'\'at. aar:;v Jsl. (lrt1stva. Goll. V lI. Zagг,1\J 1 SX'i. р. 1 :!:2.) 

2) S, Вшsiпа, ~[ot.riocoш pt:cj,•ga svijota. (Ш:1s11ik l1гv. 11:tl'. <lп1-
(stv~. Goli, V. стр. :1ii) и Пт1щ,1 Хрrч1тско-Ср1ш;с (Спо.,юшш Х l[ С:рн·· 
с1,н IСраљ. Л1,а;,омпјо. Br.01·pa.1, 1'19. р, G!')), 

З) У ДОШI<ЈУ СПО~!() ОД :20- УГ опе l'(Цl!IIO г, ]5рзаkооић ЈЈО

)!11ЊО !'1\!Ю јс у граду ~!аг:ш•~у В!I)\'10 ;(ЈЩ IIП[Ш 'ГИХ() фО.,Ю. Је.џш 

јо II!)IЩCJ)fl[( ll убпо, 1\)Ш KI\IIO јо ПСТ!! Ш\О у ужасан IIOJJOB, в:пјс 

га ыогао паlш п пщ~.·штн. 

! 

1 

1 


	Posebna izdanja muzeja srpske zemlje 1-22 OCR-za extrakciju 1
	Posebna izdanja muzeja srpske zemlje 1-22 OCR-za extrakciju 2
	Posebna izdanja muzeja srpske zemlje 1-22 OCR-za extrakciju 3
	Posebna izdanja muzeja srpske zemlje 1-22 OCR-za extrakciju 4
	Posebna izdanja muzeja srpske zemlje 1-22 OCR-za extrakciju 5
	Posebna izdanja muzeja srpske zemlje 1-22 OCR-za extrakciju 6



