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Извод: У току репродуктивне сезоне 2018. го-
дине забележено је успешно гнежђење ћурликов-
ца на простору Специјалног резервата природе 
„Пашњаци велике дропље”. Два гнездећа пара са 
по два птића су свакодневно праћена од априла 
до августа 2018. године. Документоване су актив-
ности као што су избор места за гнежђење, пола-
гање јаја, инкубација, излегање, подизање младих, 
као и одбрамбено понашање према предаторима. 

Кључне речи: ћурликовац, Burhinus oedicnemus, 
гнежђење, СРП „Пашњаци велике дропље”

Abstract: In the reproductive season of 2018 a 
successful breeding of Stone curlew was recorded in 
the Special Nature Reserve ”Pastures of Great Bus-
tard” (Northern Serbia). Two breeding pairs with four 
chicks were monitored on the daily basis from April 
to late August 2018. Reproductive activities regarding 
nest site occupancy, egg laying, incubation, hatching, 
chick rearing as well as predator defensive behaviour 
was documented.

Key words: stone curlew, Burhinus oedicnemus, 
breeding, SNR ”Pastures of great bustard”

ГНЕЖЂЕЊЕ ЋУРЛИКОВЦА (Burhinus oedicnemus) 
НА ЛОКАЛИТЕТУ „ЈАРОШ” У СРП „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ 
ДРОПЉЕ”
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УВОД
Ћурликовац или ноћни потрк (Burhinus 

oedicnemus) је степска врста са изузетно широ-
ким ареалом распрострањености, који обухвата 
Британију, Иберијско и Балканског полуострво, 
Украјину и Кавказ (Hume & Kirwan, 2013). Ћур-
ликовац је миграторна врста. Северноевропске и 
централно азијске популације током јесени миг-
рирају и зиму проводе претежно у јужним дело-
вима Европе, средњем истоку и северној Африци 
(Hume & Kirwan, 2013). Упркос широком распрос-
трањењу, а захваљујући скривеном начину живо-
та и претежно сумрачној активности (Green et al., 
2000) подаци о биологији и екологији ове врсте 
у литератури су веома оскудни. Ово се нарочито 
односи на податке о репродуктивним активности-
ма ове врсте (Karavaev, 1998). 

У Европи, у погледу статуса заштите пре-
ма IUCN-у, ћурликовац је сврстан у групу LC 
(Last Concerne), Annex I EC Birds Directive, као и 
Appendix II Бернске конвенције (Henderson, 2013). 
Caccamo et al. (2011) наводе да је ово врста од 
нарочитог конзервационог значаја у Европи и то 
услед пада бројности популације (>30%) која се 
дешава у континуитету од друге половине 19-ог 
века са већим или мањим флуктуацијама. Као 
главни разлог овом негативном тренду најчешће 
се наводе губитак станишта и погодних места за 
гнежђење услед интензивне пољопривредне про-
изводње (Wilson et al., 2005). 

У Србији, ћурликовац је строго заштићена 
врста (Правилник о проглашењу и заштити стро-
го заштићених и заштићених дивљих врста биља-
ка, животиња и гљива („Службени гласник РС”, 
бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016, 98/2016).

Бројност његове популације у нашој земљи 
је веома мала, процењена на свега 10-12 паро-
ва, сви на простору Војводине (Пузовић и сарад. 
2015). Историјски подаци указују да је ћурликовац 
у Војводини одувек био малобројна али редов-
на гнездарица (Шћибан и сарад. 2015). Гнежђење 
је бележено на локалитетима где су постојали 
оптимални услови за репродукцију, од пескови-
тих и шљунковитих терена поред великих река, 
до сувих отворених терена попут пешчара у око-
лини Хоргоша, Бачких Винограда и Делиблатске 
пешчаре. Почетком 21. века гнежђење ћурликовца 
је потврђено на простору северне Бачке и Баната 
(Шћибан и сарад. 2015). Последњих година број-
ност гнездеће популација ћурликовца флуктуира 
(Пузовић и сарад. 2015). Шћибан и сарадници 
(2015) наводе да се ћурликовац повремено гнезди 
на пустарама са оскудном вегетацијом, као и на 
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обрадивим површинама са касним културама као 
што су кукуруз и сунцокрет. Врста је релативно 
ретко бележена изван периода гнежђења на разли-
читим отвореним сувим и воденим стаништима, 
најчешће током јесење сеобе (Шћибан, 2003; Хуло, 
1995; Хуло и сарадници 2006). Гергељ (2013) наво-
ди да је ћурликовац малобројна, али редовна гнез-
дарица Суботичко-хоргошке пешчаре и северног 
Баната. Гнезда ћурликовца су регистрована у око-
лини Јазова и Сајана, у непосредној близини СРП 
„Пашњаци велике дропље”. Оба гнезда налазила 
су се на парцелама са пољопривредним културама 
у раној фази раста које је карактерисала оскудна 
вегетација и непосредна близина слатинске лива-
де (Гергељ, 2013).

У Студији заштите СРП „Пашњаци велике 
дропље” (2016) наводи се да је ћурликовац зна-
чајан представник ретке и угрожене орнитофауне 
карактеристичне за отворена степска станишта. 
Представља својеврсну индикаторску врсту чије 
присуство указује на висок ниво очуваности 
природних одлика станишта. У погледу избо-
ра станишта, у Студији се наводи да ћурликовац 
фаворизује сува, готово полупустињска травна 
станишта или њиве.   

Рад представља допринос познавању актив-
ности ове изузетно ретке врсте на нашим про-
сторима, на секундарним стаништима које је ћур-
ликовац почео да користи након интензивирања 
пољопривреде, и даје увид у динамику репроду-
ктивних активности, репродуктивни успех, као 
и предлог за методологију прећења и сугестије 
везане за будуће мере активне заштите у циљу 
очувања врсте.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
У периоду од априла до августа 2018. годи-

не, на локалитету „Јарош” у ЈЗ субјединици СРП 
„Пашњаци велике дропље” вршена су свакоднев-
на посматрања два репродуктивна пара ћурли-
коваца, са укупно три тачаке са којих је преглед-
ност терена који је осматран била најповољнија. 
Посматрање је вршено са удаљености од 50 до 150 
m од лоцираног активног гнезда, строго водећи 
рачуна о избегавању сваког облика узнемиравања 
јединки. Праћење је вршено сваког дана у току 
репродуктивне сезоне од априла до августа 2018. 
године, осим за време неповољних временских 
услова праћених великом количином падавина. 
Посматрања су била најчешће вршена у раним 
јутарњим и касним послеподневним часовима, а у 
току инкубације и непосредно након излегања, у 
току целог дана. Сви релевантни подаци су забе-
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Гнежђење ћурликовца (Burhinus oedicnemus) на локалитету „Јарош” у СРП „Пашњаци велике дропље”

лежени и употпуњени обимном фото и видео 
документацијом која је саставни део базе пода-
така управљача  СРП „Пашњаци велике дропље”, 
Ловачког удружења „Перјаница”.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Током репродуктивне сезоне 2018. године лоци-

рана су два гнездећа пара ћурликовца на локалитету 
„Јарош” у СРП „Пашњаци велике дропље”. Оба гнез-
да су била смештена на обрадивим површинама на 
којима је био засејан сунцокрет и то на узвишењима 
у њиховом средишњем делу, у непосредној близи-
ни пашњака са природном травном вегетацијом на 
којој је заступљена испаша. Раздаљина између два 
гнезда износила је око 900 m, а услови на поменутим 
локацијама су готово идентични и у потпуности 

одговарају преферираним местима за гнежђење 
ћурликовца, који за место гнезда бирају искључи-
во отворене, узвишене локације без или са веома 
оскудном вегетацијом (Wilson et al., 2005), парце-
ле са пролећним орањем и културама које постају 
високе и густе тек у касно лето и налазе се у близини 
пашњака (Green et al., 2000). Избор овако специфич-
них локација за гнежђење се доводи у везу са лак-
шим проналажењем хране (McMahon et al., 2010), 
али и својеврсној одбрани од предатора (Green et al., 
2000). Ћурликовац има одличан вид у хоризонтал-
ној равни и равни испод кљуна, док изнад главе 
практично не види ништа (Martin & Katzir, 1994). Из 
тог разлога ова врста је изузетно осетљива на верти-
калан раст и висину вегетације која окружује место 
гнезда и преферира делове са јако оскудном или у 
потпуности без вегетације (Green et al., 2000).

Гнездо пара I Гнездо пара II Посматрана адултна јединка

Карта 1. Карта истраживаног подручја са локацијом гнезда ћурликовца (Burhinus oedicnemus) на локалитету „Јарош” СРП „Пашња-
ци велике дропље” / Map 1: A map of researched area with the stone curlew (Burhinus oedicnemus) nest location on the site "Jaroš" in the 
SNR "Pastures of Great Bustard"
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Слика 1. Ћурликовац (Burhinus oedicnemus) у СРП „Пашњаци велике дропље” Фото: Жељко Јолић, 31.05.2018. локалитет „Јарош”
Figure 1: Stone curlew (Burhinus oedicnemus) in the SNR "Pastures of Great Bustard", Photo: Željko Jolić, May 31, 2018, site"Jaroš"

Динамика пољопривредних радова везаних 
за сунцокрет није усклађена са репродуктивном 
активношћу ове врсте и представља потенцијал-
ну опасност за уништавање покушаја гнежђења. 
Временске прилике које су преовладавале током 
пролећа 2018. године (дуг сушни период са висо-
ким температурама, праћен периодом са обил-
ним падавинама), условиле су изостанак одређе-
них пољопривредних радова (парање, прскање) 
на парцелама на којима су се налазила смештена 
гнезда. Ово је повољно утицало на репродуктивне 
активности ћурликовца и условило да оба пара 
успешно излегу младунце. Значајан допринос очу-
вању гнезда ћурликовца дале су и редовне актив-
ности на њиховом праћењу од стране  чуварске 
службе СРП „Пашњаци велике дропље”, на чију 
су иницијативу издати услови заштите приро-
де Покрајинског завода за заштиту природе број 
03-1386/4 и 03-1387/4 од дана 25.05.2018. године. 
Условима, достављеним власнику, тј. кориснику 
парцела на којима су гнезда, дефинисане су мере 
заштите које су се односиле на најаву свих актив-
ности на предметним парцелама, обавезно прису-
ство чувара при вршењу пољопривредних радова, 
забрану свих радова у пречнику од 50 m око регис-
трованог гнезда, дозвољен број пољопривредних 
машина на парцели, брзину кретања и опремље-
ност обавезним плашилицама.

Власник, односно закупац парцела на којима 
су регистрована гнезда ћурликовца су дугого-
дишњи корисници пољопривредног земљишта у 
заштићеном подручју и у потпуности су упозна-
ти са свим обавезама и ограничењима при спро-
вођењу пољопривредних радова. Поред тога, на 
простору СРП „Пашњаци велике дропље” постоји 
одлична комуникација управљача, односно чувар-
ске службе са већином корисника простора, тако 
да су сви услови заштите природе и у овом случају 
били испоштовани у потпуности. Чуварска служ-
ба је контролисала све активности на предметним 
парцелама својим сталним присуством и надзо-
ром у току извођења радова.  

Оба пара ћурликовца су свакодневно праћена 
од стране чуварске службе и уочено је синхронизо-
вано одвијање готово свих забележених репроду-
ктивних активности. У Табели 1. дат је временски 
оквир и преглед репродуктивних активности оба 
пара ћурликоваца. Временски оквир наведених 
активности је у складу са наводима из литературе 
аутора који су се бавили овим аспектима живота 
врсте (Karavaev, 1998; Henderson, 2013).

Присуство пара I на парцели спремљеној за 
сетву сунцокрета први пут је забележено 03.05. 
2018. Од тада је пар свакодневно био присутан и 
посматран на овом локалитету током храњења, 
одмарања и уређења перја. Одабир места за гнез-
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до је извршен 09.05.2018. У овом периоду пар је 
посматран у непосредној близини одабраног мес-
та, а редовно је бележено дуже лежање обе јединке, 
иако је претходно утврђено да јаја још увек нису 
положена. Овакво понашање је карактеристично 
за врсту и претходи полагању јаја (Karavaev, 1998). 
Да су положена оба јаја и да је инкубација отпоче-
ла утврђено је 13.05.2018. И поред пажљиве пре-
траге терена, гнездо је било веома тешко лоцира-
ти услед савршене подударности у боји подлоге и 
боји јаја која их је чинила тешко уочљивим. Упра-
во овај начин камуфлирања гнезда и јаја се наво-
ди као главна одбрамбена стратегија ћурликовца 
током репродуктивног периода (Henderson, 2013). 
Аутори који су проучавали проценат успешности 
излегања ћурликовца у односу на избор места и 
материјала за изградњу гнезда, утврдили су да екс-
периментално уклањање материјала којим птице 
постижу и употпуњују камуфлажу гнезда значајно 
повећава предаторски притисак пернатих преда-
тора који се ослањају на визуелно проналажење 
плена (Solis & de Lope, 1995). Исти аутори наводе 
да је подударност у обојености јаја и подлоге била 
савршена што је чинило јаја готово невидљивим, а 
тиме и допринело репродуктивном успеху врсте.

Дана 13.05.2018. обављена је сетва сунцокрета 
на предметној парцели у складу са условима зашти-
те природе издатих од стране Покрајинског завода 
за заштиту природе, на основу којих су радови огра-
ничени на удаљеност од 50 m у пречнику од лоци-
раног гнезда. Овом приликом, пар ћурликоваца је 
показао толерантност на присуство пољопривред-

не механизације и задржао се у непосредној бли-
зини гнезда на удаљености од 20-ак метара. Након 
удаљавања пољопривредне машине птице су се 
вратиле до гнезда и наставиле са инкубацијом.

У оба гнезда је евидентирано по два јајета. 
Подаци из литературе широм ареала распрос-
трањења врсте наводе да је 2 јаја било заступљено 
у 87,5% евидентираних гнезда (Hanane, 2010).

Период инкубације у просеку износи 25 дана 
(21-28 дана) (Henderson, 2013). Инкубација Пара I 
је трајала 21 дан, док код Пара II није било могуће 
са сигурношћу утврдити дужину трајања инкуба-
ционог периода, јер су јаја први пут евидентирана 
19.05.2018. Утврђено је да су оба родитеља подјед-
нако учествовала у инкубацији јаја, што је у скла-
ду са наводима из литературе (Karavaev, 1998). 

Током инкубације забележене су појединости 
везане за понашање родитеља током различитих 
временских прилика. У више наврата је посма-
трана птица која је лежала на гнезду, након што је 
после изузетно топлог и сушног периода почела да 
пада киша, устала са гнезда и удаљила се на неко-
лико корака и посматрала. Након неколико мину-
та изложености јаја киши, птица се поново врати-
ла на гнездо и наставила са инкубацијом. Овакво 
понашање није описано у литератури, а може се 
довести у везу са регулацијом и успостављањем 
оптималне влажности неопходне за успешну 
инкубацију и излегање младих.

Констатовано је да од периода заузимања 
гнездилишне територије, па све до излегања мла-
дунаца, услед јаке суше није дошло до ницања 

Репродуктивна активност /
Reproductive activity Пар I / Pair I Пар II / Pair II

Заузимање гнездилишне 
територије / Occupying the 
nesting territory

03.05. / May 3 ?

Одабир места за гнездо / 
Selection of nesting site 09.05. / May 9 ?

Инкубација / Incubation 13.05.-4.06. (21 дан) / 
May 13 – June 4 (21 day)

19.05. евидентирано присуство 
јаја у гнезду / May 19, eggs recor-

ded in the nest

Izleganje / Hatching 4.06. / June 4 6.06.

Излегање / Fledging Половина јуна / Mid June

Осамостаљивање / 
Period of becoming independent Половина јула / Mid July

Табела 1. Временски оквир и преглед репродуктивних активности ћурликовца (Burhinus oedicnemus) током репродуктивне сезоне 
2018. у СРП „Пашњаци велике дропље”

Table 1: Time frame and overview of reproductive activities of Eurasian stone-curlew (Burhinus oedicnemus) during the reproductive 
season 2018 in SNR "Pašnjaci velike droplje (Pastures of Great Bustard)"

Гнежђење ћурликовца (Burhinus oedicnemus) на локалитету „Јарош” у СРП „Пашњаци велике дропље”
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сунцокрета на предметним локацијама. Ово је 
обезбедило повољне услове за инкубацију обезбе-
дивши ефикаснију одбрану од предатора и лакше 
долажење до хране. Ницање и раст сунцокрета 
било је индуковано тек након обилнијих падавина 
у првој недељи месеца јуна 2018 године, непосред-
но након излегања младунаца.

Излегање младунаца Пара I је евидентирано 
04.06.2018. када је у гнезду био присутан један 
младунац, и једно „прокљувљено” јаје. Младун-

ци Пара II су се излегли 06.06.2018. У оба случаја, 
љуска јаја није била присутна на месту излегања 
младих. Претпоставља се да је уклањање љуске јаја 
од стране родитеља одмах након излегања младих 
још један облик одбране од предатора код врста 
које се гнезде на тлу.

У наредном периоду, услед обилних и сва-
кодневних падавина, дошло је до бујања веге-
тације, па је лоцирање, посматрање и праћење 
младих и одраслих птица било знатно отежано. У 

Слика 2. Гнездо Пара I Фото: Жељко Јолић, 13.05.2018. локалитет „Јарош” / 
Figure 2: A nest of pair I, Photo: Željko Jolić, May 13, 2018, site"Jaroš"

Слика 4. Моменат излегања птића у гнезду Пара I Фото: Жељко Јолић, 04.06.2018. локалитет „Јарош”
Figure 4: A moment of hatching in the nest of pair I, Photo: Željko Jolić, June 4, 2018, site"Jaroš"
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периоду након излегања птића, углавном је спора-
дично бележено присуство једне одрасле јединке 
на местима са нижом и ређом вегетацијом и то 
на оба локалитета. Karavaev (1998) наводи да су у 
првих 14 дана након излегања млади ћурликовци 
под константним надзором једног родитеља, док је 
други у потрази за храном. Дана 21.06.2018. забе-
лежено је интензивно одбрамбено понашање Пара 
I који су са успехом одбранили птиће од напада 
лисице (Vulpes vulpes). У одбрани је учествовао 

и пар вивака (Vannelus vannelus) који су такође 
имали птиће на том локалитету. У овом периоду 
птићи су били потпуно оперјали, али нису били у 
могућности да добро лете.

На територији Пара I, 02.07.2018. посматра-
на је једна млада јединка, које је била готово исте 
величине као одрасла птица са малом разликом у 
обојеношћу перја. Вероватно иста млада птица је 
посматрана и 17.07.2018. приликом храњења на 
ивици парцеле са сунцокретом на којој се нала-

Гнежђење ћурликовца (Burhinus oedicnemus) на локалитету „Јарош” у СРП „Пашњаци велике дропље”

Слика 3. Гнездо Пара II Фото: Жељко Јолић, 19.05.2018. локалитет „Јарош” / 
Figure 3: A nest of pair II, Photo: Željko Jolić, May 19, 2018, site"Jaroš"

Слика 5. Птићи у гнезду Пара II Фото: Жељко Јолић, 06.06.2018. локалитет „Јарош”
Figure 5: Young birds in the nest of pair II, Photo: Željko Jolić, June 6, 2018, site"Jaroš"
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зило гнездо. Била је у друштву две одрасле птице. 
На основу овог посматрања може се закључити 
да се пар ћурликоваца задржао на гнездилишној 
територији од одабира места за гнездо па све до 
осамостаљивања младих. Њихово присуство на 
пашњаку није забележено.

Последње посматрање ћурликовца на поме-
нутим локалитетима забележено је 27.07.2018. 
године. 

Трећег јула 2018. године посматрана је јед-
на адултна јединка ћурликовца при храњењу, на 
парцели са покошеном луцерком на локалитету 
који је од регистрованих гнезда удаљен око 6 km. 
Поменути локалитет је у наредном периоду оби-
лажен више пута и присуство ћурликовца није 
забележено.

Неопходно је напоменути да локалитет 
„Јарош” није детаљно прегледан у циљу регистро-
вања присуства гнездећих парова ћурликовца, већ 
су се посматрања базирала на преглед локалитета 
који, према литератури, представљају потенцијал-
на места за гнежђење ове врсте. Поменути налази 
указују на могућност присуства већег броја гнез-
дећих парова у широј околини СРП „Пашњаци 
велике дропље”, укључујући и његове просторно 
одвојене целине „Кочоват” и „Сигет”. У наредном 
периоду потребно је спровести детаљна истражи-
вања у циљу утврђивања правог стања и осмиш-
љавања евентуалних мера заштите.

Активне мере заштите ћурликовца које се 
у Европи са успехом примењују, произашле из 
истраживања биологије и екологије врсте, усло-
виле су опоравак популације, пораст бројности 
и повећање репродуктивног успеха. Све импле-
ментиране мере заштите се базирају на стварању 
погодних места за гнежђење и заштиту током 
инкубације у условима интензивне пољопривред-
не производње. Конкретно, на простору Велике 
Британије Акциони план за заштиту биодивер-
зитета предвиђа формирање „поља за ћурликов-
це” која пружају оптималне услове за гнежђење и 
подизање младих. Ради се о површинама од 1 до 
2 ha земљишта унутар пољопривредних култура, 
које су преоране и незасејане у рано пролеће пре 
заузимања гнездилишних територија (Taylor et al, 
2007). Остављање оваквих незасејаних делова уну-
тар пољопривредних култура представља кључну 
активност управљања и опоравка гнездеће попу-
лације ћурликовца у Енглеској (Wilson et al., 2005), 
где се бележи пораст у бројности популације са 
150 на 300 гнездећих парова (Taylor et al., 2007). 

На истраживаном локалитету „Јарош” на 
простору СРП „Пашњаци велике дропље”, сти-
цајем природних околности и услова на терену 

током репродуктивног периода 2018 године, тес-
тиран је овај модел и показао се успешним. Оба 
пара ћурликоваца су за место гнезда користила 
локације на којима је ницање и раст покровне 
вегетације било знатно одложено, чиме су се ство-
рили оптимални услови за гнежђење.

ЗАКЉУЧАК
Ћурликовац (Burhinus oedicnemus) предстваља 

кључну индикаторску врсту природних низијских 
степских травних станишта у Европи и од наро-
читог је конзервационог значаја (Goriup et al., 
1990). Његово присуство и успешна репродук-
ција на простору СРП „Пашњаци велике дропље” 
недвосмислено указује на значај и степен очува-
ности овог јединственог природног станишта. 

Обзиром да је при овом истраживању прегле-
дан само мали део заштићеног подручја, у наред-
ном периоду неопходно је спровести опсежна 
истраживања којима би се уз коришћење одго-
варајуће методологије установила бројност гнез-
дећих парова ћурликовца на целокупном просто-
ру СРП „Пашњаци велике дропље”. Акценат треба 
ставити и на утврђивање преферираног типа 
локалитета на којима су смештена гнезда.

Истраживања ове врсте у Европи указала су 
да је главни фактор угрожавања поред уништа-
вања станишта недостатак адекватних места за 
гнежђење која би обезбедила оптималне услове за 
успешно извођење младих. Динамика пољоприв-
редних радова као и пракса ротације пољоприв-
редних култура на простору северног Баната чини 
репродуктивни успех ове врсте крајње неизвес-
ним, а тиме доводи у питање и опстанак ћурли-
ковца на овом простору. У том смислу, неопходно 
је усмерити више пажње на његово истраживање 
и осмислити стратегију и имплементацију актив-
них мера заштите које ће допринети очувању ове 
врсте на нашим просторима и обезбедити успеш-
ну репродукцију.
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„Пашњаци велике дропље”, чуварима Жељку 
Јолићу и Миодрагу Завишићу на свакодневном 
праћењу репродуктивних активности ћурликовца 
на терену, као и Давиду Грабовцу на помоћи око 
литературе.



45

Гнежђење ћурликовца (Burhinus oedicnemus) на локалитету „Јарош” у СРП „Пашњаци велике дропље”

ЛИТЕРАТУРА
Гергељ, Ј. (2013): Нови докази гнежђења ћур-

ликовца Burhinus oedicnemus у Потисју у Војводи-
ни, Ciconia Vol 13: 190-192.

Green, R., Tyler, G. & Bowden, C. (2000): Habi-
tat selection, ranging behaviour and diet of the stone 
curlew (Burhinus oedicnemus) in southern England. 
Journal of Zoology, 250 (2), 161-183.

Goriup, P. & Batten, L. (1990): The conservation 
of steppic birds–a European perspective. Oryx, 24 (4), 
215-223. 

Hanane, S. (2010): Spring migration and breeding 
biology of Stone-Curlews Burhinus oedicnemus on the 
north-west Atlantic coast of Morocco. Wader Study 
Group Bull. 117(3):163–166.

Henderson, I. G. (2013): Potential Disturbance 
Effects, Nesting Success and Territory Placement in 
Stone Curlews at Porton Down 2010-2012, British 
Trust For Ornithology, Research report No. 633.

Hume, R. & Kirwan, G. M. (2013): Eurasian 
Thick-knee (Burchinus oedicnemus). In: del Hoyo J. 
Eliott A., Sargatal J., Christie D. A. and de Juana E. 
(eds), Handbook of the Birds of the World Alive, Lynx 
Edicions, Barcelona.

Hulo, I. (1995): Jesenja seoba noćnog potrka (Bur-
hinus oedicnemus) u Vojvodini, Ciconia Vol 5: 72-74.

Karavaev, A. A. (1998): Daily activity of Stone 
Curlew Burhinus oedicnemus during the breeding pe-
riod. International Wader Studies, 10: 329-332.

Martin, G. R. & Katzir, G. (1994): Visual fields in the 
Stone curlew Burhinus oedicnemus, Ibis 136: 448-453.

Mcmahon, B.J., Giralt, D., Raurell, M., Brotons 
L. & Bota G. (2010): Identifying set‐aside features for 
bird conservation and management in northeast Ibe-
rian pseudo‐steppes, Bird Study 57, 289-300.

Пузовић, С., Радишић, Д., Ружић, М., Рајко-
вић, Д., Радаковић, Д., Пантовић, У., Јанковић, М., 
Стојнић, Н., Шћибан, М., Туцаков, М., Гергељ, Ј., 
Секулић, Г., Агоштон, А. & Раковић, М. (2015): 
Птице Србије – процена величина популација 
и трендова гнездарица: 2008-2013, Друштво за 
заштиту и проучавање птица Србије и Природно 
математички факултет Нови Сад.

Solís, J. C. & de Lope, F. (1995): Nest and Egg 
Crypsis in the Ground-Nesting Stone Curlew Burhi-
nus oedicnemus, Journal of Avian Biology Vol. 26, No. 2 
(Jun., 1995), pp. 135-138.

Стојнић, Н., Хабијан-Микеш, В., Ковачев, Н., 
Добретић, В., Пил, Н. & Сабадош, К. (2016): Студија 
заштите Специјалног резервата природе „Пашњаци 
велике дропље”, Предлог за стављање под заштиту 
као заштићено подручје I категорије, Покрајински 
завод за заштиту природе, Нови Сад, 2016.

Шћибан, М. (2003): Нови подаци о неким рет-
ким врстама птица забележеним на Бисерном остр-
ву и Бечејском рибњаку, Ciconia Vol 12: 151-153.

Šćiban, M., Rajković, D., Radišić, D. Vasić, V. & 
Pantović, U. (2015): Ptice Srbije – Kritički spisak vrsta, 
Novi Sad.

Thylor, E. C., Green, R. E. & Perrins, G. (2007): 
Stone curlews Burhinu oedicnemus and recreational 
disturbance: developing a management tool for access. 
Ibis 149: 37-44.

Wilson, J. D., Whittingham, M. J. & Bradbury, R. 
B. (2005): The management od crop structure: a gen-
eral approach to reversing the impact of agricultural 
intensification on birds?, Ibis 147: 453-463.



46

THE NESTING OF EURASIAN STONE-CURLEW (Burhinus oedicnemus) 
ON THE SITE "JAROŠ" IN SNR "PAŠNJACI VELIKE DROPLJE" 
(GREAT BUSTARD PASTURES)

Summary

Stone curlew (Burhinus oedicnemus) is a typical 
steppe migratory species with wide distribution range. 
As many other species that inhabit natural grasslands, 
stone curlew is facing mass population decline across 
his areal due to habitat loss and as a consequence of 
agricultural intensification. In Serbia stone curlew is a 
strictly protected species with a small number of indi-
viduals, estimated at 10-12 breeding pairs.

In this paper we collected data onreproductive 
activities regarding nest site occupancy, egg laying, 
incubation, hatching, chick rearing and predator de-
fensive behavior. The study took place in SNR ”Pas-
tures of great bustard”, a mosaic natural grassland 
with salty steppe and a wet meadow habitat with 
patches of agricultural land in the northern part of 
Serbia. Two breeding pairs with four chicks were 
monitored on the daily basis from April to late Au-

gust 2018. Nests of both breeding pairs were located 
in agricultural land prepared for sunflower planting. 
Distance between two nests was about 900 m. Incu-
bation started in the second week of May, and the 
hatching at the beginning of June, with the 100% suc-
cess. To prevent disturbance of birds, special nature 
protection measures were assigned by the Provincial 
nature conservation institute that banned all agricul-
tural activities in 50m range from both nests. Juvenile 
birds, along with adults have been observed until late 
August on the same location where they had previ-
ously hatched. During observations, in second half of 
June, an unsuccessful predatory attack of red fox on 
chicks was documented. In order to assure successful 
breeding and chick survival research based conserva-
tion measures are needed to provide optimal nesting 
spots and habitat protection.

The nesting of eurasian stone-curlew (Burhinus oedicnemus) on the site "Jaroš" in SNR "Pašnjaci velike droplje" (great bustard pastures)

Kristina Tepavac


