
РАСПРОСТРАЊЕЊЕ СОВЕ МАЛЕ УШАРЕ (Asio otus) У 
СРБИЈИ И ПРОЈЕКАТ „ОТВОРИ ОЧИ“ 

У Србији има десет врста сова. То су кукувија, буљина, ћук, 
кукумавка, мала ушара или утина, ритска сова, гаћаста кукумавка, мала 
сова, шумска сова и дугорепа сова. Као и многе птице, оне су код нас 
директно или индиректно угрожене разним људским активностима, од 
уништавања станишта до прогона и убијања. Оне се свакодневно 
суочавају са узораним ливадама, посеченим стаблима, затрованом 
храном, и људском злобом и незнањем. Наше народно веровање 
нажалост није наклоњено совама. Као ноћне птице, са изражајним 
лицима, крупним очима, продорним погледом, и често језивим 
оглашавањем, сове су у народу будиле страх, асоцирале га на мрачне 
силе и натприродне појаве. Присуство сова одувек је тумачено као лош 
знак, најава нечије смрти или несреће. Овакав став се у многим нашим 
крајевима није променио до данас, и можете наићи на разне предрасуде 
и празноверја чак и у великим градовима. Не изненађује онда што су 
сове честа мета обесних и необавештених људи.  

Мало се до сада радило на разбијању ових погрешних и 
трагичних ставова. Мењање свести мора бити полазиште и основа било 
које дугорочне заштите сова, јер је њихова будућност управо у рукама 
оних који се са њима сусрећу сваки дан. Треба објаснити колико су сове 
пре свега корисне човеку, јер уништавају безброј глодара штеточина 
(иако морамо знати да је штеточина само категорија са људског 
гледишта, док у природи сваки организам има незаменљиву и давно 
одређену улогу), и тиме знатно доприносе привреди наших сељака. 
Сталним подучавањем у школама, медијима и на терену, изградиће се 
један сасвим другачији став људи, сове ће од мрачних бића постати лепе 
и занимљиве птице што и јесу. Најважније је причати са децом – велика 
награда је видети одушевљење на њиховим лицима и сјај у оку док 
слушају о фантастичном животу сова. Треба им развијати понос што у 
њиховој земљи још има сова. Они су будући чувари наших птица.  

Сове нестају широм света. Многе ретке, ендемичне врсте 
тропских острва једва преживљавају суочене са свим изазовима које 
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носи живот крај човека. У Србији је природа још увек у релативно 
здравом стању и већина наших сова није критично угрожена. У Европи, 
наше колеге које су деценијама проучавале разне врсте сова, данас 
морају да прекину свој рад јер сова више једноставно нема. Развој 
индустрије, ширење градова и саобраћајница, и савремена 
пољопривреда учинили су своје. Са развојем доћи ће и неминовно 
нестајање природе и одумирање врста, и спонтани, полудивљи предели 
наших села са разноврсним животом биће замењени суморним, 
једноличним пољима разних монокултура. Све ово неће заобићи ни 
наше сове. Зато је сада кључни тренутак да установимо које богатство 
имамо и на време развијемо начине да га заштитимо. О совама код нас 
се још увек премало зна, и поред импресивног, пионирског рада 
великана наше орнитологије као што су Воислав Васић, Слободан 
Пузовић или Братислав Грубач. Наредне године биће пресудне, док 
нове генерације стасавају и скупљају драгоцене податке о совама широм 
Србије. Док их још има. 

Мала ушара 

Мала ушара настањује отвореније шуме, ивице шума, живице 
сеоских предела, шумарке клеке, издужене шумске појасеве уз реке, 
паркове и мале групе дрвећа у насељима. Као што видимо, ова врста је 
врло прилагодљива и насељава различита станишта. Малим ушарама је 
потребна макар мала група дрвећа у којима ће се гнездити, и суседне 
отворене површине пољана и ливада на којима могу да лове ситне 
глодаре и други плен. Ово је врста која се зими скупља у зимујућа јата 
од неколико јединки до неколико стотина птица. Јата се често могу наћи 
у насељима, и то баш у центру села/града, углавном у четинарима, пре 
свега тујама (детаљније о локацији зимујућих јата нешто касније). 
Обичај да се у већем броју окупљају у урбаним срединама чини их врло 
захвалним за проучавање, али нажалост и врло рањивим јер су лака мета 
неразумних и несавесних људи. Мала ушара среће се у свим крајевима 
Србије, од Војводине до Косова и Метохије, и од равничарских до 
планинских крајева.  

Популација у Србији и Црној Гори процењује се на 10 – 15.000 
гнездећих парова и њихова бројност је у порасту. 
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Ареал распрострањења мале ушаре на простору Европе 

Мала ушара је добро проучена врста у Европи. На велику жалост 
орнитолога и љубитеља птица, у већем делу континента ових сова је све 
мање, и негде чак локално изумиру. Орнитолози који су годинама 
пратили јата малих ушара морају да прекину своје пројекте, јер сова у 
неким случајевима једноставно више нема. 

Циљеви 

Један од основних циљева пројекта „Отвори очи“ био је да 
сазнамо што више о овој врсти код нас како би могли што ефикасније да 
је заштитимо. Са све већим развојем привреде и капитализма у нашој 
земљи природа је све угроженија. Неизоставно ће бити све мање 
дивљих предела и врсте ће се суочавати са све већим изазовима 
загађења животне средине, уништавања станишта, недостатка хране 
итд. Сад је прави тренутак да нешто предузмемо како бисмо на време 
спречили изумирање малих ушара (као и свих других врста сова) код 
нас. Један од првих корака јесте стварање базе кључних информација о 
животу и потребама дате врсте. Овај пројекат је делић те слагалице.  

Пројекат је спроведен крајем јесени, током зиме и почетком 
пролећа 2007/2008., у новембру, децембру, јануару, фебруару и марту. 
Најважнији циљеви пројекта били су:  

1. Прикупљање података о малим ушарама како би могла да се 
спроведе што боља заштита. 
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2. Оствари сарадња и едукација локалног становништва, разбију 
предрасуде о совама, изврши њихова популаризација итд. 

3. Створи мрежа локалних сарадника.  
 

 
Мале ушаре 

Резултати 

Два пута месечно тим волонтера је обилазио тзв. контролна јата, 
односно највећа и најважнија (позната) јата у Војводини и Централној 
Србији, и бележио бројност малих ушара као и разне друге занимљиве и 
значајне податке. У пројекту је учествовало преко 150 волонтера широм 
Србије, како аматера љубитеља птица, тако и професионалних 
орнитолога. Поред контролних јата, тим је неуморно трагао и за новим, 
до тада непознатим јатима. Притом је покривено преко 90% територије 
Војводине и мањи део Централне Србије. На крају сезоне, пронађена су 
408 зимовалишта, на којима је избројано 20.925 сова. Од тога, у: 

- Бачкој: 148 зимовалишта у насељима и 11 на економијама, 
фармама и индустријским постројењима, са 7.973 сове, 

- Банату: 127 зимовалишта у насељима и 5 на економијама, са 
7.365 сова,  
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- Срему: 78 зимовалишта у насељима и 1 на економијама, са 
4.025 сова, и у  

- Централној Србији: 35 зимовалишта у насељима, са 1.526 сова. 
 
Највећа зимујућа јата била су у следећим насељима: Кикинда 

(402 сове), Бечеј (260), Кула (257), Бачко Петрово село (228), Сремска 
Митровица (227), Башаид (216), Торда (211), Лалић (209), Србобран 
(202) и Опово (201). 

 

 
Највеће јато од 400 сова на локалитету у центру Кикинде 

Методе и занимљивости 

Акценат истраживања стављен је на Војводину. На територији 
покрајине је најлакше пронаћи и изучавати зимујућа јата. То није 
случајно, обзиром на изузетно малу шумовитост ових предела, најбоље 
локације за зимовање су управо у насељима; притом се мисли на дрвеће 
уопште, а посебно на четинаре. У бескрајном пределу једноличних 
преораних поља, паркови и дрвореди у селима и градовима су једино 
место за боравак сова у кругу од више километара.  
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Јато сова 

Дакле, како наћи сову? Прво што треба урадити јесте распитати 
се код локалног становништва. Велика је вероватноћа да ће људи бити 
срдачни и да ће бар једна особа знати где сове бораве у насељу. 
Најчешће локације су разни четинари (пре свега тује, али и јела, бор, 
смрча, чемпрес и сл.) и то углавном у дворишту јавних установа или уз 
њих. Простори школа, домова здравља, месних заједница и паркови 
често имају мноштво четинара, пружају добру заветрину и релативну 
безбедност, како од грабљиваца тако и од људи. Уколико се јато налази у 
дворишту неке приватне куће, већа је вероватноћа да ће бити мета прогона 
незадовољних домаћина који не желе да чисте за совама сваки дан.  

Могуће је установити присуство сова самим посматрањем 
крошње дрвета. Сове имају карактеристичну силуету (усправно држање, 
несразмерно велику главу и у случају ушара, ушке на глави). Један врло 
важан показатељ јесу гвалице по земљи и беле флеке од измета. 
Уколико се простор не чисти, под дрвећем ће бити прави тепих од 
гвалица и то је сигуран знак да је ту зимовалиште. Сове ће током јесени 
још боравити и на листопадном дрвећу и бити раштрканије, али како 
опадне лишће, јато ће бити све згуснутије скоро искључиво на 
четинарима (изузетак је нпр. јато од преко 30 сова које је и током 
децембра боравило на једној старој крушки у порти цркве у Краљевцима 
у Срему, на четинарима у оближњем парку скоро да и није било сова, што 
указује на мир који сове очигледно имају у близини цркве). 
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Врло занимљив налаз било је присуство сродне врсте, ритске сове 
(Asio flammeus), која је на 20 локација радо делила зимовалиште са 
малим ушарама (нпр. у Голубинцима и Руми). Што је још 
интересантније, ритске сове су увек боравиле на истој грани истог 
дрвета, или на неком месту одмах крај тог уобичајеног. Прстеновање 
малих ушара показаће да ли и јединке те врсте показују толику 
приврженост одређеним локацијама. На две локације примећене су 
шумске сове (Strix aluco), које су познате по агресији према другим 
врстама сова. У Илинцима је примећена и једна кукувија (Tyto alba). 

Образовањем против угрожавања 

Врло важан аспект пројекта било је подучавање људи о значају 
сова и разбијање разних предрасуда. У те сврхе подељено је 3.500 
лифлета и полепљено 1.000 постера широм Србије. У сваком насељу 
тим је разговарао са људима о совама, трудио се да објасни колико су 
сове корисне и лепе птице, као и да убеди мештане да мноштво разних 
празноверја везаних за сове нема утемељења у науци. У штампаним и 
електронским медијима изашло је преко 50 текстова.  

Овај елемент пројекта је кључан у заштити сова. На чак 306 
локација забележен је бар један угрожавајући фактор. Нажалост, 
најчешће је тај фактор био управо човек. Најупечатљивији пример 
немара људи према совама видели смо у Доњем Товарнику у Срему. 
Наишли смо на преко 20 убијених сова које су лежале разбацане по 
дворишту једне куће и у јарку поред улице. Обавестили смо 
одговарајуће надлежне, истрага је започета али због недостатка доказа 
кривци нису пронађени. Ипак, потрудили смо се да овај догађај испрати 
велики број медија, и у томе смо успели. Након месец дана, готово у 
сваком селу у Срему људи су знали за овај злочин.  

У свету има преданих људи који су већи део својих каријера 
посветили совама. Постоји солидна литература, посебно када су у 
питању европске или северноамеричке сове. У Србији, нажалост, 
изучавање и посматрање птица још увек је у зачетку. Почев од 
Матвејева, који је међу првима описивао нашу орнитофауну половином 
прошлог века, па преко монументалних дела Братислава Грубача, 
Слободана Пузовића, Воислава Васића и других, људи који су у Србији 
посветили своје животе птицама, и њихов рад, могу се избројати на 
прсте. Сове, као ноћне и теже приступачне птице, ретко су биле предмет 
њиховог изучавања. О њима се мало зна. Посебан је недостатак 
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података о њиховом распрострањењу, и карте ареала су у најбољем 
случају приближне стању на терену, уз бројне беле мрље и знакове 
питања. Чак није у потпуности сигурно присуство неких врста код нас, 
као што је мала сова (Glaucidium passerinum). У будућности нас чека 
велик рад, посебно са биогеографског гледишта. 

 

 
Тим волонтерa 

Постоје бројне идеје за пројекте који ће се бавити нашим совама, 
разноврсне по питању поља истраживања, врста и циљева. За коју 
годину ћемо, надам се, имати потпуније знање и о распрострањењу и 
потребама кукувије (Tyto alba), кукумавке (Athene noctua), ћука (Otus 
scops) и шумске сове (Strix aluco). Већ сада откривамо ствари које су чак 
и у свету ретко проучаване, као нпр. присуство ритске сове у 
зимовалишним јатима малих ушара. Посао је велик, али морамо да 
правимо прве, пионирске кораке. Време нам истиче.  

Север Нагулов 

 30 


	РАСПРОСТРАЊЕЊЕ СОВЕ МАЛЕ УШАРЕ (Asio otus) У СРБИЈИ И ПРОЈЕКАТ „ОТВОРИ ОЧИ“ 

