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У Србији је дистрибуција барске корњаче
(Emys orbicularis) истражена тек пре
неколико година. Нађена је по први
пут у барама и меандрима дуж
Велике Мораве, Западне Мораве
и Млаве. Интензивна теренска
истраживања резултирала су са
66 нових УТМ квадрата (10х10 km)
широм Србиј е, док ј е 40 већ
познатих станишта ове строго
заштићене врсте потврђено.
Барска корњача ј е пример да су
детаљнија истраживања дистрибуције
херпетофауне неопходна, поготову за
ретке и заштићене врсте.

Подаци о присуству врста и стању
њихових станишта могу пуно допринети
ако се бележе на недељном нивоу, јер
пружају информације о периоду
активности животиње, променама у
станишту или миграцијама популација.
Водоземци, као што је гаталинка
(Hyla arborea) зависе од мозаичних
станишта: са воденом површином за
потребе размножавања, и одговарајућим
сувоземним стаништем. Делови њихових
станишта, мале водене површине, се брзо
мењају услед климатских промена и
антропогених утицаја.

Зелембаћ (Lacerta viridis) је лако
препознатљив и једна је од најчешћих
врста гуштера, и уопште гмизаваца, у
Србији. Иако мапе налаза указују да је
широко распрострањен, дистрибуциони
подаци су неуј едначени, наручито на
територији Војводине. Зелембаћ је
одличан пример лоше праксе у
дистрибуционим истраживањима,
пошто његово присуство ретко
привлачи пажњу херпетолога
и волонтера. Бележење и
пријављивање података, чак и о
уобичајеним и очекиваним
врстама, ј е неопходно за
основно познавање
херпетофауне Србиј е.
Понекад налази могу бити и
потпуно неочекивани, зато
широм отворите очи!
Пре пар година ј е наш
приј атељ Ермедин из
Сј енице по први пут
нашао лептира
пештерску Зорицу
(Anthocharis damone)
на подручју Србије.
Нај ближа позната
станишта овог лептира
се налазе стотинак
километара ј ужниј е, у
околини Скопља. Уз помоћ
ентузиј аста кој и живе у
различитим деловима наше
земље, можемо очекивати још
пуно овако лепих налаза.

