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I Птице и човек
Како су нестале бескрилне гагарке*
Дивље и неприступачне су камените обале Исланда.
Сурова је природа. Тежак је рад човека. Није лако набавити
храну.
Стога су необичне пливачице птице, бескрилне или исполинске гагарке, које насељавају мала каменита острва
покрај обала Исланда, биле примамљив плен за човека.
Оне су се гнездиле у колонијама на стенама и, не могући
да лете, масовно су их убијали искусни ловци, који су се
одавно бавили тим послом.
Бескрилне гагарке су биле крупне птице, готово метар
величине. Истину говорећи, оне нису биле сасвим бескрилне, али њихова сићушна крила нису могла подићи у ваздух
тешко тело. Крила домаћег гусана дуга су 100—150 сантиметара. Како је могла полетети џиновска гагарка кад је њено
недовољно развијено крилце било дугачко само 17—20 сантиметара, тј. било је мало дуже од обичне оловке?
Оне су ходале, држећи своје тело усправно, као пингвини. Имале су кратак, осам сантиметара дуг реп и висок,
грбав и са стране спљоштен кљун; крила и леђа — црна, а
груди, трбух и ивице на крилима били су бели. Као и пингвини, оне су се храниле рибом, гњурајући за њом у дубину
4-5 метара и крећући се у води врло брзо.
Њихова крупна јаја, дужине 12—13 сантиметара, имала
су прав чиграст облик и стога се нису котрљала на ветру са
стене. Гагарке нису правиле гнезда, а остављале су јаја управо на стени.
* Гагарка: врста морске птице, веома слична пингвину, жиуела
је у северним морима.
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Бескрилне гагарке су биле крупне птице

Бескрилне гагарке су биле крупне птице. Још пре неколико стотина година насељавале су, осим Исланда, Фарска
и Хебридска острва, Гренланд и полуострво Лабрадор. Због
укусних и хранљивих меса и јаја ових веома занимљивих
птица из реда „чистуница” ишли су у лов и месно становништво и морнари са лађа које су овуда пролазиле. Један
путник, који је боравио на Исланду 1458. године, писао је
да су се тамошњи становници, одлазећи по јаја бескрилних
гагарки, враћали препуњених чамаца.
Некаква лађа 1578. године пришла је Острву пингвина
(једно од Њуфаундлендских острва на обалама Америке), где
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су живеле гагарке. Матрозе су пустили на обалу да би се
снабдели животним намирницама. Они су чамцем пошли ка
острву и видећи на оближњој стени огромну количину птица, које нису летеле и које су се тешко кретале по земљи,
организовали су на њих праву хајку. Пребацили су с чамца
на обалу даску, опколили на стени гагарке, оставивши слободним само пут ка дасци, и натерали у чамац толико птица
да су потом с огромним напорима успели да се врате на своју
лађу.
У XVIII столећу бескрилне гагарке сачувале су се само
на Исланду. Пет малих стеновитих острва постала су њихова
последња уточишта. Најнеприступачније од њих било је острво Гејрфуласкер, што значи „стена џиновских гагарки”. На
овом острву с његовим стрмим, готово одсеченим обалама,
одржале су се гагарке најдуже. Око 1760. године оне су живеле само овде.
Изгледало је да су оне на неприступачном Гејрфуласкеру биле ван опасности. Неколико несрећних случајева с
ловцима, који су покушали да допру до гнезда, заплашили
су тамошње становнике. Је ли вредно ризиковати живот
због сумњиве среће? Више од четрдесет година живеле су
гагарке мирно, али су почетком XIX века две лађе, које су
туда прошле, опет побиле масу бескрилних птица. Морнари
су их јели и печене и куване, усољавали их у бурадима и толико су се преједали да су се разбољевали. Када је после
неколико дана путовања друга од ових лађа стигла у град
Рејкјавик, на њој се налазило још 24 свеже гагарке, не рачунајући усољене.
Ипак су гагарке успеле да се размноже на овом острву и,
може бити, сачувале би се до данас да се на њих није сручила
нова несрећа. Избила је силна вулканска ерупција и острво
Гејрфуласкер са већином птица које су га насељавале ишчезло је под водом. Мали број птица спасених од пропасти преселио се на острво Елидеј. Оно је било много приступачније
него Гејрфуласкер, и за 10—15 година исландски ловци су

7

В. В. Лункевич Птице
дотукли остатке птица које су претрпеле пропадање острва.
У 1844. години убијен је последњи пар ових птица.
Људи су почели много више да цене бескрилне гагарке
кад су их уништили. Већ после 25 година, кад је убијена и
последња гагарка, кожица ове птице купљена је за 2400 рубаља, рачунајући да сада она кошта не мање од 8000 рубаља.
За добро очуван скелет гагарке плаћају музеји 1200—1600
рубаља, за два јајета 1900. године плаћено је 4000 рубаља.
Крајем 1934. године препарирана женка бескрилне гагарке
била је продата у Енглеској за 5040 рубаља, мужјак за 5250
рубаља, а јаја су цењена од 1050 до 3150 рубаља. Данас је од
бескрилних гагарки сачувано само 70 препарираних, 20 скелета и 74 јаја у разним музејима. Две испуњене гагарке налазе се у Русији — у Лењинградском музеју Академије наука и
у Московском музеју Дарвина. Примерак из Дарвиновог
музеја био је купљен у 1913. години за 9200 рубаља.
Човек је истребио бескрилне гагарке, а узроковао је
пропаст и многих других птица.

Ко је био додо и зашто на земљи
нема више путујућег голуба
Замислите огромног голуба, сразмерно већег од крупног
ћурана, на дебелим, кратким жутим ногама, које придржавају тешко, незграпно тело. Има мала крила, која не могу да
служе за летење, готово округао задњи део и грудвицу перја
уместо репа, огроман, два пута већи од главе, кукаст, широк
кљун. Такав је био додо — џиновски, нелетећи голуб, о коме
је у једној старој књизи речено: „Велика је индијска птица.
Она бива тако угојена да скоро не може да хода и уста отвара
до самих ушију”.
Пре три стотине година много је ових птица сусретано
на острву Маврикији. Није било нимало тешко убити
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Такав је био додо

неспретног нелетећег додоа. Његово месо било је укусно и
због тога његови главни непријатељи нису били људи већ
мачке и нарочито свиње, које су људи донели на ово острво.
То је јединствен случај у историји птица — да су кривци њихове пропасти биле свиње. До нас није дошао чак ниједан
испуњени додо, и само по скелетима и по многим цртежима
можемо судити о томе какав је био.
Мало више среће имао је даљни сродник додоа, путујући
голуб, који је успео да опстане готово до наших дана. На
своју несрећу, имао је укусно и меко месо и глупу навику да
се гнезди на лако приступачним местима и да се сели у
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огромним јатима. Читава племена у Америци хранила су се
овом птицом. По тврђењу потпуно веродостојних очевидаца,
почетком XIX столећа у јатима путујућих голубова биле су од
једне до две милијарде птица. Да би се нахранило једно такво
јато, било је потребно од 300 до 600 милиона кубних метара
жита дневно, тј. 20.000—40.000 вагона.
Ови голубови су летели необичном брзином, достижући
скоро два километра у минуту. У тражењу хране покривали
су колосалне просторе, помрачујући за време летења сунце и правећи крилима такав шум да је немогуће било чак
разговарати. Шуме и поља, на које су падали голубови, дословце су нестајали. Под тежином стотину и хиљаду птица
кршиле су се огромне гране и младо дрвеће, давећи притом и саме голубове. Усеви су уништавани. Земља је за неколико сантиметара покривана голубијим ђубретом. Људи
су за једну ноћ таманили хиљаде путујућих голубова на њиховим леглима. Безбројне количине уништаване су у гнездима. Међутим, оштро умањивање њиховог броја није примећивано све до средине XIX столећа, када је знатан број
голубова настрадао, како изгледа, од неке стихијне несреће.
Можда је то била епизоотија*, а можда олуја, која их је ухватила за време летења.
Ипак их је остало још много. Седамдесетих година XIX
века, једна од 162 насеобине путујућег голуба у држави
Онтарио заузимала је простор од 19 х 16 километара, а
последњи пут су видели ову птицу 1902. године. За 30 година људи су уништили десетине, ако не и стотине милиона путујућих голубова! У само једној држави — Мичигену,
истребљивали су по милион и по голубова годишње.
Последња њихова представница угинула је 1914. године
у зоолошком врту у Синсинатију.
* Епизоотија је појава обољења или угинућа већег броја животиња од
неке болести, која је неуобичајена по броју случајева, времену и месту
јављања или захваћеној врсти животиња, као и повећана учесталост
обољења или угинућа чији је узрок привремено неутврђен.
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Према прорачуну једнога научника, од XVI века до 1905.
године изумрло је, углавном зато што их је прогањао човек,
139 врста птица. Осим тога, још око 100 врста птица биле су
већ 1905. године близу потпуног ишчезавања. Може се сматрати да је до нашег времена уништено не мање од 200 врста
птица за отприлике 400 година. Колико их је тек уништено
за све време постојања човека на Земљи?
До проналаска и усавршености ватреног оружја човек
није могао уништавати птице у таквој количини. Осим
тога, тешко би се могао прекоревати човек за то што је
штитећи своја поља и баште уништавао скакавце, пацове
и друге штеточине, не искључујући и птице.
Али дешава се да човек, убијајући птице, и сам постаје
штеточина. Уопште није тако једноставно, како на први
поглед изгледа, одредити која је птица штетна, а која
корисна.

Како су погрешили Норвежани
истребивши птице грабљивице
Очигледна је штета, изгледа, коју наносе птичјем свету
његови грабљиви сродници. Не само птицама него и ситним сисарима није лако живети на местима где има будних
и брзокрилих ваздушних разбојника, који се муњевито бацају на своју жртву и раздиру је оштрим канџама и снажним кљуном.
Шта, осим штете, може донети људима јастребасти тетреб који уништава огромну количину јаребица, које су,
како изгледа, такође по укусу њему као и човеку, или совуљага која тамани зечеве? Какве може бити сумње у то да
је и за човека и за птице корисно уништавање птица грабљивица? Показало се да треба озбиљно о томе поразмислити,
пре него се с тим сагласимо или не сагласимо.

11

В. В. Лункевич Птице

Мишар уништи до 8000 мишева у години

Човек се већином храни производима свога пољопривредног рада. Птице грабљивице никада нису уништавале
човекове усеве, нису штетиле винограде и бостане, нису
кљувале ни вишње ни шљиве. То чине друге птице и разне
ситне штеточине — сисари. Птице грабљивице, које
уништавају јаребице и зечеве, у безбројној количини истребљују и ове штеточине.
Према подацима, птице грабљивице једнога рејона, које
су истребиле 1965 сивих јаребица, уништиле су за то исто
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време 1189 за човека штетних птица из породице гавранова.
Мишар, који понекад лови чак зечеве и воли да се слади ситним тетребима и јаребицама, храни се опет углавном мишевима и уништава их до 8000 годишње. У желуцу 516 убијених
јастребова било је нађено 642 миша и пацова и само 4,7% за
човека корисних животиња и птица. Јастребови, сове и многе друге птице грабљивице уништавају годишње хиљаде
глодара — мишева, тетреба, пољских пацова, иако заједно
с тим уништавају и дивљач корисну за човека.
Сасвим мали миш поједе годишње око 3 килограма жита.
Свака мишица доноси годишње око 25 младунаца.
Покушајте израчунати какву корист човеку доносе птице
грабљивице које се хране мишевима, ако свака од њих
уништава 7000—8000 мишева годишње. Увидећете да свака
таква птица грабљивица сачува човеку хиљаде вагона жита.
Али користан рад птица грабљивица не ограничава се само
на истребљење ових штеточина. Показало се да птице грабљивице могу понекад бити корисне чак и онда ако се углавном хране дивљачи.
У Норвешкој је у XIX веку полако али ипак периодично
расла количина белих јаребица које су, сем људи, ловиле и
птице грабљивице. Људи, видећи како многе беле јаребице не
падају за ручак њима већ птицама грабљивицама, одлучили
су да створе за јаребице услове под којима би се оне могле
слободно размножавати. Крајем XIX века почело је појачано
уништавање птица грабљивица. Изгледало је јасно да ће се
ако не буде грабљивица, количина јаребица повећати и да ће
се човек користити плодовима свог „мудрог” решења.
А шта се десило после? У почетку је, као што се и очекивало, с наглим умањивањем броја птица грабљивица количина јаребица брзо порасла. Све до 1915. године њихова
количина била је велика и у понеким годинама лов је износио до 450.000 комада.
Али је затим број белих јаребица почео падати брже
него што је растао. Ниједанпут од тада у Норвешкој нису
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добијали више од 52.000 птица, а у 1918. години — само
934. Истраживачи, подстакнути овим неочекиваним и
тајанственим резултатом, марљиво су проучили узроке
пропасти белих јаребица. Показало се да су птице страдале
од међу њима веома распрострањених обољења.
Али, каква је веза између уништења птица грабљивица
и епидемичних болести белих јаребица? Научници су чврсто установили ову везу. Птице грабљивице су за јаребице
у извесној мери болничари, способни да прекрате обољења.
Здраву, окретну јаребицу није лако ухватити чак ни крилатом разбојнику. Али болесне и слабе птице, носиоци и
распространиоци болести, птице грабљивице су уништавале без нарочите муке. Покрај грабљивица епизоотија
није успевала да се рашири и беле јаребице су продужавале
да се размножавају.
Из овога не треба закључити да птице штетне за човека
уопште не постоје. Међутим, у списак птица штеточина
често су уношене и оне које, можда, доносе човеку више
користи него штете. Природњаци се не слажу у вези са
овим питањем, тим пре што птица, штетна на једноме
месту и под једним условима, у другим околностима може
бити корисна. Човек је у праву кад се од штетних птица
брани на све начине, али је потребно добро упамтити лекцију коју су добили Норвежани. Она нам говори да је неопходно односити се обазриво и опрезно према птичјим
јатима, ма како она штетна изгледала на први поглед. Још
увек не познајемо довољно добро птице, иако се човек од
памтивека користи њима у разне сврхе.
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Шта су то „кухињски остаци’’
Приликом археолошких ископавања на местима становања и насеобина доисторијског човека, често се налазе
комади разбијеног посуђа које су користили наши далеки
преци, затим оруђа која су употребљавали за домаће послове и за лов, различити предмети за домаћу употребу и
отпаци, који су остали од њихове хране. Ова древна сведочанства о томе како су живели и чиме су се хранили наши
преци добила су назив „кухињски остаци”.
Они су многобројни. „Кухињски остаци” били су пронађени у великој количини у Западној Европи, нарочито у
Угарској, Француској, Данској и Немачкој, али су нађени
на више места и у Русији. По њима је утврђено да су се
људи хранили птицама чак и у она давна времена кад је
човеку често служила за становање пећина, из које му је
полазило за руком да истера какву дивљу звер.
Тако су, у палеолитском одморишту човека близу данашњег Краснојарска, названом Афтонова планина, у пећинама нађени остаци гусана, много костију беле јаребице,
неколико костију степске јаребице, па чак и кости гаврана
и чавке. У пребивалиштима, пронађеним на Ладошком језеру, остаци птица били су још разноликији. Овде се налазе
кости царскога орла, белорепог тетреба — глушца, пољског
тетреба, беле јаребице, сиве чапље, петла, лабуда, дивљег
гусана, гагарке, галеба, јастреба, копца, гаврана, а нарочито
много пачјих костију. Јасно је да за наше претке лов на птице
није био лак па нису могли бити велики пробирачи. Истина,
они су свакако претпостављали патке и јаребице, али „жедан коњ воду не бира”, и ако није било ничег бољег, јели су
чавке, чапље и чак птице грабљивице.
На ископинама у Западној Европи, осим остатака костију, налажене су понекад замке за ловљење јаребица, разне израде од птичјих костију, међу овима риболовне удице

15

В. В. Лункевич Птице
направљене од птичјих кључних костију, затим фигуре птица
од птичјих кључних костију и фигуре птица вешто изрезане
из костију других животиња. Међу пећинским људима било
је добрих уметника, и до данашњег времена на сачуваним
сликама на зидовима лако је препознати ждрала, јаребицу,
тетреба, лабуда, патку, сову и друге птице. У Северној Кини
(у Монголији) нађени су међу „кухињским остацима” комади
нојевог јајета, на којима се види да их је некада употребљавао човек. Могуће је да је љуска употребљавана као
посуђе.
Броју најзанимљивијих налаза треба додати ватром огореле кости несумњивих савременика човека — џиновских
епиорниса, птица, које су некада живеле на острву Мадагаскару. Трагови ватре на костима указују да их је човек употребљавао као храну. Уосталом, неке кости су сачувале друге
трагове — трагове зуба крокодила и очевидно су то њихови
„кухињски остаци”. Епиорниси су били огромне нелетеће
птице, блиске савременим казуарима. У Паризу се налази
скелет епиорниса висок три метра. Зацело, приликом сусрета с том чудовишном птицом човек није увек јефтино пролазио, иако можемо сматрати да је главни узрок пропасти епиорниса по свој прилици то што га је становништво
Мадагаскара прогањало.
Са развитком људске културе мењали су се и односи
људи и природе. Мењали су се и начини искоришћавања
птица. Додуше, и у савременим „кухињским остацима” нашао би археолог кости птица, и чак много више него што
ми налазимо при ископавању древних станица. Али човек
данас нема потребе да прави предмете од птичјих костију
јер за то има други, погоднији материјал. Осим тога, човек
је научио да узме од птица оно што нису могли узети првобитни људи. Пре свега, треба се сетити да би пољопривредна активност човека у њеним савременим облицима
била, можда, чак немогућа кад не би било птица.
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Како су вране својим желуцима
одбраниле право на опстанак
Свако зна колико су птице корисне у сеоском газдинству,
а тако исто зна да, осим корисних, има и штетних птица.
Међутим, научници ни до данас нису коначно разрешили
које су птице штетне, а које корисне. Код многих истраживача на лошем је гласу, на пример, сврака, али неки тврде да је
корист коју она доноси уништавајући штетне инсекте већа
од штете коју причињава разарајући гнезда и односећи јаја
и птиће корисних птица. Једни безусловно сматрају да је
сива врана штетна птица јер квари усеве и уништава јаја корисних птица. Други се не слажу са таквом оценом и сматрају
да је корист коју врана доноси као „болничарка” која уништава нечистоћу сваке врсте много већа од штете коју причињава. За многе птице је тачно познато да су корисне човеку, али
је за врло мало њих могуће с пуним уверењем рећи да су
само штетне.
Случај који се десио с враном подсећа на историју норвешких птица грабљивица. Само су тамо уништили такозване штетне птице не сумњајући да оне могу бити корисне,
а овде се спремали да истребе птице чија је корисност била
добро позната, али које су под локалним условима изгледале штетне.
Ствар је стајала овако. У Поволожју су вране јако квариле и на појединим местима потпуно уништавале усеве
кукуруза. Чупале су младе клипове и кљуцале набубрела
зрна. Нису помагала никаква страшила — паметне птице
их се нису плашиле. Чувари такође нису уливали вранама
дужно поштовање. Птице су се полако дизале у ваздух с
оног места одакле су их гонили, и спуштале се за неколико
десетина корака, не трудећи се да лете далеко.
По нарочитом наређењу, целог лета 1931. године
брижљиво је испитивано треба ли истребити вране као
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Врана је несумњиво корисна

штеточине или је корист коју оне доносе за човека важнија
од штете коју причињавају. Да су вране могле знати да њихов живот виси о концу, можда би се постарале да себе
покажу у најбољем светлу. Али оне су се понашале као обично и стога су резултати испитивања били, наравно,
потпуно објективни. Притом је део врана изгинуо. Њих су
убијали да би према садржини у желуцу установили чиме
се хране.
У трећој декади априла, када су отпочела испитивања,
прегледано је осам враниних желудаца. У свима су углавном нађени инсекти — штеточине сеоског газдинства. У пет
желудаца, осим тога, нађена су зрна просута по њивама за
време прошлогодишње жетве. Било је несумњиво да је у
овом периоду врана била корисна.
У првих десет дана маја испитали су 19 желудаца. Слика је била готово иста: у 16 желудаца — штетни инсекти, у
14 желудаца — незнатна количина зрна. Врани су опет издали добро уверење.
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У других десет дана маја број испитаних желудаца повећао се на 53. У 52 од њих показали су се најопаснији непријатељи човека, највеће штеточине сеоског газдинства, и
само у 29 желудаца — сасвим мало зрна. За ово време по
школској оцени требало би врану оценити са „одлично”.
Тако из месеца у месец, све до саме јесени проучавали су
испитивачи садржину враниних желудаца и једногласно су
изјавили: врана је корисна, али је човек дужан знати да заштити од ње младе кукурузне клипове. Како ће се то
учинити?
Испробали су патентирана средства — потапање семена
пред сетву у нарочите миришљаве састојке. Међутим, миришљаве клипове вране су уништавале готово исто тако
радо као и обичне. Тада је један посматрач установио да су
мање оштећене кукурузне њиве које су удаљеније од враниних гнезда. Показало се да вране не воле да лете далеко
од својих гнезда чак ни у потрази за храном, и да је радије
траже ближе својим насеобинама.
Заштита младих кукуруза од врана показала се врло
једноставном. Треба само сејати кукуруз на одстојању од
пола километра од враниних насеобина.
А корист, коју доноси човеку ова свима и свакоме позната птица, огромна је. Према испитивањима извршеним у Сибиру, три хиљаде врана истребиле су за једно лето двадесет
четири и по милиона ларви „танких црва”, једне од најубитачнијих штеточина наших поља.
Па то није ни чудно. Познато је да мухоловка уништи за
два месеца не мање од 50.000 мува, а у 105 желудаца сенице
нађено је 4666 инсеката, од којих 4120 штетних за човека.
Могуће је замислити како безбројну количину штеточина
уништавају сенице у току једнога лета, нарочито ако се узме
у обзир да оне хране своје птиће од 350 до 390 пута на дан.
Чак ни за птице којима је главна храна зрно не треба
изричито тврдити да су штетне, јер је немогуће израчунати
корист коју оне доносе једући огромне количине семена
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човеку штетних биљака, које загушују његова поља и
умањују летину, и хранећи инсектима своје птиће. Кад не
би било сеница и других птица које једу инсекте, све наше
шуме и баште могле би, на крају крајева, пропасти, а наша
поља не би давала летину.
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