


Брзина којом врсте изумиру у савремено 
доба је хиљаду до десет хиљада пута
већа од природне брзине изумирања.

То значи да сваке године нестане
између 0,01 и 0,1%

постојећих врста на Земљи.
Ако то преведемо у бројке,

у најбољем случају годишње
изумре између двеста

и две хиљаде
 врста, а у

најгорем случају
између десет

хиљада
и сто

хиљада
врста.

Извор: WWF (World Wildlife Fund,односно 
Светски фонд за заштиту дивљине) 

2049



Можете скинути 
ваше кациге, овде 

има довољно 
кисеоника.

Фју!

Данас ћете
имати прилику

да посетите нашу 
најновију холограмску 
изложбу Војводине из 

прошлости.

Нови Сад,
2049. година

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ

Добро дошли у 
наш Музеј!



Придружиће вам 
се и гости који
су дошли из 
прошлости, на 
размену 
ученика.

Ово су Ема и 
Боки, и стижу 
нам чак из 2019. 

године.

Па, хајде да 
кренемо.

За почетак ћемо 
посетити једну

плавну шуму, каквих
је у Војводини било 
доста у прошлости.

Сада, ако их и има, 
више ни не личе на 
ово што видите: 
стара стабла су 

одавно посечена, а 
водостај река се 
смањио због 
повишења 
температуре.

Многе врсте које су 
у њима живеле су 
данас изумрле.

Уууууууу!



Шта то значи 
када је нешто 

изумрло?

У, у!

Да, 
Ема?

Када је врста 
изумрла, то значи

да више не 
постоји.

Није остао 
ниједан 

примерак и 
ништа се не 
може учинити 
да се врста 

врати.

Тако је.

Једну такву 
врсту можете 
видети и овде.

Не видим ништа.



Ово је орао 
белорепан.

Некада се гнездио у
нашим плавним шумама дуж 

великих река попут Дунава, када 
је још увек било великог дрвећа
и доста риба и водених птица

да га прехрани.

Када су шуме
уништене и вода се 
повукла, више није 
могао да опстане.



Сада се налазимо у 
једном степском 

станишту, каквих је у 
Војводини некада 
било много.

Међутим, скоро 
сва су претворена 

у обрадиво 
земљиште.

А шта је
степа?

Знате како у 
шумама од 
биљака 

највише има 
дрвећа?

Па, у
степама 

нигде нема 
дрвећа.

Нити једног.

Само разне траве 
и друге зељасте 
биљке докле вам 
поглед досеже.

А какав је
оно огроман 

цвет? Није то 
цвет.



То је мужјак 
велике 
дропље.

Шепури се
да би 

привукао 
пажњу 
женке.

Ова велика птица је 
већ у Емино и 

Бокијево време била 
изузетно ретка у 

Војводини,

и живела је у 
само једном 
резервату у 

Банату који је 
служио да је 

штити.



Али када су сва 
степска станишта 
претворена у
оранице,

а суше и природни 
пожари постали чести, 
више није имала где 

да се гнезди.

Можемо 
прећи на 
следећу
врсту.

Да ли је и 
ово степа?

Јесте, али мало 
другачија него 
претходна.



Јој, што су 
слатке!

Шта је
то?

То су 
текунице.



И оне су, као и 
велика дропља, 

карактеристичне за 
травната станишта.

Нажалост, и оне 
су изумрле. А зашто?

Погледајте 
холограм.

Видите ли у њему
још нешто што вам 
привлачи пажњу?

Краве.
Управо 
тако. Текунице живе 

само тамо где је 
трава кратка, а то 
су пре свега места 
где стока пасе.



Наши градови су 
јако нарасли у последње 
време, што захтева више 

хране за људе,

па су скоро сва станишта 
текунице претворена у 
обрадиве површине.

Само у
стаништима са 

скраћеном травом 
могу да копају 
своје подземне 

ходнике.

Висока трава им
прави проблеме, поготово
кад је мокра: тада текунице 
могу да се поквасе, па чак

и разболе.

ках 
ках!

Не памтим кад сам 
последњи пут видео 
краву како пасе 

негде.

Опет, 
управо 
тако.

Када
престане 

испаша, трава 
нарасте и 
текунице се 
повлаче.

Исто се дешава 
када се травната 

станишта 
претворе у њиве, 
или у људска 
насеља.



А због топлије климе били су потребни и 
сложени системи за наводњавање, који су 
повећали ниво воде у њиховим стаништима.

Све те промене
су им онемогућиле 

опстанак.

То би било то.

Пођите за мном, 
одвешћу вас до 
временског 
портала.

Ево га, све је 
спремно да вас 
врати у 2019. 

годину.
2019



Надам се да 
вам се свидео 
наш Музеј, и 
да вам је ово 
искуство било 

поучно.

Него шта. Видели смо шта нас чека ако 
не предузмемо нешто по питању 

уништавања природе.

И климатских
промена.

Морамо се 
потрудити у 
нашој 

садашњости...

...да не бисмо 
завршили
у овој

будућности.



Место за ЦИП




