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Сажетак: 

 

Парк природе „Јегричка“ налази се на простору јужне бачке терасе, између канала ДТД 

код Деспотова на западу и ушћа Јегричке у Тису код Жабља на истоку. Јегричка је 

аутохтона речица Бачке, а њена дужина износи 64 km. Простире се речном долином 

Јегричке која је утицала на стварање простора који својом особеношћу заслужује да буде 

заштићено добро. 

Заштићени простори могу обезбедити могућности за вишеструку корист: стварање 

прихода и отварање нових радних места, за истраживање и мониторинг, за едукацију о 

заштићеним подручјима, за рекреацију и туризам. 

 

Кључне речи: Парк природе, Јегричка, одрживи туризам, потенцијали, животна средина. 

 

Abstract: 

 

“Jegricka“ Nature Park stretches across the terrain of the south Backa terrace, between the DTD 

Canal at Despotovo in the west and the confluence of the rivers of Jegricka and Tisa at Zabalj in 

the east. The river Jegricka is an autochthonous small river of Backa that is 64 km long and that 

runs along the Jegricka river valley. 

Protected areas can provide opportunities for multiple benefits: income generation and job 

creation, research andmonitoring, for training inprotected areas, recreation and tourism. 

 

Keywords: Nature park, Jegricka, tourism development, resources, environment. 
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Увод 
 

Природна баштина АП Војводине је изузетно богата и разнолика. На простору 

Војводине, смештене на југоисточном делу Панонског басена, налазе се изузетне 

природне и предеоне целине, јединствене у овом делу Европе, а једна од њих је и Парк 

природе „Јегричка“. 

Јегричка представља станиште бројних биљних и животињских врста, међу којима 

се налазе заштићене врсте и врсте са списка за Црвену књигу Србије. Забележено је 76 

водених и мочварних биљака. Од посебног значаја је присуство заштићених биљних 

врста: белог локвања, барске папрати, воденог орашка и мешинке. У реци Јегричка живи 

20 врста риба међу којима су штука, смуђ, сом и шаран. Влажни делови су повољно 

станиште за развој водоземаца и гмизаваца. Ту живе угрожена врста барске корњаче и 

змије: белоушка и рибарица. Међу бројним врстама сисара је и видра која је глобално 

угрожена врста. 

Парк природе „Јегричка“ је једна од ретких преосталих оаза барских птица. До сада 

је регистровано 198 врста птица, међу којима је велики број ретких и угрожених врста: 

водени бик, патка кашикара, белобрка чигра, ћубасти гњурац, брката сеница и многе 

друге. 

Ово заштићено добро захваљујући свом повољном географском положају и 

чињеници да је саобраћајно приступачно и добро повезано са осталим деловима 

Војводине, представља изузетно атрактивно место за организовање програма едукације, 

рекреације и развој екотуризма. 

Предмет овог рада јесу туристички потенцијали на територији Парка природе 

„Јегричка“. Поред овог и сагледавање природних и антропогених карактеристика Парка 

природе. Тежи се приказивању тренутног стања, оцене угрожености заштићеног простора 

и режима заштите. Биће речи о лепоти предела и  природи као основе за развитак туризма 

на овом подручју. 

Циљ рада је свеобухватно представљање потенцијала које овај регион нуди. 

Велика пажња се поклања концепту заштите и одрживом туризму у заштићеном 

природном добру. У првом делу рада је представљен појам одрживог развоја и одрживог 

туризма, затим географски положај, физичко-географске карактеристике и приказ 

антопогених карактеристика Парка природе. У другом делу рада представљено је 

заштићено подручје, функција заштићеног подручја, оцена угрожености и режими 
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заштите. У трећем делу рада се упознајемо са самим концептом заштите, потенцијалима 

развоја одрживог туризма Парка природе и могућим перспективама. 

Методе рада представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. 

Изучавање је представљало комбинацију квантитативних метода (статистика и интернет 

анализе) и квалитативних метода (писани документи, анализа, синтеза, дедукције из датих 

мишљења различитих аутора). Коришћена је и стручна литература из области туризма на 

основу које су дефинисани најзначајнији појмови. 
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1. Концепција одрживог развоја и одрживи туризам 
 

 

Питање одрживости постаје једно од оних фундаменталних не само практичних 

него и филозофских питања од којих се мора полазити у свакој конкретној човековој 

делатности.1  

Експанзиван и неконтролисан развој туризма током протеклих неколико деценија, 

праћен многим нежељеним еколошким, социјалним и културним последицама намеће 

потребу да се ова делатност подведе под концепцију одрживог развоја.  

Савремени свет је већ увелико суочен са заједничком одговорношћу и нужношћу 

да свој развој усклади с потребама људи и природе и са свешћу да се Земља мора сачувати 

како за садашњу генерацију тако и за будуће генерације људи. Обавеза данашње 

генерације да остави потомству бар онолико шанси за развој колико их она има проистиче 

из фундаменталног принципа моралне правде, а то је да сви људи имају подједнака права 

на најшире основне слободе које не угрожавају слободу других. Садашња генерација има 

право на ресурсе и здраву животну средину, али не сме угрозити исто такво право 

наредним генерацијама.2 

 

1.1. Појам одрживог развоја 

 

„Одрживи развој је процес који дозвољава да се развој остварује без деградирања 

или исцрпљивања оних ресурса на којима се заснива“. То је могуће постићи на два начина: 

управљањем ресурсима тако да се они могу самообновити у мери у којој се користе, или 

већом заступљеношћу и употребом оних ресурса код којих је период регенерације кратак. 

Овако дефинисана концепција одрживог развоја базира се на 3 основна принципа 

(Јовичић, 2000): 

1. Принцип еколошке одрживости, који обезбеђује да развој буде компатибилан са 

одржавањем виталних еколошких процеса, биолошке разноврсности и биолошких 

ресурса; 

                                                           
1 Марковић С., Пејановић Љ.(2012): Заштита животне средине у политици одрживог развоја. Факултет за 

правне и пословне студије.Нови Сад. 
2 Национална стратегија одрживог развоја.Службени гласник РС, бр.57/08 
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2. Принцип социјалне и културне одрживости, који обезбеђује да развој буде 

компатибилан са културом и традиционалним вредностима људских заједница и 

доприноси јачању њиховог идентитета; 

3. Принцип економске одрживости, који обезбеђује да развој буде економски 

ефикасан и да се ресурсима управља на начин да њих могу успешно да користе 

будуће генерације. 

Концепција одрживог развоја је стекла своју потпуно афирмацију на Конференцији 

УН о животној средини и развоју у Рио де Женеиру, 1992. године, када је јасно наглашено 

да заштита животне средине мора да представља интегралан део свеукупног људског 

развоја. Према овој опште прихваћеној концепцији, свака делатност, па и туризам мора 

приликом планирања и доношења одлука, максимално да уважава захтеве животне 

средине, како би њен развој био трајан, јер у супротном може доћи до самоуништења. (Д. 

Јовичић, 2000). 

У јуну 1992. године у Рио де Женеиру је одржана ΙΙ конференција Уједињених 

Нација о животној средини и развоју, на којој је конференција одрживог развоја 

елаборирана на много широј основи него раније и инициране су конкретне активности у 

циљу решавања фундаменталних развојних и питања заштите животне средине на 

глобалном нивоу. 

На Конференцији у Бразилу је закључено да питања животне средине треба 

решавати истовремено са решавањем сиромаштва, незапослености, социјалних теорија и 

дугова; отварањем међународног тржишта, трансфером технологија, утврђивањем 

одговорности за стање животне средине, уз обавезу развијених земаља да обезбеде 

финансијску помоћ неразвијеним земљама за потребе заштите животне средине.3 

У оквиру ове конференције усвојени су следећи документи: 

- Рио декларација о животној средини и развоју, 

- Агенда 21, 

- Конвенција о промени климе, 

- Конвенција о биолошкој разноврсности и 

- Принципи о управљању, заштити и одрживом развоју свих типова шума. 

                                                           
3 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
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Рио декларација о животној средини и развоју садржи 27 принципа за постизање 

одрживог развоја, међу којима се истичу:4 

 људска бића имају центално место у бризи за одрживи развој, 

 државе имају суверено право да експлоатишу сопствене изворе сходно својој 

политици заштите животне средине и развоја, као и одговорност да обезбеде да 

активности у оквиру њихове јурисдикције или контроле не проузрокују штету 

животној средини других држава; 

 право на развој имају и садашње и будуће генерације, 

 да би се омогућило остваривање одрживог развоја, заштита животне средине 

треба да буде интегрални део развојног процеса; 

 државе треба да сарађују у духу глобалног партнерства у циљу очувања, 

заштите и обнављања здравља становништва и јединства екосистема Земље; 

 државе треба да сарађују на јачању изградње унутрашњих капацитета у циљу 

одрживог развоја, путем унапређења и размене научног и технолошког знања, 

усавршавања перформанси и производа и трансфера безопасних технологија; 

 државе треба да доносе ефикасне прописе у области животне средине; 

 државе треба да сарађују на стварању повољног и отвореног међународног 

економског система који би допринео економском расту и одрживом развоју у 

свим земљама, у циљу бољег решавања проблема деградације животне средине; 

 имајући у виду принцип да у начелу загађивач треба да сноси трошкове 

загађивања, национални органи треба да унапреде и примењују економске 

инструменте у заштити животне средине; 

 процена утицаја на животну средину, као национални инструмент, предузимаће 

се за пројекте и активности за које се претпоставља да би значајно негативно 

утицали на животну средину. 

Највећи домет Конференције у Риу представља Агенда 21, документ који садржи 

план конкретних циљева и задатака, синтетизованих по одређеним областима људских 

                                                           
4 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
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делатности, релевантних за остварење одрживог развоја, чија имплементација ће добити 

пуни интензитет током 21. века. 5 

Агенда 21 указује на неопходност промене приступа свих привредних и 

друштвених активности у односу на животну средину. Агенда 21 обрађује најтеже 

проблеме у области животне средине са којима се свет данас суочава и има за циљ да тај 

исти свет припреми за изазове 21. века.6 

Концепцију одрживог или усклађеног развоја, не би требало схватити као строго 

одређену дефиницију, већ као процес промена у односима који се успостављају између 

друштвених, економских и природних система и процеса. Тај процес се може само 

постепено остваривати, зато што су и захтеви који се постављају пред људско друштво 

веома комплексни. Ту се мисли на формирање нове еколошке свести, на повећање 

одговорности државне управе, одговарајућу ревизију постојећег економског и правног 

поретка и веће укључивање науке у разрешење актуелних проблема заштите животне 

средине (Јовичић, 2000). 

 

1.2. Појам одрживог туризма 

 

Одрживи туризам, као вид туристичког развоја у коме се строго контролише утицај 

туризма на животну средину, намеће се као важан елемент савременог туризма. 

Уравнотежени баланс еколошке, економске и социо-културне компоненте туризма се зато 

све чешће спомиње у програмима и стратегијаа туристичког развоја.  

Одрживи туризам је посебно примамљива категорија у туристичком развоју 

заштићених природних добара. Природне целине као што су национални паркови, 

паркови природе и резервати представљају све популарније просторе за разноврсне 

сегменте туристичке понуде.  

Дефиниција одрживог туризма још увек није прецизно утврђена. Светска 

туристичка организација (WTO) и Програм УН-а за животну средину под одрживим 

туризмом подразумевају такав развој ове делатности којим се задовољавају и уважавају 

потребе туриста, као носиоца туристичке тражње, и туристичких области, као носилаца 

                                                           
5 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
6 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
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туристичке понуде, а да се том приликом не нарушава могућност да се ови циљеви 

остварују на истом или вишем нивоу и у будућем периоду.7 

По Крипендорфу, постоји само један циљ који треба остварити да би се развој 

туризма ускладио са животном средином, а то је „одрживи развој“ или „квалитетан раст“. 

Под тиме се подразумева повећање квалитета живота, економског просперитета и 

субјективног осећања благостања, које може бити остварено мањим коришћењем 

необновљивих ресурса и мањим притисцима на животну средину и људска бића.8 

Циљ коме треба стремити и који треба максимално подржати је одрживи или 

усклађени развој туризма, који је заснован на интегралном и комплексном приступу, који 

ставља акценат на 5 компоненти: очување животне средине, афирмација социјалног 

интегритета, неговање културних особености локалног становништва, оптимално 

задовољавање туристичких потреба и остварење економског профита.9 

Добрица Јовичић појам одрживог туризма дефинише на следећи начин: „одрживи 

туризам подразумева интегралан и комплексан развој туризма, чиме се обезбеђује 

истовремено остваривање хетерогених циљева, од којих ни један не сме да постане 

доминантан у односу на остале, а то су: 

 остварење економског профита, 

 очување социјалног интегритета локалних заједница, 

 афирмација културног индентитета рецептивних области, 

 заштита животне средине,  

 оптимално задовољење туристичких потреба“.10 

За потребе праћења и утврђивања степена одрживости туристичког развоја , тим 

стручних консултаната је Комисији Европске Уније предложио листу компаративних 

индикатора путем којих би се вредновало актуелно стање развоја туризма у одређеној 

просторној целини. 

Компаративним индикаторима интегрисани су основни чиниоци концепта 

одрживог туризма – економски, еколошки, културни, социјални и задовољство туриста. 

                                                           
7 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
8 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
9 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
10 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
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Примена ових индикатора се заснива на систему кодирања којим се за сваки индикатор 

утврђују граничне вредности, на основу којих је стање развијености туризма могуће 

оценити као критично, подношљиво и одрживо. Системом кодирања уводе се 3 зоне 

(Јовичић, 2000): 

1. црвена зона – указује да је стање критично и да је неопходно предузети адекватне 

мере којима ће даљи развој туризма бити модификован, чвршће контролисан, а по 

потреби и заустављен. 

2. жута зона – указује да је стање подношљиво, с тим да би прогресивни развој 

туризма могао довести до озбиљних проблема, због чега се препоручује 

предузимање превентивних мера; 

3. зелена зона – стање развијености туризма може се оценити одрживим. 

Ови предложени компаративни индикатори одрживог туризма нису коначни, већ 

пролазе кроз фазу практичног тестирања. До сада је забележено неколико недостатака: за 

прикупљање података потребно је доста времена, за поједине индикаторе нису утврђене 

прецизне граничне вредности итд. О добијеним резултатима врше се стручне расправе у 

циљу дефинисања што прецизнијих индикатора (Јовичић, 2000). 

 

2 . Туристичко-географски положај 
 

 

Заштићено подручје ПП „Јегричка“ налази се на простору јужне бачке лесне терасе 

између Малог бачког канала код Деспотова, на западу, и њеног ушћа у Тису код  Жабља, 

на истоку. Заштићено природно добро смештено је на површини од 1.193,19 ha. Парк 

природе „Јегричка“ простире се на подручју општина: Бачка Паланка, Врбас, Темерин и 

Жабаљ. Парк природе „Јегричка“ је, захваљујући свом повољном географском положају, 

приступачан и веома добро саобраћајно повезан са осталим деловима Војводине.  

 

Најзначајније саобраћајнице које пресецају ток Јегричке су: међународни пут Е-75, 

затим путеви Нови Сад-Србобран-Суботица, Нови Сад-Бечеј, Нови Сад-Врбас, Нови Сад-

Жабаљ-Зрењанин, и локални пут Жабаљ – Чуруг. 
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Слика бр. 1 - Подручје Јегричке 

 
Извор: www.vodevojvodine.com 

            

3. Физичко-географске карактеристике Парка природе 

 

3.1. Геоморфолошке карактеристике 

 

Водоток Јегричке смештен је у делу јужно бачке лесне терасе, између лесне 

заравни и алувијалне равни Дунава. Лесна тераса нагнута је од северозапада према 

југоистоку тако да тим правцем отиче и главни водоток Јегричка. Надморска висина 

терена износи од 75 до 82,3 m.  

У геолошком саставу лесна тераса је састављена од преталоженог барског и 

сувоземног леса. Преталожени лес по настанку је еолско-флувијална творевина.  

Субаерки материјал је мешајући се са речним барским муљем претворен у преталожени 

слојевити лес, био је наталожен на неким другим местима, а реке су га касније еродирале 

и преталожиле на данашње место. У формирање оваквог леса утицале су реке између 

осталог и Јегричка. Преталожени лес по Букурову, (1975), због начина постанка садржи 

много више колоидних честица услед чега се другачије понаша према води и њеним 

хемијским и физичким дејствима. Преталожени лес није порозан, чвршћи је и вертикално 

http://www.vodevojvodine.com/
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се мање цепа. Услед ових особина на његовој површини дуже се задржава вода градећи 

баре и мочваре. Ова појава је знатно изражена у доњем току водотока Јегричке. 

Барски лес је постао од субаерског материјала који се таложио у барама и 

мочварама и ту остао. У близини корита, а и у кориту Јегричке, у времену када је корито 

било оскудно водом долазило је до таложења леса. С обзиром да је навејавани лес 

повремено или стално био под водом, субаерски материјал је претрпео извесну 

метаморфозу и добио неке друге особине као што их има и преталожени и слојевити лес. 

У геоморфолошком погледу на лесној тераси најчешће се јављају различите 

морфолошке творевине и то: лучна удубљења, пешчани брежуљци и речне долине. 

Највећи број отворених лучних удубљења је у вези са Јегричком. Отворена лучна 

удубљења су на једном крају отворена и спојена са другим лучним удубљењима и преко 

њих са водотоцима, односно са речном долином Јегричке.11 

Најважнија геоморфолошка творевина на лесној тераси за разматрање водотока 

Јегричке је речна долина. 

Јегричка је главни ток јужне бачке лесне терасе. Почиње са неколико безимених 

плитких долина између Раткова, Парага и Пивница и отиче средином терасе на исток до 

Тисе. Тек спајањем са Великом баром Јегричка постаје прави водоток. На истоку од малог 

канала, Јегричка пролази кроз Равно Село и Змајево. Са леве стране прима притоке 

Угарску бару, а са десне стране Алпарску бару. После уливања Алпарске баре, Јегричка 

отиче северно од Сирига, Темерина и Госпођинаца, затим непосредно поред Жабља и 

источно од њега улива се у Тису. Поред поменутих притока Јегичка прима још неколико 

мањих бара које данас представљају део каналске мреже Бачке. 

На дужини од 65 кm Јегричка има пад од 7,2 метра (извориште-ушће). Просечан 

пад по километру износи 12 сm. У последњих 40 кm пад Јегричке пре него се улије у Тису, 

је још мањи и износи 8 сm. Успореним кретањем воде у том сектору омогућено је 

формирање многобројних бара, а данас те баре чине рибњак. 

Земљиште којим Јегричка тече, састављено је од лесног материјала сталоженог у 

сувом и баровитом пределу. Поред сувоземног и барског леса има и преталоженог леса. 

Дебљина леса у коме је усечено корито Јегричке на западу износи 2 до 3 m, а на истоку 4 

до 5 метара. Тако се повећава и дубина изданске воде. Ова два фактора су била значајна ѕа 

стварање речне долине. 

                                                           
11 Букуров Б. (1975): Физичко-географски проблеми Бачке. Српска академија наука и уметности, посебно 

издање, књига CDLXXXI, одељење природно- математичких наука, књига 43, Београд. 
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3.2. Климатске карактеристике 

 

Клима слива Јегричке као и јужне Бачке је умерено-континентална, тако да 

климатске појаве не одударају много од оних широм Војводине. Умерено-континенталну 

климу одликују четири годишња доба: умерено хладна зима и умерено топло лето, док 

пролеће и јесен нису јасно изражени. Према вредностима климатских елемената, 

осматраним на метеоролошкој станици Римски Шанчеви, у вишегодишњем периоду (1991 

– 2010), који приближно осликава климатске прилике на подручју заштићеног природног 

добра, анализирани су климатски елементи: температура ваздуха, релативна влажност 

ваздуха, облачност, инсолација, падавине и ветар. 

 Средња годишња температура ваздуха износи 11,6°С. Најтоплији месец је јул, са 

средњом месечном температуром од 22,2°С, а најхладнији јануар, са 0,5°С.  

 

Графикон 1 - Средња месечна температура ваздуха за период (1991.-2010.) 

 

Извор: www.pzzp.rs 

 

Релативна влажност у ваздуху заштићеног подручја варира на нивоу средњих 

годишњих вредности, која је у анализираном периоду износила 74,5%. Најмања средња 

годишња релативна влажност ваздуха измерена је 1991. и 2000. године, а износила је 68%, 

http://www.pzzp.rs/


Природни потенцијали Парка природе „Јегричка“ у функцији развоја одрживог туризма 
 

17 
 

док је највећа годишња релативна влажност измерена 1999., 2005. и 2010. године и 

износила је 79%. 

Инсолација је у непосредној корелацији са сменом годишњих доба и облачности. У 

поменутом периоду најдуже трајање инсолације имају летњи месеци и то јул, а најмање 

децембар. Средња годишња инсолација износи 2193h. Највећа годишња инсолација је 

забележена 2000. године и износила је 2520h. Исте године је забележена и најмања 

годишња облачност, такође је те године била и најмања количина падавина која је 

износила 288 mm. 

Средња годишња количина падавина за осматрани период износи 689,2 mm. 

Највише падавина се излучи у јуну, просечно 95,7 mm, а најмање у фебруару, 32,6 mm. 

Највише талога се излучи током лета, затим у пролеће, па у јесен, а најмање током зиме. 

Средња месечна количина падавина у вегетационом периоду износи 66,8 mm. 

 

Графикон 2 - Средња месечна количина падавина за период (1991.-2010.) 

 

Извор: www.pzzp.rs 

 

http://www.pzzp.rs/
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У овом делу Бачке доминантан правац има западни ветар са годишњим просеком 

честине 232‰, док током зиме највећу честину од 187‰ има југоисточни ветар или 

кошава. Најмању учесталост има јужни ветар са 46‰ и најчешће се јавља у јесен. 

 

3.3. Хидрографске карактеристике 

 

У хидрографском погледу, Јегричка је у прошлости прошла кроз многе промене од 

свог природног до данашњег, значајно измењеног изгледа, тако да се може посматрати 

кроз два периода. Први је до њене регулације која је обављена средином XΙX века, а други 

од регулације до данас. 

Пре увођења мера заштите од сувишних унутрашњих вода, Јегричку је 

представљао читав низ бара повезаних ширим или краћим удубљењима. Долина Јегричке 

је у природном, некадашњем режиму била дугачка преко 100 km и имала слив од  144.200 

ha, представљајући тако једну велику мочвару, која је имала улогу сакупљача и одводника 

вода, са виших површина према Тиси. 

Први технички подухват који је променио природни слив Јегричке је градња канала 

Дунав – Тиса од Моноштора до Бачког Градишта, који је смањио слив Јегричке, 

одсецајући јој део површина које су дотицале са севера. Јегричка је и ископом канала 

Мали Стапар – Нови Сад 1870. године, тј. пресецањем слива, претрпела знатне измене у 

режиму вода. Осамдесетих година XIX века је ископана мрежа канала за одводњавање, а 

крајем шездесетих година прошлог века део Јегричке од канала Савино Село – Нови Сад 

(код Деспотова), до ушћа у Тису, постаје канал Основне каналске мреже Хидросистема 

Дунав – Тиса – Дунав (ОКМ ХС ДТД), какав постоји и данас.12 

Режим вода слива Јегричке је диригован, којим се управља путем синхронизованог 

маневрисања следећим изграђеним објектима: водозахватна устава Деспотово, преливни 

праг код Змајева за регулисање нивоа воде, устава Жабаљ и црпна станица на уливу 

Јегричке у Тису). Одвођење сувишних унутрашњих вода одводњавањем, као и режим вода 

у каналима ОКМ ХС ДТД, утицали су на режим вода прве издани. Јегричка није пловна. 

Њен доњи ток у дужини од око 15 km данас је рибњак у којем се налазе четири острва-

греде.13 

 

                                                           
12 www.vojvodinaonline.com 
13 www.vojvodinaonline.com 

http://www.vojvodinaonline.com/
http://www.vojvodinaonline.com/
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3.4. Педолошке карактеристике 

 

У ширем подручју Парка природе „Јегричка“ заступљен је земљишни покривач 

следећег састава: 

 Ливадска црница каронатна на лесној тераси; 

 Чернозем карбонатни на лесној тераси, чернозем са знацима ранијег 

забаривања у лесу, чернозем солоњечасти и чернозем бескарбонатни; 

 Ритска црница карбонатна; 

 Алувијално земљиште на ритској црници; 

 Ритска смоница; 

 Мочварно глејно земљиште; 

 Солончак и солоњец. 

 

3.5. Флора и фауна 

3.5.1. Флора 

 

Некада су у овим пределима доминирали непрегледни ритови и мочваре са 

водотоцима, мртвајама и барама. Данас природа овог региона носи обележје претежно 

пољопривредног подручја. Осетљива влажна и водена станишта најбоље су очувана на 

ограниченим деловима водотока Јегричке, од Темерина до Жабаљског моста, где се она 

слободно разлива. У условима успореног протока и струјања воде, када дириговани водни 

режим прати динамику природног плављења ове равничарске реке, омогућен је развој 

специфичне водене флоре и вегетације. 

На основу истраживања забележено је 76 водених и мочварних биљака које 

изграђују 16 до сада описаних биљних заједница. Распоређене су у еколошком низу од 

средине водотока Јегричке ка обали, формирајући неколико вегетацијских појасева. У 

дубокој води развијају се субмерзне (потопљене) састојине заједнице дрезге које граде тзв. 

„подводне ливаде“ у централном простору са отвореном површином воде. У мају и јуну се 

у овим деловима масовно развијају такође потопљене заједнице кроцања и мрестњака, 

мрестњака и дрезге. Препознају се по црвеним дршкама са цветовима кроцања које за 

време цветања износе изнад површине воде. Ближе обали надовезује се појас пливајуће 
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вегетације најкрупнијих и најлепших водених биљака: белог локвања, воденог орашка и 

локвањића.14 

Мочварна вегетација обраста обале Јегричке са богатим тршћацима. Уз саму обалу 

се најчешће простире појас са заједницама усколисног рогоза. На плитким обалама и 

увалама где је вода присутна током целе године развијају се мочварне заједнице јежинца и 

сиротињске траве, чији градитељи добро подносе услове дубље воде. 

Богата водена и мочварна вегетација Јегричке са доминацијом тршћака представља 

најповољнија станишта живог света, нарочито бројних врста птица које у њима налазе 

добре услове за исхрану и гнежђење. 

Ретке, угрожене и заштићене биљне врсте 

У флори Јегричке је од посебног значаја присуство заштићених врста, према 

Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња 

и гљива, каква је најкрупнија макрофита, бели локвањ и барска папрат. Барска или 

мочварна папрат најчешће расте поред река, језера, на тресавама али и на влажним 

шумским и ливадским стаништима. На обали Јегричке је 2007. Године пронађена богата 

популација што указује на присуство низијских тресава на овом подручју. У Србији је ова 

врста угрожена због нестајања исконских мочварних станишта на иницијалним низијским 

тресавама.15 

Од ретких и угрожених врста са списка Црвене листе флоре Србије, поред белог 

локвања и барске папрати, овде се налазе водени орашак и мешинка. Мешинка је по својој 

животној форми интересантна инсективорна, биљка месождерка, која се храни тако што са 

подводним мешковима „хвата“ ситне водене инсекте. Данас је у фази повлачења из 

водених екосистема Војводине, а на Јегричкој се ретко и периодично појављује у увалама 

са смањеним протоком воде. 

Слика бр.2, бр.3 и бр. 4 - Бели локвањ, барска папрат и водени орашак 

 

Извор: www.google.rs 

                                                           
14 www.vojvodinaonline.com 
15 www.vojvodinaonline.com 

http://www.google.rs/
http://www.vojvodinaonline.com/
http://www.vojvodinaonline.com/
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У Јегричкој су своје уточиште нашли и данашњи биљни реликти који по многима 

представљају остатак флоре из топлих периода терцијара, када је на просторима средње и 

јужне Европе владала субтропска клима. Такве су бројне врсте влажних и водених 

станишта: вежљика, водољуб, дрезга, кроцањ, подводница, бели локвањ, локвањић, барска 

папрат, водени орашак и увијуша. 

 

3.5.2. Фауна 

 

Рибе, водоземци и гмизавци 

Фауна риба (ихтиофауна) Јегричке према свом саставу припада категорији 

низијског подручја ципринидног (шаранског) региона. Поред домаћих (аутохтоних) врста, 

заступљене су и популације страног порекла (алохтоних врста), као последица 

антропогеног фактора тј. Утицаја човека. Фауна риба представљена је са 20 врста 

груписаних у оквиру 6 фамилија. На основу броја представника доминира фамилија 

шарана. У рибљем фонду су заступљене све еколошке групе у вези са типом исхране: 

планктофази (уклија, црвенперка), макрофитофази (бели амур), бентофази (сребрни 

караш, бодорка) и ихтиофази-грабљивице (смуђ, штука, сом, сунчаница, амерички сомић, 

гргеч). Поред домаћих треба напоменути и присуство унесених врста риба, које воде 

порекло са Далеког Истока ( сребрни караш, бели амур и амурски чебачок) и северне 

Америке (амерички сомић и сунчаница). Оваква структура зајенице риба омогућује 

функционисање разгранатих ланаца искхране на нивоу целокупне водене животне 

заједнице и обезбеђује одржавање динамичке равнотеже у оквиру хидроекосистема. 

 

Слика бр.5 и бр. 6.  – Белоушка и караш 

 

Извор: www.temerintourism.org.rs 

http://www.temerintourism.org.rs/
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На списку се налази више ретких и угрожених врста. Најзначајнији представници 

су чиков, штука, смуђ, сом и шаран. Као влажно подручје пружа повољне станишне 

услове за развој и живот водоземаца и гмизаваца. Представници водоземаца су мали 

водењак и 8 врста жаба, а од гмизаваца присутна је ретка и угрожена врста барске 

корњаче и две врсте змија: белоушка и рибарица.   

Птице 

Након вишедеценијских радова на одводњавању и исушивању мочварних и 

ритских подручја у Војводини, Јегричка представља једну од ретких преосталих оаза за 

опстанак барских птица. Вредност птица се пре свега огледа у просуству великог броја 

ретких и угрожених врста. 

До сада је регистровано 198 врста птица од којих 98 има статус гнездарице, 62 

пролазнице, 23 зимског госта, 7 посетилаца, а 8 врста као ретки гости. Ово је уједно и 

најзначајнији удео у биолошкој разноврсности (биодиверзитета водотока). Многе врсте 

значајне су у националним и међународним размерама, што доказује њиховом присуству 

на разним листама, уредбама и конвенцијама. 

Водоток представља најзначајније станиште за врсте као што је водени бик, патка 

кашикара, сиви барски петлић и белобрка чигра. Ту се налазе најбројније и најстабилније 

популације ових врста у земљи. Изузетног је значаја присуство глобално угрожене патке 

њорке као и других ретких врста као што су црноврати и мали гњурац, сива гуска, еја 

мочварица, црна чигра, модровољка и цврчић тршћар.  

Највећа концентрација водених птица може се наћи на локалитету код Богнаровог 

салаша, где се окупља више стотина патака, углавном глувара и крџа, а у мањем броју 

могу се посматрати и друге врсте као што су: ћубасти гњурац, мали вранац, гак, велика 

бела чапља, мрка чапља, велики трстењак и брката сеница. 

 

Слика бр. 7, 8 и бр. 9 – Црноврати гњурац, водени бик и брката сеница 

 

Извор: www.temerintourism.org.rs 

http://www.temerintourism.org.rs/
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Сисари 

На богатство природе утичу и бројне врсте сисара, који су на неки начин везани за 

воду. Велики број врста припада строго заштићеним дивљим врстама, а има и оних које се 

налазе и на Прелиминарном списку врста за Црвену књигу кичмењака Србије. Када је реч 

о представницима глодара, сталан становник је водена волухарица. На околним 

пољопривредним површинама живи пругасти пољски миш и пољска волухарица, а уз воду 

са богатим обалним растињем наилази се на велика куполаста гнезда бизамског пацова.  

Од великог је значаја и присуство видре, која представља строго заштићену дивљу 

врсту, и налази се на списку за Црвену књигу кичмењака Србије, а пошто је глобално 

угрожена врста налази се и на Европској и на Светској Црвеној листи.  

  

Слика бр. 10 - Видра 

 

Извор: www.google.com 

 

Од представника месоједа, сусрећу се ласица, куна белица, јазавац и лисица. Од 

представника ловне дивљачи присутни су срна и зец. 

http://www.google.com/
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4. Приказ антропогених вредности Парка природе 
 

 4.1. Културно-историјско наслеђе 

 

Насеља Равно Село, Змајево и Жабаљ кроз које протиче Јегричка делом се налазе и 

у границама заштићеног подручја. Елементи руралног развоја ужег и ширег окружења 

коме припадају ова насеља, у великој мери условљени су догађајима из ближе и даље 

прошлости овог дела Бачке. 

Вода Јегричке и плодно земљиште уз њу су одувек били место за живот човека. О 

томе сведоче велики број истражених и евидентираних археолошких локалитета 

непосредно уз корито, а и у ширем окружењу. Археолошке зоне су издвојене на основу 

распростирања евидентираних локалитета, старих података о локалитетима који се не 

могу сасвим прецизно лоцирати и топографије терена. Као археолошке зоне обележене су 

обале водотокова (садашњих и некадашњих) и ритскјог појаса Тисе, као и обале појединих 

некадашњих бара, као и Велики римски  шанац.16 

Велики римски шанац је добро очувана земљана творевина дубине 3-5 m. Сматра 

се да је ископан између ΙΙΙ и ΙV века. Шанац се протеже од Каћа (од Дунава) па до Бачког 

Градишта (Старе Тисе некада живе Тисе) у дужини од 40 кm. Водоток Јегричку римски 

шанац пресеца у сектору Госпођиначког атара. Прва истраживања римског шанца обавио 

је крајем XVII века Алојз Фединанд Марсилије, када је и сачинио карту шанца. Према 

наведеним подацима вероватно су га ископали римљани, по чему и води назив Римски 

шанац. Намену овог шанца истраживачи дају разна објашњења. Према неким шанац је 

требао да чува границу, по другима уз њега су били војни путеви, а неки су сматрали да 

ова земљана грађевина треба да сачува земљу од поплава будући да шанац затвара ушће 

Тисе у Дунав.17 

Поред археолошких локалитета евидентирана су и непокретна културна добра, пре 

свега у општини Жабаљ. Како се у овом сектору налази ушће Јегричке у Тису, а и водоток 

Јегричке је знатних димензија под заштитом се налази неколико непокретних културних 

добара: знаменито место: Црна ћуприја, салаш Илије Шокице и споменик културе; две 

војнограничарске зграде на обали Тисе. Непокретно културно добро под претходном 

                                                           
16 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
17 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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заштитом: споменик културе: црпна станица „парна пумпа“ на обали Тисе; знаменито 

место: споменик поред пута Жабаљ-Зрењанин, рад Јована Солдатовића. 

 

4.2. Насеља 

 

Равно Село је изграђено на обалама Јегричке следећи њен ток. Равно Село припада 

насељу збијеног типа (панонски тип), има широке улице са ушореним кућама. Насеље је 

правоугаоног облика издужено у праву северозапад-југоисток. Ширина улица је од 25 до 

30 m. Укупна дужина уличне мреже је преко 20 кm. 

Змајево се у писаним документима помиње први пут 1267. Године под именом Кер. 

Ѕа време турске управе у Керу су живели Срби. Приликом повлачења Турака из Бачке, 

крајем XVIΙ века, старо село Кер је уништено. После тога село је обновљено на данашњој 

локацији и поступно му се повећавао број становника и домаћинстава. Насељени простор 

у Змајеву, Јегричка дели на северни и јужни део. Северни део је нешто виши. Змајево има 

приближно правоугаони облик, чија је дужа страна орјентисана у правцу исток-запад. Као 

и већина насеља у овом крају и Змајево припада панонском типу насеља. 

 

Слика бр. 11 - Парк природе „Јегричка“ у Змајеву 

 

Извор: sr.wikipedia.org 

 

Темерин је центар општине, развио се на раскрсници путева регионалног значаја, 

средишњем и североисточном делу општинског подручја. Простор који заузима данашњи 
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атар Темерина био је настањен још од најранијих времена. У 1799. Години Темерин је 

проглашен за варошицу. Прву половину XΙX века карактерише општи развој и 

просперитет, а касније, 1899. Године пуштена је у саобраћај железничка пруга Нови Сад- 

Темерин-Бечеј и њеном изградњом отпочиње индустријски развој Темерина. Насељи има 

издужен облик, главна улица дуга је 10 кm. Кроз Темерин се одвија врло жив саобраћај и 

ту се налази део општинске индустрије.18 

Госпођинци као насеље у бачкој жупанији први пут је забележено 1341. Године под 

именом Богородично село. Од 1769. Године Госпођинци постају гранично место у саставу 

Шајкашког батаљона до 1873. Године. Данашње насеље се почело подизати крајем XVΙΙΙ 

и почетком XΙX века. С обзиром на свој положај Госпођинци припадају групи 

унутрашњих насеља на лесној тераси. Припадају панонском типу насеља на шта указују 

широке улице са ушореним кућама окренутим према улици. Госпођинци су данас лепо, 

уређено и чисто бачко место.19 

Жабаљ је центар општине. Подаци о насељу на подручју данашњег Жабља датирају 

из праисторије. Крајем XVΙΙ века, после велике поплаве која је била 1784. Године, 

дислоцирано је првобитно насеље крај обале Тисе на данашње место, 5 кm од Тисе. 

Жабаљ је велико, уређено место, са карактеристикама градског насеља, а од 1966. Године 

је и службено град.20 

 

4.3. Становништво 

 

Становништво представља једно од највећих загађивача, услед нерационалног 

коришћења природних ресурса и повећања степена угрожености природних вредности 

Парка природе. 

Равно Село се налази у општини Врбас. Ранији назив села је Шове. Село се 

спомиње још у XV веку као насеље Бачког округа, када је забележено да је имало 12 

домова. Бројно кретање становника Равног Села може се пратити од 1820. Године. У 

периоду од 1869-1931. Године број становника се кретао између 4070 и 4423, а након 

Другог светског рата број становника опада. У кратком раздобљу, 1948-1953. Године 

забележен је пораст житеља, колонизацијом из планинских пасивних подручја, највише из 

Црне Горе и Босне и Херцеговине. У наредним периодима, све до последњег пописа 

                                                           
18 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
19 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
20 Букуров, Б. (1983): Општина Жабаљ. Природно- математички факултет, Институт за географију, Нови 

Сад. 
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становника 2002. године, број житеља Равног Села опада, што је случај и са већином 

војвођанских села. Према последњем попису у Равном Селу живело је 3.579 становника. 

По полној структури веће је учешће женске (52,13%) него мушке (47,87%) популације. 

Полно-старосна структура и пирамида показују неповољан однос млађих и старијих 

старосних група, што се неповољно одражава на укупну старост популације Равног Села. 

Етничка структура показује да је ово српско-црногорско насеље. У насељу има 1136 

домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,06. 

Змајево се такође налази у општини Врбас. Подаци о кретању броја становника 

постоје од 1787. Године, када је Змајево имало 1384 становника. Од тада па да данашњих 

дана број становника Змајева се мењао, са периодима пораста и опадања бројсноти. 

Максималан број станоништва је забележен на попису 1961. Године, када је Змајево имало 

5212 становника. Након овог пописа забележено је константно опадање броја становника. 

Ова депопулација је последица израженог процеса емиграције и смањења природног 

прираштаја. Према последњем попису становништва (2002.године) Змајево је имало 4561 

становника. Коефицијент старења је висок и износи 0,64 што показује неповољан однос 

између старог и младог становништва. Просечна старост становништва износи 39,2 година 

(37,3 код мушкараца и 41,1 код жена). По полној структури становништва женских лица је 

50,4% а мушких 49,6% што показује да постоји приближна уједначеност. Према 

националној припадности Змајево има хетерогену структуру становништва. Највише има 

срба и црногораца, а присутан је и значајан број становника мађарске националности. У 

насељу има 1378 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,16. 

Жабаљ је град и центар општине у јужно-бачком округу. Жабаљ је најзначајније 

место Шајкашке области. У XΙX веку број становника напредује, али врло споро. Од 1869. 

До 1900. Године становништво је порасло за 50% (годишње за 2%). У XX веку смањење 

броја становника и нижи природни прираштај изазбали су Први и Други светски рат што 

показују пописи након ратова. После Другог светског рата број станоника Жабља је у 

сталном порасту. На последњем попису 2002. Године Жабаљ је имао 9598 становника. 

Што се тиче етничке структуре град Жабаљ има доста чисту етничку структуру, где 

86,25% чине Срби.21 

Сириг се налази у општини Темерин. Званични пописи становништва постоје у 

Сиригу од 1948. Године. У становништво овог села убрајају се и становништво насеобине 

Камендин и становништво околних салаша. По попису 1948. године Сириг је имао 

1381становника, од када је, за релативно кратко време овај број више него удвостручен и 

на последњем попису 2002. Године Сириг је имао 3010 становника. За становништво 

Сириг се може рећи да је старо, иако је у војвођанским оквирима мање од просека. Средња 

старост становништва Сирига је 37,7 година, док је просек за Војводину по истом попису 

                                                           
21 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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39,8 година. У полној структури становништва већину чине жене (51,5%). Основно 

обележје Сирига у етничком смислу чине две нације српска и мађарска. По попису 2002. 

године 88,3% становништва Сирига чине срби, мађари су други по заступљености. У 

насељу има 1003 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,0. 

Темерин је град и центар општине у јужно-бачком округу. Подаци о броју 

становника Темерина се могу пратити од 1869. Године. Смањење броја становника је 

забележено између 1869 и 1880. Године, што је последица повећаног морталитета којег су 

изазвале епидемије. Од тада па до последњег пописа 2002. Године, сваки наредни попис 

забележио је повећан број становника у односу на онај претходни. Према попису 2002. 

Године град Темерин је имао 19216 становника. У Темерину се седамдесетих и 

осамдесетих година XX века, захваљујући близини Новог Сада, број становника 

константно повећавао, иако је број становника Војводине стагнирао. Становништво 

Темерина је доста старо. Према подацима пописа из 2002. Године средња старост 

становништва Темерина била је 38,3 године. У односу на структуру становништва према 

полу, већинучине жене 51%, у односу на укупну популацију.                     

Госпођинци се налазе у општини Жабаљ. Прецизни подаци о броју становника 

Госпођинаца бележе се од 1869. Године, када је село имало 2457 становника. Број 

становника од тада се поваћавао до 1910. Године, а на наредном попису 1921. Године 

забележен је пад броја становника, што је последица Првог светског рата. Затим је број 

житеља Госпођинаца поново растао, али је на попису 1948. Године поново забележен пад 

због губитка становништва за време Другог светског рата. Након тога на сваком наредном 

попису становништва забележен је раст до 1981. Године. На последњем попису 

становништва 2002. Године Госпођинци су имали 3896 становника. Што се тиче етничке 

структуре села већину чине Срби.22 

 

4.4. Делатности 

 

Пољопривреда 

У привредно-економском и етнолошки традиционалном погледу, шире подручје 

Јегричке је изразито пољопривредног карактера, што је у прошлости било условљено 

погодним земљишним, климатским и хидролошким условима. 

Ратарство је у сливу Јегричке данас најдоминантнија грана пољопривреде, како по 

величини површина на којима се гаје биљне културе, тако и по укупној количини 

                                                           
22 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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производа. Најзаступљеније ратарске културе су: житарице (пшеница, кукуруз), 

индустријске биљке (сункцокрет, шећерна репа, соја) и крмно биље (детелина, луцерка). 

Производња поврћа у сливу Јегричке је претежно екстензивна и поврће се највећим 

делом користи за потребе индивидуалних газдинстава или пијачној продаји нарочито у 

оквиру насеља која се налазе у близини градова, а пре свега Новог Сада. Од повратарских 

култура највише се гаје кромпир, пасуљ, грашак, лук, паприка. 

Сточарство у сливу Јегричке има дугу традицију, која је све до почетка XX века 

постојала у знаку доминације над биљном производњом. Променом структуре 

производње, развојем прехрамбене индустрије и великом потражњом за житарицама у 

европским размерама, као и извршеним комплексним мелиорационим радовима, биљна 

производња преузима доминацију на овом подручју. Кључну основу структурне и 

развојне компоненте сточарске производње представљају приватна пољопривредна 

газдинства. Најразвијеније гране сточарства су свињарство и живинарство, затим следе 

говедарство, овчарство и козарство.23 

Воћарство на подручју Јегричке има мали значај, иако климатски услови у 

комбинацији са педолошким приликама и кретањем нивоа подземних вода, пре свега на 

лесној тераси, пружају релативно погодне услове за гајење јабучастог и коштичавог воћа. 

(Букуров 1958). Воћарство је заступљено у виду: монокултурних воћњака, у комбинацији 

са виноградима, повратарским биљкама, у оквиру домаћинстава, дуж путева и итд. 

У окружењу ПП „Јегричка“ налази се обрадиво земљиште са интензивном 

ратарском пољопривредном производњом. У Савременој пољопривредној производњи 

хранљиве материја- нутријенти представљају главне носиоце плодности земљишта. 

 

Природни ресурси 

 

У природне ресурсе подручја Јегричке спадају пијаће, индустријске, термалне и 

термално минералне воде. Пијаће и индустријске воде су у ствари извори водоснабдевања 

становништва, пољопривреде и индустрије, а термалне и термоминералне воде се користе 

као топлотна енергија, тј. Као субститут фосилним горивима и за балнеолошке и 

рекреационе сврхе. 

На подручју Јегричке до сада је избушено три хидротермалне бушотине, две у 

околини Бачког Петровца и једна у Темерину. Све три бушотине су дубоке око 800 и 900 

                                                           
23 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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m. Код Бачког Петровца, из које долази вода са температуром од 46°С користи се већ од 

1984. Године за загревање пластеника, а друга са температуром воде од 45°С за сушење 

биља и загревање просторија у Заводу за хмељ. Топла вода са излазном температуром од 

41°С у Темерину користи се за откривени базен за купање. Издашност поменуте три 

бушотине је доста различита, а минерализација термалних вода је мала. 

Термалне и термоминералне воде се у односу на природне могућности у Војводини 

мало користе. Не само да се не користе могући потенцијали, већ се у већини не користе 

избушене бушотине, чак и тамо где су већ избушене хидротермалне бушотине. 

У подручју слива Јегричке до сада је избушено преко 30 бушотина различитих 

дубина у циљу откривања лежишта нафте и гаса, као и шест додатних експлоатационих 

бушотина на откривеним гасним пољима. Лежишта нафте за сада нису откривена, али су у 

две бушотине у околини Савиног Села констатоване мање појаве нафте. За сада су 

откривена два мања гасна поља. Прво је откривено гасно пољњ „Госпођинци“ 1962. 

Године, које се налази између Жабља и Госпођинаца, а друго 1972. Године „Руски 

Крстур“, које се налази око 5 до 6 кm, северозападно од Руског Крстура. У близини 

северног руба подручја Јегричке откривено је 1963. Године нешто веће гасно пољњ 

„Србобран“ са два лежишта угљоводоничних гасова и једно са угљендиоксидом. Данас су 

активна гасна поља „Србобран“ и „Руски Крстур“, са врло малом производњом гаса.24 

 

5. Туристичке вредности Парка природе 
 

 

Туризам је појава која представља кретање, промену, доживљавање, упознавање 

нечег новог непознатог, интересантног. Мотиви који покрећу на упознавање непознатог су 

лепота и разноврсност природе, једноставност или сложеност пејзажа или амбијента, 

чистоћа и атухтоност природе, објекта, и обичаја у животу чоовека. То је нешто другачије, 

интересантно, нешто старо што сведочи о прошлости или нешто ново што опушта, 

одмара, релаксира, или нешто забавно, узбудљиво што нас буди (Ахметовић-Томка, 1996). 

Подручје Јегричке је подручје слива једне старе и мале војвођанске реке која тече 

независно, између две велике и снажне реке, Дунава и Тисе и која је каналима, преко 

највећег Великог Бачког канала са њима повезана. 

 

                                                           
24 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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Слика бр. 12 – Поглед на Јегричку 

 

Извор: www.google.com 

Као природан  простор са природним окружењем обилује богатством лепота и 

појава које су атрактивне и високо вредне за једну туристичку дестинацију у којој постоји 

могућност организовање туристичке посете са садржајима као што је одмор и рекреација 

(камповање, наутички спортови), едукација, лов, риболов и др. 

Са културног аспекта Јегричка и насеља на њеним обалама су један изузетно 

интересантан и разноврстан простор кога одликује пре свега преплитање утицаја 

различитих култура које су постојале или данас живе на простору Војводине. 

 

6. Заштићено подручје Парка природе „Јегричка“ 

 

Заштићено подручје Парка природе састоји се из три целине: А, Б и В. Свака од 

њих представља специфичан простор ПП „Јегричка“, где је целина А- каналисани део, Б- 

http://www.google.com/
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средњи део (протицај Јегричке преко природних депресија) и В- рибњак. Целина А 

обухвата простор од уставе Деспотово (km 65+140) преко прелива Змајево (km 48+490), до 

регионалног пута Темерин-Бечеј (km 30+000). У овом делу тока Јегричка је каналисана-

регулисана ископаним одводним каналом у ширини дна од 6 до 7 m. Целина Б обухвата 

простор од пута Темерин-Бечеј (km 30+000), до уставе Жабаљ (km 15+470). На овом делу 

Јегричке отицање се врши преко природних депресија, а делом и преко одводног канала у 

кориту водотока. Трећа целина В простире се од уставе Жабаљ (km 15+470) до црпне 

станице Жабаљ (km 0+820), који је претворен у рибњак, површине 470 ha, основан 1954. 

године. У рибњаку се налазе и четири острва. Изливни канал Јегричке у Тису представља 

деоница од црпне станице Жабаљ (km 0+820), до улива у реку. 

 

Слика бр. 13 – Приказ заштићеног подручја 

 

Извор: www.vodevojvodine.com 

На подручју Парка природе „Јегричка“ успостављен је режим заштите II и III 

степена. Од укупне површине заштићеног подручја која износи 1.193,19 ha, подручје 

режима заштите II степена износи 257,09 ha, или 21.5 % заштићене површине, док режим 

заштите III степена износи 936,10 ha, или 78.5 % заштићене површине.25 

 

6.1.Значај и функција заштићеног подручја 

 

Основни значај заштићеног подручја је очување дивљих врста, мозаичности 

распореда природних станишта и низа геоморфолошких облика речне ерозије и 

акумулације у измењеном окружењу у којем се налазе насеља и обрадиве површине. Тако 
                                                           
25 www.vodevojvodine.com  

http://www.vodevojvodine.com/
http://www.vodevojvodine.com/
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да се на тај начин  уједно остварује развој подручја и заштита биолошке разноврсности, 

као и очување здраве животне средине. Поред значаја као заштићено подручје очуване 

природе са заштитом као основном наменом, овај простор има еколошку, научно – 

истраживачку, васпитно – образовну и развојну функцију. 

Еколошка функција 

Сва влажна подручја у свету се данас налазе под великим ударом развоја 

цивилизације, зато што су економски најмање цењени и први који се уништавају. Парк 

природе „Јегричка“ има еколошки значај у очувању станишта различитих биљних и 

животињских врста као њихових животних заједница. За очување биљних заједница, 

односно за спречавање проградацијске сукцесије и очување аутентичности и 

репрезентативности веома је важно одржавање постојеће билошле равнотеже. 

Важна еколошка функција кроз коју се вреднује ово подручје је и функција дела 

еколошког коридора. Јегричка својим током везује реку Тису са Дунавом. 

Научно-истаживачка функција 

Заштићено подручје представља рефугијум угрожених врста. Такође на овим 

просторима се налазе и многи типови станишта који су на националном и међународном 

нивоу приоритетна за заштиту. 

Парк природе „Јегричка“ представља предео у којем су могућа и потребна 

мултидисциплинарна научна истраживања, чији би резултати могли дати многе одговоре 

на питања о прошлости и будућности овог равничарског водотока, те би се тако сагледале 

могућности за очување и побољшање животне средине. Угроженост овог простора намеће 

потребу перманентног праћења стања живог света у води и око ње. Обавеза праћења и 

проучавања еколошких односа има за циљ заштиту и очување природних вредности, 

њихово стављање у функцију мудрог коришћења.26 

Усмерење научно-истраживачких активности, с обзиром на карактеристике 

подручја требала би да буде на делу Јегричке који је у највећој мери очувао природне 

одлике некадашњег тока. И поред релативно обимне истражености ширег простора 

Јегричке, она представља значајан истраживачки потенцијал. 

Васпитно-образовна функција 

Заштићено подручје Парка природе „Јегричка“ омогућава одвијање васпитно-

образовних активности, заснованих на могућностима презентације природних вредности, 

интегралности екосистема и очуваним предеоним вредностима. 

                                                           
26 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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Упознавање природних вредности се одвија у оквиру Информативног центра 

ПП“Јегричке“, који је отворен 2010.године У центру се, поред поменуте активности, могу 

реализовати научно-истраживачки пројекти и еко кампови, а може послужити за потребе 

спровођења теренског рада студената и ученика биолошког образовног усмерења. 

Организовањем семинара за наставнике и професоре, употпунили би се садржаји у 

испуњењу ове врло значајне функције подручја. 

Развојна функција 

Развојна функција Парка природе „Јегричка“ је директно повезана са очувањем и 

унапређењем водотока, пре свега његовог средишњег тока који представља најважније 

просторе за биодиверзитет заштићеног подручја. Унапређење еколошке функционалности 

Јегричке повећава стабилност екосистема и побољшава квалитет воде, а директно утиче и 

на атрактивност Парка природе „Јегричка“ са аспекта туризма. 

Простор Јегричке је одувек био привлачан излетничко-туристички пункт. 

Просторним планом Општине Жабаљ предвиђена је изградња мање уставе у рибњаку, 

како би се у једном његовом делу изградила градска плажа, а уједно изградњом бране 

решио ниво воде у делу рибњака, у коме постоји центар за удружења спортских 

риболоваца.27 

Исто тако су и друге општине кроз чије територије протиче Јегричка, у својој 

просторно планској документацији одредиле локалитете као излетничко-туристичке и 

рекреативне пунктове. Заштита природни вредности Парка природе „Јегричка“ је у складу 

са заштитом влажних станишта као ресурса и као станишта врста и њихових заједница 

садржаних у бројним међународним и националним прописима и обавезујућим 

смерницама. 

 

6.2. Оцена угрожености заштићеног подручја 

 

Процена угрожености природних вредности Парка природе „ Јегричка“ извршена је 

на бази ранијих истраживања, резултата валоризације Покрајинског завода за заштитуу 

природе, анализе заинтересованих страна као и на основу истраживања локалитета 

животне средине. Због својих специфичности пре свега дужине водотока од 65 кm, 

окружење пољопривредним земљиштем, проласком кроз три насељена места и 

изграђеним рибњаком Јегричка је значајно угрожена. На основу истраживања Јегричке, 

сарадници Завода дали су своју оцену угрожености заштићеног подручја. 

                                                           
27 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 



Природни потенцијали Парка природе „Јегричка“ у функцији развоја одрживог туризма 
 

35 
 

Инвазивне врсте 

Инвазивне врсте представљају један од најзначајнијих фактора смањења и губитка 

биодиверзитета. Различити антропогени утицаји деградирају станишта са изворном 

вегетацијом разарајући њихову природну структуру и поспешући ширење инвазивних 

врста.  

Забележено је укупно 14 инвазивних таксона у рангу врсте (12) и подврсте (2). У 

оквиру ове групе најважније су дрвенасте врсте влажних подручја, нарочито багремац. 

Интересантан је налаз Нуталове барске куге на Јегричкој код Жабља. Ова врста је данас 

постала раширена у Војводини са налазима дуж Дунава, Тисе, Тамиша и изгледа да 

потискује обичну барску кугу. Обе врсте у случају пренамножавања масовно обрастају 

плитка корита и баре. 28 

Ентомофауна 

Фрагмантација природних станишта каналисањем водотока и слично, довела је до 

значајног пада разноврсности таксона. Сматра се једним од главних разлога за нестајање 

врста, поремећаје у комуникацији између јединки исте врсте. Регулација речних токова 

оставила је веће последице на састав акватичних бескичмењака од било које врсте 

загађења. Пресецањем миграторних путева и стварањем превеликих растојања између 

одговарајућих станишта субпопулације појединих врста инсеката су остале раздвојене, 

због чега су многе од њих на Црвеним Листама. Наведени угрожавајући фактори су имали 

највећи утицај на врсте вилиних коњица који живе у мезотрофним и текућим водама. 

Сматра се да су највећу штету по бројсности популација угрожених врста вилинских 

коњица у Европи узроковали иградња устава и промена водног режима и загађење које 

доспева са пољопривредних површина. 29 

Прелиминарном анализом присутних врста вилинских коњица на основу 

регистровања адултних облика долази се до закључка да квалитет воде није оптималан за 

развој најугроженијих врста. Заштићена врста вилинских коњица у Војводини насељава 

претежно секундарна станишта. Потребно је обезбедити период од неколико година 

између два чишћења водотокова од вегетације и муља како би се омогућило да јединке ове 

врсте заврше ларвени развој.30 

                                                           
28 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
29 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
30 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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Такође, највећи фактор угрожавања популација мрава представља уклањање старих 

стабала аутохтоних врста дрвећа поплавних шума, као и радови на уклањању шумске 

вегетације у реону од 300 m од стабла где се налази гнездо ове врсте. 

Водоземци и гмизавци 

На целој дужини Јегричке потребно је обезбедити проточност воде. Изградњом 

устава створене су баријере које су имале вишеструки негативан утицај на живи свет. 

Изгубљена је уздужна повезаност унутар водотока чиме је онемогућено неометано 

кретање риба у Јегричкој, спречено је кретање воде и постојање сезонске варијације у 

нивоу воде и убрзани су процеси еутрофизације. 

Потребно је обезбедити сезонску динамику варирања нивоа воде, што је неопходно 

за живи свет овог подручја, нарочито за рибе и биљке. Виши ниво воде је потребан у 

пролеће и рано ето, када се већина евидентираних рибљих врста мрести. Предуслов за ово 

је израда правилника о водном режиму, којим че бити прописани нивои воде. 

Постојање рибњака унутар заштићеног подручја има вишеструке последице, не сао 

на деоници у ком се налази, него и на узводне делове Јегричке. Услед интензивних 

активности који се спров оде за потребе узгоја рибе, на овој деоници не постоји природна 

ихтиофауна. У овим водама доминирају економски значајне врсте које се сваке године 

уносе порибљавањем, због изловљавања рибе током јесењих месеци, вода се у потпуности 

испушта у најнизводнијој деоници, те није могућ опстанак ретким и угроженим врстама 

које су присутне у узводним деоницама. 

Водоземци су класа кичмењака са пропорционално највише угрожених врста. 

Неповољне промене еколошких фактора на локалном и глобалном нивоу 

доприносе паду популација водоземаца и гмизаваца везаних за водену средину: глобалне 

климатске промене, УВ зрачење, интензивна пољопривредна производња (употреба 

пестицида), инфекције (вируси, гљивична обољења, паразити), уништавање станишта 

изазвано људским активностима и утицајима, загађење воде, уношење алохтоних и 

инвазивних врста, уношење предаторских рибљих врста. Постоје све очигледније да ису 

све врсте водоземаца и гмизаваца подједнако угрожене, као и да за пад бројности њихових 

популација и броја јединки, није одговоран само један гловални фактор, већ су различити 

комплекси неповољних фактора одговорни за губитак ових класа кичмењака у различитим 

деловима света.31 

Простор како непосредне тако и шире околине у оквиру Парка природе  „Јегричка“ 

је,  због плодног земљишта и интензивне пољопривредне производње, као и због градње 
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викенд кућа на самој обали, под јаким антропогеним утицајем, па преостала станишта 

представљају значајан рефугијум, у ширем окружењу, уа фауну водоземаца и гмизаваца. 

Фактори угрожавања: 

  Непосредни антропогени притисак, посебно изражен кроз чињеницу да су 

обрадиве површине дошле до обала Јегричке, чиме је изражено дифузно 

загађење са пољопривредних површина, а барским корњачама и белоушкама 

одузете су одговарајуће површине неопходне за полагање јаја; 

 Уништавање, односно губитак влажних станишта; 

 Фрагментација станишта; 

 Дистрибуција од стране спортских риболоваца дуж обале (чест је случај да 

спортски риболовци убијају барске корњаче које им се закче за удице); 

 Водопривредни радови и захвати; 

 Коришћење воде за заливање екстензивних пољопривредних површина у 

окружењу; 

 Уношење алохтоних предаторских врста риба. 

Стање популација свих врста водоземаца у директној је вези са стањем акватичних 

биотопа који су и неопходни за нормално одвијање животних циклуса, односно за 

полагање јаја, излегање ларви и одвијање метаморфозе из лавреног у адултни облик. Но, 

правилније је рећи да водоземци за свој опстанак захтевају комбинацију водених и 

терестичних станишта. Наиме, већина врста водоземаца који живе на овом подручју 

бораве у воденој средини само током кратке сезоне парења, док остатак године проводе на 

околним терестричним локалитетима, где се хране и где проводе зиму у хибернацији, па је 

за њихов опстанак веома значајна и шира приобална  зона око водених биотопа. Она 

такође представља једино место где све присутне врсте гмизаваца могу усопешно да 

положе јаја, и једино место где могу да презиме.32 

Плитка, барска и мочварна, станишта су, због своје вегетације, чак и повољнија од 

великих, отворених водених површина. Присутност воде и одговарајуће вегетације су 

основни квалитети водених, барских и мочварних станишта за полагање и развој јаја, 

живот ларви и метаморфозу. Водена вегетација је и одлично место за лов и заклон од 

предатора. Такође, плића водена станишта се, под утицајем сунчеве светлости, брже 

угреју што убрзава развој ларви водоземава. Привремени карактер бара и мочвара, 

односно њихово исушивање током летњег периода је значајно и као природни механизам 

за спречавање насељавања предаторских врста риба. Отворена водена станишта са 

сталним нивоом воде су, за разлику од бара и мочвара, повољна за насељавање 
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аутохтоних и алохтоних предаторских врста риба које имају неповољан утицај на 

популациону структуру водоземаца (Porej, 2004). 

Посебну пажњу треба обратити на представнике зелених жаба, као најбројније 

представнике из групе водоземцва. Оне чине, поред рибе, главни извор хране за многе 

врсте птица. Ове три врсте имају веома сложену организациу популација и припадају 

метапопулационом типу. Овако организоване популације у природи организоване су тако 

да постоји више дискретних репродуктивних центара, између којих постоји проток гена. 

Проблем заштите ових врста везан је за уништење станишта на кјима се налазе локални 

репродуктивни центри, што може да доведе до нестајања локалних популација. Нестанак 

ових врста неминовно би за собом повукао и нестанак других врста, посебно птица које се 

хране овим жабама. 

Фрагментација станишта доводи до инбридинг депресије и смањења генетске 

варијабилности у малим, изолованим популацијама, што води ка смањеној 

адаптибилности на промене у окружењу, и на дужи рок ка смањењу вијабилности 

популација и до изумирања на локалном нивоу (Green, 2003). 

Све врсте водоземаца се, после завршене метаморфозе, у јувенилмом стадијуму, 

селе и траже нова стништа. Гаталинка може да пређе до 12.6 кm годишње, а мала зелена 

жаба која је била ухваћена и маркирана, нађена је 15 кm даље (Green, 2003). 

Метапопулације чије је станиште фрагментисано и чији репродуктивни центри нису 

повезани, много су чешће и интензивније суочене са нестајањем локалних популација, у 

поређењу са метапопулацијама чије су локалне популације просторно повезане и у којима 

се проток генетичког материјала несметано одвија. 

Врсте водоземаца које имају бољу способност дисперзије су уједно и најосетљивије 

на фрагмантацију и неповезаност појединачних станишта. Насупрот њима, седентарне, 

мање миграторне врсте су и најмање осетљиве на фрагмантацију инеповезаност станишта. 

Високо дисперзивне врсте пореф горе наведених ограничавајућих фактора дисперзије, 

могу миграцијом населити субоптимална станишта као што су тзв. Еколошке клопке: 

станишта богата предаторским врстама риба. Загађена станишта итр. Што такође 

онемогућава успостављање вијабилне популације на локалном нивоу и доводи до даљег 

пада у бројности јединки те врсте.33 

Као што је речено, осим репродуктивних центара веома је битно и њихово 

окружење. Терестични терени, покривени вегетацијом, који окружују водотоке, баре, 

мочваре и канале, представљају места где се водоземци и гмизавци хране, где проводе 

зиму у хибернацији и где гмизавци полажу јаја. Истраживања показују да водоземци у 
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просеку мигрирају од 159-290 метара од обале водене површине. Гмизавци мигрирају у 

просеку од 127-289 метара од обале.34 

Ови терени представљају и еколошке коридоре, а шири терестични појас 

минимализује и негативни ефекат руба (промене у температури, влази, ветру, светлости и 

хемијском загађењу) на локалне популације. 

Развој пољопривредне производње има изражен негативан утицај на Парк природе 

на више начина: 

 Органско и анорганско загађење воде са биоцидима 

 Одбачена амбалажа пестицида и анорганских ђубрива, 

 Фосфати, тешки метали у води, 

 Нафта, нафтни деривати у води. 

Водоземци су генерално високо осетљиви на загађење воде због њиховог 

карактеристичног животног циклуса, као и због њихове физиологије, односно усвајања 

воде и ваздуха преко коже. Многа водена тела у Војводини, као што су канали, потоци, 

баре служе и као колектори отпадних вода, као и бујичних вода које са околног терена 

спирају разне полутанте (тешки метали, фосфор, ђубрива, соли...). 

Многе студије су већ документовале утицај седимената, загађења азотом и тешким 

металима на смањену стопу преживљавања, раста и развоја код водоземаца. Генерално, 

повећање процената коришћења земљишта у водном сливу, доводи до смањења квалитета 

воде што смањује специјски диверзитет присутних алги чиме се смањује и количина 

доступне хране за ларве водоземаца.35 

Негативан утицај човека се испољава и кроз водопривредне радове и захвате, који 

доводе до промене режима и нивоа површинских и подземних вода. У ове радове спадају 

и исушивање и одводњавање, као и упуштање отпадних вода. 

Уношење алохтоних предаторских врста, како салмонидних и ципринидних риба 

које су предатори пуноглаваца и јувенилних јединки водоземаца, тако и 

северноамеричких слатководних корњача. 

Предрасуде и заблуде присутне су у многим културама, па и код нас, доводе до 

осећања гађења и омрзнутости готово свих водоземаца и гмизаваца (Џукић, 1995). 

Све ово доводи до смањења бројности броја јединки и врста водоземаца и 

гмизаваца; од промена у распростањености врста; до тога да су популације просторно 
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одвојене једне од других и доведене у стање генетске изолације, односно онемогућен је 

слободан проток гена између просторно блиских или удаљених популација, што на крају 

резултира изумирањем врста на локалном и ширем нивоу. 

Ихтиофауна 

Поред аутохтоних врста риба које чине нашу ихтиофауну, Јегричку насељавају и 

врсте које су унесене из вода Северне Америке и Азије случајно, стихијски или пак 

циљаним порибљавањима. 

Бабушка, сиви тилстолобик, амур, патуљасти амерички сом-цеверглан, црни 

амерички сомић, брадавичарка, сунчаница и главоч цевонос су алохтоне врсте забележене 

током истраживања ихтиофауне Јегричке. 

Алохтоне врсте (сиви тилстолбик и амур) које на први поглед дају добре економске 

ефекте у рибњацима, након доспевања у природне воде остављају за собом негативне 

последице на аутохтону ихтиофауну, првенствено кроз компетитивне односе за просор и 

исхрану. Љихово даље ширење унутар водотока је готово немогуће усмеравати и 

контролисати.36 

Међу њима веома инвазивним се сматрају сребни караш, патуљасти амерички сом-

цверглан, црни амерички сомић, брадавичарка и сунчаница. Оне имају изузетно негативан 

утицај на популација аутохтоне ихтиофауне, могу их готово истребити у једном воденом 

екосистему. У њиховој исхрани у великој мери заступљена је икра и рибља млађ. Њихово 

омасовљење неповољно утиче на аутохтону ихтиофауну због постојања компетиторских 

односа са аутохтоним врстама за храну, станиште и размножавање. Велика бројност и 

већа адаптибилност доприноси пропорционалном смањењу популација аутохтоних 

рибљих врста. 

Главоч цевнос је први међу главочима који је свој ареал раширио и на узводне 

делове слива Дунава. Претпоставља се да је у средњи део тока Дунава доспео из 

бракичних вода са његовог ушћа у Црно море, баластним водама транспортних бродова, 

као и уређењем тока реке Дунав. Градњом шпорова и облагањем обала каменом створен је 

веома велики животни просор за ове инвазивне врсте. Сви главочи се наиме мресте у 

удубљењима, тамо се и скривају, па чак и хране, јер су камене грађевине уједно и погодно 

место за развој плена којим се ове рибе хране. Мелиоративним захватима створена су 

повољна станишта за опстанак ове врсте. Природни непријатељи главоча су наше 

грабљивице, првенствено штука, сом и смуђ.37 
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37Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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Основни угрожавајући фактори јесу неповољни водни режим и загађење воде. 

Мелиоративни и хидротехнички радови, повећање загађења органским материјама, 

условили су и промене у квалитету воде и типу водотока. За разлику од стања пре 

мелиорационих радова, када је при повољним хидролошким условима постојала 

проточност. Јегричка је данас стајаћа вода, са тек минималним протоком у појединим 

периодима године. Услед недостатка проточности и загађивања, квалитет воде је 

погоршан, дошло је до појачане еутрофикације.38 

Потребно је обезбедити сезонску динамику варирања нивоа воде, што је неопходно 

за живи свет овог подручја, нарочито за рибе и биљке. Виши ниво воде је потребан у 

пролеће и рано лето када се већина евидентираних рибљих врста мрести. Предуслов за ово 

је израда правилника о водном режиму, којим ће бити прописани нивои воде. 

На целој дужини Јегричке потребно је обезбедити пторочност. Изградњом устава 

створене су баријере које су имале вишеструки негативан утицај на живи свет. Изгубљена 

је уздужна повезаност унутар водотока чиме је онемогућено неометано кретање риба у 

Јегричкој, спречено је кретање воде и постојање сезонске варијације у нивоу воде и 

убрзани су процеси еутрофизације. 

Постојање рибњака унутар заштићеног подручја има вишеструке последице, не 

само на деоници у ком се налази, него и на узводне делове Јегричке. Услед интензивних 

активности који се спроводе за потребе узгоја рибе, на овој деоници не постоји природна 

ихтиофауна. У овим водама доминирају економски значајне врсте које се сваке године 

уносе порибљавањем. Због изловљавања рибе током јесењих месеци, вода се у потпуности 

испушта у најнизводнијој деоници, те није могућ опстанак ретким и угроженим врстама 

које су присутне у узводним деоницама.39 

Са циљем контролисања риболова и утицаја који риболовци имају неопходно је 

обележити места за рекреативне риболовце. 

Орнитофауна 

Птице су, генерално гледано, организми који добро толеришу загађење воде и 

ваздуха. Загађење воде на птице Јегричке утиче индиректно, кроз промене вегетације 

(утицај на место за гнежђење) и фауне риба и водених организама (утицај на исхрану). 

Неусклађене потребе заштите птица и газдовања на рибњаку доводе до 

неповољних промена када се вода испушта пре краја августа, нагло и потпуно. 

                                                           
38 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
39Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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Мелиорације, поремећај водног режима и квалитета воде, као и еутрофизација, 

условљавају оплићивање и зарастање бара, ускраћујући многим врстама извор хране и 

место за гнежђење. 

Сеча ионако ретких стабала или групација дрвећа и грмља у приобаљу, смањује 

доступност ових структура и угрожава врсте које користе овакве структуре за гнежђење, 

сеобу, одмор или осматрање. 

Лов и убијање птица, поготова грабљивица и даље се спорадично дешавају у широј 

околини Јегричке. Лов водених птица као фактор узнемиравања може бити посебно 

неповољан у периоду сеобе и гнежђења. Из тих разлога требало би га ограничити на 

период 15.10.-15.3. Коришћење оловне муниције и њено доспевање у воду може утицати 

као извор загађења тешким металима, што је посебно опасно за патке које могу прогутати 

оловне куглице приликом тражења хране са дна. У том смислу, требало би користири 

алуминијумску, а не оловну муницију. 

Изградња објеката и инфраструктуре, поготово у кориту и уз корито Јегричке, 

фрагментише и уништавају природна станишта птица и доприносе додатном 

узнемиравању на тим локацијама. 

 

6.3. Режими заштите Парка природе 

 

Полазећи од одредница Закона о заштити природе („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 36/09, 88/10, 91/10), приступило се ревизији природних вредности Парка 

природе „Јегричка“. Према члану 34 Закона: 

 „Парк природе је подручје добро очуваних природних вредности са претежно 

очуваним природним екосистемима и живописним пејзажима, намењено 

очувању укупне геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, као и 

задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, 

туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих делатности 

усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја.“ 

 „У парку природе нису дозвољене привредне и друге делатноси и радње којима 

се угрожавају његова битна обележја и вредности.“ 

 „Мере заштите, начин обављања привредних делатности и коришћење 

природних вредности у парку природе, ближе се утврђују актом о проглашењу 

заштићеног подручја.“ 
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Полазећи од потребе заштите и очувања значајних станишта, као и присуства 

строго заштићених врста, одређивање степена заштите унутар ПП „Јегричке“ је вршено на 

основу степена очуваности природних вредности, потреба за применом активних мера 

заштите и у складу са потребама развоја одрживог туризма. 

На заштићеном подручју ПП „ Јегричке“ успостављају се режими заштите ΙΙ и ΙΙΙ 

степена. 

Због својих природних специфичности и очуваности у ПП „Јегричка“ издвојене су 

три целине: 

Целина А: Обухвата каналисани део Јегричке од 64+163 кm до 30+000 кm; са 

непосредним окружењем. У наведеном сектору предвиђен је режим заштите ΙΙΙ степена. 

Целина Б: обухвата део Јегричке са очуваним природним одликама равничарских 

река од 30+000 до 15+000 кm. 

Целина В: укључује доњи ток Јегричке од 15+000 до 0+000 кm претворен у рибњак 

са околним простором – режим заштите ΙΙΙ степена и острва у рибњаку – режим заштите ΙΙ 

степена. 

 

6.3.1. Опште мере заштите заштићеног подручја 

 

Мере очувања и унапређења (обезбеђује се): 

1. Примена активних и интервентних мера и планских активности на заштити 

станишта и врста (управљање популацијама) и побољшању квалитета воде и 

стања екосистема; 

2. Реинтродукција аутохтоних биљних и животињских врста; 

3. Унапређење стања, одржавање и ревитализација станишта; 

4. Успостављање мониторинга са приоритетом праћења стања строго заштићених 

врста; 

5. Научно-истраживачки и образовни рад; 

6. Ревизија пројеката и програма управљања водним режимом подручја, у складу 

са циљевима заштите природних вредности простора; 
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7. Откуп и/или замена површина у циљу рестаурације станишта и формирање 

танпон зона, као и њихово уређење за одрживе видове туристичких и 

пољопривредних активности; 

8. Постављање вештачких дупљи, платформи и острваца за строго заштићене 

врсте; 

9. Успостављање проходности обале за животиње; 

10. Успостављање заштитног шумског појаса према пољопривредним површинама, 

насељу и викенд зонама дуж тока Јегричке, применом аутохтоних врста; 

11.  Ускладити водни режим са потребама заштичених и строго заштићених врста, 

дефинисан Правилником о режиму вода у Јегричкој; 

12.  Годишње осциоловање водостаја Јегричке од најмање 50 сm, снижењем 

водостаја у летње-јесењем периоду; 

13. Санација и реконструкција хидротехничких објеката; 

14. Сузбијање инвазивних врста и градације штетних врста применом механичких, 

биолошких и биотехничких средстава, као и хемијских средстава у складу са 

Законом; 

15. Замена засад клонских топола и других алохтоних врста дрвећа аутохтоним, 

најкасније по истеку опходње; 

16. Контролисано кошење трске и редовно одношење биомасе приликом кошења 

и/или сече; 

17. Унапређивање постојећих и формирање нових еколошких коридора према 

суседним заштићеним подручјима; 

18. Коришћење воде у складу са расположивим водним ресурсом; 

19. Унапређење традиционалних облика коришћења простора; 

20. Едукација корисника простора ради усклађивања њихове активности са 

потребама очувања природних вредности; 

21. Просторно и сезонски ограничена презентација природних и културних 

вредности; 

22. Развој еко, етно, риболовног и ловног туризма и уређење пунктова за потребе 

презентације природног добра, едукације, турзима и рекреације. 
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Забрањује се: 

1. Радови и активности који могу имати неповољан утицај на геоморфолошке, 

хидорлошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну средину, 

еколошки интегритет и естетска обележја предела; 

2. Уношење инвазивних биљних и животињских врста осим на површини 

рибњака, обнова и ширење засада инвазивних дрвенастих врста; 

3. Непланско сакупљање и уништавање дивљих враста; 

4. Повећање расцепканости станишта стварањем нових или јачањем ефеката 

постојећих баријера; 

5. Паљење трске; 

6. Пошумљавање бара, ливада и пашњака; 

7. Испуштање непречишћених отпадних вода, као и вода испод квалитета који 

одговара II класи; 

8. Сеча старих репрезентативних јединки аутохтоних врста дрвећа; 

9. Непланска сеча и оштећивање шумског дрвећа, замена састојина и групација 

аутохтоних врста дрвећа алохтоним; 

10. Физичко загађивање, отварање депонија, одлагање, складиштење опасних 

материја и спровођење активности које представљају потенцијалну опасност за 

угрожавање квалитета животне средине; 

11. О+брада земљишта, мелиоративни радови на природним травним стаништима и 

уклањање травног покривача са слојем земљишта; 

12. Ограђивање простора непосредно уз водоток у циљу проходности; 

13. Изградња малих кућица на води. 

 

Ограничава се: 

1. Кошење, испаша и сеча трске, укањање водене, мочварне, као и друге 

приобалне вегетације на планске активности одржавања станишта; 
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2. Промена намене површина на промену у смеру смањења интензитета 

коришћења простора, формирања заштитног појаса и ревитализација станишта; 

3. Промена морфолигије терена на радове на побољшању хидролошких и 

еколошких услова водотока; 

4. Изградња надземних водова и инфраструктуре на изградњу у оквирима 

постојећи објеката инфраструктуре. 

 

6.3.2. Подручје режима заштите II степена 

 

Режим заштите II степена спроводи се на делу заштићеног подручја са делимично 

измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја. Овде су могуће 

управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације или усмеравања сукцесије. 

Могући су контролисани видови традиционалног коришћења природних ресурса ( сеча 

трске, кошење, испаша, пчеларење), односно традиционалне делатности које током свог 

одвијања не би угрозиле примарне вредности простора. 

Подручје под режимом заштите II степена чини целина Б и четири острва која се 

налазе у целини В.40 

Мере очувања и унапређења (обезбеђује се): 

1. Усмеравање сукцесије природне вегетације путем контролисане испаше и 

кошења травних станишта; 

2. Просторно и временски ограничени радови на редовном одржавању корита и 

обале; 

3. Планске активности и интервенте  мере на побољшању квалитета воде и стања 

екосистема по верификованим програмима и у складу са очувањем природних 

вредности простора; 

4. Обележавање едукативних стаза за приказивање природних вредности; 

5. Очувати сва стабла врбе и другог аутохтоног дрвећа и жбуња уз обалу. По 

посебним пројектима садњом обновити врбу и друго аутохтоно дрвеће и жбуње 

у приобаљу. 

 

                                                           
40 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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Забрањује се: 

1. Уређење обале; 

2. Сеча шумарака, жбуња и појединачних стабала уз обалу и на острвима, осим у 

циљу ревитализације станишта; 

3. Лов у периоду сеобе и гнежђења на свим воденим површинама и острвима. 

 

Ограничава се: 

1. Употреба ванбродских мотора на моторе на електро погон, осим за потребе 

управљача; 

2. Постављање и изградња нових објеката на изградњу за потребе спровођења 

мера заштите и унапрађења добара; 

3. Капацитет превозног средства за туристе до 50 људи; 

4. Лов на санитарни лов. 

 

6.3.3. Подручја режима заштите III степена 

 

Режим заштите III степена се спроводи на делу заштићеног подручја са делимично 

измењеним и / или измењеним екосистемима од научног и практичног значаја. У овом 

степену заштите могуће је селективно и ограничено коришћење природних ресусра и 

простора уз потребну инфраструктуру и другу изградњу, које је ускалђено са 

вредностима, потенцијалима, капацитетима и потребама заштићеног простора. 

Подручје под режимом заштите III степена чини целина А и целина В. 41 

 

Мере режима заштите III степена 

Мере очувања и унапређења (обезбеђује се): 

1. Одређивање и уређење простора за туристичке и спортстко – рекреативне 

акривности; 

                                                           
41 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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2. У просторној (целини А): радови на редовном одржавању корита и обале 

Јегричке; 

3. Уређење обале на подручје купалишта и риболовних места одређених планским 

документима; 

4. Очување континуитета високог зеленила и травних површина небрањеног дела 

од Црпне станице „Жабаљ“ до улива у реку Тису. 

Забрањује се: 

1. Нагла пормена нивоа воде у периоду репродукције флоре и фауне од 15.марта 

до 15.септембра. 

Ограничава се: 

1. Чишћење и продубљивање водотока на просторно и временски ограничено у 

складу са природним вредностима. 

6.3.4. Заштитна зона 

 

Чланом 4, тачка 26 а Закона о заштити природе („сл.Гласник РС“, бр.39/09, 88/10 и 

91/10) дефинише се заштитна зона, која је простор изван граница заштићеног подручја, 

који моће бити одређен приликом установљавања тих подручја, ради спречавања, односно 

ублажавања спољних утицаја. Чланом 35 истог Закона одређено је да режим заштитне 

зоне заштићеног подручја забрањује и ограничава радове и активности за које се утврди да 

могу имати значајан неповољан утицај на биолошку разноврсност, вредности геонаслеђа и 

предела тог заштићеног подручја. 

Заштитну зону око заштићеног подручја у највећем проценту чини пољопривредно 

земљиште. Уз обалу Јегричке у обухвату заштитне зоне су стари салаши, куће за одмор и 

викенд насеље на територији опшине Темерин. У заштитној зони су и делови 

грађевинског земљишта насеља Равног Села, Змајева и Жабља. Укупна површина 

заштитне зоне износи 5.701,60 ha. 

Забрањује се: 

1. Подизање индустријских објеката, прерађивачких погона, туристичких и 

других саджаја као и извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни 

интегритет подручја или су потенцијални извори повишеног новиа буке, 

вибрација и / или узмениравања живог света осветљавањем; 

2. Радови који негативно утичу на водни режим заштићеног подручја или на 

квалитет воде влажних станишта унутар заштићеног подручја; 
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3. Формирање грађевинског земљишта ван грађевинског подручја насеља 

супротно циљевима заштите и одрживог коршћења природних вредности; 

4. Привремено и трајно одлагање свих врат одпадних материја, као и транспорт 

опасног отпада. 

Ограничава се: 

1. Планирање садржаја који су потенцијални извори повишеног нивоа буке, 

вибрација и / или узнемиравања живог света осветљавањем, на растојање веће 

од 300 m целом дужином насипа; 

2. Употреба пестицида на удаљеност већу од 50 m од водотока; 

3. Изградња заливних система у складу са хидроеколошким потенцијалом 

водотока. 

 

Мере очувања и унапређења. Обезбеђује се: 

Унапређивање постојећих и формирање нових еколошких коридора према 

суседним заштићеним подручјима. 

 

7. Концепт заштите, потенцијали и могуће перспективе 

одрживог развоја 
 

7.1. Концепт заштите 

 

Циљ заштите овог подручја је очување мозаичности станишта који су у нестајању и 

за њих везаних животних заједница и врста, а такође и обезбеђивање одрживог развоја и 

коришћења природних вредности. У том смислу, уз заштиту и рестаурацију екосистема, 

неопходно је обезбедити одрживо коришћење природних ресурса пре свега воде, као 

основног природног ресурса, за потребе становништва, индустрије, пољопривреде и 

туризма. 

Водоток Јегричка припада Основној Каналској Мрежи Хидросистема Дунав-Тиса-

Дунав има вишеструку намену и значај. Поред одводњавања сливног подручја, служи за 

наводњавање, снабдевање индустрије водом, одбрану од поплава, спортски риболов, 

рекреацију и узгој риба у делу који је претворен у рибњак. 
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Концепт заштите треба да, поред очувања и унапређења природних вредности, 

обезбеди одрживе, финансијски и друштвено прихватљиве механизме за смањење 

загађења, ублажавање поплава и суша, рибарство, туризам, рекреацију, научно-

истраживачки рад и едукацију, уз поштовање релевантних закона, а нарочито Закона 

заштити природе, Закона о водама, Закона о рибарству. 

Генерални концепт заштите, развоја и управљања заштићеног подручја заснива се 

на степену очуваности основних природних вредности, присуству и интензитету 

угрожавајући фактора и потреби ревитализације станишта, односно поновног 

успостављања функције читавог екосистема. Заштита природних вредности пре свега 

угрожених врста захтева спровођење мера активне заштите. Једну од најважнијих 

активних мера представљају радови којима ће се допринети побољшању хидролошког 

протока, режима и разноликости станишта. Ревитализација станишта односи се на 

проширивање и продубљивање корита Јегричке. Ово се пре свега односи на каналисани 

део Јегричке узводно од моста. Ове активности имају за циљ развој и унапређивање стања 

аутохтоних врста риба и осталог живог света.42 

Концепт заштите и развоја треба да обезбеди заштиту природних вредности и 

испуни услове за функционисање заштићеног подручја, а истовремено и просторно 

ограничи приступ посетилаца. Према концепту заштите овог подручја, потребно је 

очувати и унапредити постојеће изворне природне особености и реинтегрисати нарушене 

изворне природне вредности. Да би се ова основна начела заштите природе остварила у 

заштићеном подручју  забрањени су захвати који имају негативан утицај на морфолошке и 

хидрографске карактеристике подручја. Могу се предузимати само оне активности које 

поспешују или усмеравају природне и друге процесе. Из тих разлога прихватљиве 

активности су ограничене у обиму и садржају, или се контролишу у њиховом 

спровођењу.43 

Заштита природних вредности, односно дивљих врста и станишта, изискује 

примену активних мера заштите које укључују мониторинг и трајно очување популација 

строго заштићених и заштићених врста, као и ревитализацију и реконструкцију њихових 

станишта. Због тога се концептом заштите обезбеђује: регулација водног режима и 

протока воде кроз цело заштићено подручје, одржавање каналисаног дела Јегричке, 

контролисани доток воде пре свега воде из бочних канала са пољопривредног земљишта, 

кошење трске, уклањање и сузбијање инвазивних врста и др. 

                                                           
42 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
43 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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7.2. Потенцијали развоја одрживог туризма у Парку природе 

 

Подручје парка природе „Јегричка“ представља атрактивно природно окружење за 

одмор, лов, риболов и рекреацију. 

Могућности за развој и унапређење наутичког туризма на територији Парка природе 

пружа повезаност Јегричке преко канала Савино село-Нови Сад код Деспотова са 

каналима у систему ДТД 

Јегричка пружа могућности за развој ловног туризма на пољопривредном 

земљишту које на њу належе, за најатрактивнију ловну дивљач. Водоток Јегричка је 

саставни део дела рибарског подручја Бачка и уступљено је на коришћење ЈВП Воде 

Војводине из Новог Сада, на коме је дозвољен спортски риболов. Повољни природни 

услови и мудро коришћење фауне риба пружа услове за организован спотрски и 

туристички риболов. Простор Јегричке је био неоправдано запостављен од носилаца 

развоја туризма. 

Положај Јегричке у односу на аутопут Е-75 и у односу на веће градске центре и сва 

насеља, пружа могућност да постане интересантна и специфична туристичка дестинација 

за долазак посетилаца на кратке дневне посете, као и изградњу туристичких објеката за 

дужи боравак посетилаца, затим угоститељских објеката и специјалитета овог краја као и 

спортско-рекреативних локалитета на отвореном простору. 

Јегричку треба посматрати  и као пункт за одмор и рекреацију локалног 

становништва, са формирањем викенд зоне и уређених плажа. 

Туристички потенцијали Парка природе „Јегричка“ су велики. Подручје са богатим 

живим светом, очуваним природним вредностима и прелепим пејзажима, као што је 

Јегричка, представља изузетно атрактивно место за организовање програма едукације, 

рекреације и развој екотуризма, а најзначајније место у структури посетилаца заузимају 

ђаци, студенти, научни радници и спотрски риболовци.44 

Природна богатства Парка се могу сагледати кроз: 

 Шетњу стазама здравља и рекреације – Јегричка је из године у годину све богатија 

стазама здравља. У Парку природе „Јегричка“ тренутно су уређене три стазе 

здравља: у Сиригу, Змајеву и Равном Селу, а дужине су им око 1000 m. Стазе 

                                                           
44 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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здравља су намењене за одмор и рекреацију пре свега локалног становништва, али 

има и других посетилаца. 

 Вожњу бициклистима кроз природни амбијент 

 Туристичку вожњу дрвеним чамцима по Јегрички, 

 Посматрање птица са осматрачнице. Све осматрачнице за птице смештене су на 

обали Јегричке, на деловима са очуваним природним одликама. Намењене су за 

посматрање и праћење птица, али такође служе и за разгледање живописних 

пејзажа у деловим водотока где су постављене. 

 

Слика бр. 14 - Осматрачница за птице у Парку природе „Јегричка“ 

 

Извор: www.ekogea.org 

Релативно добро очувани делови Јегричке са изворним одликама, као и богатство у 

биолошкој разноврсности, пружају изванредне могућности за научна истраживања и 

едукацију. 

Јегричка са својом околином представља и место погодно за организовање 

разноврсних спортско-манифестационих, излетничко-рекреативних и културних 

активности. Поред рекреативног риболова и коришћења воде за потребе становништва, 

http://www.ekogea.org/
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Јегричка има велики значај и у пољопривреди, јер служи за наводњавање и одводњавање 

пољопривредног земљишта. 

Туристичка атракција Јегричке и заштитни знак Равног Села јесте ветрењача, 

подигнута уз Јегричку, на месту где се некада налазила велика депонија. Поред објекта 

ветрењаче, пажњу привлачи и њено окружење у којем се поред засађених 400 различитих 

врста цвећа, жбунова и дрвећа, налазе лепо уређена језерца са дрвеним мостовима, 

импровизованим водопадима, као и један број камених мозаика. Овај прелеп комплекс је 

дело једног човека, Владимира Степанова. 

 

Слика бр.15 -  Ветрењача 

 

Извор: www.2.bp.blogspot.com 

 

У сарадњи са општинама урадиће се посебни програми који ће обухватити: 

 Програмске садржаје везане за обуку кадрова који раде на пословим заштите 

природе (семинари, курсеви и предавања); 

 Реализацију научно-истраживачких пројеката и еко кампова, рад са децом и 

омладином (школе у природи, шетње у природи и др.); 

 Едукацију и образовање на тему заштите природе и одрживог развоја; 

 Развој и креирање програма екотуризма који уједно подстиче одговорност 

локалног становништва према животној средини и очувању културне баштине; 

http://www.2.bp.blogspot.com/


Природни потенцијали Парка природе „Јегричка“ у функцији развоја одрживог туризма 
 

54 
 

 Обука локалног становништва за учешће у програмима одрживог развоја, а 

посебно за обављање делатности у пољопривреди и туризму. 

 

У оквиру Информационог центра управљача ЈВП  „Воде Војводине“ на Јегричкој, 

поред Темеринског моста налази се објекат са наткривеним, приземним делом, који служи 

за примање посетилаца, пружање информација о природним и културолошко-историјским 

вредностима подручја, организовање васпитно-образовних, научно-истраживачких 

програма, еко-кампова и интерактивних радионица. Капацитет  овог дела објекта 

омогућава пријем око 50 посетилаца. За смештај чуварске службе, као и за боравак  

младих истраживача опремљена је мања просторија, а планирано је проширење садржаја и 

активности на уређењу и коришћењу овог простора. 

 

7.3. Могуће перспективе одрживог развоја 

 

Одрживи развој подразумева израду модела који на квалитетан начин задовољавају 

друштвено-економске потребе и интересе грађана, а истовремено уклањају или знатно 

смањују утицаје који прете или штете животној средини и природним ресурсима. 

Дугорочно концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који, осим 

економске ефикасности, технолошког напретка, чистијих технологија, иновативности 

целог друштва и друштвено одговорног пословања, обезбеђује смањење сиромаштва, 

дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота 

и смањење загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне средине, спречавање 

нових загађења и очување биодиверзитета.45 

Развој туризма треба ускладити са природним могућностима и капацитетом 

заштићеног подручја. Основни циљ је спровођење трајно усклађеног, лимитираног и 

одрживог туризма, који ће омогућити да се кроз туристичке садржаје постигне, не само 

обезбеђивање неопходних средстава за заштиту природних вредности и унапређења 

подручја у целини, већ и да се значајно допринесе популаризацији затите природне 

баштине и културно-историјског наслеђа. 

Парк природе „Јегричка“ је подручје са очуваним природним вредностима, богатим 

живим светом и прелепим пејзажима. Посебну лепоту заштићено подручје пружа током 

пролећа и лета када је водено огледало прекривено расцветаним белим локвањем и жутим 

локвањићем, у којима су смештене колоније птица, пре свега белоглаве чигре. 

                                                           
45 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 
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Значајна локација за посматрање птица са осматрачнице налази се 3 кm узводно од 

информативног центра, који се налази поред пута Темерин-Бечеј. Са високе осматрачнице 

пружа се поглед на прекрасни пејзаж Јегричке и околно пољопривредно земљиште. 

 

Слика бр. 16  – Пејзаж Јегричке 

 

Извори: : www.ekogea.org 

 

7.4. Могућности одрживог коришћења заштићених подручја 

 

Осим могућности конкурисања за економска средства која обезбеђује држава или 

међународне организације (субвенције или пореске олакшице предвиђене за заштиту 

биодиверзитета и побољшање квалитета животне средине), одрживо коришћење 

природних ресурса представља могућност за социјално-економски развој локалне 

заједнице на основу следећег:46 

 Побољшање здравља и квалитета живота локалних заједница (услед побољшања 

стања животне средине и стања воденог екосистема); 

 Повећање разноликости и обима еко и етно туризма и богатија туристичка понуда; 

                                                           
46 Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под заштиту као заштићено 

подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. 

http://www.ekogea.org/
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 Пружање ужитка у естетским вредностима ширег окружења; 

 Повећане могућности за пласирање производа и за отварање нових радних места; 

 Формирање нових простора за рекреацију. 

Неопходност одрживог коришћења природних ресурса као основе одрживог 

развоја обухвата већину економских делатности на подручју у ширем окружењу Парка 

природе „Јегричке“, а пре свега туризам и риболов у складу са законским прописима. 
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Закључак 
 

Одрживи туризам, као вид туристичког развоја у коме се строго контролише  

утицај туризма на животну средину, намеће се као важан елемент савременог туризма. 

Одрживи туризам је посебно применљива категорија у туристичком развоју заштићених 

природних добара. Природне целине као што су национални паркови, паркови природе и 

резервати представљају све популарније просторе за разноврсне сегменте туристичке 

понуде. 

Стање одрживог туризма у Србији (као и туризма у целини), није на 

задовољавајућем нивоу, што се може објаснити деловањем низа разлога, субјективне и 

објективне природе. Ипак, перспективе одрживог туризма у Србији могу се оценити 

позитивним, имајућу у виду да је у питању облик промета који већ више деценија заузима 

водеће место у туризму наше земље. Усмеравање будућег развоја одрживог туризма мора 

се темељити на стратегијском приступу, што је суштински предуслов развоја савременог 

туризма у свету.  

На основу природних и створених културних вредности и значаја са аспекта 

очувања водених и влажних станишта на малом простору, пре свега присуством ретких и 

угрожених врста, Јегричка представља један од значајнијих простора у Војводини.  

Подручје са разноликим биолошким богатством, очуваним природним 

вредностима и прелепим пејзажима, као што је Парк природе „Јегричка“, представља 

изузетно атрактивно место за организовање програма едукације, рекреације као и развој 

екотуризма. Ове природне вредности представљају добру основу за развој одрживог 

туризма, што значи да перспективе постоје.  

Значај овог  Парка природе могуће је сачувати само у условима повећаног степена 

заштите од загађивања и примене других мера, које би имале за циљ заштиту овог воденог 

екосистема као природног добра, како би и будућа поколења уживала у њеној 

разноликости и лепоти. 

Имајући у виду значај овог заштићеног подручја, неопходно је развијати еколошку 

свест и приближити биолошке принципе одрживог развоја садашњим и будућим 

генерацијама, како би истрајали на спровођењу активности које се односе на заштиту и 

унапређивање флоре и фауне, ограниченог и мудрог коришћења заштићених просторних 

целина, очувању природних и културних вредности од светског значаја, неговању 

културне баштине и традиције. Веома је битна заштита биљних и животињских врста и 

њихових станишта због тога што су природна станишта већ у значајној мери 
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модификована и деградирана услед човекове активности, као што је сеча шума, загађење 

воде и земљишта итд. 

Циљ  у будућем управљању, заштити и развоју Јегричке јесте да се промовише 

здрав начин живота, да људи дођу на то подручје, да се релаксирају, опусте, рекреирају, а 

исто тако и да успут нешто науче. Потребно је чувати и промовисати овај Парк природе и 

уз то културну баштину локалног становништва, како би се привели намени та заштићена 

подручја и неке рекреативне зоне, да би довели туристе из иностранства и да тако локално 

становништво има користи од еко-етно туризма кроз услуге и пласман здраве хране, 

издавање пансиона и томе слично. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природни потенцијали Парка природе „Јегричка“ у функцији развоја одрживог туризма 
 

59 
 

 

Литература 
 

1. Марковић С., Пејановић Љ. (2012):Заштита животне средине у политици одрживог 

развоја. Факултет  за правне и пословне студије.Нови Сад. 

2. Национална стратегија одрживог развоја.Службени гласник РС, бр.57/08 

3. Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, 

Задужбина Андрејевић, Београд; 

4. Букуров Б. (1975): Физичко-географски проблеми Бачке. Српска академија наука и 

уметности, посебно издање, књига CDLXXXI, одељење природно- математичких 

наука, књига 43, Београд. 

5. Ковачев Н. и сарадници (2012): Парк природе „Јегричка“, предлог за стављање под 

заштиту као заштићено подручје II категорије, студија заштите Покрајински завод 

за заштиту природе, Нови Сад. 

6. Букуров Б. (1983): Општина Жабаљ. Природно- математички факултет, Институт за 

географију, Нови Сад. 

7. Миљковић Н. С. (2005): Мелиоративна педологија. Пољопривредни факултет, 

Универзитета у Новом Саду, Нови Сад; Јавно водопривредно предузеће „Воде 

Војводине“, Нови Сад. 

8. Будаков Љ. (2005): Парк природе „Јегричка“, студија заштите. Завод за заштиту 

природе Србије, Радна јединица у Новом Саду. Нови Сад. 

9. Џукић Г. (1995): Диверзитет водоземаца и гмизаваца Југославије.-У 

„Биодиверзитет Југославије са прегледом врста од међународног значаја“, Билошки 

факултет Универзитета у Београду, Београд.  

10. Букуров, Б. (1950): Три Бачке долине: Криваја, Јегричка и Мостонга. Гласник 

Српског геолошког друштва. Св. XXX – 2. Београд 

11. Друштво љубитеља природе - Falco, Парк природе Јегричка , брошура, 2007. 

12. Програм заштите и развоја Парка природе „Јегричка“ за период 2006-2010. године, 

2006. ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад. Програм управљања рибарским подручјем 

ПП „Јегричка“ за 2010-2019. годину. 

13. Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 

врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10). 

14. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10). 

15.  Одлука о Заштити Парка природе „Јегричка“, Општина Жабаљ, (“Сл. Гласник РС” 

11/2005.)  

16. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ 

бр. 36/09). 



Природни потенцијали Парка природе „Јегричка“ у функцији развоја одрживог туризма 
 

60 
 

 

 

Web:  

www.vojvodinaonline.com  

www.ekourb.vojvodina.gov.rs 

www.temerintourism.org.rs  

www.vodevojvodine.com  

www.activity4sustainability.org  

www.rtv.rs  

www.2.bp.blogspot.com 

www.ekogea.org 

www.google.com 

www.pzzp.rs 

www.wikipedia.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vojvodinaonline.com/
http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
http://www.temerintourism.org.rs/
http://www.vodevojvodine.com/
http://www.activity4sustainability.org/
http://www.rtv.rs/
http://www.2.bp.blogspot.com/
http://www.ekogea.org/
http://www.google.com/
http://www.pzzp.rs/
http://www.wikipedia.org/


Природни потенцијали Парка природе „Јегричка“ у функцији развоја одрживог туризма 
 

61 
 

 

Биографија 

 

Милена Ристић  је рођена 26.06.1992. године у Нишу. Завршила је основну школу 

„Добрила Стамболић“ у Сврљигу, а потом уписује средњу школу „Душан Тривунац 

Драгош“, смер економски техничар, такође у Сврљигу и завршава 2011. године. Исте 

године уписала је основне академске студије на Природно-математичком факултету у 

Нишу на Департману за географију, које завршава у року 2014.године и стиче звање 

географ. Школовање наставља на мастер академским студијама на Департману за 

географију, смер туризам и завршава  у року 2016. године (без одбрањеног мастер рада). 

Упоредо са основном школом завршила је нижу музичку школу „Владимир Ђорђевић“ у 

Сврљигу, а током студија наставља да негује своју уметничку страну извођењем 

традиционалних песама на културним манифестацијама и музичким фестивалима и као 

члан Академског фолклорног ансамбла „Оро“. 


