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Сажетак: 

 

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. Рамсарска конвенција је једна од многобројних 

међународних система заштите, која штити мочварна станишта. Имплементација 

Конвенције о мочварним подручјима од међународног значаја нарочито као станишта 

птица мочварица (Рамсарска конвенција) у Републици Србији се реализује кроз изградњу 

капацитета за примену и спровођење обавеза које произилазе из ње, као и усаглававање са 

савременим међународним нормама и стандардима у овој  области.  

 

Кључне речи: имплементација, мочварна подручја, акватнични екосистеми, одрживи 

развој, Рамсарска конвенција, екотуризам. 

 

Abstract: 

 

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

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

Ramsar Convention is one of the many international protection systems which protect wetland 

habitats. The implementation of The Convention on Wetlands of International Importance, 

especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) in the Republic of Serbia is being realized 

through capacity building and conduction of obligations from these documents, as well as the 

transposition of the latest international standards in this field.  

 

Keywords: implementation, wetland areas, aquaticecosystems, sustainable environment, Ramsar 

Convention, ecotourism. 
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Увод 

 

Природна средина Србије се одликује високом разноврсношћу биљног и 

животињског света. Њени најразноврснији и најочуванији делови стављени су под 

законском заштитом и на тај начин се осигурава очување и унапређење живописних 

пејзажа, биодиверзитета, културне баштине, и квалитет основних ресурса за нормално 

функционисање људске заједнице. Структура заштићених природних добара је таква да 

имамо 5 националних паркова, 16 паркова природе, 16 предела изузетних облика, 69 

резервата природе, 322 споменика природе и 42 заштићених простора културно-

историјских вредности. Велики број природних добара због своје значајности увршћен је у 

бројне међународне системе заштите. Најзначајније међу њима су: EMERALD мрежа, 

NATURA 2000, PEEN Eвропска мрежа и многе друге. Од посебног значаја је Конвенција о 

мочварним подручјима која пружа правну заштиту стаништима птица мочварица. Ова 

конвенција је усвојена у Рамсару 1971. године. Тадашња Југославија је ову конвенцију 

ратификовала 1977. године и њоме су данас обухваћена 10 локалитета који се налазе у 

нашој земљи.  

Предмет овог рада јесу природна добра заштићена Рамсарском конвенцијом, 

одрживи развој, тренутно стање и проблеми са којима се ова подручја данас суочавају.   

Циљ овог рада јесте да прикаже какве су перспективе за развој, тренутно еколошко 

стање, мере заштите и да ли се и колико ради на том плану. У првом делу рада oбразложен 

је појам одрживог развоја и животне средине, основни међународни системи заштите и 

законски оквир Рамсарске конвеције. У другом делу приказана је имплеметација 

Конвенције о мочварним стаништима на територији наше земље,  изнешене физичко - 

географске карактеристике, ради сагледавања основе за заштиту коју ови предели пружају. 

У трећем делу приказано је тренутно стање и актуелни проблеми који су присутни на 

природним добрима у нашој земљи. 

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 
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различитих аутора). У фази дефинисања теоријског оквира рада коришћен је 

библиографско - спекулативни, а приликом интерпретације резултата дескриптивни метод.  
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1. Заштита животне средине 

 

Антропогени утицаји на животну средину су бројни, по природни нестални, 

позитивни или негативни. Савремено друштво, тежећи ка остварењу већег материјалног 

богатства несагледиво деградира животну средину у својој близини. Често се каже да 

савремени човек животну средину угрожава онолико колико она прети да угрози његов 

сопствени опстанак. Загађење воде, ваздуха и земљишта, па самим тим и хране, поприма 

драматичне последице, не само на локалном него и на глобалном нивоу.  

Многобројним променама у животној средини, као што су пробијање и померање планина 

(тунели у Алпима), заустављање токова река и стварање великих вештачких језера, 

исушивање приобалних појаса и стварање копна (Зојдерски залив у Холандији), 

урбанизацијом (деградација природних станишта), човек незамисливо штети животној 

средини. У последњим деценијама XX века, под утицајем индустијализације, тај утицај је 

постао још израженији. Својим деловањем и неодговорним односом према природи довео 

је до многобројних глобалних и локалних проблема. Најизразитије глобалне последице су 

пре свега загађење слане и слатке воде, смањeње озонског омотача и појава озонских рупа, 

глобално загревање и сл. Што се тиче последица на локалном нивоу, оне се углавном 

манифестују у облику прекомерне продукције отпада, загађења воде и ваздуха које пре 

свега угрожавају здравље људи. 

 Да би се обрадили постулати на којима се базира заштите животна средина, прво 

треба приступити детаљном објашњењу појмова животна средина и одрживи развој. 

Дефинисањем појма животне средине, бавио се већи број аутора, а једна од 

најпотпунијих гласи: „Животна средина је скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. 

Природне вредности јесу природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, 

геолошки ресурси, биљни и животињски свет.“ (Група аутора, 2012.) 

Из ове дефиниције произилази да човекова средина представља све оно што нас окружује, 

односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и 

производна активност. Природна средина представља близак појам при чему овде не 

морају бити присутне активности човека нити човек мора имати директних утицаја. Ипак, 
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у погледу технолошког напретка, развоја индустрије и све већег утицаја човека на 

глобалном нивоу на природу и екосистеме граница између ова два термина постаје све 

нејаснија. 

Током дуге геолошке историје наше планете, животна средина се мењала у складу са 

променама услова у природи. Ту се пре свега мисли на климу, рељеф, хидрографију итд. 

Услед оваквих промена дошло је до настанка првог облика живота у воденој средини, 

појаве копнених организама, појава људских бића итд. Такође, постоје велике разлике 

животних услова ако се у обзир узме просторна димензија као што су прашуме и пустиње. 

Међутим, упркос великој разноликости одређених делова животне средине, на Земљи се 

готово не могу издвојити делови природе у којима не постоји било какав облик живота.  

У оквиру UN-а је почетком осамдесетих година оформљена Светска комисија за 

животну средину и развој (WCED), чији је циљ био дефинисање дугорочне стратегије 

развоја и заштите животне средине. Комисија је 1987. године објавила документ под 

називом „Наша заједничка будућност“ у коме указује на последице које неконтролисан 

економски и популацијски раст могу имати на животну средину, као и на потребу 

дефинисања концепта одрживог развоја. Једна од свеобухватних дефиниција одрживог 

развоја гласи: „одрживи развој представља интегрални економски, технолошки, социјални 

и културни развој, усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине, који 

омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољавање њихових потреба и 

побољшање квалитета живота“.  (Група аутора, 2011.) 

У научној литератури данас се среће већи број различитих дефиниција одрживог развоја,  

од којих је најприхватљивија она коју је предложила Брундтлендова комисија и која гласи:  

„Одржив развој је онај развој који задовољава садашње потребе, не 

угрожавајући могућности будућих генерација да задовоље своје потребе“ 

(1987).1 

Ова дефиниција обухвата два концепта: концепт потреба и концепт ограничења. Први 

концепт се односи на постизање и очување адекватног животног стандарда који важи за све 

                                                 
1 Брундтлендова комисија, Наша заједничка будућност (Our Common Future), Завршни 

извештај Брундтлендове комисије, WCED, 1987. 
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људе, а други се односи на коришћење капацитета животне средине у складу са постојећим 

нивоом технолошког развоја.  

Следећи важан корак у ближем одређивању и конкретизацији саме концепције одрживог 

развоја била је  конференција UN-а о животној средини и развоју, одржана у Рио де 

Жанеиру 1992. године. 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.  

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

развоја, међу којима се истичу:  

 Људска бића имају централно место у бризи за одрживи развој;  

 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 и др. (Група аутора, 2011.) 

Највећи домет конференције одржане у Бразилу представља Агенда 21  Програм 

активности за XXI век, документ који садржи план конкретних циљева и задатака 

релевантних за остварење одрживог развоја. (Група аутора, 2011.) 

Агенда 21 подељена је на четири дела, и предлаже активности за остварење циљева који се 

морају постићи. Први део Агенде обухвата економске и социјалне циљеве: 

 Да се обезбеди заштита људског здравља 

 Да се сваком човеку обезбеди могућност да заради за одрживи начин живота 

 Да се обезбеди развој људских насеља 

 Да се демографска динамика повеже са одрживим развојем 

Други део Агенде обухвата залагања: 

 За заштиту атмосфере 

 За заштиту океана, мора, језера, река, подземних вода и извора 

 За заштиту шума 
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 Управљање земљишним ресурсима 

Трећи део Агенде односи се на јачање одређених група: деце, омладине, жена, радника и  

њихових синдиката итд. 

Четврти део Агенде обухвата финансијске изворе који обезбеђују остваривање циљева 

који су одређени Агендом 21. 

 

1.1. Законска регулатива у Србији 

 

Развој људског друштва и цивилизације базиран је на трошењу простора и  ресурса, 

што би се могло очекивати и у будућности. Међутим, на путу свог развоја човек је 

неконтролисано трошио необновљиве природне ресурсе и тиме довео у питање развој 

будућих генерација. Уз то су изазвани бројни поремећаји у природи и животној средини.  

У складу са напретком у заштити животне средине у свету и у ЕУ, и на простору 

наше земље је донет већи број законских и подзаконских акта, којим се решавају питања у 

вези са очувањем и унапређењем животне средине. Најважнији међу њима јесу закони и то 

пре свега Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 –  др. закон, 72/2009 – др. закон и 43/2011) – где се Чланом 1. овог Закона „уређује 

интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека 

на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и 

животне средине у Републици Србији“; затим Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, 

бр.36/2009 и 88/2010) – где се Чланом 1. овог Закона „уређује заштита и очување природе, 

биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине“; Закон о 

националним парковима („Сл.гласник РС“, бр.39/93, 44/93 – испр., 53/93, 67/93, 48/94 и 

101/2005) – са овим Законом детаљно ћемо се упознати у оквиру наслова „Републички 

Закон о националним парковима“. Осим закона, важну улогу у решавању питања животне 

средине имају и правилници и то пре свега Правилник о критеријумима вредновања и 

поступку категоризације заштићених природних добара („Сл.гласник РС“, бр 103/2013) – 

где се Чланом 5. овог Правилника заштићена подручја сврставају у 3 категорије, при чему I 

категорија обухвата заштићена подручја међународног и националног значаја, II категорија 
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подручја регионалног значаја, док III категорија обухвата заштићена подручја локалног 

значаја. У заштићена природна добра убрајају се: национални паркови, паркови природе, 

паркови изузетних одлика, општи и специјални резервати природе, споменици природе и 

заштићена станишта. 

 

1.2. Међународне конвенције о заштити животне средине 

 

Највећи значај у заштити животне средине имају конвенције које су донешене на 

међународном нивоу. Данас су усвојене бројне конвенције и декларације на различитим 

нивоима, којима је циљ заштита угрожених и осетљивих циљних група. Најпознатије међу 

њима су:   

 Међународна конвенција о заштити птица – Ова конвенција је усвојена у Паризу 

1950. године са циљем заштите птица у њиховим природним стаништима.У 

тадашњој Југославији је ратификована 1973. године, и од тада је на снази.  

 Конвенција о мочварним подручјима која су од међународног значаја, станишта 

птица мочварица – Ова конвенција је усвојена у Рамсару 1971. године. Југославија 

је ову конвенцију ратификовала 1977. године и њоме су данас обухваћена 10 

локалитета који се налазе у нашој земљи. О овој теми, као предмету овог рада, биће 

више речи у даљем раду. Биће детаљно обрађена сва подручја у Србији, изнето 

актуелно стање и проблеми са којима се данас суочавају. 

 Декларација о човековој средини – Ова декларација је усвојена на већ поменутој 

Стокхолмској конференцији Уједињених Нација о животној средини, која је 

одржана 1972. године са циљем покретања акција како би се очували ваздух, вода, 

земљиште, флора и фауна у неизмењеном тј.изворном облику. 

 Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне – 

Ова конвенција је усвојена у Вашингтону 1973. године и њоме се обезбеђује 

заштита одређених врста дивљих биљака и животиња, као и услови међународног 

промета нарочито за оне врсте биљака и животиња које су посебно угрожене.  
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 Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња – Ова конвенција је 

усвојена у Бону 1979. године са циљем заштите оних врста дивљих животиња које 

мигрирају у оквиру или ван граница држава које су потписале ову конвенцију. Наша 

земља није потписница конвенције.  

 Конвенција о очувању европске дивљачи и природних станишта – Ова конвенција је 

усвојена у Берну 1979. године са основним задатком да заштити различите врсте 

дивље флоре и фауне и њихова станишта, при чему је посебна пажња посвећена 

угроженим миграторним врстама. Србија није ратификовала ову конвенцију.  

 Оквирна конвенција Уједињених нација о промени климе – Ова конвенција је 

усвојена у Рио де Жанеиру 1992. године са циљем покретања активности на 

глобалном нивоу како би се смањила концентрација гасова који изазивају „ефекат 

стаклене баште“. Наша земља је потписница ове конвенције.  

 Конвенција о очувању биодиверзитета – Ова конвенција је усвојена у Рио де 

Жанеиру 1992. године са основним задатком очувања биолошке разноврсности на 

међународном нивоу. Србија је ратификовала ову конвенцију.  

 Паневропска стратегија заштите предеоне и биолошке разноврсности – Ова 

стратегија је усвојена у Софији 1995. године са циљем очувања природе и 

природних станишта као и очување врста које су од великог значаја на европском 

нивоу. Од 2002. године и Србија је чланица Савета Паневропске стратегије заштите 

биодиверзитета и предеоне разноврсности. (Аврамовић, 2005.)  

Најважније организације које се баве проблемима загађивања животне средине, њеног 

очувања и унапређења су Уједињене нације (UN), UNESCO, Светска здравствена 

организација (WHO) итд. Ове организације спроводе бројне програме како би се на што 

ефикаснији начин омогућила заштита животне средине на свим нивоима. Познат програм 

Унеско-а је „Човек и биосфера“ који се бави проблемом очувања, као и проблемом 

едукације у области заштите животне средине. Почетком XXI века јавила је се потреба за 

сарадњом и заједничким деловањем на међународном нивоу како би се што потпуније 

приступило заштити животне средине. У ту сврху заснован је концепт еколошке мреже: 

„Еколошке мреже и међународно значајна подручја представљају општеприхваћени 

концепт, односно модел који се примењује у циљу очувања и валоризације биолошке и 
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предеоне разноврсности, приоритетних типова станишта, очувања угрожених врста, као и 

обнављања и/или унапређивања нарушених станишта од посебног значаја за заштиту“. 

(Кићовић и др., 2012.)  

На подручју Европе, најважније еколошке мреже су NATURA 2000 и EMERALD 

(Смарагдна мрежа). NATURA 2000 представља мрежу Специјалних области заштите 

земаља чланица Европске Уније засновано на Директиви о птицама, из 1979. године и 

Директиви о стаништима из 1992. године, донетим од стране Савета Европе. EMERALD 

мрежа обухвата Подручја од посебне важности за заштиту, а ослања се на Бернску 

конвенцију (Кићовић и др., 2012.).  

 

2. Рамсарска конвенција 

2.1. Појам и дефиниција Рамсарске конвенције 

 

Конвенција о мочварним стаништима, позната и као Рамсарска конвенција, је 

међународни уговор који пружа оквир за очување и развој мочварних станишта и њихових 

ресурса. Конвенција је усвојена у иранском граду Рамсару 1971. године и ступила на снагу 

1975. године. Од тада, готово 90% држава чланица УН-а, са свих географских подручја у 

свету, ратификовало је ову конвенцију. Конвенција је два пута модификована — Париским 

протоколом и Регина амандманима. 

Главни циљ Рамсарске Конвенције је очување свих мочварних станишта кроз бројне 

локалне и националне акције, али и међународна сарадња, као допринос остваривању 

одрживог развоја широм света. Влажна подручја спадају међу најразличитијим и 

продуктивнијим екосистемима. Међутим, и поред задовољења основних потреба и 

снабдевања слатком водом, ови простори се и често деградирају и претварају у просторе 

других намена. Конвенција укључује језера и реке, подземне аквифере, мочваре, влажне 

травњаке, тресетине, оазе, естуаре, делте и плимне станице, коралне гребене, мангрове и 

друга приобална подручја, и све хидролошке објекте настали антропогеним утицајем 

(рибњаци и сл.). (Пантовић М., Дучић Ј., 2009.)  
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 У оквиру "три стуба" Конвенције, уговорне стране се обавезују да ће: 

 Радити на ефикаснијој употреби свих мочварних станишта; 

 Одредити одговарајуће мочваре за листу мочвара од међународног значаја 

(познатија као "Рамсарска листа") и осигурати њихово ефикасно управљање; 

 Међународно сарађивати на заштити на прекограничним мочварама, које деле 

мочварне системе и заједничке врсте у њима. 

Рамсарска конвенција истиче круцијални значај мочварних станишта. Влажна подручја су 

витална за преживљавање више милиона људи. Она су међу најпродуктивнијим срединама 

на свету и сматрају се колевкама биолошке разноврсности. Мочваре су неопходне за 

безбројне предности које пружају човечанству, од снабдевања слатком водом, 

прехрамбеним и грађевинским материјалима, контроли поплава, подизању подземних вода 

и ублажавању климатских промена. Но, студије ипак показује да област замочварених 

простора и њихов квалитет настављају да опадају у већини региона у свету. Управљање 

мочвара је глобални изазов и Конвенција тренутно броји преко 160 земаља потписница, 

што показује важност постојања једног уговора посвећеног јединственим екосистемима. 

1990. године својене су Смернице за примену концепта „мудре употребе“ мочварних 

подручја („Guidelines for the implementation of the wise use concept“).  Смернице су 

нагласиле значај: 

 Доношења националних политика еколошког развоја мочварних области, било 

одвојено или као саставни део ширих иницијатива, као што су национални акциони 

планови заштите животне средине и др. 

 Израду програма који обухватају детаљну евиденцију водних биљака, мониторинг, 

истраживање, обуку, образовање и информисање јавности; 

 Развој интегралних планова управљања на влажним земљиштима. 

Рамсарска конвенција је за Републику Србију ступила на снагу 27. априла 1992. године. 

(Пантовић М., Дучић Ј., 2009.) 
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2.2. Списак мочварних станишта од међународног значаја 

 

Рамсарска конвенција представља споразум националних влада који успоставља 

међународну сарадњу при заштити мочвара, њихових функција и биолошке разноврсности. 

Дан усвајања конвенције, 2. фебруар  проглашен је Међународним даном заштите мочвара. 

„Рамсарска конвенција данас укључује 163 држава, заштићено је 2062 мочвара и 

мочварних подручја, чија укупна површина прекрива 197.258.541 хектара.“2 

Прва заштићена локација на свету била је полуострво Кобург у Аустралији, проглашена 

1974. године. Највеће локације су Нгири-Тумба-Маиндомбе у Демократској Републици 

Конго и залив Куен Мауд у Канади и оне покривају више од 60.000 квадратних 

километара.  

Земље са већином локација су Уједињено Краљевство са 170 и Мексико са 142. Боливија 

има највећу област са 148.000 km² под заштитом Рамсара, док су  Канада, Чад, Конго и 

Руска Федерација такође су прогласили око 100.000 km². 

Уједињено Краљевство је најбољи пример бројних активности у заштити природних 

мочварних станишта. Највећи по површини је Залив Ваш, највећи еструар на острву, са 

површином од 622,12 km², проглашен 1988. године. Залив Ваш је проглашен и Посебном 

области заштите у оквиру ЕУ мреже (Special Protection Area (SPA)). Састоји се од солних 

мочвара веома богатих живим светом, преплитених обала од песка и блата, плитких вода и 

дубоких канала. 

 Друго по површини мочварно подручје у Великој Британији је еструар Хумбер, 

на источној обали Северне Енглеске. Формирано је уз ушће плимних река Оусе и Трент. 

Као Рамсарско подручје проглашено је 28. јула 1994. године и површина износи 379,88 км². 

 Пантанал је природни регион који обухвата највеће светско подручје тропских 

мочвара. Налази се углавном на територији Боливије и Парагваја, али и у бразилској 

држави Мато Гроссо де Сул. Простире се на површини од око 140.000 km² примарне 

заштите, док се зона разграничавања постире на 195.000 квадратних километара  

                                                 
2 Преузето са сајта www.ramsar.org 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Приближно 80% поплава у Пантаналу, изазвано великом количином падавина током 

кишних годишњих доба, негује запањујућу биолошку разноврсност водених биљака и  

помаже очувању бројних животињских врста. Вегетација представља мешавину биљних 

заједница типичних за различите околне биоме, као што су влажне тропске Амазоне биљке 

кишних шума, семиаридне шумске биљке типичне за североисточни Бразил, биљке 

саванских предала Боливије и Парагваја. Шуме обично се јављају на већим надморским 

висинама региона, док пашњаци покривају сезонско плављене површине. Пантанални 

екосистем је дом за 3500 познатих биљних врста. Сматра се да је Пантанал дом 1000 врста 

птица, 400 врста риба, 300 врста сисара, 480 врста гмизаваца и преко 9000 различитих 

подврста бескичмењака. 

 Пуж јабучар је кључна врста у Пантаналу. Међу најређим животињама које 

насељавају мочвару су јелени (лат. Blastocerus dichotomus) и џиновска видра (лат. Pteronura 

brasiliensis). Делови Пантанала су такође дом на десетине угрожених врста: плава ара (лат. 

Anodorhynchus hyacinthinus - птица која је угрожена због кријумчарења), гривасти вук или 

магеланов пас (лат. Chrysocyon brachyurus), бразилски тапир (лат. Tapirus terrestris), 

џиновски мравојед (лат. Myrmecophaga tridactyla), капибара (лат. Hydrochoerus 

hydrochaeris), парагвајски кајман (лат. Caiman yacare). Према подацима из 1996. године, 

било је 10 милиона кајмана у Пантаналу, што је највећа концентрација крокодила  у свету. 

Пантанал је дом једне од највећих популација јагуара (лат. Panthera onca) на Земљи. 

 

Слика бр.1. и Слика бр.2. – Детаљи из Пантанала 

 

Извор: www.nationalgeographic.com 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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2.3. Међународна организација и органи успостављени Рамсарском конвенцијом 

 

Иако на толико начина експлоатишемо екосистеме у мочварама, већина људи не 

препознаје виталну вредност мочвара у одржавању наших живота. Више од милијарду 

људи широм света свој живот директно базира на мочварама, али не води довољно рачуна 

о очувању мочварних екосистема. То најбоље показује података да је само у прошлом веку 

нестало око 64% светских мочвара.3 Да би се супротставили овом алармантном губитку, 

неопходно је хитно промовисати мочваре и њихову значајност за човечанство. Стратешка и 

циљана комуникација међу државама мора бити успостављена, јер би се на тај начин 

сачували од неповратне девастације милиони хектара широм света. Посебан корак у овој 

тежњи представља Програм Рамсарске конвенције о комуникацији, изградњи капацитета, 

образовању, учешћу и свести (Programme on communication, capacity building, education, 

participation and awareness - CEPA) усвојен је Резолуцијом XII. 9  у 2015. години, и тиме су 

надомештени недостаци раније усвојеним резолуцијама из 1999., 2002. и 2008. године. 

Рамсарске административне власти су кључни имплементатори Програма. Њихови 

запослени настоје што бољој организацији и комуникацији међу земљама подписницама, 

невладиним организацијама, регионалним иницијативама Рамсара и другим 

организацијама цивилног друштва и центрима који су задужени за информисање и 

трансфер посетиоца влажних подручја. 

Ефикасна употреба CEPA програма захтева плански и систематски приступ који 

одражава интересе заинтересованих страна и бројних корисника. Приступи морају бити 

прилагођени локалном контексту, култури и традицији конкретних земаља. Ипак, 

међународна искуства могу водити националне планере у формулисању посебних CEPA 

планова специфичних за одређене земљу, а ту посебан проблем представљају сиромашне 

земље и земље у развоју са недовољним информисањем и развијеним степеном еколошке 

свести. Као подршка овом програму представља отворен форум за размену идеја CEPA 

                                                 
3 Преузето са сајта www.ramsar.org 
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програма и извора материјала, као и идентификацију различитих активности кроз које 

стране уговорнице и многи други актери имплементирају у оквиру поменутог програм. 

Информативна служба Рамсар Ситес - У 2015. години информативна служба прешла је у 

нови систем који омогућава странама уговорницама да комплетирају онлине Рамсар 

информативне листе (RIS) за ново одређена ажурирања сајтова и локација. То је дало 

могућности приступа сажетим локацијама, по земљама профила на овој веб страници, или  

претрагу локација по земљама, врстама мочваре и друге критеријуме у бази података 

информационих услуга Рамсар Ситес. 

У циљу промоције и ширењу еколошке свети о значају мочварних подручја, уведена 

је Рамсарска награда за очување влажних вода која се дели од  1996. године, заснована на 

Резолуцији VI.18, усвојена на  шестом састанку Конференције уговорних страна Рамсарске 

конвенције. На тај начин су се признали и показали доприноси појединаца, организација и 

влада широм света у циљу промовисања Рамсарске конвеције, конзервације и мудре 

употребе мочвара. Награда је до сада додељена шест пута (1999., 2002., 2005., 2008., 2012. 

и 2015. године ). Од самог почетка, награђени добитници су такође добили награду Евиан 

од 10.000 долара (Evian Special Prize), захваљујући великодушности групе ДАНОНЕ из 

Француске (DANONE Group).4 

 У Сан Хозеу (Костарика), 1999. године додељене су индивудиалне награде Prof. 

Vitaly G. Krivenko и Victor Pulido-у, органима управе језера Наиваша (Naivasha) у Кенији, 

Преспа у Грчкој, као и Програм за очување пацифичких естуара у Канади (Pacific Estuary 

Conservation Program  - PECP). 

 Награде из 2002. године као појединици понели су Dr Monique Coulet и Dr Max 

Finlayson. Награда за очување мочварних подручја понеле су тројна организација из 

Аустрије, Чешке и Словачке – за очување поплавних обала Моравске и интернационални 

Дунавско - Карпатски програм (WWF International-Danube Carpathian Programme), 

организација за развој Чилика (Chilika) језера у Индији, и комплекс мочвара Banrock 

Station у Аустралији.  

 Појединачне награде у 2005. години додељене су Ms Reiko Nakamura (Јапан) и Prof. 

Shuming Cai (Кина), док је награда за менаџмент припала Nezami Balooch из Одељења за 

                                                 
4 Преузето са сајта www.ramsar.org 
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животну средину покрајине Гилан у Ирану, признаје се за своју главну и кључну улогу у 

успостављању ефикасне шеме за очување и одрживу употребу Анзали лагуне (Anzali) која 

захвата површину од 15.000 хектара. 

Три године касније, у 2008. години, додељене су награде за залагање у образовању и 

информисаности – а награде су понели: David Pritchard, Denis Landenbergue, Dr Sansanee 

Choowaew и Dr Jan Květ.  

Награде у 2012. години понеле су Удружење мочварних подручја државе Винсконсин (The 

Wisconsin Wetlands Association, USA), Ms Augusta Henriques, Thymio Papayannis и Prof. 

Tatsuichi Tsujii. 

Награде у 2015. години однели су Парк Евергледс у Сједињеним Америчким Државама 

(Everglades Wetland Research Park), Jean Jalbert и др. 

Наредне награде биће додељене наредне године (2018. године), на 53. седници сталног 

сaстава, донешена је одлука о новинама у избору. Биће додељене три награде и сваки 

прималац ће добити посебну награду од 10.000 америчких долара.  

Категорије које су одређене за надметање су: 

- Награда Рамсарске конвенције за мударско кориштење мочвара и доприноса 

дугорочном одрживом кориштењу мочвара; 

- Награда Рамсарске конвенције за иновације у коришћењу влажних вода, 

награђивање иновативних техника које доприносе мудрији кориштењу мочварних 

подручја; 

- Награда Рамсарске конвенције за младе воћаре, награђивање младе особе или 

групе младих људи старости од 18 до 30 година која су допринела мудријој употреби 

мочварних подручја. 

Номинације морају бити поднесене само у једној од ове три категорије. Рок за пријем 

номинација је 30. септембар 2017. 

3.  Приказ заштићених Рамсарских подручја у Србији 

 

Поред природних добара заштићених у националним оквирима, као што су 

национални паркови и паркови природе, споменици природе и др., у Србији су издвојена и 
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заштићена подручја која су значајна сходно међународним прописима. Међународно 

значајна природна добра у Србији такође су основ за развијање међународне сарадње, и 

сарадње са суседним земљама, размене искустава, а у циљу унапређења заштите природе. 

„Конвенција о заштити мочварних подручја од међународног значаја, нарочито као 

станишта птица мочварица“, познатија као Рамсарска конвенција, представља основ за 

акцију, у националним и међународним оквирима, по питању заштите и мудрог управљања 

влажним подручјима и њиховим ресурсима. На табели која следи приказана су до сада 

проглашена Рамсарска подручја у Србији. 

 

Табела бр.1. – Попис Рамсарских подручја у Србији 

 
Рамсарско подручје 

Година 

проглашења 

Површина у 

хектарима 

1. 
Специјални резерват природе 

„Стари Бегеј – Царска бара“ 
1996. 1,767 ha 

2. 
Специјални резерват природе 

„Обедска бара“ 
1977. 17,501 ha 

3. 
Резерват природе „Лудaшко 

језеро“ 
1977. 593 ha 

4. 
Специјални резерват природе 

„Слано Копово“ 
2004. 976 ha 

5. 
Специјални резерват птироде 

„Пештерско поље“ 
2006. 3,455 ha 

6. „Лабудово окно“ 2006. 3,733 ha 

7. 
Специјалне резерват природе 

„Горње Подунавље“ 
2007. 22,480 ha 

8. 
Предео изузетних одлика 

„Власина“ 
2007. 3,209 ha 

9. 
Специјални резерват природе 

„Засавица“ 
2008. 1,913 ha 

10. 
Специјални резерват природе 

„Ковиљско-Петроварадински рит“ 
2012. 8,292 ha 

Извор: Завод за заштиту природе 
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Десет природних добара у Србији на листи међународно значајних влажних 

подручја, тзв. рамсарских подручја простиру се на 63,919 хектара. Завод за заштиту 

природе Србије је утврдио прелиминарну листу од 68 потенцијалних рамсарских подручја 

у Србији. За једанаесто подручје за упис на Светску листу међународно значајних влажних 

станишта у Србији номинован је Национални парк „Ђердап“ који се простире на 63,000 

хектара. Усвајањем ове номинације на простору наше земље налазиће се близу 0,06% 

проглашене територије за светски значајна влажна станишта.  

Размештај природних добара заштићених Рамсарском конвецијом приказан је на 

слици бр.4. 

Слика бр.3. – Размештај Рамсарских подручја 

 
Извор: Белај Ј. (2017): „Улога Рамсарских подручја у креирању интегралне 

туристичке понуде Војводине“ – докторска дисертација, Географски факултет, 

Универзитет у Београду, Београд. 
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3.1. Специјални резерват природе „Стари Бегеј – Царска бара“ 

 

Специјални резерват природе „Стари Бегеј – Царска Бара“ се налази у средњем 

Банату, на подручју града Зрењенина, у међуречју Тисе и Бегеја. Има облик латиничког 

слова „S“, благо повијеног у правцу североисток – југозапад. Природна очувана водена и 

влажна станишта, као и ливадска станишта на мање или више заслањеном земљишту, каква 

се срећу овде, представљају праву реткост у Србији, и у Панонској низији. Због тога је 

Специјални резерват природе „Стари Бегеј — Царска бара природно добро од посебног  

националног и међународног значаја. Због својих очуваних природних вредности овај 

простор је стављен под заштиту 1994. године као специјални резерват природе од 

изузетног значаја – I категорија, предвиђен је тростепени режим заштите, као и мере 

заштите. 

Слика бр.4. -  Еколошка карта Специјалног резервата природе „ Стари Бегеј – 

Царска бара“ 

 

Извор: www.zrenjanin.rs 
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Године 1990. јавила се идеја да Царска бара буде увршћена у Списак мочвара од 

међународног значаја, а на основу потенцијалне листе Међународног савета за заштиту 

птица (ICBP - Shadow List of European and North African wetlans of International Importance). 

Марта 1996. године Специјални резерват природе „Стари Бегеј —Царска бара“ се као 

мочварно подручје изузетних природних вредности уписује на листу Рамсарских подручја, 

односно влажних земљишта од међународног значаја. 

Извојено је као међународно значајно подручје за птице Европе (IBA), али и као подручје 

од посебне важности за заштиту природе (Areas of Special Conservation Interest-ASCI). Због 

својих карактеристика је обрађено и имплементира у EMERALD мрежи. 

 

3.1.1. Физичко – географске карактеристике 

 

Царска бара представља мртвају Бегеја са дужином око 2.200 m и ширином око 1.000 m, 

коју је река изградила током холоцена. Пре регулације Бегеја и изградње рибњака, река је, 

за време сваког поплавног таласа, плавила пространи рит. Царска бара добија воду 

површинским притицањем из Бегеја, односно из рибњака, излучивањем падавина на 

акваторију и подземним притицањем фреатске издани. Воду губи површинским отицањем, 

испаравањем, подземним отицањем и изливањем у рибњаке. Због оваквог начина храњења, 

мале надморске висине, као и повољних климатских облика степско континенталне климе, 

највећи део комплекса баре обрастао је трском, шеваром и низијском шумом. 

Нагомилавањем остатака барског биља образовани су у води слојеви тресета. Вода у бари 

је, због велике количине растворних органских материја, тамно мрке боје.  

У окружењу Резервата налазе се четири геоморфолошке целине, што ово подручје чини 

својеврсним геоморфолошким полигоном у Војводини. Основне рељефне форме на овом 

подручју су лесне заравни, и то су: 

 тителски брег и тамишка зараван; 

 лесне терасе - зрењанинска и тителска; 

 речне терасе - тителска и мужљанска и 

 алувијалне равни - Тисе и канала Бегеј.  
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Слика бр.5. и бр.6. – Царска бара  

 
Извор: www.zrenjanin.rs 

 

На релативно малом простору заступљен је велики број различити типова, подтипова и 

варијетета земљишта од алувијалног заслањеног и алувијалног песковитог земљишта, 

ритске смонице, ритске црнице бескарбонатне, ритске смонице заслањене, ритске црнице 

карбонатне песковите, мочварног глејног заслањеног земљишта и др. 

Површинске воде и данас, као и пре регулације Тисе и Бегеја, имају највећи утицај на 

природне вредности овог простора. У прошлости, површински токови нису били 

регулисани и изливали су се по околном терену стварајући велико барско-мочварно 

подручје. У склопу радова на каналисању водотока преграђен је дотадашњи ток Бегеја и 

меандар ове реке у дужини од 10 km стављен је ван употребе. Одвојен од водотокова Тисе 

и Бегеја, окружен насипима, његов водни режим је постао диктиран, регулисан од стране 

човека. У оквиру Резервата Стари Бегеј има дужину од око 10 km, просечну ширину 25 

метара , а просечну дубину према подацима лимногеолошких истраживања током 2003. и 

2004. године у зависности од водостаја од 1,70 до 2,70 m. Након регулисања, северно од 

његовог најновијег корита, уобличило се у неколико бара (Царска бара са Војтином 

Млаком, Тигањица, Мале баре и Перлеска бара). Главни извор из којег се Стари Бегеј 

након пресецања тока Бегеја снабдева водом је вода из рибњака Ечка. (Група аутора, 2009.) 

Ечанска језера су настала радом речне ерозије и акумулације Тисе, Канала Бегеј и Тамиша 

током алувијума. Њихови базени су, у ствари, напуштена речна корита, рукавци и меандри. 

Ова су језера временом, почевши од 1760. године претварана у рибњаке, а то им је и данас 

основна намена. Језера се претежно снабдевају водом из Тисе и Бегеја, а поред тога 
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фреатском и атмосферском водом. Два површински највећа језера, а и директно најважнија 

што се тиче утицаја на Резерват су Бело језеро са површином од око 510 ha, а дубине 1 m и 

Коча језеро површине око 260 ha.  

Најважнији локалитети који се налазе у резервату су: Ботошки рит, Царска Бара, 

Фаркаждински рит, Равеница, Тигањица, и Перлеска бара. (Група аутора, 2009.) 

Флора и фауна - Еколошке карактеристике Специјалног резервата природе „Бегеј – 

Царска Бара“ су главни разлог због кога се овај резерват нашао на Рамсарској листи. 

Разноврсност флоре карактерише постојање око 500 биљних врста, међу којима је око 30 

врста на листи природних реткости. Детаљном анализом флоре указује на присуство 

ендема, субендема, реликтних и ретких врста. Најзначајније су врсте ужег ареала 

распрострањења- панонског, понтског, и континентлног флорног елемента. (Група аутора, 

2009.) 

Група панонских биљака- бележи два панонска ендема: слатинска паламида која је уједно и 

европски ендем са Црвене књиге Европе и панонски звездан, варијет ретког значаја, из 

времена када се у Панонској низији одвијали процеси раслањивања земљишта. Расте на 

влажним сланим земљиштима, солончаку и солоњецу и на слатинастим ливадама. 

Група понтских врсте равничарских станишта – издвајају се типичне халофите, 

камфорика И врањмил, забележен на слатинама, као и типично степска, лековита и 

декоративна биљка гороцвет (лат. Adonis vernalis) континенталног карактера и реликт 

бореала. 

Група медитеранских биљака – реликтног рода Трапа са збирном врстом воденог орашка, 

односно ендемичним облицима ове врсте, расте у мочварама и јужним деловима Панонске 

низије, као и врста бедреничка, биљка мочварних ливада, влажних пашњака и утрина 

указује на термофилни карактер флоре овог подручја. 

 Група континенталних врста биљака – огледа се у присуству већег броја еуроазијског 

значаја од којих су ређе врсте: кантарион (лат. Hypericium elegans), слатински љутић (лат. 

Ranunculus pedatus) и пелин или трава против глиста (Artemisia maritima ssp. Monogyna) 

Из групе биљака породице каћуна, од посебне вредности су налази две ретке врсте 

мочварних орхидеја које припадају фамилији (Orchidaceae). 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

27 

 

Флору овог подручја карактерише не мали број унесених врста од којих су лемноидна 

папрат и свиленица, циганско перје у фази одомаћивања и интензивног ширења у 

природној вегетацији, док је љиљанска врста у почетној фази одомаћивања у спонтаној 

флори. 

Поред биљних врста, и фауна Резервата је веома богата. Фауне птица броје 250 врста, 

сисара 50 врста, водоземаца 10, гмизаваца 7, риба 24, око 150 врста инсеката, 

фитопланктона 328 таксона. Птице су један од најбитнијих и најатрактивнијих 

представника фауне овог подручја због чега ово подручје има међународни значај као 

станиште птица мочварица. (Група аутора, 2009.) 

Орнитолошка вредност огледа се у броју угрожених врста, чак и глобално угрожених врста 

са Европске Црвене листе. Од глобално угрожених врста са Европске Црвене листе 

повремено се срећу пеликан, мали корморан, мала гуска, плавокљуна патка, а у резервату 

се гнезде орао белорепан и прдавац. (Група аутора, 2009.) 

Број врста угрожених на нивоу Панонске низије је доста већи. У следећој табели је 

приказан списак угрожених врсти. 

Табела бр.2. – Списак угрожених врсти у СРП „Стари Бегеј – Царска бара“ 

Угрожена врста Латински назив 

риђогрли гњурац Podiceps griseigena 

жута чапља Ardeola ralloides 

Велика бела чапља Casmerodius albus 

мала бела чапља Egretta garzetta 

Кашикара Platalea leucorodia 

Ражањ Plegadis falcinellus 

бела рода Ciconia ciconia 

црна рода Ciconia nigra 

пловка глоговњача Anas strepera 

пловка кашикара Anas clzpeta 

Осичар Pernis aprvorus 

мрка луња Milvus migrans 

орао кликташ Aquila pomirina 

степски соко Falco cherrug 

пољска јаребица Perdix perdix 

Препелица Coturnix coturnix); 
морски зујавац Charadrius alexandrinus 

белобрада чигра Chlidonias hybrida 

ритска сова Asio flammeus 

Пчеларица Merops apiaster 
црноглави сврчак Lanius minor 

Гавран Corvus corax 

Извор: Група аутора (2009): „Проширење граница СРП Бегеј – Царска бара“, Завод за 

заштиту природе, Заштита природе 60/1-2, стр. 83-90, Београд. 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

28 

 

 

Карактеристично обележје овог подручја је присуство свих 10 европских врста чапљи. 

Неке од њих су сива, мрка чапља, гак, мала бела чапља и др. 

Од сисара посебну пажњу привлачи текуница, која живи у остацима степе у Ботошком 

риту и белоблатским утринама, док се у шумама око Бегеја и Тисе јављају љиљак и шумска 

волухарица. 

         Слика бр.7. – Текуница    Слика бр.8.- Гак 

   

    Извор: www.enciklopedija.hr   Извор: www .geografijatanja.files.wordpress.com 

 

Према прикупљеном ихтиолошком материјалу на подручју је констатовано постојање 24 

врста риба из 7 фамилија. (Група аутора, 2009.) 

 

3.2. Специјални резерват природе „Обедска бара“ 

 

Обедска бара је једно од два најстарија заштићена природна добара на свету. Прва 

заштита датира из 1874.  године, затим 1908.;1919.; 1951.; 1968. и 1994. године. Налази се у 

југозападном Срему, између насеља Грабоваца, Обрежа, Ашање, Купинова, Прогара и реке 

Саве.  Простире се на територији општина Пећинци и Рума. Границу подручја чини пут 

Грабовци - Обреж, делом пута Обреж - Ашања, линије северно од Обедске баре, канал Вок, 

од Купинова до реке Саве. Јужна граница се протеже током реке Саве. Обедска бара у 

суштини представља некадашњи меандар реке Саве, пружа се лучно (у облику потковице) 

између насеља Обрежа и Купинова. Дужина лука баре је око 13,5 km, ширина максимално 

http://www.enciklopedija.hr/
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износи 750 m.  Површина корита баре се мења због засипања и зарастања,  она данас 

износи око 7  km². Надморска висина варира од 71 m – 73 m. 

Слика бр.9. -  Карта Специјалног резервата природе „Обедска бара“ 

 

Извор:www. navodi.com 

Обедска бара је прво Рамсарско подручје у бившој СФРЈ проглашено и уписано у 

рамсарску листу влажних подручја 1977. год. Површина Рамсарског подручја износи 

17.501 ha. Обедска бара представља посебно важно подручје за очување птице мочварице. 

Она је, 1989. године проглашена за европско значајно подручје птица (IВА), од стране 

међународне организације BridLife International. У 2005. години Обедска бара је 

проглашена за подручје од посебног значаја за биљке Европе (IPA)  према одлуци 

организације PlantLife Europae.  Сем тога, Обедска бара је одређена као подручје Србије за 

које ће се радити номинација за упис на листу резервата биосфере у оквиру програма 

UNESCO MAB – Човек и Биосфера. (Група аутора, 2006.).  



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

30 

 

 

3.2.1.Физичко - географске карактеристике 

 

СРП „Обедска бара“ посебно одликује интегралност и мозаичност екосистема, бара, 

мочвара, окана, ливада, шума, условљена сезонским плављењем и микрорељефом  (доље, 

греде, лесне терасе), од чега зависи опстанак изворног живог света и његових заједница. 

Екосистемски и специјални диверзитет Обедске баре представља једну од њених темељних 

вредности. На релативно малом простору је распростањено око 30 водених, барских, 

мочварних, ливадских и шумских заједница. Доказано богаство фауне птица је 222 врсте, 

сисара 50, водоземаца 13, гмизаваца 11, риба 16, инсеката преко 300,  зоопланктона преко 

200,  гљива преко 180, биљака 500 и маховина 50 врста. Због наведеног СРП „ Обедска 

бара“ спада у један од најбогатијих и најочуванијих простора живог света у панонском 

басену.  

Слика бр.10. – Обедска бара 

 

Извор: www.betty.rs 

 

На простору Обедске баре у геолошком смислу се издвајају две целине: алувијална раван 

реке Саве и лесна тераса алувијална раван реке Саве, простире се у ширини 1,5-7 km уз 

реку. Алувијална раван је настала акумулацијом флувијалног материјала муља и песка. 

Основни облик рељефа алувијалне равни су обалске греде и уске издужене депресије. 

Лесна тераса представља другу флувијалну целину. Облици рељефа на лесној тераси су 
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слабо изражени. Обедска бара је сада повезана са реком Савом само током високих 

водостаја каналом Ревеница. Током ниских водостаја Саве вода отиче каналом Вок. 

Обедска бара се напаја водом и дотоком подземних вода и сливањем површинских вода са 

лесне заравни. Већина окана и бара пресуши у време сушних година и при крају лета. 

Флора и фауна - На простору СРП " Обедска бара " и његове заштитне зоне, забележено је 

око 500 биљних врста. Биљно-географска анализа указује на постојање: панонских, 

дацијских, медитеранских и атланских флориних елемената. Доказано је присуство ретких 

ендемских и реликтних врста, као на пример: ендемска врста зечији трн (лат. Ononis 

spinoso-hircina),  водени орашак (лат. Trapa natans agg.), иђирот (Acorus calamus)  ретка 

врста у нестајању, која је уписана на „Црвена листа“. (Група аутора 2009.) 

Слика бр.11. –  Иђирот – ретка врста у нестајању 

 

Извор: www.dijetaplus.com 

У строго заштићене биљне врсте сем наведених спадају и: тестерица (лат. Stratiotes 

aloides), бели локвањ (Nymphaea alba), жути локвањ (лат. Nuphar luteum), барска папрат 

(лат. Thelypteris palustris), мочварна орхидеја (лат. Orchis laxiflora spp. palustris), плетариа 

(лат. Pletaria alliacea), мешинка (лат. Urticularia vulgaris). Многе биљне врсте се издвајају 

по значају као медоносне, лековите и од посебног привредног и медицинског значаја, па су 

због тога под контролом коришћења и промета одговарајућим законским прописима. Из 
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наведене групе посебно се истичу: Бели слез (лат. Althaea officinalis), гавез (лат. Symphytum 

officinalis), нана и метвица (лат. Mantha aquatica- M.pulegium). (Група аутора, 2009.) 

Животињски свет у СРП „Обедска бара“ је прилагођен еколошким условима водених 

станишта. Чине га представници ентомофауне (инсекти), батрахофауне и херпетофауне 

(водоземци и гмизавци), орнитофауне (птице) и сисара. Поред тога бара је богата и рибом 

(шаран, караш и штука). У оквиру класе инсеката издвојено је 256  врста, сврстаних у 51 

фамилију и 8 редова. Најбројнија група је фамилија осоликих мува, затим тврдокрилци и 

стенице. Највећи број врста су врсте са широким ареалом, међутим један број их је везан за 

влажна станишта.  

Многе врсте су угрожене, а неке су издвојене као природне реткости. Поједине врсте су 

ендемичне, а на овом подручју су откривене и нове врсте за науку. Многе врсте инсеката 

су, као природне вредности, заштићене Уредбом о заштити природних реткости ( „Сл. 

гласник РC”, бр. 50/93). Батрахофауна и херпетофауна Водоземци и гмизавци Обедске баре 

предтављају хранидбену базу за многе врсте птица, али и регулатор бројности фауне 

бескичмењака, нарочито инсеката. На подручју Обедске баре забележено је 13 врста 

водоземаца и 12 врсте гмизаваца. Велики број ових врста значајан је у међународним и 

националним размерама. Разноликост врста су условили различити типови станишта.  Неке 

врсте бораве у воденој средини кратко време, док остатак године проводе на околним 

локалитетима. Многе врсте водоземаца и гмизаваца су заштићене Уредбом о заштити 

природних реткости РС („Сл. гласник РС”, бр. 50/93) многе су у категорији угрожених 

врста, у групи оних чија заштита захтева одређивање посебних области за њихову заштиту 

( Анекс II Европске уније), као и оних које захтевају строгу заштиту (Анекс IV Европске 

уније).  

Орнитофауна – Укупно богатство фауне птица Обедске баре износи 220 врста птица од 

чега се у гнездалице сврстава 142 врсте. Садашње стање због евидентних промена предела 

износи 195 врста од којих су 111 гнездарица. Најчешће птице Обедске баре су црноглава 

грмуша, зеба, црвендаћ, велика сеница, а најређе су чапља кашикара, жута чапља, мала 

бела чапља, пловка црнка, орао белорепан, степски соко и црногрла станарица. Највредније 

групе птица су птице водених станишта (чапље и роде) и птице грабљивице које су 

посебно бројне и разноврсне по столетним храстовим шумама. Посебну орнитофауну чине 
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птице из групе птица певачица. Са оваквом разноликошћу орнитофауне Обедска бара 

представља међународно значајно станиште птица у Европи (IBA YU 09 СЕ) на површини 

од 23.000 ha која обухвата резерват и заштитну зону. Многе врсте птица су од посебног 

међународног значаја и налазе се на црвеним листама угрожених врста према IUCN 

категоријама. Oко 120 врста свих птица које насељавају ово подручје проглашено је за 

природне реткости на основу Уредбе о заштити природних реткости „Сл. гласник РС“, бр. 

50/93).   

    Слика бр.12. – Црноглава грмуша          Слика бр.13. – Мала бела чапља 

                            

Извор: www.cdn.goconqr.com   Извор: www.naturephoto-cz.com 

Фауна сисара и богатство станишта, од сувих до слатинастих преко барско мочварних, од 

ливада до шумских комплекса, на Обедској бари пружа услове за опстанак великог броја 

врста. Од сисара су заступљени бубоједи који су најбројнија група сисара, глодари и 

месоједи. Многе врсте сисара су Законом заштићене као природне реткости.  Присутна је и 

висока дивљач ( дивља свиња, срна и јелен у пролазу).  

 

3.3.  Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ 

 

Комплекс влажних станишта Лудашког језера налази се 12 km источно од града 

Суботице у северној Бачкој, на граници Суботичке пешчаре и лесног платоа Бачке. 

Лудaшко језеро настало је у еолском удубљењу источно од Палића и јужно од насеља 

Хајдуково. Језерско окно формирало се веома давно тако што га је издубио ветар а даље 

отицање воде зауставиле су пешчане дине. Дебљина муља је највећа у севером делу језера 

(и до 1m), док се према југу постепено смањује. Због специфичних хидролошких услова 
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северни и јужни део језера имају различиту вегетацију. Северни део је у процесу 

забаривања обрастао бујном вегетацијом, док су на крајњем јужном делу преовладале 

отворене водене површине. Ове разлике су постепено нестале услед загађивања воде. У 

мочварном делу језера се налази мање острво изграђено од леса, обрасло травом и погодно 

за станиште разних птица. Због тих особина део Лудaшког језера је проглашен строгим 

резерватом природе.  

Лудашко језеро је први пут заштићено законом 1955. године (део језера), а од 1994. 

године Уредбом Владе Републике Србије проглашено Специјалним резерватом природе 

(Службени гласник РС 56/94). Новом Уредбом о заштити Специјалног резервата природе 

Лудашко језеро („Службени гласник РС“, бр 30/06) је проширена површина која сада 

износи 846,33 ha. Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ обухвата језеро и обалу 

уз насеља Лудаш (Шупљак), Хајдуково и Носа. Резерват обухвата поред језера и 2.002 ha 

заштитне зоне. Старалац заштићеног добра је јавно предузеће „Палић-Лудаш“. Језеро је 

уведено на списак Рамсарских подручја 1977. године и има међународни значај, стога 

припада I категорији заштите. Специјални резерват је уз саму границу и наслања се на 

Национални парк Кишкуншаг из Кечкемета у Мађарској. Планирано је да резерват буде 

део заједничког прекограничног заштићеног природног добра у сливу речице Киреш. 

Најважније природне карактеристике овог комплекса влажних станишта су 

одређене географским положајем језера, хидрогеолошким особинам подручја и  

климатским условима. Подручје у биогеографском смислу је такође граничног карактера, 

многе природне реткости су представљене маргиналним популацијама овог ареала, које 

имају важну улогу у очувању генетске разноврсности. Комплекс игра кључну улогу у 

очувању метапопулације видре на  сливном  подручју Кирешу.  

Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ преко свог западног еколошког 

коридора је у вези са парком природе „Палићко језеро“. Надморска висина: минимална 

95,9 m н. в. и максимална 112,7 m н. в. Укупна површина природног добра износи 846,33 

ha. (Јовић, 2008.) 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1994
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BF%D1%99%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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3.3.1. Физичко – географске карактеристике 

 

Лудaшко језеро се пружа правцем север - југ у међудинарској удолини и припада 

еолском типу језера. Језеро се налази у пространој депресији на контакту лесних и 

пешчаних формација. Северно од језера лежи пешчарска област која је део Суботичко-

хоргошке пешчаре, а јужно и источно простире се Бачка лесна зараван која је 5-6 m виша 

од Лудaшког језера и благо заталасана. Трећа целина је на западу представљена прелазом 

лесно - пешчарске зоне. Према истоку депресија је отворена широком и плитком удолином 

преко које отиче речица Киреш. Западно од Лудaшке депресије постоје издужене депресије 

које су спојене са Палићком депресијом. (Јовић, 2008.) 

Клима овог подручја је умерено - континентална, семихумидног до семиаридног карактера. 

Средња годишња температура износи 10,7 °C. Разлика између средње јануарске и средње 

јулске температуре ваздуха је 22,9 °C и ова разлика указује на већи степен 

континенталности климе. У току зимских месеци вода језера може да се замрзне у периоду 

од три месеца, а вода у току лета се загреје и до 30 °C. Високе летње температуре воде у 

језеро утичу и на хидролошке особености језера. (Јовић, 2008.) 

Флора и фауна - Негдашњу лепоту обалског растиња чува ушће Киреша, где шашеви 

обрубљују језеро, у пролеће блиставо жута перуника, а лети шарене врбичице и 

конопљуше. Овде цвета заштићени велики каћунак, док је највећа вредност приобалних 

слатина ненаметљиви зелени морски трозубац, уписан у Црвену књигу флоре Србије. 

Такође, барска орхидеја је наведена у Црвеној књизи флоре Србије. 

Влажне поплављене ливаде и само језеро на пролеће су место размножавања 

бројних водоземаца, као што су: мали и велики мрмољак, барска жаба, обична чешљарка, 

зелене жабе и заштићена барска корњача. Најпознатија риба Лудашког језера била је 

златни караш, кога је данас скоро потпуно потиснуо са истока донешен блиски рођак 

сребрни караш, најпопуларнији плен међу спортским риболовцима. Овде живи око 20 

врста риба од којих и заштићени чиков. 

Најпознатији представници птичјег света Лудашког језера су птице мочварце, због 

чијег присуства је ово подручје уписано на листу мочварних подручја од међународног 

значаја. Међу њима издвајају се: риђа и жута чапља, букавац, барски петлован, мали 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/Mrmoljak
https://sr.wikipedia.org/wiki/Barska_%C5%BEaba
https://sr.wikipedia.org/wiki/Emys_orbicularis
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D0%BF%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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барски петлић, водомар, модровољка, бела и брката сеница и шеварски цврчић који се 

гнезди у тршћацима језера. Најпознатији сисари су зец, срна, дивља свиња и видра. 

         Слика бр.14., бр.15. и бр.16. – Заштићене врсте жута сеница, брката сеница и видра 

 
Извор: www.beogradskanedelja.rs 

 

 

 

3.4. Специјални резерват природе „Слано Копово“ 

 

Прве иницијативе за заштиту Сланог Копова потичу још са почетка 70-тих година 

двадесетог века, тачније 1971. године када је дат предлог за покретање поступка за заштиту 

Сланог копова. Већ тада је указивано да ово подручје представља једно од најважнијих 

станишта богате и специфичне орнитофауне, нарочито у доба пролећне и јесење сеобе. 

Међутим, тек 1989. године, Слано Копово је са површином од око 600-700 ha, уврштено у 

листу најзначајнијих подручја птица у Европи. Ревизијом пројекта IBA за Европу, Слано 

Копово је поново предложено као значајно подручје птица у Европи са укупном 

површином од 2660 ha.  Уредбом Владе Републике Србије из 2001. године, Слано Копово 

добија статус Специјалног Резервата Природе као природно добро од изузетног 

националног значаја 1. категорије а за Управљача је одређено ,,Ловачко удружење Нови 

Бечеј’’. Што се тиче међународног статуса, Слано Копово спада у 4. категорију по IUCN 

категоризацији, односно у станишта и друга управљана подручја. Ово подручје је 2004. 

године уврштено на листу Рамсарских подручја а исте године постаје и IPA подручје, 

односно подручје значајно за биљке. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%99%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B2%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Divlja_svinja
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0
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3.4.1. Физичко - географске карактеристике 

 

Језерски басен Сланог Копова представља најдубљи део система некадашњих 

меандара у Банату и једну од ретких сланих акваторија до данас очуваних у комплексу 

водоплавних терена најнижег дела Панонског басена – Потисја. У давној прошлости, 

немирна Тиса је непрестано мењала свој ток, разливала се и плавила околно земљиште.  

Поред ње су то чиниле и бројне речице са Карпата, сливале се у Банатској депресији, а 

данас на том подручју доминирају мочварни и ритски предели. Исушивањем мочвара 

током 17. и 18. века, подизањем насипа и прокопавањима канала, човек је многе баре 

заувек исушио. Једна од бара која је избегла ову судбину је Слано Копово, која представља 

Тисин фосилни меандар, односно геоморфолошки облик постао радом речне воде, што 

значи да припада групи речних или флувијаних језера. Обликом, Слано Копово подсећа на 

потковицу чији су краци окренути према југу. Паралелно са Сланим Коповом, са његове 

источне стране, простире се ужа депресија Мало, односно Пошташ Копово. Оно је обрасло 

барском вегетацијом и за разлику од Сланог Копова припада слатководном типу бара који 

уз то нема сталну воду. Ова два копова су раздвојена нешто вишом гредом – Између 

копова и њихова међусобна удаљеност износи од 350 – 900 метара. 

Слика бр.17. – Слано Копово из ваздуха у току зиме 

 
Извор: www.serbia.com 
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Источна страна басена Сланог Копова има благ нагиб. Изнад западне обале се диже 

доста стрми одсек лесне терасе Баната, релативне висине до 6 m, са највишом тачком на 

Маслар хумки која износи 86,8 m н.в. Према северу и југу на језерски басен се наставља 

суво или повремено плављено дно фосилног меандра. Истраживања су показала да је дно 

покривено глином и да има веома мали нагиб. Окно Сланог копова се простире правцем 

југоисток-северозапад. Елипсоидног је облика. По дужој оси, при средњем нивоу воде је 

дугачко 3 km. Највећу ширину има у северозападном делу која износи 625 m. Југоисточни 

део Сланог копова се завршава једним сужењем у види језероузине где ширина износи 

свега 50 m. Површина депресије Сланог копова износи 1,45 km². 

Језеро се храни водом из атмосферских талога, површинским притицањем воде и 

подземним водама. Обзиром да језеро нема отоку, воду губи испаравањем које је посебно 

изражено у данашњици. 

Подлога је по типу најљуће слатине – солоњец, што у преводу са руског и татарског 

значи много соли. На овом локалитету је констатован дупло већи садржај соли (хлорида и 

сулфата) него што је то уобичајено за љуте солончаке у Војводини. Хемизам и засољеност 

воде зависе од геолошке подлоге. Вода Сланог Копова је изразито базне реакције (pH 9,0 – 

9,4). Просечна дубина воде је око 70 cm, али она стално варира у зависности од водног 

биланса. У већем делу језера, дубина воде је око 20 cm. Со и вода, као основни еколошки 

фактори који диктирају услове живота на Сланом копову, непосредно или посредно утичу 

на све еколошке факторе овог подручја. Порекло соли се тумачи потолинским карактером 

Панонске низије која је окружена венцем Карпата, присуством еруптивних стена и 

кристалних шкриљаца у саставу ових планина, који су као ослобођени елементи ношени 

карпатским речицама и таложени у банатској равници. Као растопљиве соли, засољавају 

тло. У климатским условима аридне и семиаридне Војводине где укупно испаравање 

превазилази укупне падавине, долази до узлазног померања ових соли, што је нарочито 

изражено у летњим месецима. Услед овога, неретко, вода из Сланог Копова се у 

потпуности повуче, а цело дно буде прекривено слојем соли дебљине и до неколико 

центиметара. Наталожена со даје овом пределу у потпуности печат и изглед полупустиње 

(Кнежев, 2011). 
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Флора и фауна - Слано Копово, као једно од врло специфичних подручја, одликује се врло 

карактеристичним и вредним биљним покривачем. Препознатљиво је по посебном типу 

слатинске вегетације изграђеном од једногодишњих, претежно сукулентних халофита, 

односно заједнице класе (лат. Thero – Salicornietea), које су не само код нас, већ и у читавој 

Панонској низији у фази ишчезавања. Приобални појас Сланог Копова карактерише 

мочварна вегетација. У њој су најзаступљенији типични тршћац, док је местимично, на 

заслањеној подлози развијена субасоцијација која иницира слабо заслањену водом 

натопљену подлогу. Од заједница високих шашева, местимично се јавља асоцијација 

Carici-Typhoidetum ( лат. Phalaridetum arundinaceae). 

Слатинска вегетација доминира у биљном покривачу Резервата природе, упркос томе што 

је ефемерног карактера. Флористички једнолична, панонског карактера, ова вегетација се 

развија претежно лети када се вода повуче.  

Асоцијација безлисне солњаче (лат. Salicornietum prostratae) - У Србији је развијена само 

на овом локалитету. За њен опстанак је битна подлога која припада типичном солончаку са 

максимално присутном концентрацијом натријумових соли, уз значајну улогу фактора 

влажности. Станиште ове фитоценозе је обала сланог језера, а лети, након повлачења воде, 

муљевито дно. Према крајњем ободу и греди подручја између копова где је подлога слабије 

заслањена, констатовани су прелази ка типично ливадско – степској вегетацији слабо 

заслањених станишта (Кнежев, 2011). 

Најважније врсте слатинске вегетације у Сланом копову су цаклењача, јурчица и панонска 

јурчица, које су раритети заштићени законом. У непосредној близини Тисе, врсте које 

прате ток ове реке и њен шумски појас, посећују ову широку, отворену водену површину. 

Слано Копово је повољан амбијент за ждралове, дивље патке, дивље гуске и шљукарице 

као и птице сабљарке и морске жаларе. Укупно је на подручју Сланог Копова забележено 

203 врста птица, што је 63% од свих познатих врста у Војводини. 
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Слика бр.18. – Ждралови у Сланом Копову 

 
Извор:Пауновић К. 

Главне врсте сисара су европска текуница, мала ровчица, пољски миш и степски твор. 

 

3.5. Специјални резерват природе „Пештерско поље“ 

 

Пештерско поље је крашка депресија у југозападном делу Србије. Смештено је на 

Пештерској висоравни, на надморској висини од око 1160 метара. Заузима површину од 50 

km², са ширином од 5 km и дужином од 10 km. Као такво, највеће је крашко поље у Србији 

и једно од највиших на целом Балканском полуострву. Услед својих значајних природних 

карактеристика, биодиверзитета и флористичко вегетацијских вредности подручје 

Пештерског поља препознато је и заштићено и на међународном нивоу.  

Обухваћено је „ЕМЕРАЛД еколошком мрежом у Србији“ а представља и подручје са 

Рамсарске листе влажних станишта од међународног значаја; „ИПА подручје - 

међународно  значајно станиште биљака“ (IPA - Important Plant  Areas); „ИБА подручје  - 

значајно подручја за птице у Србији“ (IBA – Important Birds Area) и „ПБА  подручје - 

Одабрана подручја за дневне лептире у  Србији“. (Лазаревић, 2014.) 

Из свега наведеног, јасан је велики национални и међународни значај који Пештерско поље 

има како у флористичком смислу тако и у смислу осталих природних вредности био и 
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геодиверзитета. Имајући све ово у виду, Завод за заштиту природе Србије је покренуо 

поступак заштите подручја Пештерског поља као Специјалног резервата природе. Влада 

Републике Србије на својој седници одржаној 30. децембра 2015. донела је Уредбу о 

проглашењу Специјалног резервата природе „Пештерско поље“, и прогласила га 

заштићеним подручјем I категорије међународног и националног, односно изузетног 

значаја.5 

Специјални резерват природе „Пештерско пољеˮ налази се на територији општина Тутин и 

Сјеница, простирући се на подручју од 3117, 97 ha, сa успостављеним режимима заштите II 

и III степена.  

 

 

3.5.1. Физичко-географске карактеристике 

 

Пештерско поље се налази између Гиљеве на северозападу, Жилиндара и Крушчице 

на југозападу и југу и Јарута и Нинаје на истоку и југоистоку. На северу је развођем 

Секништа (1232 m н. в.) одвојено од слива Увца. Отвореније је у правцу запада према 

долини Бистрице од које је одваја јако снижено развође, те представља затворену 

морфолошку целину елипсастог облика. Ова пространа зараван има карактеристике 

субпланинске климе, са недостатком воде на већем делу територије и великим површинама 

пашњака и ливада погодним за сточарство. Кроз поље протиче река понорница Бороштица, 

дуж које се образују минерално-барска земљишта, где се јавља тресет. 

 За ово заштићено подручје карактеристичан је и низ геоморфолошких одлика као 

што су кречњачки хумови, понори, мразне травне хумке-туфури, мразним процесом 

разривене тресавске површине, солифлукционе терасе, травни прстенови, мигрирајући 

бусенови и крашко-нивационе депресије. 

 

 

 

 

                                                 
5Преузето са сајта www.zzps.rs 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82


Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

42 

 

Слика бр.19. – Пештерско поље 

 

Извор: www.sandzakhaber.net 

Сам карактер рељефа, високе површи и велике крашке депресије као основни 

морфолошки предуслов, учестали извори и обилно плављење дна, посебно у пролеће, када 

се топе снегови и када је највећи број осцилација између позитивних и негативних 

температура, као и дугорочне температурне инверзије и мразове, све је то условило појаву 

периглацијалних процеса и замочваривање подлоге. (Група аутора, 2004.) 

Флора и фауна – Међу значајним врстама флоре и фауне у СРП „Пештерско поље“ су 

барски тролист (лат. Menyanthes trifoliate), барски ушљивац (лат. Pedicularis palustri), мала 

мешинарка (лат. Utricularia minor) чије је ово једино преостало станиште у Србији, затим 

прдавац, ритска сова, планински мрмољак, стеноендемит овог подручја пештерски пуж, 

десет врста тврдокрилаца, две врсте водених гриња, две врсте слатководних пужева и шест 

врста слатководних шкољки за фауну Србије познатих само на овом простору, 39 биљних 

заједница тресавске, мочварне, водене, ливадске, пашњачке, шумске и спорадично 

рудералне вегетације. (Група аутора, 2004.) 
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     Слика бр.20. Барски тролист     Слика бр.21. – Мала мешинарка 

                         

       Извор: www.wikimedia.org          Извор: www.plant-identification.co.uk 

3.6. Специјални резерват природе „Лабудово окно“ 

 

Лабудово окно је Специјални резерват природе који се налази у општини Бела 

Црква, у Јужнобанатском округу. Подручје Дунава на јужном ободу Панонске низије у 

Банату, између простране Делиблатске пешчаре на северу и Дубовачки рит, Лабудово 

окно, ада Чибуклија и Жилава, ушће Караша, обухваћени су границама Специјалног 

резервата природе “Делиблатска пешчара”. Резерватом је проглашен 2006. године и 

заузима површину од 37,33 km². У границе предложеног Рамсарског подручја су укључени 

и вредни акватични екосистеми тог региона, као што су ушће Нере, Завојска ада, као и 

обале Дунава са рукавцима на десној стране реке. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Слика бр.22. – Специјални резерват природе „Лабудово окно“ 

 

Извор: www.ekourb.vojvodina.gov.rs 

3.6.1. Физичко – географске карактеристике  

 

 

Лабудово окно је настало успором Дунава после изградње акумулационог језера на 

Ђердапу. Име је добило по томе што део Великог рита сваке године насељавају лабудови. 

Обухвата јужни руб Панонске низије и значајни део Дунавског слива и реке Нере према 

граници са Румунијом. Након изградње акумулације, ток Дунава је доста успорен и дошло 

је до потапања острвца, нижих делова обале и лагуна дуж јужног дела Делиблатске 

пешчаре стварајући нова водена и влажна станишта. Периодичне речице и слатководне 

мочваре су главни типови влажних станишта, на којима се налази велика разноликост 

водених и мочварних заједница, као и влажне ливаде и степски пашњаци.  

Флора и фауна - Дубовачки рит и плићаци Дунава представљају идеално мрестилиште 

многих врста риба међу којима се налази сом (лат. Silurus glanis), смуђ (лат. Stizostedion 

lucioperca) и кечига (лат. Acipenser ruthenus). Подручје веома значајно за птице водених 

станишта посебно као гнездилиште и зимовалиште за многе врсте као на пример мали 

вранац (лат. Phalacrocorax pygmeus), мала бела чапља (лат. Egretta garzetta), лисаста гуска 

(лат. Anser albifrons) и патка дупљашица (лат. Bucephala clangula). На просторима ван 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4
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строге заштите и шумарских делова простор се користи већином за пољопривреду тј. за 

испашу стоке. (Група аутора, 2009.) 

Ово подручје је једно од специфичних, јединствених и очуваних водених и мочварних 

станишта на доњем току реке Дунав кроз Војводину и Србију, чија су исконска барско 

мочварна станишта добрим делом уништена. Значајне биљне врсте су бели и жути локвањ, 

иђирот, орхидеје и многе друге. Од значајнијих врста ту су шрац, кечига, мали и велики 

вретенар. 

Слика бр.23. – Жути локвањ         Слика бр.24. – Лисаста гуска 

          

                Извор: www.2.bp.blogspot.com                       Извор:www.staklenozvono.rs 

Овај простор је значајно стечиште птица мочварица, гнездилиште врста угрожених на 

целој планети, хранилиште бројних ретких и угрожених врста и најјача миграторна станица 

водене фауне у Србији. Овде је најважније гнездилиште и зимовалиште малог вранца у 

Србији, и локација најбогатије колоније чапљи у земљи, у којој се гнезди и блистави ибис. 

На Лабудовом окну бораве изузетно ретке грабљивице као што су орао белорепан и црни 

орао. Веома богата и разноврсна јата барских птица која броје преко 40.000 јединки 

скупљају се сваке године на водама Лабудовог окна. Ово је најважније зимовалиште 

водених птица у Србији и једно од најважнијих на Балкану. 

Од 39 врста сисара, најзначајнији је слепо куче, са Црвене листе угрожених врста света. 

Ово подручје је њихов најзначајнији репродуктивни центар у Панонској низији, као и за 

врсте љиљака, које су угрожене у целој Европи, а својом исхраном су везане за ова водена 

и мочварна станишта. Барско-мочварне екосистеме настањује и стална микропопулација 

видре. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

46 

 

Основу ловства на подручју Лабудовог окна чини обиље пернате водене дивљачи, чије је 

коришћење ограничено мерама заштите резервата. У будућности треба присутно богатство 

и разноврсност водене авифауне користити за развој посматрања и фотографисања птица. 

Такође је неопходно лов на миграторне врсте смањивати на рачун узгајалишта пловуша 

која треба лоцирати на подручја ван заштићеног природног добра. 

Шумарство се одвија углавном на адама, ограничено мерама заштите. Дунав са рубом 

пешчаре пружа повољне могућности развоја туризма (посматрање и фотографисање птица, 

доживљај пролећне и јесење сеобе мочварне авифауне, лов и риболов, наутички туризам). 

Улагање у туристичко опремање, уз адекватну промоцију, треба да допринесу сврставању 

ове делатности у једну од основних у будућем развоју усклађеним са заштитом природних 

вредности. Ради одржавања пловног пута врши се експлоатација шљунка из корита Дунава, 

уз ограничења прописана режимима заштите. Врши се захватање подземних вода за 

потребе водоснабдевања, и постоји мрежа мелиорационих канала.  

 

3.7. Специјални резерват природе „Засавица“ 

 

И поред интензивних мелиоративних захвата у овом делу Мачве, Засавица је успела 

да од речног језера, сачува свој аутохтони облик водотока карактеристичног за 

равничарске пределе. Прокопавањем канала Модран кроз Мачванску Митровицу, Засавица 

је повезана са Савом, а изградњом бројних канала Засавица се подземним путем напаја и 

дринском водом. Њен значај је у томе што се може сврстати како у текуће, тако и у стајаће 

воде, где пресудну улогу игра човек. Припада Црноморском сливу и једно је од последњих 

таквих подручја, идући од севера ка југу Србије.  

Природни резерват стављен под заштиту државе 1977. године, као природно добро I 

категорије од изузетног значаја. Према „Уредби о еколошкој мрежи“ Министарства за 

заштиту животне средине, подручје СРП „Засавица” је укључено у бројним међународним 

еколошким мрежама. Због присуства заштићених врста од националног и међународног 

значаја, као и за заштиту приоритетних типова станишта, подручје Засавице је 

идентификовано подручје у оквиру међународне еколошке мреже Емералд, међународно 
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значајно подручје за биљке (IPA), међународно и национално значајно подручје за птице 

(IBA), одабрано подручје за дневне лептире (PBA 40) и Рамсарско подручје.6 

 

3.7.1. Физичко - географске карактеристике 

 

Ово је мочварно подручје са поплавним ливадама и шумама површине 1,825 хектара 

уз речицу Засавицу дужине 33,1 километара. Кроз овај резерват тече речица Засавица, 

поток Батар, канали Јовац и Прекопац и постоји веза са реком Савом. Станиште је више 

стотина птица, животиња и риба. У овом резервату обитава риба умбра, а од 2004. године и 

породице даброва, који су уништени пре око стотинак година у целој држави. 2005. године 

Природњачки музеј из Минхена даровао је 16 породица даброва који су се добро 

прилагодили у новој средини – неке породице већ су добиле принове, а све су већ 

изградиле сопствени дом – на води и под водом – у који у просеку уграђују 25-30 кубних 

метара дрва. На Засавици је изграђен објекат за посетиоце – са више лежајева, а од како се 

дабар вратио одржавају се кампови природњака из Србије и више земаља Европе. 

Засавица је и назив за напуштено речно корито, око доње Дрине, некада је била 

корито Саве, па Дрине, а данас је ван хидрографске функције, тако да је фосилно речно 

корито. Природни водотоци који имају највећи значај су реке Сава и Дрина. Низводно од 

ушћа Дрине, Сава знатно мења своје особине, јер Дрина доноси велике количине воде, 

песка и шљунка, те мења протицај и састав дна корита Саве. Услед успора воде Саве, 

дрински песак и шљунак се таложе већ на 1-2 km низводно од ушћа. Сава на свом 

кривудавом току има мали пад, споро тече, па због тога таложи много ношеног материјала 

од кога ствара бројне аде и пешчане спрудове. Остали водотоци гравитирају према реци 

Сави и имају неуједначен протицај у току године. Површинска хидрографија Мачве је 

значајно измењена мелиорацијама. Засавица се пружа правцем југозапад-североисток, а 

настаје код насеља Баново Поље спајањем вода Дубоке Јоваче и канала Прекопац. Код 

Мачванске Митровице се преко канала Модран улива у Саву, прихватајући воде притоке 

Батар и њеном притоком Журавом. Цело подручје уз Засавицу (и Саву) обилује барама и 

                                                 
6 Преузето са сајта www.ekologija.gov.rs 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2005
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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мочварама. За водоток Засавицу, најбитније хидролошке подлоге везане су за просечне,  

односно минималне дотицаје. Просечни дотицаји су значајни, јер дају границе у којима се 

дефинише услов одрживости екосистема, док су минимални дотицаји везани за добијање 

биланса недостајућих количина воде. На количину воде утичу и испуштене воде из насеља 

и индустрије, па то нешто повећава природан отицај са слива.  

Слика бр.25. и бр.26. – СРП „Засавица“ 

 
Извор: Гаврић Н. 

 

У климатском погледу овај простор припада умерено - континенталној  климатској 

зони са јаче израженим континенталним особинама. Према овим подацима средња 

годишња температура ваздуха је 11,4°С, а средње месечне осцилације од 0,2°С у јануару до 

21,7°С у августу. Средњи датуми првог и последњег дана са минималном температуром 

<0°С су 25. октобар и 2. април, са најчешћом минималном температуром током јануара. 

Средња годишња сума осунчавања за осматрани период износи 2093,5 часова, највише у 

јулу 287,9 часова, а најмање у децембру 49,2 час. Падавине су заједно са температуром 

ваздуха, један од најважнијих климатских елемената. Од годишње суме падавина и њихове 

расподеле по месецима, зависи развој живог света и богатства подземних и површинских 

вода. Просечна годишња количина падавина је 614,7 mm, просечан број дана са снегом 

23,6, док је просечан број дана са снежним покривачем 32,2. (Група аутора, 2012.) 
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Годишњи просек релативне влажности ваздуха је 76%. У поменутом периоду, најчешћи 

ветрови на овом подручју се јављају из правца истока-североистока и са запада-

северозапада. У погледу просечних брзина, највећу брзину имају ветрови из 

северозападног правца 3,2 m/sec и северног 2,8 m/sec. (Група аутора, 2011.) 

Флора и фауна- На овом подручју до сада је забележено преко 600 биљних врста. 

Највећи број припада групи таксона широког распрострањења (космополитске и 

еуривалентне врсте), међутим, значајно је присуство ретких и реликтних врста које на овим 

просторима расту на границама својих дисјунктних ареала. 

Посебно је значајно присуство: 

   - белог и жутог локвања (лат. Nymphaea alba, Nuphar luteum); 

   - тестерице (лат. Stratiotes aloides); 

   - локвањића (лат. Nymphoides peltata); 

   - мочварне коприве (лат. Urtica kioviensis) и 

   - иђирота (лат. Acorus calamus). 

Поред ових природних реткости, треба поменити мешинке и зуке тростране, које су 

са списка за Црвену књигу флоре Србије. На Засавици расту борак, ребратица, језичасти 

љутић и панонски различак  – ендемска врста Панонске низије. Ове врсте су увршћене у 

први том „Црвене књиге флоре Србије“ као крајње угрожени таксони у флори Србије. 

Присутне биљне врсте изграђују различите типове вегетације. Главно обележје вегетацији 

овог подручја дају богате, врло често монодоминантне састојине тестерице. На локалитету 

пашњак Ваљевац забележена је ретка и све више угрожена, мочварна заједница Acoro-

Glyceretum maximaе. (Станковић, 2002.) 

Шумску вегетацију изграђују разне хидрофилне шуме пољског јасена са различитим 

учешћем тополе, врбе и црне јове. На алувијалним гредама појављују се заједнице храста 

лужњака и граба. (Станковић, 2002.)  

Гљиве су заступљене са чак 310 врста. Лековите врсте Ganoderma lucidum и Shizophillum 

commun, такође се могу наћи у Резервату. Присутних 8 врста налазе се и на Црвеној листи  

гљива  Европе. Маховине су присутне са 46 врста и представљају 10,45% од укупног броја 

у  флори  Србији. Врста Ricciocarpus natans ретка акватична маховина у Србији је 

пронађена је само у Засавици. (Група аутора, 2011. ) 
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Засавица је дом за још 37 врсти слатководних и копнених пужева, 150 врсти паукова, 56 

врста дневних лептира, од чега је шест врста на Европској црвеној листи, једна врста се 

налази на Светској црвеној листи. (Група аутора, 2011.) 

Птице су заступљене у Засавици са 190 врста. Према IUCN критеријуму за подручје 

Европе, најугроженија врста на Засавици је сиви соко (лат. Falco peregrines) са  статусом  

EN. Сисари су заступљени са 65 врста, што представља 67,71 % фауне сисара Србије и 

чине ово подручје веома значајним за диверзитет фауне сисара на националном  нивоу. 

(Група аутора, 2011.) 

Посматрано подручје у целости се налази у ратарско – сточарском макрореону, који 

обухвата низијске и уравњене абразионе области, веће речне долине и друге терене на 

којима преовлађују плодна земљишта. У источним и централним деловима посматраног 

подручја, преовлађују различити типови чернозема, који је у целини најзаступљеније 

земљиште. У северним деловима посматране целине (приобаље Саве) и западним деловима 

(приобаље Дрине), преовлађују плодни алувијални наноси. У значајној мери јављају се 

ливадске и ритске црнице и гајњаче, док су остали типови земљишта присутни само 

фрагментарно, у назнакама.  

 

 

 

3.8.Специјални резерват природе „Ковиљски- Петроварадински рит“ 

 

Подручје Ковиљског и Петроварадинског рита, Крчединске аде и део  

Гардиновачког рита издвојени су за заштиту као специјални резерват природе „Ковиљско-

петроварадински рит“. Резерват је ритски комплекс дуж Дунава и простире се на 4.840 

хектара. Под заштитом је државе од 1998. године као природно добро од изузетног значаја 

и сврстан је у прву категорију заштите. 

У резервату је на снази тростепени систем заштите: под режимом првог степена 

заштите је 509 хектара (10,5%), режим другог степена заштите чини 2.082 хектара (43%) и 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
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трећи степен 2.249 хектара (46,5%). Пo IUCN класификацији рит спада у IV категорију - 

Станишта и друга управљива подручја (енгл. Habitat and Species Management Area). 

Ковиљско-петроварадински рит је 1989. године проглашен за међународно значајно 

станиште птица (IBA). Године 2004. је уврштен у списак заштићених подручја зависних од 

воде и значајних за басен Дунава (ICPDR - International Commission for the Protection of the 

Danube), 2005. године постаје IPA станиште (међународно значајно биљно подручје) и 

налази се на списку влажних подручја листе Рамсарске конвенције. Као Рамсарско 

подручје проглашено је 2012. године, и заузима површину од 8.292 ha. 

IBA подручје заузима 5.500 хектара и поред СРП-а обухвата и Крчединску и Лочку 

аду. За миграцију птица посебно је важна Крчединска ада са очуваним плавним 

пашњацима и депресијама. Плантаже шумских култура заузимају чак 55,6% резервата, што 

чини један од највећих притисака на резерват. 

3.8.1. Физичко – географске карактеристике 

 

Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит“ смештен је у 

најнижој геоморфолошкој целини алувијалној равни Дунава. У инундационој равни Дунава 

уз десну обалу смештен је Петроварадински рит, а уз леву обалу простире се Ковиљски 

рит, Крчединска ада и Гардиновачки рит, од кога је део у резервату. Дунав својом матицом 

од Петроварадинске стене прелази на леву обалу вршећи ерозију, док уз десну обалу врши 

акумулацију. Услед честог плављења Дунава у инундационој равни одвијају се 

флувијално-ерозивни и акумулативни процеси. Током холоцена меандрирање Дунава било 

је знатније, па је и инундациона раван уз леву обалу знатно шира. Ковиљски рит је тако на 

појединим местима широк око 5 km.  

Дунав на овом подручју ствара различите облике микрорељефа. Геоморфолошки 

облици на инундационој равни су рецентни. На инундационој равни, појављују се две 

групе геоморфолошких облика, ерозивних и акумулативних. У ерозивне спадају меандри, 

рукавци, односно стари речни токови, а у акумулативне плићаци, речне аде и обалске 

греде. Сви ови облици микрорељефа се због сталних промена динамичких својстава тока 

Дунава у непрестано мењају. 
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„Ковиљско-петроварадински рит“ налази се у инундационој равни Дунава и као 

такав подложан је највећим делом дејству његових поплавних вода, као и  подземних вода, 

које су у корелацији са колебањем нивоа живог тока Дунава. 

Поплаве су најчешће у другој половини пролећа, а изазване су топљењем снега и 

учесталим падавинама, као и у јесен, за време јесењих киша. Велике воде Дунава током 

којих је цео рит био под водом, почевши од 1880. године, десиле су се око петнаест пута. 

Воде које се изливају из корита Дунава и плаве ниже терене јављају се скоро сваке године. 

Највише греде су ређе плављење. Појавом великих вода током неких година цео рит је под 

водом. Поплавне воде Дунава улазе у рит при нижем водостају преко рукаваца и 

вештачких изведених водотока-канала, а при високом водостају директно га преплављу. 

Флора и фауна - очуваност екосистемске разноврсности карактеристичне за плавна 

подручја најбоље се огледа у бројним врстама шума, као што су ритске шуме храста 

лужњака, јасена и веза, црне и беле тополе, шуме беле врбе, затим у влажним ливадама где 

се јављају заједнице оштрица, белог и жутог локвања, воденог орашка и др. До сада је 

забележено је 443 таксона виших биљака. Врсте значајне за заштиту водених станишта су 

непачка,водена брадица, жути и бели локвањ, водени орашак, мешинка, иђирот, разноротка 

(лат. Marsilea quadrifolia) која се јавља на Крчединској ади, где се налази једна од највећих 

и најбројнијих популација ове врсте у Србији), водушка и др. Из групе гмизавца издвајају 

се барска корњача, белоушка, рибарица, ливадски гуштер, зелембаћ, ескулапов смук.  

Специјални резерват је значајан као изузетно природно плодиште риба као и станиште 

риба тог дела тока Дунава у свим фазама њиховог развоја.Од ихтиофауне издвајамо 

вијуница, чиков, балавац, гавчица, кечига, штука, деверика, буцов, кечига, шаран и др. У 

њему се може наћи укупно 46 врста риба. 

Резерват је посебно значајан због великог броја птица које се могу пронаћи у њему: 172 

врсте птица (више од 60% миграторних врста) од чега 103 врсте са статусом природне 

реткости. Посебан међународни значај овом простору дају две врсте птица: црна рода (лат. 

Ciconia nigra) са процењених 8-10 гнездећих парова и орао белорепан (лат. Haliaeetus 

albicilla) са два пара. Остале регистроване ретке и угрожене врсте птица су: црна луња (лат. 

Milvus migrans), орао осичар (лат. Pernis apivorus), зелена жуна (лат. Picus viridis), жути 
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вољић (лат. Hippolais icterina), гак (лат. Nycticorax nycticorax), црвенокљуни лабуд, велика 

бела чапља (лат. Casmerodius albus), мала бела чапља. 

Слика бр.27 и  бр.28. -  Међународно значајне врсте – црна рода и орао белорепан 

 
Извор: www.vulture.org.rs   Извор:www.eagledirectory.org 

 

3.9. Предео изузетних одлика „Власина“ 

 

У циљу заштите природе Власинског краја уложено је много труда и рада, што је 

кулминирало израдом Студије заштите Предела изузетних одлика Власина. Ову студију 

израдио је Завод за заштиту природе Србије 2006. године, на основу које је подручје 

Власине исте године проглашено за Предео изузетних одлика. Укупна површина 

заштићеног подручја Предела изузетних одлика „Власина“ је 12.740,90 хектара. (Група 

аутора, 2014.) 

На основу Правилника о категоризацији заштићених природних добара („Сл. 

гласник РС“, бр. 30/92) утврђено је да ПИО „Власина“ припада I категорији заштићених 

природних добара. „У складу са Законом о заштити природе и Уредбом о еколошкој 

мрежи, због својих природних вредности Власина представља и еколошки значајно 

подручје уврштено у Еколошку мрежу Србије“. (Група аутора, 2014.) 

Да ПИО „Власина“ представља значајно подручје које је потребно заштити због 

својих вредности, сведоче и бројни међународни статуси који су му додељени. 

Конвенцијом о мочварама које су од међународног значаја нарочито као станишта птица 
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мочварица, познатом као Рамсарска конвенција, заштићено добро Власине је стављено 

на међународну листу влажних станишта. „Овом конвенцијом се као најрањивији 

екосистеми штите области мочварних земљишта, ритова, тресетишта и вода, било 

природне или вештачке, сталне или повремене, са стајаћом или текућом водом, слатком 

или сланом, укључујући области морске воде чија дубина за време осеке не прелази 6 

метара. Нарочито је важна заштита птица мочварица које су еколошки зависне од 

мочвара“. (Група аутора, 2012.) 

Значајна подручја за птице, тзв. IBA подручја (IBA - Important Bird Area) су 

подручја препозната као глобално значајна станишта за заштиту популација 

орнитофауне. Тренутно постоји око 10.000 IBA подручја, а Власина је једно од њих. 

Део заштићеног природног добра Власине налази се у оквиру PBA подручја (PBA Prime 

Butterfly Area), тј. подручја за дневне лептире. PBA подручја су одабрана значајна 

станишта лептира у Европи, фокусирана на циљне врсте лептира који су приоритет 

заштите.7 

Власина представља и једно од IPA подручја - значајних подручја за биљке (IPA-

Important Plant Area). Својим критеријумима и методологијом IPA обезбеђује оквир за 

идентификацију приоритетних биљних подручја за имплементацију 5. Циља Глобалне 

стратегије за заштиту биљака (Target 5 of the Global Strategies for Plant Conservation), а у 

циљу заштите и очувања најважнијих биљних подручја. 

„Због присуства одређених угрожених дивљих биљних и животињских врста и 

одређених станишних типова који се налазе на резолуцији 4. и 6. Конвенције о очувању 

европске дивље флоре и фауне и природних станишта, познатије као Бернска конвенција, 

Власина представља потенцијално ЕMERALD подручје у оквиру међународне 

EMERALD еколошке мреже, која се заснива на истим принципима као и мрежа 

NАTURA 2000, а формално се посматра као припрема за имплементацију Директиве о 

стаништима и интеграције у ЕУ“. (Група аутора, 2014.) 

 

 

                                                 
7Преузето са сајта www.bc-europe.eu 
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3.9.1.Физичко – географске карактеристике 

 

Сама чињеница да Власинско језеро са својом околином носи статус Предео 

изузетних одлика јасно и недвосмислено указује да се ради о подручју изузетних 

природних вредности очуваних у изворном или слабо измењеном облику. Како се наводи 

у Члану 2 Уредбе о заштити Предела изузетних одлика „Власина“: „Предео изузетних 

одлика „Власина” ставља се под заштиту да би се очували лепота предела власинске 

висоравни и непотопљени делови некадашње власинске тресаве, разноврсност биљног и 

животињског света са 850 врста биљака и 180 животињских врста кичмењака, а посебно 

ретке и ендемичне врсте дивље флоре и њихова станишта, богата фауна птица и значајне 

и ретке врсте сисара, гмизаваца и водоземаца, да би се очувала разноврсност риба и 

побољшало стање њихових насеља, да би се очувао и унапредио квалитет вода, ваздуха, 

земљишта и других природних ресурса и чинилаца животне средине и створили услови 

за планско уређење и одрживо коришћење заштићеног подручја у интересу науке, 

образовања, културе и развоја рекреације, туризма и пољопривреде“. (Службени гласник 

Републике Србије, 2006) 

Власина се издваја као висораван, „заталасана површ“ или високо и заравњено развође 

између река Врле, Божице, Јерме и Власине, које својом регресивном ерозијом још 

нису начеле високу површ. Читав простор је највећим делом изграђен од кристаластих 

шкриљаца власинског комплекса рифејско-камбријске старости.  

Након смиривања глобалних геотектонских процеса последње алпске орогенезе, 

примат у формирању рељефа преузели су егзогени геоморфолошки процеси са 

флувиоденудационим усецањем, уравњивањем и модификовањем грубог тектонског 

рељефа до савремених облика.  

Доминантан хидрографски објекат и основна вредност због кога је ПИО „Власина“ 

стављен под законску заштиту државе јесте Власинско језеро. Заштићено подручје 

обухвата Власинско језеро и његову околину у којој постоје и други хидрографски 

објекти чија је заштита од једнаке важности. Вредност хидрографских објеката и 

њихових карактеристика је вишеструка – одликују се биолошким, привредним, 
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економским, хидроенергетским, туристичким и другим вредностима, што додатно 

наглашава потребу њихове заштите и одрживог коришћења. 

О вредности хидролошких карактеристика Власине најбоље сведочи њихово 

уврштавање на Листу објеката хидролошког наслеђа Србије. На ширем подручју 

Власинског језера издвојено је шест објеката хидролошког наслеђа: Власинско језеро, 

Власинска тресава, затим три реке – Божичка (Драговиштица), Власина и Врла, и извор 

Бела Вода. (Група аутора, 2014) 

Власинско језеро је антропогеног порекла, настало преграђивањем реке Власине на месту 

њеног истицања из Власинског блата. Пуњење језерског басена водом трајало је пет година 

(1949-1954. године), при чему је потопљено око 2/3 некадашње Власинске тресаве. Са 

површином од око 16 km² спада међу највећа језера у Србији, а са надморском висином 

између 1195 и 1213 m спада у ред највиших акумулација на Балканском полуострву 

(Марковић, 1966.). 

Слика бр.29. – Поглед на Власинско језеро 

 

Извор: www.serbia.com 

Флора и фауна - До сада је на подручју Власине откривено и регистровано 956 биљних 

врста и подврста. Од тога, 91 врста се може уврстити у неку категорију угрожености 

биљака у Србији. С обзиром на оволики број угрожених врста јасно је да се ради о 

изузетно вредном подручју, посматрано са флористичког аспекта, о чему говори и 

чињеница да је ово подручје уврштено у тзв. IPA подручја (Међународно значајна 

ботаничка подручја). Осим тога, поједине врсте налазе се и у Црвеној књизи флоре 
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Србије 1. У ред најугроженијих врста спадају маљава бреза, језичасти љутић, мала 

мешинка, мали јежинац, орхидеја и друге. На подручју Власинске висоравни 

регистровано је 45 ендемита и 30 субендемита (каранфилић, звездаста прилепка, 

длакави пашканат, родопски блаженак и др.) који заједно чине око 8% укупне флоре 

Власине. Флору Власине одликује и велико присуство лековитих биљних врста, затим 

врста које се употребљавају у исхрани или су нашле примену у различитим гранама 

индустрије (хајдучка трава, кантарион, мајчина душица, јагорчевина, шумска јагода, 

као и разне врсте печурака итд.). Посебну вредност имају врсте из рода боровница - 

обична боровница, пасја боровница и брусница. Специфичност овог подручја 

представља вегетација тресетних станишта. Посебан куриозитет чини биљка росуља 

(лат. Drosera) – по узгледу слична љубичици, која је позната под називом биљка 

инсектождер.  

Регион Власине има изразито богату орнитофауну, што је пре свега последица 

разноврсности станишта, међу којима су посебно важна водена станишта која се 

увек одликују високим диверзитетом птица. Због тога је ово подручје, које обухвата 

шири простор од заштићеног подручја (обухвата Власинску акумулацију, Варденик, 

Чемерник, Бесну Кобилу, Глошку планину, Вртоп и долину Божице), уврштено у 

тзв. IBA подручја (значајна подручја за очување птица), чиме добија на 

међународном значају.  

Слика бр. 30. - Степски соко        Слика бр.31. – Росуља 

             

Извор: www.naturephoto-cz.com   Извор: www.edukacija.rs 
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До сада је на овом подручју регистровано око 150 врста, од којих око 110 има 

статус гнездарица, а процене укупног диверзитета орнитофауне су 180 врста. Као 

посебно ретке и значајне врсте издвајају се сива чапља, велики вранац, прдавац, 

ћубаста патка, велика шева и друге. Нарочито значајна гнездарица и реткост овог 

подручја је степски соко, који је тренутно једна од најугроженијих птица грабљивица 

у Србији и у Европи. (Група аутора, 2014) 

 

 

3.10. Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ 

 

Специјални резерват природе „Горње Подунавље” налази се у западном делу Бачке, 

дуж леве обале Дунава. Простире се на површини од 19.618 хектара шума, ливада, бара и 

мочвара, укључујући саму реку Дунав и њене бројне меандре.  

Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ представља део великог ритског 

комплекса који се протеже кроз суседне државе Мађарску и Хрватску и, посматрано у 

целини, представља једно од последњих великих еколошких ритских подручја на тлу 

европског континента. На богатство биолошке разноврсности указује висок степен 

диверзитета вегетационих типова, који је представљен са 156 различитих синтаксономских 

јединица у оквиру 14 класа, 18 редова, 32 свезе и 51 биљне заједнице, које изграђује преко 

1.000 биљних врста. Део овог богатства се огледа и у присуству 55 врста риба, 11 врста 

водоземаца, 9 врста гмизаваца, 230 врста птица и 51 врсте сисара, као и огроман број 

бескичмењака, од којих се издваја фауна лептира са преко 60 врста дневних лептира. 

Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ састоји се од неколико целина: 

- Моноштрског рита; 

- Апатинског рита; 

- Карапанџе; 

- Штрпца и Козаре. 
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Нацртом просторног плана Специјаног резервата природе „Горње Подунавље“ утврђена су 

три степена заштите:  

- I степен заштите заузима свега 1,3% територије Специјалног резервата; 

- II степен заштите заузима површину од 4.843,81 хектара 24,7% планске територија 

– подразумева тзв. Зону туризма без додатне изградње где се могу одвијати 

туристичке активности и постојати туристички објекти компатибилни са типом 

заштићености подручја али без додатне изградње; 

- III степен заштите обухвата највећи део простора Специјалног резервата, 74% 

укупне територије – зона за изградњу одрживог туризма у којој је дозвољен развој 

одрживог туризма (Група аутора, 2009.) 

Слика бр.32. – Мапа Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ 

 
Извор: www.dnevnik.rs 

 

О значајности Горњег Подунавља најбоље говори веза са неколико међународних  статуса 

заштите. Због познатих орнитолошких вредности ово природно добро је под именом 

„Горње Подунавље ор Моноштор”, 1989. године уврштено у регистар IBA подручја. На 

листи Рамсарских подручја нашло се 2007. године. Као IPA подручје Горње Подунавље је 

заведено 2007. године. У септембру 2013. Горње Подунавље је заједно са широм околином  

номиновано за UNESCO прекогранични Резерват биосфере Мура-Драва-Дунав.  Коначно, 

Специјални резерват природе је део Европског зеленог појаса. „Европски зелени појас је 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

60 

 

паневропска иницијатива која обухвата 22 државе у циљу стварања еколошке мреже дуж 

трасе некадашње Гвоздене завесе, која наглашава значај повезивања заштите 

биодиверзитета и одрживог руралног развоја. Циљ Европског зеленог појаса је интеграција 

потреба локалних заједница и заштите природе кроз прекограничну сарадњу.“ Посебан 

значај овог зеленог појаса је уједињење држава Европе и то оне које су чланице Европске 

Уније, које су кандидати за чланство и оне које то нису. (Група аутора, 2014.) 

 

3.10.1. Физичко – географске карактеристике 

 

СРП „Горње Подунавље” представља саставни део европског коридора VII, налази 

се у северозападном делу Србије (у оквиру АП Војводине) и захвата западни део Бачке, 

простирући се уз леву обалу реке Дунав. Највећим делом ово подручје се поклапа са 

Специјалним резерватом природе „Горње Подунавље”, где се на западу граничи са Парком 

природе „Копачки рит” у Хрватској, а на северу са Националним парком „Дунав-Драва” у 

Мађарској. Читаво подручје „Горње Подунавље” представља низијски терен чију окосницу 

чини велики ритски комплекс који се простире на територији Србије, Хрватске и Мађарске 

(једно од последњих великих ритских оаза на тлу Европе). Површина подручја износи 

1.528 km2 и на њему данас живи 130.076 становника (са највећом густином насељености у 

урбаним центрима, Сомбору и Апатину). 

Флора и фауна - У изузетном флористичком богатству Горњег Подунавља, 

доминантан утицај има његова дендрофлора тако да половину свих површина чине шумски 

екосистеми. Најзначајније врсте су храст лужњак, бела топола, црна топола, бела врба, 

пољски јасен и вез. Ове врсте граде еколошки вредне аутохтоне шумске заједнице, често 

називане и ритске шуме. Проблем отежаног природног обнављања шума, свеприсутан на 

овим просторима, премоштава се допуњавањем вештачким обнављањем од стране човека, 

што доводи до увећања нивоа учешћа аутохтоних врста до процента прописаног 

десетогодишњим Програмом конверзија алохтоних у аутохтоне шуме направљеним у 

сарадњи са Покрајинским Заводом за заштиту природе. 

Типичне жбунасте врсте Горњег Подунавља су свиб и глог од којих је нарочито 

значајан панонски субендем црни глог, присутан најчешће у заједници с лужњаком. 
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Три врсте са подручја резервата су обрађене у првом тому Црвене књиге флоре 

Србије - "Ишчезли и крајње угрожени таксони": ребратица (лат. Hottonia palustris), 

кукурјак (лат. Eranthis hyemalis) и борак (лат. Hippuris vulgaris ), али је сигурно да ће овај 

попис у будућности бити и проширен. Значајне врсте из породице орхидеја су пурпурни 

каћунак, мочварни каћунак и усколисни каћунак. Реликтног значаја је и субмедитерански 

флорни елемент закржљала перуника (лат. Iris spuria ). Локалитет Штрбац интересантан је 

по томе што се овде налази једино очувано налазиште змијског љутића у Војводини, али и 

по појави сланих ливада – слатина са својом халофитном вегетацијом. Међу најлепше 

становнике резервата свакако спадају и бројни бели и жути локвањи који су, иако 

непревазиђеног естетског значаја, показатељ свеопштег замуљавања ових ритова. 

Капиталну вредност „Горњег Подунавља“ свакако чини његова фауна, због које ово 

подручје представља једну од вазних тачака европског биодиверзитета. Ово подручје је 

станиште орла белорепана и црне роде, две изузетно ретке и угрожене врсте, овде 

настањене у изузетној густини. О значају овог подручја као орнитолошке станице посебно 

иде у прилог податакда су оне само две од 248 забележених врста птица на подручју овог 

природног добра, иако се са сигурношћу може рећи да је њихов број далеко већи.  

Слика бр.33. -  Горње Подунавље као зимовалиште птица 

 
Извор: www.gornjepodunavlje.net 

 

Карактеристичне су мешовите колоније чапљи, које могу бројати више стотина 

гнездећих парова. Од грабљивица, нарочито је значајно гнежђење црне луње и степског 

сокола. Осим за велики број гнездарица, Горње Подунавље је изузетно значајна тачка за 
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миграцију популација са севера и североистока Европе. Зими се овде нађе и преко 60.000 

примерака разних врста птица.  

Један од истинских симбола Горњег Подунавља и најатрактивнијих представника 

европске фауне, јелен (лат. Cervus elaphus), вековима већ одолева свим притисцима и 

опстаје на овим просторима. Поред јелена, подручје Горњег Подунавља насељава још 50 

врста сисара. Типични представник је дивља свиња, којој густе шуме и обиље воде пружају 

идеалне услове за развој. Од природних реткости ту су: дивља мачка, куна белица, куна 

златица, ласица, јазавац и видра.  

Слика бр.34. и бр.35. -  Јелени и дивље свиње у СРП „Горње Подунавље“ 

 

Извор: www.gornjepodunavlje.net 

 

Горње Подунавље, а нарочито његов јужни део, Апатински рит, спада у најбоља 

мрестилишта на средњем току Дунава. Првенствено зато што је изградњом одбрамбеног 

насипа ипак готово 5000 ха остало у плавној зони, што представља идеалне терене за мрест 

риба; велики број плитких и топлих рукаваца Дунава обраслих вегетацијом. Захваљујући 

томе, ихтиофауна Горњег Подунавља данас броји изузетно велик број врста од којих шест 

спадају у природне реткости: гавчица, источна говедарка, чиков, балавац, велики вретенар 

и мали вретенар. Данас су популације риба Горњег Подунавља доста угрожене. Готово 

свака трећа врста риба која настањује воде Дунава у овим крајевима налази се на списку 

угрожених врста. 
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4. Приказ антропогених вредности у Рамсарским подручјима 

 

Иако је Рамсарска конвенција настала као мрежа која првенствено штити мочварна 

подручја у малој мери измењена антропогеним утицајем, не могу се изоставити помена 

бројне антропогене вредности који се налазе на територији заштићених добара. У наредном 

делу рада биће поменуте основне антропогене вредности које у будућем периоду треба 

валоризовати и укључити у могућу туристичку понуду. 

У Специјалном резервату „Стари Бегеј – Царска бара“ сеоска насеља се налазе изван 

граница заштићене територије, али осмишљавање понуде поред простора резервата узима у 

обзир и њихову непосредну околину. Најпознатији је дворац „Каштел” у селу Ечка, 

надомак резервата, некадашње власништво породице Лазар која је око 160 година владала 

овим местом. На отварању дворца, поред присуства најбогатијих угарских властелина, 

свирао је и Франц Лист. Каштел је временом постао центар друштвеног живота шире 

околине, а припадници породице користили су га до 1893. године када је умро њихов 

последњи потомак. После овога дворац је имао различите намене, да би коначно био 

претворен у хотел и ресторан и потпуно реновиран.  

Слика бр. 36. – Дворац Каштел 

 
Извор:www.superodmor.rs 

 

Три сеоске цркве представљају интересантне споменике културе. Српска православна 

црква је једна од најстаријих православних цркава у Војводини, и изграђена је 1711. 

године. Под заштитом је државе као историјски споменик необичног изгледа, са кровом од 
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шиндре и зидовима од черпића, облепљеним блатом. Румунска православна црква 

изграђена је у периоду 1844-1850. године и карактеристична је по позлаћеном иконостасу, 

а у Римокатоличкој цркви налазе се дела сликара фламанске школе Ван де Венеа. 

У непосредној близини резервата налази се село Бело Блато, познато по етно центру, 

изграђеном пре неколико година у оквиру пројекта „Еко-етно комплекс Царска бара – Бело 

Блато”, како би се промовисала војвођанска села. Етно центар се састоји од етно куће, етно 

дворишта, етно сувенирнице и Међународног истраживачког центра. Етно центар, као 

симбол културне баштине овог простора, треба да се посматра и као комплементарна 

вредност, чије валоризовање заједно са специјалним резерватом у његовој близини, може 

да допринесе широј туристичкој афирмацији овог дела Банат. 

Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ -  Културне и привредне вредности 

представљају предуслов регионалног развоја села, која се налазе у околини Лудаша, као 

што су Лудаш, Хајдуково, Шупљак, Носа и Бачки Виногради. Ово се може објаснити 

заједничким пореклом становништва, пошто су сва села настала као насеља мађарских 

досељеника из Сегедина у 19. веку, што је довело до развоја сличних обичаја, начина 

живота и привређивања. Посебну туристичку атракцију представља стогодишњи 

амбијентално уређен салаш Рока, који се налази на источној обали Лудашког језера. 

Посебно треба истаћи Међународни волонтерски камп, који уназад пет година организује 

група младих заљубљеника у природу окупљених око Младих истраживача Србије. 

Слободно време, учесници овог кампа могу да искористе за организовани обилазак Палића 

и Суботице, уз могућност конзумирања домаћих специјалитета.  Предност овог кампа је и 

та што су волонтери у прилици да посете реку Тису код Кањиже и да уживају у призору 

„цветања Тисе“, имајући у виду податак да је Тиса једно од два преостала места на целој 

планети на којој се инсект Palingenia longicauda, познат као „Тиски цвет“, још увек може 

видети. По правилу, Тиски цвет се појављује сваке године у јуну месецу, када у роју изнад 

мирне воде ове равничарске реке изводи свој чудесни љубавни плес. (Топаловић, 2010.) 

Такође, по подацима Међуопштинског завода за заштиту споменика културе из 

Суботице, у границама овог Специјалног резервата природе се налазе три непокретна 

културна добра: 

 Археолошко налазиште „Буџак“, у селу Лудаш из доба палеолита; 
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 Археолошко налазиште „Бисерна обала“ у селу Носа , такође из доба палеоита; 

 Салаш Рока.  

 

На територији Специјалног резервата природе „Слано Копово“ нема културно-

историјских споменика. У његовој близини налазе се остаци цркве Араче, која је од стране 

стручњака сврстана у споменик првог реда, једини те важности на овом простору. Арача 

представља један од најстаријих споменика културе у Банату и потиче са краја XII или 

почетка XIII века и изграђена је на темељима старије цркве из XI века, чији су остаци 

пронађени североисточно од Новог Бечеја, 12 km према Новом Милошеву. Црква је под 

заштитом државе као споменик културе од 1968. године, а такође је под заштитом 

UNESCO-а. Арача је паљена и пљачкана од стране Монгола и Кумана у XIII веку, да би 

била обновљена у XIV веку, а 1551. године војска Мехмед Паше Соколовића ју је заузела и 

претворила у џамију. Касније, протеривањем Турака, поново је преобраћена у цркву. Док је 

постојала као црква, око ње је, током целог средњег века, било насеље. Грађена је у стилу 

бенедиктанских цркава као тробродна базилика са три полукружне олтарске апсиде. 

Монументалних је димензија, а материјал који је коришћен приликом изградње сведочи о 

њеној раскоши (мермер, тесани камен, опека и пешчар). Приликом откопавања остатака 

Араче 1897. године нађена је арачка спомен плоча која се чува у националном музеју у 

Будимпешти.  (Бранков, 2010.) 

Значајни културно-историјски споменици у околини Специјалног резервата природе 

„Засавица“ су Сирмиум, некадашњи антички град и један од четири престонице Римског 

царства.  Претпоставља се да су га основали Илири у 1. веку наше ере, а захваљујући реци 

и пловидби, град се брзо развијао и растао. Треба поменути још споменик Боју на Равњу , 

споменике Јеврејима - жртвама фашизма у Засавици, и споменик Стојану Чупићу. 

На територији Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“, нема 

значајних антропогених добара. Посебно се истичу насеља Ковиљ, Гардиновци и 

Петроварадин, која се једним делом налазе на заштићеном подручју. Ковиљ је старо бачко 

село вишевековне историје и богате традиције, а први пут се помиње 1301. годиине. На 

налази се Манастир Ковиљ, који је према легенди основао Свети Сава са калуђерима из 

Фрушкогорског манастира Привина глава. У области Ковиљског атара налазе се, до сад 
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откривена 3 археолошка локалитета, мада постоји могућност да их има и више. Познати су 

локалитети: „Нове земље“, „Јарак“, „Виногради“ и „Ђурагић Рогај“ (Група аутора, 2012.). 

Најстарији трагови насеља Петроварадин досежу до келтских времена, односно до 1. века 

старе ере. Током векова је мењао своје намене и владаре. Био је римска погранична 

тврђава, затим мађарски утврђени манастир, ког 1526. године заузимају Турци, а 1691. 

године Аустријанци. (Група аутора, 2012.) 

На подручју ПИО „Власина“ и њеној ближој околини налази се неколико сакралних 

објеката.У селу Власина Рид је од некадашњег манастира остала само обновљена црква Св. 

Илије из 1838. године, а у селу Клисура налази се црква Св. Тројице из 1878. године. Од 

верских објеката ван граница заштићеног добра истичу се црква Св. Николе у селу Божица 

и манастир Св. Ваведења Пресвете Богородице у селу Паља. Црква Св. Николе потиче из 

XIV века, а старији мештани села верују да је црква подигнута на темељима старе цркве 

која датира из III века, али такве тврдње нису доказане. На зидовима цркве постоје очувани 

записи који датирају из XVII века16. У селу Паља, недалеко од бугарске границе, на левој 

обали реке Паљевице, налази се манастир Ваведења Пресвете Богородице. Археолошким 

истраживањима утвђено је да манастир потиче из XIII века. Манастир је фрескописан, 

живопис на иконостасу датира из 1893. године, а на спољном зиду налази се плоча 

исписана на старословенском језику. Постоји предање да је манастир једном приликом 

посетио и свети Сава на свом путу за Цариград. У близини манастира налази се извор 

Свете Петке, чија вода је по веровању лековита. (Група аутора, 2014.) 

 

5. Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 

 

Седамдесетих година прошлог века јављају се бројне иницијативе за заустављање 

загађивања и деградације животне средине, односно нестајања биолошких врста и њихових 

аутохтоних станишта. Имплементација Конвенције о мочварним подручјима од 

међународног значаја нарочито као станишта птица мочварица (Рамсарска конвенција) у 

Републици Србији се реализује кроз изградњу капацитета за примену и спровођење обавеза 
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које произилазе из те конвенције као и усаглашавање са савременим међународним 

нормама и стандардима у овој  области.  

Основни циљеви Конвенције о биолошкој разноврсности су уважавање биолошке 

разноврсности, одрживо корићење биолошких ресурса и једнака подела користи које 

проистичу из коришћења генетичких ресурса и биотехнологија. Убрзани друштвено- 

економски развој врши перманентни притисак на екосистеме и компоненте 

биодиверзитета.  

На Београдској Конференцији донета је „Београдска Декларација о заустављању губљења 

биодиверзитета“, у оквиру које је посебно истакнута синергија између секторских 

политика развоја које резултирају деградацијом односно променама станишта  

(пољопривреда, урбанизација, просторно планирање), пројекти и норме у функцији 

спровођења обавеза које произилазе из потписане Рамсарске конвенције. 

 „Основни принципи Конвенције о мочварним подручјима од међународног значаја 

нарочито као станишта птица мочварица (Рамсарска конвенција) подразумевају: „Мудро 

коришћење мочварних подручја; фундаменталне еколошке функције акватичних 

екосистема као регулатора режима вода и као станишта флоре и фауне нарочито птица 

мочварица и миграторних водених птица; природне ресурсе од велике економске, 

културне, научне и рекреационе вредности; координисану међународну сарадњу 

(синергију) на свим нивоима (међународни, регионални, национални) у функцији очувања 

и одрживог коришћења биодиверзитета и ресурса акватичних  екосистема.“ (Група аутора, 

2009.) 

У оквиру Рамсарске конвенције установљен је посебан тзв. Мали рамсарски фонд, 

ради финансирања заштите мочварних подручја у земљама у развоју. Фонд је углавном 

финансиран преко добровољних прилога чланица Конвенције или заинтересованих  

организација. Овај фонд је од посебног значаја за нашу земљу јер је из њега добијена  

финансијска помоћ за пројекат „Ревитализација влажних ливада Лудашког језера“,  чија је 

релизација завршена. 

Пројекат „Инвентар мочварних и других водених станишта у Републици Србији“ је 

завршен. Процес инвентаризације подразумева идентификовање водених станишта и 
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њихових карактеристика. Урађена је инвентаризација водених станишта на националном и 

регионалном нивоу и урађена је база података. 

Инвентар представља листу водених станишта која садржи податке о њиховом 

положају, величини, физичким и биолошким одликама, статусу заштите и значају. 

Направљена је прелиминарна листа око 120 водених станишта/акватичних екосистема која 

би могла да испуне критеријуме Рамсарске конвенције за статус од међународног или 

националног значаја. Урађена је валоризација ових подручја што представља основу за 

утврђивање приоритета за номиновање на Рамсарску листу мочварних подручја од 

међународног значаја и израду Акционог плана очувања мочварних подручја/водених 

станишта Републике  Србије. 

Влажна станишта представљају најпродуктивније али и најугроженије екосистеме у 

нашој земљи. У жељи да се представе вредности, значај и потенцијал влажних станишта, 

као и култура, обичаји и традиције локалног становништва, Покрајински секретаријат за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, још 2008. године, покренуо је 

едицију „Рамсарска подручја Војводине“. 

До сада су обављене три монографије у оквиру едиције „Рамсарска подручја 

Војводине”, и то: „Стари Бегеј – Царска бара“, монографија посвећена Обедској бари, а 

представљено је и Слано Копово. Као део едиције, публикације су сличне по формату и 

броју страница, али свака књига има своје специфичности, идентитет и различиту 

концепцију. 

 

5.1. Проблеми Рамсарског подручја 

 

Главни проблеми подручја заштићених Рамсарском конвенцијом првенствено се 

огледају у недовољној информисаности и не постојању еколошке свести код локалног 

становишта. Ова специфична станишта изложена су неповратној деградацији, која и поред 

великих напора у појединим деловима узима велики данак. Ови драгуљи природе угрожени 

су пре свега нашим немаром, будући да наше реке на ове просторе доноси енормне 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

69 

 

количине пластичних флаша и осталих нуспроизвода наше „цивилизације”. Озбиљан 

проблем представљају и илегални лов и риболов као и редован саобраћај Дунавом.  

Сличан проблем постоји и у СРП „Лабудово окно“, који се такође налази на плодном путу 

Дунава. Ради одржавања пловног пута врши се експлоатација шљунка из корита, уз 

ограничења прописана режимима заштите. Иако се донекле поштују прописана 

ограничење, негативни утицај су видљиви. Услед ископавања песка и шљунка, често 

долази до обрушавања ивица, а сама Ада Чибуклија полако тоне. 

Врши се захватање подземних вода за потребе водоснабдевања, и постоји мрежа 

мелиорационих канала. На подручју постоје и викенд насеља, чије је ширење у оквиру 

заштићеног природног добра, онемогућено режимима заштите. Сваке године појављују се 

нови “развојни” пројекти који би неизбежно значили за узурпацију, експлоатацију и 

нарушавање Лабудовог окна, међу њима најупадљивији планови изградње марина и лука и 

експлоатација угља. 

 

5.1.1. Нестајање, фрагментација и деградација мочварних cтаништа 

 
 Током времена, људи су значајно мењали пределе и прилагођавали их сопственим 

потребама. Местимично су овакве активности довеле до стварања деградираних 

екосистема, односно, екосистема којима недостају компоненте (врсте или процеси) и до 

губитка природних функција екосистема. Узроци нестајања, фрагментације и деградације  

станишта укључују конверзију аутохтоних станишта, измену природних водотокова, 

саобраћајну инфраструктуру, активности коришћења земљишта и осталих природних 

ресурса, инвазивне врсте и загађење. Земљиште је у прошлости на територији наше земље 

превођено у пољопривредне, комерцијалне и стамбене сврхе. Промена намене земљишта 

која укључује исушивање влажних станишта, крчење шума, проширење стамбених или 

комерцијалних зона на аутохтона станишта, прекомерни лов и риболов и др., довели су до 

несагледивих последица по биодиверзитет. Промене коришћења земљишта и бројни 

антропогени утицају довели су до смањења влажних стаништва, па ја сада њихова заштита 

од пресудног значаја. Рамсарска конвенција штити ова станишта, и тежи ка очувању 

аутохотеног облика, који се сада одржао на јако малом простору. 
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Највећи проблем са деградацијом земљишта имају СРП „Лудашко језеро“, СРП „Горње 

Подунавље“ и СРП „Ковиљско - Петроварадински рит“. Проблем је углавном повезан са 

демографским променама и антропогеним утицајима али и са интензификацијом 

природних процеса. Треба навести, да овој процес може имати и позитивне ефекте, као што 

је претварање земљишта у периодично или стално плавњена станишта. 

 

5.1.2. Криволов и забрањен риболов 

 

Многе дивље животиње, нарочито сисари, птице и рибе су одувек били предмет 

лова због крзна, перја, хране, спорта или трофеја. Незаконит или нерегулисан лов, риболов 

или постављање замки представљају претњу многим врстама, нарочито великим сисарима 

и птицама, како ван заштићених подручја, тако и унутар њих. Јелени, вукови и друга 

крупна дивљач, често се налазе на мети криволоваца. Данас је овај проблем донекле 

законом регулисан, нарочито у областима специјалне заштите. Овај проблем у прошлости 

је био пристутан у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“. Међутим, 

бројност јелена се у претходном веку повећала, понајвише захваљујући истребљењу вука, 

њиховог највећег природног непријатеља. Треба навести и чувену експедицију 

подунавским ритовима с краја 19. века, у којој је учествовао и знаменити Алфред Брем, 

организована је од аустријског престолонаследника Фердинанда, иначе страственог ловца. 

И данас Горње Подунавље представља једно од најатрактивнијих ловишта високе дивљачи 

у Европи. 

Газдовање ловиштима у оквиру Рамсарских подручја је дефинисано важећим 

Ловним основама док се рибарство спроводи према риболовној основи, односно 

активности лова и риболова су усклађене са режимима заштите. Свакако, постоје проблеми 

која се тичу криволова и недозвољеног изловљавања и са њима се суочавају највише СРП 

„Лудашко језеро“, СРП „Ковиљско петроварадински рит“ и СРП „Делиблатска пешчара“ (у 

чијем се делу налази резерват „Лабудово окно“). Проблем је у толико већи јер се користе 

недозвољена средства за убијање у риболову као што су динамит или струја. (Пишчевић, 

2011.) 
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Живот човека на подручјима заштићеним Рамсарском конвецијом, највећим делом је везан 

за баре, језера и околна ритска станишта. Стога је рибарство било и остало једно од 

основних видова коришћења подручја. Поред привредног риболова, данас у границама 

заштићеног природног добра ограниченог капацитета, присутан је и спортски риболов, са 

много већим могућностима од тренутно искориштених. У интересу развоја усклађеног са 

потребама заштите природе и потенцирања еколошког туризма, потребно је стимулисати 

традиционалне начине рибарења. 

 

5.1.3. Сакупљачке делатности у заштићеним подручјима 

 

Велики и заједнички проблем у свим заштићеним подручјима је, да је сакупљање 

лековитог биља и печурака превасходно усредсређено на економску добит уз 

занемаривање очувања структуре станишта. Услед нестручности локалног становништва 

долази до оштећења биљака и временом до њеног сушења. Највише су угрожени бели слез, 

камилица, жалфија, линцура, црвени здравац и боровница. Најугроженији је СРП 

„Лудашко језеро“, СРП „Обедска бара“, и СРП „Слано Копово“. (Пишчевић, 2011.) 

Овде треба споменути и намерно уништавање и паљење површина под трском у 

СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ и СРП „Лудашко језеро“ ради добијања 

квалитетније трске следеће године, чиме се нарушава станиште многих ситних сисара и 

инсеката. (Пишчевић, 2011.) 

Слика бр. 37. – Вргањ 

 
Извор: www.najlepsaputovanja.com 
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5.1.4. Стране инвазивне врсте 

 

Овај проблем је посебно уочљив у влажним стаништима. Према резултатима 

процене, најизраженији притисак али и претњу у овом домену осећају СРП „Лудашко 

језеро“, затим СРП „Слано Копово“ и СРП „Обедска бара“. Влажна станишта суочавају се 

са проблемом амброзије и инвазивних врста ихтиофауне, док се СРП „Делиблатска 

пешчара“ суочава са проблемом пренасељености подручја багремом. (Пишчевић, 2011.) 

 

5.1.5. Проблем складишћења отпада и отпадних вода 

  

Најчешћи проблеми који се овде јављају су неконтролисано изливање отпадних 

вода из викенд насеља или домаћинстава на теририторији Специјалних резервата природе, 

код којих не постоје уређаји за пречишћавање отпадних вода, а септичке јаме појављују се 

спорадично. Спирањем површинског слоја земљишта са пољопривредних површина која 

су третирана хемијским средствима за заштиту биља и минералним ђубривима долази до 

загађења земљишта и водотокова где највише страда рибља популација и фауна. 

Најугроженије подручје, разумљиво је СРП „Лудашко језеро“, које са суседним Палићем, 

трпи највише негативних притисака. (Пишчевић, 2011.) 

 

 

5.2. Актуелно стање у Рамсарским подручјима у Србији 

 

 Међу заштићеном природним добрима у оквиру Рамсарске конвецније, на 

територији Војводине налази се осам од десет Рамсарских подручја. Ова подручја се налазе 

у долинама великих војвођанских река, а како је човек својим деловањем „кротио“ велике 

реке кроз изградњу насипа и тако мењао изворне екосистеме, оваквих подручја је све мање 

и представљају праву ризницу природних вредности. Војводина има дугу историју заштите 
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природе имајући у виду традицију заштите Обедске баре која датира још од давне 1874. 

године, две године после Јелоустонског парка у САД-у. Од тада, па све до данас, води се 

тешка битка за очување изворних мочварних станишта на територији наше земље. 

 На основу свега изнетог, јасно је да су мочварна станишта у нашој земљи у великој 

опасности. Њихова површина, услед исушивања, климатских промена и сл., сваким даном 

се све више смањује. Руководство резервата бројним пројектима покушава да донекле 

надокнати изгубљено. Најбољи пример је СРП „ Обедска Бара“ – на чијој територији је у 

оквиру влажних ливада Купиника, 2007. године је изграђено „Острво птица“, у близини 

бедема старог града. „Земља за издизање острва добијена је ископом широког рова око 

њега, чиме је обезбеђено стално присуство воде и безбедност за птице које ће користити 

острво. Падине острва опасане су облицама врба, како би се обезбедила његова стабилност 

и спречило осипање услед удара таласа. Сврха острва је да привуче потенцијалне 

гнездарице: обичну чигру (лат. Sterna hirundo), обичног галеба (лат. Larus ridibundus), 

вивка (лат. Vanellus vanellus), жалара слепића (лат. Charadrius dubius) и белу плиску (лат. 

Motacila alba). Разне друге врсте ће острво користити за одмор и осматрање плена“. 

(Пузовић, 2010.) 

Треба истаћи и пројекат „Ревитализације влажних ливада и пашњака“ започет  1997. 

године и обухвата 6 локалитета. Са ових простора уклањају се стабла и грмље које никло 

последњих деценија због издизања подлоге таложењем седимената и поремећаја водног 

режима. Такође, врши се редовно кошење целог простора у летњим месецима, а на некима 

се лети напаса стока, што је главни начин њиховог одрживог коришћења и трајног 

очувања. Један од показатеља успеха представља опоравак готово несталих заједница са 

пољском кандилком и дивљим луком. (Белај, 2017.) 

 Најугроженије Рамсарско подручје је СРП „Лудашко језеро“. Квалитет воде језера 

има велики еколошки значај за очување богатства вегетације, као и животних заједница 

везаних за воду. Међутим, у северни део језера улива се вода из канала Палић-Лудаш, који 

је реципијент отпадних вода насеља Палић, оцедних вода и загађивача на сливу. Воду 

канала карактерише висок ниво органског загађења, велика количина соли и веома високе 

концентрације нутријената. Недостатак система за одвођење и пречишћавање отпадних  

вода насеља Палић и неконтролисано и директно уливање непречишћених вода у Лудаш, 
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доприноси даљем погоршању квалитета језерске воде и повећању количине муља. Воду  

језера Лудаш карактеришу веома високе pH вредности, значајно више него претходних 

године, на свим локалитетима, што одговара лошем еколошком статусу. (Група аутора, 

2013.) 

 Слични проблеми јављају се и на Власинском језеру. Драстично смањење водостаја 

озбиљно угрожава богату и разноврсну флору и фауну у самом језеру, али и око њега, те 

чувена плутајућа острва по којима је ово језеро познато. У Пределу изузетних одлика 

„Власина“ упозоравају да вишемесечно испуштање језерске воде због ремонта једне од 

четири хидроелектране „Врла“ погубно утиче на биљни и животињски свет, посебно на 

аутохтоне јединствене врсте (бреза и росуља). Почетком ове године водостај језера опао је 

за чак пет до десет метара. Многи чамци и бродићи остали су на сувом, а ни најстарији 

мештани не памте овако низак водостај језера. Велика већина од тридесетак плутајућих 

острва од тресета, која су јединствено обележје овог језера, прикована је за обалу и 

неизвесна је њихова судбина, као и судбина највећег острва „Моби Дика“, које се у мају 

прошле године готово спојило са обалом. Острва од тресета, која имају укупну површину 

од осам хектара, представљају природни светски феномен који посећују бројни љубитељи 

природе. 

 

6. Очување биодиверзитета и стратешки циљеви у Рамсарским подручјима 

 

Загађење животне средине по обиму врстама и последицама већ има такве размере 

да представља огромну опасност по читаво човечанство. Да би се у савременом свету 

сагледала сва тежина и озбиљност заштите животне средине, морају се прво сагледати 

узрочници њеног загађивања и деградације. С обзиром на велике подухвате које човек 

чини мењајући природу и прерађујући природне материјале, троши се и велика количина 

енергије и природних и минералних ресурса, чиме се у животну средину уносе велике 

количине загађујућих материја. Како су све мање могућности њиховог острањивања, расте 

аерозагађење, хидрозагађење, све се више угрожава биодиверзитет, самим тим и здравље 

људи.   
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6.1. Мониторинг биодиверзитета 

 

Заштита биодиверзитета представља најзначајнији задатак човечанства, на шта 

посебно указују подаци да је до данас уништено више од половине шумског фонда у свету, 

¼ биљних врста је угрожена или пред нестајањем, док је за последњих 400 година ишчезло 

600 врста животиња и између 400 и 900 врста биљака. Мере заштите биодиверзитета 

обухватују првенствено постојање научне основе за заштиту, која води ка правној заштити, 

док су последњи корак у очувању извођење практичних мера заштите на терену. 

Истраживања и мониторинг имају задатак да утврде степен угрожености врсте, у овом 

случају се првенствено мисли на врсте акватичних екосистема. Подаци о најугроженијим 

врстама објављују се у публикацијама које се зову Црвене књиге, док се спискови заувек 

ишчезлих врста називају Црним књигама. 

Детаљна истраживања и мониторинг омогућавају: 

- идентификацију и регистровање свих постојећих врста; 

- упознавање стања и могућности „изворних“, локалних животних заједница; 

- утврђивање присуства „страних“ алохтоних врста; 

- познавање утицаја климатских промена на стање биодиверзитета; 

- процену могућности искоришћавања генетичких ресурса; 

- утврђивање економске вредности биодиверзитета; 

- процену утицаја различитих привредних делатности на стање биодиверзитета; 

- увид у неопходност едукације и просвећивања људи о потреби очувања 

биодиверзитета. (Група аутора, 2013.) 

У Европи постоји шест главних биорегиона од чега је пет заступљено у Србији, што 

довољно говори о богатству биодиверзитета у Србији. У Србији је до сада строго 

заштићено 1760 врста алги, биљака, животиња и гљива, а заштићене су 853 врсте биљака, 

животиња и гљива. У циљу заштите тог богатства 1999. године је урађена научна 

публикација Црвена књига, за попис биљака, кичмењака и лептира. Поједине врсте биљака 

су истовремено стављене и на светску и европску Црвену листу чиме је указано на њихов 
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значај. Бројне врсте из ове Књиге су заступљене и у изложеним Рамсарским подручјима, а 

неке од њих су: 

 степски божур који расте у Делиблатској пешчари; 

 росуља се може наћи на Старој планини, Власини и тресави Блато, изнад 

Млачишта (Чемерник); 

 бела, шумска бреберина заштићена је само у Војводини; 

 бели и жути локвањ, због исушивања мочвара је пред истребљењем; 

 златни љиљан, расте у влажним буковим шумама и др. 
 

Поред наведених, у области заштите природе и биодиверзитета реализовано је више 

пројеката од националног значаја, међу којима су и: 

- Црвена књига угрожених кичмењака Србије, 

-Хармонизација националне номенклатуре у кодификацији и класификацији 

станишта са стандардима међународне заједнице, 

- Атлас птица грабљивица Србије, 

- Прва фаза пројекта „Одрживи развој и заштита шумских екосистема у Србији -

усклађивање са међународним стандардима“. (Група аутора, 2013.) 

 

 

6.2. Инструменти управљања  у заштићеним Рамсарским подручјима  

 

Главни инструменти у управљању заштићеним подручјима (нормативе, планирање, 

организација, информације и финансије) су развијени у складу са циљем одрживог система 

управљања одређеним природним вредностима које су дефинисане као посебно заштићене 

Законом о заштити животне средине и другим регулативама, тј. законима који регулишу 

остале области (заштита и коришћење природних ресурса - шума, вода, земљишта, 

просторног планирања и уређења). 

У Републици Србији, методологија и начин валоризације природних и антропогених 

вредности у заштићеним подручјима (национални паркови, резервати природе, паркови 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

77 

 

природе, предели изузетних одлика и споменици природе ) усклађене су са међународним 

критеријумима IUCN валоризације природних вредности и заштићених подручја. 

Управљање природним вредностима је регулисано Актом о стављању природног добра под 

заштиту Републике Србије (Уредба), док су национални паркови одвојени у посебну 

категорију и управљање њима је регулисано посебним Законом. 

Законом о националним парковима из 1993. године проглашено је 5 националних паркова: 

Ђердап, Тара, Фрушка гора, Копаоник и Шар планина. Скупштина Србије доноси одлуку о 

проглашењу националних паркова и за потребе управљања њима оснива посебна јавна 

предузећа. Од велике важности за Републику Србију је и развој система заштите области 

које су од националног, регионалног и глобалног значаја, као што су: резервати биосфере 

(део парка природе „Голија”, је проглашен Резерватом биосфере 1997. године), влажна 

станишта од међународног значаја - Рамсарска подручја (језеро Лудаш, Обедска бара, 

Стари Бегеј-Царска бара, Лабудово окно, Пештерско поље, Слано Копово, Горње 

Подунавље, Засавица и Власина). Такође, велики број природних добара и станишта 

Србије има међународни статус или се налази на листи потенцијалних међународно 

значајних подручја: 

- Велики број станишта је на листи међународно значајних подручја за птице (IBA); 

- Велики број станишта је на листи међународно значајних биљних подручја (IPA); 

- Бројна станишта су идентификована као EMERALD подручја; 

- Национални парк „Тара“ се налази на прелиминарној листи природних добара 

предложених за природну баштину на основу Конвенције о заштити светске природне и 

културне баштине (UNESCO); 

- Подручје око Дрине које обухвата Национални парк „Тара“, Предео изузетних одлика 

„Мокра Гора“ и будући Предео изузетних одлика „Заовине“, налазе се на прелиминарној 

листи прекограничних Резервата биосфере (MAB – UNESCO) заједно са деловима 

природних добара на територији Републике Српске (БиХ). 

Тежња ка очувању изворних природних мочварних станишта, најбоље се види из 

чињенице да је до сада предложено 68 мочварних станишта на територији наше земље. 

Посебан нагласак се ставља на међународној сарадњи и повезивању са осталим еколошким 

мрежама, као што су IBA, IPA, NATURA 2000, због територијалног поклапања подручја. 
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6.3. Утицај Рамсарских подручја на привредне системе 

 

Ha подручјима заштићеним Рамсарском ковенцијом присутне су и бројне привредне 

активности. Најважнија привредна грана је свакако пољопривреда, где су присутне су 

испаша и кошење, са последицом одржавања травног покривача и спречавања обрастања у 

високу траву или грмље.  Земљиште за обраду и гајење култура значајни су ресурси овог 

простора, a у циљу очувања природних вредности чести су пројекти откупа ораница и 

превођења у пашњаке методом сејања и кошењем луцерке и уградњом бусења других 

аутохтоних трава. На неким од ових површинама постоје услови за производњу здраве 

хране. Због значајних природних вредности на подручјима посебне намене, које указују на 

јединственост подручја у ширим размерама, планска опредељења у области пољопривреде 

су: 

- заштита природних вредности и усклађивањевструктуре пољопривредне производње са 

потребом очувања специфичности екосистема у блиском окружењу; 

- очување и оптимално коришћење земљишта предвиђеног за пољопривреду и заштита од 

свих врста деградације: заслањивања, претеране и неконтролисане употребе хемијских 

средстава, као и промене намене; 

- обезбедити адекватан број грла крава и оваца аутохтоних раса за испашу на пашњацима. 

(Група аутора, 2015.) 

Основна оријентација у пољопривреди треба бити производња здраве хране, лековитог и 

ароматског биља. Технологија се мора усмерити и надаље трајно базирати на примени мера 

биолошке агрикултуре. Органска производња представља неку врсту решења коју 

подржава Рамсарски биро и Конвенција за борбу против дезертификације. 

Развој туризма на подручјима специјалне заштите заснива се на његовим 

природним и антропогеним вредностима, са захтевом очувања вредности природних 

резервата. Уз поштовање принципа одрживог развоја, развијаће се посебни видови 

туризма: 
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 екотуризам (посматрање птица, едукативни туризам и сл.); 

 рурални туризам (салаши и катуни); 

 културни туризам ( културно - историјско наслеђе). 

 

Екотуризам, као посебна врста одрживог туризма се темељи на активностима туриста у 

пределу очуване природе и заштићеним природним добрима.То је туризам малог утицаја 

на животну средину који доприноси очувању природних станишта и врста. Најзначајнији 

видови екотуризма на датом простору су : 

- Bird watching (посматрање птица) - Туристи би могли посећивати резервате у малим 

групама. Периоди у којима би се организовало посматрање птица били би у пролећним 

месецима, када се гнезде станарице, као и јесењим и зимским месецима, када велики број 

селица користи резервате као орнитолошке станице током сеобе. Број посетилаца и њихово 

кретање кроз природни добро морају бити ограничени и строго контролисани, да не би 

долазило до угрожавања станишта и узнемиравања заштићених  врста. 

- Едукативни туризам -  Развој едукативног туризма подразумева различите активности као 

што су научна истраживања, школско образовне активности, рекреативно-излетничке и 

културно - васпитно - образовне активности. 

Програми научних истраживања ће бити усклађени са захтевима проучавања природних 

вредности и очувања вредности резервата. Школско-образовне активности су једна од 

важних едукацијских функција. За прихват и кретање школских екскурзија кроз резервате 

се мора обезбедити уређеним туристичким путем, до осматрачница снабдевених 

телескопима за осматрање простора.  

Рекреативно - излетничке активности се односе на прихват малих група од два до пет  

посетилаца, њихово упознавање са природним вредностима, уз могућност да проведу краће 

време у одмору и опуштању и осматрању птица. Овај облик активности може да има 

значајан удео у туризму резервата али се мора пажљиво организовати да не би дошло до 

ремећења мира.   

У Резерватима се могу организовати и еко кампови за истраживаче. Смештај учесника еко 

кампова ће бити ван граница Резервата, а за рад ће се оспособити и опремити постојећи 

објекти у оквиру Резервата. 
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Рурални туризам (туризам на салашима и сточарским катунима у Пештерском пољу) - 

подразумева активности везане за природну и културну баштину на којима се најбоље 

упознаје аутентичан начин живота становништва датог простора. Тржиште за ове 

производе су велики градови у окружењу, а предуслов развоја су изграђена саобраћајна 

инфраструктура, смештајни капацитети, систем снабдевања и туристичка инфраструктура.  

Културни туризам подразумева различите форме културних активности које се нуде 

туристима. Туризам заснован на културно - историјском наслеђу има значајне 

предиспозиције у подручју, будући да у непосредном окружењу простора посебне намене 

постоји значајно материјално и нематеријално културно наслеђе.  

За успешан рад стручне службе у резерватима неопходно је стално усавршавање и 

примењивање најновијих научних и стручних сазнања из области заштите природних 

добара и метода управљања. Посебним едукативним радом са локалним становништвом 

треба изграђивати позитиван однос мештана према заштићеном добру и заштићеним 

природним вредностима, а посебно према ждраловима, родама, чапљама и другим 

заштићеним врстама и спречити њихово директно плашење и прогањање. 

Природне вредности резервата представља ће се разноврсним пропагандним материјалом. 

За посетиоце обезбеди ће се оптичка помагала (двогледи и телескопи) и стручне водиче 

(биолози, орнитолози). Промоција ће се изводити путем: штампаних материјала, израђених 

монографија, плаката, брошура, теренских приручника, туристичких карата, разгледница, 

електронских медија, на изложбама и сајмовима, промотивним DVD, организовања и 

ажурирања веб странице. У резервату ће се уредити појединачни објекти неопходни за 

послове очувања, заштите и коришћења резервата као што су туристичке стазе, 

осматрачнице и информативни панои. 

Заштита и коришћење ловне фауне подразумева повећање бројности и структуре дивљачи 

уз очување ретких и угрожених врста. Лов се мора одвијати у складу са важећим планским 

документима, усклађеним са прописаним режимима и мерама заштите. Предмет лова су 

пернате дивљачи: фазан, јеребице и дивље патке, а од остале дивљачи зец, свиња и срна. 

Такође је потребно извршити редукцију броја лисица, које представљају опасност за време 

гнежђења птица. Лов треба обављати тако да се не пуца у правцу водених површина да се 
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не би птице узнемиравале. Како су лов и ловне активности забрањени у I степену заштите, 

потребно је забранити лов у зони од 100 - 200 m око мочварне површине. 

 

 

6.4. Стварање Монтро листе 

 

  

 Монтро листа је регистар мочварних локација на Списку мочвара од 

међународног значаја где су се догодиле промене у еколошком карактеру, или се могу 

десити као резултат технолошког развоја, загађења или других интерференција људи. 

Посматра се као део Рамсарске листе. 

 Нажалост, услед неповољних глобалних климатских промена и антропогеног 

утицаја човека у Специјалним резерватима природе долази до исушивања простора и  

нестанка станишта за заштићене врсте чији је циклус везан за станишта слатких и сланих 

бара. Планом уређења водног режима, често се копају канали да би се на тај начин утицало 

на проток воде. Ископом канала до Поштине копова у СРП „Слано Копово“, стварају се 

услови да се може утицати на биланс бода у резеравату и одржати природан процес 

колебаља нивоа вода и у Сланом Копову и Поштиној Kопови, без пресушивања језера. За 

ове интервенције и трошкове пумпања потребне количине воде из ДТД у Поштину Копову, 

потребно је обезбедити стална финансијска средства. Пошто је Слано Копово на листи 

Рамсарских подручја постоје услови да се стави на Монтро листу и на тај начин да се 

обезбеде средства за одржавање потребног водног режима, односно неутралисања 

неповољних климатских промена изазаваних глобалним загревањем планете. 

 

6.5. Циљеви Рамсарске конвенције 

 

Мочварна подручја су изузетно значајна не само за хидролошке и еколошке процесе 

већ и за укупни биодиверзитет наше земље. Мочваре обезбеђују велике економске користи 

човечанству кроз продукцију рибљег фонда, преко екотурзма и другим делатности.  Значај 
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рибарства најбоље показује податак да преко 2/3 светског улова риба зависи од стања 

мочварних подручја. Оне омогуђују снабдевање водом, производњу дрвне грађе а такође 

складиште воду и умањују опасности од катастрофалних поплава. Поред тога незаменљива 

су природна станишта за многобројне и различите врсте флоре и фауне. 

Међутим ова подручја су међу најугроженијим у свету и код нас, због неадекватне 

мелиорације земљишта (одводњавања, исушивања), загађивања, као и прекомерне 

експлоатације биолошких врста које их настањују. „Основни задаци и циљеви за сваку 

чланицу Рамсарске Конвенције су да: 

 приликом приступања Конвенцији одреди најмање једно мочварно или водено 

станиште, које задовољава одређене критеријуме за уписивање на Рамсарску листу 

мочварних подручја од међународног значаја. Свака чланица има право, због њених 

ургентних националних интереса, да искључи са листе своје мочварно подручје или 

промени његове границе иако је већ укључено на листу; 

 формулише и имплементира своје планирање, односно планске документе, тако да 

унапређује очување мочвара укључених на Рамсарску листу и мудро корићење 

мочвара уопште, а било какве промене еколошког карактера мочвара укључених на 

ову листу морају да се пријаве без одлагања Секретаријату (Рамсарском  бироу) 

Конвенције; 

 предузме  установљавање  нових  резервата  природе  у  оквиру  истог  или  других 

сличних мочварних подручја како би се компензовало било какво губљење ресурса 

мочвара након брисања неког свог мочварног подручја/воденог станишта са 

Рамсарске  листе; 

 подстиче истраживања и популаризацију мочвара и унапређује обуку лица 

компетентних на подручју истраживања, управљања и газдовања овим подручјима; 

 обавља консултацију са осталим чланицама у вези имплементације обавеза које 

произилазе из Конвенције, нарочито у случају када мочвару или водени систем 

дели са неколико других чланица Конвенције и настоји да координира са њима 

своју политику  у  погледу очувања мочвара и мочварне флоре и  фауне.“ (Пантовић 

М., Дучић Ј.,2009) 
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6.6. Нужност заштите и формирања еколошке свести 

 

У жељи да побољша сопствени квалитет живота човек је себично и немарно 

користио природне ресурсе, што је резултирало рушењем равнотеже у природи и 

стварањем низа проблема који, парадоксално, сада угрожавају квалитет живота за који се 

толико борио. Формирање еколошке културе и заштита животне средине се намеће као 

императив у превладавању потрошачког односа човека према природним ресурсима. 

Еколошка култура произилази из еколошког погледа на свет који се базира на еколошким 

знањима и критичком вредновању нашег односа према животној средини. Формирање 

еколошке културе није ни мало лак задатак, поготово када имамо у виду да је у 

друштвеном понашању деценијама превладавао занемарујући принцип односа према 

природи.  Неспорно је да физичка средина утиче на људска бића; амбијент у коме живимо 

и радимо може у великој мери да побољша или умањи квалитет живота. Исто тако, одређен 

амбијент у коме се тренутно налазимо може да утиче на наше стање и расположење. Са 

друге стране, иако постоји велики утицај физичке средине на човека, ништа мање 

последице нема ни утицај човека на средину у којој живи. Удео људског фактора у 

промени физичке средине је изузетно велики, како на индивидуалном, тако и на 

колективном плану. Сваки пут када упалимо ауто или узмемо пластичну кесу у продавници 

ми утичемо на животну околину. Главно питање које психологија поставља у овом 

контексту односи се на узроке еколошког понашања, шта је то што одређује како ће се 

људи односити према свом ужем или ширем животном станишту. Многа истраживања 

покушавала су да дају одговор на питања која се тичу повезаности ставова о средини и 

еколошког понашања људи. Осим тога, истраживачи су се бавили и чиниоцима који утичу 

на формирање и мењање еколошке свести, ставова и понашања људи као што су култура, 

социјализација, едукација и многи други.  

Истраживања из ове области, обзиром да се ради о примењеној науци, не спроводе се само 

у оквиру универзитетских институција, већ све више постају саставни део пројеката 

различитих владиних организација као и невладиног сектора, како у развијеним, тако и у 

неразвијеним земљама.  
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У земљама Европске Уније и Америци последње две деценије влада интензивно 

интересовање за ове теме. Постоји велики број часописа који објављују научне радове 

посвећене овој теми, а владе различитих земаља улажу велике количине новца у 

истраживања и активности које се спроводе у сврху превазилажења или ублажавања 

еколошке кризе. Нажалост, у нашој земљи су дугогодишња криза, ратови, политичка и 

економска ситуација учинили да ови проблеми дуго остану по страни. Последњих 

неколико година приметан је пораст интересовања за ову област, иако су улагања још увек 

на веома ниском нивоу, у поређењу са осталим земљама у Европи. Иако еколошки 

проблеми спадају у ону групу коју треба да решавају градске и државне власти, не треба 

занемарити улогу коју појединац има у читавом том систему.  

Свест појединца, свест о реалним опасностима и угрожености, како њега самог тако и свих 

осталих живих бића, и његово понашање јесу кључан фактор у мењању целокупне 

еколошке слике Србије.  

Подизање нивоа еколошке свести је први корак ка унапређењу стања животне средине и ка 

преко потребном одрживом развоју. 
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Закључак 

 

Често се поставља питање „Зашто је потребно чувати мочварна подручја и  друга 

водена станишта?“ Приликом одговора на ово питање треба поћи од тога да се свет данас 

суочава са великим изазовима обезбеђивања здравствено сигурне хране, чисте воде и 

очувања природних екосистема и да посебан проблем за очување еколошке равнотеже 

представљају све чешће нагле и непредвиђене климатске промене, на последњем Самиту о 

одрживом развоју изнети су забрињавајући подаци да милијарду и сто милиона људи у 

свету нема приступ здравој води за пиће а да милијарду и седамсто милиона, живи  у  

условима  оскудног снабдевања водом. И поред свега изнетог, ова подручја су међу 

најугроженијим у свету због неадекватне мелиорације земљишта (одводњавања, 

исушивања), загађивања, као и прекомерне експлоатације биолошких врста које их  

настањују. 

Влажна станишта спадају у најпродуктивније екосистеме на земљи са веома 

високим нивоом биодиверзитета. Такође, станиште су многих миграторних или 

немиграторних врста птица мочварица, као и других ретких врста, а представљају 

„биолошке резервоара“ природних процеса органске продукције. Она су се некад 

посматрала  као препрека развоју пољопривреде, међутим постаје све јаснија важна улога 

влажних станишта у потпори пољопривреде, а ту су и успешне пољоприврдне праксе које 

подржавају очување влажних станишта. 

Данас, Рамсарска конвенција која у правни оквирима штити ова подручја,  има 168 

земаља потписница, док се на Рамсарској листи налазе 2.171 влажних станишта од 

међународног значаја. На овој листи се налазе и 10 природних добра на територији наше 

земље. На територији Војводине се налазе 8 резервата: СРП „Горње Подунавље“, СРП 

„Обедска Бара“, СРП „Лудашко језеро“, СРП „Засавица“, СРП „Стари Бегеј – Царска 

Бара“, СРП „Лабудово окно“, СРП „Слано Копово“ и СРП „Ковиљско – Петроварадински 

рит“. На териториторији уже Србије налазе се само два подручја: ПИО „Власина“ и СРП 

„Пештерско поље“. 

У правном облику, ова подручја уважавају сва права заштите, међутим свесни смо 

чињенице да се ова подручја, сваким даном, пред нашим очима све више деградирају или 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

86 

 

трајно нестају. Бројним пројектима и активностима тежи се заустављању деградације или 

се тежи санацији већ деградираног. Бројне привредне активности, употреба хемизације у 

пољопривреди, лов и риболов, испуштање отпадних вода само доприносе већ алармантном 

стању. Не може се рећи да у нашој земљи постоји бар једном Рамсарско подручје без ових 

проблема: у СРП „Лабудово окно“ – врши се експлоатација песка и шљунка; у СРП 

„Лудашко језеро“ – јавља се интензиван процес еутрофикације услед изливања енормних 

количина отпадних вода; у свим резерватима који се налазе на пловном путу (реке Дунав и 

Сава) – СРП „Засавица“, СРП „Горње - Подунавље“, СРП „Ковиљско – Петроварадински 

рит“ – присутна је велика количина пластичног отпада и отпадних вода из индустрија; 

ПИО „Власина“ – смањење водостаја услед санација на једној од хидроелектрана Врла и 

сл. 

Овим поступцима се ненадокнадивно загађује чиста и изворна природа, станиште 

бројних биљних и животињских врста. Најугроженије врсте уписане су у Црвеној књизи, 

међутим то није решење проблема. Ако се процени да је угроженост популације неке врсте 

веома велика, а она је неопходан елемент система постојеће биљне заједнице, и екосистема 

уопште, мање територије специфичних станишних услова постају значајне и дефинишу 

шири оквир стратегија за развој одређеног подручја. Угрожено стање популације или 

појединачне биљне врсте мора бити кључна информација у оквиру просторног планирања 

природних резервата. Као предмет могућег даљег истраживања може бити утврђивање 

удела типова вегетације и  асоцијација у оквиру заштићених подручја на територији наше 

земље. То би представило искорак у сазнању који односно асоцијације, тј акватичног 

система је најугроженији, и у којој мери. 

Најтежи проблем је буђење еколошке свести становништва. Треба скренути пажњу 

на овај проблем, јер највећи део локалног становиштва чији је живот везан за мочварна 

подручја не обраћа довољно пажње на овај горући проблем. Међутим, очување животне 

околине захтева приступање и кооринирану акцију свих укључених: међународних 

органиција, националних, регионалних и локалних власти, привреде, невладиног сектора, а 

као последња карика у ланцу се јавља појединац. 

Бројне анкете и истраживања указала је на потребу увођења еколошкох образовања и 

образовања за одрживи развој, на свим образовним нивоима као и повећања 
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информираности уз помоћ медија о начинима очувања околине и бројним активностима и 

напорима које се (ако се) спроводе на националном, регионалном и локалном нивоу.  

Република Србија је потписница бројних међународних и билатералних споразума о 

заштити различитих делова животне сфере. Но, да би заштита околине уистину заживела и 

да би се могао остварити одрживи развој, потребно је, поред већ истакнутог, подстицајним 

мерама државе, тежити ка „промени смера“ и на остваривање одрживог привредног и 

еколошког развитка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

88 

 

Литература: 

 

1. Аврамовић Д. (2005.): „Економско-еколошки аспекти експлоатације и газдовање 

заштићеним природним добрима“, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, 

Ниш. 

2. Афрић К. (2002): „Еколошка свијест – претпоставка рјешавања еколошких проблема“, 

Факултет економије и туризма, Пула. 

3. Белај Ј. (2017): „Улога Рамсарских подручја у креирању интегралне туристичке понуде 

Војводине“ – докторска дисертација, Географски факултет, Универзитет у Београду, 

Београд. 

4. Бранков Ј. (2010): „Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату“, 

Географски институт „Јован Цвијић“, САНУ, Београд. 

5. Група аутора (2004): „ Мрзне травне хумке – туфури на ободу Пештерског поља“, Завод 

за заштиту природе, Заштита природе 55/1-2, стр. 15-27, Београд. 

6. Група аутора (2004): „Хоролошки прилози васкуларној флори Србије са влажних 

станишта Пештерске висоравно – мере заштите и очувања“, Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 56/1, стр. 45-52, Београд. 

7. Група аутора, (2006): „Пројект развоја туристичког комплекса Палић“ – ЈП „Палић - 

Лудаш“, Horwath and Horwath Consulting d.o.o., Загреб.  

8. Група аутора (2007): „Мастер план с пословним планом развоја туризма Власинског 

језера“, Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије, Београд. 

9. Група аутора (2009): „Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе Бегеј – Царска бара“, Републичка агенција за пословно планирање, Нови Сад. 

10. Група аутора (2009): „Проширење граница СРП Бегеј – Царска бара“, Завод за заштиту 

природе, Заштита природе 60/1-2, стр. 83-90, Београд.  

11. Група аутора, (2009): „Мастер план туристичке дестинације „Горње Подунавље““ - 

Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије, Београд.  

12. Група аутора (2011): „Специјални резерват природе „Засавица“ – план управљања  од 

2012 до 2022. године“, Београд. 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

89 

 

13. Група аутора (2011): „Одрживи развој и екологија“ – 10. Међународни научни скуп 

Синергија 2012, Универизет Сингидинум, Београд.  

14. Група аутора (2011): „Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије, за период 

од 2011. – 2018. године“, Министарство животне средине и просторног планирања, 

Београд. 

15. Група аутора (2012): „Специјални резерват природе „Ковиљско – Петроварадински 

рит“ – план управљања 2012 – 2022. године“, ЈП “Војводинашуме”, Петроварадин. 

16. Група аутора (2012): „Утицај климатских промена на биљке шумске заједнице 

Специјалног резервата природе „Засавица““, Гласник шумарског факултета бр. 105, стр. 

17-34, Београд. 

17. Група аутора (2013): „Мониторинг квалитета воде језера Палић и Лудаш, и потока 

Кереш – годишњи извештај“ – Завод за јавно здравље Суботица, Суботица. 

18. Група аутора (2013): „Студија просторне диференцијације животне средине на 

територији АПВ у циљу идентификације најугроженијих локалитета“, Покрајински 

секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад. 

19. Група аутора (2014): „Предео изузетних одлика Власина“, Завод за заштиту природе 

Србије, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица, Београд. 

20. Група аутора (2014): „Стратегија одрживог туризма у Специјалном резервату природе 

„Горње Подунавље““, Сомбор.  

21. Група аутора (2016): „Природна потенцијална вегетација Војводине у контексту 

планирања простора и заштите природе“, Завод за заштиту природе, Заштита природе 

66/1, стр. 5-14, Београд. 

22. Грчић М. (2003): „Потенцијали за развој екотуризма у Доњој Посавини (Србија)“, 

Гласник Српског географског друштва, Београд.  

23. Ђорђевић Милошевић С. и др. (2012); „Одрживи туризам у функцији руралног развоја“; 

Факултет за примењену екологију Футура, Универзитет Сингидунум, Београд. 

24. Закон о заштити природе, Службени гласник Републике Србије бр.36/2009 и 88/2010  

25. Закон о националним парковима, Службени гласник Републике Србије бр. 39/93 и 44/93 

– испр., 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

90 

 

26. Јовић Н. (2008): „Териофаунистичка истраживања специјалног резервата природе 

„Лудашко језеро““, Завод за заштиту природе, Заштита природе 59/1-2, стр. 159-164, 

Београд. 

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

Задужбина Андрејевић, Београд.  

28. Кићовић Д. и др. (2012): „Основе заштите и унапређења животне средине“, 

Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Висока туристичка 

школа струковних студија, Београд. 

29. Кнежев М. (2011): „ План управљања – Специјални резерват природе „Слано Копово“ 

период 2011.-2020. године“,Ловачко удружење Нови Бечеј, Нови Бечеј. 

30. „Конвенција о мочварама које су од међународног значаја, нарочито као стаништва 

птица мочварица (Convention on Wetlands of International Importance especially as 

Waterfowl Habitat)“ , Рамсар, 1971. 

31. Лазаревић П. (2014): „Флористичке одлике подручја Пештерско поље на Пештерској 

висоравни (Југозападна Србија)“, Завод за заштиту природе, Заштита природе 64/1, стр. 

11-20, Београд. 

32. Марковић Ј., (1966): „Географске области Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије“, Завод за издавање уђбеника, Београд.  

33. Пантовић М., Дучић Ј. (2009): „Имплементација Конвенције о биолошкој 

разноврсности и Конвенције и мочварним подручјима од међународног значаја 

нарочито као станишта прица мочварица (Рамсарска Конвенција) у Републици Србији“, 

Завод за заштиту природе, Заштита природе 60/1-2, стр. 693-703, Београд. 

34. Пишчевић Н. (2011): „Методологија брзе процене и приоритизације управљања 

заштићеним подручјима (RAPPAM)“, Министарство животне средине и просторног 

планирања, Београд. 

35. Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива, Службени гласник Републике Србије, Број: 110-00-18/2009-

03, 2010. година. 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

91 

 

36.  Пузовић, С. (1998): „Рамсарска подручја у Србији у функцији очувања диверзитета 

фауне птица водених станишта“, Завод за заштиту природе, Заштита природе бр.50, 

стр. 573-580, Београд. 

37. Ramsar Convention Secretariat (2004): “The Ramsar Convention Manual -A Guide to the 

Convention on Wetlands - 3rd edition”, Gland. 

38. Станковић М. (2002): „Алохтоне врсте у дендофлори Специјалног резервата природе 

„Засавица““, Седми симпозијум флоре југоисточне Србије и блиских региона, стр. 191 – 

194, Димитровград.  

39. Симоновић П. (2009): „Програм управљања рибарским подручјем „Лабуково окно“ у 

Специјалном резервату природе „Делиблатска пешчара“ за период 2010-2019.године“, 

Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Јавно предузеће „Војводинашуме“, 

Београд. 

40. Станковић С. (2005): „Језера Србије“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

41. Симић Д., Пузовић С., (2007): „Птице Србије и подручја од међународног значаја“ – 

Лига за орнитолошку акцију Србије, Београд. 

42. Топаловић  С. (2010): „Постојећи квалитет животсне средине и могућности развоја 

одрживог туризма у Специјалном резервату природе „Лудашко језеро““; Гласник 

Српског географског друштва, Београд. 

43. Трумбуловић-Бујић Љ. (2014); „Екологија и туризам“, Високо техничко-пословна 

школа струковних студија, Ужице. 

Web: 

www.zzps.rs     www.birdwatchingmn.org  

www.biodiverzitet-chm.rs  www.ramsar.org 

www.vojvodinasume.rs  www.pzzp.rs 

www.zavurbvo.co.rs 

www.novibecej.rs 

www.slanokopovo.com  

www.carskabara.rs 

www.vlasinskivrtovi.com  

www.zrenjanin.rs 



Актуелно стање и проблеми Рамсарских подручја у Србији 
 

92 

 

Биографија 

 

Нина Гаврић је рођена у Нишу, 3.9.1992. године. Основну школу „Добрила Стамболић“ 

завршила је у Сврљигу, а средњу Угоститељско-туристичку школу, смер туристички 

техничар, похађала је у Нишу и завршила је 2011. године са одличним успехом. Исте 

године уписала је основне академске студије на Природно–математичком факултету у 

Нишу. Основне академске студије географије завршила је у року 2014. године, са 

просечном оценом 9,00. Школовање наставља на мастер академским студијама – на 

Департману за географију - смер  туризам, и завршава их је у року, са просечном оценом 

9,81. Мастер рад је одбранила пред комисијом коју је предводила  Проф. др Ђекић Татјана, 

на тему „Потенцијали за развој екотуризма на планини Златар“ са оценом 10. Школовање 

наставља такође на Природно-Математичком факултету – смер мастер географ, и школске 

2016/2017 дипломира, са просечном оценом 9,41 без одбрањеног мастер рада. 
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