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ПРИРОДНА ПОТЕНЦИЈАЛНА ВЕГЕТАЦИЈA ВОЈВОДИНЕ У 
КОНТЕКСТУ ПЛАНИРАЊА ПРОСТОРА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

ZA[TITA PRIRODENATURE CONSERVATION

мр Владимир Пихлер1, мр Лука Бајић2, др Невена Васиљевић3

1 ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, pihlervladimir@yahoo.com
2 ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, lukabajic@yahoo.com
3 Шумарски факултет, Универзитет у Београду, nevena.vasiljevic@sfb.bg.ac.rs

Извод: У овом раду дат је приказ природне 
потенцијалне вегетације Војводине, потенцијално 
важног елемента структуре предела који се користи 
у просторном планирању, у циљу препознавања 
потенцијала и вредности простора на локалном 
и регионалном нивоу. Анализом просторно 
планске документације на подручју АП Војводине 
евидентно је одсуство укључивања сазнања о 
природној потенцијалној вегетацији у процесе 
доношења планских одлука. У раду је постављена 
претпоставка да се сазнањима о природно по-
тенцијалној вегетацији Покрајине може утицати 
на доношење одлука о правцима просторног 
развоја и успостављању мера заштите природе. 
Утврђивање типа и специфичних асоцијација које 
чине природну вегетацију Војводине превасходно 
има значаја у даљим стратешким одлукама у до-
мену заштите специфичних природних вредности 
и утврђивању карактера предела као циљног 
квалитета развоја и заштите простора.

Кључне речи: природна потенцијална веге-
тација, просторно планирање, заштита природе, 
карактер предела, Војводина.

Abstract: The work provides an overview of the 
potential natural vegetation of Vojvodina region. The 
need to undertake this research has been stimulated 
by few analyses done on this topic for the territory of 
Vojvodina. The province has diverse natural conditi-
ons that define the potential natural vegetation which 
has been divided into two basic types: lowland vege-
tation and vegetation of high regions. Vegetation of 
lowland regions, by the soil type, is divided into cli-
mate zones vegetation, hydrological conditioned ve-
getation, vegetation on sands and vegetation on salty 
soils. Determining the type and detailed associations 
that form the natural vegetation of Vojvodina prima-
rily has an importance in further strategic decisions 
that would generate the increase of forestation in the 
province as well as the protection of specific natural 
values. The major conclusion of the research is that 
the predominant vegetation type and the default asso-
ciation for the territory of Vojvodina are the most vul-
nerable because they are almost completely converted 
to arable land and agricultural land use.

Keywords: natural potential vegetation, spatial 
planning, nature protection, landscape character, Voj-
vodina

УВОД
Оп ште при хва ћен став је да се пра вил на ди-

стри бу ци ја ак тив но сти и усме ра ва ња про стор ног 
раз во ја мо ра од ви ја ти уз стрикт ну кон тро лу за-
шти те и уна пре ђе ње одр жи вог ко ри шће ња при-
род них до ба ра, као јед ног од еле ме на та си сте ма 
јав ног ин те ре са. Као по сле ди ца све ди на мич ни јих 
раз вој них трен до ва и њи хо вог ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну, са вре ме ни при ступ про стор ном пла ни-
ра њу се све ви ше окре ће кон цеп ту фо ку си ра ном 

на се лек тив но усме ра ва ње раз во ја кроз про цес 
пре по зна ва ња фак то ра  ко ји ути чу на про ме ну жи-
вот не сре ди не и одр жи во ко ри шће ње по тен ци ја ла 
при род них до ба ра. У скла ду са на гла ше ном ин-
те гра ци јом ак тив но сти про стор ног пла ни ра ња са 
по ли ти ком за шти те жи вот не сре ди не (Ву јо ше вић, 
2002), раз у ме ва ње при род них вред но сти као пред-
ме та за шти те се пре у сме ра ва на ком плек сни је са-

UDK: 582.9(497.113) ; 502.15(497.113) Br/No 66/1    2016.    5-14 
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гле да ва ње у ком се они вред ну ју као ин те гра тив ни 
ре сурс и по тен ци јал за раз вој те ри то ри је.

При род на по тен ци јал на ве ге та ци ја (у да љем 
тек сту: ППВ) мо же се фор му ли са ти као ве ге та ци ја 
на ста ла од су ством  ан тро по ге ног ути ца ја, од но сно 
нај ви ши раз вој при род них биљ них за јед ни ца, ко је 
од го ва ра ју усло ви ма ста ни шта (Lo i di, Ј. & Fer nan-
dez-Gon za lez, F. 2012). ППВ пред ста вља ста бил-
ну за јед ни цу биљ них вр ста ка рак те ри стич них за 
под руч је; то је аутох то на ве ге та ци ја са са ста вом 
и струк ту ром ко ја од го ва ра по сто је ћим усло ви ма 
ста ни шта. Ди фе рен ци ја ци ја пре ма асо ци ја ци ја ма, 
од но сно све за ма, мо же се тран спо но ва ти на раз-
ли чи те раз ме ре са гле да ва ња од но сно ар ти ку ла ци-
је про сто ра у окви ру ур ба ни стич ког и про стор ног 
пла ни ра ња. Иако се ППВ нај че шће не по ду да ра са 
да на шњим чи ње нич ним ста њем, по сто је мно ги 
слу ча је ви у ко ји ма по тен ци јал на од го ва ра по сто-
је ћој ве ге та ци ји. То су нај че шће, оста ци при род-
них шу ма, за тим тре се ти шта или трав на ве ге та-
ци ја. По тен ци јал ној ве ге та ци ји не од го ва ра са мо 
пр во бит на при род на, већ и са да шња (при вре ме на) 
ве ге та ци ја ко ја је по сле ди ца из ме ње них при род-
них усло ва ста ни шта под ути ца јем чо ве ка. По тен-
ци јал на ве ге та ци ја не узи ма у об зир сук це си ју, већ 
је она тре нут на по ја ва за ко ју се под ра зу ме ва да је 
шум ска за јед ни ца, али ни је увек. Она мо же да бу де 
трав на ве ге та ци ја у пла нин ским под руч ји ма, а на 
во да ма за јед ни ца во де них би ља ка и тр ске (Па ра-
бућ ски С. и Јан ко вић М. 1978).

Из прет ход не де фи ни ци је, ППВ као ге о бо та-
нич ка ди сци пли на, узи ма про стор као ва жну ком-
по нен ту ис тра жи ва ња, што пред ста вља мо гућ ност 
укр шта ња са до ме ном ис тра жи ва ња про стор ног 
пла ни ра ња као ак тив но сти ко ја да је “ге о граф ску 
од ред ни цу еко ном ским, кул тур ним, со ци јал ним и 
еко ло шким по ли ти ка ма раз во ја” (Euro pean Re gi o-
nal/Spa tial Plan ning Char ter 1983: 13). Иако је прак-
са уре ђе ња про сто ра за сно ва ног на при род ним 
ба лан си ма до од ре ђе не ме ре при сут на у свим епо-
ха ма кроз исто ри ју (Mum ford, 1956), раз вој те о ри-
је про стор ног пла ни ра ња на осно ва ма при род них 
ка рак те ри сти ка тра је од по чет ка XX ве ка. Пре ма 
McHarg-у, сва ки тип сре ди не по се ду је пред о дре-
ђе ност у од но су на при род не усло ве и про це се: 
“Оно што је прет хо ди ло увек је био при род ни 
ка рак тер пре де ла, а оно што је до шло ка сни је је 
аку му ла ци ја при ла го ђа ва ња да тој фор ми…“. (Mc-
Harg, 1967b).

Ре ал ни по ка за те љи о при род ним усло ви ма на 
под руч ју АП Вој во ди не ука зу ју на мо гућ но сти и 
по тре бу бо љег ко ри шће ња зе мљи шта за раз вој 
раз ли чи тих об ли ка ве ге та ци је, ка ко ра тар ских 
кул ту ра та ко и при род не ве ге та ци је, као не за мен-
љи вог фак то ра у ре гу ли са њу укуп них од но са жи-
вље ња на овим про сто ри ма. Раз вој Вој во ди не, као 

ре ги је у ко јој је по љо при вре да још увек до ми нант-
на при вред на де лат ност, у зна чај ној ме ри је усло-
вљен иочу ва њем по вр ши на аутох то них ста ни шта 
ко ји су у ве ли кој ме ри и фор мал но за шти ће на. По-
вр ши не ко је чи не аутох то на ста ни шта де лу ју мул-
ти функ ци о нал но и пред ста вља ју  ва жан еле мент у 
ре гу ли са њу си сте ма функ ци о ни са ња те ри то ри је 
По кра ји не. 

Ана ли зом ма те ри ја ла ко ји су слу жи ли за из-
ра ду Ре ги о нал ног про стор ног пла на Вој во ди не 
(2012) и Про стор них пла но ва под руч ја по себ не 
на ме не за шти ће них при род них до ба ра од зна ча-
ја за те му ра да, на под руч ју Вој во ди не, ис ти че се 
ак ту ел ни про блем ре ги о нал ног про стор ног раз-
во ја: ве ли ка угро же ност шум ских еко си сте ма и 
аутох то них ста ни шта од аби о тич ких и би о тич ких 
фак то ра; про ме на пе до ло шких усло ва и про ме-
на ни воа под зем них во да ко је ди рект но ути чу на 
рас по ред и оп ста нак шум ске и дру ге ве ге та ци је и 
при род но су ше ње шу ма на ма њим и ве ћим по вр-
ши на ма у кон тек сту гло бал них про ме на (Ор ло вић, 
2010). Чи ње ни ца је и да по ред оп ти мал них усло ва 
за раз вој мно гих шум ских вр ста др ве ћа под руч је 
Вој во ди не је нај ма ње по шу мље но, а ти ме спа да 
у јед но од нај у гро же ни јих под руч ја на про сто ру 
Евро пе (РП ПАПВ, 2012). 

Ана ли зом про стор но план ске до ку мен та ци је 
на под руч ју АП Вој во ди не еви дент но је од су ство 
укљу чи ва ња са зна ња о ППВ у про це се до но ше ња 
план ских од лу ка ко је се, пре све га, од но се на ме-
ре за шти те и упра вља ња при род ним вред но сти ма.

У скла ду са прет ход ним раз ма тра њи ма, пред-
мет овог ра да је ин тер пре та ци ја ППВ Вој во ди не и 
ње на при ме на у окви ри ма про стор ног пла ни ра ња, 
а у кон тек сту пре по зна ва ња по тен ци ја ла и вред но-
сти про сто ра на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Спе ци фич ни про бле ми под руч ја Вој во ди не 

се са гле да ва ју кроз ње ну про стор ну струк ту ру у 
сми слу на чи на ко ри шће ња зе мљи шта, (тра ди ци-
о нал но) план ску ди стри бу ци ју на ме на по вр ши на 
и ак ту ел не раз вој не трен до ве са по себ ним фо ку-
сом на про бле ме и по тен ци ја ле раз во ја при род них 
вред но сти и на чи на ко ри шће ња шум ског и вод ног 
зе мљи шта. Из во ри по да та ка су пре вас ход но ге-
не ри са ни из ак ту ел не про стор но-план ске до ку-
мен та ци је на на ци о нал ном и ре ги о нал ном ни воу 
(Про стор ни план ре пу бли ке Ср би је, Ре ги о нал ни 
про стор ни план АП Вој во ди не и Про стор ни пла-
но ви под руч ја по себ не на ме не), као и на осно ву 
ис ку ства на из ра ди про стор них пла но ва у По кра-
ји ни.

Аспек ти ППВ су са гле да ни и ин тер пре ти ра ни 
на осно ву по да та ка из ло же них у књи зи „При род-
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на по тен ци јал на ве ге та ци ја Ју го сла ви је (ко мен тар 
кар те М 1:1,000.000)“1, и на уч ног члан ка „По ку шај 
утвр ђи ва ња по тен ци јал не ве ге та ци је Вој во ди не“2.

За по тре бе овог ра да оформ ље на је и је дин-
стве на ба за ге о про стор них по да та ка, ко ја је под-
ра зу ме ва ла век то ри зо ва ње и ге о ре фе рен ци ра ње 
про стор них по да та ка ППВ Ју го сла ви је и ње но 
пре кла па ње са прет ход но век то ри зо ва ном и ге о-
ре фе рен ци ра ном пе до ло шком кар том Вој во ди не, 
као и GDB-ом (ge o da ta ba se) фор ми ра ном за из ра-
ду Ре ги о нал ног про стор ног пла на АП Вој во ди не 
до 2020. го ди не.

Основне карактеристике подручја Војводине 
од значаја за утврђивање ППВ

Ве ге та ци ја Вој во ди не од ли ку је се ра зно ли-
ко шћу ге нет ског, спе циј ског и еко си стем ског ди-
вер зи те та. Војводинa се про сти ре у ју го и сточ ном 
де лу Кар пат ског ба се на, на обо ду Па нон ске ни зи-
је, при па да Па нон ском би о ге о граф ском ре ги о ну 
и пред ста вља тран зи ци о но под руч је из ме ђу ху-
мид не зо не шу ме и арид не зо не сте пе. Ге не рал но 
са гле да но, при род ну ве ге та ци ју Вој во ди не пред-
ста вља мо за ик ли ва да, вла жних под руч ја и шу ма 
(Па ра бућ ски С. и Јан ко вић М. 1978).

На под руч ју по кра ји не се на ла зе очу ва не при-
род не це ли не, је дин стве не у овом де лу Евро пе, 
као што су Де ли блат ска пе шча ра, Фру шка го ра и 
Вр шач ке пла ни не, ве ли ке рав ни чар ске ре ке (Ду-
нав, Са ва, Ти са, Бе геј, Та миш, Бо сут) са очу ва ним 
плав ним под руч ји ма (Апа тин ски рит, Мо но штор-
ски рит, Ко виљ ски рит, Кр че дин ска ада, Обед ска 
ба ра, Цар ска ба ра, итд.), за тим про стра на степ ска 
под руч ја у сред њем и се вер ном Ба на ту, као и ле-
сни ком плек си уз Ти су (Ти тел ски брег) и Ду нав 
(Слан ка мен, Сур дук). По себ но тре ба на ве сти очу-
ва не сла ти не Ба на та, је дин стве на и спе ци фич на 
ста ни шта ко ја су при о ри тет за шти те на ме ђу на-
род ном и на на ци о нал ном ни воу, као што су Сла-
но Ко по во, Ба ња Ру сан да и Окањ ба ра (би ли су и 
пред мет из ра де про стор них пла но ва под руч ја по-
себ не на ме не).

У окви ру Па нон ског би о ге о граф ског ре ги о на 
у скал ду са An ne xI Di rek ti ve 92/43 EEC (The Co un-
cil of the Euro pean Com mu ni ti es 1992) при о ри тет ни 
ти по ви ста ни шта су па нон ске ле сне ли ва де, степ-
ске ли ва де, па нон ске сла не сте пе и сла не мо чва-
ре, па нон ске ди не, ко је су још увек за сту пље не на 
про сто ру По кра ји не.

Као по сле ди ца ра зно ли ко сти ти по ва ста ни-
шта, при су тан је и спе ци фи чан спе циј ски и еко-

1  Научно веће вегетацијске карте Југославије, уреднице 
Јовановић Б., Јовановић Р. и Зупанчич М.; Приређено за 
18. конгрес IUFRO Yu 86, Љубљана 1986.

2  Парабућски С. и Јанковић М. (1978): Покушај утврђивања 
потенцијалне вегетације Војводине, Зборник за природне 
науке 54 (1978),  стр. 29-41. Матица Српска, Нови Сад

си стем ски ди вер зи тет. Осо бе ност сва кој фло ри и 
фа у ни да је при су ство ен дем ских, ре ликт них, али 
и рет ких и угро же них ор ган ских вр ста. Због све 
ве ћег при ти ска на при род на ста ни шта, у про те кла 
два ве ка, под руч је Вој во ди не да нас пред ста вља 
до ми нант но аграр ни пре део са очу ва ним ма њим 
под руч ји ма из вор них ста ни шта ко ја су из ло же на 
све ве ћој фраг мен та ци ји. Под за шти том се на ла зи 
око 6,5 % по вр ши не Вој во ди не3. 

PPV АП Вој во ди не је са гле да на 70-тих го ди на 
XX ве ка у окви ру ра да на кар ти ра њу ППВ Ју го сла-
ви је у 1:1000000. У окви ру тог про јек та, ура ђе на је 
и сту ди ја за под руч је Вој во ди не са кар том у од го-
ва ра ју ћој раз ме ри. 

Ре зул та ти ра да на Сту ди ји и кар ти за сно ва ни 
су, углав ном, на по да ци ма из ли те ра ту ре и са мо 
де ли мич но на са зна њи ма сте че ним на те ре ну (Па-
ра бућ ски, Јан ко вић, 1978). Ова кво опре де ље ње је 
про ис те кло из чи ње ни це да се ви ше од три че твр-
ти не По кра ји не (у то вре ме) на ла зи ло под кул ту-
ра ма, на чи јим по вр ши на ма је при род ни биљ ни 
по кри вач пот пу но уни штен. Са мо су де ло ви те-
ри то ри је Вој во ди не по кри ве ни фраг мен ти ма при-
род не ве ге та ци је. Те по вр ши не се пре све га од но се 
на ри то ве, сла ти не и пе ско ви та зе мљи шта, ко ји су 
не по вољ ни за об ра ду. Ме ђу тим, и ов де je биљ ни 
по кри вач под ве ћим или ма њим ути ца јем чо ве ка 
(се ча шу ма, ко сид ба, ис па ша, по ди за ње на си па, 
из град ња ка нал ске мре же и др.). Под не што ма-
њим ан тро по ге ним ути ца јем je и ве ге та ци ја Фру-
шке го ре и Вр шач ких пла ни на. Због све га то га, суд 
о ППВ Вој во ди не је за ве ћи део те ри то ри је био за-
сно ван на усло ви ма ста ни шта - ге о мор фо ло шким, 
пе до ло шким, хи дро граф ским ка рак те ри сти ка ма, 
кли ми, ре ље фу и др.

По свом ге о граф ском по ло жа ју Вој во ди на 
пред ста вља ју жни део Па нон ске ни зи је. Про стор-
ном ана ли зом Па нон ске ни зи је, по ред хо мо ге не 
мор фо ло шке струк ту ре, уви ђа се и хе те ро ге на 
би о ге о це но ло шка, ан тро по ло шка и ет но-кул тур-
на струк ту ра (Ћа лић и др. 2012:54), ко ја на во ди 
да се, као пред мет овог ис тра жи ва ња, под ју жном 
гра ни цом Па нон ске ни зи је сма тра ју то ко ви Са ве 
и Ду на ва, а  Вој во ди на узме у ад ми ни стра тив ним 
гра ни ца ма ауто ном не по кра ји не. Са ва и Ду нав су 
нео спор но пред ста вља ли зо ну кул ту ро ло шког, по-
ли тич ког и со ци о е ко ном ског раз два ја ња, што је 
ути ца ло и на ин те гри са ње те ли ни је у кул тур ни 
пре део. 

У уну тра шњо сти Вој во ди не ис ти чу се два пла-
нин ска ма си ва ма њих раз ме ра. To су Фру шка го ра 
и Вр шач ке пла ни не. Оста ли део чи ни про стра на 
рав ни ца у ко јој је мо гу ће из дво ји ти раз ли чи те ге о-

3  Извештај о остваривању Регионалног просторног плана 
АПВ за 2015. годину, Показатељ просторног развоја 91: 
Заштићена природна подручја (површина природног 
подручја на основу Акта о проглашењу заштићеног 
подручја).
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Карта бр. 1:  Педолошка карта Војводине (Извор: Нејгебауер и др. 1971). Карта је векторизована у ЈП Завод за урбанизам 
Војводине за потребе информационог система)

Map No. 1:  Soil map of Vojvodina (Source: Nejgebauer et al., 1971). The map is vectorized in Public Enterprise Institute for Urban 
Planning of Vojvodina designated for the information system needs)

Карта бр. 2:  Геоморфолошка карта Војводине (Извор: Кошћал и др., 2005)
Map No. 2:  Geomorphological map of Vojvodina (Source: Košćal et al., 2005)
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мор фо ло шке об ли ке. To су, пре ма Бу ку ро ву (1954), 
ле сни и пе шча ни пла тои као нај ви ши ре љеф ни об-
ли ци, за тим ле сне те ра се, алу ви јал не те ра се, алу-
ви јал не рав ни и про стра не уну тра шње де пре си је 
(али бу нар ска, вр шач ка, ко виљ ска, пан че вач ка и 
др.). Пла нин ски об ли ци до сти жу ви си ну од 641 m, 
a рав ни чар ски 66-140 ме та ра над мор ске ви си не.

Под руч је Вој во ди не ис пре се ца но je реч ним 
то ко ви ма ме ђу ко ји ма до ми ни ра ју Ду нав, Са ва и 
Ти са. Овим ре ка ма По кра ји на je по де ље на на три 
де ла: Бач ку (ме ћу реч је Ду на ва и Ти се), Ба нат (ис-
точ но од Ти се) и Срем (ме ђу реч је Ду на ва и Са ве). 
Све ре ке на под руч ју Вој во ди не има ју благ пад и 
ми ран ток, a у од ре ђе ним пе ри о ди ма су ви со ко-
про ти цај не и плав не. За њих je ка рак те ри стич но 
ра чва ње ма ти це, раз гра ња ва ње и це па ње то ка у ру-
кав це и по ја ва пе шча них пли ћа ка, ма њих и ве ћих 
ада, као и кон ти ну ал но по ме ра ње ко ри та.

Због свог ге о граф ског по ло жа ја, хи дро гра фи је 
и дру гих чи ни ла ца Вој во ди на има убла же ну кон-
ти нен тал ну кли му. У њој се осе ћа ју ути ца ји сред-
ње е вроп ске и ме ди те ран ске кли ме. Због то га се 
про стор Вој во ди не увр шта ва у ју го и сточ но-европ-
ско шу мо-степ ско под руч је ко је се бит но раз ли ку-
је од шу мо-степ ског под руч ја ис точ не Евро пе. У 
од но су на шу мо-степ ско под руч је ис точ не Евро пе, 
ју го и сточ но шу мо-степ ско под руч је се од ли ку је 
ве ћом  ко ли чи ном па да ви на, ве ћим сред ње ме сеч-
ним и сред ње го ди шњим тем пе ра ту ра ма, ду жим 
лет њим, су шним и кра ћим, хлад ним, зим ским пе-
ри о дом.

У Вој во ди ни по сто ји ре ла тив но ве ли ка ра-
зно ли кост у зе мљи шном по кри ва чу (кар та бр. 1), 
ко ји се де ли у два ре да: те ре стрич на и се ми те ре-
стрич на зе мљи шта. У рав ни чар ским де ло ви ма, од 
те ре стрич них зе мљи шта за сту пље ни су чер но зем, 
гај ња ча, псе у до глеј и ини ци јал на зе мљи шта на 
раз ли чи тим суп стра ти ма.

Глав ни тип зе мљи шта Вој во ди не je чер но зем с 
број ним под ти по ви ма и ва ри је те ти ма, ме ђу ко ји ма 
нај ве ће рас про стра ње ње има кар бо нат ни чер но-
зем (Кар та бр. 2). Ве ли ку рас про стра ње ност има 
и де гра ди ра ни чер но зем. Од се ми те ре стрич них 
зе мљи шта у рав ни ци су на ро чи то рас про стра ње-
на алу ви јал на зе мљи шта раз ли чи тог ме ха нич ког 
са ста ва, - ли вад ска цр ни ца кар бо нат на на ле сном 
пла тоу, ли вад ска цр ни ца кар бо нат на на ле сној те-
ра си, рит ска цр ни ца на про ме ње ном ле су са сво-
јим ва ри је те ти ма, рит ска смо ни ца и др.

Од се ми те ре стрич них зе мљи шта и кла са сла-
ти на  и ма ве ће рас про стра ње ње. На ро чи то je ра ши-
рен тип со ло ње ца с ви ше под ти по ва и ва ри је те та, 
за тим со лон ча ци исто с ви ше под ти по ва и ва ри је-
те та и, на кра ју, до ста огра ни че но рас про стра ње-
ње има тип со лођ. 

Од те ре стрич них зе мљи шта на под руч ју Фру-
шке го ре нај ви ше су рас про стра ње не гај ња че, 

ренд зи не, па ра ренд зи не и ху му сно-си ли кат на зе-
мљи шта. Ha Вр шач ким пла ни на ма нај ве ће по вр-
ши не за у зи ма смо ни ца на тер ци јар ним гли на ма, 
ме сти мич но огај ња че на, a на са мом вр ху овог пла-
нин ског ма си ва на ла зе ce ки се ло сме ђе зе мљи ште 
на кри стал ним шкриљ ци ма, и ини ци јал но зе мљи-
ште на шкриљ ци ма.

Природна потенцијална вегетација Војводине

Приказ ППВ у овом раду се заснива, скоро 
у целости, на студији „Покушај утврђивања 
потенцијалне вегетације Војводине“ (Парабућски 
С. и Јанковић М. 1978), која представља, до сада, 
најдетаљније урађено истраживање потенцијалне 
вегетације Покрајине4.

Према наведеној студији, биљни покривач 
Војво дине може се поделити на вегетацију 
равничарских и вегетацију висинских региона.

Вегетација равничарских региона

Природни биљни покривач највиших 
рељефских облика равнице (лесни платои и 
највиши делови тераса) je ван домашаја подземних 
и површинских вода и због тога се развија 
првенствено под утицајем климатских прилика. 
Насупрот овој, климазоналној вегетацији, у 
Војводини постоји још хидролошки условљена 
вегетација, затим вегетација пескова (пешчаних 
заравни) и вегетација слатина.

Климазонална вегетација

За кар ти ра ње по тен ци јал не ве ге та ци је рав-
ни чар ског де ла Вој во ди не од по себ ног зна ча ја je 
утвр ђи ва ње кли ма зо нал ног ве ге та циј ског ти па. 
Нај ве ћи де ло ви вој во ђан ске рав ни це чи ји биљ ни 
по кри вач би пред ста вљао из раз кли ме и зе мљи-
шта, ка ко je на пред ре че но, су под кул ту ра ма. Због 
то га се не мо же по у зда но уста но ви ти зо нал на ве-
ге та ци ја и зо на лан тип зе мљи шта рав ни чар ских 
де ло ва Вој во ди не.

По схва та њу Неј ге ба у е ра (1952) зо нал ну ве ге-
га ци ју пред ста вља сте па, a зо на лан тип зе мљи шта 
нор ма лан - кар бо нат ни чер но зем. По ње го вом ми-
шље њу, чер но зем се фор ми рао у бо ре а лу под ути-
ца јем степ ске ве ге та ци је. Слав нић (1954), освр-
ћу ћи се на исто риј ски раз вој шум ске ве ге та ци је у 
рав ни чар ским де ло ви ма Вој во ди не, кон ста ту је да 
у ве ге та циј ском по гле ду Вој во ди на да нас при па да 
обла сти шу ме, a не сте пе.

Пре ма Хор ва ту (1963) за по тен ци јал ну ве ге-
та ци ју ју го и сточ но-европ ског шу мо-степ ског под-
руч ја, пa пре ма то ме и Вој во ди не, тре ба сма тра ти 

4  Извори наведених типова вегетације у овом поглављу су, 
уколико није назначено другачије, у потпуности из ове 
студије.
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шум ске за јед ни це ко је при па да ју све зи Ace ri ta ta
ri ci — Qu er ci on. Из у зе так у овом  чи не ушћа ре ка 
и рав ни чар ски де ло ви с ви со ким ни во ом под зем-
не во де. Због на ве де них шум ских за јед ни ца, оба 
ауто ра прет по ста вља ју да де гра ди ра ни чер но зем 
пред ста вља зо нал ни тип земљншта. За и ста, шу-
ме ко је при па да ју све зи Ace ri ta ta ri ci — Qu er ci on 
прилично су рас про стра ње не у Вој во ди ни. Њих je 
Слав нић (1952) опи сао под на зи вом Ti li e toQu er
ce tum cras si u scu lae (скра ће но Ti li e to-Qu er ce tum). 
Он je ову асо ци ја ци ју раш чла нио на три су ба со ци-
ја ци је, и то: Ti li e toQu er ce tum typi cum, Ti li e ioQu
er ce tum far net te lo sum и Ti li e toQu er ce tum car pi ne
to sum.

Кар бо нат ни чер но зем Вој во ди не (и слич на зе-
мљи шта — ли вад ска цр ни ца ле сних пла тоа и др.) 
пред ста вља ла би нај по вољ ни ју под ло гу за раз вој 
степ ске ве ге та ци је. Фраг мен тар но ce сте пе да нас 
мо гу на ћи са мо на па ди на ма ле сних пла тоа, де ли-
мич но на пла то и ма, за тим по ред пу те ва и по не где 
из ме ђу њи ва (ка ко ле сних пла тоа, та ко и ле сних 
те ра са). Ha њи хов раз вој, струк ту ру и ди на ми ку 
ути чу не са мо кли ма и зе мљи ште, већ и ин тен зи-
тет ис па ша као и дру ги ан тро по ге ни фак то ри. Сто-
га ce сте пе Вој во ди не у овом раз вој ном ста ди ју му 
не мо гу сма тра ти по тен ци јал ном ве ге та ци јом.

Ha осно ву на пред из ло же ног по ста вља ce пи-
та ње у ком прав цу би ce ан тро по ге не ли вад ске 
сте пе раз ви ја ле ка да би пре стао ути цај чо ве ка. С 
об зи ром да ce ра ди о шу мо степ ском под руч ју, ве-
ро ват но би ce са да шња ли вад ска сте па (за јед ни це 
се кун дар ног по ре кла) одр жа ла као трај ни ста ди-
јум у ви ше или ма ње из ме ње ном об ли ку. Ме ђу-
тим, те шко je по ве ро ва ти да би ce она мо гла раз-
ви ти у прав цу из ра зи тих степ ских за јед ни ца јер 
мно ге вр сте ре ликт не сте пе су уни ште не, a на ме-
сту њих су ce „усе ли ле“ но ве ко је при па да ју раз ли-
чи тим флор ним еле мен ти ма. Пре ма то ме, за раз вој 
ксе ро фил не сте пе у Вој во ди ни ви ше не ма усло ва. 
Кли ма Вој во ди не, ка ко је прет ход но ис так ну то, 
ни је степ ска. Због то га се при хва ти ло схва та ње да 
у са да шњим кли мат ским усло ви ма, ју го и сточ но-
европ ског шу мо степ ског под руч ја, пa пре ма то ме 
и Вој во ди не, тре ба сма тра ти шу ме све зе Ace ri ta-
ta ri ci-Qu er ci on, кли ма зо нал ном по тен ци јал ном ве-
ге та ци јом.

Хи дро ло шки усло вље на ве ге та ци ја

Хи дро ло шки усло вље на ве ге та ци ја раз ви ја ce 
под ути ца јем по плав них или ви со ких под зем них 
во да. Ha не ким ме сти ма Вој во ди не она и да нас 
има ве ли ко рас про стра ње ње, a не где je по ти сну та 
од стра не чо ве ка. Рас про стра ње ње ових за јед ни-
ца ве за но je углав ном за про стор ну ди стри бу ци ју 
алу ви јал них зем љшта у до ли на ма Ду на ва, Ти се, 
Са ве и њи хо вих при то ка као и ве ли ких де пре си ја 

(али бу нар ска, пан че вач ка, ко вин ска и др.). По ред 
то га, хи дро ло шки усло вље не шу ме на ла зе ce и на 
вла жни јим зе мљи шти ма ле сних и алу ви јал них те-
ра са чи ја je ге о ло шка под ло га про ме ње ни лес. Kao 
по тен ци јал ну хи дро ло шки усло вље ну ве ге та ци ју 
Вој во ди не мо же мо сма тра ти за јед ни це све зе Al no
Ul mion.

Не ула зе ћи у раш чла ња ва ње биљ них за јед ни-
ца, сма тра се да би на алу ви јал ним зе мљи шти ма 
по тен ци јал ну ве ге та ци ју са чи ња ва ле за јед ни ца вр-
ба и то по ла, схва ће но у нај ши рем сми слу, и за јед-
ни ца хра ста лу жња ка (Ge ni stoQu er ce tu in ro bo ris).

Шу ме вр бе и то по ле раз ви ја ју ce на ре цент-
ном зе мљи шту на ко ме ce по плав на во да ду же за-
др жа ва и где се про се чан ни во под зем них во да у 
ве ге та ци о ном пе ри о ду на ла зи на 150 cm ду би не. 
Са сто ји не Ge ni stoQu er ce i um roboris развијају ce 
на ста ри јем и ста бил ни јем алу ви ју му или на ге-
нет ски раз ви је ном алу ви јал ном зе мљи шту као 
што су псе у до глеј, рит ска цр ни ца и др. Ове шу ме 
ce на ла зе ван ути ца ја по плав не во де или су из ло-
же не крат ко трај ним по пла ва ма. Под зем не во де у 
ве ге та ци о ном пе ри о ду на ла зе се у про се ку на 150 
до 300 cm ду би не. Нај леп ше са сто ји не ових шу ма 
на ла зе ce у ју го за пад ном Сре му, где са сла вон ским 
шу ма ма чи не при род ну це ли ну.

Шу ме ко је при па да ју су ба со ци ја ци ји Ti li e to
Qu er ce tum cras si uscu lae car pi ne to sum (Кар та бр. 
3) та ко ђе при па да ју све зи Al noUl mion, јер ce пo 
пра ви лу раз ви ја ју на зе мљи шту с ве ћим са др жа-
јем вла ге. Под зем не во де у ве ге та ци о ном пе ри о ду 
се на ла зе на око 150 cm ду би не (ка да су у пи та њу 
ти пич не са сто ји не). За то Ti li e toQu er ce tum cras
si u scu lae carpinetosumсе увр шћу ју у асо ци ја ци ју 
Qu er coCar pi ne tum. Са сто ји не ове за јед ни це на ла-
зе ce у до њем Сре му на рит ској цр ни ци и опод-
зо ље ној рит ској цр ни ци, a у за пад ној Бач кој на 
без кар бо нат ној ли вад ској цр ни ци или за ру де лом 
чер но зе му, (ге о ло шка под ло га ових зе мљи шта je 
про ме њен лес — ле сних те ра са). И нај ју жни ји де-
ло ви Ба на та (алу ви јал на те ра са из ван ко вин ске де-
пре си је) мо гли би да пред ста вља ју ста ни ште ове 
шу ме. Зе мљи ште je кар бо нат на и бес кар бо нат на 
рит ска цр ни ца на ле су.

Вегетацијa пе ско ва

Ве ге та ци ја пе ско ва je нај ра спро стра ње ни ја на 
Де ли блат ској и Су бо тич кој пе шча ри. Ha обод ним 
де ло ви ма Де ли блат ске пе шча ре на ла зе ce шу ме 
ко је при па да ју за јед ни ци Qu еr ce toTi li e tum to men
to sae. Пе до ло шка под ло га овој за јед ни ци je ини-
ци јал но зе мљи ште на раз ли чи тим суп стра ти ма 
као и ан тро по ге ни зи ра ни пе сак. Па да ви на у овом 
под руч ју има 600 - 650 mm го ди шње a под зем не 
во де ce на ла зе на око 40 m ду би не. Сма тра ce да ce 
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ове шу ме одр жа ва ју за хва љу ју ћи ка пи лар ној во ди 
и спо соб но сти пе ско ва да кон ден зу ју во де ну па ру.

Ha Су бо тич кој пе шча ри шу ме ce раз ви ја ју на 
истим суп стра ти ма као и на Де ли бат ској пе шча ри. 
Ме ђу тим, под зем не во де Су бо тич ке пе шча ре на ла зи 
ce про сеч но на око 200 cm ду би не, a не где и бли же 
по вр ши ни зе мљи шта. За то ce ов де раз ви ја ју ме зо-
фил ни је шу ме све зе Ace ri ta ta ri ciQu er ci on и по ред 
то га што je ко ли чи на па да ви на око 550 mm го ди шње.

Чер но зем на пе ску и сме ђе степ ско зе мљи-
ште Де ли блат ске и Су бо тич ко-Хор го шке пе шча-
ре на ла зи ce под ве ге та ци јом ко ја при па да све зи 
Fe stu cion ru pi co lae. У овом  слу ча ју при сут на je од 
степ ских за јед ни ца Ko e le ri e toFestucetumкоја ће 
сук це сив но усту пи ти ме сто за јед ни ци Chryso po
go ne tum pan no ni cum. За јед ни ца Chryso po go ne tum 
pan no ni cum вре ме ном би у свом раз во ју тре ба ло 
да до ве де до раз во ја спо ме ну тих шум ских за јед-
ни ца пе ско ва, или ће ce не ка од по сто је ћих за јед-
ни ца у ви ше-ма ње из ме ње ном об ли ку за др жа ти 
као трај ни ста ди јум, ка ко je то био слу чај и с кли-
ма зо нал ном ве ге та ци јом.

Сла тин ска ве ге та ци ја

Сла тин ска ве ге та ци ја нај ви ше je за сту пље на у 
Бач кој и Ба на ту a не знат но у Сре му (Кар та бр. 3). 
Сла ти не ти па со лон ча ка сре ћу ce у ме ђу реч ју Ду-
на ва и Ти се. Нај бо ље су из ра же не на ле сној те ра-
си Бач ке. Со ло ње ци до ми ни ра ју у Ба на ту, за тим 
у за пад ној и ју жној Бач кој a де ли мич но ce на ла зе 
и у Сре му. У ве зи с ова квим рас по ре дом ти по ва 
сла ти на сто ји и рас по ред ве ге та ци је уоп ште узев, 
ма да ве ге та ци ја сла ти на, у су шти ни, има ка рак тер 
мо за и ка. Спо ме ну ће мо са мо нај ра спро стра ње ни је 
за јед ни це сла ти на не раз ма тра ју ћи по тен ци јал ну 
ве ге та ци ју, из раз ло га што ce не ке сла ти не на ла зе 
у про це су ра сла њи ва ња a не ке у про це су за сла њи-
ва ња. У по ти сју Бач ке и Ба на та на ла зи ce ве ге та ци ја 
су ку лент них ха ло фи та све зе The roSa li cor monи то: 

-  на хло рид ним со лон ча ци ма ве ли ке вла жно сти 
раз ви ја ју ce са сто ји не за јед ни це Sa li cor ni te um 
euro pa e ae (оба ле сла них ба ра) и Sal so le tum so
dae (вла жни пе ско ви);

-  на сод ним со лон ча ци ма Su a e de tum ma ri ti mae 
(са мо Бач ка).

У По ти сју Бач ке и Ба на та на ла зе ce и за јед ни-
це сла бо за сла ње них, хло рид них зе мљи шта — алу-
ви јал ни пе ско ви, ко је при па да ју све зи Puc ci ne lion 
pe i so nis. У плит ким во да ма, сла бо или уме ре но 
за сла ње них алу ви ју ма, за сту пље не су за јед ни це 
Cype rioSper gu la rion ma ri nae.

Ha сод ним сла ти на ма, ле сне те ра се Бач ке, a 
де лом и у Ба на ту до ми ни ра ју за јед ни це све зе Puc
ci nel lion li mo sa eи то Pho li u rus pla ni a go te nu i flo
ra (вла жна зе мљи шта), Camp ho ro sme tum an nu lae 
(екс трем но не по вољ не еро ди ра не сла ти не) и Aster
Plan ta go ma ri ti mae (пе ско ви то сод не сла ти не).

У Вој во ди ни су при лич но рас про стра ње не и 
за јед ни це све зе Fe stu cion pse u do vi nae. Ha плит ким 
со ло ње ци ма Бач ке, на ро чи то Ба на та, на ла зе ce са-
сто ји не за јед ни це Sta ti ce toAr te mi si e tum mo nogynae. 
Ме ђу тим, на ду бо ким со ло ње ци ма за пад не, a де ли-
мич но ју жне Бач ке, као и у Сре му, до ми ни ра за јед-
ни ца PеucedanetoAste re tum, a у По ти сју Бач ке и 
Ба на та Tri fo li e tum sub ter ra nei. Са сто ји не Pe u ce da
ne toAsteretumпружају ce обо дом ду гач ких де пре-
си ја ко је ce про сти ру из ме ђу шу ма TilieтoQu er ce
tum far net te to sum.

Ве ге та ци ја пла нин ских ре ги о на

Ви син ска под руч ја Вој во ди не чи не Фру шка 
го ра и Вр шач ке пла ни не. Она пред ста вља ју пре-
ла зну зо ну од пла нин ских обла сти пре ма ни зи ји.

Фру шка го ра  по ве зу је шу ма диј ске пла ни не с 
ју га и сла вон ске са за па да. По тен ци јал ну кли ма-
зо нал ну ве ге та ци ју Фру шке го ре чи ни за јед ни ца 
Qu er coCar pi ne tum ser bi cum све за Car pi ni on be tu li 
illyri cum (кар та 1/14). 

Она пред ста вља ге о граф ску ва ри јан ту гра бо-
ве шу ме Ср би је, ко ја je ши ро ко рас про стра ње на у 
Фру шкој го ри и од ли ку је ce број ним тер мо фил ним 
еле мен ти ма. Нај бли жа je ис ход ном пра шум ском 
ти пу из ког су ce раз ви ле све да на шње шум ске за-
јед ни це овог ма си ва. Ње на ста ни шта су ши ро ки 
пла тои гре бе но ва, про стра не ува ле и бла ге осој не 
па ди не и то, пре те жно, на сме ђем кар бо нат ном зе-
мљи шту.

Kao по тен ци јал ни, кли ма то о ро пе до ге ни тип 
шу ме на Фру шкој го ри мо же ce сма тра ти за јед ни-
ца Fe stu coQu er ce i u ni petrеae. У по гле ду едаф ских 
усло ва, a на ро чи то у од но су на екс по зи ци ју, он 
има ши ро ку еко ло шку ам пли ту ду, a у по гле ду ви-
син ског рас про стра ње ња ам пли ту да је огра ни че на 
(300—500 m над мор ске ви си не). На ла зи ce го то во 
на свим екс по зи ци ја ма, пре те жно на опод зо ље ној 
гај ња чи.

Ha се вер ним па ди на ма, на ро чи то у по точ-
ним до ли на ма и ува ла ма, на зе мљи шту ко је при-
па да углав ном опод зо ље ној гај ња чи, раз ви је не су 
или пред ста вља ју по тен ци јал ну ве ге та ци ју шу ме 
Fa ge tum sub mon ta num (све за Fa gion mo e si a cum) 
(Кар та бр. 3).

У под нож ју Фру шке го ре, до 300 m над мор ске 
ви си не и то на ју жној екс по зи ци ји бла го наг ну тих 
па ди на, цен трал них и ис точ них де ло ва овог ма си-
ва, као по тен ци јал ну ве ге та ци ју тре ба сма тра ти 
са сто ји не шу ме Qu er ce tum far net tocer ris (све за 
Qu er ci on far net to) (Кар та бр. 3).

По ред ових за јед ни ца на Фру шкој го ри огра-
ни че но рас про стра ње ње има шу ма Car pi nio ori
en ta lisQu er ce tum(Qu er ci on far net to) (Кар та бр. 3) 
- ло кал но по тен ци јал на за јед ни ца. Ја вља ce као 
трај ни ста ди јум, оро граф ски усло вљен на ју жним, 
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стр мим (око 30°) па ди на ма нај и сточ ни јег де ла 
пла не (Стра жи ло во) и то на око 250 m над мор ске 
ви си не. Раз ви ја ce на си ли кат ној под ло зи с ја ким 
ути ца јем ле сног ма те ри ја ла.

Вр шач ке пла ни не (Вр шач ки брег) пред ста-
вља ју изо ло ва ни ге о мор фо ло шки пре део, ко ји ce 
за пад ном стра ном спа ја с Па нон ском ни зи јом a ис-
точ но и ју жно, пре ко ва ло ви тог зе мљи шта, пре ла-
зи у Ба нат ске пла ни не. У ге о ло шком по гле ду Вр-
шач ке пла ни не пред ста вља ју оста так не ка да шње 
па нон ске ма се, ко ја се спу сти ла у мeз озоику, пре 
не ких 40-50 ми ли о на го ди на (Бу ку ров 1951). Ha 
нај ви шим вр хо ви ма ових пла ни на (над мор ска ви-
си на пре ко 600 m) ка ки се ло сме ђем зе мљи шту  на 
кри стал ним шкриљ ци ма, на ла зе ce бу ко ве шу ме 
Fa ge tum sub mon ta num (Fa gion mo e si a cum) (Кар та 
бр. 3). Оста ли де ло ви Вр шач ких пла ни на, узи ма-
ју ћи у об зир брд ске и бре жуљ ка сте де ло ве пре де ла 
(ко ји ce спу шта ју и до 105 m над мор ске ви си не), 
по кри ве ни су или по тен ци јал но пред ста вља ју ста-
ни шта шу ме це ра и сла ду на - Qu er ce tum far net to
cer ris (Qu er ci on far net to) (Кар та бр. 3). Зе мљи ште 
на ко ме ce раз ви ја ова шу ма je смо ни ца на тер ци јар-
ним гли на ма ко ја je ме сти мич но огај ња че на, као и 
ле си ви ра на гај ња ча ме сти мич но ске ле то ид на.

ЗА КЉУ ЧАК
Оп штом кла си фи ка ци јом пре ма ти по ви ма 

ве ге та ци је под руч је Вој во ди не би, да не по сто ји 
ан тро по ге ни ути цај, би ло мо за ич но пре кри ве но 
шу ма ма и сте па ма. Чи ње ни ца је да упра во тај тип 
ве ге та ци је не по сто ји на под руч ју Вој во ди не јер 
је за ме њен ора ни ца ма. До ми нант не асо ци ја ци је 
утвр ђе ног ти па при род но по тен ци јал не ве ге та ци је 
на те ри то ри ји Вој во ди не ско ро да не по сто је, ни ти 
је мо гу ће у ве ћој ме ри то на док на ди ти. По ме ну те 
асо ци ја ци је, чи је ста ни ште је за ме ње но ин тен зив-
ном по љо при вре дом, у исто вре ме су и асо ци ја ци је 
ко је на те ри то ри ји Вој во ди не не за ви се од екс трем-
них усло ва ста ни шта ка рак те ри стич них за Вој во ди-
ну (за сла њи ва ње, пла вље ње, под зем не во де). 

По сма тра но из угла за шти те при ро де, очу ва-
ње би о ди вер зи те та степ ских под руч ја ле жи у екс-
тен зив ном сто чар ству. Сма тра се да је то био ан-
тро по ге ни ути цај ко ји је ве ко ви ма „ре гу ли сао“ и 
тра ди ци о нал но ути цао на ППВ зна чај них де ло ва 
те ри то ри је Вој во ди не. На су прот тра ди ци о нал ном 
ути ца ју, са вре ме ни аспект ин тен зив не про из вод ње 
у ни зиј ском шу мар ству не мо же у пот пу но сти да 
на до ме сти удео по шу мље но сти а да у исто вре ме 
уна пре ди ППВ на те ри то ри ји По кра ји не. Ре ше ње 
сва као мо ра би ти де таљ ни је ди фе рен ци ра но из ме-

мр Владимир Пихлер, мр Лука Бајић, др Невена Васиљевић

Кар та бр. 3: При род на по тен ци јал на ве ге та ци ја Вој во ди не (Из вор: век то ри зо ва на кар та по да та ка при род не по тен ци јал не ве ге
та ци је Ју го сла ви је у ЈП За вод за ур ба ни зам Вој во ди не 2016. го ди не за по тре бе овог ра да.)
Map No. 3: Na tu ral po ten tial ve ge ta tion of Voj vo di na (So ur ce: the vec to ri zed da ta map of na tu ral po ten tial ve ge ta tion of Yugo sla via in 
Pu blic En ter pri se In sti tu te for Ur ban Plan ning of Voj vo di na 2016 de sig na ted for this work.)



13

ђу ових екс трем них мо гућ но сти, што би се сва ка-
ко ре ша ва ло пре вас ход но пре ма прин ци пи ма пре-
де о не еко ло ги је у окви ру ака та за шти те при ро де.

Ре ги о нал ни раз вој под ра зу ме ва и ши ре ње 
гра ђе вин ског под руч ја ко је не по сред но угро жа-
ва по вр ши не по љо при вред ног, шум ског и вод ног 
зе мљи шта. Про цес кон вер зи је по вр ши на тре ба 
спро во ди ти стра те шким при сту пом ре ги о нал ном 
про стор ном пла ни ра њу, ко ји ма би при ро ди бли ска 
под руч ја би ла ва ло ри зо ва на и ста њем при род но 
по тен ци јал не ве ге та ци је.

Сте пен раз ви је но сти или угро же но сти ППВ 
не ког под руч ја под ра зу ме ва ло би прет ход но де фи-
ни са ње и кар ти ра ње по сто је ћег ста ња и утвр ђи ва-
ње струк ту ре кли ма зо нал не ППВ за од ре ђе ни про-
стор. Иза зов ко ји се ја вља у про це су де фи ни са ња 
план ских ре ше ња, на чи на ко ри шће ња и на ме не 
по вр ши на ко ји би би ли у скла ду са де тер ми ни са-
ном ППВ не ког про сто ра је сте си стем вред но ва-
ња. По ста вља ју се пи та ња у ко јој ме ри је по треб
но за шти ти пре по зна то под руч је или у ко јој ме ри 
је ква ли тет ППВ из у зе тан да би био за шти ћен, 
и да ли сва ко под руч је ППВ има си стем ски зна чај 
за план ски са гле да ва но под руч је или цео ре ги он.  
Ако по ђе мо од прин ци па одр жи во сти, ква ли та тив-
на вред ност од ре ђе не по вр ши не под ве ге та ци јом 
без об зи ра на раз ме ру и окру же ње сво ди се на два 
прин ци па. Оп ти мал ни ква ли тет зе ле них про сто ра 
тре ба да бу де та кав да они ис пу ња ва ју еко ло шку 
уло гу ре гу ли са њем при род них про це са и уна пре-
ђу ју би о ди вер зи тет та ко што ће обез бе ди ти ра-
зно вр сност ста ни шта и при род ну ре ге не ра ци ју 
ве ге та ци је. Очу ва ње ра зно ли ко сти и ста бил ност 
аутох то не струк ту ре ве ге та ци је у окви ру сва ког 
ти па зе ле них по вр ши на мо же би ти зна ча јан алат 
за ус по ста вља ње одр жи во сти од ре ђе ног под руч ја.

Угро же но ста ње по пу ла ци је по је ди нач не биљ-
не вр сте мо же би ти кључ на ин фор ма ци ја у раз ма-
тра њу пој ма ППВ у окви ру про стор ног пла ни ра ња. 
Ако се про це ни да је угро же ност по пу ла ци је не ке 
вр сте ве о ма ве ли ка, а она је нео п хо дан еле мент 
си сте ма по сто је ће биљ не за јед ни це, и еко си сте-
ма уоп ште, ма ње те ри то ри је спе ци фич них ста ни-
шних усло ва по ста ју зна чај не и де фи ни шу ши ри 
оквир стра те ги ја за раз вој од ре ђе ног под руч ја. У 
том сми слу, овим ра дом се, по ред пред ста вља ња 
ППВ Вој во ди не, по ку ша ла и илу стро ва ти по тре ба 
за ин те гри са њем са зна ња о ППВ у про цес пла ни-
ра ња про сто ра. Јед на од те ма ко је се у том сми слу 
из два ја ју је сте и про стор но пре кла па ње за шти ће-
них под руч ја са зо на ма ППВ. 

Као пред мет мо гу ћег да љег ис тра жи ва ња мо-
же би ти утвр ђи ва ње уде ла ти по ва ве ге та ци је и 
асо ци ја ци ја у окви ру за шти ће них под руч ја на те-
ри то ри ји Вој во ди не. То би пред ста ви ло ис ко рак у 
са зна њу ко ји тип ве ге та ци је, од но сно асо ци ја ци је, 
и у ко јој ме ри је пут ка по ве ћа њу по шу мље но сти 
Вој во ди не.
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POTENTIAL NATURAL VEGETATION OF VOJVODINA REGIONIN  
THE CONTEXT OF SPATIAL PLANNING AND NATURE PROTECTION

Summary

Potential natural vegetation is a term describing 
the current state of the natural communities of plants 
according to habitat conditions. Region of Vojvodina 
belongs to a larger part of South East Europe which 
is characterized predominantly by forest and steppe 
vegetation. This particular type of vegetation does not 
exist on the territory of Vojvodina since it has been 
replaced by agricultural crops. Therefore is hard to 
revisit the potential natural vegetation on the larger 
part of the region.  Pointed plant associations are tho-
se that do not depend on extreme habitat conditions, 
characteristic for smaller parts of Vojvodina (siltation, 
flooding and groundwater). Forest areas that create 
the larger share of the existing forested territory of 
Vojvodina comes down to these very narrow zones 

along streams and smaller units with altered soil con-
ditions, next to the forest of the national park Fruška 
Gora and Vršac mountains. It is assumed that efforts 
to increase the share of territory covered by forests in 
Vojvodina, should be based on integrative approach 
of potential natural vegetation within the regional 
spatial development strategies. One of possible direc-
tions to increasing the participation of natural vegeta-
tion in the territory of Vojvodina is sustainable spatial 
planning approach of intensive and extensive produc-
tion in agriculture and forestry in general. The terri-
tories that are protected natural resources are reduced 
to zones free of agricultural production, although this 
study raises questions of re-establishing natural vege-
tation and natural areas in the region of Vojvodina. 

VLADIMIR PIHLER, LUKA BAJIĆ, NEVENA VASILJEVIĆ
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UDK: 

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СТА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ПРИ МЕ НОМ  
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ZA[TITA PRIRODENATURE CONSERVATION
UDK: 551.311(497.11) ; 502/504(497.11) 

Рат ко Ри стић1, Си ни ша По ло ви на1, Иван Ма лу ше вић1, Ми ла Ри стић2,  
Ву ка шин Мил ча но вић1

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Шу мар ски фа кул тетОд сек за еко ло шки ин же ње ринг у за шти ти  
зе мљи шних и вод них ре сур са, Кне за Ви ше сла ва 1, 11030 Бе о град
2 За вод за за шти ту при ро де Ср би је, др Ива на Ри ба ра 91, 11070 Бе о град
email: rat ko.ri stic @gmail.com

Извод: Бу јич не по пла ве пред ста вља ју нај че-
шћу по ја ву из ар се на ла при род них ри зи ка у Ср-
би ји, ка да је реч о људ ским жр тва ма и ма те ри јал-
ним гу би ци ма. Ја вља ју се у ру рал ним и ур ба ним 
сре ди на ма, под до ми нант ним ути ца јем при род них 
фак то ра. Ан тро по ге ни фак тор знат но до при но-
си њи хо вом ин тен зи те ту, на ро чи то ак тив но сти ма 
ко ји ма до ла зи до де гра да ци је ве ге та ци о ног по-
кри ва ча и зе мљи шта. Ме ђу тим, мо гу ће је и ми-
ни ми зи ра ти де струк тив ност бу јич них по пла ва 
људ ским ак тив но сти ма као што су: пла ни ра ње и 
ко ри шће ње про сто ра на по тен ци јал но ри зич ним 
сли во ви ма; по шу мља ва ње го ле ти и ме ли о ра ци је 
де гра ди ра них шу ма, ли ва да и па шња ка; при ме на 
од го ва ра ју ћих тех ни ка об ра де зе мљи шта; при ме-
на ме ра агро шу мар ства; про ти ве ро зи о на за шти та 
сли во ва. Би о ин же њер ски ра до ви на па ди на ма сли-
во ва до во де до по бољ ша ња ефе ка та ин тер цеп ци-
је, ин фил тра ци је и ре тен ци је. Успе шно из ве де ни 
про ти ве ро зи о ни ра до ви зна чај но ре ду ку ју ути цај 
при род них фак то ра и знат но сма њу ју не по вољ не 
ан тро по ге не ути ца је. 

Кључне речи: бу јич не по пла ве, про дук ци ја 
еро зи о ног ма те ри ја ла, мак си мал ни про ти цај, на чин 
ко ри шће ња зе мљи шта, про ти ве ро зи о ни ра до ви.

Abstract: Tor ren tial flo ods are the most fre qu ent 
phe no me non in the ar se nal of na tu ral ha zards in Ser-
bia, be ing the first when it co mes to los ses, ca u sing 
hu ge da ma ge and the loss of hu man li ves. Tor ren tial 
events are cha rac te ri stic both in ru ral and ur ban are as. 
Ap pe a ran ce of tor ren tial flo ods is mostly out of man 
con trol. Man ma de ha zard co uld be in cre a sed by ir re-
spon si ble ac ti vi ti es con cer ning land use or dec re a sed 
with pre ven ti ve ac ti vi ti es: spa tial plan ning in en dan-
ge red wa ter sheds; af fo re sta tion of ba re lands, ame li-
o ra tion of de gra ded fo rests, me a dows and pa stu res; 
ap pro pri a te agri cul tu ral tec hni qu es; ap pli ca tion of 
agro fo re stry; ero sion con trol me a su res and tor rent 
tra i ning works. Soil bi o en gi ne e ring works in the he-
ad wa ters lead to im pro ve ment of in ter cep tion ef fects 
and in fil tra tion-re ten tion ca pa city of soil. Per for ming 
of ero sion and tor rent con trol works in the wa ter shed 
co uld be the way for dec re a sing of na tu ral ha zard par-
tly and se ri o usly con trol of man- ma de ha zard. 

Keywords: tor ren tial flo ods, se di ment yield, ma-
xi mal dischar ge, land use, ero sion and tor rent con trol.

УВОД
При род не или ан тро по ге не ка та стро фе мо гу 

иза зва ти огром не ма те ри јал не ште те и на жа лост, 
гу би так људ ских жи во та (Toyaand Skid mo re, 2007), 
као и не по вољ не еко ло шке и еко ном ске ути ца је 
(Schmid te tal., 2006; Ler ner, 2007). По пла ве у свим 
сво јим об ли ци ма, пред ста вља ју нај че шћу при род-
ну ка та стро фу ко ја се ја вља ши ром све та (Ber ze-
tal., 2001; Bar re do, 2007). Ме ђу при род ним не по го-
да ма са озбиљ ним по сле ди ца ма по љу де и њи хо ве 

ак тив но сти, бу јич не по пла ве пред ста вља ју нај че-
шћи ри зик у Ср би ји (Ри стић, Ни кић, 2007). Уче-
ста лост по ја ве, ин тен зи тет и рас про стра ње ност на 
чи та вој те ри то ри ји РС, чи не их стал ном прет њом 
са по сле ди ца ма у еко ло шким, еко ном ским и со-
ци јал ним сфе ра ма. Ти пич ни при ме ри су бу јич не 
по пла ве на сли во ви ма глав них при то ка: Ко лу ба ре 
(ју на, 1996.); Ве ли ке Мо ра ве (ју ла, 1999.); Ко лу ба-
ре и Дри не (ју на, 2001.); Ју жне Мо ра ве (но вем бра, 
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за по че ти ра до ви у ре ги о ну Гр де лич ке кли су ре (у 
ју го и сточ ној Ср би ји), ко ја на ду жи ни од 23 km има 
143 бу јич на то ка. У про шло сти, на ро чи то у пр вој 
по ло ви ни ХХ ве ка, овај ре ги он је био екс трем но 
угро жен ве о ма де струк тив ним еро зи о ним про-
це си ма и ра зор ним бу јич ним по пла ва ма (Је лић, 
1978). Јед на од нај о па сни јих бу ји ца би ла је Ка ли-
ман ска ре ка, ко ја је узро ко ва ла не ко ли ко по пла ва 
(1929, 1946, 1948 и 1951), са ве ли ким ште та ма у 
Вла ди чи ном Ха ну и на ме ђу на род ној пру зи Бе о-
град-Ско пље-Ати на. Бу јич на по пла ва ле та 1929. 
уни шти ла је не ко ли ко сто ти на ку ћа у Вла ди чи ном 
Ха ну и за у ста ви ла друм ски и же ле знич ки са о бра-
ћај ви ше од 10 да на. Пр ва тех нич ка до ку мен та ци ја 
за за шти ту од еро зи је и бу ји ца на сли ву Ка ли ман-
ске ре ке при пре мље на је 1923., а из во ђе ње ра до ва 
је за по че то 1927. го ди не. Нај ин тен зив ни ји ра до ви 
из ве де ни су у пе ри о ду 1950-1980. го ди не.

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТО ДЕ 
Про це на ри зи ка од бу јич них по пла ва на не-

ком сли ву за сни ва се на исто риј ској ана ли зи по-
пла ва ко је су се до го ди ле у про шло сти. Ти пи чан је 
при мер екс пе ри мен тал ног сли ва Ка ли ман ске ре ке 
(про фил код Вла ди чи ног Ха на, на ушћу са Ју жном 
Мо ра вом), на ју гу Ср би је (сли ка 1).

Ана ли зи ра ни су до ми нант ни фак то ри за по-
ја ву бу јич них по пла ва: при род не ка рак те ри сти ке 
(хи дро граф ске ка рак те ри сти ке; пе до ло шки и ге о-
ло шки усло ви), ан тро по ге ни ути цај (на чин ко ри-
шће ња зе мљи шта, рас по ред по вр ши на са ни ским 
и ви со ким ин фил тра ци о но–ре тен ци о ним ка па ци-
те том). Про ме не у на чи ну ко ри шће ња зе мљи шта 
ана ли зи ра не су на осно ву по сто је ће тех нич ке до-
ку мен та ци је и по да та ка са ку пље них у пе ри о ду из-
ме ђу 1923. и 2014. го ди не, те рен ских ис тра жи ва-

2007.); За пад не Мо ра ве, Дри не и Ли ма (но вем бра, 
2009.); Ти мо ка (фе бру а ра, 2010.); Пчи ње (ма ја, 
2010.); Дри не (де цем бра, 2010.); Ко лу ба ре (ма-
ја, 2011.); Ко лу ба ре, Дри не, Са ве, Ве ли ке Мо ра ве 
(ма ја, 2014.); ди рект не де сне при то ке Ду на ва, на 
по те зу Кла до во-Те ки ја (сеп тем бар, 2014) .

Кли ма, спе ци фич но сти ре ље фа, ка рак те ри-
сти ке зе мљи шта и ве ге та ци о ног по кри ва ча, као и 
со ци јал но-еко ном ски усло ви, до при но се по ја ви 
бу јич них по плав них та ла са, као јед не од ре зул ту-
ју ћих фор ми по сто је ћих еро зи о них про це са. Еро-
зи о ни про це си раз ли чи тих ка те го ри ја ра зор но сти 
при сут ни су на 76355 km2 (86.4% те ри то ри је Ре-
пу бли ке Ср би је); 70.61% еро ди ра них по вр ши на 
је на на ги би ма ве ћим од 5%. Про сеч на го ди шња 
про дук ци ја еро зи о ног ма те ри ја ла из но си и до 
37.25·106m3, од но сно, 487.85 m3·km-2, што је 4.88 
пу та ви ше од ко ли чи не пред ви ђе не нор мал ном 
(ге о ло шком) еро зи јом. Про це си ја ке и екс це сив не 
еро зи је об у хва та ју 35% др жав не те ри то ри је (ВОС, 
2002), док је 9260 бу ји ца ре ги стро ва но у Ре пу бли-
ци Ср би ји (Га ври ло вић, 1975). 

Пре те ра на екс пло а та ци ја и нео д го ва ра ју ће 
ме ре упра вља ња шу ма ма и по љо при вред ним зе-
мљи шти ма, као и ур ба ни за ци ја, до во де до ин тен-
зи ви ра ња еро зи о них про це са и по ја ве бу јич них 
по пла ва. Под деј ством еро зи је до ла зи до на пу шта-
ња об ра ди вих по вр ши на, услед  сма ње ња плод-
но сти (Bak ke re tal., 2005), док ло кал ни еко ном ски 
раз вој ве о ма че сто ини ци ра де гра да ци о не про це се 
на зе мљи шту (Ri stić etal., 2010; Anan da and He rath, 
2003). Са ур ба ни за ци јом слив ног под руч ја до ла зи 
до мо ди фи ка ци је хи дро ло шког ре жи ма и по ве ћа-
ња уде ла бр зог по вр шин ског оти ца ја (Ri stić etal., 
2001). Бу јич не по пла ве ко је су се не ка да де ша ва ле 
рет ко, по сле не кон тро ли са не ур ба ни за ци је де ло ва 
ру рал них под руч ја, по ста ју че сте и де струк тив не. 
Сма ња ње по вр ши на под шум ском ве ге та ци јом, ур-
ба ни за ци ја и не а де кват не по љо при вед не ак тив но-
сти, са мо су не ки од не га тив них аспе ка та људ ског 
ути ца ја, ко ји иза зи ва ју бу јич не по пла ве, та ко да 
се не ка да шњи про ти ца ји са по врат ним пе ри о дом 
од 100 го ди на, са да ја вља ју у два де се то го ди шњим 
ин тер ва ли ма (Ri stić etal., 2006). Исто вре ме но, нај-
ве ћи део брд ско-пла нин ских сли во ва у Ср би ји су-
о ча ва се са гу бит ком ста нов ни штва, а на пу ште не 
по љо при вред не по вр ши не ин тен зив но об ра ста ју 
шум ском ве ге та ци јом. Де по пу ла ци ја ути че на сма-
ње ње при ти ска на об ра ди ва зе мљи шта и шум ске 
по вр ши не, сла бље ње ин тен зи те та еро зи о них про-
це са и ума ње ну про дук ци ју еро зи о ног ма те ри ја ла.

По че ци ак тив но сти на про ти ве ро зи о ној за-
шти ти у Евро пи да ти ра ју од сре ди не XIX ве ка. 
У Ср би ји се пр ви про ти ве ро зи о ни ра до ви из во-
де кра јем XIX ве ка (Ko sta di no ve tal., 1999), а као 
ор га ни зо ва на ак тив ност, од 1907. го ди не. Та да су 

Сли ка 1. Ло ка ци ја екс пе ри мен тал ног сли ва Ка ли ман ске ре ке 
Fi gu re 1. Lo ca tio n of the  experi me nta l wat ershed of the 
Kalimanskariver

Рат ко Ри стић, Си ни ша По ло ви на, Иван Ма лу ше вић, Ми ла Ри стић, Ву ка шин Мил ча но вић 
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ња, ко ри шће њем аеро фо то и са те лит ских сни ма ка, 
то по граф ских, ге о ло шких и пе до ло шких ка ра та. 
Кла си фи ка ци ја на чи на ко ри шће ња зе мљи шта оба-
вље на је на осно ву ме то до ло ги је CO RI NE (EEA, 
1994). Про дук ци ја еро зи о ног ма те ри ја ла и про нос 
на но са про це ње ни су на осно ву ме то де ‘’По тен-
ци ја ла еро зи је’’ . Овај ме тод је кре и ран, раз ви јен 
и ка ли бри сан у Ср би ји (Га ври ло вић, 1972), а и 
да нас има ве ли ку при ме ну у свим др жа ва ма зап. 
Бал ка на. Исто риј ски мак си мал ни про ти цај (Qmax-

hKal-1929=149.2 m3·s-1; qmaxsphKal-1929=9.3 m3·s-1·km-2) је 
ре кон стру и сан ме то дом ‘’тра го ва ве ли ких во да’’ 
(Је лић, 1978).

Из ра чу на ва ње мак си мал ног про ти ца ја (за кон-
трол ни про фил Р, сли ка 2), у хи дро ло шким усло-
ви ма по сле из ве де них про ти ве ро зи о них ра до ва 
на сли ву, оба вље но је при ме ном ком би но ва ног 
по ступ ка, ко ји об у хва та те о ри ју син те тич ког је-
ди нич ног хи дро гра ма (за де тер ми ни са ње вр шне 
ор ди на те је ди нич ног оти ца ја, qmax) и ме тод So-
il Con ser va ti on Ser vi ce (SCS, 1979), за раз два ја ње 
ефек тив не ки ше Pe, од укуп не ко ли чи не па да ви-
на, Pb. Ком би но ва ни ме тод се у Ср би ји нај че шће 
ко ри сти за ра чу на ње мак си мал них про ти ца ја на 
не и зу че ним сли во ви ма. Про ра чун је из ве ден за 
над про сеч не усло ве вла жно сти и зна чај но ре ду-
ко ван ка па ци тет ин фил тра ци је, при ме ном мо де ла 
ДМ (Ма ло ше вић, 1995). Тран сфор ма ци ја тро у га о-
ног син те тич ког је ди нич ног хи дро гра ма у ре а лан 
кри во ли ниј ски хи дро грам из ве де на је на осно ву 
SCS без ди мен зи о нал ног је ди нич ног хи дро гра-
ма (Chang, 2003), ко ри шће њем про гра ма „Та лас“ 
(Ма ло ше вић, 2001).

Про ме не хи дро ло шких усло ва про це ње не су 
на осно ву по ре ђе ња исто риј ских и из ра чу на тих 
вред но сти мак си мал них про ти ца ја пре (1927) и по-
сле ра до ва на сли ву Ка ли ман ске ре ке (2010.год.). 
Из ра чу на ва ње мак си мал ног про ти ца ја ба зи ра но је 
на ре ги о нал ним за ви сно сти ма за вре ме ка шње ња 
(Ри стић, 2003) и уну тард нев ну рас по де лу па да ви-
на (Јан ко вић, 1994), као и на хи дро ло шкој кла си фи-
ка ци ји ти по ва зе мљи шта за од ре ђи ва ње вред но сти 
CN (број кри ве оти ца ја) (Ђо ро вић, 1984).

Циљ овог ис тра жи ва ња је да по ка же ка ко из-
вед ни ан ти е ро зи о ни ра до ви, ба зи ра ни на ана ли-
зи исто риј ских слу ча је ва, уз аде кват не про ме не 
на чи на ко ри шће ња зе мљи шта, мо гу да уна пре-
де хи дро ло шке усло ве на угро же ним сли во ви ма, 
омо гу ће ефи ка сну кон тро лу еро зи је и за шти ту од 
бу јич них по пла ва. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
Ка ли ман ска ре ка је ле ва при то ка Ју жне Мо-

ра ве, ко ја про ти че кроз Вла ди чин Хан. Ге о ло шку 
гра ђу на слив ном под руч ју пред ста вља ју па ле о-

зој ски ме та мор фи са ни шкриљ ци Вла син ског ком-
плек са (леп ти но ли ти, ми ка ши сти, ам фи бо ли ти, 
ле у ког нај со ви и сит но зр ни гнај со ви) и нео ге ни 
се ди мен ти (цр ве ни и си ви ту фо ви, кон гло ме ра ти 
и ла по ро ви ти пе шчар) (1970). Зе мљи ште на слив-
ном под руч ју са сто ји се од не ко ли ко ва ри је те та 
дис трич ног кам би со ла (Ko sta di nov et al., 1995).

Глав не хи дро граф ске ка рак те ри сти ке екс пе ри-
мен тал ног сли ва пред ста вље не су у та бе ли 1:

Параметар Ознака Јединица Калиманска 
река

Повшина A km2 16.04

Обим О km 21.90

Кота врха Kv m.n.m 1261

Кота ушћа Ku m.n.m 325

Средња 
надморска 
висина слива

Hsr  m.n.m. 810

Дужина 
главног тока L km 10.16

Апсолутни 
нагиб речног 
корита

Ia % 9.21

Средњи нагиб 
речног корита I % 7.60

Средњи нагиб 
терена Isr % 40.86

Густина 
хидрографске 
мреже

D km.km-2 2.10

Та бе ла 1. Глав не хи дро граф ске осо би не екс пе ри мен тал ног сли ва 
Ta ble 1. Main hydro grap hic cha rac te ri stics of the ex pe ri men tal wa
ter sheds

А нтр оп ог ени пр ит исак на з емљ иште сли вног 
по дру чја био је в е ома сн ажан т оком тр еће д ец-
ен ије ХХ в ека, услед зн ача јног бр оја ст ано вн ика 
(3300, о дн осно око 205 ос оба по 1 km2). Г од ине 
2014. на сл иву су ж ив ела 804 ст ано вн ика, о дн-
осно, св ега 50 на 1 km2 (СЗРС, 1923-2014). Ш уме 
су к ор ишћ ене за др вну гр ађу, г ор иво и пр ои зво дњу 
сто чне хр ане. Тра вн ати п окр ивач на л ив ад ама и 
п ашњ ац има је д егр ад иран, а п ов рш ина з емљ ишта 
зб иј ена због и сп аше ст оке. Те хн ика о бр аде з емљ-
ишта је в рш ена низ н агиб, у пр авим р ед ов има, на-
јч ешће д рв еним пл уг ов има к оје су в укли в ол ови. 
Бро јне а кти вн ости ин иц ир але су и нте нзи вне пр-
оц есе п ов рши нске и ј ар уж асте ер оз ије, см ањ ење 
во дног к ап ац ит ета з емљ ишта, што је ств ор ило ид-
еа лне усл ове за уб рз ано п ов рши нско от иц ање, ра-
зв иј ање ер оз и оних пр оц еса и г уб итак з емљ ишта. 

Уна пре ђе ње ста ња жи вот не сре ди не при ме ном кон цеп та ин те грал не  
про ти ве ро зи о не за шти те на при ме ру сли ва Ка ли ман ске ре ке
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П оред  и нте нзи вне п ов рши нске ер оз ије, на ог ољ-
еном з емљ ишту, к оје је н ек ада б ило под ш ум ама 
или ор ан иц ама, ј ав или су се с ист еми бр азда и ј ар-
уга. Т ак ође, у в од от ок ов има се ра зв ила д уби нска 
ер оз ија, као и кл из ишта на п осе бно ст рмим п ад-
ин ама (К ост ад инов, 1985). 

У пе ри о ду од 1927. до 2006.из вр шен је ве ли ки 
број тех нич ких, би о ло шких и би о тех нич ких ра до-
ва (сл. 2). Тех нич ке ме ре укљу чу ју ре гу ла ци ју Ка-
ли ман ске ре ке, за об у хват су из ра ду 39 пре гра да 
од ка ме на у це мен том мал те ру и 185 пре гра да од 
ка ме на у су вом. Ка ли ман ска ре ка је ре гу ли са на у 
зо ни Вла ди чи ног Ха на, на ду жи ни од 700 m, уз-
вод но од ушћа у Ју жну Мо ра ву, у пе ри о ду од 1927 
до 1953. Ре гу ла ци ја је ура ђе на ка о  тра пе за сто ко-
ри то од ка ме на у це мен том мал те ру. Пре гра де од 
ка ме на у це мент ном мал те ру (ви си не од 1.5 до 5 
m), у Ка ли ман ској ре ци и ње ним глав ним при то-
ка ма, има ју уло гу да за др же ву че ни на нос, сма ње 
уз ду жни пад ко ри та и ста би ли зу ју ко ри то и оба ле. 
Аку му ла ци о ни про стор иза пре гра да је за пу њен-
на но сом ко ји је вре ме ном об ра стао аутох то ним 
жбу њем и др ве ћем (Ko sta di no ve tal., 1995). Пре гра-
де од ка ме на у су вом (ви си не од 0.5 до 1.0 m) су 
из гра ђе не у ја ру га ма и на по вре ме ним то ко ви ма.

У пе ри о ду од 1953-1995. го ди не до ми нат ни су 
би о ло шки и би о тех нич ки ра до ви где је из вр ше но: 
по шу мља ва ње го ле ти цр ним бо ром (Pi nu sni gra) 
(61 ha; стр ме, ого ље не и еро ди ра не па ди не; са ђе-
но је 8000-12000 сад ни ца по хек та ру, две до три 
го ди не ста ро сти), по шу мља ва ње еро ди ра них па-
ди на (на пу ште них ора ни ца) са ба гре мом (Ro bi ni
ap se u do a ca cia) (104.4 ha; 6000 сад ни ца по хек та ру, 
за са ђе не кон тур но на прет ход но при пре мље ним 
те ра са ма), по шу мља ва ње де гра ди ра них хра сто вих 

шу ма са ба гре мом, за тра вљи ва ње го ле ти и де гра-
ди ра них ли ва да (132.3 ha) и ре кул ти ва ци ја па шња-
ка (4 ha). По чет ком 1950-их за бра ње но је кре са ње 
ли сни ка. То ком 1960-их би о тех нич ки ра до ви су 
би ли до ми нат ни, ка да су фор ми ра ни воћ ња ци на 
стр мим па ди на ма и на ме сти ма не ка да шњих ора-
ни ца (60.8 ha, на те ра са ма, уз сад њу из ме ђу те ра-
са, углав ном са ја бу ка ма и шљи ва ма, и не ко ли ко 
хек та ра са ри би зла ма). Tоком 1960-их и 1970-их 
при ме ње не су не ке до дат не ме ре: за бра ње на чи ста 
се ча и се ча у за штит ним шу ма ма, об ра да зе мљи-
шта низ на гиб, не кон тро ли са на ур ба ни за ци ја и 
ис па ша. Уз фи нан сиј ску по др шку вла сти, вла сни-
ци зе мљи шта су има ли за да так да вр ше кон тур ну 
об ра ду зе мљи шта и да при ме њу ју те ра си ра ње, као 
ефи ка сне ме ре кон тро ле еро зи је.

Број сто ке на па шња ци ма је огра ни чен на 1 
до 3 жи во ти ње по хек та ру, у за ви сно сти од на ги-
ба те ре на, ка ко би се из бе гли не га тив ни ефек ти: 
са би ја ње по вр шин ског сло ја зе мљи шта и сма ње-
ње ин фил тра ци о ног ка па ци те та. Укуп на вред ност 
из ве де них про ти ве ро зи о них ра до ва у пе ри о ду од 
1927. до 2006.го ди не из но си 4.370.850 евра.

Ана ли зом на чи на ко ри шће ња зе мљи шта из 
1927. и 2014. го ди не уоче на је ве ли ка раз ли ка у 
струк ту ри по вр ши на (Сл. 3 и Сл.4).

Сли ка 2.  Рас по ред тех нич ких обје ка та на сли ву Ка ли ман
ске ре ке (ре гу ла ци ја; пре гра да од ка ме на у це мент ном мал
те ру; пре гра да од ка ме на у су вом) Р – кон трол ни про фил 
Fi gu re 2. Dis po si tion of tec hni cal struc tu res on the wa ter
shed of the Ka li man ska ri ver (re gu la tion; sto ne ma so nry 
checkdams; dry laid ma so nry checkdams) 

Сли ка 3. На чин ко ри шће ња про сто ра на сли ву Ка
ли ман ске ре ке (1927. год.): 1a – Ру рал на на се ља 
(0.31 km2); 2 – Ли сто пад не шу ме (5.72 km2); 3 – Па
шња ци (1.76 km2); 4 – Ком плекс аграр них про сто
ра (3.97 km2, од ко јих 3.93 km2под ора ни ца ма и 
0.04 km2је под воћ ња ци ма); 5 – Го ле ти  (4.28 km2) 
Fi gu re 3. Land use in the wa ter shed of the Ka li man ska ri
ver (1927): 1a – Di scon ti nu o us ur ban fa bric (0.31 km2); 2 
– Broadle a ved fo rest (5.72 km2); 3 – Pa stu res (1.76 km2); 
4 – Com plex cul ti va tion pat terns (3.97 km2, of which 3.93 
km2 are ara ble land and 0.04 km2 are or chards); 5 – Ba re 
rocks (4.28 km2) 
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Сли ка 4.  На чин ко ри шће ња про сто ра на сли ву Ка ли ман
ске ре ке (2014. год.): 1a – Ру рал на на се ља (0.27 km2); 1b 
– Ур ба на на се ља (0.87 km2); 2 – Ли сто пад не шу ме (8.96 
km2); 3 – Па шња ци (0.51 km2); 4 – Ком плекс аграр них 
про сто ра (2.05 km2, од ко јих је 1.9892 km2 под ора ни ца
ма и 0.0608 km2 је под воћ ња ци ма); 6 – Ме шо ви те шу ме 
(0.73 km2); 7 – Ли ва де (0.09 km2); 8 – Ши бља ци (0.49 km2); 
9 – Агро шум ски про стор (2.07 km2, од ко јих је 1.5 km2 
под ора ни ца ма и 0.57 km2 под жбу на стом ве ге та ци јом) 
Fi gu re 4. Land use in the wa ter shed of the Ka li man ska ri
ver (2010): 1a – Di scon ti nu o us ur ban fa bric (0.27 km2); 
1b – Con ti nu o us ur ban fa bric (0.87 km2); 2 – Broadle a ved 
fo rest (8.96 km2); 3 – Pa stu res (0.51 km2); 4 – Com plex cul
ti va tion pat terns (2.05 km2, of which 1.9892 km2 are ara ble 
land and 0.0608 km2 are or chards); 6 – Mi xed fo rest (0.73 
km2); 7 – Na tu ral gras slands (0.09 km2); 8 – Tran si ti o nal 
wo o dlandshrub (0.49 km2); 9 – Land prin ci pally oc cu pied 
by agri cul tu re, with sig ni fi cant are as of na tu ral ve ge ta tion 
(2.07 km2, of which 1.5 km2 are ara ble land and 0.57 km2 
are shrub land)

Еро зи ја и тран спорт на но са

Не ки ка рак те ри стич ни ре зул та ти за про дук ци-
ју и про нос на но са да ти су у та бе ли 2, као и ре-
пре зен та тив не вред но сти ко е фи ци јен та еро зи је 
Z, у усло ви ма пре (1927. год.) и по сле из ве де них 
про ти ве ро зи о них ра до ва (2014. год.): Wgod-укуп на 
го ди шња еро зи о на про дук ци ја, Wgodsp-спе ци фич-
на го ди шња еро зи о на про дук ци ја, Wp-го ди шњи 
про нос на но са у хи дро граф ској мре жи, Wpsp- спе-
ци фи чан про нос на но са у хи дро граф ској мре жи, 
Wvn-ко ли чи на ву че ног на но са, Wsn-ко ли чи на су-
спен до ва ног на но са.

Па ра ме тар 1927 2010

Wgod [m
3] 60551.0 8552.0

Wgodsp [m
3·km-2·year-1] 3775.0 533.17

Wp [m
3] 40011.0 5624.6

Wpsp [m
3·km-2·year-1] 2494.45 350.7

Wvn [m
3·year-1] 13031.6 527.61

Wsn [m
3·year-1] 26979.4 5096.99

Z 1.25 0.36

Про ме не хи дро ло шких усло ва 

Исто риј ски мак си мал ни про ти цај (Qmax hKal-1929) 
je ре кон стру и сан на осно ву “хи дра у лич ких тра го-
ва ве ли ких во да“.

Ак ту ел ни мак си мал ни про ти цај (Qmax cKal-2010) 
је из ра чу нат по мо ћу ра чун ске бру то ки ше, ко ја је 
исто вет на са ко лич ном па да ви на ко је су иза зва ле 
бу јич ну по пла ву 1929. го ди не (Pbr=214.2 mm). Хи-
дро гра ми исто риј ског и из ра чу на тог про ти ца ја су 
при ка за ни на сли ци 5.

Вред ност ра чун ског мак си мал ног про ти ца ја 
(Qmax cKal-2010=90.94 m3·s-1) је зна чај но сма ње на у од-
но су на вред ност исто риј ског (за бе ле же ног) мак-
си мал ног про ти ца ја (Qmax hKal-1929=149.2 m3·s-1), као 
ди рект на по сле ди ца из вр ше них про ти ве ро зи о них 
ра до ва и про ме на на чи на ко ри шће ња зе мљи шта. 

Та бе ла 2. Ка рак те ри стич ни ре зул та ти про ра чу на про
дук ци је и про но са на но са у усло ви ма пре и по сле из ве де
них про ти ве ро зи о них ра до ва
Ta ble 2. Cha rac te ri stic out puts of com pu ta ti ons of se di ment 
yields and tran sport in the con di ti ons be fo re ETCW and ac
tual con di ti ons

Сли ка 5. Исто риј ски (1929. год.) и из ра чу на ти (2010. 
год.) хи дро гра ми мак си мал ног про ти ца ја на сли ву Ка
ли ман ске ре ке
Fi gu re 5. Hi sto ri cal (1929.) and cal cu la ted (2010) hydro
graphs of ma xi mal dischar ges on the Ka li man ska ri ver

Уна пре ђе ње ста ња жи вот не сре ди не при ме ном кон цеп та ин те грал не  
про ти ве ро зи о не за шти те на при ме ру сли ва Ка ли ман ске ре ке
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Исто вре ме но, оста ли зна чај ни па ра ме три, као 
што су фи зич ке ка рак те ри сти ке сли ва (по вр ши на, 
сред њи пад те ре на, сред њи пад реч ног ко ри та) и 
укуп не па да ви не оста ли су не про ме ње ни. Не ки 
ка рак те ри стич ни ре зул та ти ових хи дро ло шких 
про ра чу на, у усло ви ма пре и по сле из во ђе ња ан-
ти е ро зи о них ра до ва пред ста вље не су у та бе ли 3. 
(CN-број кри ве оти ца ја; Pbr-укуп на ко ли чи на па-
да ви не; Pe-ефек тив на ки ша; Tp-вре ме по ра ста 
хи дро гра ма; Tr-вре ме опа да ња хи дро гра ма; Tb-
вре мен ска ба за хи дро гра ма). Све ове чи ње ни це 
ука зу ју на по бољ ша не хи дро ло шке усло ве по сле 
ре ста у ра ци о них ра до ва на сли ву (2014).

Па ра ме тар 1927 2010

qmax [m
3.s-1.mm-1] 1.545 1.288

CNsrI II 95 80
Pbr [mm] 214.2 214.2
Pe [mm] 96.54 70.60
Tp [h] 2.86 3.36
Tr [h] 3.39 3.98
Tb [h] 6.25 7.34

Та бе ла 3. Ка рак те ри стич ни ре зул та ти хи дро ло шких 
про ра чу на у усло ви ма пре (1927. год.) и по сле про ти ве
ро зи о них ра до ва (2014. год.)
Ta ble 3. Cha rac te ri stic out puts of hydro lo gic com pu ta ti ons 
in the con di ti ons be fo re (1927) and af ter ETCWS (2014)

ДИСКУСИЈА
При род ни ри зи ци се не мо гу спре чи ти, али бо-

ље раз у ме ва ње про це са и при ме на на уч них ме то да 
за про це ну мо гу да до при не су убла жа ва њу по сле-
ди ца (Al can ta ra, 2002). У ве ћи ни слу ча је ва, бу јич-
не по пла ве су иза зва не при род ним до га ђа ји ма (као 
што су кли мат ске и мор фо-хи дро граф ске осо би не 
сли во ва), иако ан тро по ге ни фак тор зна чај но ути че 
на њи хов ин тен зи тет и обим (не пра вил ним га здо-
ва њем шум ским и по љо при вред ним зе мљи шти ма, 
не кон тро ли са ном ур ба ни за ци јом, од су ством обје-
ка та за за шти ту од еро зи је и бу ји ца).

Слив Ка ли ман ске ре ке до ми нант но је гра ђен 
од стен ских ма са ни ске во до про пу стљи во сти. 
Фор ми ра ни су ти по ви зе мљи шта са про сеч ним 
вод ним ка па ци те том, али је ан тро по ге ни фак тор 
иза звао раз вој ин тен зив них еро зи о них про це са и 
на тај на чин  сма њио ин фил тра ци о ни ка па ци тет. 
Еро зи ја на сли ву је ини ци ра на ра до ви ма у шу мар-
ству (се ча,из вла че ње тру па ца, фор ми ра ње вла ка и 
шум ских пу те ва) и не а де кват ним по љо при вред-
ним ак тив но сти ма (об ра да зе мљи шта низ на гиб, 
пре ко мер на ис па ша). Да нас, чла но ве до ма ћин ста-
ва углав ном чи ни ста ри је ста нов ни штво, јер се 
мла ди љу ди се ле у обли жње гра до ве. Де по пу ла-
ци ја је зна чај но до при не ла сма ње њу при ти ска на 
по љо при вред не и шум ске по вр ши не, та ко да је до-

шло до спон та ног об на вља ња шу ма на на пу ште-
ним ора нич ним и па шњач ким по вр ши на ма. 

По чет но ста ње еро зи о них про це са (1927. год.) 
од го ва ра ло је ко е фи ци јен ту еро зи је Z=1.25 (екс це-
сив на еро зи ја). Про ти ве ро зи о ни ра до ви су спро ве-
де ни у ци љу сма ње ња про дук ци је еро зи о ног ма-
те ри ја ла, по ве ћа ња ин фил тра ци о но-ре тен ци о ног 
ка па ци те та зе мљи шта и сма ње ња по плав ног оти-
ца ја. Тре нут но ста ње еро зи о них про це са од го ва ра 
ко е фи ци јен ту ерозије Z=0.36 (сла ба еро зи ја). Ефек-
ти хи дро ло шких про ме на су ана ли зи ра ни на осно-
ву исто риј ског мак си мал ног про ти ца ја (1929. год.) 
и из ра чу на тог мак си мал ног про ти ца ја, у усло ви ма 
на кон пот пу не ре ста у ра ци је сли ва Ка ли ман ске ре-
ке (2010. год.). Ре а ли за ци јом ре ста у ра ци о них ра-
до ва сма ње на је го ди шња про дук ци ја еро зи о ног 
ма те ри ја ла са Wgod=60551.0 m3 на Wgod=8552.0 m3. 
Та ко ђе, спе ци фи чан про нос на но са у хи дро граф-
ској мре жи је сма њен са Wpsp=2494.45 m3·km-2·god-1 

на Wpsp=350.7 m3·km-2·god-1. Из ра чу на та вред ност 
мак си мал ног про ти ца ја (Qmax cKal-2010=94.90 m3·s-1) 
је зна чај но сма ње на у од но су на ис то рисјки мак-
си мал ни про ти цај (Qmax hKal-1929=149.20 m3·s-1), што 
ука зу је на по бољ ша ње хи дро ло шких усло ва, као 
ди рект ну по сле ди цу при ме не про ти ве ро зи о них 
ра до ва. За пре ми на из ра чу на тог по плав ног оти ца ја 
(WcKal-2010=1132424 m3) је зна чај но ре ду ко ва на у од-
но су на за пре ми ну исто риј ског мак си мал ног оти-
ца ја (WhKal-1929=1548502 m3).

Не по вољ не ан тро по ге не ак тив но сти (де гра-
да ци ја шу ма, об ра ди вог зе мљи шта и па шња-
ка; не кон тро ли са на ур ба ни за ци ја) та ко ђе има-
ју не га ти ван ути цај и на при ро ду, јер до во де до 
фрагментацијe и де гра да ци је ста ни шта, што ди-
рект но во ди сма ње њу би о ди вер зи те та. Еро зи ја зе-
мљи шта и по пла ве, као по сле ди це ан тро по ге ног 
ути ца ја, сво јим ра зор ним де ло ва њем до дат но ути-
чу на уни шта ва ње еко си сте ма, од но сно ста ни шта 
и оп ста нак по је ди них вр ста. 

Из ве де ним би о ло шким и би о тех нич ким ра до-
ви ма, у на ве де ном пе ри о ду, ста би ли зо ва но је зе-
мљи ште, ус по ста вља њем биљ ног по кри ва ча, што 
је до при не ло да се по вра ти еко ло шка рав но те жа, а 
са мим тим у знат ној ме ри и да се по ве ћа би о ди вер-
зи тет. У том сми слу,  са аспек та за шти те при ро де, 
ва жно је на по ме ну ти да по шу мља ва ње алох то ним 
вр ста ма (ба грем) ни је нај бо ље ре ше ње јер је за на-
ше под не бље пре по знат као ин ва зив на вр ста (Ла-
за ре вић et al., 2012) и сво јим спон та ним ши ре њем 
угро жа ва при род но об на вља ње и ши ре ње аутох то-
них вр ста, што не га тив но ути че на би о ди вер зи тет. 
Има ју ћи у ви ду да су се ра до ви на по шу мља ва њу 
од ви ја ли у пе ри о ду ка да је ра сад ни чар ска про-
из вод ња би ла оскуд на, ни је по сто ја ла мо гућ ност 
за по шу мља ва ње аутох то ним вр ста ма.  Ме ђу тим, 
у да на шње вре ме ра сад ни чар ска про из вод ња је 
знат но бо га ти ја, са из бо ром ра зних вр ста аутох то-
ног по ре кла, чи ме се омо гу ћа ва да се тај про блем 
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пре ва зи ђе и да се ра до ви на по шу мља ва њу вр ше 
ис кљу чи во аутох то ним вр ста ма. Још јед на пре по-
ру ка у том сми слу је кон вер зи ја ба гре мо вих шу ма 
у шу ме аутох то них вр ста др ве ћа. Та ко ђе, по треб но 
је при ме њи ва ти си сте ме сад ње са знат но ма њим 
бро јем сад ни ца (1500-2000 ко ма да по хек та ру), 
не го у вре ме ре ста у ра ци је сли ва Ка ли ман ске ре ке, 
ка да је ко ри шће но 6000-12000 сад ни ца по хек та ру. 
Пре ви ше гу ста сад ња до во ди до из ра же не кон ку-
рен ци је ме ђу је дин ка ма, оте жа ног одр жа ва ња ова-
ко ус по ста вље них кул ту ра, сма ње не от пор но сти 
на биљ не бо ле сти и ви со ке угро же но сти шум ским 
по жа ри ма. Та ко ђе, тре ба из бе га ви ти мо но кул ту ре 
и те жи ти фор ми ра њу ме шо ви тих кул ту ра, са од го-
ва ра ју ћим уде лом за сту пље но сти по је ди них вр ста 
ли шћа ра и че ти на ра.

ЗАКЉУЧАК
Бујичнe поплавe су нај че шћа при род на ка та-

стро фа у Ср би ји, са озбиљ ним по сле ди ца ма за 
без бед ност ста нов ни штва и си гур ност ма те ри јал-
них до ба ра. У Ср би ји се про ти ве ро зи о ни ра до ви 
при ме њу ју ду же од 100 го ди на, са из ван ред ним 
ре зул та ти ма у до ме ну би о тех нич ких и тех нич ких 
ра до ва. Уче ста лост по ја ве и де струк тив ност бу-
јич них по пла ва, у по след њих 15 го ди на, ука зу ју да 
је нео п ход но да се по стиг не ви ши ни во ко ор ди на-
ци је раз ли чи тих ак тив но сти у ве зи са про бле ми ма 
кон тро ле еро зи је и бу јич них по пла ва. Ин те грал но 
упра вља ње бу јич ним сли во ви ма об у хва та тех нич ке 
ра до ве у во до то ко ви ма и би о ин же њер ске ра до ве на 
па ди на ма, уз пре ци зно де фи ни са ње ад ми ни стра-
тив них и про стор них окви ра ка ко би се по сти гла 
мак си мал на си гур ност за љу де и њи хо ву имо ви ну, 
и за до во љи ли зах те ви за шти те жи вот не сре ди не, 
одр жи вог ко ри шће ња зе мљи шта, во до снаб де ва ња, 
ру рал ног раз во ја, очу ва ња би о ди вер зи те та и убла-
жа ва ња ефе ка та кли мат ских про ме на.

При род ни ри зик од екс трем них хи дро ло шких 
до га ђа ја је и да ље при су тан на сли ву Ка ли ман ске 
ре ке, али је ан тро по ге ни ри зик зна чај но сма њен. 
Не ка да из у зет но еро ди ран слив, са че стом по ја вом 
де струк тив них бу јич них по пла ва, са ни ран је по-
сле обим них про ти ве ро зи о них ра до ва, оба вље них 
у пе ри о ду од 1927. до 2006. го ди не. У по след њих 
40 го ди на ни је би ло зна чај них по плав них та ла са на 
Ка ли ман ској ре ци. За хва љу ју ћи про ти ве ро зи о ним 
ра до ви ма, ве ро ват но ћа по ја ве на гле кон цен тра-
ци је по вр шин ског оти ца ја (услед ки ша ја ког ин-
те зи те та, то пље ња сне га или ком би на ци јом ових 
фак то ра) зна чај но је сма ње на. Про ме не на чи на ко-
ри шће ња зе мљи шта омо гу ћи ле су урав но те же ње 
ре жи ма оти ца ја, по ве ћа њем ма лих и сред њих во-
да, на ра чун ве ли ких во да. Ин тен зи тет еро зи о них 
про це са је сма њен са екс це сив не еро зи је (Z=1.25), 
пре из во ђе ња про ти ве ро зи о них ра до ва, на сла бу 
еро зи ју (Z=0.36), са тен ден ци јом сма ње ња на ка-

те го ри ју вр ло сла бе еро зи је (Z<0.19). Пр во бит не 
го ле ти су пре тво ре не у под ру чи ја шу ме и ма ки је. 
Про нос на но са у хи дро граф ској мре жи је сма њен 
око 7 пу та, као по сле ди ца из ве де них би о ин же њер-
ских ра до ва на па ди на ма сли ва и тех нич ких ра до-
ва у хи дро граф ској мре жи. Ус по ста вља ње про ти-
ве ро зи о них шум ских кул ту ра тре ба да се за сни ва 
на при ме ни аутох то них вр ста др ве ћа и жбу ња, у 
ме шо ви тим са сто ји на ма са од го ва ра ју ћим бро јем 
сад ни ца по хек та ру. 
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Summary 
Tor ren tial flo ods are the most fre qu ent phe no me-

non in the ar se nal of na tu ral ha zards in Ser bia, be ing 
the first when it co mes to los ses, ca u sing hu ge da ma ge 
and the loss of hu man li ves. Tor ren tial flo ods that on ce 
oc cur red ra rely, ha ve now be co me mo re fre qu ent and 
de struc ti ve due to the tran sfor ma tion of the wa ter shed 
from ru ral to ur ban land uses. Dec re a sing the sur fa ces 
un der fo rest ve ge ta tion, ur ba ni za tion and ina de qu a te 
agri cul tu ral me a su res are so me ne ga ti ve aspects of 
hu man work which ca u se tor ren tial flo ods, so that for-
mer dischar ges with re cur ren ce in ter val of 100 years, 
be co me events with re cur ren ce in ter val of 20 years. 
Man ma de ha zard co uld be in cre a sed by ir re spon si ble 
ac ti vi ti es con cer ning land use or dec re a sed with pre-
ven ti ve ac ti vi ti es: spa tial plan ning in en dan ge red wa-

ter sheds; af fo re sta tion of ba re lands, ame li o ra tion of 
de gra ded fo rests, me a dows and pa stu res; ap pro pri a te 
agri cul tu ral tec hni qu es; ap pli ca tion of agro fo re stry; 
ero sion con trol me a su res and tor rent tra i ning wor-
ks. Per for ming of ero sion and tor rent con trol works 
(ETCW) in the wa ter shed co uld be the way for dec-
re a sing of na tu ral ha zard partly and se ri o usly con trol 
of man- ma de ha zard. Ser bian tra di tion in ETCWs is 
lon ger than 100 years, with re mar ka ble re sults in the 
do main of bi o tec hni cal and tec hni cal works. Fre qu-
ency of oc cur ren ce and de struc ti vity of tor ren tial flo-
ods in the last 15 years in di ca tes that it is ne ces sary to 
ac hi e ve a hig her de gree of co or di na tion of dif fe rent 
ac ti vi ti es re la ted to the pro blems of ero sion con trol 
and tor ren tial flo ods.

IM PRO VING THE EN VI RON MENT USING THE CON CEPT OF IN TE GRA TED 
ERO SION CON TROL: CA SE STUDY OF KA LI MAN SKA RI VER WA TER SHED

Рат ко Ри стић, Си ни ша По ло ви на, Иван Ма лу ше вић, Ми ла Ри стић, Ву ка шин Мил ча но вић 

RAT KO RI STIĆ, SI NI ŠA PO LO VI NA, IVAN MA LU ŠE VIĆ, MI LA RI STIĆ,VU KA ŠIN MIL ČA NO VIĆ
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СА КУ ПЉАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ У СР БИ ЈИ И ЊЕН УТИ ЦАЈ
НА БИ О ДИ ВЕР ЗИ ТЕТ

ZA[TITA PRIRODENATURE CONSERVATION

Бе ри сла ва Илић1

1 За вод за за шти ту при ро де Ср би је,
др Ива на Ри ба ра 91, 11070 Но ви Бе о град,
email: be ri sla va.ilic@zzps.rs

Извод: Са ку пља ње вр ста из при ро де ду бо ко 
је уко ре ње но у тра ди ци о нал ном на чи ну жи во та 
се о ског ста нов ни штва у Ср би ји. Са ку пља ње, ко-
ри шће ње и про мет за шти ће них вр ста је ре гу ли са-
на прав ним ак ти ма, ра ди обез бе ђи ва ња њи хо вог 
одр жи вог ко ри шће ња спре ча ва њем пре ко мер ног 
са ку пља ња тих вр ста из при род них ста ни шта. 
Са ку пља ње ди вљих вр ста укљу че но је у за шти ту 
при ро де и вр ши се ме ра ма  за шти те и усло ва  са-
ку пља ња, огра ни че ња и за бра не са ку пља ња, ко ри-
шће ња и про ме та за шти ће них вр ста, кроз ме ха ни-
зам из да ва ња до зво ла.Та квим ра дом омо гу ће но је 
и пра ће ње по пу ла ци ја и њи хо вих ста ни шта. Пра-
ће ње и при ме на  за кон ских про пи са је основ одр-
жи вог раз во ја при род не ра зно вр сно сти.

Кључне речи: кон тро ла про ме та ди вље фло ре 
и фа у не, са ку пља ње из при ро де, ле ко ви те биљ ке, 
одр жи ви раз вој.

Abstract: Col lec ting dif fe rent spe ci es from the 
wild has had a long tra di tion in the li fe of vil la ge pe o-
ple in Ser bia. Col lec ting, using and tra ding pro tec ted 
spe ci es ha ve been re gu la ted by le gi sla tion in or der to 
en su re the ir su sta i na ble use by pre ven ting ex ces si ve 
col lec tion of tho se spe ci es from the ir na tu ral ha bi tats. 
Col lec tion of wild spe ci es is in clu ded in the na tu re 
con ser va tion and is con duc ted thro ugh me a su res of 
pro tec tion and col lec tion con di ti ons, re stric ted and 
pro hi bi ted col lec ting, using and tra ding of pro tec ted 
spe ci es, ions and pro hi bi ti ons, ba sed on the mec ha-
nism of is su ing per mits. Such man ner of work ena bles 
mo ni to ring of po pu la ti ons and the ir ha bi tats. Mo ni to-
ring and ap pli ca tion of le gi sla tion is the ba sis of su sta-
i na ble de ve lop ment of na tu ral di ver sity.

Keywords: con trol of wild flo ra and fa u na tra-
ding, col lec ting from the wild, me di ci nal herbs, su sta-
i na ble de ve lop ment.

УВОД
Са ку пљач ка де лат ност ко ја је од вај ка да при-

сут на у Ср би ји под ра зу ме ва са ку пља ње од ре ђе-
них вр ста би ља ка, жи во ти ња и гљи ва из при ро де 
у пре храм бе не, ме ди цин ске, ко мер ци јал не и дру-
ге свр хе. Са ку пља ње вр ста из при ро де ду бо ко је 
уко ре ње но у тра ди ци о нал ном на чи ну жи во та се-
о ског ста нов ни штва у Ср би ји. Не ка да је до при но-
си ло пре хра њи ва њу и до пу ни кућ ног бу џе та, а за 
део ста нов ни штва оно и да нас пред ста вља осно ву 
ег зи стен ци је чи та вих по ро ди ца. Бра ње ле ко ви тог 
би ља пре но си се с ко ле на на ко ле но, што је на ро-
чи то ка рак те ри стич но за брд ске и пла нин ске кра-
је ве на ше зе мље. То су углав ном ру рал ни кра је ви 
ко је од ли ку ју про стра не ли ва де и очу ва не шу ме с 
ви со ким сте пе ном би о ло шке ра зно вр сно сти, од-
но сно при су ством ве ли ког бро ја аутох то них вр ста 

ко је ту оп ста ју, да ле ко од из во ра за га ђе ња и при ти-
ска алох то них вр ста и дру гих не га тив них ути ца ја 
ко ји су са да ши ро ко рас про стра ње ни. 

Оно што је са ку пљач ка де лат ност ра ни је пред-
ста вља ла као део тра ди ци о нал ног жи во та, са да је 
пре ра сло у при вред ну де лат ност са ве ли ким из во-
зним ка па ци те ти ма. Ме ђу тим, са ин тен зи ви ра њем 
са ку пља ња нај че шће ле ко ви тог би ља и гљи ва у 
при ро ди до ла зи до оп те ре ће ња и угро жа ва ња овог 
при род ног ре сур са, због че га је би ло нео п ход но 
уста но ви ти ме ха ни зам за кон тро лу вр ста и ко ли-
чи на  ко је се бе ру. Да би се очу вао овај дра го це ни 
при род ни ре сурс и би о ди вер зи тет Ср би је и ре ги о-
на, ус по ста вљен је си стем за шти те пу тем за кон ске 
ре гу ла ти ве, а на осно ву струч них про це на ста ња 
вр ста ко је се са ку пља ју из при ро де. 

UDK: UDK: 502.17(497.11) Br/No 66/1    2016.    23-31  
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ЛЕ ГИ СЛА ТИ ВА
Пр ви по ку шај да се за шти те вр сте ко је су се 

ко мер ци јал но ко ри сти ле, као и вр сте ко је су слич-
не њи ма и као та кве из ло же не опа сно сти од не ста-
ја ња, био је 1989. го ди не ка да је утвр ђен спи сак 
вр ста ко је се мо гу са ку пља ти и из во зи ти из зе мље 
на осно ву из да тих до зво ла. Спи сак вр ста ко је се 
мо гу узи ма ти из при ро де у ко мер ци јал не свр хе, и 
до зво ље не ко ли чи не са ку пље них вр ста, остао је и 
са да осно ва њи хо ве за шти те. У за ви сно сти од ста-
ња вр ста у при ро ди и ути ца ја са ку пља ња на њи-
хо ву број ност и уку пан би о ди вер зи тет, ме њао се 
вре ме ном и број вр ста на овом спи ску.

Од лу ком ста вља њу под кон тро лу биљ них вр-
ста као при род них рет ко сти („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 11/90) и Од лу ком о ста вља њу под за шти-
ту жи во тињ ских вр ста као при род них рет ко сти  
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 11/90) за по че ло је 
и кон тро ли са но ко ри шће ње при род них ре сур са и 
спре ча ва ње не кон тро ли са не екс пло а та ци је по је-
ди них вр ста.

До но ше њем Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма 
Од лу ке о ста вља њу под за шти ту биљ них вр ста 
као при род них рет ко сти („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 49/91) и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од-
лу ке о ста вља њу под за шти ту жи во тињ ских вр-
ста као при орд них рет ко сти („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 49/91) из ме на ма и до пу на ма утвр ђе но је 
да се у ци љу што пот пу ни јег очу ва ња и за шти те 
ових биљ них и жи во тињ ских вр ста, вр сте ста ве 
под пот пу ну за шти ту као и да се кон тро ли ше ко-
ри шће ње и про мет вр ста ма ко је се ко ри сте у ме ди-
ци ни, ис хра ни или ин ду стри ји. Та ко ђе, Од лу ком 
је утвр ђе но да се вр сте мо гу ко ри сти ти са мо на 
осно ву одо бре ња Ре пу блич ког за во да за за шти ту 
при ро де, а на осно ву зах те ва от ку пљи ва ча. Мо ни-
то ринг вр ста, пра вље ње го ди шњих кво та и из да ва-
ње до зво ла по зах те ви ма, по сле де ћим На ред ба ма, 
За вод је ра дио све до 2005. го ди не:

На ред ба о кон тро ли ко ри шће ња и про ме та ди-
вљих биљ них и жи во тињ ских вр ста („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 50/93 и 36/94);

-   На ред ба о ста вља њу под кон тро лу ко ри шће-
ња и про ме та ди вљих бињ них и жи во тињ ских вр-
ста („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/96);

-   На ред ба о ста вља њу под кон тро лу ко ри шће-
ња и про ме та ди вљих биљ них и жи во тињ ских вр-
ста („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 17/99).

Уред бом о ста вља њу под кон тро лу ко ри шће ња 
и про ме та ди вље фло ре и фа у не („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 
9/2010 и 69/2011). до шло је до про ме не. До зво лу 
за са ку пља ње и ста вља ње у про мет за шти ће них 
вр ста, пре ма Уред би из да је ре сор но Ми ни стар-
ство, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу За во-

да за за шти ту при ро де Ср би је, од но сно По кра јин-
ског за во да за за шти ту при ро де (уко ли ко се ра ди 
о са ку пља њу на те ри то ри ји АП Вој во ди не). Ми-
шље ње За во да се од но си на ко ли чи не за шти ће них 
вр ста ко је се мо гу са ку пља ти из по је ди них ре ги-
о на ко ји су на ве де ни у зах те ви ма прав них ли ца, 
од но сно пред у зет ни ка, али и на чи ње ни цу да ли 
се са ку пља ње вр ши у за шти ће ном или не за шти-
ће ном под руч ју. Уред бом је та ко ђе пред ви ђе на и 
кон тро ла га је ња, од но сно про це на при но са за шти-
ће них вр ста, би ло да се ра ди о план та жном или 
о фар мер ском уз го ју. Уред ба са др жи спи ско ве вр-
ста, укуп но је за шти ће но 97 вр ста би ља ка, гљи ва 
и жи во ти ња. Од то га су 63 вр сте би ља ка (2 вр сте 
па прат ња ча и 61 се ме ња ча), 15 вр ста гљи ва, 2 вр-
сте ли ша је ва + род Usnea са 8 вр ста и 9 вр ста жи-
во ти ња (2 вр сте гми за ва ца, 3 вр сте во до зе ма ца и 
4 вр сте бес кич ме ња ка), као и та бе ле  про це ње ног 
од но са ко ли чи на за шти ће них вр ста, од но сно њи-
хо вих де ло ва и раз вој них об ли ка у све жем (не пре-
ра ђе ном) и су вом или на дру ги на чин пре ра ђе ном 
ста њу и пред ста вља ју са став ни  део Уред бе.

По ред ово га, За вод за за шти ту при ро де Ср би је 
ан га жо ван је на за шти ти и очу ва њу ди вљих вр ста 
за шти том њи хо вих ста ни шта с ци љем утвр ђи ва ња 
ме ра за шти те по је ди них вр ста, ра ди мо ни то ринг 
вр ста, да је ми шље ња на раз ли чи ту про јект ну до-
ку мен та ци ју за ра до ве на ста ни шти ма за шти ће них 
и стро го за шти ће них вр ста, и мно го дру гих по сло-
ва ко ји су ди рект но ве за ни за очу ва ње при род них 
ста ни шта вр ста. Ра ди се на је утвр ђи ва њу сте пе на 
угро же но сти вр ста за ко је је нео п ход но уста но-
ви ти и при ме ни ти ме ре ко је ће обез бе ди ти њи хов 
оп ста нак у при ро ди. За вод сво јим ис та жи ва њем 
утвр ђу је  ли сте угро же них вр ста ко је пу бли ку је  
кроз цр ве не књи ге и мно га струч на из да ња  ко-
је мо гу да по мог ну у за шти ти вр ста. Раз ли чи тим 
обра зов ним  про гра ми ма при ла го ђе ним од ре ђе-
ним циљ ним гру па ма  вр ши  ши ре ње све сти о по-
тре би за шти те жи вот не сре ди не и при ро де.

ФАК ТО РИ УГРО ЖА ВА ЊА И ОДР ЖИ ВОГ 
КО РИ ШЋЕ ЊА

У кон тек сту за шти те при ро де и очу ва ња би о-
ди вер зи те та, ле ко ви то би ље, гљи ве, шум ски пло-
до ви, као и по је ди не жи во тињ ске вр сте ко је има ју 
ве ли ки зна чај и упо треб ну вред ност у ин ду стри ји, 
ме ди ци ни, фар ма ци ји су из ло же не не ра ци о нал ном 
сти хиј ском ко ри шће њу.

Са ку пљач ка де лат ност у Ср би ји је под ути-
ца јем раз ли чи тих фак то ра ин тен зи ви ра на – услед 
тех нич ко-тех но ло шког раз во ја и мо дер ни за ци је 
убр зан је по сту пак пре ра де и ди стри бу ци је вр ста 
са ку пље них из при ро де, због че га су по треб не све 
ве ће ко ли чи не ових си ро ви на. По раст ста нов ни-

Бе ри сла ва Илић
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штва та ко ђе по ве ћа ва по тре бу за но вим ко ли чи на-
ма ових вр ста са ку пља них из при ро де, што ути че 
и на угро жа ва ње ових при род них ре сур са. 

Све ве ће на ру ша ва ње при род не сре ди не и 
уни шта ва ње при род них ста ни шта вр ста од ви ја се 
услед број них фак то ра, као што су: раз вој ин фра-
струк ту ре, из ме на биљ ног по кри ва ча уво ђе њем 
мо но кул ту ра, не план ска се ча шу ма, чи шће ње вр-
зи на, на пу шта ње тра ди ци о на лог на чи на га је ња 
сто ке ис па шом и дру го. По сле ди ца ути ца ја на ве-
де них фак то ра огле да се, пре све га, у не ста ја њу 
вр ста због де гра да ци је и не стан ка или мо ди фи-
ка ци је њи хо вих ста ни шта. Ме ђу вр ста ма ко је су 
угро же не, на ла зе се и  вр сте ко је су се са ку пља ле у 
ко мер ци јал не свр хе. 

Ова ква си ту а ци ја ути ца ла је да се уве де си-
стем за шти те аутох то них вр ста у при ро ди ко је су 
од ко мер ци јал ног зна ча ја, и то на на чин да оне бу-
ду ко ри шће не у ме ри ко ја не ће угро зи ти ста ње по-
пу ла ци ја вр ста у при ро ди, ка ко би се омо гу ћи ло 
њи хо во ко ри шће ње и за бу ду ће ге не ра ци је. За шти-
та при ро де и жи вот не сре ди не је де лат ност ко ја 
об у хва та план ске и опе ра тив не ме ре и ак тив но сти, 
са  ци љем да се сма ње и по пра ве  не по вољ ни еко-
ло шки про це си са ве ли ким по сле ди ца ма.

Жи вот чо ве ка је у ди рект ној за ви сно сти од 
при ро де, та ко да се чвр сто и ду го роч но пла ни ра ње 
кроз план ско раз вој ни дру штве ни ин стру мент мо-
ра за сни ва ти на еко ло шким прин ци пи ма за шти те. 
До са да утвр ђе ни прин ци пи за шти те за сно ва ни су 
на прав ној ре гу ла ти ви, а да би они за и ста за жи ве-
ли по треб на је ма те ри јал на по др шка ко ја је у овом 
тре нут ку не до вољ на за раз вој про гра ма за шти те 
вр ста на те ре ну. По сма тра ју ћи прав ну ре гу ла ти-
ву у овој обла сти мо же се уочи ти не ус кла ђе ност 
прав них ака та. Ова ко пар ци јал но усво је на прав на 
ре ше ња до во де до по ло вич ног спро во ђе ња до не-
се них ме ра за шти те. Спо рост у из ме на ма по је ди-
них ака та до во ди до за сто ја у ра ду при вред них су-
бје ка та ко ји се ба ве овом де лат но шћу.  

Са вре ме ни прин ци пи за шти те при ро де мо ра-
ју се за сни ва ти на еко ло шким прин ци пи ма и дру-
штве ним ци ље ви ма за шти те при ро де. То сва ка ко 
мо ра би ти очу ва ње и уна пре ђа ње основ них еле ме-
на та жи вот не сре ди не, обез бе ђе ње трај но сти при-
род них ре сур са и ге но фон да. За шти та при ро де у 
том сми слу под ра зу ме ва ме ре за шти те ре а ли зо ва не 
у нај ши рим дру штве ним об ли ци ма, пре вен тив не 
ме ре и ак тив не ме ре ин те грал не за шти те при ро де. 

За шти та биљ них и жи во тињ ских вр ста од не-
ста ја ња мо ра се по сма тра ти у окви ру ши рих по тре-
ба чо ве ка. По треб но је има ти до бро ор га ни зо ван 
на уч но–ис тра жи вач ки рад на ис тра жи ва њу при-
род них ре сур са и мо гућ но сти ма њи хо вог ра ци о-
нал ног ко ри шће ња, као и чу ва њу ге но фон да. Је дан 
од на чи на за шти те је ус по ста вља ње од го ва ра ју ћих 

ре жи ма за шти те на ве ћим или ма њим при род ним 
до бри ма, као што су на ци о нал ни пар ко ви, пар ко ви 
при ро де, ре зер ва ти при ро де и дру го. Сход но За-
ко ну о за шти ти при ро де,са ку пља ње је омо гу ће но 
са мо у ре жи му за шти те III  сте пе на и то упра вља-
чу за шти ће ног под руч ја. На тај на чин се спре ча ва 
де гра да ци ја при род них до ба ра, а исто вре ме но се 
оства ру је и бо ља кон тро ла над са ку пљач ким ак-
тив но сти ма и за шти ће ним под руч ји ма. На под руч-
ји ма ко ја ни су за шти ће на тре ба ло би да се пре ко 
ло кал них са мо у пра ва пра ти са ку пљач ка де лат-
ност, с об зи ром да она пред ста вља вид за по шља-
ва ња и сти ца ња при хо да од зна ча ја за по је дин ца и 
оп шти ну. Уви дом у ста ње на те ре ну до шло се до 
за кључ ка да ло кал не са мо у пра ве не ма ју по дат ке о 
са ку пљач кој де лат но сти на њи хо вим те ри то ри ја-
ма, као ни по дат ке о от куп ним ста ни ца ма и пред у-
зе ћи ма ко ја се ти ме ба ве, од но сно не ма ју по дат ке о 
про ме ту ко ји се вр ши од стра не оста лих при вред-
них су бје ка та из ван њи хо ве те ри то ри је. 

Ста вља њем под кон тро лу ко ри шће ња и про ме-
та ди вљих вр ста биљ ка, гљи ва и жи во ти ња ува же на 
је по тре ба за до ма ћин ским и ра ци о нал ним ко ри-
шће њем при род них ре сур са. Све ове вр сте има ју 
ве ли ку упо треб ну вред ност у ин ду стри ји, ме ди ци-
ни, фар ма ци ји, пре храм бе ној ин ду стри ји. Ко ри сне  
за чин ске, пре храм бе не, ле ко ви те, ин ду стриј ске, 
биљ не и жи во тиљ ске вр сте из ло же не су не ра ци о-
нал ном и сти хиј ском ко ри шће њу. Мно га еко ном ски 
не раз ви је на под руч ја с ве ли ким при род ним ре сур-
си ма све ви ше су из ло же на де гра да ци ји. Од лу ком 
о ста вља њу под кон тро лу биљ них,  жи во тињ ских 
вр ста и гљи ва уве де на је оба ве за при ја вљи ва ња 
под руч ја, од но сно ре ги о на за са ку пља ње, као и ко-
ли чи на ко је се на ме ра ва ју са ку пи ти. Ова кав на чин 
ра да, по ред то га што до при но си за шти ти при ро де, 
ко ри сни ци ма је до нео бољи увид о бро ју и ста њу 
вр ста на те ре ну. Ус по ста вље ни си стем под ра зу ме-
ва да се сва ке го ди не вр ши про це на ста ња вр ста на 
те ри то ри ји Ср би је ко је мо гу да се са ку пе у то ку го-
ди не. При ја вом при вред них су бје ка та на кон курс 
одо бра ва ју се  ко ли чи не ко је мо гу да се ко ри сте у 
пре ра ђи вач ке свр хе, и утвр ђу ју  под руч ја са ку пља-
ња  са от куп ним ста ни ца ма као цен три ма от ку па. 
Из ве штај на кра ју го ди не о са ку пље ним вр ста ма и 
уво ђе њем у еви ден ци ју ко ли чи на ко је су са ку пље не 
мо же се пра ти ти ста ње вр ста у при ро ди и ин тер ве-
ни са ти по по тре би. 

Го ди шње кво те за вр сте ко је се ко мер ци јал но 
ко ри сте од ре ђу ју се на осно ву мо ни то рин га ко ји 
оба вља За вод за за шти ту при ро ду Ср би је кроз сво-
ја ис тра жи ва ња и мо ни то рин га дру гих струч них 
ор га ни за ци ја ко је се ба ве овом де лат но шћу. Дра-
го це ни по да ци до би ја ју се и од са мих ко ри сни ка 
ко ји има ју до бар увид у ста ње на те ре ну. Ме ђу тим, 
на на ци о нал ном ни воу ни ка да ни је ура ђен це ло-

Са ку пљач ка де лат ност у Ср би ји и њен ути цај на би о ди вер зи тет
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вит мо ни то ринг и ма пи ра ње  вр ста, с об зи ром да 
је то ве о ма оби ман за да так ко ји зах те ва обим на 
сред ства. По тре бе ко ри сни ка кре ћу се у окви ри ма 
одо бре них ко ли чи на, осим код са ку пља ња пу же ва, 
где је по тра жња ви ше стру ко ве ћа у од но су на про-
пи са ну кво ту.

От куп је ор га ни зо ван  на те ре ну пре ко от куп-
них ста ни ца ко је при ма ју од бе ра ча све же или су во 
ле ко ви то би ље. У но ви је вре ме се све ви ше ма те-
ри јал от ку пљу је у  све жем ста њу, јер се та ко обез-
бе ђу је кон тро ли сан и ујед на чен ква ли тет по сле су-
ше ња у су ша ра ма. Са ку пља њем се ба ве, пре све га, 
ин ди ви ду ал ни са ку пља чи ко ји у бра њу ле ко ви тог 
би ља, гљи ва и са ку пља њу пу же ва ви де до пун ску 
де лат ност ко ја им обез бе ђу је до да тан из вор при-
хо да. Све ви ше је мла дих љу ди ко ји же ле да се ба-
ве са ку пљач ком де лат но шћу и оста ну на сво јим 
ог њи шти ма. Они же ле да се ба ве овом де лат но-
шћу пу ним ка па ци те том и у ве ли ким ко ли чи на ма. 
Ин те ре со ва ње се по ве ћа ло и у сла бо раз ви је ним 
оп шти на ма где се гра де су ша ре ко је су га ран ци ја 
от ку па са ку пље не ро бе. Мла ди бе ра чи су об у че ни 
од стра не от ку пљи ва ча и сво јих ста ри јих чла но ва 
по ро ди це ко ји су у овом по слу. Пре гле дом ста ња у 
про те клих не ко ли ко го ди на ви ди се да је и ова де-
лат ност ста бил на, са тен ден ци јом по ра ста. 

Ути цај са ку пљач ке де лат но сти  на ста ни шта 
вр ста  ни је ве ли ки уко ли ко се бра ње оба вља пра-
вил но, од но сно у скла ду с про пи си ма. Ме ђу тим, 
упр кос по тен ци ја лу ди вљих вр ста за оп ста нак, ра-
ди њи хо вог очу ва ња тре ба ло би се пре о ри јен ти-
са ти на план та жно га је ње где год је то мо гу ће. У 
овом тре нут ку, на те ри то ри ји цен трал не и ју жне 
Ср би је план та жно га је ње је у по во ју. По ја вљу ју се 
по је ди нач не план та же и нео п ход но је ве ће ан га жо-
ва ње на об у ча ва њу и по мо ћи око уз го ја. Не до ста-
так ма те ри јал них сред ста ва, не за ин те ре со ва ност 
при вре де, и дру ги раз ло зи, до во де до на пу шта ња 
овог ви да при вре ђи ва ња. Све је ви ше вр ста ко је 
се са ку пља ју из при ро де и пре ра ђу ју и ти ме све 
ве ћи при ти сак на при ро ду, при че му је мо гу ће од 
ових вр ста - бар јед ну тре ћи ну уз га ја ти. Пла сман 
ове ро бе је си гу ран, јер је мо гу ће уго во ри ти ква-
ли тет и ко ли чи ну. План та жним га је њем се до би ја 
ујед на чен ква ли тет и кон тро ли сан при нос. 

Рас по ред от куп них ста ни ца у Ср би ји, без те-
ри то ри је АП Вој во ди не, ука зу је на  ме ста где су 
нај ве ћи при ти сци на биљ не и жи во тињ ске вр сте и 
гљи ве. Ка да су у пи та њу биљ не вр сте то су те ри-
то ри је пчињ ског, ра син ског, ра шког, ја бла нич ког, 
мо ра вич ког, бор ског и ни шав ског управ ног окру-
га, где се по по да ци ма За во да за за шти ту при ро де 
Ср би је на ла зи и нај ве ћи број от куп них ста ни ца. То 
су исто вре ме но и под руч ја где се  ле ко ви то би ље 
тра ди ци о нал но са ку пља.

Сл ика 1. О тку пне ст ан ице на т ер ит ор ији С рб ије без 
т ер ит ор ије АП Во јв од ине 
Fi gu re 1. Buyup sta ti ons in the ter ri tory of Ser bia ex clu
ding the ter ri tory of AP Voj vo di na (За вод за за шти ту при
ро де Ср би је, 2016)

ТРЕНД СА КУ ПЉА ЊА БИЉ НИХ ВР СТА  
И ГЉИ ВА У ПРО МЕ ТУ

Пред у зе ћа у овој обла сти ор га ни зо ва на су да 
се ба ве от ку пом и пла сма ном на до ма ћем тр жи-
шту, или су из во зни ци. На до ма ћем тр жи шту ши-
ро ко су при сут ни про из во ди ба зи ра ни на ле ко ви-
том би љу - од биљ них ча је ва до тинк ту ра, уља, 
со ко ва и џе мо ва, шам по на и дру гих про из во да.

По сма тра ју ћи екс пло а ти са ње биљ них вр ста 
у про те клих де сет го ди на, до ла зи се до за кључ ка 
да је нај ве ћи при ти сак био на вр сте ко је се ин ду-
стриј ски пре ра ђу ју и оне ко ји ма се ко ри сти ко рен. 
То су вр сте ко је се тра ди ци о нал но са ку пља ју као 
што је бо ров ни ца (Vac ci ni um myrtil lus L.), ши пу рак 
(Ro sa ca ni na L.), сре муш (Al li um ur si num L.), кле ка 
(Ju ni pe rus com mu nis L.), док је ма њи при ти сак на 
вр ста ма ко је се ко ри сте као ча је ви или тинк ту ре. 
Ту су нај ви ше тра же ни кан та ри он (Hype ri cum per
fo ra tum L.), ртањ ски чај (Sa tu rea ki ta i be li i Wi erzb.), 
лин цу ра (Gen ti a na cru ci a ta L.).

Бе ри сла ва Илић
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Сли ка 2. Ди ја грам са ку пља ња биљ них вр ста у пе ри о ду 20062015. го ди на, из ра жен у ки ло гра ми ма (За вод за за шти
ту при ро де Ср би је, 2016)
Fi gu re 2. Chart of plant spe ci es col lec tion in the pe riod 2006–2015, ex pres sed in ki lo grams (In sti tu te for Na tu re Con ser
va tion of Ser bia, 2016)

Гљи ве ко је су под кон тро лом са ку пља ња и 
ко ри сте се у ко мер ци јел не свр хе су вр гањ (Bo le
tus edu lis Bull. Fr.), ли си чар ка (Cant ha rel lus ci
ba ri us L. Fr.), руј ни ца (Lac ta ri us de li ci o sus (L.) 
S.F.Gray.). Мр ка тр уба C r aterelluss corn uco pioi des 
Pers., Супача Marasmius oreades (Bolt. Fr.) Fr, Бе ли 
тартуф Tuber magnatum Pico, Цр ни лет њи тар туф, 
Tu be r a e sti vum  Vit tad., Цр ни зим ски тартуф Tuber 
macrosporum Vittad. Вр сте ко је се нај ви ше са ку-
пља ју су вр гањ, ли си чар ка,руј ни ца ве о ма су  це-
ње не у ку ли нар сту. Гљи ве се раз ви ја ју упо ре до са 
биљ ка ма и др ве ћем са ко ји ма су сим би он ти. Тре-
ба мо има ти на уму да са мо ни кле вр сте не мо же мо 
про из ве сти у ве штач ким  усло ви ма што нас оба ве-
зу је да чу ва мо по сто је ћа ста ни шта.  

ТРЕНД СА КУ ПЉА ЊА ЖИ ВО ТИЊ СКИХ 
ВР СТА У ПРО МЕ ТУ

По сле ди це не струч ног и сти хиј ског са ку-
пља ња нај ви ше се уоча ва ју код ста ња по пу ла ци ја 
жи во тињ ских вр ста под кон тро лом про ме та. Не-
се лек тив но са ку пља ње пу же ва и жа ба свих ве ли-
чи на до ве ло је до не до стат ка пол но зре лих је дин-
ки и стаг на ци је њи хо вих по пу ла ци ја.

То ком го ди на у Ср би ји ра сло је ин те ре со ва ње 
за са ку пља ње пу же ва из при ро де, на ро чи то ка да 
је у зе мља ма Европ ске уни је ста вље на трај на за-

бра на њи хо вог са ку пља ња. Са ку пља ње пу же ва на 
те ри то ри ји Ср би је има ду гу тра ди ци ју. 

Из воз жи вих пу же ва ду го се оба вљао без њи-
хо ве пре ра де, а у но ви је вре ме је ус по ста вљен нај-
ни жи ни во пре ра де пу же ва. По пу ла ци ја пу же ва на 
те ри то ри ји Вој во ди не је угро же на са ку пља њем, 
та ко да је ве ћи део под за бра ном са ку пља ња. 

Три вр сте пу жа су ко мер ци јал но зна чај не: 
ви но гра дар ски пуж (He lix po ma tia), шум ски пуж 
(He lix le u co rum) и ба штен ски пуж (He lix asper sa).

Пуж се као вр ста мо же га ји ти и фор ми ра њем 
фар ми пу же ва. Ма тич на ја та се узи ма ју  из при-
ро де, а оста ли про це си од по ла га ња ја ја до зре ле 
је дин ке од ви ја ју се у кон тро ли са ним усло ви ма на 
фар ми. Та ко је у Ср би ји 2004. го ди ну обе ле жи ло 
ма сов но отва ра ње фар ми пу же ва, и то на кон ин-
тен зив ног про мо тив ног на сту па не ко ли ко прав них 
су бје ка та спе ци ја ли зо ва них у овој обла сти. На-
кон то га, сва ку сле де ћу го ди ну пра тио је све ма њи 
број но во о тво ре них фар ми пу же ва што ука зу је на 
не мо гућ ност овла да ва ња тех но ло ги јом уз го ја пу-
же ва и њи хо вог пла сма на. Због то га нео п ход но је 
ус по ста ви ти мо ни то ринг ових вр ста на те ри то ри-
ји чи та ве Ре пу бли ке Ср би је. Ин те ре со ва ње за са-
ку пља ње пу жа је ве ли ко и по тра жња пре ма шу је и 
не ко ли ко пу та  го ди шње  кво те за из лов пу же ва. 
Ова кво ста ње до во ди до по ве ћа ног не ле гал ног са-
ку пља ња  пу жа по ко ли чи на ма и са ку пља ње  ван 
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до зво ље ног вре мен ског пе ри о да од 1. ју на до 1. 
ок то бра.  По ред по ме ну тог, по треб но је на ста ви ти 
си стем пра ће ња и санк ци о ни са ња не ле гал них ак-
тив но сти у са ку пља њу по ме ну тих вр ста, у са рад-
њи са ин спек ци јом над ле жног ми ни стар ства. 

Не ле гал не ак тив но сти у са ку пља њу жа ба, ко-
је су са ку пља не не кон тро ли са но и пре ко мер но на 
уским аре а ли ма во де них по вр ши на, до ве ло је до 
оп стан ка са мо ма лих пол но не зре лих при ме ра ка. 

Сли ка 4: Ди ја грам са ку пља ња пу же ва у пе ри о ду 20062015. го ди на, из ра жен у ки ло гра ми ма (За вод за за шти ту 
при ро де Ср би је, 2016)
Fi gu re 4: Chart of snail col lec tion in the pe riod 2006–2015, ex pres sed in ki lo grams (In sti tu te for Na tu re Con ser va tion of 
Ser bia, 2016)

Сли ка3: Ди ја грам са ку пља ња гљи ва у пе ри о ду 20062015. го ди на, из ра жен у ки ло гра ми ма (За вод за за шти ту при
ро де Ср би је, 2016)
Fi gu re 3: Chart of fun gi col lec tion in the pe riod 2006–2015, ex pres sed in ki lo grams (In sti tu te for Na tu re Con ser va tion of 
Ser bia, 2016)

Кво та за из лов жа ба 1994. го ди не би ла је 30 то на 
по вр сти, а 1996. чак 100 то на по вр сти, што је пре-
ви ше за по пу ла ци ју ко ја је би ла ве о ма на ру ше на. 
Већ та да се ви де ла по тре ба да се од ре де нај ма ње 
ри зич не ко ли чи не за са ку пља ње у го ди шњем и ду-
жем вре мен ском тра ја њу, као и да се при вре ме но 
или трај но из у зму од ре ђе ни про сто ри од са ку пља-
ња, а у у ци љу очу ва ња би о ди вер зи те та  и одр жи-
вог ко ри шће ња при род них ре сур са. У на ред ном 
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Сли ка5: Ди ја грам са ку пља ња је сти вих жа ба у пе ри о ду 20062015. го ди на, из ра же ну ки ло гра ми ма (За вод за за шти
ту при ро де Ср би је, 2016)
Fi gu re 5: Chart of edi ble frog col lec tion in the pe riod 2006–2015, ex pres sed in ki lo grams (In sti tu te for Na tu re Con ser va tion 
of Ser bia, 2016)

пе ри о ду од 1999. го ди не  кво та се сма њу је на 10 
то на по вр сти, а од 2009. го ди не кво та се сма њу-
је на 5 то на по вр сти, и уво ди се трај на  за бра на 
са ку пља ња по ме ну тог ком плек са зе ле них жа ба у 
сле де ћим окру зи ма: За пад но бач ки, Се вер но бач ки, 
Се вер но ба нат ски, Ју жно бач ки, Сред ње ба нат ски, 
Срем ски, Ју жно ба нат ски, По ду нав ски, Бра ни-
чев ски, Бор ски и Ра син ски округ, с тен ден ци јом 
пот пу не за бра не са ку пља ња на це лој те ри то ри ји 
Ср би је. На овим под руч ји ма уста но вље на је на-
ру ше ност од но са уз ра сних струк ту ра по пу ла ци ја.
Ова кво по на ша ње до ве ло је до то га да се и да нас 
вр ста зе ле них жа ба ни је опо ра ви ла и да је у кри-
тич ном бро ју за оп ста нак, с об зи ром да је у пи та-
њу вр ста где је из лов са мо је дан од број них фак-
то ра угро же но сти. По след ње три го ди не ни је би ло 
апли ци ра ња за ко ли чи не, због  ве ли ких тро шко ва 
пре ра де. И по ред то га жа ба је оста ла ве о ма угро-
же на про ме ном жи вот не сре ди не, ису ши ва њем те-
ре на  и пре тва ра њем у дру ге на ме не. Ста ње вр сте 
ука зу је да је по треб на трај на за бра на ко ри шће ња у 
ко мер ци јал не свр хе. 

Шум ска кор ња ча (Te stu do her man ni) се на ла зи 
на Цр ве ној ли сти угро же них во до зе ма ца и гми за-
ва ца Евро пе. Ова вр ста је ста вље на под за шти ту у 
ве ћи ни су сед них др жа ва. У Ср би ји још увек не по-
сто ји кон тро ла над ле жних ин сти ту ци ја и слу жби 
у сми слу усло ва под ко ји ма се вр ши са ку пља ње и 
ко ри шће ње ове вр сте. То зна чи да до са да ни су би-
ли од ре ђе ни кон ти ген ти, оп шти усло ви и под руч ја 
са ко јих се мо гу са ку пља ти је дин ке. 

Осим то га, на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је за-
по че та су по пу ла ци о на ис тра жи ва ња ко ја би мо гла 
ука за ти на евен ту ал ну ште ту на не ту по пу ла ци ја-
ма шум ске кор ња че ко ја је на ста ла кон ти ну и ра-
ним, не се лек тив ним и ин тен зив ним из ло вом у 
про те клим де це ни ја ма. Услед не до стат ка по да та ка 
о основ ним по пу ла ци о ним па ра ме три ма вр ло је 
те шко про це ни ти ста ње и ста тус ње не угро же но-
сти на под руч ју Ср би је. Са ку пља ње вр сте шум ске 
кор ња че (Te stu do her man ni) je за бра ње но на те ри-
то ри ји це ле Ре пу бли ке док  се не за вр ши са  по пу-
ла ци о но-еко ло шким ис тра жи ва њем.

Вр ста зми је по скок (Vi pe ra am modytes) је ве о-
ма зна чај на с ме ди цин ског аспек та јер је отров ове 
вр сте основ на си ро ви на за до би ја ње по ли ва лент-
ног се ру ма про тив змиј ског отро ва, као и дру гих 
ме ди ка ме на та. Не кон тро ли са ним из ло вом у по-
след њој по ло ви ни XX ве ка до шло је до дра стич ног 
сма ње ња по пу ла ци ја ове вр сте на под руч ју Ср би-
је. Про пи са на ме ра за бра не из ло вља ва ња по ско ка 
у Ср би ји на три го ди не уз до зво лу из ло вља ва ња 
сле де ће, па по нов на за бра на на три го ди не је ми-

ни мал ни вре мен ски рок у ко ме је мо гу ће до не кле 
очу ва ти и ста би ли зо ва ти по пу ла ци је у при ро ди, 
а пре све га на под руч ји ма где је ду жи вре мен ски 
пе ри од вр шен не се лек тив ни из лов. Опа да ње број-
но сти по пу ла ци ја по ско ка по себ но је из ра же но на 
од ре ђе ним ло ка ли те ти ма због не се лек тив ног из-
ло ва, та ко да за не ко ли ко го ди на мо же до ве сти до 
пот пу ног не стан ка ове вр сте са тих под руч ја. Не-
за ко ни ти из лов ко ји се ин тен зив но и не пре ста но 
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вр ши у Ма чван ском, Ко лу бар ском, Зла ти бор ском, 
Ра шком, Ра син ском и Пчињ ском окру гу, до вео је 
до на ру ша ва ња уз ра сне струк ту ре као и сма ње ња 
ре про дук ци о ног по тен ци ја ла вр сте. 

ЗА КЉУ ЧАК

Са ку пљач ка де лат ност је без сум ње од ути ца ја 
на при ро ду и је дан од фак то ра де гра да ци је при-
род них ста ни шта и угро жа ва ња вр ста уко ли ко се 
не спро во ди кон тро ли са но и у скла ду с по сто је ћим 
ка па ци те ти ма рас по ло жи вих при род них ре сур са, 
од но сно прин ци пи ма одр жи во сти. Од ре ђи ва њем 
нај ма ње ри зич них ко ли чи на за са ку пља ње, по вре-
ме но и трај но из у зи ма ње од ре ђе них про сто ра, од-
но сно од ре ђа них вр ста из ко ри шће ња и про ме та 
као и ко ри го ва ње про пи са них ло во ста ја je ци љу 
очу ва ња спе ци ског и укуп ног ди вер зи те та као и 
одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са.

 Сто га је у Ср би ји у на ред ном пе ри о ду, по ред 
већ уста но вље ног ме ха ни зма кон тро ле пу тем из-
да ва ња до зво ла за са ку пља ње од ре ђе них кон ти-
ге на та вр ста, нео п ход но спро ве сти све о бу хва тан 
мо ни то ринг по пу ла ци ја вр ста под кон три лом про-
ме та, ра ди утвр ђи ва ња њи хо вог ста ња, фак то ра 
ути ца ја и њи хо вог ин те зи те та, као и од ре ди ти под-
руч ја где су ове по пу ла ци је на ро чи то угро же не, 
ра ди пред у зи ма ња и дру гих ме ра ак тив не за шти те. 
Ово тим пре што су вр сте под кон тро лом про ме-
та од кључ ног зна ча ја за здра вље љу ди, шан са за 
оп ста нак ста нов ни штва у не раз ви је ним кра је ви ма 
на ше зе мље, и симп том здра ве жи вот не сре ди не и 
очу ва но сти би о ди вер зи те та.  
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ста као при род них рет ко сти  („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 11/90).

Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ста вља-
њу под за шти ту биљ них вр ста као при род них 
рет ко сти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 49/91).   

Од лу ка  о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ста вља-
њу под за шти ту жи во тињ ских вр ста као при-
орд них рет ко сти  („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
49/91).

На ред ба о кон тро ли  ко ри шће ња и про ме та ди-
вљих биљ них и жи во тињ ских вр ста („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 50/93 и 36/94).

На ред ба о ста вља њу под кон тро лу ко ри шће ња и 
про ме та ди вљих бињ них и жи во тињ ских вр ста 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/96). 

На ред ба о ста вља њу под кон тро лу ко ри шће ња и 
про ме та ди вљих биљ них и жи во тињ ских вр ста 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 17/99). 

Уред ба о ста вља њу под кон тро лу ко ри шће ња и 
про ме та ди вље фло ре и фа у не („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 
38/2008, 9/2010 и 69/2011).

Бе ри сла ва Илић
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COL LEC TING AC TI VITY IN SER BIA AND ITS IM PA CET ON BI O DI VER SITY

Summary
Using or ga nic spe ci es from the wild in nu tri tion 

and ex trac ting raw ma te ri als for me di ci nes and co-
sme tics is in te gral part of hu man hi story. The need to 
use cer tain plant and ani mal spe ci es is al so pre sent 
to day, when the po pu la ti ons of many or ga nic spe ci-
es are on the ver ge of ex tin cti on. У No wa days in the 
ter ri tory of Ser bia the re is or ga ni zed col lec tion and 
tra ding of fun gi, va ri o us me di ci nal herbs and fo rest 
fru its whi le the most com monly col lec ted ani mal spe-
ci es are le ec hes, sna ils of the ge nus He lix, green frogs, 
vi pers and fo rest tur tles.

Using and tra ding wild plant and ani mal spe ci es 
is le gally re gu la ted by the Di rec ti ve on con trol of use 
and tra de of wild plant and ani mal spe ci es (“Of fi cial 
Ga zet te of the RS”, No.31/2005, 45/2005, 22/2007, 
38/2008, 9/2010 and 69/2011).

The in tro duc tion of ap pro pri a te re stric ti ons and 
the clo se se a son, de ter mi na tion of an nual qu o tas as 
well as esta blis hment of the ne ces sary mo ni to ring of 
the po pu la tion sta tus are of par ti cu lar sig ni fi can ce.

With the aim of pro vi ding con di ti ons for using 
fun gi, plant and ani mal spe ci es and the si mul ta ne o us 
ca re for pre ser ving the ir po pu la ti ons, it is espe ci ally 

im por tant to de ter mi ne the col lec tion are as for re spec-
ti ve spe ci es. 

Long-la sting work on re cor ding spe ci es en dan ge-
red by col lec tion and tra de as well as the know led ge 
of the are as whe re they are most com monly used ha-
ve re sul ted in the sci en ti fic ba ses for re gu la ting this 
is su es. 

It is ne ces sary to con ti nue the analysis of re qu-
ests, is sued per mits and re ports abo ut con duc ted col-
lec tion and tra de of fun gi, plant and ani mal spe ci es, as 
well as to re cord bu si ness su bjects de a ling with this 
ac ti vity in or der to de ter mi ne the qu a lity and qu an tity 
of spe ci es in the buy-up sta ti ons.

To get her with such mo ni to ring it is al so ne ces-
sary to be fa mi li ar with fo re ign ex pe ri en ces in sol ving 
the pro blems of wild spe ci es use and pro tec tion.

 Re com men da ti ons con cer ning the cul ti va-
tion of cer tain plant and ani mal spe ci es at plan ta ti ons 
or farms are aimed at in cre a sing the raw ma te rial ba se 
and thus re du cing pres su res on na tu ral re so ur ces.

Edu ca tion and in for ming the pu blic to get her with 
mo ni to ring the le gi sla tion con tri bu te to this mat ter be-
ing ade qu a tely re gu la ted.

Са ку пљач ка де лат ност у Ср би ји и њен ути цај на би о ди вер зи тет

BERISLAVA ILIĆ
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ФА У НА ПРА ВО КРИ ЛА ЦА (ORT HOP TE RA) ШАР ПЛА НИ НЕ

Дра ган Па ви ће вић 1, Иво Ка ра ман2

1 Крун ска 15, 11 000 Београдdrag a n. pa vicevic@ ho tm ail.com
2 ПМФ,  Де па рт ман за биологиј у и екологију ,  Трг Д оситеја Обрадовић а 2, 21 000  Но ви Сад
iv o.karam an@d be.uns .a c. rs

Извод: Ш ар план ин а  са  својим ц ен тралн им 
пол ож ајем на Балка нск ом  полуос тр ву, 30  врх ова 
који  пре лазе 2500  м,  разно врсним  ре ље фом, бог-
атством  п одземних и  н ад земних  во да , разно врсном 
 к лимом у ти цали су на и зу зе тан див ерзитет фл ор е 
и фа уне .  Имајући  све те  чињен иц е у ви ду ова пл-
анина прив ла чила ј е  па жњу, ка ко  домаћ и х т ако и 
 с тра ни х,  струч њак а  различ и ти х профила, геогра фа, 
геом ор фо лога,  хидро ло га , б иолог а итд.  У о вом ра-
ду  су  сумирани ,  како  л итературни  т ако и т ере нски 
резулт ат и,  о правокри лцима Шар планин е.  Прег-
ле да н је и м ате ријал и з збир ки  проф. др .  Младена 
 Карамана  и  приватна зби рка Д ра га на Павић ев ић а, 
а к ој и се односи на  о ву гр уп у ин се ката са пом енуте 
п ла нин е.  За Шар п ланину  ре ги строва но  ј е 66 врста 
 правокр ил ац а, 33  в рс те  зрикавац а (En sifera)  и  33 
 врсте  с ка кав аца (C aeli fe ra ).

Кључне р еч и: Пра во крилци ,  фа ун истика, 
дистрибуција,  Шар планина, С рбија,  Ма кедонија.

Abstra ct: Th e c en tral position of Šar Mou ntain 
on th e  Balkan Peninsul a,  along  w ith its 30  peaks that 
e xceed 2500  m,  a di verse relie f, the r ic hness  of g rou-
nd  and surfa ce  wa te rs and  var ied climate ha ve  influen-
ced the e x traordi na ry  diversity o f the mountain fl or a 
and fauna. Considerin g al l these fac ts,  this mountain 
h as so far b ee n attr acting the  at t entio n of both  S erbian 
 a nd f oreign e x pert s  in vari ous fields,  pr ecisely g e-
og raphers, geomorphol ogy exp er ts , hydrologi st s,  
b iolog ists, etc . This  paper summarize s b ot h literature 
data and fi eld resul ts on  t h e orthopte ra ns  of Šar Mt. 
The  aut ho r has also  re viewed  the ma te rials from t he  
colle cti ons of Pro fe ss or  Mladen  Karama n,  a nd private 
co llection of ento mologist  Dragan Pavićević,  w hic h 
 r efers  to  this group of insects from the  af oremention ed  
mountain . O n  Šar Mt. it  h as been re corded 6 6  sp ecies 
of Ortho pt era, 33 specie s of cri c ke ts  (Ensifera) and 33 
 spe ci es of  g rassho pp ers (C aeli fe ra).

Keywords: Or thopter a,  f auna studies, di str-
ibution , Š ar Mt .,  Serbia,  M ac edo nia.

УВОД
Планинск а п одручја западн е  и ј угоза пад-

не  Србиј е могу се  см атрат и  још у ве к н ед овољно 
истра женим кад а  је у  п итању фаун а  правокр илаца. 
Овај прил ог  о прав окрилц има  Ш ар планин е 
 уп раво  има з а циљ  д оп ринос  б ољ ем  познав ању о ве  
интере сан тне  груп е  инсекат а  ју гозапа дн ог  де ла 
Србије. Не об јављени по даци о  н алази ма  п равокр-
илаца  на  Шар  план ин и из збирке  Младе на  К ара-
мана,  н аши н еоб јављени  подаци као и  ре тки лит-
ерату рн и  под аци с ум арно су да ти  у ово м прило гу . 
Ретки  ли тер атурни пода ци  се, н ајвећим д елом, 
 одн ос е  на ма кедонски  д ео планине. 

Ј едан од првих  ис траживач а  који  је посетио 
 Ша р пла нин у и н а  њој сакупљао   правокрилце 
био је чув е ни нем ачки зоол ог , Франц Теодор 
Дофл aj н (Franz Theo do r Dofle in) дал ек е 1917. и 
 19 18.  годин е. Он  је , између осталог, сакупљао  
и  право кр ил це изнад Тетова (400 –  1 100 м)  и  на  
подручју Коби лиц е  (1200  –  2 400 м). Саку пље н 
м атериј ал  са тих  ек скурзија депонован је  у  Прир-
од њачком  м узеју  у  Минхену гд е га ј е 1 92 1.  годин е 
обр адио чувени н емачки и евр опс ки ортоптерол ог 
Ви ли  Рам е (Wil ly  Ramme  )  и  те  подат к е  уне о у сво-
ј е  мо нограф ск о и зд ање „ Си с тема тика, ф аунистик а 
и био ло гија п рав ок ри лаца југоис то чне Ев ро-
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пе  и Бл иск ог ис ток а“  п убликов ано 1951.  године . 
Пом ен ути  немачки  ор топтеролог,  Р аме,  у  склопу 
своје м ак едонске ескурз иј е 1939.  го дине  посет ио 
је Шар пла ни ну и  на  њој сак упљао п ра вок ри лце. 
Раме  за Шар п ланину  на води 26  врста п ра вокрила-
ца, о д којих  с у један скака ва ц и једа н зрикавац , 
 би ли нов и  за  на уку и  ис те  опис ује у својој ве ћ 
 поменутој  моног ра фи ји. П ој едине врсте, са Шар  
пл ани не, у својим радов им а  наводе  и Us (1938), 
Гребеншчиков (1950), већ  по менути Ramme ( 19-
51 ), М. Кa ra man (1961, 1974 ),  Адамови ћ ( 19 75), 
Павићевић и  Ка раман (2001), Chobanov  и Mihajlo-
va (201 0)  и I. Kara man e t a l. (2 01 1).

Први а ут ор ово г прилога је у ви ше нав ра та 
посетио  Ша р план ину, прв и  пут јо ш  ка о деча к  да леке 
195 9.  г одине, ка да је сак уп ио нек ол ик о зрикава-
ца и скакаваца,  угла вн ом  у околини Б ре зовице,  
од ко јих је  пар  ос тало сачува но  све до да нашњи х 
 д ан а.  Затим јула  ме се ца 197 8.  г одине, у прат њи 
фи то еколога , пр оф. Мил ор ад а Јанк ов ић а  и у то 
в рем е  његовог  ас ис тента, Влад и мир а Стев ановића 
из Инс ти тута  за  ботанику П МФ  у Беог ра ду, прв и 
 ау тор је пон ов о  посетио  Ша р план ин у  и сакупљао  
м атериј ал н а Брез овиц и, Прев алцу,  Пирибегу и  у 
 клисур и Призренске Бист ри це . Кра јем  ј ул а  19 79. 
године,  први ј е  ау тор са  ко легам а  орт оптеролоз има , 
д р. Жив ко м Адамо в иће м, раније з апо сленог  у 
 Природња чком му зеју у Београ ду  и др  Зи гфридом 
 Ин гриш ом (Sigfrid  In gr is ch) из  Нем ачке са ку пљао 
пр ав окрилц е на  дв а локалитет а,  Превалцу  и По по-
вом Пр а се ту. Јун а  ме сеца 1 98 3. годин е  у  пр атњи 
 кол ега, б ио ло га, Слав ољу ба  Вујчића  и  ф армак-
олога  Небојше  Менковића   из  Инстит ут а за леков-
ит о  биље “Јос иф Па нчић“ и з  Београда,  са ку пљен 
је  м атериј ал у  атару  сел а Вратница  и  на Љубо те ну , 
клису ри  Призр ен ске Би ст ри це, на  П ревалцу , Брезо-
вици,  Ду рло вом по то ку, Пи рибе гу, Црвеној Карпи 
 и изн ад  Л ивадичког  је зера.  Послед њи пу т  су оба 
ауто ра посетили  Шар пл анину  ј ун а  и јул а  месеца 
 199 5.  ка да  је са већег  б рој а  локалите та саку пљен 
ре през ентатив ан број  пр авокри лаца.  

 Током своји х сту ден тских  д ана и ка сн ије 
 Младен К ар ам ан је у ви ше  наврата  сакупљао  
правокрил це  по тере ни ма Шар  пл ан ине од којих  је 
је дан део  сач уван  у његовој к олекц иј и,  где  се  могу 
н аћ и и при мер ци  које су з а  ње га сак упи ле коле ге 
 и  ро ђаци.

Резултате  св их  наведених те ренски х и стр-
аживањ а,  било д а с у  об јављени  или до  сада не обј-
ав ље ни, су мар но презенту је мо у  д аљ ем тек сту. 

ИСТ РА ЖИВАНО ПОД РУЧ ЈЕ
Шар  п л ани на заузи ма  центр ални пол ожај на 

 Бал канском  п о луострву и п рипада  Шарско п ин-
дском планинс ко м региону. Њен  гл авни  гр еб ен је 

дужине 85 км  а  ш ирине  1 5-30 км,  п очиње Љуб от-
еном на истoку а  заврш ава Радик ом  и  Кораб ом на 
з апад у  (сл. 1 ). Главни  гребе н  се одлику је  св ојом 
 компактношћу кој а се огл еда од суством  пресе длина 
 ни жих од 2 000  м  тако д а читав мас ив ода је ут иса к 
високог и неп ро лазно г  зида.  На главном б ил у изд-
ваја  се  чак  30  в рхова  висине преко  2500 м висине 
међу  ко јима дом ин ир а Титов  врх са  своји х  2747 
м. Шар п ла ни на  се од ликује  н е  само с во јом в ис-
ином већ и комбин ов ање м врло  р азл ич ити х облик а 
рељефа  к ао  што су глациј ал ни, пе риглац ија лни, 
крашк и,  флув и ја лни и тд. П о пита њу вод ни х  ресурса 
о ва  планина  з а узи ма прво м ес то  међу  п ланин ам а на 
Б алк анском п ол уос трву је р посе дује в ел ике за ли-
хе подзе мн их  и површинских в од а (реке,  п отоци, 
извори  и  тр есетиш та ). На Ша р  пл анини  се налази 
чак 70 гла цијалн их  језера  на  виси нама и знад 2000  
м . Што се т ич е клим ат ск их  о длика  чи тав ма си в 
с е н алази  под ути цајем м од ифи коване  умерено –
к онтинента лне–ал пске к ли ме. Сред оз емна клима 
оствар ена је пр ек о речн их до ли на и клис ур а као 
ш то ј е случ ај с а долином  ре ке  Лепе на ц и кли су ром 
Приз р ен ске Би стр иц е. Све  наведен е  одлике услови-
ле  су из уз етан д иве рзитет  флоре и  фау не. На  Ш ар  
п ланини с рећемо  елемен те  ср едњ ег и ист очног 
 Ме ди терана, с ред ње Евр оп е , јужно с иб ирски х сте-
па , боре ал них  и ар ктички х  региона Евро аз ије ко ји  
г ото во равноме рн о  де ле  станишта  с а а утохтон им 
 ме дитеранским и   ор о меди теранск им   терци јарн им 
 елеме н ти ма.  Од пет  биогео гр афских  рег ион а холар-
кт ичке  фаунис тичке о бласти од нос но хола рк тичког 
фл ор истичког  ца рст ва ко ји  су пр ис ут ни  у Србији 
 на   план ини су  за ст упљена че тири:  ме д итер ански, 
 сре дњеевроп ски, бореални и средње-јужн оевропс-
ко -планински  ( Амиџић  и  сар., 2 00 6) . Ду ж г лавног  
г ребена Ш ар  п ла нине протеже  се ад мин истрати вн а 
 грани ца  с а Ма кед онијом ,  а на њен им  з ападним гр-
ан ицама  ад ми нистр ати вна гра ни ца  с а А лбани јо м 
док  С рбији  пр ипада ју севе рни и север оз ападн и  
де лови масив а.  Г отово  ч и тав  српски  део планин е 
 обухваће н  је границама  Н ационал но г  парка „Шар 
планина“ осно ваног 1993 .  године и  по вр шине о д 
 39 00 0  ха.

М АТ ЕР ИЈ АЛ И  МЕ ТО ДЕ
За о ва ј рад ко ри шћен и  су сви рас по ложиви 

л ите ратурни под ац и о  прав ок ри лцима  Ша р 
 планине а  пр егледан је и са ку пљени  м ат еријал 
депо нован у збирк ама  проф. д р Мла дена Кар-
амана (ПМФ, Нов и Сад) и  п риватној  з би рци пр во г 
аутора  (Д . П.)  а  ко ји  се одн ос и  на  помен уту пл-
анин у.  П о питању  с ис темат ике, т ак сон омије, оп-
шт е дис тр иб уц ије и екологије врста кор ишћена је 
с ле де ћа литература: Harz  (19 69 , 1975), Ingr isch & 
P av ićević ( 2010, 2 01 2) .

Дра ган Па ви ће вић, Иво Ка ра ман
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Слика 1. Мапа Шар планине са ист ра жен им  локал ите ти ма
Figure 1.  M ap  of Shar  M t. with investigat ed  lo calties

1. Клисура Призренске Бистрице (500 – 800м)
2. Средска (900 – 1000м)
3. Ошљак (1700м)
4. Језерска планина (1200 – 1800м)
5. Попово Прасе (1600м)
6. Превалац (1540м)
7. Деведенице (1900м)
8. Јажинци (1000м)
9. Брезовица (900м)
10. Штрпце (800м)
11. Ћоп (1100м)
12. Дурлов Поток (1600 – 2100м)
13. Пирибег ( 2100м)
14. Црвена Карпа (1900м)
15. Ливадице (2490м)
16. Љуботен (1600 – 2400м)
17. Бистра (2400 – 2500м)
18. Црни Врх (1500м)
19. Кобилица (1200 – 2400м)
20. Јелак (1800м)
21. Церипашина ( 1700 – 2500м)
22. Лешница (1800м)
23. Турчин (2000 – 2700м)
24. Попова Шапка (1700 – 2000м)
25. Вратница (720м)
26. Догановић (900 – 1000м)

РЕЗУЛТ АТ И

У ов ом раду  се  наво ди  66 врст а  ск ака ваца  и 
з рикав аца чиј и  се нал ази  односе на литерат ур не  
пода тк е  ра зних изв ора,  п одатке и з  з би ркe М. К ар-
ам ана депонова не на  Департма ну  за биол огију и 
 ек ол ог ију ПМФ а  у  Новом С аду и  при ва тне зб ир ке 
Д.  П ав ићевића у Београду.  

O rd o  O R THOPTERA

Subord o  EN SI F ERA

Superfamiliјa T ET TIG ON IO IDEA

Famili јa  TE TI GONII DAE

S u bfamiliјa Ph aner op te rinae

1. Phaneroptera nana (Fieber, 1853)

ДИСТРИБУЦИЈА: Циркуммедитеранска врста. 
На Балкану до 1600 м (Стара планина).

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; хербиколно–арбу-
стиколна; термофилна. Воли станишта обрасла 
високим зељастим биљкама и нижим дрвећем.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података

НАЛАЗИШТА: Клисура Призренске Бистрице, 
атар села Средска (900 – 1000 м).

2. Leptophyes albovittata (Kollar, 1833)

ДИСТРИБУЦИЈА: Широко je распрострањена у 
Европи, у Алпима све до 1200 м, Мала Азија, Урал 
и Кавказ.

Фа у на пра во кри ла ца (Ort hop te ra) Шар пла ни не
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ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; хербиколна. Налази се 
у полувлажним али и у ксерофилним стаништима 
са високом коровском вегетацијом.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Попово Прасе (1600 м).

3. Barbitistes yersini (Brunner von Wattenwyl, 1878)

ДИСТРИБУЦИЈА: Медитеранска врста која 
преферира брдско–планинска подручја источне 
обале Јадранског мора.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколно–сивиколна; арбусти-
колно–арбориколна (Ingrisch & Pavićević, 2012) 
Претежно у брдским и планинским подручјима, 
ларве се могу наћи у трави и на нижој зељастој 
вегетацији док се одрасли примерци налазе на 
жбуњу, нижем и вишем дрвећу.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Клисура Призренске 
Бистрице (Павићевић и Караман, 2001).

НАЛАЗИШТА: без нових налаза.

Ову врсту смо пронашли и у рефугијалним 
подручјима која су под утицајем субмедитеранске 
климе што је случај са локалитетом Митровац 
на планини Тара као и у клисури Призренске 
Бистрице (Павићевић и Караман, 2001).

4. Isophya modestior (Brunner von Wattenwyl, 1882)

ДИСТРИБУЦИЈА: Распрострањена је у 
југоисточној Европи али је донедавно била 
позната само из Србије, Македоније, Црне Горе 
и западне Бугарске. Недавно је пронађена на 
источним Алпима у Италији и Аустрији али и у 
Мађарској (Heller et al., 2004).

ЕКОЛОГИЈА: пратиколна; хербиколна. Живи на 
отвореним ливадама али и шумским прогалама са 
свежом зељастом вегетацијом где воли да мирује 
на широколисним биљкама.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м) 
(Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м).

5. Isophya speciosa (Frivaldszky, 1867)

ДИСТРИБУЦИЈА: Раширена је у југоисточној 
Европи: Румунија, Бугарска, Србија, Црна Гора, 
Македонија, Албанија, Грчка и Турска.

ЕКОЛОГИЈА: пратиколна; хербиколна. Живи на 
полувлажним или влажним ливадама са високом 

зељастом вегетацијом, на шумским прогалама, 
ивицама шуме и слично. 

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м), Јажинци (1000 
м), Превалац (1540 м), атар села Средска (900 – 
1000 м).

6.  Poecilimon pseudornatus  
(Ingrisch & Pavićević, 2010)

ДИСТРИБУЦИЈА: Ова недавно описана врста 
из Црне Горе (пл. Дурмитор и пл. Бјеласица) и 
западне и југозападне Србије (планина Тара, 
Златибор, Муртеница, Повлен, Камена Гора код 
Пријепоља и Пештерска висораван) пронашли смо 
на још неколико локалитета у Србији (пл. Маљен, 
пл. Чемерно, пл. Радочело, Овчар пл., Радан пл., 
код манастира „Црна Река“ у клисури Ибарског 
Колашина код села Рибариће и на Мокрој Гори код 
Тутина - све необјављени подаци) али и у Босни 
и Херцеговини (Драмешина испод Лебршника 
код Гацка као и са пл. Зеленгоре – Тјентиште – 
необјављени подаци). Ово је права планинска 
врста која се среће од 900 –1600 м надморске 
висине.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколно–силвиколна; хербико-
лно–арбустиколна. Среће се углавном на бујним 
полувлажним ливадама са релативно високом 
зељастом вегетацијом, али и на шумским 
прогалама и ивицама шума где се може пронаћи 
како седи на високој зељастој вегетацији као и на 
лишћу нижег дрвећа.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Љуботен, Us (1938) 
наводи ову врсту погрешно као Poecilimon fieberi 
Fieber, 1853 што је млађи синоним од врсте Poeci-
limon ornatus (Schmidt, 1850) која не живи на Шар 
планини. 

НАЛАЗИШТА: Јажинци (960 м), Превалац (1650 
м), Попово Прасе (1600 м) и Дурлов поток (1650 
– 2000 м).

7. Poecilimon poecilus (Ramme, 1951)

ДИСТРИБУЦИЈА: Овај субендемит Србије 
описан је са Попове Шапке (2000 м). Позната је 
још и са планине Коритник на српско–албанској 
граници (Us, 1967), са Проклетија (Јанкове Слуге, 
1800 м) и са Мокре Горе (1500 м) (Павићевић и 
Караман, 2001).

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; хербиколно–арбусти-
колна. На отвореним пашњацима и ливадама 
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са полеглим жбуновима планинске клеке и 
рододендрона. 

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Попова Шапка (2000 
м) (Ramme, 1951), Попова Шапка, Језерска 
планина, Шара изнад Догановића (М. Каraman, 
1974), Шар планина (1800–2400 м) (Павићевић и 
Караман, 2001).

НАЛАЗИШТА: Стојкова кућа (1750 м), изнад 
хотела „Молика“ у биљној заједници Rhododen-
dron –pinetumpeucis (1800 м), Дурлов поток (1600–
2100 м), Пирибег (2100 м), Црвена Карпа (1900 
м), Ливадице (2490 м), Љуботен (2100 – 2400 м), 
Деведенице (1900 м), врх Бистра (2400м).

8. Poecilimon gracilis (Fieber, 1853)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа. 
Распрострањена је од јужне Корушке, преко 
Динарида до Црне Горе, Албаније, Србије па до 
Македоније (Павићевић и Караман, 2001; Ingris-
ch & Pavićević, 2012). Пронађена је у висинском 
распону од 1000 – 2100 м.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколно–силвиколна; хербико-
лно–арбустиколна. Ова претежно планинска врста 
налажена је на пашњацима са полеглим жбуњем 
клеке, шумским прогалама, ивицама шума где 
обично мирује на различитој зељастој вегетацији 
или је на жбуновима купине, дивље руже нижим 
гранама дрвећа.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Пирибег (1850 м) 
(Павићевић и Караман, 2001).

НАЛАЗИШТА: Језерска планина (1200 – 1800 м).

9. Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа. Широко 
је распрострањена на Балканском полуострву, од 
Словеније па све до Грчке.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколно–силвиколна; хербико-
лно–арбустиколна. Налази се у различитим ти-
повима станишта, на отвореним пашњацима, 
ливадама са високом зељастом вегетацијом, шум-
ским прогалама и ивицама шума. Јединке обично 
мирују на широколисним зељастим биљкама, 
жбуновима и на листовима нижих грана дрвећа.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Брезовица (Chobanov 
& Mihajlova, 2010); Црни Врх (1500 м) (Ramme, 
1951).

НАЛАЗИШТА: Клисура Призренске Бистрице, 
Љуботенски поток, Брезовица (900 м), Јажинци 
(1000 м), Превалац (1650 м), Попово Прасе (1700 

м), Ћоп (1100 м) и Дурлов поток (1500 – 1570 
м), Вратница (720 м), Догановић (900 – 1000 м), 
Језерска планина (1200 – 1800 м).

10. Poecilimon affinis serbicus (Karaman, 1974)

ДИСТРИБУЦИЈА: Ова за Србију и Црну Гору 
ендемична подврста описана је на основу 
примерака сакупљених у околини Грачанице близу 
Приштине. У збирци покојног проф. Младена 
Карамана налазе се примерци који су сакупљени 
у селу Дуље (Сува Река), Високим Дечанима и на 
Ђеравици (Проклетије) и који су обележени да 
припадају овој подврсти. Ми смо ову подврсту 
пронашли на Проклетијама (Јанкове Слуге, 1800 
м) и на Шар планини (Дурлов поток, 1550 м) 
заједно са сродном врстом, P. poecilus (Павићевић 
и Караман, 2001).

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; хербиколно- арбусти-
колна. Преферира ливаде и шумске прогале 
са густом зељастом вегатацијом и појединим 
жбуновима клеке, купине и слично. Одрасли 
примерци се могу пронаћи и на нижим гранама 
дрвећа на ивицама мешаних листопадних шума.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м), Ћоп (1100 м) и 
Дурлов поток (1550 м), Вратница (720 м), Планински 
дом „Љуботен“ (1630 м).

11. Poecilimon schmidti (Fieber, 1853)

ДИСТРИБУЦИЈА: Широко распрострањена врста, 
од шумских подручја на Карпатима у источној 
Словачкој, преко Румуније, јужно до Словеније, 
Хрватске, Србије, Македоније, Бугарске до 
северозападног Кавказа, северне Грузије, јужног 
Крима до Мале Азије.

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; хербиколно–арбусти-
колна. Шумске прогале, ивице шумских путева 
и слично. Мирује на високим зељастим биљкама 
као и на нижим гранама дрвећа.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Брезовица (Chobanov 
& Mihajlova, 2010), Црни Врх (1500 м) (Ramme, 
1951).

НАЛАЗИШТА: Ћоп (900 – 1000 м), Вратница (720 
м), Љуботенски поток.

12. Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825)

ДИСТРИБУЦИЈА: Широко распрострањена у 
Европи и западној Азији. У јужном делу свог 
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ареала oво је претежно планинска врста која се 
пење све до субалпијске и алпијске зоне.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Полу-
влажне и влажне ливаде зарасле са разноврсном 
зељастом вегетацијом па све до отворених 
алпијских пашњака са нижом вегетацијом.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Попова Шапка (1700 
– 2000 м) (Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1700 м) и Пирибег 
(1850 м), Љуботен (1900 – 2100 м), Језерска 
планина (1200 – 1800 м).

13. Polysarcus scutatus (Brunner von Wattenwyl, 1882)

ДИСТРИБУЦИЈА: Ова врста је описана из Србије 
да би касније била пронађена у француским 
Алпима, Шпанији и северној Грчкој.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Насељава 
високопланинске пашњаке и може се пронаћи и на 
висинама преко 2000 м.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Гребеншчиков (1950).

НАЛАЗИШТА: без нових података.

Subfamiliјa Meconematinae

14.  Meconema thalassinum (De Geer, 1773)  
[= Meconema varium Fabricius, 1775]

ДИСТРИБУЦИЈА: Широко је распрострањена у 
централној Европи, док на југу допире до Шпаније 
и Грчке.

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; арбориколно – 
арбустиколна. То је изразито шумска врста која 
живи високо на дрвећу. Претежно је активна током 
ноћи.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Клисура Призренске Бистрице 
(500 – 800 м), Средска (900 – 1000 м), Вратница 
(720 м).

Subfamiliјa Tettigoniinae

15. Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Палеарктик.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна–(силвиколна); грами-
колно–арбориколна. Среће се у густој зељастој и 

жбунастој вегетацији па све до крошњи високог 
дрвећа одакле често можемо чути врло гласну 
песму мужјака.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица, Јажинце, Превалац, 
Попово Прасе (1600 м), Средска, клисура 
Призренске Бистрице (500 – 800 м), Штрпце (800 
м), Вратница (720 м).

16.  Decticus verrucivorus verrucivorus  
(Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно–
хербиколна. Воли отворена станишта, влажне и 
полувлажне ливаде са умерено високом травом 
и коровом у коме се крије. Може се наћи и преко 
1800 м надморске висине.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м), Дурлов поток 
(1750 м) Јажинце (1000 м), Превалац (1540 м), 
Попово Прасе (1650 м), Деведенице (1800 м), 
Вратница (720 м).

17. Platycleis albopunctata grisea (Fabricius, 1781)

ДИСТРИБУЦИЈА: Источна Европа, Италија, Бал-
канско полуострво.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна, грамиколно–херби-
колна. Показује велику еколошку пластичност, 
како хоризонталну тако и вертикалну. Налазимо 
је како у влажним стаништима тако и у умерено 
ксерофилним.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Клисура Призренске Бистрице 
(500 – 800 м), Средска и Попово Прасе (1600 м).

18.  Platycleis (Modestana) ebneri ebneri  
(Ramme, 1926)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа. Позната 
је из Истре, Далмације, Босне и Херцеговине, 
Црне Горе, Србије и Македоније.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколно–арбусти-
колна. Најчешће се налази на полусувим и сувим 
ливадама у планинском подручју.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м) 
(Ramme, 1951); Церипашина (Chobanov & Mihaj-
lova, 2010).
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НАЛАЗИШТА: атар села Средска (1000 м), 
Ошљак (1700 м), Љуботен (1800 м), Попова Шапка 
(2000 м), Језерска планина (1200 – 1800 м).

19.  Metrioptera (Bicolorana) bicolor  
(Philippi, 1830)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион, позната 
је из Европе, Монголије и Сибира. На север 
ова врста допире до Шведске, јужно до јужне 
Француске, северне Италије, Србије и Босне.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Срећемо 
је на влажним ливадама и шумским прогалама све 
до 2000 м надморске висине.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 м), Превалац 
(1600 м) и Попово Прасе (1600 м). 

Сви сакупљени примерци припадају макроптерној 
форми.

20. Pholidoptera aptera karnyi (Ebner, 1908)

ДИСТРИБУЦИЈА: Централна и источна Европа 
док је подврста karnyi описана из Босне а 
пронађена је и у Херцеговини, Србији, Црној Гори, 
Далмацији, Албанији, Македонији, Бугарској и 
североисточној Грчкој.

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколкна; териколно–арбу-
стиколна; термофобна. Живи у планинском 
подручју где настањује светле шуме, ивице шума, 
прогале где се крију у густом корову и жбуњу и 
одакле се мужјак оглашава кратком, али врло 
продорном песмом.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Јажинци (1000 м), Дурлов поток 
(1600 м).

21. Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)

ДИСТРИБУЦИЈА: Централна Европа док је у 
медитеранским земљама везана више за планинска 
подручја.

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; териколно–арбусти-
колна; термофобна. Релативно је честа у проре-
ђеним шумама, ободима шума и дуж шумских 
путева. 

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без подтака

НАЛАЗИШТА: Штрпце (800 м), Брезовица (900 
м), Вратница (720 м), Догановић (900 – 1000 м).

22. Pholidoptera fallax (Fischer, 1853)

ДИСТРИБУЦИЈА: Јужна и југоисточна Европа.

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; териколно-
арбустиколна. Ређа од претходне, шумске прогале 
и ивице шума, планинске ливаде са ређим жбуњем.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података

НАЛАЗИШТА: Језерска планина (1200 – 1800 м).

23. Eupholidoptera schmidti (Fieber, 1861)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа.

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; териколно–
арбустиколнa; термофилна. Топла станишта 
у клисурама и кањонима, јужно експонирани 
камењари и сипаришта обрасли густом жбунастом 
вегетацијом.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Клисура Призренске Бистрице 
(500 – 800 м), Средска (900 м).

24.  Pachytrachis gracilis  
(Brunner von Wattenwyl, 1861)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа, од Ко-
рушке и североисточне Италије све до Македоније 
и Бугарске.

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; териколно – арбусти-
колна. Живи на ободима шума као и прогалама где 
се крије у густој вегетацији и жбуњу.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м) 
(Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: атар села Средска (900 – 1000 м), 
Вратница (720 м).

25. Psorodonotus macedonicus (Ramme, 1931)

ДИСТРИБУЦИЈА: Северни део Грчке, Маке-
донија, Албанија, југозападна Србија и северна 
Црна Гора.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно–грами-
колна. То је планинска врста која се може наћи све 
до алпијског региона. Воли отворена станишта, 
пашњаке и ливаде са густим жбуновима планинске 
клеке и рододендрона у којима се ова крупна 
врста крије од предатора. Мужјаци се оглашавају 
продорном песмом кријући се у жбуњу.

Фа у на пра во кри ла ца (Ort hop te ra) Шар пла ни не
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ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Љуботен (Us, 1938); 
Црни Врх (1500 м), Кобилица (2400 м) (Ramme, 
1951); Церипашина (Chobanov & Мihajlova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1700 м), Превалац 
(1570 м), Попово Прасе (1600 м), Деведенице 
(1700 м), Љуботен (1900 – 2200 м).

26. Anterastes serbicus (Brunner von Wattenwyl, 1882)

ДИСТРИБУЦИЈА: Описана је са Суве планине 
у Србији а пронађена је још у Албанији, Црној 
Гори, Бугарској, Македонији, Грчкој па све до 
северозападних делова Анатолије.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно–
грамиколна. Изразито планинска врста коју 
срећемо од 1300 – 2100 м. Преферира отворена 
травната станишта са ретким жбуновима полегле 
клеке и рододендрона.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Љуботен (Us, 1938); 
Попова Шапка (1870 – 2000 m) (Ramme, 1951), 
Церипашино, Лешница, Попова Шапка (M. Kara-
man, 1961).

НАЛАЗИШТА: Превалац (1600 м), Дурлов поток 
(1750 – 2100 м), Црвена Карпа (1900 м), Љуботен 
(2100 м), Језерска планина (1200 – 1800 м).

27.  Rhacocleis germanica  
(Herrich-Schäffer, 1840)

ДИСТРИБУЦИЈА: Јужна Француска, Италија, 
јужна Аустрија, Балканско полуострво.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно-
арбустиколна, термофилна.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података

НАЛАЗИШТА: Језерска планина (1200 – 1800 м).

Subfamiliјa Bradyporinae

28. Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа, од Аус-
трије па све до северне Грчке.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколно–силвиколна; арбусти-
колнo–арбориколна. Одрасли примерци срећу 
у густој зељастој вегетацији, жбуњу, на нижем 
и високом дрвећу одакле се мужјаци оглашавају 
песмом.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Љуботен (Us, 1938); 
Црни Врх (1500 м) (Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м), Јажинци 
(1100 м), Превалац (1540 м), Попово Прасе (1600 
м), Средска–Лојзе (1000 м), Вратница (720 м), 
Језерска планина (1200 – 1800 м).

Superfamiliјa RHAPHIDOPHOROIDEA

Familiјa RHAPHIDOPHORIDAE

Subfamiliјa Troglophilinae

29. Troglophilus neglectus (Krauss, 1879)

ДИСТРИБУЦИЈА: Већи део Балканског полу-
острва, Словенија, Хрватска, Србија и суседни 
делови Македоније, Бугарске, Аустрије и Италије 
(Karaman et al., 2011).

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; териколна; трогло-
филна.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Средска: мала јама у 
Равњалезе (1100 м), Гаџина рупа (1300 м), пећина 
Мечкина дупка (1200 м), Пузаљка – Чардаче (1100 
м) и јама код Свете Богородице (1100 м). (I. Kara-
man et al., 2011).

НАЛАЗИШТА: Пећина у испосници „Св. Петар 
Коришки“ у Врбештици (1300 м).

30. Troglophilus lazaropolensis (Z. Karaman, 1958)

ДИСТРИБУЦИЈА: Западна Македонија (планина 
Бистра и Илинска планина) и југозападна Србија 
(Шар планина) (I. Karaman et al., 2011).

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; териколна; трогло-
филна.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Ошљак (1700 м) испод 
трулог дебла (Павићевић и Караман, 2001).

НАЛАЗИШТА: без нових података.

Superfamiliјa GRYLLOIDEA

Familiјa GRYLLIDAE

Subfamiliјa Oecanthinae

31. Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)

ДИСТРИБУЦИЈА: Западни Палеарктик.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; хербиколно–арбусти-
колна; термофилна. Среће се у различитим типо-
вима станишта. Као ларва воли да се крије у густој 
коровској вегетацији, а одрасли примерци се пењу 
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на жбуње и дрвеће одакле се мужјаци оглашавају 
за време мирних и топлих летњих ноћи.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Атар села Средска (900 – 1000 м).

Subfamiliјa Nemobiinae

32.  Pteronemobius heydenii heydenii  
(Fischer, 1853)

ДИСТРИБУЦИЈА: Ареал врсте обухвата највећи 
део Европе па на исток преко Анадолије до 
Кавказа, јужног Казахстана и централне Азије 
(Harz, 1969).

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; хигрофилна; тери-
колно–геобионтска. Мочваре, влажне ливаде близу 
водотокова, претежно у низинским подручјима. 
Врло ретко се среће на висинама изнад 700 м.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м). На влажним 
ливадама поред реке Лепенац.

33. Grylus campestris (Linnaeus 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Западни Палеарктик. 
Распрострањен је у целој Европи, с тим да је у 
северном делу нешто ређи а на југу европе пење 
се и у планине.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно – гео- 
бионтска. Претежно на ливадама са краћим 
травним покривачем различитог типа.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица (1000 м).

Subordo CAELIFERA

Superfamiliјa TETRIGOIDEA

Familiјa TETRIGIDAE

34. Depressotetrix depressa (Brisout, 1848)

ДИСТРИБУЦИЈА: Распрострањен у Медитерану, 
од јужне Европе до Авганистана.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколно–силвиколна; териколна.

Налази се на влажним и сувим ливадама и ивице 
шума. Као и остали припадници фамилијеTetrigidae 
живи на отвореним стаништима где постоје делови 
са огољеном земљом.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м), Ћоп (1000 м).

35. Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Палеарктик.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколна; хигро-
филна. Може се наћи на обалама брзих планинских 
река и на рубовима шума уз привремене локве.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица – обале реке Лепенац 
(900 м)

36.  Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893)  
[Tetrix nutans (Hagenbach, 1822)]

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколна. Мезофилна 
и ксерофилна станишта са ретком вегетацијом, 
шумске прогале до 2000 м висине.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Љуботен (M. Kara-
man, 1961).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 1900 м)

37. Tetrix bipunctata (Linneaus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Силвиколна; териколна. Може се 
наћи на оскудним пашњацима у близини шума, 
уз ивице шума или у самој шуми на пропланцима. 
Чест је на кречњаку али није строго везан за њега.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Љуботен (M. Kara-
man, 1961).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 м), Ћоп (1000 м).

Superfamiliјa ACRIDOIDEA

Familiјa ACRIDIDAE

Subfamiliјa Catantopinae

38. Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

ДИСТРИБУЦИЈА: Медитеранско–јужноевропска 
врста, распрострањена у северозападној Африци, 
јужој Европи на истоку до западне Анатолије, 
северног Кавказа и западне Украјине.

Фа у на пра во кри ла ца (Ort hop te ra) Шар пла ни не
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ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно–херби-
колна. Оскудни пашњаци на ивицама шума, на 
земљи и ниском растињу.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м), Штрпце (800 м).

Subfamiliјa Melanoplinae

39. Galvagniella albanica (Mischenko, 1952)

ДИСТРИБУЦИЈА: Западна и централна Европа, 
Апенинско и Балканско полуострво.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколно - силвиколна; херби-
колна. Живи на планинским ливадама и шумским 
прогалама.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Шар планина (Гребен-
шчиков, 1950).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 1900 м), 
Попово Прасе (1600 м).

40. Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирска врста. У Европи 
је распрострањена у северном делу, као и на 
планинама од северне Шпаније, преко Алпа до 
централне Италије и Балканског полуострва, све 
до Бугарске и Грчке.

ЕКОЛОГИЈА: пратиколна; териколно–хербиколна. 
Честа је врста на планинским ливадама, паш-
њацима, огољеној земљи и нижем растињу.

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 м), Средска 
(900 м), Језерска планина, Лешница, Попова Шапка.

41. Oropodisma macedonica (Ramme, 1951)

ДИСТРИБУЦИЈА: Распрострањена у источном 
делу Балканског полуострва, планинама Шарско 
пиндског масива, од Шар планине на северу, преко 
јужних делова Албаније и северозападне Грчке на 
југу (Lemonnier-Darcemont et al., 2015). Ми смо 
популацију ове врсте забележили и на планини 
Бистри у Македонији (врх Шкрка, 1900 м).

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно-хербиколна. 
Планинска врста која живи на високопланинским 
пашњацима и утринама са ређим травним 
покривачем и лишајевима.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Попова Шапка (2000 
м) (Ramme, 1951); Церипашина, Турчин, Јелак 
(Chobanov & Mihajlova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Љуботен (1900 – 2100 м), Попова 
Шапка, Церипашина, Јелак.

42. Odontopodisma decipiens decipiens (Ramme, 1951)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; хербиколно-арбусти-
колна. Ливаде са појединачним жбуновима, шум-
ске прогале и ивице шума како у побрђу тако и на 
планинама.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Кобилица (1800 – 
1900 м) (Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 м), Вратница 
(720 м).

43. Odontopodisma albanica (Ramme, 1951)

ДИСТРИБУЦИЈА: Јужни Динариди.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; хербиколно-арбусти-
колна. Ливаде са појединачним жбуновима, шум-
ске прогале и ивице шума како у побрђу тако и на 
планинама.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Језерска планина (1200 – 1800 м).

Subfamilija Calliptaminae

44.  Paracaloptenus caloptenoides  
(Brunner von Wattenwyl, 1861)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа, од 
Аустрије, Чешке, Словачке, до централне Грчке 
европског дела Турске.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколно–силвиколна; 
териколно–хербиколна. Ливаде, пашњаци, сипари 
и камењари обрасли ретким и нижим растињем.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м) 
(Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Клисура Призренске Бистрице, 
атар села Средска (1000 м).

Subfamilija Gomphocerinae

45.  Stenobothrus nigromaculatus  
(Herrich-Schäffer, 1840)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирска врста. У Европи 
је распрострањена у централном делу на југу 
до северне Шпаније, Апенина и на Балканском 
полуострву до северне Грчке.
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ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. На 
различитим типовима оскудних пашњака, ређе 
у равничарским подручјима, много чешћа у 
планинама.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Македонија: Коби-
лица (1200 – 1400 м) (Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 2000 м), 
Превалац (1500 м), Деведенице (1900 м), Љуботен 
(1600 – 2000 м), Попова Шапка (1700 – 2000 м), 
Језерска планина (1200 – 1800 м).

46. Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирска врста. У Европи 
северна границу ареала представља северни део 
централне Европе, док се у јужном делу ареала 
може наћи само у планинским стаништима.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м), 
Кобилица (1200 – 2400 м) (Ramme, 1951).

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Насељава 
различите типове оскудних станишта.

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 1900 м).

47. Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838)

ДИСТРИБУЦИЈА: Западни Палеарктик.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Суве 
ливаде и пашњаци са ретком вегетацијом.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Кобилица (1200 – 
2400 м) (Ramme, 1951); Попова Шапка (Chobanov 
& Mihajlova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 1700 м), 
Превалац (1540 м), Љуботен (1800 м), Попова 
Шапка, Језерска планина (1200 – 1800 м).

48.  Stenobothrus (Crotalacris) rubicundulus 
(Kruseman et Jeekel 1967)

ДИСТРИБУЦИЈА: Јужна Европа.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно-грами-
колна. Врста је ограничена на планинска подручја 
укључујући и алпски регион. Суве ливаде и 
пашњаци.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Попова Шапка (1700 
– 2000 м) (Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1600 – 2100 м), 
Деведенице (1700 – 2000 м), Љуботен (1800 – 2100 м).

49. Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Распрострањена у Европи, 
централној Азији и северној Африци. 

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно–
грамиколна. Планински пашњаци, у јужној 
Европи све до 2400 м.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Шар планина (400 – 
2400 м). (Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1400 – 2100 м), 
Деведенице (2300 м), Попова Шапка (1700 – 2000 м).

50.  Omocestus haemorrhoidalis  
(Charpentier, 1825)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросиобирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна, честа на 
оскудним ливадама.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500м) 
(Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900м), Ћоп (1000м), 
Вратница (720), Попова Шапка (1700 – 2000м), 
Језерска планина (1200 – 1800м).

51.  Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)  
[= Omocestus ventralis (Zetterstedt, 1821)]

ДИСТРИБУЦИЈА: Палеарктик.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна; силви-
колна. Може се наћи у различитим типовима 
термофилних, ксерофилних и мезофилних станишта.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м) 
(Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м), Дурлов поток 
(1500 – 1700 м).

52. Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

ДИСТРИБУЦИЈА: Ареал ове врсте обухвата читав 
Палеарктик.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно–грами-
колна. Ова врста насељава различите типове 
станишта, преферира пашњаке, али се може наћи 
и уз путеве, на местима са ниском и оскудном 
вегетацијом, на стенама и огољеним местима.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Кобилица (1800 – 
1900 м) (Ramme, 1951); Церипашина (1700 – 2500 
м), Јелак (Chobanov & Mihajlova, 2010).

Фа у на пра во кри ла ца (Ort hop te ra) Шар пла ни не
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НАЛАЗИШТА: Дурлов Поток (1500 м), Попово 
Прасе (1600 м), Попова Шапка (1700 – 2000 м), 
Језерска планина (1200 – 2000 м).

53.  Chorthippus (Glyptobothrus)  
brunneus brunneus (Thunberg, 1815)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно–грами-
колна. Настањује углавном мезо–ксерофилна 
станишта. Најчешће се налази у стаништима која 
су сиромашна вегетацијом, ређе на планинским 
пашњацима.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Церипашина (Choba-
nov & Mihajlova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 1600 м).

54.  Chorthippus ( Glyptobothrus) bornhalmi 
(Harz, 1971)

ДИСТРИБУЦИЈА: Југоисточна Европа па све до 
западне Азије.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Ливаде и 
пашњаци са ређом травом.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Македонија: Попова 
Шапка (Chobanov & Mihajlova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Деведенице (1900 – 2100 м), 
Љуботен (1800 – 1900 м).

55.  Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus 
(Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Европа, од Скандинавије и 
Финске јужно до, Пиринеја, Алпа и Балканског 
полуострва.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Веома је 
честа на сувим пашњацима, али се такође може 
јављати и на влажним ливадама, поред путева и 
на ивици шума.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м) 
(Ramme, 1951); Попова Шапка (2000 м).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 1700 м), 
Средска (1200 м), Језерска планина (1200 – 1800 м).

56.  Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius 
apricarius (Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Насељава 
мезофилне ливаде, шумске прогале, ивице шума, 

а такође се може пронаћи и на вегетацији поред 
земљаних путева.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Шар планина (1200 м) 
(Ramme, 1951); Церипашина (Chobanov & Mihaj-
lova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1900 – 2100 м), 
Црвена Карпа (2000 м), Ливадице (2000 м), 
Љуботен (1700 – 1900 м), Попова Шапка, Језерска 
планина (1200 – 1800 м).

57.  Chorthippus paralellus paralellus  
(Zetterstedt, 1821)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Ова 
врста је честа на различитим типовима травнатих 
станишта.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м), 
Кобилица (1700 м) (Ramme, 1951); Брезовица, 
Церипашина (Chobanov & Mihajlova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Брезовица (900 м), Превалац 
(1500 м), Дурлов Поток (1500 м), Вратница (720 
м), Вратница, Попова Шапка, Језерска планина 
(1200 – 1800 м).

58. Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. 
Преферира ливаде и пашњаке.

НАЛАЗИШТА: Језерска планина (1200 – 1800 м).

59. Chorthippus dichrous (Eversmann, 1859)

ДИСТРИБУЦИЈА: Европа, Турска, Иран и 
Монголија.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна, 
мезофилно-хигрофилна. Насељава пашњаке и 
мезофилне ливаде.

НАЛАЗИШТА: Језерска планина (1200 – 1800 м).

60.  Stauroderus scalaris  
(Fischer de Waldheim, 1846)

ДИСТРИБУЦИЈА: Планинско–алпијска врста са 
еуросибирским ареалом.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколна. Веома 
честа врста на различитим типовима пашњака. 
Искључиво у планинским подручјима укључујући 
и алпијски регион.

Дра ган Па ви ће вић, Иво Ка ра ман
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ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м) 
(Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 1700 м), 
Црвена Карпа (2000 м), Пирибег (1850 м), Љуботен 
(1900 – 2300 м), Језерска планина (1200 – 1800 м).

61. Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион. Борео-
субалпијска врста. 

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколно–грами-
колна. Високопланинске ливаде и пашњаци 
укључујући и алпијски регион. Понекад се 
може масовно појавити као што је био случај на 
Проклетијама (Јанкове Слуге, 1900 – 2000 м) јула 
месеца 1978. године.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Љуботен (Us, 1938); 
Попова Шапка (1700 – 2000 м), Кобилица (2400 
м) (Ramme, 1951); Јелак, Церипашина, Попова 
Шапка (Chobanov & Mihajlova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Љуботен (2100 м), Дурлов поток 
(2100 м), Деведенице (2300 м), Попова Шапка 
(1700 – 2000 м), Језерска планина (1200 – 2000 м).

62. Arcyptera fusca (Pallas, 1773)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколно–херби-
колна; хигрофилна. Влажне ливаде и пашњаци, 
претежно у планинским подручјима.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Кобилица (1200 
– 2400м), (Ramme, 1951), Церипашина (1700 – 
2500м) (Chobanov & Mihajlova, 2010).

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1500 – 1900 м), 
Деведенице (1800 м), Попова Шапка (1700 – 2000 м).

63. Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирски регион.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; грамиколно–
хербиколна; мезофилна. Често се може наћи на 
шумским пропланцима и на брдским оскудним, 
мезофилним ливадама све до алпијског региона.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Црни Врх (1500 м) 
(Ramme, 1951)

НАЛАЗИШТА: Дурлов поток (1600 – 2100 м), 
Превалац (1540 м), Попово Прасе (1600 м), Црвена 
Карпа (2000 м), Љуботен (1700 м).

Subfamiliјa Oedipodinae

64. Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Еуросибирска врста

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколна. Ова врста 
је карактеристична за оскудне и суве планинске 
ливаде.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: Кобилица (1800 – 
1900 м) (Ramme, 1951).

НАЛАЗИШТА: Дурлов Поток (1700 – 2000 м), 
Црвена Карпа (2000 м), Љуботен (1700 – 2000 м), 
Jезерска планина (1200 – 1800 м).

65. Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758)

ДИСТРИБУЦИЈА: Распрострањена у читавом 
Палеарктику.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколна. Живи у 
различитим стаништима као што су суве ливаде и 
утрине, сипаришта и камењари обрасли ретком и 
нижом вегетацијом, пескови.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Клисура Призренске Бистрице 
(500 – 800 м), атар села Средска (900 – 1000 м).

66. Oedipoda germanica (Latreille, 1804)

ДИСТРИБУЦИЈА: Распрострањена у централној 
и јужној Европи и западној Азији.

ЕКОЛОГИЈА: Пратиколна; териколна; литофилна; 
ксерофилна. Најчешће се среће у клисурама и 
кањонима, на отвореним каменитим стаништима 
обраслим ретком вегетацијом, поред путева и 
слично.

ЛИТЕРАТУРНИ ПОДАЦИ: без података.

НАЛАЗИШТА: Клисура Призренске Бистрице 
(500 – 800 м).

ДИ СКУСИЈ А И З АКЉУЧЦИ
Истраж ивано подр уч је пок ри ва висинск у 

 разлик у  од  скоро 2000 м, о д  клисуре Пр изренс ке  
Бис тр ице па све д о једн ог  од највиших врхова Шар 
плани не , Љ уб оте на (24 99 m).  Н ајв ећи број  врста 
р ег истров ал и см о за п ој ас  изме ђу 800  –  1 700 м. 
где с у и најразн оврснији  биљни  е косистем и за к оје  
су везани пр ав окрилци.  П ом ену ти п оја с  насе љава 
чак  5 0  врс та о д у ку пно  66  врсте колико је за са д 
п озн ат о  за  Ша р  планину. 

Фа у на пра во кри ла ца (Ort hop te ra) Шар пла ни не
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У клисури Призренске Бистрице, kоја је под 
утицајем субмедитеранског климата, пронашли 
смо само једну врсту (Barbitistes yersini) за коју 
се може рећи да је то њено право станиште. 
Ван шумске границе, у субалпском и алпском 
региону, живи ендемит Шар планине и планина 
Шарско пиндског масива, скакавац, Oropodisma 
macedonica описана са Попове Шапке (2000 м). 
У том појасу пронађена је и велика популација 
зрикавца, Poecilimon poecilus, који је такође 
описан са Попове Шапке али је касније пронађен 
и на другим планинама у непосредној близини 
(Коритник, Мокра Гора и Проклетије) тако да је та 
врста данас субендемит Шар планине.

Поред ове две поменуте врсте које уједно 
представљају и балканске ендемите, пронађене су 
још две врсте које би припадале истој категорији, 
Poecilimon pseudornatus, описана из Црне Горе 
(Дурмитор) али касније пронађена у западној и 
југозападној Србији, и друга, Poecilimon affinis 
serbicus, описана из околине Грачанице а кaсније 
пронађена и на другим локалитетима (Високи 
Дечани и Проклетије). 

У врло интересантне налазе сигурно спада 
откриће малог попца, Pteronemobius heydenii, 
који се среће у већем делу Европе па на исток 
до Анатолије, Кавказа, јужног Казахстана и 
централне Азије. Претежно je присутна само у 
нижим подручјима која су замочварена, а у врло 
ретким случајевима се пење у планине до 700 м 
надморске висине. Зато је налаз ове врсте на 1000 
м надморске висине на Шар планини (Брезовица) 
врло значајан.

На Шар планини 19 врста правокрилaца 
припада југоисточноевропском биогеографском 
региону, средњеевропском 12, Еуросибирском 17, 
Палеарктику 6 и западном Палеарктику само 3 врсте.

Крашки рељеф на Шар планини је присутан 
само на изолованим кречњачким навлакама 
Кобилице, Љуботена, Мрамора, Белог рида и 
Ошљака. Он се манифестује, између осталог, и кроз 
присуство пећина и јама којих има око тридесетак. 
У њима је пронађен троглофилни зрикавац, Tro
glophilus neglectus, и то у неколико објеката испод 
Ошљака, атар села Средска, на висини од 1100 
– 1300 м. Другa врстa троглофилног зрикавца, 
Troglophilus lazaropolensis, пронађена је испод 
трулог пања на Ошљаку (1700 м). Описана је из 
Калине дупке код Лазаропоља на планини Бистра 
у Македониоји. Позната је још и са Илинске 
планине, такође у Македонији, и среће се како у 
подземним објектима тако и у шуми под гомилама 
камења, испод коре дрвета, у трулим пањевима и 
слично. Тако је пронађена и на Шар планини што 
је био први налаз ове врсте ван Македоније и тек 
трећи налаз ове врсте уопште.

Даља и темељнија истраживања ове велике 
и простране планине сигурно ће резултирати 
новим и значајним открићима везаним за фауну 
правокрилаца.
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Summary

Serbia with its  17 9  known   Orthop tera species is 
on e  of the richest coun tr ies on the  Ba lka n Peninsu la in 
terms of Orthop te ra  fauna . S om e  parts of  th e country, 
such as  the  s outhern and so ut hwester n Serbia, can  st il l  
b e cons idered insufficie ntl y explored i n  terms of  or-
th opteran s.  This primar il y  refers t o t he  mountainous 
 areas,  so  tha t an article on  Š ar  Mo u ntain o rthopter-
ans represents a si gn ificant contri bution to a better 
u ndersta nding of t he  aforementioned group of insec ts .

This  vast  m ou ntain, which b e longs  to the Šar-
Pindos r ange, was visited in 19 17  and 1918 by  the  
f amous G erman zo ologist Fra nz  Theodo r  Doflein, 
who  am ong ot her things  had b een coll ect in g the or-
thopte ran sam ples  there . The collected  material was 
 processe d later by German expert orth opteris t, Wili 
Rah me. These were al so  th e  fi rst d at a on this group  of  

ORTHOP TE RA  OF ŠAR MOUNTA IN

insects on  Šar Mt. Fro m  this peri od unti l the present  
day,  t he  aforementioned  mo un tain has been vi sited by 
 a  nu mb er of , primaril y,  S erbian  exp erts, who were int-
erested in  the orthopter an s . 

On t he  basis of li ter ature d ata, t he  materials 
collect ed over  a long period  of  t ime, a nd  the revie-
we d collecti on of Pr of es sor Mladen Kar am an, it can 
be  stated a   to ta l of 66 Orthoptera species,  33  species 
of cri ck ets (Ensi fera) and 33 specie s of  gr a sshopp ers  
( Ca elifera)  on  Šar Mt. Due to the e x pa nses of th is 
mountain, cert ain parts  of  it  have  re maine d insuffi-
ciently e xp lored, s o  th at  it is  re alistic to expect that  
th e n umber o f  Orthopter a  sp ecies  wo ul d  gr ow  i n the 
fu ture.

ран иј е забел е же не врсте (I n se cta, Orthop ter a) . 
Заштитап р ироде, 52(2 ): 23-33.

 Ra mm e, W. (1951): Zur Systema tik, Faunistik und Bi-
ologie der O rth optere n v on  Suedo st  – E uropa  u nd 
Vord er asi en . Mitt.  Zol. Mu s.  Berli n, 27:  1-43 1.

Us, P. (1938): Doprinos  po znavanj u o rtopter sk e faun e 
 u Jugosl av iji. Pri rod. Razp rav e SAZU ,  Ljubl ja na, 
3 (9):  239-2 52 .

Фа у на пра во кри ла ца (Ort hop te ra) Шар пла ни не

DRAGAN PAVIĆEVIĆ, IVO KARAMAN
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ZA[TITA PRIRODENATURE CONSERVATION

Извод: Примећена је извесна не у са гла ше ност 
ствар не укуп не ду жи не ње них ка на ла и по да та ка 
ко ји фи гу ри шу у оскуд ној ли те ра ту ри и дру гим, 
ма ње фор мал ним из во ри ма. Исто то је ја сни је 
уоче но и при ли ком сни ма ња пе ћи не за по тре бе из-
ра де 3D мо де ла пе ћи не. Тек зах тев за ис тра жи ва-
ње Тре ће га ле ри је, као де ла Ре сав ске пе ћи не, по та-
као је ис тра жи ва ња, пре све га ка би нет ска, ко ји ма 
се до шло до то га да Тре ћа га ле ри ја ни је фи зич ки 
по ве за на са ка на ли ма Ре сав ске пе ћи не, и сход но 
то ме ни је њен део у спе ле о ло шком сми слу, као и 
да укуп на ду жи на Ре сав ске пе ћи не ни је 2830 m, 
већ је ре ал ни ји по да так од 447 m из Спе ле о ло шког 
атла са Ср би је. То ком ових ис тра жи ва ња до шло се 
и до дру гих са зна ња у ве зи са Ре сав ском пе ћи ном, 
као што су де та љи око ње ног от кри ва ња, пр ва ис-
тра жи ва ња и не а де кват но име но ва ње не ких ње них 
де ло ва и не ких ак те ра ис тра жи вач ког про це са.  

Кључ не ре чи: Ре сав ска пе ћи на, ду жи на Ре сав-
ске пе ћи не, Тре ћа га ле ри ја, Ди вља ко вач ка пе ћи на, 
Ив ко Дра шко ци, Ди вља ко вац.

Ab stract: Cer tain non-con for mity has been ob-
ser ved in the ac tual to tal length of its pas sa ges and 
the pre va lent da ta in scar ce li te ra tu re and ot her less 
for mal so ur ces. The sa me was mo re cle arly seen du-
ring the pho to grap hing of the ca ve for the pur po se of 
ma king its 3D mo del. It was the re qu est for ex plo ring 
the Third gal lery as part of Re sav ska Ca ve that ini ti a-
ted the re se arch, first of all the ca bi net re se arch, which 
led to the con clu sion that the Third gal lery was not 
physi cally con nec ted with the pas sa ges of Re sav ska 
Ca ve and the re fo re was not its part in the spe le o lo gi-
cal sen se. Mo re o ver, the to tal length of Re sav ska Ca-
ve was esta blis hed at 447 m as sta ted in the Spe le o lo-
gi cal Atlas of Ser bia, which is mo re re a li stic than the 
for merly ac cep ted 2830 m. Du ring the se ex plo ra ti ons 
ot her fin dings we re ma de abo ut Re sav ska Ca ve, such 
as the de ta ils re gar ding its di sco very, first ex plo ra ti-
ons and inap pro pri a te na ming of so me of its parts and 
so me of the par ti ci pants in the ex plo ra ti on pro cess. 

Key words: Re sav ska Ca ve, length of Re sav ska 
Ca ve, Third gal lery, Di vlja ko vač ka Ca ve, Iv ko Dra-
ško ci, Di vlja ko vac.

УВОД

Ре сав ска пе ћи на на ла зи се на се ве ро и сточ ном 
обо ду Ди вља ко вач ког по ља на под руч ју се ла Је ло-
вац код Де спо тов ца. Пр ва је ту ри стич ки уре ђе на 
пе ћи на у Ср би ји (Klič ko vić M., 2010) и до да нас 
нај по се ће ни ја (Клич ко вић М., 2013). За шти ће на 
је као при род ни спо ме ник 1971. го ди не, а на кон 
ре ви зи је као Спо ме ник при ро де „Ре сав ска пе ћи-
на“ 1995. го ди не (Klič ko vić M., 2005, 2010, 2011). 
Упра вљач и ко ри сник (опе ра тер ту ри стич ких по-
се та) је ЈП „Ре сав ска пе ћи на“ из Де спо тов ца.

У ли те ра ту ри се на во ди укуп на ду жи на Ре-
сав ска пе ћи не од 2830 m (Пе тро вић Ј., 1971, 1976, 
2002). Ка ко укуп на ду жи на ту ри стич ке ста зе из-
но си око 400 m, а пе ћи на је ми мо уре ђе них при-
род них и ве штач ки про би је них ка на ла  вр ло ма ло 
раз гра на та то је на ве де на ду жи на пе ћи не до ве де на 
у сум њу. Ме ђу тим, овај не по у зда ни по да так пре у-
зи ма њем је ушао у све дру ге ли те ра тур не из во ре 
(Пе тро вић Ј., 1976, 2002; Klič ko vić M., 2010, 2011) 
и дру ге ту ри стич ке ма те ри ја ле. 

На кон ини ци а ти ве ЈП „Ре сав ска пе ћи на“ и 
по зи ва за по моћ и уче шће у ис тра жи ва њу Тре ће 
га ле ри је, За во ду за за шти ту при ро де Ср би је, кра-

UDK: UDK: 551.435.84(497.11) Br/No 66/1    2016.    49-58  
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јем 2015. го ди не, до шло је до раз ра де те ме и ин-
фор ми са ња о по сто је ћем ста њу, пре све га об ра дом 
рас по ло жи вог и до ступно ли те ра тур ног и фон дов-
ског ма те ри ја ла, што је од са мог по чет ка по че ло да 
да је ин те ре сант не ре зул та те, а до кра ја је, по ред 
ци ља них, да ло и не ка ус пут на са зна ња.

Ис тра жи ва ње ли те ра ту ре и фон дов ског 
ма те ри ја ла

Jo van Pe tro vić „Re sav ske pe ći ne“(1971)  
(сли ка 1)

Ово је пр ви, нај ста ри ји пу бли ко ва ни из вор 
ко ји се ба ви Ре сав ском пе ћи ном. У овој бро шу-
ри аутор об ра ђу је ви ше, та да по зна тих, спе ле о-
ло шких обје ка та под руч ја Гор ње Ре са ве. Је дан од 
њих је Ре сав ска пе ћи на. С об зи ром да за по тре бе 
ту ри стич ке пе ћи не ни је об ја вље на по себ на бро-
шу ра или во дич, ово де ло је до да нас оста ло као 
зва нич ни во дич за Ре сав ску пе ћи ну. Бро шу ра са-
др жи план Ре сав ске пе ћи не (сли ка 2).

Сли ка 1: Бро шу ра Ре сав ске пе ћи не Ј. Пе тро ви ћа из 1971. 
Fi gu re 1: Broc hu re of Re sav ska Ca ve by J. Pe tro vić from 1971

У овој бро шу ри, у одељ ку „Ре сав ска пе ћи на 
у Ди вља ков цу“, на стр. 36-38. опи су ју се Тре ћа 
галеријa и спо ред ни ка на ли Ре сав ске пе ћи не:

„Tre ća ga le ri ja Re sav ske pe ći ne le ži u vi si ni Di-
vlja ko vačkоg po lja i po či nje ja ma ma ko je pred sta-

vlja ju pe ri od ski ak tiv ne po no re. Gor nji, Iz gor ski po-
nor ima dva ula zna otvo ra ko ji se na la ze na za vr šet ku 
sle pe do li ne re ke po nor ni ce. Po sle de se tak me ta ra ula-
zni ka na li se spa ja ju i iz ko sog pre la ze u ho ri zon ta lan 
pra vac. Na oko 30 m od ula za pe ćin ski ka nal je ši rok 
oko 2 m, a vi si na mu vr lo ret ko pre la zi 1,5 m. U zim-
skoj po lo vi ni go di ne nji me stal no pro ti če po nor ni ca 
ko ja obra zu je se ri ju pod zem nih je ze ra. Tre će od ovih 
je ze ra du bo ko je oko 3 m i ima ka rak ter si fo na ko ji 
spre ča va da lje pro di ra nje u pod zem ne ka na le Tre će 
ga le ri je pe ći ne. Dru gi po nor ski ulaz na la zi se u se-
ve ro za pad nom de lu po lja, ta ko đe na za vr šet ku jed ne 
sle pe do li ne, pod ver ti kal nim kreč njač kim od se kom. 
On se spu šta oko 15 m, a za tim pre la zi u ho ri zon ta lan 
hod nik, ma lih di men zi ja, sa se ri jom ka ska da i du bo-
kih je ze ra. Oko 250 m niz vod ni je spa ja se s pr vim ula-
znim ka na lom – po no rom i ver ti kal nom ja mom ko ja 
po či nje sa dna pre ko 60 m du bo ke vr ta če. Sje di nje ni 
ka na li obra zu ju naj ni žu ga le ri ju Re sav ske pe ći ne ko ja 
se za vr ša va 2 km niz vod ni je pe ći nom iz ko je iz bi ja 
vre lo Je lo vač kog po to ka. U Tre ćoj ga le ri ji ja vlja se 
stal na  pod zem na re ka (sa ka ska da ma, vo do pa di ma i 
je ze ri ma) ko ja sa ku plja i od vo di vo du iz Di vlja ko vač-
kog po lja i sa okol nih kreč njač kih, bez vod nih te re na. 
Ova ga le ri ja je tek u for mi ra nju i u njoj se pe ćin ski 
na kit ja vlja sa mo spo ra dič no. 

(...)

U si ste mu Re sav ske pe ći ne iz Gor nje i Do nje ga-
le ri je po la ze mno go broj ni sle pi ka na li i hod ni ci. Oni 
ko ji vo de pre ma po vr ši ni naj če šće se su ža va ju i za-
vr ša va ju pro ši re nim pu ko ti na ma i tek ton skim pro ce-
pi ma. Boč ni hod ni ci ko ji po la ze iz Do nje ga le ri je, a 
vo de pre ma Tre ćoj reč noj ga le ri ji po pra vi lu su is pu-
nje ni moć nim na sla ga ma pe ćin ske gli ne. Mno gi od 
ovih hod ni ka i ka na la za vr ša va ju se bi gre nim sa li vi-
ma. Ukup na du ži na svih ka na la Re sav ske pe ći ne, ko ji 
su do sa da is tra že ni, iz no si 2830 m.“

Сли ка 2: План Ре сав ске пе ћи не из бро шу ре „Ре сав ске пе ћи не“ 
из 1971. 
Fi gu re 2: Plan of Re sav ska Ca ve from the broc hu re “Of Re sav ska 
Ca ve” from 1971

Милорад Кличковић
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Из на пред на ве де ног је ја сно да се Тре ћој га ле-
ри ји при сту па из Ди вља ко вач ког по ља и да је улаз 
ни жи од ула за у Ре сав ску пе ћи ну. Ниг де се не на-
во ди да су ове две це ли не ме ђу соб но фи зич ки спо-
је не, ни ти на ком ме сту се на ла зи тај спој. Са мо се 
на кра ју из во ди за кљу чак о укуп ној ду жи ни свих 
ис тра же них ка на ла од 2830 m. При то ме се у тек сту 
ко ји прет хо ди ци ти ра ном па су су (Оде љак: Ре сав ска 
пе ћи на) ниг де не на во ди укуп на ду жи на ка на ла Ре-
сав ске пе ћи не (без Тре ће га ле ри је). Та ко ђе, у ци ти-
ра ном па су су се не на во ди укуп на ду жи на ка на ла 
Тре ће га ле ри је као ег закт но из ме ре ни по да так.

Бро шу ра је до жи ве ла че ти ри из да ња, пр-
во 1971, дру го 1977, тре ће 1984, и че твр то 2002. 
Штам па но је укуп но 35000 при ме ра ка. У по след-
њем, че твр том до пу ње ном из да њу из 2002. го ре 
на ве де ни текст о Тре ћој га ле ри ји је иден ти чан, и 
та ко ђе, фи гу ри ше по да так о укуп ној ду жи ни свих 
ка на ла Ре сав ске пе ћи не од 2830 m. По да так пре у-
зет из овог из во ра фи гу ри ше у ско ро свим ка сни-
јим ли те ра тур ним, а на ро чи то дру гим, ма ње фор-
мал ним из во ри ма. 

На кра ју оста је по ку шај да се чи та њем тек ста 
опи са Ре сав ске пе ћи не (стр. 27-38.) са бе ру ду жи не 
ње них по је ди них де ло ва.

Ре сав ска пе ћи на:

Глав ни улаз  
по чи ње про стра ном дво ра ном  
ду жи не  

60 m

Глав ни ка нал не на во ди  
се ду жи на

Ду бо ки ров –  де сни боч ни ка нал пре ко 30 m
Сле пи ка нал (у ко ме се на ла зе  
ки по ви Де да и Ба ба) 

30 m

Кри стал на дво ра на око  250 m
До ња га ле ри ја је два 30 m
Дво ра на ки по ва 60 m
Бо ба но ва дво ра на око 40 m
Ко рал ни ка нал до ра чва ња 30 m (30-ак m)
Ви ши ход ник ра чве
Ко рал ног ка на ла

20 m (20-ак m)

Нај ни жи ка нал по сле
ра чве Ко рал ног ка на ла

20 m (20-ак m)

Све за јед но из но си 570 m, што је вр ло ре ал но,  
       при че му Глав ни ка нал ни је об ра чу нат.

Тре ћа га ле ри ја:
Из гор ски по нор  30 m 
Дру ги по нор   15 m + 250 m
За јед но из но си   295 m.

Спо ред ни ка на ли, ја ме на ма си ву из над Ре сав-
ске пе ћи не:

I        60 m
II го то во исте ду жи не, та ко ђе     60 m
III                      85 m
За јед но                                                     205 m.

Све три об ра чу на те це ли не, чак и ка да би би-
ле де ло ви Ре сав ске пе ћи не, има ју укуп ну ду жи ну 
каналa од 1070 m, што је опет да ле ко ис под 2830 m.

У одељ ку „Во де – по нор ни це, из во ри, вре ла и 
во до па ди“ (стр. 15-22.) на стр. 18. сто ји:

„Stal nu po nor ni cu pred sta vlja Je lo vač ki po tok. 
On na sta je od vi še ma njih to ko va ko ji iz bi ja ju duž 
is toč nog i ju žnog obo da kra škog po lja Di vlja ko vac. 
Is toč ki po tok po ni re sto ti nu me ta ra is pod ula za u Re-
sav sku pe ći nu, dok se po tok Ba re gu bi u po no ri ma na 
za pad nom obo du po lja. Te se vo de pod zem no sa sta ju i 
obra zu ju je din stve nu re ku ko ja iz bi ja u sna žnom vre lu 
Je lo vač kog po to ka ko ji is ti če iz pe ći ne sa dru ge stra ne 
pre vo ja ko ji raz dva ja po lje od nor mal ne do li ne.“

У че твр том, до пу ње ном из да њу ове бро шу ре, 
у одељ ку под истим на сло вом (стр. 18-26.), на стр. 
20. на кон го ре на ве де ног тек ста сле ди но ви па сус:

„Naj no vi jim is pi ti va nji ma utvr đe no je da dve krat-
ke po nor ni ce Di vlja ko vač kog po lja ne oti ču pod zem no 
u istom prav cu. Po nor ni ca Ba re hra ni svo jim vo da ma 
kroz pod zem ni tok vre la Je lo vič kog po to ka, što je utvr-
đe no uba ci va njem flu o ro e scein-na tri ju ma. Njen pod-
zem ni tok pro ti če pe ćin skim si ste mom ko ji ni je u ne-
po sred noj ve zi sa Re sav skom pe ći nom. Pod zem ni tok 
po nor ni ce Iz go re pro ti če naj ni žom ga le ri jom Re sav ske 
pe ći ne, a iz bi ja tek u ka njo nu Re sa ve, na vre li ma ko ja 
se ja vlja ju sa levе stra ne ko ri ta. To zna či da ovaj pro đe 
is pod ka njo na Su va je i či ta vog ma si va Vi te Bu kve, što 
je ta ko đe, utvr đe no eks pe ri men tal no – bo je njem vo de.“

Jo van Pe tro vić „Ja me i pe ći ne SR Sr bi je“ (1976)  
(сли ка 3)

По гла вље „Слив ре ке Ре са ве“, оде љак „Ре сав
ска пе ћи на у Ди вља ков цу“.

У под о дељ ку „По ло жај пе ћи не и око ли на“ на 
стр.183. сто ји:

„... U is toč nom de lu po lja raz vi jen je sliv re ke Iz-
ga re, ko ja po ni re ne po sred no is pod glav nog ula za u 
Re sav sku pe ći nu. U za pad nom de lu po lja svoj sliv je 
iz gra di la re ka Ba re. Ona si la zi sa Đu le, a po ni re pod 
ju go za pad ni obod po lja, na pre vo ju sta re skar šće ne do-
li ne ko ja odva ja po lje od do li ne Je lo vič kog po to ka.“

„Re sav ska pe ći na ima če ti ri ula zna otvo ra na ju-
žnoj pa di ni Ba bi ne gla ve i je dan u po lju. Glav ni ulaz 
le ži na vi si ni od 485 m. Ukup na du ži na svih is pi ta nih 
ka na la iz no si 2,8 km. Za tu ri stič ku po se tu je ospo so-
blje no 960 m.“
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Сли ка 3: Књи га „Ја ме и пе ћи не СР Ср би је“ Ј. Пе тро ви ћа из 
1976. 
Fi gu re 3: Bo ok “Pits and Ca ves of So ci a list Re pu blic of Ser bia” by 
J. Pe tro vić from 1976

Под о де љак „Из глед и осо би не пе ћи не“.

На осно ву опи са пе ћи не, од но сно ње них де-
ло ва, стр. 183-185, ни је мо гу ће из ра чу на ти укуп ну 
ду жи ну ка на ла пе ћи не, јер се пар ци јал не ду жи не 
на во де са мо за Ула зну дво ра ну, 60 m, и за Дво ра ну 
ки по ва (Кон церт на дво ра на), 80 m. Опис Ре сав ске 
пе ћи не у Ди вља ков цу пра ти вр ло ко рек тан план 
пе ћи не са де ли мич но уцр та ном ту ри стич ком ста-
зом (сли ка 4).

На стр. 185. опи су је се Тре ћа га ле ри ја:

„Tre ću, de li mič no is tra že nu ga le ri ju Re sav ske 
pe ći ne pred sta vlja vo de ni ka nal. On po či nje po no-
rom Iz go re i naj pre se kre će pre ma ju go za pa du. Tim 
prav cem dolаzi do is pod dvo ra ne sa ki po vi ma, a za tim 
skre će na za pad. Na za vr šet ku Di vlja ko vač kog po lja 
spa ja se sa po nor skim ka na li ma Ba re i, za dr ža va ju ći 
isti pra vac, iz bi ja u pe ći nu Je lo vič kog vre la, oko 1,6 
kmvi še na za pad.“

У под о дељ ку „Хи дро ло шке од ли ке“ на  стр. 
185. сто ји:

„Hi dro lo ške od li ke Re sav ske pe ći ne ve za ne su za 
naj ni žu ga le ri ju u ko joj se sje di nja va ju pod zem ni ka-

na li po nor ni ca Iz go ra i Ba re. Ova ga le ri ja, u od no su 
na ko tu glav nog ula za, le ži ni že za oko 32 m, a u od-
no su na dvo ra nu sa ki po vi ma, 12 do 14 m.“

Сли ка 4: План Ре сав ске пе ћи не из књи ге „Ја ме и пе ћи не СР Ср
би је“ из 1976. 
Fi gu re 4: Plan of Re sav ska Ca ve from the bo ok “Pits and Ca ves of 
So ci a list Re pu blic of Ser bia” from 1976

На кра ју, на стр. 186-187. на во ди се па сус са 
по да ци ма од зна ча ја за ту ри стич ки по че так Ре-
сав ске пе ћи не: „Re sav ska pe ći na je pr vi spe le o lo ški 
obje kat u Sr bi ji ospo so blje na za pri jem tu ri sta. (...) 
Do nje je iz gra đen as falt ni put, za jed no sa pri hvat nim 
objek tom u je din stve nom Di vlja ko vač kom po lju. Sve 
je to raz log da je Re sav sku pe ći nu 1972. go di ne po-
se ti lo 200.000 tu ri sta, pr ven stve no uče ni ka iz Sr bi je i 
ce le ze mlje. Ta ko je ova pe ći na po sta la naj po se će ni ji 
tu ri stič ki obje kat u ovom de lu Ju go sla vi je. ...“

Ra den ko La za re vić „Re sav ska pe ći na pre 
re kon struk ci je sve tla“ (1991)

У овом ра ду, об ја вље ном у ча со пи су „За шти-
та при ро де“ бр. 43-44 (За во да за за шти ту при ро-
де Ср би је), аутор на во ди да „ду жи на ту ри стич ке 
ста зе из но си 402 m“, што се мо же сма тра ти ре ле-
вант ним по дат ком. Ана ли зи ра ју ћи кли мат ски ре-
жим пе ћи не за по тре бе за тва ра ња из ла зног ка на ла, 
Ла за ре вић у истом ра ду из во ди за кљу чак: „Пр во 
то је знак да Ре сав ска пе ћи на не ма дру гих ни ши-
рих ва зду шних ко му ни ка ци ја са око ли ном, из у зев 
по сто је ћег ула за.“

У са ста ву овог ра да на ла зи се план пе ћи не са 
по ли го ним вла ком (сли ка 6). Овај план ли чи на 
прет ход не пла но ве и са ње га се, та ко ђе, не мо же 
са гле да ти зна чај но ве ћа укуп на ду жи на ка на ла. 

Aрхива Спе ле о ло шки ог од се ка Пла ни нар ског 
са ве за Бе о гра да (СОБ)

При сре ђи ва њу ар хи ве СОБ-а (Спе ле о ло шког 
од се ка Бе о гра да) 1998. го ди не про на ђе на је и сре-
ђе на из ве сна ко ли чи на до ку ме на та у ве зи са Ре-
сав ском пе ћи ном. Сва про на ђе на до ку мен та ци ја 
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је об ра ђе на и хро но ло шки сло же на у све ску под 
на зи вом „Otva ra nje Re sav ske (Di vlja ko vač ke) pe
ći ne“, број 05/98 (ар хи ва Спе ле о ло шки ог од се ка 
Пла ни нар ског са ве за Бе о гра да, ур. М. Клич ко вић). 
Са бра ни и об ра ђе ни до ку мен ти ни су струч ног, 
спе ле о ло шког или мор фо ло шког ка рак те ра, већ 
ад ми ни стра тив ног, прав ног, по ли тич ког и фи нан-
сиј ског, и усме ре ни су на да ља ис тра жи ва ња и фи-
нан си ра ње ис тра жи ва ња Ре сав ске пе ћи не у ци љу 
ту ри стич ког уре ђе ња и ко нач ног отва ра ња. 

Овај ма те ри јал са др жи две ски це, а осим ди-
вље ња ње ним ле по та ма, не ма дру гог опи са пе ћи-

не. Чак ниг де не ма по да тка о укуп ној ду жи ни ка-
на ла, а о Тре ћој Га ле ри ји ни спо ме на. У до ку мен ту 
„In for ma ci ja o ot kri va nju pe ći ne u Di vlja kov cu (op
šti na De spo to vac u sre zu Kra gu je vac)“,усво је ном у 
Сме де ре ву 21. сеп тем бра 1963. го ди не, на во ди се: 
„Пре ма до са да шњим ре зул та ти ма ис пи ти ва ња, пе-
ћи на има ви ше дво ра на и ка на ла, од но сно ни воа“. 
И то је све.

Јед на од две на ве де не ски це у са ста ву све ске 
до ку ме на та је сте план пе ћи не – „План пе ћи не у 
Ди вља ков цу“ 1:500. Из ра ду пла на су пот пи са ли 
чла но ви Спе ле о ло шке сек ци је ПСС Бе о гра да, а 
сни ма ње Ста до је Ку сиц ки и Пе тар Ба кић. Не ма 
по да та ка о го ди ни кад је план на стао. Са пла на је 
мо гу ће из ме ри ти ду жи не по ли го них вла ко ва и ка-
на ла: Укуп на ду жи на из ву че них вла ко ва из но си 93 
cm, што у раз ме ри из но си 465 m. На пла ну фи гу-
ри шу у две дво ра не кроз ко је ни је из ву чен по ли го-
ни влак. Кроз њих се мо же из ву ћи до дат них 26 cm 
вла ка, што је 130 m ду жи не пе ћи не. Укуп на ду жи-
на (ви си на) на пла ну на зна че них вер ти ка ла из но си 
31 m, што све за јед но из но си 626 m. 

Пре драг Ђу ро вић ур., „Спе ле о ло шки атлас  
Ср би је“ (1998) (сли ка 7)

Го ди не 1998. Ре сав ска пе ћи на на шла се у „Спе-
ле о ло шком атла су Ср би је“, уред ни ка П. Ђу ро ви-
ћа, ме ђу 81 нај зна чај ни јим и нај ре пре зен та тив ни-
јим спе ле о ло шким објек том Ср би је. Гра фич ки део 
о Ре сав ској пе ћи ни са др жи план пе ћи не (сли ка 8). 
У Атла су сто ји: „Укуп на ду жи на ис тра же них ка на-
ла Ре сав ске пе ћи не ко ји су у три ни воа из но си 447 
m“. На ве де на ду жи на од 447 m је вр ло ре ал на. Ме-
ђу тим, опет се пот кра да гре шка и на во ди се да се 
ду жи на ка на ла од но си на сва три ни воа. А на вод 
„Тре ћи ни во Ре сав ске пе ћи не ле жи у ви си ни Ди-
вља ко вач ког по ља и по чи ње ја ма ма ко је су пе ри-
од ски ак тив ни по но ри“, не дво сми сле но го во ри о 
то ме шта се сма тра тре ћим ни во ом. Ин те ре сант но 
је да се за Ре сав ску пе ћи ну као је ди ни мор фо ло-
шки, од но сно спе ле о ло шли из вор по да та ка, на во-
ди на пред на ве де на бро шу ра Ј. Пе тро ви ћа из 1997. 
Ни је по зна то ода кле је пре у зе та на ве де на, вр ло ре-
ал на, ду жи на пе ћи не од 447 m, ко ја је вр ло бли ска 
ду жи ни пе шач ке ста зе у Ре сав ској пе ћи ни од 402 
m, ко ју на во ди Р. Ла за ре вић 1991. 

У на пред на ве де ним ци та ти ма ниг де се екс-
пли цит но не на во ди по сто ја ње фи зич ке ве зе, од-
но сно про ход но сти из ме ђу ка на ла Ре сав ске пе ћи-
не и Тре ће га ле ри је, ко ја је, на вод но, њен са став ни 
део. Иста та ве за све вре ме ви ше де це ниј ских ис-
тра жи ва ња, оби ла за ка и над зо ра Ре сав ске пе ћи не 
ни је уоче на. Иако, мо ра се при зна ти, на пред на ве-
де не ак тив но сти ни ка да ни су има ле за екс пли цит-
ни циљ утвр ђи ва ње и по твр ђи ва ње ове ве зе.

Сли ка 5: Ча со пис „За шти та при ро де“ број 4344 из 1991.
Fi gu re 5: Ma ga zi ne “Na tu re Pro tec tion” No. 43–44 from 1991

Сли ка 6: План Ре сав ске пе ћи не из Ла за ре вић Р., 1991.
Fi gu re 6: Plan of Re sav ska Ca ve from La za re vić R., 1991
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Ви си на ула за
У свим ли те ра тур ним из во ри ма Ј. Пе тро ви ћа 

на во ди се да се улаз у Ре сав ску пе ћи ну на ла зи на 
ви си ни од 485 m (1971, 1976, 2002). Спе ле о ло шки 
атлас Ср би је (1998) пре у зи ма овај по да так. Р. Ла-
за ре вић (1991) на во ди да се улаз на ла зи на 482,6 
m, што ука зу је на то да је аутор пре ци зно од ре дио 
ви си ну, и то не за ви сно, као што је вр ло ве ро ват но 
и сни мао и цр тао Ре сав ску пе ћи ну. 

О исто ри ја ту от кри ва ња и ис тра жи ва ња
Пре ма не ким из во ри ма спе ле о ло шка ис тра жи-

ва ња Ди вља ко вач ке пе ћи не од стра не сви лај нач-
ких спе ле о ло га – пла ни на ра да ти ра ју од пре 1955. 
Овај по да так се ве ро ват но за сни ва на на во ди ма Ј. 
Пе то ви ћа (1971): 

„Pro u ča va ju ći re ljef u sli vu Re sa ve, pe de set go-
di na po sle Cvi ji ća, Đ. Pa u no vić se us put no osvr će i 

na po lo žaj i funk ci je u Gor njoj Re sa vi, na Be lja ni ci 
i Ku ča ju, naj ve ća za slu ga pri pa da pla ni na ru ama te ru 
spe le o lo gu J. Dra ško ci ju iz Svi lajn ca. On je u to ku 
30-go di šnjeg pla ni na re nja ob i šao i re gi stro vao oko 
170 pot ka pi na, pe ći na i ja ma u iz vo ri šnom de lu re ke 
Re sa ve. Za in te re so va ni nje go vim za pa ža nji ma i re-
zul ta ti ma, sa op šte nim na Pr vom spe le o lo škom kon-
gre su Ju go sla vi je 1955. go di ne, da lja is pi ti va nja pod-
zem nih kra ških ob li ka na sta vi li su spe le o lo zi iz či ta ve 
Sr bi je, ...“

Бро шу ра ко ја је из вор прет ход них на во да но си 
на слов у мно жи ни, „Ре сав ске пе ћи не“, има ши ри 
кон текст и од но си се на спе ле о ло шке објек те Гор-
ње Ре са ве, а не стрикт но на јед ну пе ћи ну – Ре сав-
ску, од но сно Ди вља ко вач ку.

Ив ко Дра шко ци је еви ден ти рао 170 спе ле о ло-
шких обје ка та на под руч ју Гор ње Ре са ве, али за 
30 го ди на ра да, и сва ка ко да све то ни је об ја вље но 
на по ме ну том Пр вом Кон гре су. Ве ро ват но је да у 
вре ме Пр вог Кон гре са Дра шко ци и ни је имао 30 
го ди на ра да иза се бе.

Ни је по зна то да ли се у Дра шко ци је вом са оп-
ште њу (ра ду) на ла зи или спо ми ње Ди вља ко вач ка 
пе ћи на, с об зи ром да текст Дра шко ци је вог са оп-
ште ња (од но сно Збор ник кон гре са) ни је до сту пан, 
бар за са да.

У ско ро свим ли те ра тур ним из во ри ма Дра-
шко ци се на во ди као „Ј. Дра шко ци“. Ме ђу тим, 
Дра шко ци ју је име би ло Ив ко. Сто га га је мо жда 
тре ба ло на во ди ти као „И. Дра шко ци“. За сад ни је 
по зна то ка ко је и због че га до шло до на ве де не за-
ме не ини ци ја ла. У при лог овој тврд њи иде и то да 
По нор Реч ке у ува ли Реч ке на пла тоу Бе ља ни це, 
по ред на ве де ног, но си и Дра шко ци је во име – Ив-
ков по нор.

От кри ва ње и да ље ис тра жи ва ње Ди вља ко-
вач ке пе ћи не, сва ка ко, су ве за ни за име на Рат ка 
Ми ло ра до ви ћа и Ив ка Дра шко ци ја. Пе ћи ну је, на-
вод но, про на шао из ве сни ме шта нин из Је лов ца, и 
он да звао сви лај нач ке пла ни на ре-спе ле о ло ге да је 
ис тра же. Пре ма из во ри ма ПД „Бе ља ни ца“ из Сви-
лајн ца (до пис Пла ни нар ског дру штва „Бе ља ни ца“ 
из Сви лајн ца Пла ни нар ско-сму чар ском са ве зу Ср-
би је бр. 25 од 5. XI 1963.) пе ћи ну су про на шли и 
ушли до пр вог спу ста Рат ко Ми ло ра до вић, пред-
сед ник ПСД „Бе ља ни ца“ и Ми лан Ми ла но вић, чу-
вар до ма у Ли си на ма, 6. ок то бра 1962. го ди не. Ко-
пи ја до пи са на ла зи се у са ста ву све ске број 05/98 
ар хи ве Спе ле о ло шког од се ка Пла ни нар ског са ве за 
Бе о гра да,и да та је на сли ци 9.

Из ово га про ис ти че да Ре сав ска, од но сно Ди-
вља ко вач ка пе ћи на, ни је про на ђе на пре 1962. го-
ди не и да је по да так о ње ном по зна ва њу 1955. го-
ди не или пре то га не та чан.

Сли ка 7: Спе ле о ло шки атлас Ср би је из 1998. 
Fi gu re 7: Spe le o lo gi cal Atlas of Ser bia from 1998

Сли ка 8: План Ре сав ске пе ћи не из Спе ле о ло шког атла са Ср
би је 1998.
Fi gu re 8: Plan of Re sav ska Ca ve Spe le o lo gi cal Atlas of Ser bia, 
1998.
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На кра ју и Ј. Пе тро вић (1971) у на пред на ве де-
ној бро шу ри „Ре сав ске пе ћи не“, у одељ ку о Ре сав-
ској пе ћи ни на во ди:

„Ver ti kal no ula zno gro tlo Re sav ske pe ći ne bi lo 
je po zna to još ra ni je, na ro či to čo ba ni ma iz su sed nog 
se la Je lov ca i pla ni na ri ma, ali su spe le o lo ška is tra ži-
va nja za po če ta 1962. go di ne.“

Пре ма не ким из во ри ма Спе ле о ло шки ог од се-
ка Пла ни нар ског са ве за Бе о гра да (СОБ) Ди вља-
ко вач ка пе ћи на от кри ве на је ав гу ста (29. и 30.) 
1963. го ди не. Ј. Пе тро вић са спе ле о ло зи ма Сви-
лајн ца, Бе о гра да и Но вог Са да на ста вља ис тра жи-
ва ња пе ћи не исте го ди не. Ско ро де це ни ју тра ја ла 
су ис тра жи ва ња и при пре ме за отва ра ње, ко ја су 
у нај ве ћој ме ри из во ди ли спе ле о ло зи СОБ-а. Не-
по сред но пред отва ра ње Ди вља ко вач кој пе ћи ни је 
про ме ње но име у „Ре сав ска“, да би јој се дао ши-
ри, ре ги о нал ни зна чај.

У то вре ме на чел ник Пе ћи нар ског од се ка Бе-
о гра да (ка сни је СОБ) био је Пе тар Ба кић, а пред-
сед ник Ко ми си је за пе ћи нар ство (ка сни је Ко ми си-
ја за спе ле о ло ги ју), др Јо ван Пе тро вић. Уче шће и 
за слу ге П. Ба ки ћа у ис тра жи ва њу Ди вља ко вач ке 
пе ћи не ни су ма ле, а по нај ма ње за не ма ри ве, за раз-
ли ку од име на ко је је ка сни је по ти сну то, по ма ло 
за бо ра вље но и ли ше но сва ког спо ме на.

Сли ка 9: До пис ПД „Бе ља ни ца“
Fi gu re 9: Re port of Mo un ta i ne e ring As so ci a tion “Be lja ni ca”

Из го ре  на ве де ног до пи са и још пар до ку ме-
на та на ве де не ар хив ске све ске на зи ру се и из ве-
сни не спо ра зу ми и су ко би сви лај нач ких пла ни на-
ра-спе ле о ло га са бе о град ским ко ле га ма, а ко ји се 
од но се на за не ма ри ва ње и при зна ва ње за слу га за 
пр во от кри ва ње и по че так ис тра жи ва ња пе ћи не.

Р. Ла за ре вић у ра ду„Re sav ska pe ći na pre re kon
struk ci je sve tla“(1991) да је вр ло крат ке на во де о 
исто ри ја ту ис тра жи ва ња, ко ји су пре у зе ти из по-
сто је ће, та да до ступ не ли те ра ту ре, са те жи штем 
на ту ри стич ком аспек ту:

„Spe le o lo ška is tra ži va nja, ko ja su ot po če la još 
pre 1995. go di ne (J. Dra ško ci iz Svi lajn ca), a na sta-
vlje na 1962. go di ne (J. Pe tro vić sa spe le o lo škim gru-

pa ma iz No vog Sa da, Be o gra da i Svi lajn ca), kru ni-
sa na su ve li kim uspe hom – otva ra njem pr ve ure đe ne 
pe ći ne u SR Sr bi ji – 1972. go di ne.“

Сти ца јем окол но сти у не сре ђе ном де лу до ку-
мен та ци је СОБ-а про на ђен је ори ги нал ни рад ни 
цр теж-план Ре сав ске (Ди вља ко вач ке) пе ћи не. Ра-
ђен је гра фит ном олов ком на ми ли ме тар ској хар-
ти ји. По ре ђе њем овог ор ги на ла и ко пи је цр те жа, 
ко ји је у са ста ву ар хив ске све ске „Otva ra nje Re sav
ske (Di vlja ko vač ke) pe ći ne“, број 05/98, за кљу чу је 
се да је на ве де на ко пи ја ра ђе на на осно ву овог рад-
ног ор ги на ла. У за гла вљу рад ног ори ги на ла (сли-
ка 10), по ред оста лог, ис под на зи ва објек та сто ји 
„Рат ко ва пе ћи на“ и да тум 1. мај 1963. По ја шње ње: 
„Рат ко ва“ се из ве сно од но си на Рат ка Ми ло ра до-
ви ћа.

Овај план због сво јих ве ли ких ди мен зи ја ни је 
мо гу ће при ка за ти у тек сту овог ра да, али на ње-
му је ка рак те ри стич но то да су де ло ви до њег ни-
воа – Ко рал ни (и Блат ни) ори јен ти са ни су прот но 
пра вом ста њу ства ри, пре ма ка њо ну Су ва је. Пре ма 
ка зи ва њу уче сни ка ис тра жи ва ња Сло бо да на Гоч-
ман ца, при ли ком сни ма ња тог де ла пе ћи не на чи-
њен је про пуст у ме ре њу ази му та. Ова кво по гре-
шно ста ње про у зро ко ва ло је обим не по вр шин ске 
ис тра жи вач ке ак тив но сти на про на ла же њу ула за у 
Ди вља ко вач ку пе ћи ну из ка њо на. Про пуст је ка-
сни је ис пра вљен, што се ви ди на пла ну из 1971. 
го ди не.

Сли ка 10: За гла вље ори ги нал ног цр те жа Ди вља ко вач ке пе ћи не 
(об ра да: М. Клич ко вић, Б. Ре ља, 2016)
Fi gu re 10: He a ding of the ori gi nal dra wing of Di vlja ko vač ka Ca ve 
(pro ces sed by: M. Klič ko vić, B. Re lja, 2016)

Но ва ис тра жи ва ња

Сре ди ном де ве де се тих го ди не про шлог ве-
ка вр шен је од ре ђе ни обим спе ле о ло шких ис тра-
жи ва ња на под руч ју Гор ње Ре са ве. Го ди не 1995. 
ис тра жи ва њи ма Ко ми си је за спе ле о ло ги ју ПСС-а 
ру ко во дио је Де јан Вуч ко вић. Ис тра жи ва не су 
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Ра до ше ва пе ћи на, Ве ли ка Ату ла и Ив ков по нор 
(по нор Реч ке). На ред не 1996. го ди не са чи њен је 
Из ве штај о овим ис тра жи ва њи ма (Iz ve štaj o kom
plek snim is tra ži va nji ma spe le o lo ških obje ka ta ma si va 
Be lja ni ce od 22 – 28. av gu sta 1995. go di ne). 

Сли ка 11: „Са ле ков по нор“ – улаз у Тре ћу га ле ри ју Ре сав ске пе
ћи не (Ми ла но вић С., Пр ва но вић А., 1996/97; об ра да Клич ко вић 
М., Ре ља Б., 2016)
Fi gu re 11: “Sa le kov Chasm” – en tran ce in to the Third gal lery of 
Re sav ska Ca ve (Mi la no vić S., Pr va no vić А., 1996/97; pro ces sed by 
Klič ko vić M., Re lja, B., 2016)

Исте 1996. и на ред не 1997. го ди не на ста вље на 
су ис тра жи ва ња ПК „Ас“ ко ји ма је ру ко во дио Д. 
Вуч ко вић. Овим ис тра жи ва њи ма об у хва ће на је и 
Ре сав ска пе ћи на и ње на око ли на. У на ве де ним ис-
тра жи ва њи ма уче ство вао је аутор овог тек ста. 

Из тог пе ри о да про на ђе на је јед на са чу ва на 
рад на ски ца под рад ним на зи вом. „Са ле ков по но-
ра“. Рад ни на зив ука зу је да су је сни ма ли чла но ви 
ис тра жи вач ког ти ма, Са ша Ми ла но вић и Алек сан-
дар (Алек) Пр ва но вић. Ски ца се од но си на по нор, 
од но сно јам ски обје кат у бли зи ни и ис под ула за у 
Ре сав ску пе ћи ну што пре ма до са да шњим на во ди-
ма од го ва ра Тре жој Га ле ри ји. За по тре бе овог ра да 
ски ца је об ра ђе на и да та на сли ци 11.

При ли ком то по граф ског сни ма ња пе ћин ских 
ка на ла (Клич ко вић М., Ми ло ше вић Ж., 2014) за 
по тре бе из ра де 3D мо де ла (сли ка 12) Ре сав ске пе-
ћи не (Mi la no vić S., Va sić Lj., 2014) сни мље но је 
укуп но 580 m по ли го ног вла ка. Укуп на ду жи на 
вла ка мо же, а и не мо ра да одо ва ра укуп ној ду жи-
ни пе ћи не. Ви син ска раз ли ка нај ви ше и нај ни же 
тач ке по том сни ма њу из но си 41 m. 

Ту ри стич ке це ли не и њи хо ви на зи ви код ту ри-
стич ки уре ђе них пе ћи на не мо ра ју увек да се не 
по кла па ју са мор фо ло шким це ли на ма. 

У усме ном тек сту во ди ча по ја вио се то по ним 
„Ке пи на д вора на“. На зив се вр ло бр зо на шао и у 
дру гим не зва нич ним ма те ри ја ли ма, ре клам ним 
про спек ти ма, ин тер нет стра ни ца ма и др. Овај то-

по ним се не по ја вљу је ниг де у зва нич ним из во ри-
ма, од но сно об ја вље ној ли те ра ту ри ко је, исти ни за 
во љу, има ја ко ма ло. То по ним се, пре ма ка зи ва њу 
во ди ча, од но си на Ко рал ни и/или Блат ни ка нал 
(до њи ни во), ко ји се на ла зи не по сред но пре уз ла-
зних сте пе ни ца кроз ве штач ки про би јен ту нел ко-
ји из би ја на Глав ни ка нал.

Ка нал је та ко од јед ном на нео бја шњив на чин и 
у не по зна то вре ме по нео име Ми лу ти на Ру да ко ви-
ћа – Ке пе, ко ји је сте био члан спе ле о ло шког ти ма 
СОБ-а, ко ји је то ком тих 60-тих го ди на про шлог 
ве ка ис тра жи вао пе ћи ну и при пре мао је за отва-
ра ње. На ово су не ко ли ко пу та ре а го ва ли оста ли 
чла но ви на ве де ног спе ле о ло шког ти ма, од ко јих је 
ве ли ка ве ћи на жи ва, као на при мер Зо ран Ђур ђе-
вић – За ги, Сло бо дан Гоч ма нац – Цо ле, Ми ло рад 
Ба кић – Ми ка. Ре ак ци је су у ду ху срп ске тра ди ци-
је би ле усме не – из о ста ло је би ло ка кво пи сме но 
ре а го ва ње. Они оспо ра ва ју из у зет ност Ру да ко ви-
ће вих за слу га на осно ву ко јих би део пе ћи не, по-
нео ње го во име.

ЗА КЉУЧ ЦИ

Спор на Тре ћа га ле ри ја ни је спе ле о ло шки по-
ве за на са ка на ли ма Ре сав ске пе ћи не. Ова два де ла 
ни су у фи зич кој ве зи. За то Тре ћа га ле ри ја ни је део 
Ре сав ске пе ћи не, иако оне мо гу би ти ге нет ска це-
ли на, евен ту ал но хи дро ло шка.

Укуп на ду жи на ка на ла Ре сав ске пе ћи на ни је 
2830 m (2,8 km), ка ко на во ди Ј. Пер тро вић, што је 
ка сни је пре у зи ма но без про ве ре. Укуп на ду жи на 
на ве де на у Спе ле о ло шком атла су Ср би је је вр ло 
ре ал на и при хва тљи ва. За блу ду је унео Пе тро-
вић, ве ро ват но збра ја њем укуп не ду жи не ка на ла 
Ре сав ске пе ћи не, ко ја се ниг де не на во ди, укуп не 
ду жи не ка на ла Тре ће га ле ри је, ко ја ни је ре зул тат 
ме ре ња већ про це не, ве ро ват но и ду жи не три ма-
ња јам ска објек та из над тра се Ре сав ске пе ћи не у 
ма си ву Ба би на гла ва и вр ло мо гу ће и ра сто ја ње од 

Сли ка 12: 3Д мо дел ка на ла Ре сав ске пе ћи не (Mi la no vić S., Va sić 
Lj., 2014)
Fi gu re 12: 3D mo del of the pas sa ges of Re sav ska Ca ve (Mi la no vić 
S., Va sić Lj., 2014)
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Тре ће га ле ри је до из во ра Је ло вич ког по то ка у се лу 
Је ло вац пре ко пре во ја.

Пре ма рас по ло жи вим из во ри ма Ди вља ко вач-
ку (Ре сав ску) пе ћи ну су про на шли и по че ли са ис-
тра жи ва њем спе ле о ло зи – пла ни а на ри из Сви лан-
ца 1962. го ди не.

Без об зи ра што се ра ди о ту ри стич кој пе ћи-
ни, а ту ри зам по сво јој при ро ди ра ди ани ма ци је 
и за ба ве по се ти ла ца тр пи и од ре ђе не ли те рал ни-
је и сло бод ни је при сту пе ма те ри ји, ту ри сти ма, а и 
јав но сти уоп ште не тре ба пред ста вља ти не тач не и 
пре у ве ли ча не по дат ке за рад по ве ћа ња атрак тив но-
сти и зна ча ја пе ћи не, или би ло ко је дру ге по ја ве.

Ре сав ску (Ди вља ко вач ку) пе ћи ну би тре ба ло 
де таљ но на мен ски сни ми ти (то по граф ски или ге-
о дет ски), и на осно ву сни ма ња и ис тра жи ва ња са-
чи ни ти но ви, пре све га, мор фо ло шки и спе ле о ло-
шки опис пе ћи не по це ли на ма. То би би ла осно ва 
за фор ми ра ње тек сто ва во ди ча за раз ли чи те уз ра-
сте и ка те го ри је по се ти ла ца.

На кон то га тре ба ло би из вр ши ти и оп се жна 
де таљ на хи дро ло шка ис тра жи ва ња под руч ја око 
Ре сав ске пе ћи не са те жи штем на хи дро ло шка ис-
тра жи ва ња Ди вља ко вач ког по ља. 
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Sum mary
Re sav ska Ca ve is si tu a ted on the nort he ast rim 

of Di vlja ko vač ko Fi eld in the re gion of Je lo vac Vil-
la ge ne ar De spo to vac. It is the first ca ve ar ran ged 
for to u rist vi sits in Ser bia (Klič ko vić M., 2010) and 
the most fre qu ently vi si ted one up to da te (Klič ko vić 
М., 2013). It was pro tec ted as a na tu ral mo nu ment 
in 1971 and af ter the re vi sion as Na tu ral mo nu ment 
“Re sav ska Ca ve” in 1995 (Klič ko vić M., 2005, 2010, 
2011). The ma na ger and user (to ur ope ra tor) is Pu blic 
En ter pri se “Re sav ska Ca ve” from De spo to vac.

Af ter many years of ex plo ra ti on and ot her ac ti vi-
ti es in Re sav ska Ca ve the non-con for mity was ob ser-
ved in the da ta abo ut the to tal length of its pas sa ges, 
with 2830 m pre va i ling in al most all li te ra tu re and 
ot her so ur ces. This was par ti cu larly emp ha si zed af ter 
esta blis hing the to tal length of the to u rist path of abo-
ut 400 m and the fact that out si de the path the re we re 
al most no in tact pas sa ges, which was al so esta blis hed 
du ring the to po grap hic pho to grap hing the ca ve de sig-
na ted for pro du cing a 3D mo del. 

This in for ma tion abo ut the to tal length of the pas-
sa ges be ing 2830 m ap pe a red ori gi nally in the first 
edi tion of the broc hu re “Of Re sav ska Ca ve” by J. Pe-
tro vić (1971), and then it was used in the next three 
edi ti ons (1977, 1984, 2002). The sa me fact was al so 
sta ted in the bo ok “Pits and Ca ves of So ci a list Re pu-
blic of Ser bia” (1976) writ ten by the sa me aut hor. All 
ot her pu bli ca ti ons and va ri o us pu bli ca ti ons to ok over 
the length fact from this so ur ce. 

A far mo re re a li stic fact abo ut the to tal length of 
Re sav ska Ca ve be ing 447 m is gi ven in the “Spe le o-
lo gi cal Atlas of Ser bia” (edi ted by Đu ro vić P., 1998), 

alt ho ugh the so ur ce of this fact is unk nown. Du ring 
the to po grap hic pho to grap hing of the ca ve pas sa ges 
(Klič ko vić М., Mi lo še vić Ž., 2014) for the pur po se of 
pro du cing a 3D mo del (Fi gu re 12) of Re sav ska Ca ve 
(Mi la no vić S., Va sić Lj., 2014), the to tal of 580 m of 
the polygon tra ver se was pho to grap hed.

Mo re o ver, the abo ve-li sted so ur ces men tion so-
cal led “Third gal lery” as in te gral part of Re sav ska Ca-
ve, na mely as the third and lo west le vel of Re sav ska 
Ca ve. Ho we ver, no ava i la ble li te ra tu re and fund so ur-
ces con firm the ir physi cal con nec tion. 

Ne it her plans or and sketches from the ava i la ble 
ar chi ve funds nor the length cal cu la tion de ri ved from 
the tex tu al de scrip tion of the ca ve can con firm the gi-
ven length of 2830 m or that the Third gal lery be longs 
to Re sav ska Ca ve.

The re are al so so me dis pu ta ble de ta ils re gar ding 
hi story and par ti ci pants of the ini tial ex plo ra ti ons of 
Re sav ska Ca ve. Se ve ral less known so ur ces po int out 
that the ca ve was first en te red by Rat ko Mi lo ra do vić 
and Mi lan Mi la no vic, mem bers of Mo un ta i ne e ring 
As so ci a tion “Be lja ni ca” from Svi laj nac, on 6th Oc to-
ber 1962. Af ter its di sco very and du ring its ex plo ra ti-
on it cal led “Di vlja ko vač ka Ca ve”, which was chan-
ged in to “Re sav ska Ca ve” in or der to gi ve it bro a der 
re gi o nal sig ni fi can ce.

In the ver bal text of the gu i de in ot her to u rist ma-
te ri als the re is al so the pro ble ma tic mic ro-to ponym 
“Ke pi na Dvo ra na”, which re fers to the Co ral and/or 
Mud pas sa ge (lo wer le vel). The use of this mic ro-to-
ponym has not been fo un ded in any known and ava i-
la ble so ur ces and ma te ri als so far.

MI SCON CEP TI ONS ABO UT RE SAV SKA CA VE

Милорад Кличковић
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ПРЕ ДЕО ИЗ У ЗЕТ НИХ ОД ЛИ КА ТР ШИЋ-ТРО НО ША:  
СТУ ДИ ЈА КА РАК ТЕ РА ПРЕ ДЕ ЛА КАО ОСНОВ ЗА ЗА ШТИ ТУ  
И ПЛА НИ РА ЊЕ КУЛ ТУР НОГ ПРЕ ДЕ ЛА

Дра ган Цви јић1, Ми ла Ри стић1, Не ве на Ва си ље вић2, Бо рис Ра дић2,  
До брин ка Јо кић1, Ми лош Ву ке лић1

1 За вод за за шти ту при ро де Ср би је dr aga n. cv ijic@zz p s.r s
2 Шумарски факултет Универзитета у Београду n eve na.vasi lj evic@sf b. bg.ac.rs 

ZA[TITA PRIRODENATURE CONSERVATION

И зв од : Заштит а културн их пре дела у  Срб ији 
има  д угу тра ди цију. У рад у ј е описа н појам култ-
урних  пре дела,  пр ик аз ан је  истори јск и разво ј  ка о 
и однос з аконск е  регул ати ве пре ма  култ у рни м 
пред ел има.  На осно ву  студије  за штите  Предела 
 из узетних од лика Трш ић- Троноша  –  култур ни  
пред ео,  прика зан  је раз во ј и зашти та, граница  и 
 ре жими за шти те, тем ељ не  вреднос ти  и  значај  о вог 
з аш тићен ог  по др уч ја . Прик аз ани су р езу лтати 
п ри ме не мето де  карактериза циј е преде ла  за пот ре-
бе утврђивања  вр еднос ти  овог  ку лтурн ог  пр едела.  
У казан о  је  и на  по требу  израде  С тудије ка рак те-
ра   Предела  изуз етних  од ли ка Трш ић -Троно ша  као 
и нфо рм ационе  ос но ве која  ом огућав а п римену 
 ко нцепта са време ног пла нир ања и  заштите 
 култур н ог  предел а.  

Кључ не  речи: к ул турни п ре де о, пред ео 
 изузет ни х одлика, карактер пре дела, планирањ е и  
заштита пр ед ела.

 Abstract:The prote ct ion of cultur al lan dsca pes in 
Serb ia has a lo ng  tradit ion.  This pa per descr ibes  the  
c oncept  o f c ultural landscapes, p resen ts  their histori-
ca l d ev elopme nt and analyses their p osit ion in  th e 
legi sla tive. Based on the Study of land sca pe character 
as sess ment as  wel l  a s on S t ud y  of  protect io n of the  
l andscap e of  exceptiona l featu resTršić-Tro no ša  – cul-
tural l and scape, t hi s  pa per presen ts  the dev el opment 
a nd  pr otecti on , boundaries  and  pr otection  reg imes, 
fundamental values and  the  i mportance o f pr otecte d 
a re a.     Along with  the applica ti on of la ndscape 
charact er iz ation and metric as  a researc h  method , it  
was e mph asised that S tud y  of Trši ć – Tr onoša lands-
cap e  character, as a n i nf ormation  base, allow s the 
applic ati on of the conte mp orary c once pt of planning 
an d  protect ion  of the  cult ural lan dsc ap e .

Keyw o rd s: cultu ral  landsc ape , landsc ape  of 
exce ptional feat ure s, landscape  ch aracte r,  landsca pe  
plann ing an d pro tecti on .

 О ЗАШТИТ И  КУ ЛТ УРНИХ ПР ЕД ЕЛА

Пре де о н ије лако  деф инисати , а де фи ниц ије се 
мењ ају  у  з ависнос ти  од   по тр еб е и ци ља  разматр-
ања ове  п роблемат ике .  Кон цептуа лиз ација пр еде-
ла се ме ња у  односу на  ис тр аживач к е  приступе 
 у природни м, дру шт ве ни м  или примење ни м 
 наука ма,  о д који х  је сва ка, ф оку сирају ћи  се на  
одређен е димен з иј е  предел а, дала доприно с 
 његовом  н ов ом и бољем разу мев ању (Antr op , 
2005;  Живкови ћ,  Васиљ еви ћ,  2 010). Ув ид евши 
 да  пр ед еле вр едн е за зашт иту  каракт ер ишу ус-
кла ђе на интера кц и ја прир од ни х и ку л ту рни х 
 фактора, разновр сн ост пр еде оних еле мен ата, 
 био разнов рс но ст,  као  и  оч ув ан о култур но  и прир-

од но насл еђе, међу народн е  ор га низац и је  за за-
штиту  п рироде, к рајем X X  века,  ред ефиниш у 
п оимање улоге ч овека  у  об ла ст и очувањ а п риродн-
их  ресурс а.  У исто  в рем е, орг анизац иј е за з аш-
титу ку лт ур но г насле ђа  разматра ју  улогу  оч увања 
п ри роде у  д еф ин исању смерн иц а за о чување к ул-
турних  пре дела,  по зивајући се на њ ихову у логу 
у од рж ив ој уп о тр еби  з ем љишта, као и на њихов 
 значај у одржавању биодиверзитета  (R ös sler, 2 002; 
Fowler, 2 002 ; Brown  et  a l., 2005;   Васиљ еви ћ, 
Радић ,  2016). 

С агл ас но Конв енц ији о  св етском  нас леђ у и 
п рат ећи м док ументи ма , култу рн и предели пред-
став ља ју зај ед ни чко де ло приро де и чо века. Они  
с у  илуст рација  ев олуције  људ ск ог друштва ко је  

UDK: UDK: 719:7(497.11) ; 501.15(497.11) ; 51.853(497.11) Br/No 66/1    2016.    59-68  
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се ра зви јало ток ом  в ремена, а н аст ај али су  под 
у тицај ем  физич ких  ограни че ња и/или мог ућн-
ост и које  пр ужа њихово  пр иродно о круж ење, 
као  и  непрекидни х с пољашњ их и ун ут рашњих 
 др уш твених, економс ких и  ку лту рних с ил а 
 (Живкови ћ,  Вас иљ ев ић, 20 10) .

 Према Опе ративни м ц иљевима за имп ле-
ментаци ју Конвенције о  св етском  н аслеђу из  2 012 
. године (UNES CO,  2012),  ку лтурни  пре дели се  
п ре по зн ају к ао  део култу рн о- ист оријског  нас леђа 
у к ате го ри јама орга нс ки х ( вернаку лар них и р ел-
иктних ),  дизајн ира них и а со цијатив ни х култ ур н их 
предел а.

Заштит а  култур ни х пр едела  у  Србији  ев-
олуира у  скл аду са  п рименом  и нтегра лн е  заш тите 
пр иро дних и  ку лт урних добара. Уво ђе њем мем-
ори јалних  п ри ро дних споме ника ( МПС ) 1961 . 
 године  у  законску  ре гу ла тиву  из  област и за штите 
 пр ироде , законс ки  је регули сан а заштит а п рос-
торни х  це лина које  су вез ане  за ист ори јске и л еге-
ндарне  догађаје  или им ају  в аспитно -об разовн и и  
култ урни  знача ј.  У та кви м  заштић еним п рирод-
ни м доб ри ма нис у б иле мо гућ е активнос ти које 
би тно м ењају  њи хо ва при ро дн а обележ ја , већ  само  
оне радње  које до при но се одржав ању и ур еђе-
њу  комплек са .  У  склад у са  пот ребама, у  овак вим 
подру чј им а  су од ређ иване  зоне  за штите  у о квиру 
ко ји х су д ефи нисане пос еб не мере  ур еђења пр ос-
тора и о чув ања пр иро дних и  с творених вредн ос ти. 

Зак он ом о зашт ит и културних до бар а из  19 77. 
 године,  ут врђена  је обавеза  да  акт о  з аштити  
н епок ретног  к ултурног д обра  (НК Д) сад рж и 
гран ице  „ непоср ед не околине“  и  услове заш ти те  
п рироде . Заштићена око ли на  (и ли окол ина  НКД) 
 под ра зу мев а  прост ор са  свим п ој е дин ачним п ри-
ро дним карактерист ика ма  које  чи не функц ион-
ални и ви зуе лни ок вир  НКД.  За штићена о колин а 
је постала  де о заштите природних д оба ра  у 
оквир у  ко јих се НКД  на лазе,  је р  ако „не би нас-
тој ал и да сачува м о  ове п р ос торе,  показа ли  б и 
да не п оштујемо  и  не разумемо  п ои мање света 
 гр адите ља из  п рошлих  в ремена,  д а  не разумемо 
и   не  осећамо  са ме закон е  природе“ (Васиљ евић,  
2 005 пре узе то из  Ђо рђевић, Красуљ а,  1998).  

П рема З ако ну о зашт ит и пр ироде и з 1 981. 
г од ине, при родни  п ро ст ори око н епокре тни х 
 културн их  добара  с у били д ефи нисани  као  врсте 
з аш тић ених прир од них доба ра  са по се бни м приро-
дни м вред ностима  од знача ја  за заш титу це локуп-
но г к улт урног  д обра, који са  кул турним  до бром 
чин е амб ије нт алну ц елину. У  ов им пр ир одним 
 до бри ма су  би ле дозв оље не радње  н а реконст ру-
кцији,  об нављању и зворних  при родних  вр едности 
 и  уређењ у п ростор а у скл ад у  са потребом  заш тите 
и  уређења  к ултур но г д обр а.

Чиње нице да  су приро дни  предео  и  његова 
 амбије нтална вр ед но ст бил и  од  пресу дн ог значаја 
за  избор места  за  подиз ањ е спомени ка  култур е, и 
д а  је мали бро ј  кул турних  до бара, до дана шњих 
дан а, сачув ао свој  пр вобитни природни  ок вир 
у  к ом е  је  настао,  били су  дов ољ ан осн ов  за ств-
ара ње методологиј е  по  к ој ој су из два ја ни природ-
ни  прост ори око  НКД. М ето до ло гиј а се з асн-
ивала  на анали зи  стања  ос новних  к аракте рис тика 
културног  добр а,  анализи  п рир одних  одли ка пр ос-
то ра , да  би кра јњ и резул тат анали тич ке фа зе бил-
о  дефиниса ње  типа предела  у  коме  се  култу рно  
добро нал ази . У однос у на тип  пр едела  (ур бани,  
рурални  или приро дни), у к оме је настало ку лтурно 
до бро , простор  је д ељ ен н а зоне ( А,  Б и Ц ).  Зона 
А  представља  је з ону н епо средно г окружења  култ-
урног  д обр а,  тј. п рв у зону  зашти те. З она  Б је би-
ла зона ам бијен талне  целине  (д руга зо на за штите ) 
и  зона Ц је  била зон а  ши ре г  подручја  ( тр ећ а зон а 
зашти те ). На  кр ају, у м ет од ологи ји су де фи нисане 
ме ре  и режи ми  з аш ти те за по је дине зоне, смерни-
це  за  уређе ње  и ревеге та цију по  з онам а, као  и  обим 
кориш ћењ а п ростора  по  зонама. Картографски 
прилози су пред ст ав љани у размер и  1 : 50.000 ,  1:  
1 0.000 и 1:5.000  (В асиљев ић , 2005  пре узето  из  
Радовановић , 1982).

У важећем Закону о заштити  природе ( „С-
л.  гласник РС “,  б р. 36 /2 00 9,  88/2 010),  пр едео 
је  деф инисан  ка о  „одређена те рит орија чији  
к арактер  пр едстав ља  сп ец ифич ан спој п рирод ни х 
и ств ор ених вредн ост и каракт ери стични х  за да т и 
р егион“ .  Законо м  су  п ри родни и к улт ур ни пре дел и 
изуз ет них о дли ка класи фик овани ка о  за штиће на 
 подручја. Њих ов а  за шт ита, у пр ављање и  п ланир-
ањ е засни ва  се на ид ент иф ик ациј и преде ла  и 
процени  њ их ов их зна ча јн их и кара кт ер истич них 
о бе лежја, и п од ра зумев а  пл анирањ е  и спро во ђе-
ње  мера који ма  се спр еча вају не жељ ене пр ом ене, 
н ар ушава ње  ил и у ништење  зн ачај ни х обележја 
 предела,  њи хове разн ов рс но сти, ј ед ин с тве ности  и 
 естет ск их  вредно ст и и омог ућа ва ње трад ици он ал-
ног нач ин а  коришће ња  пре де ла .

У сав ре меним т ен денцијама  у тумаче њу  и инте-
рп рета цији вр едн ости п редела, све ви ше  с е говори 
о хо ли ст ичком приступу ( Antrop, 2 00 5; Вас иље-
вић, 2008 ; Васиљ еви ћ,  2016).  У  та квим  услови ма  
„ наста је“  Европска  конвенц иј а  о пре делима која п р-
омо више је ди нствен п риступ  пр еделим а б ило да су  
 „из узетни“  пр едели (пре дм ет з аштите пр иродних  
и ли кул т урних вре дности),  „сва кодневн и -  обични“ 
пр еде ли  ( сеоска,  г радска  и  пр иградс ка  подру чј а)  
или “дегради ра ни”  предели ( по вршинс ки  к оп ов и, 
 јалови шт а). Овим д ок ументом се,  т акође, д ефини-
ше з аштита  пр едела као „ акц иј а  да с е сач ув а и 
одрж и  карактер п ре де ла као  и  карактерист ичне п ој-
аве  у пред ел у“ ,  а план ирањ е предел а као  „об имни, 

Дра ган Цви јић, Ми ла Ри стић, Не ве на Ва си ље вић, Бо рис Ра дић, До брин ка Јо кић, Ми лош Ву ке лић
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д уго ро чни и  дал е ко се жни поступц и  са ци љем заш-
ти те, уна пр еђ ења, рестаурац иј е  ил и  стварања  нових 
п ред ел а“ (Васи ље ви ћ, 2016).

Р ат ификациј ом  Европске  ко нвенц ије  о  
пределима 2011. године, у  Срб ији  је ств орена а тмо-
сф ер а да се  т радицио на лaн - зашт ит арски  конц епт 
саг ледав ањ а в редно ст и предела,  у  оквир им а Пр-
осторно г п ла н а  Ре пу блике С рб ије 202 0, зам-
ени  холисти чком  ко нце птуал из ацијом предела. 
Према Просто рно м план у Р епублик е  Србије 
2 010 -2 014-2020  ( ППРС ), зашти та  к ултурн их 
 предела ј е з аснована  н а интег ра лном вр е дно вању 
пр ир одн их  и култу рни х в ре дно сти пр ед ела и о бу-
хвата :  пре позна тљ иве и  ре презен та тивне пре деле и 
нас еља  Реп ублике С рби је, де ло в е предел а  са ре тки м 
или је ди нстве ни м обра сц им а п редеоне  ст ру ктуре/
фи зичке  стр уктуре  на сеља, по је ди начне и груписане  
об је кте ку лту рног  наслеђа  у предел има,  као и  св а 
про гл аше на пр ир одна  до бр а. Концепт прос то рног 
ра звоја Р епу блике Срб иј е дефини сан  П ПРС се,  
из међу  ос та ло г, зас ни ва на  оч ув ању и  ун апређењ у 
 претходн о д еф иниса них  т ип ова  карактер а  предела.  
Очува ње  и унапр еђ ење ка ра кт ер истичн е  струк тур е 
 и  слик е култу рн и х предел а подраз уме ва  о чува-
ње кара кте ристичног  пр едеоног  о бр асца и кар ак-
теристич них ку лт урних и  п ри ро дних  ел еменат а  у 
 ст руктур и и сл иц и пред ел а (мор фо логија те рена, 
водотокови, ш у ме , жив ице, зас ади, нас ељ а, обје-
кт и, ...), као и  креира ње  н ових „ ико на“ – репера,  
с и мбола и  др. У о кв ир у планир ања  просто ра  н а 
свим  н ивоима,  пла нс ким р еше њи ма  је  потребно  
о могућити  очува ње  и унапређе ње  карак те р истичне 
 структуре  и с ли ке пре де ла кро з  оч ување пр ед еоног 
обрасца  тј . карак те ра  предела (Васиљеви ћ, Живко-
вић , 2009 ; Ж ивковић ,  Васиљ евић, 2 01 0).

РА ЗВОЈ И  ЗАШТИ ТА КУЛТУР НО Г 
ПРЕДЕЛА  ТРШИЋ - ТРО НОША

К ул ту рни  преде о Т рш ић – Т ро но ша  је преде о 
 и зуз етног м ем оријалн ог  карактера,  ме ђу на родног  
и на цио налног з н ача ја. Пр ост ире се на т еритор ији 
г рада Л оз ни це , а о бу хв ата про ст оре око    спо мен ку ће  
Вука С теф ановић а К араџића  у  Тршић у  и  манастира 
Т рон оше.  Елеме нти култ урн ог  п р еде ла раз ви јај у  се 
од п оче тка X II I века,  а  институ циона лно препозн-
ав ање и за штита  ње гових  вре дности  тр ај е  више  од 
50  год ина. У ци љу  заштите просто ра  и ре гу лисањ а 
 даље из гра дње,  С О Лоз ница  је 1965.  г оди не дон-
ел а Одлуку  о з аш тити ре она  села  Тршић и мана-
ст ира Тро ноша као  з аштић ен ог природног добра.  
О вом одлуком  (чије  су  изм ене ра ђе не 1967.  и  1968. 
 го дине), н а  пр едлог Ре пу бличког з а вода за зашт-
иту п рирод е и з Београда , утв рђене  су нају жа , у жа 
и ш ир а зона заштите М ПС „Р еон сел а Трши ћ  и 

манастира  Т роноша“, док  је ободна  зон а план ски 
 додата 198 7. год ине.       

 И де ја да с е  заштита  к омплекса  о ко спом ен ку ће  
В ука Караџића  у  Тршићу  и  м ан ас тир Тр он оша пра-
вно регу ли ше, 1979 . г од ине је  реали зована   О длу-
ком Владе СР С рбије  о про глаше њу  с помен кућ е 
и  м анасти ра  з а НКД.  Сп омен кућ а  Ву ка Кара џи ћа 
је пр ог лашена с по менико м  ку лтуре о д  изузетно г 
 значаја ,  а мана ст ир Троноша  с по менико м култ уре 
о д вели ко г  зн ачаја .  О длуком о  ут вр ђивањ у Спомен 
куће В ук а Стеф ан ов ић а Караџића за  зн аменито 
м есто и з  20 02. г од ине,  дефини са но је да предметно  
НКД данас  обухв ата катастарс ку  парце лу бр.  813 
К.О.  Т ршић тј. е тн о  комплекс к ом  пр ипада  сп омен 
кућа  с а двориштем,  а  одређена је и з аш тићена 
околин а.  У двори шту су  дв а в ај ата, млек арa,  качар а,  
кош  са амбар ом , чардак , суве нирница,  57 п окретн их  
доба ра која  се  чувају  у  спомен кућ и, 1 4 пок ретних  
добара  ко ја се ч ув ају у  ка ча ри и дв а покретн а до бра 
која  с е  чу вају у  вај ат у покр ив еном ш ин др ом. Пр-
осторно је  д ефинисан а и з ашт ићена  ок ол ина зн ам-
енитог  м ес та и у тврђене с у мере заштите .Заштићен а 
о ко лина  знам енитог места с е  дели н а  де о у ко јем је 
 забрањена  и згр адња осим  у  ф ункцији знаменитог  
места, ч ији ј е на јважн ији  д ео Сабо риш те,  и на део  у  
које м ј е даља  из градња доз во љена у с аг ласности са 
 мерам а з аштите п ри родних и  ст вор ених в ре дн ости.

Н а ос нову  те ре нског  об иласка и п рикуп љених  
податак а  у п оступк у  ревизије заштит е  МПС „Рео-
н  сел а Тршић и манас тир а  Тронош а“  из 2014. 
 го дине, у ст ановљен о ј е да: 
• су заш ти ћене прир одн е  и ств ор ен е в редност и 
 пр ос тор а доб ро  очуване; 
• ј е  по стојеће  ма те риј ално и  не материја лн о 
н аслеђ е  од нацио нал ног и  међуна ро дног з на чај а з а 
Репу б ли к у Ср бију; 
•  пр и родно до бро при пад а контин ен т алном 
 био ге ог р афском регио ну  и  Српск о-балка нск ом 
пред ео но м  ма крорегиону ;
• с у на  релативн о  м алом  пр о сто ру иде нти фи-
ковани  с ви ел еме нти ко ји су  н осиоци рег ио н алног 

Пре део из у зет них од ли ка Тр шићТро но ша: сту ди ја ка рак те ра пре де ла  
као основ за за шти ту  и пла ни ра ње кул тур ног пре де ла

Слика 1. Спомен кућа Вука Стефановића Караџића у Тршићу 
са пратећим етнообјектима
Figure 1:Memorial House of Vuk Stefanović Karadžić in Tršić with 
supporting facilities in ethno style
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 кар актера п ред ела за падног  дела  Ср би је; су пр еде-
они елем енти  на локал но м  ни воу д обр о повеза ни 
и  ук лопљен и у  простор ну  и функцио на л ну ма три-
цу  о д к оје за вис и ста би лност  пр ед ела;
• с е  предео не  ка рактер ист ике под ручја  мењају  
с авреме ни м н ачином  коришћ ењ а  простора. 

П рема  так о утвр ђе ном ч и њен ичном  ст ању, 
 израђен а  је Студи ја  заштит е Предел а изузетних 
одлика Тршић-Тр оноша – култур ни пр еде о (Цви-
јић  et al ., 2014) ка о стручн и  основ  за  д аљ у заштиту 
п риродн ог  добра.  У  складу  са   важећ ом  ре гул ативом и з 
 области за шт ит е приро де  и пре де он е  разновр сности,  
Ст удијом  су проме ње ни : граница,  ка те гориј а и  в рста 
пр иро дног  добра. Предложено  је  да  површ ина  зашт-
ићеног  пр остора  буде  1 802  ha и  да  заштиће но  п одр-
учје бу де   кул турни пр е део  изузет ни х одлика од  ме-
ђунар одног, н ац ио на лног и и зу зетног  знача ја,  тј. 
приро дн о добро I кат ег орије . 

 Имајући у  виду к ар актер и  вре дности , као и  ци ље-
ве заш тит е ПИО Тр ши ћ- Троноша  –  култу рни  преде о, 
заштићено п одручје је зо ни рано на  ре жиме  заш тите 
 дру гог (II) и  треће г ( III) степ ен а. У режиму а ктивне 
заштит е  (II ст еп ен  заштите) се налазе  НКД са св-
оји м  ужим ок руж ењем пов рш ине 73 ,1 8 h a, шт о ч ини 
4,1% за штићен ог  подручја. У режиму проактивне за-
шти те  (III с теп ен заш тите) је  17 29, 39  ha , тј. 95,9  % 
зашт ићеног п од ру чја, чији је нај заступљен ији део  
шумски  ко мпле кс пов ршине 1108,24  ha к оји ј е в ра-
ће н Српс ко ј право сла вној ц ркв и (СПЦ)  у п оступку 
ре с ти ту ције  имовине . 

 За штита  подручја  с е  засни ва  на  преду зи мању 
ме ра  и активн ост и које:

•  об езбеђују  дуг ор очно о чу в ање ст в ор ених и пр-
иро дних  вре дн ости; 
• уна пре ђу ју пре де ону, био лош ку и к улт урну ра-
зн ов рсност,  у нап ређују  кв алитет упр ав ља ња при-
ро дним пр оц есима и  к ор иш ћење  просто ра н а прин-
ципима  одр живог  развој а; 
• о могућа ва ју да љи  просто рн и р азвој по др учја ко ји 
обез беђује  о чу вање њего вих  н ајважн ијих вр едн ости. 

Поред  о во га , деф ини са н  је са вре ме ни конц епт  
заштите  ко ји под ра з умева с аг ле дав ање зашти ћеног 
по друч ја на  с ле дећим  ни воима: 
•   међун ародни ,  на  коме је потре бно  и спунити  за-
хтеве и  обавез е к оје прои зла зе из  ЕК П, Конве нције 
о заш ти ти све тск е  културн е и  природ не башт ине , 
Упутст ва  за пр име ну Конве нције  о  за шт ити св ет с ке 
 културне  и природ не б аштине  и  др угих  док умената;
• нац ион ални, на  к оме је п от р ебн о обезбед ити 
зашт иту  НКД и  п рир одн их вр едн ос ти; 
• ре гио нални, на  коме је по тр ебно у сп ост ављ ањ е 
зашт ић е ног п одр учја  ка о једног  од ф актора пр епозна-
тљи вости рег иона запа д не  Србије  тј .  Мачва нск ог 
окр уга ;
• локалн и,  на коме  је  неопхо дно  обезбедит и 
з аштиту  пр иродн их  вреднос ти  и култ ур ног насл-

еђ а  ка о знач ајног  фа ктора ло кално г  одрживо г 
 ра звоја  на тер ит ор иј и гра да  Лозни це .

 Гл авни циљ ев и спр ово ђења овако  ко нц ипира не  
зашт ите  дефинис ан и  у  Студији  заштите  с у:
•  спровођ ење р ежим а заштит е у з дефи нис ањ е 
 ус ло ва за кори шћ ење и  бо љу  доступ нос т под ручја;
• к ар ак териз аци ја  свих делов а  за штиће ног  
подручја   ра ди ускл ађ ив ања активности н а 
 спровође њ у  за шт ите са преузет им обаве за ма  из Е КП  
и ст ра те шким пр ио ри те ти ма ПП РС ;  
• план ско  утвр ђи вање на мен е пов рш ина и ор-
ганизац иј е сад ржај а инфра ст руктуре  и  су прастр укт-
уре, усло ва  и ре жим а изгра дњ е, уређе ња  и кори шћ ења 
под руч ја  у функ цији заш тите, у ређ е ња  и одржи во г 
 разво ја ;
•  ун апређење  ус лова за  од мор , рекреа циј у и ед-
ука цију п ос етилаца  о  приро дн им вредн ос тима и  
к ултурним  доб рима п ред ела (к ул турни туризам,  е ко-
лошки  тури зам аут ен тич них р ур ални х цели на )  као 

Дра ган Цви јић, Ми ла Ри стић, Не ве на Ва си ље вић, Бо рис Ра дић, До брин ка Јо кић, Ми лош Ву ке лић

Слика 2: НКД и режими заштите у ПИО ТршићТроноша – 
културни предео: 1. Знаменито место Тршић са заштићеном 
околином; 2. НКД од великог значаја Манастир Троноша 
са предложеном заштићеном околином; режим заштите 
II степена (шрафура), режим заштите III степена (без 
шрафуре)
Figure 2: Cultural Immovable Property and protection regimes in 
TršićTronoša  cultural landscape: 1.The protected environment of 
Tršić 2. Cultural Immovable Property of great importance, Mona
stery Tronoša with its surrounding proposed for protection; protec
tion regime of degree II (hatching), protection regime of degree III 
(without hatching)
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и ут вр ђивање п ро сторно г  разме шт аја тур ис ти чк их  
лока ци ја,  објек ат а и п ра вац а крет ања  т уриста;

• обј еди ња ва ње тур ис тичк е понуд е к оришће ња  
прогла шен их  или ев иде нтиран их  непокре тних ку-
лту рних добара и за шт иће них п риродни х д обара 
на  ш ирем  по дручју, је р с е на ре ла ти вно мало м 
простор у у окол ини нал ази ни з  значајн их спо-
меника  из Пр вог и Д ру гог свет ск ог рата:  Г учево, 
Мачков  камен,  Бе ла  Црква, Тек ериш,  Ст олице и 
 Др аг инац, до к је не што удаљен ији Це р  и  места 
 везана за догађаје  и з Првог ср пског  у ст анка: Чо-
ке шина, М ишар и др ., а у  бл изин и  ј е и  Бања  К ови-
љач а;

• ст вар ањ е услова  за  р а зво ј мулти фу нкц ионал-
не  пољопр ивреде  за сноване  н а  традицио на лној 
пр о из во дњи висок о вредних ло калних пр ои зво да 
и пр уж ањ у агр ое кол ошких  усл уга, а у  скл аду са 
с пе цифични м  з ахтевима  ко р ишћењ а к ул тур них 
и при ро дн их вре дно сти, б иолошк е  и  предеоне  
р азноврсн ост и. 

Пред лож ен ом  заш титом би ће  омогуће ни: 
• о чув ање и у на пређење  к ар ак терис ти чне ст-
ру кт ур е и сл ике ку лт урног  пр едела  (м орфологиј а 
терена, во до то кови, ш уме , жив иц е, засад и,  н асеља, 
 об јек ти ) што о без беђуј е  и за штиту  ње говог и де нт-
ит ет а; 

• право вре мена и а кт ивна инт егр ална з ашт ита и 
рев итализ ац ија  прир одн их вре дности, култу рн о г 
насле ђа  и  вред ног  а мб ијен та рура лн о г типа ,  к ао и 
 пре де оних ел еме ната кар ак те ристично г  предео но г 
моза ик а  заштић ен ог  подруч ја ;

• утврђи ва ње и пра ће ње  промен а  пр ед ео ни х 
еле ме на та и њи хо в их вред но ст и; 

• сана циј а  и рев ит али зација  на рушених пр ед ео-
них елем ена та и п од стицање п о зи тивни х утицај а 
 кроз меха низ ме управ љањ а преде ло м; 

• кре ир ањ е нови х  вредно сти  у простор у  од  
посеб но г  значаја;

• план ирање разв ој а п одручј а  на прин ци пи ма 
одр жив ости, а у  ск ладу с а в редностима п ре де ла;

• п ромоциј а природно г  и к ултурног на сл еђа, 
као  и  подизањ е  н иво а свест и  о  вр едностим а  ов ог 
 предел а на локал но м, ре ги оналн ом,  н ац ио на лном 
и  м еђународном н ивоу. 

П РИМЕНА  МЕ ТОДЕ КА РА КТЕРИЗАЦИЈЕ  
ПРЕДЕЛА  Н А ПИО „Т РШИ Ћ-ТРОНОШ А“ 

Приме на  смерниц а  ППРС, ко је  се о дн осе на  
з аштит у и  у ређење  к ултурн их  предела ,  пр едвиђа 
и зр аду Сту ди је кара кт ера пр еде ла, одн ос но утврђ-

ивањ е и про цену в реднос ти   предела .  Ка ракте р 
пред ела је  досле дн а и  ја сна шема  п редео них  
е лемена та  која пр ед ео чи ни препо зн атљивим.  
Пр оц ена кара ктера  пр едела је  м ет ода ко ја  се ко-
рис ти  у  с ав ремено ј  пракси  з аш ти те и п ла ни ра ња  
предела. Кар ак теризациј а предела по дра зумев а 
 класиф ик ацију и  о пис п ре де ла , са  циљем да  се  
и здвоје типови  пр ед ела и њ их ови ва ри јетети к ој и 
се разли ку ју  по св ом  к арактеру .  Процена п ре дела 
с е  базира н а прин ци пи ма кв ал итета,  вр едности  
и  стату са  предела са  ц иљем д он ошења  од лука  о 
 будућем  ра звоју п ре дела и /и ли израд е п роцене  
у тицаја  односно стр ат еш ке процене  ути цаја на 
животну ср едину  (Цвеји ћ,  Ј .,  В ас иљевић, Н., Ту-
ту нџић,  А.  20 07 ).

Пре ма  UNESCO  ка тегориз ац ији из  2 012. 
г одине,  ис траживан о  подру чј е  ку лтурно г  пр еде ла 
пред ела  „Тршић -Т ронош а“, прип ад а кат его ри-
ји вер на к уларни х к ултур них пред ела  чију  ст-
руктур у  изг рађују преде они  елементи  к оји  су  
настали ве ковн им  кориш ће њ ем овог  п ро стора,  а 
 пр еп оз на тљиви су у  ком плексим а  предеон их елем-
ен ата.

 Ка ра ктеризац ија овог култур но г предела , 
 пр ем а ауто ри ма  Ва сиљевић  и  Радић (2 016), 
 ука зу је да комп оз ицију  вернак уларног к ул турног 
о брасц а  изграђују ат ар  насеља  Тр шић, који  је раз-
би је н у мање  ц ел ине, као и ман ас ти р Троно ша  с а 
с војом еко но мијом и  прњ авором .  У  овој м оза ичној 
 ве рн акулар ној струк тури ,  компл екси предеони х 
елемента  фо рмирај у  иви це са  ко мп ле кс има шу ма , 
што  ј е  јед ан од  ел емента специф ичне конфигу ра-
ције,  од но сно  геомет ри је пр еде ла  на овом нив оу .  У 
 структ ур и вер накул арн ог преде ла  издв ај ају се  два  
варије тет а пред ела  ч ија ме тр ика ст рукту ре говори  о 
 ра злици  у  локалн ом  к ара ктеру  пре де ла: сел о  Тршић 
са  з аштићеном  ц елином м еморијалног  ка ра кт ера и 
ма на стир  Тр он ош а са о ко лином  (Сли ка 3). 

У  к ом позици ји  струк туре вар иј е тета п ре де л а 
с ела Тр ши ћ дом ин ира ју еле мен ти који  с у  нос иоци 
т радиционалн ог начин а  ко ришћењ а  пр остора 
(вернаку ларни к ом пл екс и  комп лекс обра ди в их 
 површ ина ) и на т ај на чи н форм ира ју прост ор-
ну и фу нкцион ал ну  матр и цу  од  које  зав иси с та-
билност  преде ла .  Иви це елем енат а саобра ћајн е 
инф ра ст руктур е,  и вице в ер на куларн ог  к ом пл екса 
 и к омплекс а обра див их површина  ф ор ми рају 
к он фи гур ацију о рга нске фо рм е. Карактер  ов ог 
вари јетета в ер нак уларно г ку лт ур ног пр ед ел а је 
у о тв орено ј форми и  специф ичн ој дист ри бу цији 
е леменат а  ст рукту ре   кој и, по  сво јо ј метр иц и, при-
па да ју циљн ом квалитету регионалног  карактера 
пр ед ела (В ас иљевић , Рад ић , 201 6). 

Компо зи цијом  ва ри јетета  предел а манаст ира 
Тро нош а са околи но м  до минира ш умск и ком пле-
кс који п редста вља  и функциона лн у и п росторну 

Пре део из у зет них од ли ка Тр шићТро но ша: сту ди ја ка рак те ра пре де ла  
као основ за за шти ту  и пла ни ра ње кул тур ног пре де ла
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 ма тр иц у. Иск онск и кара кт ер  овог п ре дела де ло м 
је мод иф и ко ва н изградњ ом  манастира Тро ноша и 
њег ов им функ ци он иса њем у  простору.  На т ај начин 
 је фо рм ира н верна ку ларни к ом плекс, к ој и пор ед  
објекта м ан астир а  и  његов их пра те ћи х  об јеката 
 са д рж и и стру ктуру  пр њав ора ко ји  традиц и он алн о 
функ ци онише у  с лу жб и  манаст ир а. Орга нс-
ку  геом етр иј у, од но сно ко нфи гураци ју преде ла , 
 фор мирају  затв орене ли ни је  контра ста  ш уме и 
 ве рнакул арн ог  комплекса  с а  об радиви м п ростори-
ма . Носила ц к ар актера  овог в ар ијетет а  културн ог 
предела  ј е  з ат ворен а  фор ма и ти пи чан по ло жа ј, 
мес то и функц иониса ње  манасти ра  и њег овог пр-
ња во ра, к ој и , п о свој ој  ме трици,  п рипада циљ ном 
к ва литету  р ег ионално г карактера преде ла  о вог 
дела  Срб ије (В аси љевић,  Ра дић, 2 016). 

 П ЛАНИРАЊЕ  И У ПРАВЉ АЊ Е  
КУЛТУР НИ М ПРЕДЕЛОМ ТРШ ИЋ -
-ТРОНО ША

За п одру чје Тршића  и Т ронош е ј е 198 7.  године 
урађен  Простор ни план подручј а  посебне нам ене 
(ППП ПН ), који  ј е важио до 2010 . године. План 
 оп штег уре ђењ а за обу хват  ПП ППН усвој ен је  
2 007. го дине  и трен утно ј е шем а н асеља у оквиру  
в ажећег  П р ост орног п лана  града  Лозница из  20-
11. г од ине . Региона лним  просторн им плано м  за  
подручј е  Колуб арског и Мачванс ког окр уга, пр ед-

виђен а је израда  но вог ППП ПН  з а прос тор  Тршић -
Т ро ноша током  20 16. год ин е. 

Р евизијо м  заштите, одређ ени де о к ул турног 
 пре дела Т ршић-Т ронош а ј е остао  из ван заштић-
ен ог  подруч ја.  Изван з он а заш тите се н ал ази с во 
 гр ађевинс ко  земљи шт е  у Трши ћу које  не  припада 
 за шти ћено ј окол ин и  знамени то г ме ста, на јве ћи  
део  пољоприв ре дн их површина  у катастар ским 
опш тина ма Тршић  и  Коренит а,  као и мањи део 
 шум ског к омплекса  у влас ни шт ву др жа ве,  СПЦ и/
ил и  фи зи чких  ли ца.  

У циљ у  смањи вања не га тивних и  ст имулисањ а 
п оз итивних  у тицаја но вог развоја на кар актер 
и  д ив ерзитет пред ела , а пре ма  ППРС  2020, 
 пл анским р ешењ има ПП ПП Н  култур но г предел а 
Т рш ић-Тр оно ша  ј е по требно  омогу ћи ти очување  и 
 унапре ђе њ е каракт еристич не  сл ике пр ед ела кроз 
очување  п редео ног  обрасца  (к ар актера  п редел а).  
И з ових  р азлога по тре бн о  ј е израд ити Студи ју  к ар-
актера  предела   као  инфо рма циону о сн ову за :
•  о дређива ње  план ског  о бух вата саг ласно 

г раници  ку лт урног п ред ела који  о бу хв ата и  
простор  из ва н зашти ће н ог  п одручј а;   

•  дефин ис ање мера за  нес метан о  ф унк ци он-
исање п ри ро дних п ро цеса, к ао и зашти ту  
биоди ве рзитет а,  е ле менат а еколошк е  мреже и  
с труктур е  предела;

•  дефини са ње  мера  за о чување  ст во ре не 
 вредно сти  и  НКД;

•  ут врђивање  п ро сторних кар актеристик а, пок-
ретачких снаг а и притисак а услед  к ој их се  пр-
ед ео мењао  и ли  би мога о д а се  мењ а; 

•  у важ авање  по себности ,  специ фи чне и т ип ичне 
 ка рактер ис тик е физичк е  ст руктур е  на се ља  
и јач ањ е њ ихово г  поз ит ивног  идентит ет а;  
а ртику лисање  к валите тн е архи тек ту ре кој а ће 
одра жавати н ив о  култу ре   гра ђења,  сав ре мени 
ко нц еп т  и вез у с а  коренима   ре гиона лног кар-
ак тера;

•  про мо висањ е постојеће  и  креирањ е  нових вре-
дности  у  пр еделу ко ј е  су од  посебно г  значаја 
з а  ра звој;

•  санацију и  кре ир ањ е нових в ре дн ости у  
п ределима  гд е с у оне   дег радиране ;

•   у скл ађивањ е р аз воја са  с пецифи чн им  р азвој-
ним  и рег ионалн им  к арактер ом  п редел а; 

•   деф инисањ е з аштите  ја вно г инте рес а, пла-
ни ра ње  рацио нал не упот р еб е  и кориш ће ња  
п ростор а,  о др еђива ње  развој них  приорите та , 
 пропис ив ање пр оп озиције  за штите п ростора и  
утв рђивање  п ра вила уређе ња  и гра ђењ а.

Слика 3а. С трук ту ра пр ед ела 
атара на сеља Тр ши ћ
Figur e 3a: The la nd scape  
s tr uctur e  of  the T rš ić village 

С лика 3 б.  Структура пре дела  
манасти ра  Трноша са  
о кр ужењем
Fi gu re 3b:  T he  landscape  
st ru ct ur e of t he  m on astery  
T ronoš a  sur roundi ng s

Дра ган Цви јић, Ми ла Ри стић, Не ве на Ва си ље вић, Бо рис Ра дић, До брин ка Јо кић, Ми лош Ву ке лић
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Плано м  је потре бн о предви де ти  да упра вља-
ње зашт ит ом, р азвојем ,  уређењ ем и коришћ ење м 
културн ог  предела  Трш ић-Тро но ша  тр еба да  се 
 заснива  на  развој но- управљ ачк им докуме нти ма 
(пр огр ами и п ла но ви уп рав ља ња  природ ни м  и 
к ултурн им  д об рима),  из во ри м а ф инанси ра ња, сти-
мул ат ивн им полит ик ама , инсти ту цио налној п одр-
шц и,  информати чкој,  пр омо терско -м аркет инш ко ј,  
истра жи вачкој  и д ругим п одршкама . И звори 
 финансир ањ а развој а и заш т ит е п ланског  п од ручја 
т реба да  з ави се од врст е при ор итетн их  пр ој еката  и 
нивоа  надле жно сти. Осн овне лини је  финанси рања 
тре ба  да чин е  буџетска сред ства, кре ди тн а средс-
тва  ф ондова и  банака , као и  учеш ће  у  различи тим  
програмима Ев ропс ке Уније у  циљ у кориш ће ња 
сре дст ава из  пр ед-приступних  и струк ту рних фо-
нд ов а ,  посебни х фо ндова,  к ао  и средст ва  могући х 
 концеси он ара ,  иностран их  донатор а и спонз ор а,  
грађа на  и инвес ти то ра.

З АКЉ УЧАК
Пр ист уп вред но ва њ у п редела у плани рању и 

заш ти ти  п р ост ора  тр ад иционал но  је би о у смерен  
ка  о чу вањ у  изузетних  пред ела и њ их ов ој  п асивној 
з аш ти ти заснован ој на  ек спертс кој  в ал оризаци ји 
и сп ровођењу од ст ране држав ни х  ин ст ит уц ија. 
 Ова ка в прис туп је у пракс и  имао нез а до во љав ајуће 
 резулт ат е;  прво,  збо г и не рт ности  и  не ефикаснос ти 
 саме пр оц едуре и и мплементације  акти вности 
н а з аштити вреднос ти ,  а  потом  и збо г е кспертс-
ког  п риступа у ком ј е  занема рен а  улога лок ал ног 
ста нов ни шт ва у ов ом  процес у.  Наступила ј е про-
мен а  у  саглед ав ању  вредности  пр еде ла  ка о објек та 
истр аж ив ањ а. Холи ст ички и  тра нсдисци пл инара н 
приступ  д ефинисањ у вредност и  ку лт ур них п ред-
ел а поста о ј е узоран образац за прева зила жење 
н ас леђени х про бле ма .   Ипак, још увек је  по-
требно оба вит и мног о  истра жив ања да би с е циљ 
 до стигао.   

 Културни  пр ед ели на ст ају као  „ун ија при ро де 
и  култ ур е“,  а  дина мика пром ен а је рез улт ат перм-
анен тне интег рац ије људи  и  окружења.  С  растућ и м 
 дру шт веним и  е кон ом ск им ра звојем они п остају 
најос е тљи вија и  н ај уг рожен ија  места,  з бо г чега 
им  је  неопход но прилагодити з аштиту, планирање 
и упр ављ ање.  Упр аво је  т о  би о  разлог зб ог  ког  су 
ови п рос тор и п ост али „ лаб ор ат орије“ за холисти-
чка и т ран сдисци пл инарна  ис траживања .   

Као  и у с в ет у,  култ урни  пр ед ели у Србиј и 
с у подр уч ја  кој а зауз им ају ве ће  по вршине  од  
аутентичних а мбиј енталн их  целина,  за штићени х 
 околин а Н КД  и ли прост орн о- културно- ис т-
оријски х  це лина.  К ар актеришу  их  разно врс но ст 
предео ни х елем ена та, биол ошк а и кул ту рна ра-
зноврснос т,  од но с но  једин ств ен карактер  пр едела . 

Д анас се ин ст итуци он ална  зашт ита  ових прос то ра 
зас нив а на п рин ципу инт е гра лне зашт ит е тј. о чу-
вања кул ту рно г нас ле ђа од  изузетног  и в еликог 
 зна чаја за Р епу блику  С рбију, које је укло пљ ено у 
 је динств ен  пр иродни  ам бијент , к ао  и на  при нц и пу  
о др живог  ко ришћењ а  простора. Са времена к он це-
птуализ ац ија преде ла  захтева д а  се пр иступ утв-
рђивању  вредност и у  пределу не ограни чи  само 
на јед ну  в редност  ( култур ну ), в ећ да с е п рошири и  
н а утврђивање в редности непосре дно г  природ ног  
окру жења, јер су м ноги  од њи х већ заштић ен а 
природна  добра.

Да  би прост ор ни  развој  би о усме раван у скл-
аду са  свет ским т ре нд ов има,  ку лт урни пр ед ео  око 
сп ом ен кућ е Вук а С те фа новића Ка раџ ића и мана-
стира  Тро ноша тр еба  истраж ив ати као ј ед инствен  
об разац  ру ра лног ку лт урног п ред ела са  очу ваним 
п рир одним  це л ина ма и бог ат им  ку лтурно- ис-
торијск им  наслеђем  на ционалн ог  и међу нар одног  
значај а.  Природ не  и ств ор ен е вред нос ти подр учј а 
Тршић -Т ронош а образуј у  специфича н  каракт ер 
 културн ог  пр едела  ко ји се ф ор мирао и  р азвијао  
в ек овним  харм оничним  од носом п рироде  и 
 човек а. Фо рми ра на про ст орна  ст руктура у спешно 
о др жа ва везу са времен ог   нач ина живо та  с а српс-
ком  т радици јо м  као де ло м национ алн ог и денти-
тета. 

Са вр ем ено пла ни ра ње пре дел а  се првенс тв-
ен о бави  и стр ажива њем  одрживо ст и постој ећ ег  
и пла нир аног к ор ишћења  зем љишта у  о дносу  на 
 ка па ци тет жи во тне средине  и  ка рактер пр ед ел-
а,  д етерми нишу ћи гра ниц е као  и м огућност и з а 
орган изацију   др ушт вено-пр иродних  си ст ема у 
 пр осто ру .  О вакав  све обухват ан  концепт по тенцира 
 му лтифу нкц ионалан  ка ра ктер пр ед ела као и ме ре 
 за његову за шт иту и плани ра ње. Пр им еном ов ог  
концеп та  кр оз сме рн ице ППРС,  о дн осно и зра-
дом Студиј е о  карактеру  предел а  и предло жен ом 
заш титом и  у прављањем ПИ О Тршић- Тр оноша - 
 кул ту рни п ред ео  у каза но је на  з начај:
• о чувања  и  унапређ ењ а карак те ри ст ичне 
 ст руктур е  и  сл ике ку лтурно г  предел а  (морфо ло гија 
тере на, водо ток ови,  шу ме, живи це ,  засади ,  насе ља, 
о бје кти) и  заш ти ту  његов ог  и де нт ит ета;

• ин те гр алне з аш т ите, ко нз ер вациј е, 
 ре ви тали зације  и  с анациј е  п редео них  е леменат а 
к арактер ис ти чног  предеоног моз аик а зашт иће ног 
подру чја (е ле мен ата к оји  су де о култ ур ног насле ђа  
и  вредног  а мбијен та  рурал но г  типа п ре де ла);

•  утврђива ња   и праће ња  п ромена пред еон-
их елем ен ата кој и  с у нос иоци иде нт итета ово г 
к ултурног  пр едела;

•  кр еирања  но ви х вред но сти у  про стору од п ос-
еб ног зн ач ај а;

Пре део из у зет них од ли ка Тр шићТро но ша: сту ди ја ка рак те ра пре де ла  
као основ за за шти ту  и пла ни ра ње кул тур ног пре де ла
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• планирања  развоја по др учј а на п ри нципима  
о др живост и,  а у скла ду  са вредн ост има пр еде ла;

• про мо ци је пр иродних  вредност и и  култур но г  
на слеђа и 

• п о диз ања ниво а  св ест и на л окалном, р ег ион-
алном, наци он алном  и м еђ ународн ом  н ивоу о 
 вр едностим а  овог пр еде ла.

Сав ре мен им  планирањ ем  п редел а и  уређе њем  
прост ора,  усп ос тављање м п редложен е з аштит е 
п ри родног  доб ра и еф икасн им сист ем ом  управљ а-
ња  заштићени м  подруч јем,  могу  бити об езб еђени 
п ре дусло ви за о др живи пр осто рни раз во ј кул-
турног  пр едела Т рш ић- Троно ша .

Захвалн ос т
Вели к у п омоћ прил ик ом при ку пљања  по

датака  н а тер е ну  неопхо дн их за  израду  с тудије 
з ашт ите Пр едела и зу зетних одлика Т рш ићТр он
оша – култу рн и  предео п ру жили су  нам мр Дај
ана Ђедови ћ,  Ана Чубур ов ић и Мирос лав  Терзи ћ 
и з Цент ра  за култу ру „В ук Караџић“  из Лозн
ице, М илојк а С миљанић  и Ми лка Бабић из  Г ра дс
ке управе  г рада Лоз ниц а, Жар ко  Лучић  из ЈП Ср
бијаш ум е,  ШГ Борањ а  из Л ознице , Милорад Баји ћ 
и  Жељко  Васиље вић из Ма на сти рске ш ум е д.о.о из 
Л оз нице и Мара  Јеф ти ћ  из ман аст ир а  Троноша. 
О во м при ликом и м  се за хваљујем о.

За хв аљ уј емо се и  Д ејани Лу кић , Биља ни   Рељи 
 и  Живку Вукас овићу из  Зав ода за  з аштиту пр ир
ио де  Србиј е на стручној и техничко ј по моћи.
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Sum mary

Cultural landscape of Tršić-Tronoša surrounding 
the famous site “Memorial House of Vuk Stefanović 
Karadžić” in Tršić and monastery Tronoša near Lo-
znica. That cultural landscape should be seen as a 
unique experience of rural area with preserved natural 
units and rich cultural and historical heritage of both 
national and international importance, which is incor-
porated into the natural environment and with poten-
tial for development as a cultural and historical center 
of international and national significance. Natural and 
man-made values of the area Tršić-Tronoša form a 
specific cultural landscape of exceptional quality and 

LANDSCAPE  OF E XCEPTI ONA L  FEATURES  TRŠIĆ-TRONO ŠA:  
STUDY OF  LA NDSCAPE CHA RA CTERAS  A BA SIS FOR  PLANNI NG  
AND P ROTEC TION OF C UL TURAL  L AND SCAPES

landscape diversity, which developed in the course of 
centuries of harmonious relationship between nature 
and social needs. Spatial structure successfully main-
tains the relationship between modern life and traditi-
on as part of the national identity. 

Contemporary landscape planning is dealing with 
sustainability of existing and planned use of land in 
relation to the capacity of the environment and the 
character of the landscape as well as in relation to the 
limits and opportunities for the organization of soci-
al and natural systems in space. This comprehensive 
concept emphasizes the multifunctional character of 

Пре део из у зет них од ли ка Тр шићТро но ша:  сту ди ја ка рак те ра пре де ла  
као основ за за шти ту  и пла ни ра ње кул тур ног пре де ла

DRAGAN CVIJIĆ, MILA RISTIĆ, NEVENA VASILJEVIĆ, BORIS RADIĆ, DOBRINKA JOKIĆ, 
MILOŠ VUKELIĆ
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the landscape as well as measures for its planning and 
protection. Applying the concept of Spatial Plan of 
the Republic of Serbia, implementation the results of 
the Study of landscape character assessment and the 
proposed protection and management PIO Tršić-Tro-
noša - cultural landscape, would enable the following:
• Preservation of determined natural values and 
cultural goods;

• Preservation and improvement of the character-
istic structure and image of cultural landscape (mor-
phology of the terrain, watercourses, forests, hedges, 
plantations, settlements and buildings) and the protec-
tion of its identity;

• Timely and active integral protection and revital-
ization of natural values, cultural heritage and valu-
able environment of rural type as landscape elements 
of characteristic landscape mosaic of the protected 
area;

• Identifying and monitoring the changes of land-
scape elements and their values;

• Remediation and revitalization of damaged land-
scape elements, and encouraging positive impacts 
through mechanisms of landscape management;

• Creating new values at the area of special impor-
tance;

• Planning the development of the area on the prin-
ciples of sustainability and in accordance with the val-
ues of landscape characteristics;

• Promotion of natural values and cultural heritage 
and raising public awareness on the local, regional, 
national and international level on the values of this 
area.

Landscape of exceptional features Tršić-Tronoša 
- cultural landscape contributes to rural development 
in the region of western Serbia, providing the oppor-
tunity to further develop the services and commercial 
and economic activities. The rapid transformation of 
this cultural landscape, and primarily unplanned con-
struction in the protected environment of the famous 
site in Tršić, endangers the continuous and balanced 
evolution of its compact unity.    

Contemporary landscape planning and spatial 
development, the establishment of the proposed pro-
tection of the natural area, the effective system of 
protected area management would provide the pre-
conditions for sustainable spatial development of the 
cultural landscape Tršić-Tronoša.
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МУНИКА НА МОКРОЈ ГОРИ (ПРОКЛЕТИЈЕ) - Саопштење
BOSNIAN PINE AT MOKRA GORA (PROKLETIJE) - Release

Нусрет Прељевић1, Брахо Личина2

1Основна школа „Меша Селимовић“, Рибариће, 36309 Рибариће
2Државни универзитет Нови Пазар, улица Вука Караџића бб, 36300 Нови Пазар.

ZA[TITA PRIRODENATURE CONSERVATION

Извод: Муника (Pinus heldreichii Christ) 
је терцијарно реликтна и субендемична врста 
Балканског и Апенинског полуострва. Због 
своје реткости и малобројности увек је била 
интересантна научницима. Њена бројност и 
распрострањење је богатије за још један локалитет 
- Стрешник и нових седам стабала на Мокрој 
гори (Проклетије). Ова планина представља 
најсевернији део Проклетијског венца, која се 
простире између Метохије на југу и реке Ибра на 
северу

Кључне речи: муника, ново станиште, Мокра 
Гора, Проклетије.

Apstract: Bosnian pine (Pinus heldreichii Christ) 
is tertial relict and sub-endemic specie on the Balkans 
and Italy. Because of its rarit it was always interesting 
to scientists. Its abundance and distribution is richer 
for another site (Strešnik) and new 7 trees on Mokra 
Gora (Prokletije). This mountain is the northernmost 
part of Prokletije wreath, which extends between Me-
tohija in the south and the Ibar River in the north.

Key words: Bosnian pine tree, new habitat, Mo-
kra Gora, Prokletije.

 Муника (Pinus heldreichii Christ) је четинарско 
дрво висине преко 30 m које се најчешће јавља на 
кречњачким масивима, а ређе на серпентиниту 
и доломиту, на простору од Бугарске, преко 
Македоније, Грчке, Албаније, Србије, Црне 
Горе до Босне и Херцеговине (Херцеговачки 
део), као и малим делом ареала у Италији. На 
основу оваквог распрострањења овај терцијарни 
реликт представља и субендемит Балканског и 
Апенинског полуострва (Остојић и сар., 2013).

Од када су пронађена прва стабла мунике 
на Олимпу 1862. године (Christ), на Орјену 
1863. (Maly, према Шољан , 2011) и Златибору 
1871. године (Панић), муника је побуђивала 
интересовање бројних научника (Тошић 1959, 
1960, Видаковић 1982, Јовановић 1991, Јанковић 
1992, Маркишић 2002, Динић и Јанковић 2006) 
све до сада. Ова истраживања су подстицана 
њеном реткошћу и малобројношћу стабала на 
локалитетима на којима се она јавља. 

Мокра гора (Поглед 2155 m н.в.) представља 
најсеверније делове Проклетија, и у непосредном 

окружењу ове планине већ су забележена станишта 
мунике. Муника је заступљена на јужним падинама 
Неђината и Жутог камена у близини Дечана на 
метохијским Проклетијама (Јанковић, 1960), 
док се у црногорском делу Проклетија налази 
у граничном делу са Мокром гором, односно на 
Лазанском кршу, Хајли и Ахмици (Мартиновић, 
Маркишић, 2002). Осим на Проклетијама, муника 
расте и у непосредној близини на Пештеру у 
околини Сјенице и Пријепоља (Тошић 1959, 1960), 
као и на Златибору (Панчић 1871; Остојић и сар. 
2013).

У току вишегодишњег истраживања терена 
на Мокрој Гори, а у сарадњи са Природно –
математичким факултетом – Департман за 
биологију и екологију Универзитета у Новом 
Саду, утврђено је постојање 7 стабала мунике. 
Она се налазе појединачно на делу терена који 
се простире од Стрешника до Резервата природе 
Поглед. Истраживањем се дошло до података да 
су три стабла старија: прво је на самом узвишењу 
са јужне стране локалитета Стрешник (1903 m 
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н.в.), друго је такође на истом локалитету удаљено 
неких 200 m ка западу, а треће у резервату Поглед, 
у густој заједници бора кљивуља (Pinus mugo 
Turra) на око 2000 m н.в. Круне старији стабала су 
пречника око 5 m, док су четири млада стабла (сл. 
2.) налазе на простору између стабла. Као потврда 
развоја појединачних стабала и учешћа мунике у 
мешовитим састојинама, односно повећања броја 
стабала, указује присуство младих јединки овог 
бора. 

Као терцијарни реликт и субендемична врста 
Балканског и Апенинског полуострва која је 
веома ретка, муника на Мокрој Гори представља 
још један локалитет значајан за ову врсту. Број 
стабала је мали (укупно седам), али млада стабла 
пружају наду да се ова четинарска врста може 
распространити на станишту где је некада била 
бројна уз предузимање одређених мера заштите и 
очувања ових стабала и станишта.
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Сл. 1. Старије стабло мунике 
Fig. 1. An older Bosnian pine tree

Сл. 2. Младо стабло мунике на Стрешнику 
Fig. 2. A young Bosnian pine tree at Strešnik
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ОСВРТ НА КЊИГУ 
BOOK REVIEW 
УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНОМ БАШТИНОМ У ВОЈВОДИНИ
MANAGEMENT OF NATURAL HERITAGE IN VOJVODINA

уредници: Пузовић, С. и Пањковић, Б.; 
аутори: Пузовић, С.,Пањковић, Б., Туцаков, 

М., Стојнић, Н., Сабадош, К., Стојановић, Т., Виг, 
Л., Марић, Б., Тешић, О., Киш, А., Галамбош, Л., 
Пил, Н., Кицошев, В., Стојшић, В., Тимотић, Д., 
Перић, Р., Бошњак, T., Делић, Ј., Добретић, В. и 
Станишић, J.; 2015. Покрајински секретаријат 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине и Покрајински завод за заштиту природе. 
156 страница, 306 фотографија, 57 слика и мапа, 
2 табеле. ISBN 9788680182025.

Књига насловљена „Управљање природном 
баштином у Војводини“ је први значајан и 
свеобухватан рад који приказује коришћење 
модерних метода управљања заштићеним 
природним добрима у Војводини (северна Србија), 
са циљем унапређења заштите и обогаћивања 
регионалног биодиверзитета. Ову публикацију 
писали су аутори који имају дугогодишње 
теренско искуство у истраживању биљака, гљива и 
животињама, и који се такође истичу искуством у 
активној заштити у књизи приказаних заштићених 
подручја. Књига обухвата опис метода у заштити 
природе, спроведених у разним пројектима унутар 
17 заштићених природних добара, на укупно 
75 локалитета, у временском периоду 2002-
2015, представљањем употребљених стратегија 
управљања и постигнутих резултата. Аутори 
наводе детаље финансирања, а у појединим 
случајевима и политичку и друштвену позадину 
везану за спроведене пројекте. Мислим да је 
тај податак користан читаоцима у сагледавању 
целопкупне ситуације, јер финансијски извори и 
политички лоби који би подржао напоре у заштити 
природе у Србији је још увек мали.

 Генерално, књига је добро конципирана, са 
једноставном логичном структуром, написана 
на српском језику, а на крају књиге налази се 
кратак сажетак на енглеском језику. Након 
кратког увода, аутори детаљно описују коришћене 
методе током извођења пројеката заштите и 
управљања на одабраним природним добрима, 
што прате кратка дискусија и закључци. Сматрам 
да је корисно што су скраћенице употребљене у 
књизи објашњене одмах иза увода. Публикација 
приказује коришћене мере заштите и управљања 
у једном националном парку, десет специјалних 
резервата природе, два предела изузетних 
одлика, три парка природе и једном заштићеном 
станишту. Свако поглавље представља по једно 
заштићено природно добро. Логичка шема је по 
поглављима једнако конципирана, што повећава 
прегледност читавог рада. Аутори прво укратко 
приказују најосновније каратеристике заштићеног 
добра, и најзначајније врсте биљака и/или биљних 
заједница, гљива и животиња које је настањују. 
Циљеви и методе заштите су јасно приказани 
у посебној секцији, што сматрам да је корисно. 
Позадина и образложење потребног управљања је 
сажето написано у секцији „Изазови управљања“. 
Након тога следи опис управљања и заштита 
врста, у конкретним спроведеним пројектима за 
горе наведени врменски период. На крају многих 
поглавља једна секција приказује предузете и 
спроведене едукативне и промотивне активности, 
и описује изграђену инфраструктуру коју 
посетиоци заштићених добара могу да користе 
током посета. Изградњу инфраструктуре, попут 
едукативних стаза, сматрам битним, јер у њеном 
недостатку посетиоци несвесно могу да нанесу 
штету, нпр. у облику гажења површина које 
настањују осетљиве заштићене врсте.
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Комадање станишта и/или деградација разлог 
интензивног кориштења земљишта је један од 
најзначајнијих фактора због чега у пределима 
настају фрагменти станишта (Fahrig 2003). У 
Војводини је фрагментација станишта највише 
изражена у случају травнатих и низијских 
шумских станишта. У случају свих 17 природних 
добара, аутори дају податке о томе како и због 
чега су се станишта у скоријој историји изменила 
и који су фактори деградације. Укупно је 22 
влажних травнатих површина и плитких мочвара 
рестаурисано и побољшано, док је у случају 16 
пашњака, степских ливада и њива побољшању 
станишта допринело управљање вегетацијом 
испашом и кошњом.  Алувијалне и планинске 
шуме су ревиталоване на три локације, док су 
на шест локација ископана или очувана мала 
језера, а на 18 локација створена или измуљена 
линеарна водена станишта, депресије и латерални 
канали. Конструисани су и технички објекти 
који су привукли птице, као што су дупље или 
платформе за гнежђење, и хранилишта. На 
заштићеним површинама аутори детаљно описују 
употребљене модерне методе управљања. На 
пример, за ревитализацију плавних подручја 
на подручју Специјалног резервата природе 
„Горње Подунавље“ копани су нови канали који 
доводе свежу воду из Дунава, која је од изузетне 
важности за мрест риба. Поред риба, ова врста 
ревитализације и управљања погодује многим 
другим групама, попут васкуларних мочварних 
биљака, водоземаца, птица итд. Управљање 
вегетацијом помоћу испаше стоке је првенствено 
коришћено да би се спречило ширење 
жбунасте вегетације. Гажење и испаша говеда у 
Специјалном резервату природе „Засавица“, и 
интензивна испаша оваца у Националном парку 
„Фрушка гора“ је успешно спроведено. Поред 
тога што ова врста управљања има значајан 
ефекат на очување травнатих површина, она тако 
омогућује и опстанак разноликих станишта у 
пределима које погодују широком спектру врста, 
и такође омогућава опстанак гастро-културолошке 
традиције у Војводини. На неколико локација 
травнате површине су одржаване кошњом (нпр. 
Специјални резерват природе „Пашњаци велике 
дропље”) или уклањањем вегетације (нпр. бара 
Шаркањ у Специјалном резервату природе „Горње 
Подунавље“) чије су функције такође уклањање 
непожељне жбунасте вегетације и очување врста 
карактеристична за та станишта.

Осврт на ову публикацију завршавам мањим 
критикама. На крају поглавља које приказује 
радње на разним наведеним заштићеним добрима 
био би пожељан кратак енглески сажетак, 
што би проширило круг заинтересованих 

читалаца у ширем региону. Графикони који 
приказују статистике су слабог квалитета и 
тродимензијални приказ је сувишан. Сматрам да 
је исписивање научних назива врста код првог 
помињања потребно, што у неколико случајева 
није испоштовано. Поред поменутих мањих 
примедби, сматрам да је објављивање ове књиге 
напредан и користан подухват, јер сумира напоре 
у примењеној заштити природе у земљи где је 
свест о потреби заштита биолошке разноликости 
мала. На крају указујем на то да ова књига има 
потенцијал да буде основа за будуће пројекте 
у заштити природе, где ће се користити и/или 
развити приказана средства управљања.

Thomas Oliver Mérő

Department of Tisza Research,  
Center for Ecological Research,  
Hungarian Academy of Sciences

Друштво за заштиту и  
проучавање природе  НАТУРА, Србија
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 Има особа које се труде да кроз живот прођу незапажене. И Габријела Чех је по свом односу 
према околини била таква. Тиха, уздржана и ненаметљива, одавала је утисак особе широких видика и 
високе образованости. Дипломирала је на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу 
2001. године. Као архитекта најпре је радила у предузећу „Invest Projekt“ у Нишу, а крајем лета 2004. 
године долази у Завод за заштиту природе Србије у Одељење у Нишу, где је била виши стручни сарадник 
за послове урбанизма и просторног планирања.

 Промена посла и нова средина, иако није имала старије колеге архитекте подстакли су је да 
открива положај архитекте и урбанисте у заштити природе и животне средине. У тој улози снашла се 
одлично. Педантна, прецизна и марљива, успевала је да на најбољи начин заштити интересе природе 
и животне средине при анализи просторно-планске документације, од сложених инфраструктурних 
система до стихијске викенд градње која све више угрожава и најочуваније и заштићене пределе у 
Србији. А то није било лако, јер инвеститори често не схватају аргументе природе, простора и наслеђа. 

Посебно је волела да на терену истражује народну архитектуру, традиционалне елементе економског 
дворишта и споменичко наслеђе. Њени текстуални прилози за Суву планину, Ртањ, Таткову земуницу, 
Озренске ливаде и Гружанско језеро допринели су да те студије заштите покажу сложеност система 
заштите природе и њене интерактивности са људима. Учествовала је и у запаженој монографији 
„Мониторинг стања животне средине Сићевачке и Јелашничке клисуре“. Осим тог пројекта, учествовала 
је и у Пројекту прекограничне сарадње „Еко-стаза  у долини реке Јерме“.

 Заљубљеник у народну архитектуру Балкана, естета и сензибилна особа, Габи се трудила да 
превазиђе своје проблеме и потешкоће. На том путу често није била схватана. Упркос томе и болести, 
носила је жеља за послом, новим задацима и теренима. Пожртвованост коју је исказивала према 
породици, носила је у себи нечујно и само по занетости послом, понеко је препознавао сложеност 
животног пута по којем се кретала и ненадано отишла.

 Са неверицом и тугом опет у лето, опраштамо се од Габријеле Чех, архитекте и заштитара, које 
ћемо се сећати са пијететом.

 Нека јој је вечна слава.

Др Душан Мијовић

In memoriam
 
Габријела Чех, дипл. инж. архитектуре  (1973-2016)
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