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Активне мере заштите на унапређеоу 
бипдиверзитета СРП „Царска бара“ 



Основне карактеристике Резервата  

Налази се у Средоем Банату, југпзападнп пд 
Зреоанина, у алувијалнпј равни међуречја Тисе и 
Бегеја.  

 

Заштићена ппвршина 
изнпси 4726 ha 

 
Представља аутентичан 
мпзаичан сплет језерскп – 
рибоачких, речних, барских, 
мпчварних, ливадских, 
слатинских, степских, 
шумских и праничних 
екпсистема 
 

 





Природне вредности 
 

• Изузетнп бпгат екпсистемски и специјски диверзитет. 

• Прирпдне вреднпсти Специјалнпг резервата прирпде “Царска бара” виспкп су 
пцеоене збпг ппстпјаоа пкп 500 биљних врста, 239 врста птица (пд кпјих се 
свих псам еврппских врста чапљи гнезде на пвпм прпстпру), 20 врста риба, 
кап и 30 врста сисара ретких за пвп ппдручје (видра, текуница, шумска-мрка 
вплухарица, дивља мачка и др.), а пд ппсебнпг значаја су и рибоачка језера 
кпја се налазе између две пдвпјене прпстпрне целине заштићенпг ппдручја. 

 



 

  
• Очуваое извпрнпсти и прирпдних пдлика ппплавнпг ппдручја Старпг Бегеја, 

кап и ливадских станишта на заслаоенпм земљишту у Бптпшкпм, 
Фаркаждинскпм и Мужљанскпм риту; 

• Одржаваое разнпликпсти и мпзаичнпсти станишта, кап пснпве за 
пбезбеђиваое биплпшке и предепне разнпврснпсти; 

• Усппстављаое ппвпљнпг впднпг режима, уз уважаваое интереса заштите 
прирпде и впдппривреде; 

• Спречаваое сукцесије вегетације и пбрастаоа влажних ливада жбуоем , 
ппдстицаоем  редпвнпг оихпвпг кпшеоа уз Стари Бегеј (Перлеска бара, 
Сарачица, Мала и Велика Греда) и пашареоа у Бптпшкпм и Мужљанскпм риту; 

• Очуваое аутпхтпних шумских станишта уз Стари Бегеј, планским сузбијаоем  
инвазивних дрвенастих врста (пенсилванијски јасен, багремац, негундпвац), 
те пбнпвпм и негпм аутпхтпних врста (дпмаћа врба и тпппла, храст лужоак); 

• Усклађиваое свих пблика туристичкп-рекреативнпг и привреднпг 
кпришћаваоа прпстпра (шумарствп, впдппривреда, ппљппривреда, сппртски 
рибплпв, излетништвп, експлпатација трске, кпшеое, пчеларствп), са 
прирпдним капацитетпм прпстпра; 

• Презентација прирпдних и културних вреднпсти кап јединствене целине, ради 
пчуваоа и пдрживпг развпја ппдручја. 

Циљеви заштите 



• 2009. - 2015. вршенп је кпшеое зељасте вегетације и уклаоаое дрвенастпг растиоа. 
Обухваћена је ппвршина пд пкп 50 ha, у пквиру режима заштите II степена, на 
лпкалитетима Велика греда, Мала греда и Сарачица 

А) РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПЕРЛЕСКИХ ЛИВАДА 

2008. 
2011. 



• Активнпсти су заппчете 2011. гпдине кпд Старпг Бегеја, на левпј и деснпј пбали (ппдучје 
ппд режимпм заштите III и маоим делпм II степена) и реализују се фазнп.  

• Дп 2012. засађенп је укупнп 1.150 садница храста лужоака и ппљскпг јасена, на дужини 
пд 700 m уз Стари Бегеј.  

• У перипду 2013 – 2015. активнпсти су прпширене и на Мужљански рит, на ппдручје ппд 
режимпм заштите III степена, где је засађенп 8.000 садница храста лужоака и ппљскпг 
јасена.  

Б) УКЛАОАОЕ ИНВАЗИВНИХ И САДОА АУТПХТПНИХ ВРСТА БИЉАКА 



• 2002. и 2004. заппчете су активнпсти у циљу ппбпљшаоа впднпг режима. Највећи захват на  
измуљиваоу кприта Старпг Бегеја извршен је 2008, када је пдстраоенп 16.500 m3 муља у 
дужини пд 800 m (ширина 35 m и дубина 1,5 m). 

• Активнпсти су настављене 2012, када је изграђена талпжница на излазнпм каналу рибоака ка 
црпнпј станици и пчишћени канали кпји ппвезују Стари Бегеј са Царскпм барпм 

• Прпјекат „Лимнплпшка истраживаоа на ппдручју СРП „Царска бара“ у циљу заштите живптне 
средине“, реализпван је фазнп тпкпм 2003., 2004., 2010., 2013. и 2014. гпдине 

В) УПРАВЉАОЕ ВПДНИМ РЕЖИМПМ 



• пптребнп је наставити ревитализацију псетљивих станишта, кап штп 
су измуљиваое кприта Старпг Бегеја и чишћеое Перлеских ливада, и 
ширити их на друге лпкалитете.  

• Пптребнп је израдити ппсебне правилнике п впднпм режиму у 
ппјединим делпвима заштићенпг ппдручја, штп би пмпгућилп 
усклађиваое интереса впдппривреде и заштите прирпде, кап и 
решаваое питаоа пражоеоа впде из рибоака изван Резервата.  

• Пптребнп је и спрпвпдити планскп уклаоаое инвазивних врста 
биљака, уз оихпву замену аутпхтпним врстама 

• Треба стимулисати спрпвпђеое традиципналних делатнпсти, пппут 
пчеларства и сече трске, кпје пмпгућавају пдржаваое и унапређеое 
станишта стрпгп заштићених и заштићених врста, уз брендираое 
прпизвпда и ппмпћ лпкалнпм станпвништву.  

• ппдстицати ппстепени прелазак на прганску прпизвпдоу у циљу 
пчуваоа прирпдних вреднпсти, уз едукацију лпкалне заједнице п 
преднпстима пласмана и кпришћеоа пргански прпизведене хране 

Активне мере заштите за будућност 



natasa.pil@pzzp.rs 

http://www.pzzp.rs  

Хвала на пажои 


