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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине расписао је 
оглас за јавну набавку на тему „Биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста у 
АП Војводини у 2015. години“ бр. 130-404-179/2015-02, редни број ЈН ОП 12/15 дана 17. 7. 2015. 
године. Као једини понуђач, на оглас се јавио Покрајински завод за заштиту природе, те је понуда 
Завода оцењена као прихватљива. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине и Покрајински завод за заштиту природе дана 20. 7. 2015. године 
потписали су уговор о јавној набавци услуга у отовреном поступку  под предметним називом, 
заведеном у Покрајинском заводу за заштиту природе под бројем 06-1257/5. 

Покрајински завод за заштиту природе, као извршилац ове услуге, био је у обавези да, према 
методологији, која је била прописана у огласу за јавну набавку, изврши до 1. 12. 2015. мониторинг 
следећих индикаторских строго заштићених врста биљака и животиња: банатског божура (Paeonia 
officinalis subsp. banatica), панонског скакавца (Acrida ungarica), мргуде (Umbra krameri), крсташа 
(Aquila heliaca) и текунице (Spermophilus citellus), на основу члана 12. наведеног уговора. Укупна 
вредност уговорених услуга била је 416.000 динара. 

На основу члана 3. наведеног уговора, Покрајински завод за заштиту природе, као извршилац 
услуга дефинисаних  уговором, доставља Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине резултате услуге у виду извештаја у дигиталном и штампаном облику. 
 
 
 
 

Др Биљана Пањковић, 
директор 

Покрајинског завода за заштиту природе 
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МОНИТОРИНГ БАНАТСКОГ БОЖУРА (Paeonia officinalis                        
subsp. banatica)  У ВОЈВОДИНИ 

Вида Стојшић, Ранко Перић, Сара Рилак 
 

Род божура (Paeonia L.) обухвата тридесетак зељастих, ређе дрвенастих врста 
распрострањених у Европи, Азији и Северној Америци. У Србији је познато 5 домаћих, дивљих 
врста божура. Овоме треба додати још 3-4 украсне врсте са бројним култиварима и гајеним 
варијантама домаћих и страних врста.  

Од домаћих врста је најпознатији косовски божур (P. peregrina Miller), а поред њега су 
забележени: планински или мушки божур (Paeonia daurica Andrews, стари назив: Paeonia corallina 
Retz.), женски божур (P. officinalis L.), степски божур (P. tenuifolia L.) и P. arietina G. Andrews (syn. P. 
corallina var. pubescens Vis. и P. mascula (L.) Mill. subsp. arietina (G. Anderson) Cullen & Heywood). 
Женски божур је заступљен са две подврсте: типском (subsp. officinalis) и банатским божуром 
(subsp. banatica (Rochel) Soó). (слика 1.) 

 
Слика 1:  Банатски божур у цвету (2015) Слика 2: Станиште са светлом храстовом  

шумом на Фламунди 
 

Божури у Србији расту у различитим географским варијантама светлих храстових шума, 
осим степског божура који се јавља, како му име каже, само у  степској вегетацији Делиблатске 
пешчаре и источне-југоисточне Србије. Све врсте припадају групи ретких, угрожених и заштићених 
представника националне флоре а међу њима је најређи банатски божур (P. officinalis subsp. 
banatica) који је у Србији строго заштићена и критично угрожена врста. То је ендемска подврста 
Панонске низије, позната са неколико локалитета у свету: планина Мечек у Мађарској, околина 
Базјаша у Румунији и Делиблатска пешчара у Србији. Иако је банатски божур раније био 



Биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2015. години 

 

Покрајински завод за заштиту природе                                                                                                          2 

распрострањенији на Делиблатској пешчари, тренутно опстао само на микролокалитету Фламунда 
у централном делу пешчаре, у шумској заједници виргилијанског храста и пасдрена (Rhamno-
Quercetum virgilianae Gajić, 1983). Новијим истраживањима утврђено je да се у овом делу 
Фламунде јављају састојине деградоване шуме храста лужњака и степског лужњака (Динић и др., 
2002). Овај локалитет је од изузетног значаја и самим тим што је врста овде први пут откривена и 
описана као нова за науку од стране Антона Рохела (Anton Rochel) 1828. године, што га чини тзв. 
класичним локалитетом (locus classicus). (слика 2) 

Методологија  

Картирање  јединки је спроведено на експерименталној површини на две сталне и једној 
пресађеној групи божура, где је постављено укупно 17 сталних квадрата. Основна јединица 
картирања је  квадратна мрежа 1×1 m са прецизношћу мерења у центиметрима. Код сваке 
јединке је праћена узрасна структура, уцртан просторни распоред у квадратима и узети њихови 
основни биометријски подаци (висина, дијаметар, дужина листова и број плодова – мешкова 
(слика 3)).  Код сваке групе божура су обављена фитоценолошка снимања. Узрасни стадијуми 
јединки су означени као: репродуктивни адулти (Ra), виргинилни адулти – јединке са зачетком 
цветног пупљка које у текућој години не цветају (Virg.a),  вегетативни адулти (Va) и јувенили - 
клијанци (jj). 

 

 
Слика 3: Плод са 4 мешка, семена (детаљ) 

 

Степен угрожености и заштита врсте 

У складу са критеријумима за процену степена угрожености међународне организације за 
заштиту природе (IUCN), банатски божур је сврстан у категорију крајње угрожених врста (CR) и  као 
такав одређен је и у Црвеној књизи флоре Србије (Пал,Стојшић, in ed Стевановић, 1999). На основу 
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива (“Сл. гласник РС”, бр. 5/2010), штити се као строго заштићена врста. 

Просторна заштита  банатског божура је успостављена у оквиру заштите Специјалног 
резервата природе “Делиблатска пешчара”. На станишту,  на локалитету Фламунда је установљен 
режим заштите I степена (оделење 314). Овај локалитет је уједно и станиште већег броја строго 
заштићених врста, од којих је најзначајније, до сада једино очувано налазиште крајње угрожене 
врсте панчићевог пелена (Artemisia pancicii), као и заштићених врста: гороцвет (Adonis vernalis), 
степски божур (Paeonia tenuifolia), бадемић (Prunus tenella), ниска перуника (Iris pumila) и степски 
лужњак (Quercus pedunculiflora).  
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Конзервациони статус 

Постојање критично мале популације банатског божура и станишта богатог ендемима и 
реликтима, условило је спровођење ограничених активних мера заштите, као и обазривост при 
избору метода и поступака за његово очување. Отуда су примењени методолошки поступцима и 
позитивна искуства стручњака из Мађарске (отварање чистина са пресађивањем једног броја 
виталних јединки) као и све друге методе којима се не нарушaва стање критично мале популације. 
У случају када се популација смањивала, нарочито њена репродуктивна способност (2000, 2001), 
редовно је праћено стање са плевљењем и одстањивањем изданака дрвенастих врста у 
границама микростаништа са популацијом банатског божура, а изостале су све друге 
интервенције. 

Бројност популације је у протекле две деценије од једва 40 - так вегетативних јединки 
(јувенила) повећана на просечно 60 до 80 јединки. У годинама када су спроведене активне мере,  
са већим интервенцијама на уклањању жбуња, јављало се и преко 100 јединки. Од 1996. године, у  
три наврата је спроведено уклањање жбунастих врста, а 2011 и 2012. године је урађена санитарна 

сеча и прореда у шумској састојини. Успостављено је цветање и плодоношење, с тим да број 
репродуктивних јувенила варира, у односу на станишне услове.  

МОНИТОРИНГ ПОПУЛАЦИЈЕ И СТАНИШТА 

Активне мере заштите са мониторингом стања (динамика популације) 

Према првим подацима од стручних сарадника Покрајинског завода за заштиту природе, 
мр. Браниславе Шајиновић и инж. Радомира Милића, садржаних у документацији Завода: 
извештаји, службене белешке, карте 1978 - 1989. године), популација је била критично мала, са 
око 40 јединки, које нису цветале и плодоносиле.  

Активне мере заштите са просветљавањем популације и вегетативним пресађивањем 
изданака на примарном станишту су спроведене на основу искустава ботаничара из Мађарске, где 
је утврђено да се биљка шири на шумским чистинама на Мечеку (Csapody, 1982).  

Прво просветљавање станишта у 1994. години довело је до појаве јувенила (клијанаца), а 
наредне, 1995. године је отворена чистина и пресађени ризоми вегетативних и репродуктивних 
јединки из II групе популације божура.Током наредне 3 године (до 1998), број јединки је 
удвостручен (114), а популација се након предузетих мера на примарном станишту видно 
обновила, са појавом репродукције из семена (клијанци), а 1/5 од укупног броја јединки је 
цветала и плодоносила. 

Поновно обрастање жбунастих врста довело је до стагнације популације, што је потврђено 
алалопатским истраживањима на станишту и констатовано инхибиторно дејство великог броја 
жбунастих и зељастих биљака, на основу присутних фенолних киселина у земљишту и стељи 
(Ђурђевић и др., 2000). 

Истовременим вегетацијским истраживањима лужњакове шуме на станишту, добијени су 
слични резултати, када је утврђено да је поновно обрастање густог спрата жбунова (глог, пасдрен, 
куриковина, трепетљика, свиб и др.), поред осталих услова средине, један од  угрожавајућих 
фактора за развој и опстанак банатског божура (Динић и др., 2002). 

У недостатку примене других метода на примарном станишту („in situ“ условима) 2001. 
године спроведено је  исклијавање семена у “ex situ” условима, у Заводу за семенарство (Институт 
за ратарство и повртарство, Нови Сад). Међутим, позитивних резултата није било ни након 
третирања семена инфрацрвеним зрацима. У преписци сарадника института са The Royal 
Horticurtural Garden, Wisley (Енглеска) добијена су одређена стручна упутства о неопходности 
мировања семена и условима за  клијање, са препоруком засејавања на природном станишту. 
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У оквиру популационих 
истраживања (Stojšić et al. 2004), 
применом  методе матричних модела 
(Caswell, 2001), урађена је демографска 
анализа популације којом је 
констатовано да је примењена метода 
просветљавања деловала у наредним 
годинама на тенденцију повећања 
популационог раста, који се након 3 
године губи без поновних интервенција. 
Поред тога, прогнозе за обнављање 
популације из семена су изузетно 
неповољне.  

 
Слика 4: Популација у  

периоду цветања, II група (2015) 

 

 

После бомбардовања 1999. 
године цветање је у потпуности изостало, 
а у наредним годинама се број 
репродуктивних јединки постепено  
повећавао тако да је у 2009. години, 
након десет година, достигнута 
некадашња репродуктивна способност 
популације, са 22 јединке у цвету  (оштећено 5 јединки ломовима околног дрвећа). Након овог 
периода, све до 2012. године околна стабла трепетљике су представљала највећу директну 
опасност за очување популације, када су се стабла обрушавала у периоду цветања. У 2011 је  због 
тога евидентирана најмања бројност репродуктивних (3) и укупног броја јединки (30). Након 
оштећења популације 2009. године, хитним интервентним мерама уклоњена су сува стабла, а 

2012. је спроведена и плански усмерена санитарна 
сеча када су уклоњена околна стабла на 
микростаништу, која су претила да оштете 
популацију. Током последње 3 године популација 
се постепено опоравља, тако да је у 2015. години 
(слика 4) забележено постепено повећање 
популације са 8 репродуктивних, 7 виргинилних 
(указују на могућност појаве већег броја цветова 
наредне године), 2 јувенила (клијанца), укупно 84 
јединке (графикон 1,2). 

Сваке године се уклања део спрата жбунова 
који праве већу засену на станишту, поготову у I 
групи популације банатског божура, у којој је 
смањен број јединки, а цветање у потпуности 
изостаје (слика 5). 

 

 

Слика.5: Уклоњена жбунаста вегетација на 
микростаништу I групе популације  
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Графикон 1, 2:  Бројност 
јединки и процентуални 
однос узрастних стадијума 
популације банатског 
божура за период 1998-2015. 
године  
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Угрожавајући фактори 

Узроци нестајања банатског божура су првенствено историјски, услед дуготрајних 
историјске промене преглацијалне, а потом постглацијалне климе, у којој се одвијала генеза 
земљишта, а паралелно су текли процеси еволуције флоре у Панонској низији. Пресудна улога 
односи се на коришћење природних ресурса, нарочито сечу шума, а после и деградацију светлих 
храстових шума која представљају природна станишта ове осетљиве врсте. Поред тога, банатски 
божур је био угрожен због своје декоративности, необичне елеганције и крупних ружичастих 
цветова, због чега су га пресађивали у баште, а и до данас су врсте овог рода предмет узгоја нових 
хортикултурних сорти. 

У односу на климатске промене уочена је зависност цветања, односно плодоношења у 
односу на касне мразеве у мају месецу, који у великој мери утичу на смањење репродуктивности 
популације. Смањење бројности популације у 2007. години и репродуктивних адулта на половину 
(од 14 на 7 примерака) десило се због температурних осцилација на Фламунди, где су климатски 
услови најекстремнији у односу на цело подручје Делиблатске пешчаре. После благе зиме без 
снежног покривача и топлих пролећних дана, (у априлу дневна темепература до 250C, а ноћна и 
до – 40C), у мају, пред цветање божура, десили су се јаки јутарњи мразеви. Према усменом 
саопштењу на лугарници Корн, на око 2km од станишта на Фламунди, температура је 4. маја 
износила  - 40C. То је условило појаву већег броја виргинилних адулта (8), који због ниских 
температура нису могли цветати ни плодоносити и заустављени су у фази развоја цветних 
пупољака. 

Активности на редовном одржавању трајне квадратне мреже  

У циљу добијања реалних података о распрострањењу и појављивању сваке јединке 
банатског божура потребно је периодично обнављати квадратну мрежу, због прецизности 
мерења у центиметрима. У 2015. години је комплетно обновљена мрежа постављањем нових 
багремових кочића и затезањем канапа,  да би се остварио  континуитет у прецизности катрирања 
индивидуа и старосне структуре популације. (слика 6, 7) Подаци о картирању сваког трајног 
квадрата се периодично уносе на квадратну мрежу и очитавају се годишње промене у распореду, 
покровности и узрасној структури у обе групе популације. 

 

 

Слика 6, 7: Постављена нова квадратна мреже на 
микростаништу I и II групе популације банатског 
божура 2015. године 
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План активности и мере заштите 

У наредном периоду је потребно наставити са реализацијом Програма реконструкције 
шумске састојине на Фламунди у сарадњи са управљачем СРП «Делиблатска пешчара», ЈП 
«Војводинашуме», Шумско газдинство „Банат“. До сада су ове активности спровођене у сарадњи 
са Заводом и у неопходном обиму, који је искључио могућност директног утицаја деградације 
ових светлих храстових шума на Фламунди. Да би се ове активности спровеле потребно  је да их 
управљач планира, односно угради у годишње програме управљања у смислу очувања и обнове 
станишта строго заштићених врста у заштићеном подручју.  

У циљу елиминисања алелопатски и други негативних, конкурентских  утицаја дрвенастих 
врста, одређују су мере на реконструкцији светле храстове шуме:  

 Уклањање преосталих дрвенастих и жбунастих стабала трепетљике у састојини; 

 Чишћење жбунастих врста у пресеку круне старих стабала храста; 

 Уклањање жбунастих врста које праве засену и онемогућују раст и развој постојећег 
подмлатка храстова на станишту; 

 премазивање камбијума селективним пестицидима (по прибављеној сагласности 
надлежног министарства)  за сузбијање поновног појављивања изданачке шуме на 
станишту.  

С обзиром да се тенденција обнављања и увећања популације није одвијала у очекиваном 
периоду, када је дошло до деградације шуме и смањења бројности и виталности популације, 
покушаје пресађивања (интродукција) виталних примерака банатског божура на одређена слична 
станишта у светлим храстовим шумама на Делиблатској пешчари је могуће спровести тек након 
опоравка популације и увећања степена репродуктивности. Такође би се могла спровести «ex 
situ» заштита са исклијавањем преко културе ткива у Институту за биолошка истраживања 
«Синиша Станковић», с обзиром да се у једном покушају није успело, а сваки други покушај није 
био оправдан због ограничене репродуктивне способности популације у последњих десет 
година..  
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МОНИТОРИНГ ПАНОНСКОГ СКАКАВЦА (Acrida ungarica                     
(Herbst, 1786)) У ВОЈВОДИНИ 

Мр Наташа Пил 
 

Панонски скакавац (Acrida ungarica (Herbst, 1786)) представља изузетно ретку врсту 
инсекта на простору Европе (Слика 1). У Европи су познате две подврсте, од којих 
Acrida ungarica ungarica (Herbst, 1786) насељава претежно југоисточни део континента (Pellissier et 
al., 2011). Сматра се панонским ендемитом, док северну границу распрострањења представља 
област Карпата. Наведена је на Црвеним листама Пољске, Украјине, Чешке и целокупног 
Карпатског региона (Krištín et Iorgu, 2014), где се сматра угроженом по IUCN-у (Witkowski et al., 
2003). Врсту карактерише издужена глава. Величина одраслих мужјака се креће од 35 до 45 mm, 
док су женке нешто веће, од 65 до 75 mm. Боја тела варира од зелене до смеђе, са шарама у виду 
пруга и тачака црне, ружичасте и беле боје. Насељава отворена ксеротермна станишта, пре свега 
ливаде на песку и степска станишта са мањим и већим утицајем човека. Одрасли примерци се 
појављују у касно лето. У зависности од типа вегетације варира боја јединки, као метода скривања 
од грабљиваца, с тим што су 
женке специјализованије због 
слабије моћи дисперзије 
(Pellissier et al., 2011).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1: Acrida ungarica 
 

 

Досадашња истраживања 

Панонски скакавац је присутан на различитим ливадским стаништима, са мање или више 
заслањеном подлогом, у Специјалним резерватима природе „Царска бара“, „Делиблатска 
пешчара“, „Горње Подунавље“, „Окањ бара“, „Пашњаци велике дропље“, „Засавица“, Парковима 
природе „Камараш“ и „Палић“, и Пределу изузетних одлика „Караш – Нера“.  

Забележен је и на просторима предвиђеним за стављање под заштиту „Кањишки јараши“, 
„Лесне долине реке Криваје“, „Моровићко - Босутске шуме“, „Римски шанац“, „Слатине долине 
Златице“ и „Потамишје“. 

Такође, у оквиру станишта еколошке мреже, дизајниране на основу Уредбе о еколошкој 
мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 120/2010), постоје подаци о присутности ове врсте унутар полигона 
Моноштор – Црна бара (ЧОК 08), Слатине код Јанковог моста (ЗРЕ 19), Мошоринске ливаде (ТИТ 
05б и ТИТ 05ц), и Долина између Селеуша и Алибунара (АЛИ 05). 
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Резултати праћења распрострањености у 2015. години 

Током теренских истраживања спроведених у септембру 2015. године, панонски скакавац 
регистрован је на седам локалитета на подручју средњег Баната (Слика 2). Четири станишта су 
унутар постојећих полигона еколошке мреже, једно станиште се налази унутар граница СРП 
„Слано Копово“, док су два станишта забележена као нови полигони унутар еколошке мреже (код 
Новог Бечеја и Арадца).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2: Распрострањеност Acrida ungarica у Војводини (зелено-заштићена природна добра, љубичасто- 
подручја у поступку заштите, жуто- станишта строго заштићених врста) 

 

Процена бројности популација вршена је хватањем јединки ентомолошком мрежицом и 
методом трансекта, након чега је вршено прерачунавање бројности на целокупну површину 
одговарајућих станишта (ливада, слатина) за ову врсту. Бележено је и присуство јединки 
светлосмеђе до зелене боје и утврђено је да боја већине јединки зависи од боје вегетације, што је 
у корелацији са Pellissier et al. (2011). С обзиром на то да станишта нису једнолична, различите 
биљне врсте током обиласка терена су биле различите боје, тако да је на свим стаништима 
забележено присуство и зелених и смеђих примерака. Такође, утврђено је да су мужјаци углавном 
били зелене боје, док су женке биле светлосмеђе боје. 

1. Буџак и Пактов (НБЧ 04) 

Локалитет се налази јужно од Новог Милошева (Слика 3). Обухвата површину од 1557,99 
ha. Највећу површину заузимају слатине (70%), док су у нижим деловима присутна мочварна 
станишта (10%). На локалитету постоје преорани делови на највишим тачкама надморске висине 
(15%). 

Утврђена је апроксимирана бројност популације панонског скакавца од 27265 јединки, 
односно, 25 јединки/ha слатина на локалитету.  
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На локалитету је присутна испаша два стада стоке, што не представља проблем за опстанак 
панонског скакавца. Међутим, интензивна пољопривредна производња на највишим деловима 
локалитета утиче негативно због спирања пестицида, али и дифузног ширења ветром. Такође, 
пољопривредне површине окружују локалитет, што такође уништава примерке који се затекну у 
близини ивице станишта. 
Делови слатине се 
користе као кошаница, 
што не представља 
проблем за ову врсту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3: Буџак и Пактов 
 

Уколико не дође до ширења пољопривредних површина унутар локалитета и околини, уз 
редовну испашу и кошење како би се спречило зарастање у жбунасту вегетацију, могло би се 
претпоставити да је популација панонског скакавца на Буџаку и Пактову стабилна. 

2. Црвене штале (НБЧ 10б) 

Локалитет се налази југозападно од Новог Милошева (Слика 4). Површине је 427,83 ha. 
Степе на лесу и слатине, као одговарајућа станишта за панонског скакавца, заузимају заједно 60% 
површине. Остатак локалитета заузимају влажна станишта (сталне баре и ободна вегетација око 
њих, канали за одводњавање). Део локалитета, око 60 ha, се налази у грађевинском рејону Новог 
Милошева (браон 
линија на слици 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4:  
Црвене штале 
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Утврђена је апроксимирана бројност популације панонског скакавца од 7700 јединки, 
односно, 30 јединки/ha слатина и степе на локалитету.  

Према важећем просторном плану општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј“, 
1/2010) преко локалитета је предвиђена изградња државног пута I реда. Такође, унутар 
грађевинске зоне планирана је изградња бањског комплекса. 

Од присутних угрожавајућих фактора, од значаја је једино примена пестицида на 
пољопривредним површинама у окружењу. Уколико би дошло до изградње у грађевинском 
рејону насеља и уништавања дела станишта, а свакако и преоравања површина унутар 
локалитета, могло би негативно да се одрази на бројност популација ове врсте. 

3. Слатине западно од Бочара (НБЧ 05а) 

Локалитет се налази западно на потезу између насеља Ново Милошево и Бочар (Слика 5). 
Површине је 1678,41 ha. Ливадска заслањена станишта заузимају око 65% укупне површине. 
Остатак чине влажна станишта. 

 
Слика 5: Слатине западно од Бочара 

 

Утврђена је апроксимирана бројност популације панонског скакавца од 24244 јединке, 
односно, 22 јединке/ha слатина локалитету.  

Локалитет пресеца железничка пруга. На северном делу локалитета, северно од 
железничке пруге забележена је највећа бројност популације панонског скакавца, чак 43 
јединке/ha. На суседном простору унутар локалитета преорани су делови на већој надморској 
висини. Према подацима добијеним на терену, преоравање је извршено у пролеће 2015. године, 
због чега су преживеле јединке панонског скакавца биле принуђене да се повуку јужније, односно 
на део слатине северно од железничке пруге. Међутим, утицај примене пестицида ће у будуће 
имати негативан ефекат на бројност ове врсте. 
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Према важећем просторном плану општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј“, 
1/2010) на северном делу локалитета где је забележена највећа бројност јединки Аcrida ungarica, 
и који је већ делимично преоран, планирано је подизање шумског зеленила. Такође, део 
локалитета је означен као грађевинско земљиште, резервисано за изградњу спортског аеродрома.  

4. Локалитет унутар СРП „Слано копово“ 

Пашњачке површине северозападно од језера Велико копово заузимају око 67 ha (Слика 
6). Налази се на рељефски нешто уздигнутијим положајима са развијеном ливадско-степском 
вегетацијом континенталних слатина. Највећи део локалитета налази се у ражиму заштите II, а 
мањи у режиму заштите III степена. 

 
Слика 6: Локалитет унутар СРП „Слано копово“ 

 

Налаз ове врсте представља нов податак за фауну СРП „Слано копово“.Утврђена је 
апроксимирана бројност популације панонског скакавца од 6762 јединке, односно, 29 јединки/ha.  

Околни део је под обрадивим површинама, тако да основни угрожавајући фактор 
представља негативно дејство примене пестицида. Простор под пашњацима је просечне ширине 
око 300 m и са северне и јужне стране оивичен њивама и воћњацима. При заштити заштићених 
врста инсеката обично се узима заштитни појас од 50 m од утицаја примене пестицида, због чега 
су јединке панонског скакавца угрожене унутар зоне поменуте ширине са обе стране.  

Просторним планом подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора 
Тисе  ("Службени лист АПВ" број 14/2015) предвиђена је израда посебног Просторног плана 
подручја посебне намене за СРП „Слано копово“. 

Део локалитета у режиму заштите III степена такође представља пашњачку површину са 
природном ливадско – степском вегетацијом, наставља се на станиште еколошке мреже Сигет код 
Новог Бечеја (НБЧ 15) и представља целину са СРП. Предлог је да се овај локалитет приликом 
ревизије заштићеног подручја размотри за проширење граница истог. 
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Према мерама заштите предвиђеним Уредбом о заштити СРП „Слано копово“ („Сл. 
гласник РС“, 74/2001) на простору читавог Резервата забрањено је пошумљавање станишта и 
отварање депонија и одлагање смећа. Осим овога, у режиму заштите II степена је омогућена 
ограничена испаша и кошење, док је у режиму заштите III  дозвољена још и ограничена и 
селективна употреба вештачких ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља на 
пољопривредним површинама. Овакве мере су веома повољне за опстанак популација панонског 
скакавца (Acrida ungarica). 

5. Пашњак јужно од Новог Бечеја (НБЧ 24) 

Локалитет се налази 
јужно од Новог Бечеја (Слика 
7). Површине је 7,32 ha. 
Представља пашњачку 
површину на којој се напасају 
овце. 

 

 

 

 

 

 
Слика 7: Пашњак јужно  

од Новог Бечеја 
 

Утврђена је апроксимирана бројност популације панонског скакавца од 159 јединки, 
односно, 10 јединки/ha. 

Простор на коме су регистроване јединке налази се унутар грађевинског рејона насеља и 
на тој локацији предвиђена је изградња пречистача отпадних вода. У непосредној околини није 
забележена ова врста, тако да ће овде опстајати докле год буде простор коришћен као пашњак. 

6. Мужљанске слатине (ЗРЕ 15а) 

Локалитет се налази југозападно од насеља Мужља (Слика 8). Површине је 1407,5 ha. 
Ливадска заслањена станишта заузимају 55% укупне површине, екстензивне агрикултуре 25%, а 
влажна станишта преостало.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8:  
Мужљанске слатине 
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Утврђена је апроксимирана бројност популације панонског скакавца од 17203 јединке, 
односно, 22 јединке/ha слатина локалитету. У непосредном контакту са локалитетом налази се 
Мужљански рит унутар граница СРП „Царска бара“, где је ова врста бројна. 

Према Просторном плану града Зрењанина („Сл.лист града Зрењанина“,  бр.11/11) овај 
простор задржава намену као необрадиво земљиште, односно пашњак, без планираних 
инвестиција које би могле нарушити континуитет станишта. Једино је планирана изградња 
општинског пута у граничној линији између овог полигона еколошке мреже и суседног под истим 
именом (ЗРЕ 15б) на коме није утврђено присуство панонског скакавца у 2015. години. Као и на 
осталим локалитетима, највећи проблем представља употреба пестицида у пољопривреди унутар 
локалитета и у непосредној околини.   

7. Слатине источно од Арадца (ЗРЕ 16г) 

Површина овог локалитета је мала, 18,49 ha. У питању је кошаница опасана 
пољопривредним површинама (Слика 9). 

Утврђена је апроксимирана бројност популације панонског скакавца од 1030 јединки, 
односно, 37 јединки/ha. 

На жалост, ни на једном локалитету еколошке мреже у окружењу ова врста није нађена 
(Конопнице (ЗРЕ 16ф), Слатине код Арадца (ЗРЕ 16а,б,е)), иако су слична (слатинска) станишта. 
Свакако да је узрок томе постојање асфалтних путева (државни пут I реда Зрењанин – Нови Сад и 
општински пут од Арадца који се спаја са државним путем), као и само насеље Арадац, који делују 
као баријера за дисперзију панонског скакавца. 

Према Просторном плану града 
Зрењанина („Сл.лист града 
Зрењанина“,  бр.11/11) овај простор 
задржава намену као необрадиво 
земљиште, без планираних инвестиција 
које би могле нарушити континуитет 
станишта. Проблем представља употреба 
пестицида у пољопривреди у окружењу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 9: Слатине источно од Арадца 
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Угрожавајући фактори 

Панонски скакавац (Acrida ungarica) је изузетно угрожена врста на свим стаништима која 
насељавају популације ове врсте. Пре свега због чињенице да су лоши летачи чији је домет 
дисперзије мали. 

Променом намене земљишта, као што је конверзија природних травних површина у њиве, 
пошумљавање, изградња, смањује се ареал животног простора ове врсте, а због слабе моћи 
дисперзије бројност популација опада. Уништавање одговарајућих станишта може у потпуности 
да уништи популацију, као што ће се највероватније десити уколико пречистач за комуналне воде 
код Новог Бечеја буде изграђен на планираној локацији. 

На основу резултата мониторинга присутности панонског скакавца у 2015. години, треба 
скренути пажњу на формирање баријера у виду изградње асфалтних путева. Иако ширина пута 
није већа од 6 метара, за ову врсту доводи до фрагментације станишта. Иако је регистрован на 
локалитету код Арадца, опасаном асфалтним путевима са северне и југоисточне стране, на 
околним стаништима еколошке мреже ове врсте нема, а представљају јединствену просторну 
целину у еколошком смислу. 

Исти локалитет је са западне стране притиснут утицајем употребе пестицида на 
пољопривредним површинама, што представља прилично лош положај у смислу утицаја 
угрожавајућих фактора са свих страна. Употребом неселективних хемијских пестицида, пре свега 
инсектицида, уништавају се ларвени и адултни облици панонског скакавца путем дифузног 
ширења ветром, а тамо где постоји нагиб терена и земљиштем. Ово је најприсутнији угрожавајући 
фактор на свим стаништима ове врсте, како у окружењу, тако и унутар станишта. Преживеле 
јединке су принуђене да се склањају, због чега густина популације ове врсте на јединици 
површине постаје већа, као што је то случај на станишту западно од Бочара. На овај начин постају 
уочљивије за предаторе, нарочито што је боја тела усклађена са вегетацијом на иницијалном 
станишту где су се ларве излегле. 

Паљењем вегетације на станишту спаљују њихови развојни облици (јаја, ларве и лутке) и 
уништавају биљке хранитељке.  

Велики проблем представља и зарастање станишта жбунастом вегетацијом услед 
недостатка кошења и испаше. Женкама одговарају чак делимично огољена станишта за полагање 
јаја, због чега је очување испаше од изузетног значаја. Ово је један од основних услова потребних 
да би врста опстала на неком локалитету. Уколико се деси комбинације дејства више наведених 
угрожавајућих фактора на једном станишту панонског скакавца, популација је осуђена на пропаст. 

Недостатак травних коридора између различитих станишта на којима живи ова врста 
представља изузетан проблем, с обзиром да су јединке лоши летачи, нарочито женке. Тиме, 
уколико наступи уништавање станишта уништавају се и популације панонског скакавца 
неповратно. 

Управљање стаништима панонског скакавца (Acrida ungarica) 

Неопходно је спровести очување станишта у што природнијем стању. То значи да је од 
изузетног значаја утицати на спречавање промене намене површина на којима су регистрована 
станишта панонског скакавца. Нелегално преоравање пашњачких и ливадских станишта и 
примену хемијских средстава за заштиту биља неопходно је спречити унутар самих локалитета. На 
примену истих у окружењу, такорећи, није могуће утицати, с тим што је неопходно спречити 
ширење пољопривредних површина у окружењу на рачун природних слатинских и степских 
станишта, што је делимично у вези са променом намене земљишта.  

Пашарење представља једну од основних активности потребних за очување станишта. На 
тај начин се спречава зарастање травних површина. Уколико нема довољно стоке за испашу, 
потребно је спроводити кошење. Кошанице пружају места за скривање адултима и ларвама. 
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Према Šefferová Stanová et al. (2008) кошење треба спроводити мозаично, од средине локалитета 
ка ивицама, тако да увек остану непокошени делови који служе као рефугијум за исхрану и 
скривање. 

У сваком случају, асфалтирање постојећих земљаних путева треба избећи, због 
спречавања фрагментације станишта. 

Имајући све познато у виду о биологији панонског скакавца и његовом распрострањењу у 
Војводини може се закључити да је реч о изузетно осетљивој врсти. Формирање нових и очување 
постојећих линеарних континуираних коридора обраслих травном вегетацијом омогућило би 
повезивање одвојених локалитета са степском и слатинском вегетацијом. Ово је једна од кључних 
мера заштите, која може да помогне у очувању популација панонског скакавца и дисперзији 
истих. 
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МОНИТОРИНГ МРГУДЕ (Umbra krameri) У ВОЈВОДИНИ 

Мастер Ласло Галамбош 
 

 

Мргуда Umbra krameri (Wallbaum, 1792) је врста рибе ендемична за средње и доње делове 
тока река Дунав и Дњестар. Типична је стагнофилна врста која насељава водена станишта која су 
одсечена од главних токова река, влажна станишта која су густо обрасла вегетацијом, и 
секундарне типове станишта, као што су плитке баре и канали за одводњавање. 

Ова врста је у АП Војводини забележена на три локалитета, од којих се два налазе изван 
постојећих граница ареала наведених у савременој литератури (слика 1).  

 

 
 

Слика 1:  Дистрибуција црнке у Европи (Kottelat & Freyhof, 2007),  - присутна;  - ишчезла; 1 – 
Лугомир; 2 – СРП „Засавица“; 3 – СРП „Краљевац“ 

 

Мргуда у Србији има статус строго заштићене дивље врсте и налази се на Прилогу I 
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10 и 47/11). 
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Нa основу IUCN Црвене листе угрожених врста (engl. Red List of Threatened Species) има 
статус рањиве врсте - Vulnerable A2c (Freyhof, 2011; Freyhof & Brooks, 2011). На националном нивоу 
има статус критично угрожене врсте (CR) и налази се у непосредној опасности од ишчезавања. 

Врста се налази на листи строго заштићених дивљих врста фауне (Додатак II) Конвенције о 
очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, познатије као Бернска 
конвенција, која је у Србији ратификована законом („Службени гласник РС – Међународни 
уговори“, бр. 102/07). Налази се и на Прилогу II Директиве о очувању природних станишта и 
дивљих биљних и животињских врста (Council Directive - 92/43/EEC) и представља једну од Natura 
2000 врста, чије је очување, уз проглашење посебно заштићених подручја, од заједничког 
интереса држава чланица Европске Уније. 

Врста се налази и на црвеним листама многих европских држава у окружењу (Мађарска, 
Аустрија, Словенија, Хрватска, Украјина и Словачка). 

У Србији на подручју АП Војводине, забележена је у делу детаљне каналске мреже код 
Купусине (локалитет Лугомир), у Специјалном резервату природе „Засавица“ код Мачванске 
Митровице (локалитет Бакрени Батар), као и у Специјалном резервату природе „Краљевац“ 
(локалитет Ливаде). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: Мргуда Umbra krameri 
(локалитет Лугомир) 

 

Угроженост 

Мргуда је нестала са многих подручја која је некада насељавала. Процењује се да су 
популације ове врсте опале за више од 30% током протеклих десетак година (Freyhof, 2011). 
Главни разлог овоме јесу уништавање и губитак станишта, нарочито услед одводњавања 
некадашњих плавних подручја. Присуство алохтоних и инвазивних врста на стаништима мргуде 
(нарочито амурски спавач - Perccottus glenii) такође имају негативан утицај кроз предацију икре, 
млађи и одраслих јединки мргуде, а такође и кроз компетицију (станиште, храна, место за мрест) 
и уништавање станишта. Рањивост мргуде се огледа и кроз релативно кратак животни век (у 
просеку око 4 године). 

Значајну улогу у угрожавању црнке има и људски фактор (Botta, 1981; Leiner, 1995; Povž, 
1995; Májsky & Hajdú, 2004; Wanzenböck, 2004; Mrakovčić et al., 2006; Hajdú & Saxa, 2008; Freyhof, 
2011; Sekulić et al., 2013) чији се утицај на њен опстанак огледа кроз регулацију водотока, 
првенствено кроз изградњу насипа, чиме се пресеца веза са приобаљем, рукавцима и другим 
влажним стаништима и прекидају природни циклуси плављења; изградњу канала за 
наводњавање и одводњавање у плавним и мочварним подручјима, као и преграђивање водотока 
(бране, црпне пумпе), чиме се онемогућава кретање јединки између станишта; редовно 
одржавање каналске мреже измуљивањем, које за последицу има уништавање преосталих 
популација, или пак спорадично одржавање мањих, бочних канала, што доводи до њиховог 
потпуног обрастања и претварања у сувоземне површине; неадекватно регулисање водотока које 
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се огледа кроз неусклађеност водног режима и потреба врсте у одговарајућем временском 
периоду (мрест и период након мреста); исушивање и нестајање мочварних станишта у циљу 
повећања пољопривредних површина што уз сукцесију има за последицу фрагментацију и 
изолацију станишта; претварање плавних подручја у шумске засаде монокултура; загађивање и 
оптерећење станишта комуналним и индустријским отпадним водама, процедним водама са 
депонија, пестицидима и вештачким ђубривима са обрадивог земљишта, који доводе до 
еутрофизације и погоршања квалитета станишта; 
претварање бара, мочвара, рукаваца, мртваја и 
других сличних станишта погодних за живот црнке 
у депоније отпада; уношење алохтоних, 
инвазивних врста риба и њихов утицај кроз 
компетицију (за храну и простор) и предаторство. 

 

 

 
 

Слика 3: Мргуда  
Umbra krameri (локалитет Ливаде) 

Методологија 

Сакупљање узорака мргуде за потребе израде овог извештаја је обављено у периоду март-
новембар 2015. године, а коришћени и анализирани су и подаци који су претходно похрањени у 
информативном систему, документацији и архиви Покрајинског завода за заштиту природе.  

Анализирано је укупно 47 примерака, од чега је 12 јединки са локалитета Лугомир, 3 
јединке са локалитета Бакрени Батар у СРП „Засавица“ и 32 јединке са локалитета Ливаде у СРП 
„Краљевац“. 

На сваком локалитету на којем су рађена истраживања, одређене су координате 
(географска дужина и ширина) и дати су опис и тип станишта (списак субмерзних, флотантних и 
емерзних биљних врста, ширина и дубина корита у cm односно m, природност станишта - 
природно, полуприродно, вештачко, провидност воде – у cm, супстрат дна, опис приобаља, друге 
животињске врсте – списак осталих забележених животињских врста на датом локалитету). 

Слика 5: Кошара од прућа 

 

Слика 4: Апарат за електрориболов                     

Изловљавање риба обављено је апаратом за електрориболов типа Aquatech EL 63 II GI 
Honda GX 270 300/600V DC (слика 4), по методологији описаном у Стандарду за узорковање риба 
електричном струјом (CEN (Comite Europeen de Normalisation). 2003. Water Quality – Sampling of 
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Fish with Electricity CEN, European Standard – EN 14011:2003 E, Brussels, Belgium) као и плетеном 
кошаром (корпом) од прућа (Sekulić et al., 2013) (слика 5). Услед густе акватичне вегетације 
риболов са мрежама (CEN (Comite Europeen de Normalisation). 2005. Water Quality – Sampling of 
Fish with multi-mesh gillnets CEN, European Standard – EN 14757:2005 E, Brussels, Belgium) није било 
могуће вршити. 

Процена популација по локацијама је извршена бројањем свих изловљених јединки по 
јединици површине током одређеног временског периода, методом Catch Per Unit Effort (Gulland, 
1969). Методом CPUE се одређује релативна бројност циљане врсте по јединици времена или 
простора.  

Изловљеним јединкама мерене су тотална (ТЛ) и стандардна (СЛ) дужина тела у 
милиметрима (метар са милиметарским подеоцима) и тежина тела у грамима (дигитална вага 
тачности 1g и кантар вага тачности 10g). Структура популација анализирана је на основу измерене 
тоталне дужине и тежине тела. 

Резултати 

Локалитет Лугомир (СГШ 4546’29.50”, ИГД 1859’57.85”) 

Налази се у систему за одводњавање „Купусина“, а који је део детаљне каналске мреже 
хидросистема ДТД. На локалитету Лугомир врста је први пут евидентирана у марту 2008. године 
случајним налазом у току периодичног измуљивања канала за одводњавање. Налази су 
потврђени у децембру 2008. године, па затим 2009., 2011., 2013. и 2015. године.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6:  
Локалитет 
Лугомир  

 

Процена бројности мргуде је рађена електрориболовом и хватањем јединки плетеном 
кошаром. На основу броја забележених јединки (12 комада), као и површине пређене током 
електрориболова и излова кошаром, утврђена је бројност мргуде (CPUE) од 0,13 јединки/m2. 

Тотална дужина тела испитаних примерака на локалитету Лугомир кретала се од 53 до 
100mm, а стандардна дужина од 47 до 92mm, са измереним тежинама од 2 до 12g. На основу 
доступних података о односу дужине тела и тежине мргуде (Sekulić et al., 2013), изловљене 
јединке су узраста од 1+ до 3+. 

На основу природности станишта, локалитет Лугомир је вештачко станиште (канал за 
одводњавање), које је настало изградњом (копањем) система за одводњавање у депресијама 
настали природним затрпавањем напуштених токова Дунава. Ширина дна предметних канала 
креће се од 1 do 6m (на истраживаном делу 3m), а дубина воде у зависности од годшњих доба и 
деоница канала од 50 до 150 cm (на истраживаном делу 93cm). Супстрат на дну канала је муљ са 
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значајним количинама биљне материје у различитим фазама распадања. Провидност воде је 22-
35cm. Приобаље канала је обрасло ниском и високом вегетацијом (коровске врсте и врсте 
влажних станишта). Приобаље се редовно одржава кошењем, како би се обезбедила проходност 
за потребе надлежног водопривредног предузећа, које управља системом за одводњавање. 

У кориту и на обалама канала у овиру локалитета Лугомир евидентиране су следеће 
биљне врсте специфичне за влажна станишта: Agrostis stolonifera, Alysma plantago-aquatica, Aster 
lanceolatus, Berula erecta, Calamagrostis epigejos, Carduus acanthoides, Carex sp., Ceratophyllum 
demersum, Ceratophyllum submersum, Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudoacorus, Lemna minor, 
Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Phragmites australis, Poa sp., Potamogeton 
crispus, Potamogeton gramineus, Psacus laciniatus, Solidago serotina, Sparganium erectum, Spirodela 
polyrrhiza, Typha angustifolia и Typha latifolia. 

Од фауне риба евидентиране су аутохтоне врсте уклија (Alburnus alburnus), златни караш 
(Carassius carassius), лињак (Tinca tinca), гавчица (Rhodeus amarus), бодорка (Rutilus rutilus), 
црвенперка (Scardinius erythrophthalmus), чиков (Misgurnus fossilis) и бандар (Perca fluviatilis), а од 
алохтоних сребрни караш (Carassius gibelio), патуљасти амерички сомић (Ameiurus nebulosus), црни 
амерички сомић (Ameiurus melas) и сунчаница (Lepomis gibbosus). 

Остале евидентиране животињске врсте: ларве Odonata, Dysticus sp.,  Planorbarius corneus 
и Rana ridibunda. 

Локалитет Бакрени Батар (СГШ 4456’43.55”, ИГД 1929’39.61”) 

Налази се на подручју северне Мачве. Представља повремени водоток, у Засавицу се 
улива на удаљености око 1km од насеља Раденковић. Део Бакреног Батара низводно од Бановог 
Поља, у дужини од око 1,2km, налази се у границама Специјалног резервата природе „Засавица“, 
у режиму заштите II степена. Мргуда је први пут на подручју СРП „Засавица“ евидентирана 1998. 
године (Sekulić et al., 1998). У водотоку Бакрени Батар низводно од Бановог Поља ка ушћу у 
Засавицу, врста је регистрована 2011. године (Секулић и сар., 2013). Налаз је потврђен и 2014. 
године. На локалитету је током истраживања 2011. године забележено присуство дабра (Castor 
fiber), чијом активношћу (изградња бране) је у периоду 2011-2014. године у значајној мери 
промењен тип станишта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7: Локалитет Бакрени Батар 
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Процена бројности мргуде је рађена електрориболовом и хватањем јединки плетеном 
кошаром. На основу броја забележених јединки (3 комада), као и површине пређене током 
електрориболова и излова кошаром, утврђена је бројност мргуде (CPUE) од 0,06 јединки/m2. 

Тотална дужина тела испитаних примерака на локалитету Бакрени Батар кретала се од 25 
до 35mm, а стандардна дужина од 19 до 30mm, са измереним тежинама од 1 до 3g. На основу 
доступних података о односу дужине тела и тежине мргуде (Sekulić et al., 2013), изловљене 
јединке су узраста од 0+ до 1+. 

На основу природности станишта, локалитет Бакрени Батар је природно станиште 
(низијски водоток). Ширина корита на удаљености од око 80m од ушћа у водоток Засавица, 
износи око 20m. Услед присуства дабра (Castor fiber), који је на овом локалитету изградио брану, 
дошло је и до промена у типу и условима станишта. Настао је успор у току, подигнут је ниво воде и 
створио се разлив који се простире и унутар корита за велику воду. У попречном профилу корита, 
дубина воде варира, од 0,2 до преко 2m. Супстрат на дну корита је муљ са великим количинама 
биљне материје у различитим фазама распадања. Присутна је и грањевина, као и остаци од палих 
стабала. Провидност воде је 45cm. Приобаље је обрасло ниском и високом вегетацијом уз 
присуство жбунастих и дрвенастих врста. 

У кориту и на обалама Бакреног Батара евидентиране су следеће биљне врсте специфичне 
за влажна станишта: Alysma plantago-aquatica, Berula erecta, Carex sp., Ceratophyllum demersum, 
Ceratophyllum submersum, Cyperus fuscus, Glyceria maxima, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor 
Lemna trisulca, Lythrum salicaria, Nuphar luteum, Nymphaea albа, Mentha aquatica, Phragmites 
australis, Rumex hydrolapatum, Salvinia natans, Sparganium erectum, Spirodela polyrrhiza, Typha 
angustifolia и Urtica kioviensis.  

Од фауне риба евидентиране су аутохтоне врсте уклија (Alburnus alburnus), златни караш 
(Carassius carassius) и  чиков (Misgurnus fossilis).  

Остале евидентиране животињске врсте: Triturus vulgaris, Castor fiber 

Локалитет Ливаде (СГШ 4450’48.30”, ИГД 211’31.89”) 

Локалитет се налази у северозападном делу Резервата, ка насељу Мраморак, у режиму 
заштите II степена. Ново станиште мргуде је забележено током децембра 2014. године. 
Представља забарено станиште настало плављењем након изградње бране код насеља 
Делиблато, у чије корито је ради обезбеђивања отицања воде са околних забарених делова, 
укупан канал. Налаз на овом локалитету је потврђен током априла и јула 2015. године. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8: 
Локалитет 

Ливаде 
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Процена бројности мргуде је рађена електрориболовом. На основу броја забележених 
јединки (32 комада), као и површине пређене током електрориболова и излова кошаром, 
утврђена је бројност мргуде (CPUE) од 0,15 јединки/m2. 

Тотална дужина тела испитаних примерака на локалитету Ливаде кретала се од 23 до 
84mm, а стандардна дужина од 17 до 77mm, са измереним тежинама мањом од 1g (осетљивост 
ваге до 1g) све до 9g. На основу доступних података о односу дужине тела и тежине мргуде 
(Sekulić et al., 2013), изловљене јединке су узраста од 0+ до 3+. 

На основу природности станишта, локалитет Ливаде је полуприродно станиште, односно 
бара настала плављењем, у коју је укопан канал за одводњавање. Ширина корита износи око 5m. 
У попречном профилу корита, дубина воде варира, од 0,1 до преко 2,5m. Супстрат на дну корита је 
муљ са биљном материјом у различитим фазама распадања. Провидност воде је 20cm.  

Приобаље је обрасло ниском и високом вегетацијом уз присуство жбунастих и дрвенастих 
врста. 

У кориту и на обалама канала евидентиране су следеће биљне врсте специфичне за 
влажна станишта: Berula erecta, Calamagrostis epigejos, Carex sp., Ceratophyllum demersum, 
Ceratophyllum submersum, Lemna minor, Nymphoides peltata, Oenanthe aquatica, Phragmites 
australis, Rumex hydrolapatum, Sonchus palustris и Spirodela polyrrhiza. 

Од дрвенастих врста забележене су: Salix cinerea, Salix alba, Sambucus nigra. 

Од фауне риба евидентиране су аутохтоне врсте штука (Esox lucius), уклија (Alburnus 
alburnus), бодорка (Rutilus rutilus), црвенперка (Scardinius erythrophthalmus), чиков (Misgurnus 
fossilis) и бандар (Perca fluviatilis), а од алохтоних сунчаница (Lepomis gibbosus), главоч тркач 
(Neogobius gymnotrachelus) и главоч круглак (Neogobius melanostomus).  

Остале евидентиране животињске врсте: Bufo bufo. 
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МОНИТОРИНГ КРСТАША (Aquila heliaca) У ВОЈВОДИНИ 

Мр Никола Стојнић 
 

Крсташ (Aquila heliaca) је глобално угрожена врста, према критеријумима IUCN Црвене 
листе у категорији VU – Vulnerable (рањива). Распрострањен је од јужне и средње Европе до 
Бајкала. Представља типичну степску птицу. Гнезди се у побрђу или у равници, а лови на 
отвореним теренима. Одрасле птице током зиме остају на територији, док су младе селице и 
луталице. Инкубација почиње крајем марта или почетком априла. Излежени птићи остају у гнезду 
током маја, јуна и јула (IUCN, 2015). Највећа популација ове врсте у Панонској низији налази се у 
Мађарској, и од 2008. до 2013. године порасла је са 90-100 на 150-160 гнездећих парова (Horváth 
et al, 2014). Раст популације крсташа забележен је у истом периоду и у Словачкој, са 40 на 53 
(Chavko et al, 2014), као и у Аустрији, до 7-11 гнездећих парова (Wichmann, 2014). Популација у 
Чешкој у периоду 2008-2013 флуктуира од 2 до 5 парова (Horal, 2014). Популација у Војводини / 
Србији представља мали, делимично изоловани део панонске популације. Гнездећа популација 
процењује се на 2-5 гнездећих парова и представља остатак некадашње виталне популације. 
Мониторинг ове врсте, уз примену мера активне заштите,  континуирано се спроводи од 2003. 
године. Позната подручја гнежђења у Србији за период 2012-2014. године су Национални парк 
„Фрушка гора'' и северни Банат. Битна полазна основа за овогодишњи мониторинг је стање из 
2014. године, када су оба дугогодишња гнездилишта на Фрушкој гори затечена празна. У том 
смислу, остало је непотврђено да ли се ради о потпуном престанку гнежђења или о померању 
гнездилишта.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 1. Крсташ  
(Aquila heliaca) у лету над 
падинама Фрушке горе 
(фото: Јово Ћировић) 
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Материјал и методе 

Мониторинг је спровођен од почетка августа до краја новембра, на Фрушкој гори и у 
северном Банату, паралелно на локацијама гнездилишта и на местима где крсташи лове (Табела 
1). 

Табела 1: Приказ теренских излазака по подручјима 

Фрушка гора северни Банат 

5. август  17. новембар 

23. септембар 25. новембар 

25. новембар  
  

Осим поменутог, подаци о распрострањењу крсташа добијени су и од стране теренских 
сарадника. Да би се са сигурношћу утврдила веродостојност идентификације врсте и датума 
регистровања, коришћени су искључиво фото-документовани налази (Табела 2). 

Табела 2: Приказ фото-документованог присуства крсташа 

Фрушка гора северни Банат 

14. новембар 11. новембар 

24. новембар  
 

Током јесени претраживане су локације на којима се очекују нова гнезда. Такође, 
контролисана су и стара гнезда, у циљу увида у њихово евентуално поновно заузеће.  

РЕЗУЛТАТИ 

Фрушка гора, Источно гнездо/пар 

Почетком марта птице су држале територију у околини гнездилишта. Ови налази делимично су 
разрешили дилему са краја 2014. године и указали да се не ради о потпуном престанку гнежђења. 
Ипак, налази с краја априла и почетка маја указали су да је традиционално гнездо, које се користи 
од 2003. године празно. Присуство територијалног пара на простору око овог гнездилишта и на 
пашњацима у околини, забележено током лета и јесени, указало је да је гнежђење у току, односно 
да се ради о померању места гнежђења. Из тог разлога је 23. септембра вршен преглед шуме на 
неколико локација где се очекивао налаз гнезда, али због густог лишћа ништа није пронађено. 
Теренским изласком од 24. новембра, након што је опало лишће, пронађено је новоизграђено 
гнездо (Слика 2). Налази се на око 250 m од дотад коришћеног. Смештено је на гребену изнад 
потока, на гранама на висини од око 10 m, на стаблу брекиње (Sorbus torminalis), које доминира 
изнад  шипражја и густог ниског дрвећа осталог након сече 2001. године, што су биле 
карактеристике и претходног гнезда. Највероватније је кориштено и током 2014. године, судећи 
по величини. Због снега и опалог лишћа, нису пронађени остаци хране.  

Занимљиво је истаћи да је пракса у шумарству да се при чистој сечи остављају стабала 
воћкарица, примењена на овом локалитету. То омогућава добро место за грађење гнезда 
крсташа, односно постојање стабла које надвишује околну сечину. Гнездо се тако опет налази у, за 
човека тешко, а за орла лако приступачном окружењу. Брекиња (Sorbus torminalis) на којој се 
налазило претходно коришћено гнездо се током 2014. и 2015. године потпуно осушила. 
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Слика 2: Гнездо крсташа на стаблу 
брекиње (Sorbus torminalis), које доминира 
изнад  шипражја и густог ниског дрвећа, 
пронађено током мониторинга (фото: 
Никола Стојнић) 

 
 
 
 
 
 

Коришћење простора за лов 
непромењено је у односу на претходне 
сезоне праћења. Готово целе године 
обе одрасле јединке лове на 
пашњацима и околним стаништима 
јужно од насеља Нерадин. Доминантан 
плен, поготово у периоду 
отхрањивања младих су им текунице 
(Spermophillus citellus). Пашњак код 
Нерадина станиште је једне од 
највиталнијих популација текунице у 
Срему. Управо зато је успешност 
гнежђења овог пара боља него код 
западног фрушкогорског пара и пара у 
северном Банату, који немају тако 
добру хранидбену основу. За 
осматрање на овом простору крсташи 
користе четири структуре на већим 
надморским висинама, са којих се 
види ловиште: далеководне стубове, 
четинаре код усамљене куће за одмор, 
орахе и жбуње уз пашњак (Слика 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3: Ловна територија крсташа (Aquila heliaca) са местима за одмор и осматрање 
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Западно гнездо/пар 

Почетком године регистрована је једна територијална птица на овом локалитету. Ипак, 
накнадним обиласком шуме током маја и августа, као и обиласком традиционалног терена за лов 
током августа, крсташи нису уочени. У наредној сезони потребна су обимнија истраживања, како 
би се утврдио статус овог пара крсташа. 

Северни Банат 

Територијално понашање и присуство крсташа у широј околини познатог гнездилишта 
бележено је средином марта. Почетком априла регистрована је инкубација. На гнезду је 
забележена птица стара 
пет година, односно пред 
пуну зрелост (Слика 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4: Петогодишњи 
крсташ (Aquila heliaca) над 

гнездом у северном Банату  
(фото: Слободан Пузовић) 

 
 

 

Утврђено је да је поново промењено место за гнежђење, и да је опет изабрано вештачко 
гнездо у средини пашњака, док се на прошле године коришћеном гнезду на рубу пашњака гнезди 
мишар (Buteo buteo). Накнадним увидом, током јуна месеца, гнездо је затечено празно, а трагови 
активности претходних месец дана (измет, остаци хране...) нису уочени. Закључује се да је 
гнежђење пропало, вероватно пре периода излегања младунаца.  

У новембру је у северном Банату забележено присуство крсташа старости три године. 
Претпоставља се да је у питању зимовање једне од бројних полно незрелих птица из велике 
популације крсташа у оближњој Мађарској и Словачкој. 

Крајем новембра је поново у северном Банату забележена територијална одрасла птица, 
на дрвету крај гнезда на рубу пашњака. Овај податак омогућује давање позитивне прогнозе за ову 
територију у следећој гнездећој сезони, што је потребно проверити. 

Свеукупно, популација крсташа у Војводини/Србији и даље је нестабилна, како у 2015. 
години, тако и у протеклих пет година. Само пар на истоку Фрушке горе се редовно гнезди, док је 
пар на западном делу Фрушке горе или променио гнездилиште, или нестао. Пар у северном 
Банату само је једном од 2009. године до данас успешно извео младунца. Не постоје директни 
антропогени фактори угрожавања који су узрок овако слабе успешности, већ је највероватније у 
питању недостатак плена, у комбинацији са неповољним климатским условима. Гнезда на 
Фрушкој гори налазе се на тешко приступачним, редовно чуваним и ретко посећиваним местима, 
тако да је могућност узнемиравања минимална. Исто важи и за гнездо на северу Баната. Из тих 
разлога, узнемиравање се може искључити као могућ узрок неуспешности гнежђења.  
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МОНИТОРИНГ ТЕКУНИЦЕ (Spermophilus citellus, L., 1766)                              
У ВОЈВОДИНИ 

Мр Јадранка Делић 
 

Текуница (Spermophilus citellus) (Слика 1)  је глодар чија се дистрибуција у Европи креће 
између 12° 40'-29 °00'Е и између 40 ° 20'-51 ° 00' N кроз централну и југоисточну Европу (Heither et 
Blomenkamp, 2012) (Карта 1) . У периоду од 1947.-1952. године популације текуница су биле 
толико бројне у Европи да је ова врста третирана као пољопривредна штеточина. И на простору 
Војводине, у том периоду, текуница се, уз хрчка и неке друге глодаре, третира као једна од 
најзначајнијих штеточина на пољопривредним културама (Градојевић, 1936; Ружић-Петров, 1950). 
Током тог периода долази до интензивног претварања степских станишта у пољопривредне 
културе и тровања и уништавања текуница. Од тада, популациони тренд ове врсте је у сталном 
опадању. Тако је текуница 1960. године изумрла у Немачкој, 80-тих година у Пољској а 90-тих је 
изумрла у Хрватској. Према  Matějů et al. (2010) историјски ареал текунице је у значајној мери 
редукован и фрагментисан, а преостале малобројне популације су међусобно изоловане и у 
директној опасности од нестајања. Најбројније популације текуница задржале су се у Србији, 
Мађарској, Румунији и Бугарској. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 1: Распрострањење текунице у Европи (преузето са www.iucnredlist.org) 
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Данас је текуница у оквиру 
европског законодавства класификована 
као рањива врста (VU) са популационим 
трендом у опадању (2008 IUCN Red List 
ver. 3.1). Такође, налази се на списку врста 
заштићених Бернском конвенцијом 
(Apendiks II) и на Директиви о стаништима 
(Aneks II i IV). У Србији је на националном 
нивоу строго заштићена врста према 
Правилнику о проглашењу и заштити 
строго заштићених и заштићених  дивљих 
врста биљака, животиња и гљива 
(„Службени гласник РС, број 5/10).На 
националном нивоу текуница је 
заштићена у Чешкој, Словачкој, Аустрији, 
Мађарској и Пољској.   

 

 

 

Слика 1 : Текуница (Spermophilus citellus) 
 (фото Димитрије Радишић) 

 

 

Ова врста води пулуфосоријални начин живота и представља ендем средње и југоисточне 
Европе. У односу на вертикалну дистрибуцију јавља се на висинама 0-2500 mnv, на земљиштима 
која су лака за копање и где нивои подземне воде не угрожавају њено станиште (Matějů et al, 
2010). Насељава станишта која карактерише нискотравна вегетација. Сматра се кључном врстом 
(keystone species) и смањење њених популација може довести до измене у трофичком саставу што 
утиче на укупан биодиверзитет станишта (Heither et Blomenkamp, 2012).  Тако на пример измет 
текуница користи више врста балегара који живе у њиховим јазбинама. Као врста која је и плен, 
пад њене бројности утиче на врсте грабљивица које се њоме хране какав је на пример степски 
соко. За опстанак текунице, осим станишта, јако је важно да постоји испаша. Говеда и овце 
испашом одржавају вегетацију пашњака у изворном облику и обезбеђују отворена станишта. 
Подручја без испаше и високотравна вегетација нису погодни за текуницу јер она на таквим 
просторима губи оријентацију и представља лак плен за предаторе (Heither et Blomenkamp, 2012).   

Текуница копа јазбине које су повезане ходницима са површином (Слика 2). Разликују се 
сталне или зимске јазбине са гнездом и привремене или летње. У јазбинама са гнездом текунице 
стално живе и дубина до које се протежу износи до 2 m. Улазни отвор је широк око 7 cm, до њега 
се спушта главни ходник чија дужина може бити до 4,5 m и он се завршава гнездом. Од главног 
ходника могу да се одвајају други ходници који могу да имају излазне отворе. Пре него што 
текуница падне у зимски сан она изнутра затрпа земљом све излазне отворе. (Ћировић и Ћосић, 
2011). Привремене или летње јазбине служе као склоништа у случају опасности. 

Исхрана текуница се састоји око 80 % од биљне хране, и то врстама које су заступљене на 
њеном станишту. И поред чињенице да су основни градитељи биљних заједница монокотиле, у 
исхрани текуница преовладавају дикотиле (Ћировић и Ћосић, 2011).  У пролеће су у исхрани 
заступљенији корење и зелени делови биљака док у касно лето преферира семење и плодове. 
Понекад, као што је случај код гравидних женки, текуница користи инсекте и њихове ларве. Поред 
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биљака које су јој доступне на станишту текуница се храни и пољопривредним културама, у првом 
реду луцерком, коју посећује током целе сезоне, а потом и пшеницом, ражи, јечмом итд. 

У периоду од августа до марта (6-7 месеци) текунице спавају зимски сан одн. падају у 
хибернацију. Хибернација је од животне важности за ову врсту јер на тај начин преживљавају 
несташицу хране и ниске температуре.  

Методе истраживања 

У Војводини текуница насељава степске и слатинске пашњаке. Обзиром да је једна од 
најугроженијих врста на простору АП Војводине, у циљу заштите преосталих станишта током 2011. 
године започело се са евидентирањем и картирањем локалитета на којима она још увек опстаје. У 
2015. години вршен је обилазак и провера локалитета у околини Зрењанина и Новог Бечеја (Слика 
3), који су већ картирани током 2011. године. Уз помоћ програмског пакета Google Earth Pro 6.1 
сваки локалитет је са сателитског снимка прецртан као полигон и извршено је израчунавање 
његове укупне површине. Обиласком терена бележене су све промене и активности које 
угрожавају станиште текунице. Део података добијен је у разговору са ловочуварем из Новог 
Милошева и чобанима на осталим локалитетима. Треба напоменути да је обилазак локалитета 
вршен тек у септембру што је, због биологије ове врсте, касно. Наиме, како текунице спавају 
зимски сан, крајем августа и почетком септембра већина јединки је већ у својим јазбинама и не 
излази на површину. Због тога је било немогуће утврдити број активних рупа и дати процену 
бројности популације. 

 
Слика 2: Јазбина текунице                                                                          Слика 3 : Рад на терену у 2015. години 

Резулатати  

Током септембра месеца 2015. године прегледано је 6 локалитета. На 4 локалитета 
(Пактов, Црвене Штале, слатине западно од Бочара и пашњак унутар СРП „Слано Копово“) је 
поуздано утврђено присуство текуница. На два локалитета (пашњак јужно од Новог Бечеја и 
слатине источно од Арадца) су забележене рупе али није било могуће утврдити да ли су активне 
или не. На свим локалитетима сагледани су основни угрожавајући фактори за опстанак текунице и 
дате смернице за отклањање истих. 

1. Локалитет Пактов (НБЧ04) 

На 5,5 km јужно од Новог Милошева налази се локалитет Пактов чија је површина 1557,9 
ha. На овом локалитету доминирају слатине, слане степе и утрине а мањи део овог локалитета је 
замочварен (Перић и Делић, 2012). Популација текуница која је током 2011. године забележена на 
пашњаку (Слика 4) присутна је и у 2015. години (Слика 5) али се према наводима ловочувара 
примећује пад бројности одн. текунице се слабије виђају. На пашњаку се напаса око 500 крава и 
преко 500 оваца, што је превелик број стоке за овај пашњак.  
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Теренским обиласком нису примећене текунице али је уочено смањење броја рупа у 
односу на 2011. годину. Део локалитета Пактов непосредно испод села је преоран што није 
забележено 2011. године. Њива између села и преораног дела је запарложена што такође није 
забележено ранијим мониторингом. Општи закључак је да су услови за опстанак текуница на 
локалитету Пактов много неповољнији у односу на претходни период. 

Угрожавајући фактори: копање нових канала; одоравање уз пругу Ново Милошево-Нови 
Бечеј, загађење подземних и површинских вода у депресијама пестицидима и вештачким 
ђубривима са пољопривредних површина; недостатак испаше и гажења на стаништима текуница. 

Смернице: одржавање умерене испаше; спречавање одоравања и деградације степских и 
слатинских ливада и пашњака претераном испашом и гажењем. 

 
 

 

Слика 4: Локалитет Пактов где 
је забележена текуница 2011. 
године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5: 
Локалитет 

Пактов 
прегледан 

2015. 
године. 
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2. Локалитет Црвене штале (НБЧ 10а,10б) 

Локалитет Црвене штале се налази  југозападно од Новог Милошева на 7,3 km. На 
површини од око 1058,49 ha доминирају следеће типови станишта: слатине, панонске слане степе 
и утрине као и панонске заслањене ливаде у различитим степенима деградације (Перић и Делић, 
2012).  

Током теренских истраживања утврђено је присуство текуница на локалитету Црвене 
штале (Слика 6). Према информационој бази Покрајинског завода за заштиту природе на овом 
локалитету су издвојена 2 полигона са ознакама НБЧ10а и НБЧ10б. 

У 2015. години такође је утврђено присуство популације текунице на овом локалитету. 
Текунице су распоређене на два пашњака. Пашњак Делечир (НБЧ10а) (Слика 7) се пружа 
југозападно од Новог Милошева према Бечеју и пашњак Умчић (НБЧ10б) (Слика 8) који се пружа 
према Бочару. На испаши је стално присутно око 500 крава и око 500 оваца. На овим пашњацима 
популација текуница је најбројнија и најстабилнија у односу на све друге локалитете на којима је 
забележена.  

Угрожавајући фактори: претерана испаша и гажење, одоравање. 

Смернице: ограничити одоравање до руба депресија успостављањем заштитног (буфер) 
појаса од 30-50 m ширине као и употребу пестицида и вештачких ђубрива на најближим 
обрадивим површинама;  
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Слика 6: Локалитет Црвене штале где су  
забележене текунице 2011. године  

 

 

Слика 7 и 8: Полигони на локалитету  
Црвене штале прегледани 2015. године  
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3. Слатине западно од Бочара (НБЧ 05а) 

Полигон се налази западно од Бочара на потезу између насеља Ново Милошево и Бочар. 
Површина полигона је 1678,41 ha. На њему доминирају слатине, панонске слане степе и утрине 
као и панонске заслањене ливаде (Перић и Делић, 2012) које заузимају око 65% укупне површине. 
Остатак чине влажна станишта. Током 2011. године текунице су забележене на 5 локалитета који 
се налазе на највишим котама терена (Слика 9). Тада је на испаши било око 100-150 крава и 300-
400 оваца. Обиласком терена у току 2015. године констатовано је потпуно преоравање локалитета 
број 1 и делимично преоравање локалитета број 2. Преоравање је било током пролећа и у 
септембру. Ово последње преоравање је затечено током обиласка локалитета. Такође се смањио 
број стоке на испаши тако да сада на целом Бочарском пашњаку има свега 90 говеда. Приметно је 
обрастање пашњака. 

Према важећем просторном плану општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј“, 
1/2010) на северном делу локалитета, где је забележено делимично преоравање, планирано је 
подизање шумског зеленила. Такође, део локалитета је означен као грађевинско земљиште, 
резервисано за изградњу спортског аеродрома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9: Локалитет 
слатине западно од 
Бочара где је 
забележена 
текуница 2011. 
године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10: Локалитет 
слатине западно од 

Бочара прегледан 2015. 
године 
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Угрожавајући фактори: заоравање; обрастање због недостaтка испаше; присутно више 
сметлишта са којих се оцеђују загађујуће материје у депресије;  

Смернице: зауставити даље преоравање пашњака, одржавати сталну испашу, повећати 
број стоке, изместити сметлишта ван зоне утицаја подземних вода, односно даље од станишта 
слатинских врста;  

4. Локалитет унутар СРП «Слано Копово» 

Пашњачке површине југоисточно од језера Велико копово заузимају око 87,54 ha (Слика 
11). Пашњак је унутар граница СРП „Слано Копово“. Популација текуница је на овом локалитету 
стабилна. Испаша је стално присутна. Овај локалитет је такође прегледан 2011. године али нису 
забележене никакве промене у протеклом периоду. 

Угрожавајући фактори: загађење 
подземних и површинских вода 
пестицидима и вештачким ђубривима са 
околних пољопривредних површина; 
недовољан број стоке. 

Смернице: одржавати сталну 
испашу, спречити одоравање и 
ограничити употребу пестицида и 
вештачких ђубрива на околним 
обрадивим површинама.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 11: Пашњак југоисточно 
 од језера Велико Копово 

 

5. Пашњак јужно од Новог Бечеја (НБЧ 24) 

Локалитет се налази јужно од Новог Бечеја површине  је 6,81 ha (Слика 12). Представља 
пашњачку површину на којој се напаса око 100 оваца и 5-6 говеда. Пашњак је према насељу 
омеђен насипом. Рупе текуница су забележене на насипу на 2 места, укупно 10-так рупа 
(обележено на Слици 12 жутим тачкама). Како текунице нису виђене обављен је разговор са 
власником стоке и према његовим наводима текунице су виђане пре 5-6 година у већем броју. 
Овај локалитет је неоходно прегледати у пролеће након буђења текуница.   

Простор на коме су регистроване рупе текуница налази се унутар грађевинског рејона 
насеља и на тој локацији предвиђена је изградња пречистача отпадних вода.  
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Слика 12: 
Пашњак 
јужно од 
Новог 
Бечеја 

 

6. Слатине источно од Арадца (ЗРЕ16г) 

Површина овог локалитета је 18,49 ha. Реч је о кошаници која је са свих страна окружена 
пољопривредним површинама (Слика 13). 

Обиласком овог локалитета утврђено 
су 3-4 рупе текуница. Рупе изгледају тако као 
да се дуже време не користе, тако да није 
било могуће поуздано утврдити да ли се ради 
о активним рупама. 

Како према Просторном плану града 
Зрењанина („Сл.лист града Зрењанина“,  
бр.11/11) овај простор задржава намену као 
необрадиво земљиште, без планираних 
инвестиција које би могле нарушити 
континуитет станишта, потребно је на пролеће 
обићи овај локалитет и проверити да ли има 
текуница.  

 

 

 

 

 

 

Слика 13: Слатине источно од Арадца 
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Угроженост врсте у АП Војводини 

Развој интензивне пољопривредне производње, укрупњавање парцела, преоравање, 
формирање монокултура, повлачење или потпуно нестајање екстензивног сточарства констатно 
узрокује нестајање травних станишта на којима живи текуница на простору целе АП Војводине. 
Резултат свега овога је  да су локалитети на којима ова врста опстаје, просторно изоловани. 
Фрагментисаност станишта доводи до функционално-репродуктивне изолације популација (Ilse at 
al., 2002). Како текуница спада у врсте које нису способне да се селе на веће удаљености у веома 
кратком року, како наводи Matĕjů et al. (2010) може доћи до имбридинг депресије. Дугорочно, 
оваква ситуација смањује виталност јединки и доводи до изумирања популације. Исти аутор 
наводи да временски услови попут брзог топљења снега или обилних киша могу додатно убрзати 
изумирање посебно малих популација. У Војводини се слична ситуација десила током 2014. 
године у пролеће када је било обилних киша и поплава. Овакви временски услови су свакако 
имали неповољан утицај на текуницу јер у то време има велики број младих.  Пси и мачке 
луталице, као и овчарски пси, су повремено предатори текунице што додатно отежава малобројне 
и изоловане популације. Зато је повезивање изолованих станишта од суштинске важности за 
опстанак ове врсте. Везу између фрагментисаних станишта могуће је остварити формирањем 
еколошких коридора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2015. години 

 

Покрајински завод за заштиту природе                                                                                                          38 

 

Литература 

Botta, I. (1981): Adatok a lápi póc (Umbra krameri Wallbaum) szaporodásbiológiájához. Halászat 27: 44-
46. 

Wanzenböck, J. (2004): European Mudminnow (Umbra krameri) in the Austrian Floodplain of the River 
Danube: Conservation of an Indicator Species for Endangered Wetland Ecosystems in Europe. 
In: Akçakaya, H. R., Burgman, M. A., Kindvall, O., Wood, C. C., Sjögren-Gulve, P., Hatfield, J. S., 
Mccarthy, M. A. (eds.), Species Conservation and Management: Case Studies. Oxford 
University Press: 200-207. 

Wichmann, G. (2014): Fifteen years of conservation of the imperial eagle in Austria. Slovak Raptor 
Journal 2014, 8(1): 70. 

Witkowski, Z.J., Król, W., Solarz, W. (eds.) (2003): Carpathian List Of Endangered Species. WWF and 
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Vienna-Krakow, p. 84. 

Градојевић, М. (1936): Сузбијање хрчкова и текуница. Штампарија Дунавске бановине, Нови Сад, 
пп: 1-29. 

Gulland, J. A. (1969): Manual of Methods for Fish Stock Assessment - Part 1. Fish Population Analysis, 
Fish Stock Evaluation Branch, Fishery Resources and Exploitation Division, FAO - Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. FAO Man. Fish. Sci. (4):154, Rome. 

Динић, А., Стојшић, В., Ђурђевић, Л. (2002): Утицај спрата жбунова у деградованој лужњаковој 
шуми на бројност популације банатског божура (Paeonia officinalis subsp. banatica/ 
Rochel/ Soo) на Делиблатској пешчари. Заштита природе, 53(2): 69-80, Београд.  

Директива о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста (Council 
Directive - 92/43/EEC) 

Đurđević, L., Diniš. A., Stojšić,V., Mitrović, M., Pavlović, P. (2000): Allelopathy of Paeonia officinalis L. 
1753 ssp. banatica (Roshel) Soo 1945, a panonian endemic and relict species. Arch. Biol. Sci., 
Belgrade, 52(4): 195-201, Beograd. 

Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних 
станишта(„Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/07) 

IUCN (2015): The IUCN Red List of Threatened Species: http://www.iucnredlist.org 

IUCN Red list of threatened species (2011). Spermophilus citellus. Available from 
http://www.iucnredlist.org/ (accessed February 21st, 2012) 

Krištín, A., Iorgu, I. Ş. (2014): Red List of Grasshoppers, Bush-crickets and Crickets (Orthoptera) of the 
Carpathian Mountains. In: Kadlečík, J. (eds.): Carpathian Red List of Forest Habitats and 
Species. Carpathian List of Invasive Alien Species: p. 186-199.ISBN 978-80-89310-81-4. Štátna 
ochrana prírody Slovenskej republiky, 234pp. 

Leiner, S. (1995): The status of the European mudminnow, Umbra krameri Walbaum, 1792, in Croatia. 
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 97B, pp: 486–490. 

Májsky, J., Hajdú, J. (2004): Program záchrany blatniaka tmavého (Umbra krameri Walbaum, 1792). 
Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 24 pp.; 

Matějů, J., Říčanová, S., Ambros, M., Kala, B., Hapl, E., Matějů, K. (2010): Reintroductions of the EGS 
(Spermophilus citellus) in Central Europe. Lynx, 41: 175-191.  

Mrakovčić, M., Brigić, A., Buj, I., Ćaleta, M., Mustafić, P., Zanella, D. (2006): Crvena knjiga slatkovodnih 
riba Hrvatske. Ministartsvo kulture Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, 
pp:106-107, Zagreb. 



Биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2015. години 

 

Покрајински завод за заштиту природе                                                                                                          39 

Пал, Б., Стојшић, В. (1999): Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soo. In : Стевановић, Б. (ед.) 
(1999): Црвена књига Флоре Србије 1. Ишчезли и крајње угрожени таксони, pp: 167-169. 
Министарство за животну средину Републике Србије, Биолошки факултет Универзитета 
у Београду, Завод за заштиту природе Републике Србије, Београд. 

Перић, Р., Делић, Ј. (2012): Стање популација међународно значајних  циљних врста биљака и 
сисара на слатинским, степским и шумостепским стаништима у Војводини. У: Туцаков, 
М. (едт.): Стање популација међународно значајних врста биљака и животиња на 
слатинским, степским и шумостепским стаништима у Војводини. Покрајински завод за 
заштиту природе, pp: 1-45, Нови Сад. 

Pellissier, L., Wassef, J., Bilat, J., Brazzola, G., Buri, P., Colliard, C., Fournier, B., Hausser, J., Yannic, G., 
Perrin, N. (2011): Adaptive colour polymorphism of Acrida ungarica H. (Orthoptera: 
Acrididae) in a spatially heterogeneous environment. Acta Oecologica, 37: 93-98. 

Povž, M. (1995): Discovery, distribution, and conservation of mudminnow Umbra krameri Walbaum, 
1972, in Slovenia. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 97B: 478-485. 

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10 и 47/11) 

Просторни план града Зрењанина („Сл.лист града Зрењанина“, 11/11)  

Просторни план општине Нови Бечеј ( Сл. лист општине Нови Бечеј 1/2010) 

Ружић - Петров, А. (1950): Прилог познавању екологије текунице. Збор. рад. Инст. Екол. 
Биогеогр.1: 97-140, Београд. 

Sekulić, N., Budakov, Lj., Branković, D. (1998): Distribution of the European mudminnow Umbra krameri 
(Umbridae) in Serbia. Italian Journal of Zoology, 65, Suppl.: 381-382.; 

Sekulić, N., Marić, S., Galambos, L., Radošević, D., Krpo-Ćetković, J. (2013): New distribution data and 
population structure of the European mudminnow Umbra krameri in Serbia and Bosnia and 
Herzegovina. Journal of Fish Biology, 83: 659-666. 

Stojšić, V., Đorđević-Miloradović, J., Dinić, A (2004): Demographic analysis of extremely population 
banat peony Paeonia officinalis L. Subsp. banatica (Rochel) Soo on Deliblato Sands. XI Optima 
Meeting, Abstracts: 96., Beograd. 

Ћировић, Д., Ћосић, Н. (2011): Варијабилност популација текунице (Spermophilus citellus L, 1766) на 
подручју Србије. Пројектни извештај, Биолошки факултет Универзитета у Београду, п. 
47. 

Freyhof, J., Brooks, E. (2011): European Red List of Freshwater Fishes. Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, p. 72. 

Freyhof, J. (2011): Umbra krameri. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. 
www.iucnredlist.org/details/22730/0. 

Hajdú, J., Saxa, A. (2008): Záchrana blatniaka tmavého (Umbra krameri) na Slovensku [Conservation of 
Mudminnow in the Slovak Republic]. Štátna ochrana prírody SR, p.19, Banská Bystrica. 

Heither, H., Blomenkamp, S. (2012): European Ground Squirrel  (Spermophilus citellus) conservation:  a 
potential distribution approach, Van Hall Larenstein, Leeuwarden, Project number: 594000. 

Hoffmann, I., Millesi, E., Pieta, K., Dittami, J. (2002): Anthropogenic effects on the population ecology of 
European ground squirrels (Spermophilus citellus) at the periphery of their geographic range. 
Mammalian Biology - Zeitschrift fur Saugetierkunde, 68 (4): 205-213. 

Horal, D. (2014): Status of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca) in the Czech Republic – 2013 
update, ringing results and new findings. Slovak Raptor Journal, 8(1): 41-46. 



Биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2015. години 

 

Покрајински завод за заштиту природе                                                                                                          40 

Horváth, M., Fatér, I., Firmánszky, G., Juhász, T., Klébert, A., Pongrácz, A., Szelényi, B., Váczi, M. (2014): 
Status of the eastern imperial eagle in Hungary between 2009 and 2013. Slovak Raptor 
Journal 2014, 8(1): 64. 

Caswell, H. (2001): Matrix population models: construction, analysis and interpretation. 2nd edition. 
Sinauer Associates, p. 722, Sunderland, Massachusetts. 

CEN (Comite Europeen de Normalisation) (2003): Water Quality – Sampling of Fish with Electricity CEN, 
European Standard – EN 14011:2003 E, Brussels, Belgium. 

CEN (Comite Europeen de Normalisation) (2005): Water Quality – Sampling of Fish with multi-mesh 
gillnets CEN, European Standard – EN 14757:2005 E, Brussels, Belgium. 

Chavko, J., Deutschová, L., Danko, Š., Mihók, J., Landsfeld, B., Pavelka, J., Šnírer, L., Harvančík, S., 
Dubravský, A., Prešinský, L., Galaš, R. (2014): Status of the eastwern imperial eagle 
population in Slovakia between 1977 and 2013. Slovak Raptor Journal 2014, 8(1): 9-15. 

Csapody, I. (1982): Vedett novenyeink. Gondolat Kiadó, p. 346, Budapest.  

Šefferová Stanová, V., Vajda, Z., Janák, M. (2008): Management of Natura 2000 habitats. 6260 
*Pannonic sand steppes. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/ 
management /habitats/models_en.htm, ktorá bola pripravená v rámci projektu Európskej 
komisie „Management Models for Natura 2000 sites“. 




	NASLOVNA STRANA FINISH
	Page 1
	2: N 2str
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	02 sadrzaj UVOD SNEZA
	01 ucesnici projekta SNEYA.doc
	03 biomonitoring 2015 SNEZA



