


Мониторинг осетљивих екосистема и  угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине 

 
 
 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ 
 

1. Наручилац посла: Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински 
секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој. 

2. Уговор: Уговор је склопљен између Завода за заштиту природе Србије и 
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој 
број 01-1127/1 од 24.04.2008.  

3. Назив пројекта: Мониторинг осетљивих екосистема и угрожених биљних и 
животињских врста на подручју АП Војводине. 

4. Циљ пројекта: Праћење стања аутохтоних шумских, пешчарских и 
степских екосистема и угрожених биљних и животињских врста, индикатора 
природних станишта у АП Војводини ради предузимања активних мера 
заштите на њиховом очувању и унапређењу. 

5. Носилац посла: Завод за заштиту природе Србије. 

6. Учесници у пројекту: Завод за заштиту природе Србије, Биолошки 
факултет Универзитета у Београду, Департман за биологију и екологију 
ПМФ Универзитета у новом Саду, НП „Фрушка гора“, Друштво за заштиту и 
проучавање птица Војводине. 

7. Руководилац пројекта: Др Биљана Пањковић, Завод за заштиту природе 
Србије, РЈ у Новом Саду. 

8. Рок за реализацију пројекта: 31. децембар 2008. 

9. Рок за подношење извештаја: 15. јануар 2009. 

10. Предвиђена средства: 2.000.000,00 RSD. 

11. Уплаћена средства: 2.000.000,00 RSD. 
 
 
 
 



Мониторинг осетљивих екосистема и  угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине 

 
 

 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

Пројекат : МОНИТОРИНГ ОСЕТЉИВИХ ЕКОСИСТЕМА         
И УГРОЖЕНИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ 
ВРСТА НА ПОДРУЧЈУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извештај: 2008. год. 

Руководилац пројекта:
 
Др Биљана Пањковић  
 

Учесници у пројекту : Ален Киш, дипл. инж. шумарства  
Бранко Ковачевић, дипл. инж. шумарства 
Наташа Пил, дипл. биолог 
Никола Стојнић, дипл. биолог 
Мр Весна Хабијан-Микеш 
Владимир Добретић, дипл. биолог 
Вида Стојшић,  дипл. биолог 
Др Биљана Пањковић 
Клара Сабадош, дипл. биолог  
Ненад Секулић, дипл. биолог  
Ласло Галамбош, дипл. биолог  
Јадранка Делић, дипл. Биолог 
Мр Оливер Фојкар 
 
Лидија Маринковић, инж. информатике 
Драган Чалакић, геометар 
Снежана Ђекић, адм. техничар 
Бранко Вујачић, биол. техничар 
Драгана Пејаковић, техничар 
 
Др Ружица Игић  
Мр Душко Ћировић  
Мр Драгиша Савић 

Техничка подршка:

Спољни учесници:

Марко Туцаков, дипл. биолог 

Директор :  Др Ненад Ставретовић 
  

 
 
 
                                                Нови Сад, 2009. 



Мониторинг осетљивих екосистема и угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине 

 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
 
Уводне напомене  1 

 
Тема 1: Мониторинг поплавних аутохтоних шумских екосистема у Војводини 3 

 Парк природе ''Тиквара'' 3 

 СРП „Ковиљско – Петроварадински рит“ 9 

 ПП ''Бегечка јама'' 13 

 Резултати истраживања шумске ентомофауне у Војводини, као индикатора стања 
шума 15 

Тема 2: Мониторинг степских станишта и њихових карактеристичних врста у 
СРП ”Делиблатска пешчара”  

 
 

19 

Тема 3: Мониторинг живог света влажних станишта у СРП "Обедска бара" 
 

23 

 Биомониторинг БАТРАХО И ХЕРПЕТОФАУНЕ Обедске баре 25 

 Стадијуми у сукцесији мочварне вегетације и влажних ливада у процесу 
ревитализације влажних станишта на Обедској бари 28 

Тема 4: Мониторинг популација ретких и угрожених биљних врста на подручју 
Војводине: банатски божур (Paeonia officinallis subsp. banatica), 
кукурјак (Eranthis hyemalis) тестерица (Stratiotes aloides) пешчарски 
каранфил (Dianthus serotinus), Monotropa hypopitys L. 1753 subsp. 
hypopitys, Ononis pusilla L. 1759, Peucedanum carvifolia (L.) Vill. 1779, 
Globularia punctata Lapeyr. 1813, и Ophrys scolopax Cav. 1793 subsp. 
cornuta (Steven) Camus 1908 

 
 
 
 
 
 
 

34 

 Заштита и мониторинг популације БАНАТСКОГ БОЖУРА (Paeonia officinalis L. 
subsp. banatica (Rochel) Soo на подручју СРП «Делиблатска пешчара» 34 

 Мониторинг тестерице (Stratiotes aloides) 42 

 Заштита и мониторинг популације пешчарског каранфила (Dianthus serotinus) 44 

 Мониторинг популацијa Monotropa hypopitys L. 1753 subsp. hypopitys, Ononis pusilla 
L. 1759, Peucedanum carvifolia (L.) Vill. 1779, Globularia punctata Lapeyr. 1813 и 
Ophrys scolopax Cav. 1793 subsp. cornuta (Steven) Camus  на Фрушкој гори 47 

 Мониторинг популације кукрјака (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) 54 
 
 
 
 
 

Нови Сад, 2009.                                              



Мониторинг осетљивих екосистема и угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5: Мониторинг фауне риба на заштићеним природним добрима у 
Војводини 

 
 

64 

 Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ 64 

 Нови налаз мргуде - Umbra krameri 66 

 Парк природе „Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ 69 

Тема 6: Мониторинг популација ретких и угрожених врста птица на подручју 
Војводине: мали вранац (Phalacrocorax pygmeus), степски соко (Falco 
cherrug), велика дропља (Otis tarda) и модроврана (Coracias garrulus) 

 
 
 

72 

 Мали корморан (Phalacrocorax pygmeus) 72 

 Степски соко (Falco cherrug) 75 

 Велика дропља  (Otis tarda) 82 

 Модроврана (Coracias garrulus) 86 

Тема 7: Мониторинг популација ретких и угрожених врста сисара на подручју 
Војводине: слепо куче (Spalax leucodon) и дабар (Castor fiber)  

 
 

90 

 СЛЕПО КУЧЕ (Spalax leucodon) на простору ПИО «Суботичка пешчара» 90 

 Популациони мониторинг европског дабра (Castor fiber L. 1758) на подручју 
Војводине 95 

Литература  105 
 

Нови Сад, 2009.                                              



Мониторинг осетљивих екосистема угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине 

Нови Сад, 2009. 1

Уводне напомене о природним вредностима Војводине и 
биомониторингу 

Данашњи изглед и стање биолошке разноврсности У АП Војводини резултат су 
природно-историјских и еколошких фактора, који се огледају у географском положају, 
клими, орографији, едафским, биотичким факторима, као и све израженијем и 
интензивнијем утицају човека.  

Војводинa се простире у југоисточном делу Карпатског басена, на ободу Панонске 
низије, у северном делу Републике Србије. Припада панонском биогеографском региону, 
а представља секундарну шумо-степску област где су степе климатогене, а шуме 
хидролошки или рељефно условљене. Карактерише је агрокултурни предео у коме се 
попут острва налазе изоловани остаци природних станишта која су изложена све већој 
фрагментацији. Овде се налазе очуване природне и предеоне целине, јединствене у том 
делу Европе, као што су Делиблатска пешчара, Фрушка гора и Вршачке планине. На 
најнижим теренима очувана су плавна подручја река: Дунав, Сава, Тиса, Бегеј, Тамиш, 
Караш, Нера и Босут. Ту су пространа степска подручја у средњем и северном Банату, 
као и лесни комплекси уз Тису и Дунав. Посебно треба навести очуване слатине Баната, 
јединствена и специфична станишта која су приоритетна за заштиту на међународном 
(SaS подручја) и на националном нивоу, као што су Слано Копово, Бања Русанда и 
Окањ бара. У оквиру Панонског биогеографског региона, у складу са Annex I Direktive 
92/43 EEC (Habitat Directive), приоритетни типови станишта су панонске лесне степске 
ливаде, панонске слане степе и слане мочваре, панонске дине, које су још увек 
заступљене код нас. Захваљујући оваквом богатству различитих типова станишта 
подручје Војводине одликује богат и специфичан специјски и екосистемски диверзитет. 
Особеност свакој флори и фауни даје  присуство ендемских, реликтних, али и ретких и 
угрожених врста.  Под заштитом се налази мање од 5 % површине Војводине. 

Очување преосталих природних вредности Војводине, уз одрживо коришћење 
обновљивих природних ресурса, представља дугорочни циљ заштите природе, за чију је 
реализацију неопходан  мониторинг систем на свим нивоима. При томе треба имати у 
виду да мониторинг на најбољи начин осликава стање и промене у времену и простору и  
тако обезбеђује могућност адекватног и правовременог реаговања, применом активних 
мера заштите. 

Упоредо са праћењем основних параметара животне средине неопходно је развити 
адекватан систем биомониторинга у заштићеним природним добрима, значајним и 
очуваним природним стаништима који представљају приоритет заштите. Резултатима 
биомониторинга се може на прави начин указати на присутне утицаје и процесе 
природног или антропогеног порекла, било да су позитивни или негативни. На тај начин 
осигуравају се предиспозиције за израду успешних програма очувања, заштите, 
управљања и мудрог и одрживог коришћења природних богатстава.   

Дефинисање, припрема и спровођење мониторинга биодиверзитета на подручју 
Војводине представља научну и стручну основу за примену активних мера заштите на 
спречавању осиромашења биодиверзитета на регионалном и глобалном нивоу.  

Биолошки мониторинг представља организован систем праћења биолошких промена 
у времену и простору. То је трајно, дугорочно или периодично праћење и процена 
биолошких и осталих еколошких промена (параметара), коришћењем одређене 
методологије. Програм УН за животну средину (UNEP), разрадио је Глобални систем 
мониторинга животне средине (GEMS), за праћење загађења и његовог преношења на 
веће раздаљине, ефеката на животну средину, утицаја на копнене и  морске екосистеме, 
као и глобално на климу, атмосферу и природне ресурсе. Систем управљања подацима 
у служби мониторинга по географском принципу (GRID), повољан је за интегрисање 
података по појединим специфичним проблемима животне средине, што олакшава 
израду регионалних, националних и локалних система мониторинга. Светски центар за 
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мониторинг заштићених природних добара (WCMC) представља мрежу информационог 
система за праћење појединих врста, у односу на географску и еколошку компоненту, са 
посебним акцентом на угрожене врсте у промету. 

Успешно спровођење биомониторинга ретких и угрожених биљних и животињских 
врста и њихових највреднијих станишта захтева добро снимање почетног (нултог) 
стањa, ради могућности праћења промена у будућности и упоређивања са претходним 
стањем. Биомониторингом могу бити обухваћене целокупне популације појединих врста 
на територији Војводине или само неки њихови највреднији делови, као и цела 
заштићена подручја или само неки њихови посебно значајни сегменти и / или елементи-
компоненте, уз праћење  појединих популационих и других параметара и њихових 
промена у времену и простору. Биомониторингом су обухваћене поједине најзначајније 
врсте које су индикатори аутохтоности природних станишта.  

Биомониторингом у Војводини, обухваћени су: 
1. заштићена природна добра од  националног и међународног  значаја, 
2. осетљива  станишта која су приоритет заштите у Европи (влажна, степска, 

пешчарска, слатинска, нека шумска), 
3. ретке и угрожене врсте биљног и животињског живог света од националног и 

међународниг значаја, 
4. реликтне и ендемичне врсте и њихове заједнице, 
5. заштићене биљне и животињске врсте као природне реткости.  

Посебан значај у праћењу стања биодиверзитета заузима континуирано праћење 
последица антропогених утицаја на природну средину, како кроз директно угрожавање 
појединих функционалних елемената екосистема, тако и кроз непосредни утицај на 
поједине угрожене и стеновалентне врсте и њихова примарна осетљива станишта. 
Мониторинг човекових активности (шумарство, пољопривреда, сточарство, рударство, 
водопривреда, саобраћај, итд.), у заштићеним природним добрима представља и 
развојну функцију самог природног добра и од суштинског је значаја за избор и примену 
правих мера управљања, али и за правовремено уочавање негативних промена и 
адекватно реаговање. Мониторинг угрожених врста изван заштићених природних 
добара, у оквиру ареала врста доприноси успостављању Еколошке мреже и издвајању 
приоритетних станишта за заштиту по NATURA 2000 чиме ће се подићи ниво заштите 
врста и станишта и смањити губитак биодиверзитетских вредности. 

Кратак опис програма биомониторинга 
Основни циљ постављених задатака у оквиру биомониторинга, имајући у виду 

годишње доба и кратак временски рок за реализацију, представља прикупљање 
основних података или допуне постојећих знања, праћења мера заштите ради 
успешнијег планирања програма управљања и његове реализације у будућности, како 
на праћењу промена и процеса, тако и на адекватнијем вредновању резултата након 
примене активне заштите.    

Сваки озбиљнији план управљања природним добрима у Војводини треба да има 
добро осмишљен и постављен мониторинг систем. Уколико он није правилно дефинисан 
и реализован, или се уопште не спроводи, готово је немогуће квалитативно и 
квалитативно пратити промене и оцењивати успешност реализације самог управљачког 
програма. Због тога је мониторинг систем од пресудног значаја у пројектовању програма 
управљања и њиховом усавршавању у наредним циклусима 

Мониторинг биодиверзитета: Са аспекта очувања и унапређења заштите природе и 
биодиверзитета посебна пажња је усмерена на биомониторинг заштићених врста флоре 
и фауне, које су од националног и међународног значаја. Успостављена је веза између 
мониторинга стања и промена у популацијама појединих значајних врста живог света, 
као и значајних и  угроженихи осетљивих станишта, уз коришћење издвојених врста као 
индикатора промена у стаништима која настањују.   
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Teмa 1: Мониторинг поплавних аутохтоних шумских екосистема 

Током 2008. године настављен је мониторинг стања поплавних шума на заштићеним 
природним добрима. Мониторинг је вршен и приликом теренских истраживања у циљу 
валоризације природних вредности подручја Војводине, као и приликом стручног 
надзора заштићених природних добара. Посебна пажња посвећена је обнови природних 
и блиско-природних хигрофилних шума са аутохтоним врстама дрвећа.  

Нарочити значај у мониторингу заузима континуирано праћење последица 
антропогених утицаја на природну средину, како кроз директно угрожавање појединих 
функционалних елемената екосистема, тако и кроз непосредни утицај на поједине 
угрожене и стеновалентне врсте и њихова примарна осетљива станишта. Мониторинг 
човекових активности (шумарство, пољопривреда, сточарство, рударство, 
водопривреда, саобраћај итд.), у заштићеним природним добрима од суштинског је 
значаја за избор и примену адекватних мера управљања, односно правовремено 
уочавање и санирање последица негативних промена у екосистемима. 

Парк природе ''Тиквара'' 

Еколошке карактеристике природног добра 
Мониторингом су обухваћене шуме на подручју заштићеног природнoг дoбра Парк 

природе ''Тиквара''.  
Парк природе ''Тиквара'' се налази у јужном делу Бачке на инундационом подручју 

средњег тока реке Дунав, са његове леве стране од km 1297 до km 1305. Надморска 
висина на подручју парка природе се креће од 76 до 80 m. Највише коте терена су на 
гредама уз обалу Дунава које су обрасле шумом.  

Рељеф је благо таласаст што је последица рада реке Дунав који је током времена 
мењао своје корито и плављењем стварао наслаге различите релативне висине. Тако су 
настали уздигнути делови-греде и нижи делови-депресије.  

У климатском погледу подручје заштићеног природног добра ''Тиквара'' припада 
умерено-континенталној клими са особинама панонско-степске климе.  

До изградње одбрамбеног насипа после 1965. године (један део природног добра је 
заштићен од директног утицаја плавних вода), Дунав је са својим честим плављењем 
учинио ово подручје специфичним.  

И поред изградње насипа и одвајања једног дела природног добра од директног 
утицаја плавних вода Дунава на њему су се очувале изворне особености рита: типична 
ритска орографија и хидрографија терена, ритски биљни и животињски свет и др. Ове 
осебености рита сачувале су се захваљујући каналима кроз које су воде Дунава 
доспевале у овај део природног добра. Вода као одлучујући фактор опстанка биљног и 
животоњског света, са својим годишњим осцилацијама чини услове њиховог опстанка на 
овим просторима од врло повољних до врло неповољних.  

Земљишта природног добра Тиквара су алувијални речни наноси. То су углавном 
рецентни свежи алувијални наноси на којима се и данас, како на небрањеном тако и на 
брањеном делу природног добра, сваке године врши ново таложење речног материјала 
приликом изливања Дунава из свог корита. Уопште се може рећи да су ово плодна и 
погодна земљишта за развој и опстанак биљних заједница.  

Постојеће климатске, хидролошке и педолошке карактеристике условиле су појаву  
разноврсног биљног света.  

Флора и вегетација је услед различитости наведених услова богата и разноврсна, 
почев од хигрофилних мочварних заједница до мезофилних шумских заједница.  
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У вегетациском погледу Парк природе ''Тиквара'' представља подручје које је 
превасходно шумски комплекс. У питању је хидролошки условљена или азонална 
вегетација која се развија под утицајем плавних и високих подземних вода, а везана је 
за алувијално земљиште уз данашњи и некадашњи ток Дунава. 

Слика 1: Предео ПП ''Тиквара'' 

Основна вредност  
Најзначајније природне вредности овог подручја су формације ритских шума 

аутохтоних врба и топола које граде бројне, међусобно различите састојине са 
карактеристичном зељастом вегетацијом. У жбунастој вегетацији значајно је присуство 
црног глога који представља панонски ендем.  

Шуме и шумска земљишта на подручју Тикваре производ су узајамних односа 
еколошких и биолошких особина аутохтоних топола и врба као и флувијалног деловања 
реке Дунав. У склопу еколошких фактора најјаче је изражен утицај влажења профила 
земљишта који је условљен хидрографским положајем.  

Подручје Парка природе ''Тиквара'' се налази у непосредној близини насеља Бачка 
Паланка, па је сасвим разумљиво да су природни екосистеми, посебно шумски, били 
предмет многоструког искоришћавања од стране човека. Отуда се може рећи да постоји 
мали број природних екосистема који не носе печат утицаја човека. Човек је вршио 
проређивање шума и чисте сече, а са друге стране садио је шуме. Највећи утицај човека 
на шумске екосистеме овог подручја одразио се приликом чистих сеча. После чистих 
сеча аутохтоних шумских заједница, у измењеним едафским условима аутохтоне врсте 
дрвећа нису налазиле увек повољне услове за обнову и даљи развој.  

Садашње стање шумских састојина на подручју Парка природе ''Тиквара'' резултира 
из датих еколошких услова и спроведених газдинских мера у прошлости. Ритски 
карактер Тикваре, претходни циљеви газдовања усмерени углавном на производњу 
дрвета за индустриску прераду, примена вештачког пошумљавања довели су до низа 
специфичности својстених овим шумама. Не водећи рачуна о еколошким условима 
станишта, у настојању да се подигне шума, у прошлости су се садиле многе врсте 
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дрвећа на стаништима која им не одговарају што је неминовно довело до нестајања 
природних екосистема на овим просторима.  

Структура површина   
Шумски екосистеми су доминантни на подручју Парка природе «Тиквара». Укупна 

површина шума и шумског земљишта са воденим површинама износи 508,1357 ха од 
чега су: 

- шуме ........................ 397,2589 ха  
- путеви ......................     2,7026 ха  
- пашњак ....................     7,3109 ха  
- неплодна зем...........     5,4267 ха  
- неодређена нам.......    17,7226 ха  
- насип ........................    16,3780 ха  
- канали ......................    19,1010 ха  
- баре ..........................    42,2350 ха   

Шумска вегетација 
Природну, потенцијалну вегетацију на растреситим песковнтим и иловастим 

земљиштима алувнјалног типа уз Дунав, представљају хидролошки условљене шуме 
врба и топола. 

Развој ритских шума аутохтоних топола и врба, од свог постанка па све до њиховог 
најразвијенијег облика, је динамичан и промењив. Промене се развијају постепено са 
старошћу природне састојине, прате њен развој и обнављање и у сталној су зависности 
од промена еколошких услова ширег окружења. Велики значај имају педолошке 
карактеристике земљишта, посебно хетерогеност склопа профила са израженим 
разликама у гранулометриској грађи слојева. 

У складу са 
динамиком плавље-
ња, микро и мезокон-
фигурацијом терена 
шумске састојине на 
подручју Парка при-
роде ''Тиквара'' граде 
различите фитоце-
нозе. Полазећи од 
тога да је осим 
станишних услова за 
образовање поједи-
них фитоценоза од 
пресудног утицаја 
деловање човека, 
све шумске заједни-
це овог подручја 
могу се поделити на 
аутохтоне и антро-
погене.  

 
Слика 2: Шумска вегетација природног добра 
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Аутохтоне шумске заједнице 

Klasa:Salicetea purpureae Moor (1958) 1960  
    Red:Salicetalia purpureae Moor (1958) 1960  
       Sveza:Salicion triandrea Malcuit 1929, Muller et Gros 1958 (Non. br. Bl. 1956)  
           Ass:Salicetum triandrae Malcuit 1929  
       Sveza:Salicion albae Soo (1930) 1940  
           Ass:Salicetum albae Herpka 1970  
              Subass:Myosotidetosum palustris Herpka 1979  
                           Rubetosum caesii Herpka 1979  
           Ass: Salici-Populetum Herpka 1979  
           Ass:Populo-Fraxinetum angustfoliae Herpka 1979  

Заједница бадемасте врбе (Ass: Salicetum triandrae Malcuit 1929) јавља се на 
најнижим хидрографским положајима рецентног алувијума, на доњој граници вегетације 
шумског дрвећа. После плављења вода се са ових површина најкасније повлачи. 
Обзиром на специфичне хидролошке услове на тим положајима поред доминантне 
бадемасте врбе, понекад се појединачно јавља и бела врба (Salix alba) у жбунастој 
форми.  

Заједница беле врбе (Ass: Salicetum albae Herpka 1979) представља такође 
пионирску шумску заједницу која се јавља на обалама бара и рукаваца. Иницијалне 
фазе развоја шуме беле врбе почињу већ у малатима.  

У зависности од брзине таложења наноса, степена влажности и појаве већег броја 
диференцијалних врста, у оквиру ове асоцијације издвојене су две субасоцијације: 

Subass: Myosotidetosum palustris Herpka. 1979 образује се на нижим деловима речног 
наноса где је таложење муља спорије и задржавање воде дуже.  

Subass: Rubetosum caesii Herpka 1979. образује се у условима брзог таложења муља 
и издизања речног наноса. Овде је плављење краће, а оцеђивање брже и потпуније.  

Заједница беле врбе и црне тополе (Ass: Salici-Populetum Herpka 1979) развија се 
на хидрографским положајима изнад висине коју одређује просечно плављење у трајању 
мање од 65 дана у вегетационом преиоду. У флористичком погледу ова заједница је 
богата врстама, нарочито у спратовима дрвећа и жбуња. Станишта ове заједнице су 
готово у целости пошумљена са еуроамеричким тополама, тако да се сада могу срести 
само на новим наносима у почетном стадијуму развоја, као сасвим младе састојине и на 
малим површинама.  

Заједница тополе и пољског јасена (Ass: Populo-Fraxinetum angustifoliae 
Herpka.1979) налазе се на највишим положајима где плављење током вегетационог 
периода не траје дуже од 30 дана.  

У флористичком погледу ова заједница је најбогатија врстама. Спрат жбуња је 
изузетно развијен тако да су присутне готово све жбунасте врсте ритских шума овог 
подручја: Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Ulmus minor, Ulmus laevis, Acer negundo, 
Crataegus nigra и др.  

Антропогене заједнице 
Природно добро Тиквара се налази у непосредној близини насеља Бачка Паланка па 

је сасвим разумљиво да је природна вегетација, посебно шумска, била предмет 
многоструког искоршћавања од стране човека. Отуда можемо рећи да постоји сасвим 
мали број природних састојина које не носе печат утицаја човека. Човек је спроводио 
проређивање шума и чисте сече, a са друге стране, је подизао засаде клонских топола. 
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Често се налазе врбове састојине чија су стабла у правилним редовима, што јасно 
указује на њихово порекло. Међутим, највећи утицај на шумску вегетацију овог подручја 
имале су чисте сече шума. Јасно је да се оваква нагла и насилна промена морала 
одразити на флористички састав и структуру шумских заједница. С друге стране, 
настале су промене и у општим условима станишта. 

Сађене шуме (плантаже) на подручју Тикваре заузимају веће површине. Подизане су 
на различитим стаништима, од депресија до највиших греда. Не водећи рачуна o 
еколошким условима станишта, у настојању да се подигну шумски засади, који за 
најкраће време дају велики прираст, садиле су се монокултуре углавном Populus x 
euroamericana.  

Стање састојина  
Бројни су фактори који својим деловањем доводе до деградације приобаља и плавне 

зоне Дунава.  

Природни процеси, потпомогнути активностима човека, доводе до мање или веће, 
пролазне или трајне измене екосистема. Самим тим, ремети се и онај најважнији, 
динамични скуп свих, међусобно повезаних, и нераскидивих делова природе, при чему 
највише трпи живи свет, који је и најрањивији.  

Садашње стање састојина на овом подручју резултира из датих еколошких услова и 
спроведених газдинских мера у прошлости. Ритски карактер овог подручја, циљеви 
газдовања усмерени на производњу дрвета за индустриску прераду и примена 
вештачког пошумљавања, довели су, до низа специфичности својствених овим шумама.  

Највећи утицај на стање аутохтоних шумских екосистема на подручју Парка природе 
«Тиквара» има интезивирање шумарства као привредне гране, кроз подизање великих 
површина засада плантажних топола, на некадашњим влажним ливадама, пашњацима 
или конверзијом природних састојина.  

Најзначајнији угрожавајући фактор биолошке разноликости на подручју парка 
природе су:  

 Утицај човека који се огледа кроз предузимање мелиоративних радова: изградње 
насипа и  каналске мреже. Услед недовољног снабдевања водом долази до 
отежаног протока, засипања, замуљивања и зарастања водених отворених 
површина бара, мочвара и рукаваца. Ове површине су од велике важности за 
очување ретке и реликтне флоре и фауне влажних станишта.  

 Промене еколошких карактеристика влажних станишта на целокупном простору 
парка природе, услед одвајања Дунава и раније редовно плављене алувијалне 
равни градњом насипа. Затрпавање појединих канала Дунаваца и спречавање 
несметане циркулације воде и живот света у њој. Процеси еутрофизације и 
сукцесије вегетације, који воде зарастању мочварних станишта.  

 Интезивирање шумарства као привредне гране, кроз подизање великих површина 
засада плантажних топола, на некадашњим влажним ливадама, пашњацима или 
конверзијом природних састојина. Плантажне тополе подигнуте на подручју парка 
природе увелико мењају општи еколошки оквир целог шумског подручја, пошто се 
оне по међународној CORINE класификацији станишта уопште не убрајају у 
шумске, већ у пољопривредне површине. 
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 Деградација и уништавање аутохтоних поплавних шума, која се огледа у промени 
флористичког састава, старосне структуре и обраста састојина.  

 

 

 

 

Слика 3: Шумска вегетација у окружењу језера 
 

Закључак и смернице као резултат мониторинга  
Врло снажан утицај човека на природне вредности заштићеног подручја захтева 

перманентно деловање на елиминисању штетних последица, односно захтева 
повремене интервенције у циљу усмеравања сукцесије у жељеном правцу. 

Због јаких антропогених утицаја који се испољавају на овим просторима управљање 
плавним подручјем и газдовање шумама на подручју Парка природе ''Тиквара'' захтева 
комплексан приступ обнови и нези шума, у циљу дугорочног обезбеђивања свих 
функција шума, а нарочито очувању биодиверзитета шумских подручја.  

У циљу усклађивања утицаја природних и антропогених фактора морају да се 
задовоље основни предуслови за заштиту и опстанак овог природног добра. У том 
смислу природно добро ''Тиквара'' мора да: 

 Очува постојеће изворне природне вредности, 
 Обнови нарушене изворне природне вредности, 
 Унапреди све постојеће и обновљене природне вредности. 

Да би се ова основна начела заштите и очувања овог природног добра остварила, 
сматра се да: 

 На овим просторима не треба вршити захвате који би имали утицаја на измену 
орографских и хидрографских карактеристика подручја. Могу се предузимати 
само они захвати који  поспешују или усмеравају природне и антропогене процесе 
у жељеном правцу. 

 Плавни део који је још увек под директним утицајем вода Дунава не сме бити 
искључен из плавне зоне Дунава подизањем одбрамбених насипа, јер без 
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повремених (периодичних) плављења ово подручје би изгубило своје основне 
изворне карактеристике. 

Аутохтоне шумске заједнице иако очуване на релативно малим површинама од 
посебног су значаја као чинилац одржавања еколошке равнотеже и оплемењавања 
пејсажа на овом подручју. 

Очување вегетације парка природе «Тиквара» као битног елемента његових укупних 
природних вредности, значајан је задатак на унапређивању овог подручја. 

У том циљу неопходно је: 

 Непосредну просторну заштиту вегетације могуће је остварити издвајањем и 
заштитом карактеристичних станишта и заједница свих видова вегетације 
заступљених на овим просторима, 

 Планирати даља истраживања вегетације да би се могао пратити сукцесивни 
развој и употпуњавати сазнање о њеним укупним вредностима, 

 Остварити непосредну просторну заштиту одређених карактеристичних станишта 
и заједница најзначајнијих реликтних, ендемичних и ретких биљних врста,   

 Код уређивања шума планирати такве газдинске мере којима ће се обезбедити 
реинтеграција нарушених и очување постојећих аутохтоних шумских заједница и 
формирати њихово унапређивање у складу са природним правцем развоја;  

 Обнову шума извршити тако да се, по правилу, на месту посечене састојине 
подигне пређашња фитоценоза, односно, уколико су се услови средине изменили 
фитоценоза која следи;  

 Форсирати, по правилу, аутохтоне врсте дрвећа (домаће врбе и тополе, храст 
лужњак, вез, пољски јасен и др.) и њихове заједнице. Еуроамеричке тополе треба 
задржати и подизати само на одговарајућим, провереним стаништима. Културе 
еуроамеричких топола подигнуте на неодговарајућим стаништима 
реконструкцијом треба претворити у станишту одговарајуће састојине аутохтоних 
врста;  

 Потребно је подизати, по правилу, мешовите састојине;  
 Негу треба спроводити тако да се даје слика што природније шуме;  
 Радове у шуми изводити у одговарајуће време и на такав начин да се што мање 
ремети потребан мир за несметан развој и опстанак биљног и животињског света.  

 Све облике туристичко-рекреативног и привредног искоришћавања простора и 
природних ресурса под осталим биљним заједницама ускладити са 
потенцијалним природним могућностима и капацитетима датог простора. 

 Очување и унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних заједница и 
хидролошких прилика, уз спречавање загађивања станишта   

 

СРП „Ковиљско – Петроварадински рит“ 
Мониторингом је обухваћено подручје Ковиљског рита, које је било предмет 

мониторинга и претходних година. Потенцијалну шумску вегетацију алувијума Ковиљског 
рита представљају хидролошки условљене шуме врба и топола, а само фрагментарно 
се јавља станиште храста лужњака (Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus 
angustifolia).  

Потенцијална вегетација овог рита најбоље се може сагледати из синтаксономског 
прегледа описаних шумских заједница: 
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Klasa: SALICETEA PURPUREAE Мoor 1958 
Red: Salicetalia purpureae Мoor 1958 

Sveza: Salicion triandrae Мalcuit 1929, Мuller et Gors 1958  
Ass: Salicetum triandrae Мalcuit 1929 

Klasa: QUERCO - FAGETEA Br.-Bl. et Vlieg. 1937 
Red: Populetalia albae Br.-Bl. 1931 

Sveza: Salicion albae Soó 1940 
Ass: Salicetum albae pannonicum Парабућски(1965)1972 
Subass: caricetosum elatae Парабућски (1965)1972 
Subass: typicum 
Subass: rubetosum 
Ass: Salici-Populetum nigrae Парабућски (1965)1972 
Subass: poetosum 
Subass: aristolochietosum 
Ass: Crataego nigrae-Populetum albae Парабућски (1965)1972 
Subass: typicum Парабућски (1965)1972 
Subass: Quercetosum Парабућски (1965)1972 

Sveza: Alno-Quercion roboris Horvat 1938 
Ass: Ulmetum campestre Парабућски 1972 

 
Циљ мониторинга је праћење стања шумске вегетације природног добра и 

утврђивање смерница за очување биодиверзитета подручја према актуелном стању у 
Ковиљском риту. 

Стање шумских екосистема 
Ово највеће подручје поплавних шума у Србији карактеристично је и по највећој 

измењености природних шумских екосистема. Готово целокупна површина плавних 
шума црне и беле тополе замењена је засадима клонских топола. Преостала 
појединачна стабла црне тополе (Populus nigra) постепено се секу, без могућности 
обнове.  

  
Слика 4: Дебла црне тополе Слика 5: Природне шуме беле врбе (Salix alba)1

 

Очувани су, поред барских екосистема, једино фрагменти шума самоникле беле 
врбе, одмакле биолошке зрелости, али веома значајни за очување биодиверзитета 
подручја и естетских вредности природног добра. У спрату нижег дрвећа, у готово свим 
састојинама, доминира пенсилвански јасен (Fraxinus pennsylvanica), који својим густим 
склопом онемогућава обнову и преживљавање младих јединки аутохтоних врста дрвећа 
и жбуња и за њих везаних чланова биоценоза. У овом спрату такође је широко 
распростањен пајасен (Acer negundo), а у спрату жбуња багремац (Amorpha fruticosa). 
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Све три наведене врсте на овом подручју показују одлике инвазивне алохтоне флоре и, 
поред ''издизања'' тла новим речним наносима, представљају доминантан угрожавајући 
фактор за обнову аутохтоне шумске вегетације. Влажне ливаде на споју барске и 
сувоземне вегетације, од изузетне  важности за живи свет природног добра, такође су 
обрасле наведеним инвазивним врстама. Подручје Ковиљског рита представља и важну 
водну ретензију. Слободно плављење рита у небрањеном појасу повећава укупну 
еколошку вредност влажних станишта заштићеног подручја. 

Пројекат ревитализације влажних станишта Ковиљског рита који је започет 2006. 
године, финансиран од стране Покрајинског Секретаријата за заштиту животне средине 
и одрживи развој, настављен је и током 2008. године. У оквиру Пројекта извршено је 
уклањање инвазивних врста дрвећа и жбуња на подручју влажних ливада око бара 
„Тоње“ и „Агле“. Поред стварања повољних станишних услова за орнитофауну, 
редовним чишћењем влажних ливада и уклањањем инвазивних врста на високим 
обалама бара ствара се могућност поновног спонтаног насељавања аутохтоних 
дрвенастих врста. 

Слика 6: Тарупирање обалног појаса 

Слике нових изданака пенсилванског јасена након уклањања 2007. године указује на 
то да није извршено премазивање хербицидом пањева, насталих сечом избојака и 
изданака инвазивних врста. 

  
Слика 7 и 8: 

Изданци пенсилванског јасена Fraxinus pennsylvanica 
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Обављањем стручног надзора на природном добру констатовано је кршење акта о 
заштити природног добра садњом клонске тополе ''М1'' на подручју са режимом I 
степена заштите, на површини од око 26 ha. Сеча и уклањање ових садница, са 
реконструкцијом аутохтоних шума, наложена је од стране инспекције за заштиту животне 
средине, како би се спречила даља деградација природних вредности подручја и 
омогућио обнављање крајње угрожених аутохтоних шума Ковиљског рита и за њих 
везаних врста флоре и фауне. 

 

Слика 9: Саднице клонске тополе ''М1'' у I 
степену заштите 

Слика 10: Остаци од сече шума у бари у I 
степену заштите 

 

Остаци од сече шума, које високе воде Дунава гомилају у барама и депресијама, 
убрзавају природну сукцесију барских екосистема у сувоземне. Имајући у виду важност 
ових станишта за орнитофауну и херпетофауну заштићеног подручја, потребно је 
предузети активности на успоравању ових процеса. 

Смернице за наредни период 
Очување биолошке разноврсности везане за шумску вегетацију природног добра 

указује да је неопходно: 

 Направити избор површина за реконструкцију шума аутохтоних врста на месту 
засада клонских топола у наредном периоду. 

 Наставити селективно чишћење инвазивних врста у подрасту шумских састојина 
и уклањати нанос посечених и изваљених стабала, са приоритетом састојина 
поред водених и барских екосистема, као важних еколошких коридора, 
хранилишта и гнездилишта.  

 Применити селективну употребу транслокационих хербицида на свеже посечене 
пањеве инвазивних врста чиме би се допринело ефективнијем сузбијању ових 
врста и очувању биолошке разноврсности подручја Ковиљског рита.  

 Уклонити остатке од сече нагомилане у барама и депресијама. 
 Континуелним мониторингом омогућити праћење стања природног добра и 
ефеката примењених мера активне заштите. 
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ПП ''Бегечка јама'' 
Предмет мониторинга у Парку природе током 2008. године биле су старе природне 

шуме аутохтоних топола и врба, ass: Salici-Populetum nigrae Парабућски (1965) 1972, које 
се простиру уз насип, у појасу ширине 50 m. 

Потенцијалну шумску вегетацију алувијума ''Бегечке јаме'' представљају хигрофилне 
шуме врба и топола. 

Синтаксономски преглед шумске вегетације: 

Klasa: SALICETEA PURPUREAE Мoor (1058)1960 
Red: Salicetalia purpureae Мoor (1958)1960 

Sveza: Salicion triandrae Мalcuit 1929, Мuller et Gors 1958     (Non br.-
Bl.1956) 

Ass: Salicetum triandrae Мalcuit 1929 
Red: Populetalia albae Br.-Bl. 1931 

Sveza: Salicion albae Soó (1930)1940 
Ass: Salicetum albae pannonicum Парабућски(1965)1972 
Ass: Salici-Populetum nigrae Парабућски (1965)1972 
Ass: Populetum nigrae-albae Slavnić 1952 
 

Циљ мониторинга је праћење стања аутохтоне шумске вегетације природног добра и 
утврђивање смерница за очување биодиверзитета подручја. 

У време стављања под заштиту овај појас шумске вегетације представљао је, поред 
шума беле врбе (Salix alba) око језера, највредније шуме са апекта очувања 
биодиверзитета.  

Слика 11: Шуме уз насип пре сече 
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Део ових шума обновљен је претходних година. Након сече извршено је 
пошумљавање садницама беле врбе. Црна топола (Populus nigra), услед непостојања 
садница ове врсте на тржишту, није коришћена у пошумљавању. Тренутно једини начин 
за очување генофонда ове субпопулације аутохтоне црне тополе јесте остављање и 
нега појединих изданака ове врсте, што је условима заштите природе и наложено 
кориснику овог простора, ЈВП ''Дунав'' из Бачке Паланке. Такође је препоручена и 
селективна употреба хербицида на инвазивне врсте дрвећа. Планом газдовања 
корисника шума предвиђена је само нега младих шума, без сече обнављања на новим 
површинама.  

На терену је констатовано да су приликом неге младих засада сви изданци црне 
тополе посечени. Истоврeмено, бујни изданци пенсилванског јасена (Fraxinus 
pennsylvanica), указују на то да није примењен хербицид на пањеве инвазивних врста.  

 
Слика 12: Посечени изданци црне тополе Populus nigra Слика 13: Изданци пенсилванског 

јасена Fraxinus pennsylvanica 

Смернице за наредни период 
Очување биолошке разноврсности везане за шумску вегетацију природног добра 

указује да је неопходно: 

 Применити селективно чишћење инвазивних врста у подрасту шумских састојина; 
 Применити селективну употребу транслокационих хербицида на пањеве 
инвазивних врста; 

 Очувати и неговати појединачне изданке црне тополе на простору обновљених 
састојина; 

 Континуелним мониторингом пратити стање природног добра и ефекте 
примењених мера активне заштите. 
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Резултати истраживања шумске ентомофауне у Војводини, као индикатора стања 
шума 

Стање фауне стрижибуба (Coleoptrea, Cerambycidae) у шумама Фрушке Горе 
Систематска истраживања фауне стрижибуба (Coleoptera, Cerambycidae) од 2005. 

године до данас омогућила су детаљно упознавање са присуством врста ове групе 
инсеката. Тако, у шумским екосистемима Фрушке горе у текућој години нису пронађене 
нове врсте за фауну ове планине.  

Акценат истраживања ове године био је на проучавању преференце у исхрани ларви, 
с обзиром на покретање међународног пројекта формирања Црвене књиге сапроксилних 
врста инсеката Европе. Наиме, дугогодишњим истраживањима утврђено је да је највећи 
број сапроксилних врста у великој мери постао угрожен захваљујући савременим 
активностима у шумарству, што подразумева уклањање старих и трулих стабала као 
извора заразе за шуму. Стога је на иницијативу IUCN-а на нивоу Европе образован тим 
стручњака са циљем формирања једне овакве листе која би омогућила спровођење 
заштите сапроксилних врста.  

Фауна стрижибуба Фрушке горе, заједно са подацима о регистровању врста на 
комплетној територији Србије, послужила је за формирање базе података за нашу 
земљу. 

Анализа облигатности у исхрани дрвенастим врстама стрижибуба Фрушке горе 
Анализа облигатности исхране ларви стрижибуба дрвенастим врстама може да 

пружи додатне податке о угрожености појединих врста, али и стању различитих шумских 
екосистема на Фрушкој гори. Наиме, праћењем присуства регистрованих врста и њихове 
дистрибуције на праћеним локалитетима може се утврдити колико мере које се 
примењују у шумарству оштећују или користе очувању диверзитета стрижибуба на 
Фрушкој гори. 

Најпре је неопходно направити преглед регистрованих врста од 2005. до 2008. 
године, чије се ларве обавезно хране дрветом у различитим фазама распадања, и то по 
истраживаним локалитетима (Табела 1). 

 
Tабела 1. Преглед стрижибуба облигатних сапроксила на истраживаним локалитетима Фрушке 

горе 

Истраживани локалитети на Фрушкој гори 

Врста С
тр
аж

ил
ов

о 

П
ар
аг
ов

о 

П
оп

ов
иц

а 

Б
ра
нк
ов

ац
 

О
со
вљ

е 

И
ри

ш
ки

 
ве

на
ц 

Ку
рј
ак
ов

ац
 

Ра
јк
ов

ац
 

В
ор

ов
о 

А
нд

ре
вљ

е 

Aegomorphus krüperi Kraatz, 1859    + +      
Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775)   +        
Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775)          + 
Anaglyptus gibbosus (Fabricius, 1787)     +      
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)         + + 
Anisorus quercus (Goetz, 1783)          + 
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 
1775)  +         

Axinopalpis gracilis gracilis (Krynicki, 
1832)     +      

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)   +        
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Истраживани локалитети на Фрушкој гори 

Врста С
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Cortodera femorata (Fabricius, 1787)   +        
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)   +       + 
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846     +      
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)     +      
Exocentrus punctipennis Mulsant et 
Guillebeau, 1856           

Grammoptera erythropus Gebler, 1841          + 
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 
1781)          + 

Icosium tomentosum atticum 
Ganglbauer, 1881     +      

Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)       +    
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)           
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) +    +      
Leptura aurulenta (Fabricius, 1792) + +    +     
Lepturalia nigripes (Degeer, 1775) +    +  +    
Molorchus umbellatarum (Schreber, 
1759)    +       

Neoclytus acuminatus (Fabricius, 
1775)          + 

Oberea oculata (Linnaeus, 1758)  +         
Obrium brunneum (Fabricius, 1792)     +    +  
Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767)         +  
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 
1781) +          

Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)  +   +      
Pidonia lurida Fabricius, 1792          + 
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)    +       
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 
1758)        +   

Rhagium (Megarhagium) sycophanta 
(Schrank, 1781)     +     + 

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)    +       
Ropalopus macropus (Germar, 1824)         +  
Rutpela  maculata (Poda, 1761)  +         
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)     +      
Saperda octopunctata (Scopoli, 1792)     +     + 
Stenostola ferrea (Schrank, 1776)     +     + 
Stenurella bifasciata (Müller, 1776)  +         
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)          + 
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)   +       + 
Vadonia unipunctata unipunctata 
(Fabricius, 1787)       +   + 
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Ове 43 врсте облигатних сапроксила представљају део укупне фауне стрижибуба 
Фрушке горе. Поједини локалитети на којима су спорадичним ентомолошким 
истраживањима регистроване и друге врсте из ове фамилије нису уврштени у ову 
анализу. 

На свим испитиваним локалитетима присутне су заједнице храста. Као најзначајнији 
може се издвојити локалитет Осовље на коме је присутна веома стара шума китњака 
(Quercetum montanum caricetosum pilosae) на гајњачи и лесивираној гајњачи старости 
преко 100 година. Овакве старе шуме храста посебно су значајне због своје реткости у 
Европи као станишта многих врста сапроксилних инсеката које се налазе на Црвеним 
листама појединих земаља (Jansson et Coskun, 2008). Према резултатима Ranius (2002) 
утврђено је да највећи угрожавајући фактор за опстанак сапроксилних врста представља 
обнова шуме јер се сечом стабала онемогућава полагање јаја и развој ларви до краја 
због чега оне угибају, а бројност популација опада. Очување сапроксилне фауне 
подразумева остављање старих стабала (нарочито храста) на већим површинама, дакле 
повезаним газдинским јединицама. Заправо, неопходно је поштовати препоруке WWF-а 
(2004) да се остави 20 – 30 m3/ha мртвог дрвета, односно 3 – 8% мртвог дрвета 
(ветроизвала и дубећих стабала) од укупне дрвне масе, као и da se лежеће мртво дрво 
(дијаметра > 20 cm) остави на локалитету и не премешта у јаркове поред пута или 
набацати грање преко њега. Müller et al. (2008) наводе поред горе поменутог и 
неопходност очувања приземног биљног покривача у шумама због исхране адулата 
нектаром.  

Већина врста стрижибуба на испитиваним локалитетима се развија баш у 
храстовима. Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) нађена на Бранковцу, и Exocentrus 
lusitanus (Linnaeus, 1767) и Aegomorphus krüperi Kraatz, 1859 са Осовља при избору 
биљке за полагање јаја бирају пре свега храст. Aegomorphus krüperi Kraatz, 1859 је чак 
монофагна врста, а и ендемична на Балкану. Број ретких врста се повећава са старошћу 
шуме, што је нарочито изражено на локалитетима Поповица, Бранковац, Осовље и 
Курјаковац.  

Црвена листа сапроксилних 
инсеката Европе која је у изради 
додатно наглашава потребу очувања 
старих шума, нарочито храста, и 
увођење мера у шумарству које би 
заштитиле овакве врсте.  
 
 
 
 
 
 
 

Слика 12. Judolia sexmaculata 
(Linnaeus, 1758) 

 
 
 
 
 
 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови Сад. 
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Teмa  2: Мониторинг степских станишта и њихових 
карактеристичних врста у СРП «Делиблатска пешчара» 

Панонске пешчаре, због своје изражене континенталности, заузимају посебно место 
међу пешчарским подручјима Европе, а највећа међу њима је Делиблатска пешчара. 
Пешчаре се у Средњој Европи сврставају у најугроженија станишта, јер се од почетка XX 
века травна пространства на њима драстично смањују интензивним коришћењем у 
пољопривреди и шумарству, те ширењем насеља и инфраструктуре. На простору 
Делиблатске пешчаре су отворена, травна станишта такође значајно смањена током 
друге половине XX века, и на подручју Специјалног резервата природе заузимају мање 
од 20% површине.  

Током 2007. и 2008. године је рађено на премеру за нову шумску основу, и у поједине 
сегменте овога посла су се укључили и сарадници Завода. При томе је констатовано да 
су многе раније травне површине (нарочито на пожаришту из 1996. године) обрасле 
поником багрема. 

При томе, треба имати у виду да предели под пешчарском и степском вегетацијом 
представљају, са аспекта биолошке разноврсности, најзначајнија станишта изузетно 
богатог и разноврсног живог света, често састављеног од биљака и животиња које 
насељавају само одређена станишта на песковима. Међу присутним органским врстама 
многе су ендемске или веома ретке у европским па и светским размерама, и као такве, 
налазе се на националним, европским и светским црвеним листама. 

Поремећај просторних односа травних, жбунастих и шумских површина, као и 
нарушавања њиховог мозаичног распореда, последица је подизања нових шумских 
култура, пре свега багрема и бора, на пешчарским и степским стаништима, као и 
забране пашарења унутар претходних граница заштићеног природног добра. Уз то, 
након пожара, који се готово редовно јављају на Пешчари, долази до поника багрема из 
семена, чиме су додатно угрожене травне површине. 

Недостатак испаше довео је до значајног обрастања некадашњих пашњака 
жбунастим врстама, нарочито глогом, што је условило убрзану сукцесију ка шумским 
екосистемима. Као последица насталих промена, дошло је до значајног смањења 
популација типичних  врста травних заједница, па и њиховог потпуног нестанка са 
одређених локалитета. Тако су проређене популације степског божура на Корну, 
Кравану, Рошијани, Брандибулу (некада је ова врста најимпресивније давала печат 
пашњацима Корна), угрожен је просторни распоред и густина популација слепог кучета, 
а са веђине пашњака је текуница потпуно нестала. Нестанак текунице, као основног 
плена, условио је смањење бројности, па и потпуни нестанак глобално угрожених врста 
какве су орао крсташ и степски соко. 

Стога је приоритет у заштити природе на простору СРП «Делиблатска пешчара» 
очување и унапређивање травних станишта, пре свега на комплексима Корн, Краван, 
Воловска паша, са успостављеним режимима заштите II степена. Суфинансирањем из 
средстава Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој као 
локација приоритетног чишћења травних површина од жбуња издвојен је Комплекс 
«Корн», чија је основна намена очување и унапређење степских пашњака са присутним 
врстама и заједницама и успостављање стационарне испаше аутохтоних раса говеда и 
оваца. Резултати мониторинга су у служби сагледавања могућности ревитализације 
преосталих степских пашњака, успостављања испаше усаглашене са наменом и 
могућностима простора, те стварања услова за опстанак угрожених биљних и 
животињских врста травних станишта, а посебно текунице као основе исхране степског 
сокола и орла крсташа. 
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Реализација теме 
На пашњаку комплекса «Корн» је, захваљујући пројекту суфинансираном од стране 

Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, од зимских 
месеци 2002/03. г. до краја 2008. у организацији ШГ "Панчево", очишћено  нешто више 
од 60 хектара степе, с тим што је током 2008. одржавано 5 хектара и очишћено још 2 
хектара зарасла глогом. На делу очишћених површина вршено је поновно уништавање 
поника глога, што представља додатни утрошак ионако ограничених средстава.  

Током 2007. године, на пашњацима «Корна» успостављена је испаша оваца, стада од 
око 650 грла. Наставак испаше током 2008. године започео је добро, са скоро 1.000 
оваца распоређених у два стада, али је убрзо веће стадо од 700 оваца напустило Корн, 
и остало је само 300 оваца. Међу њима је остало и неколико десетина коза, што је веома 
важно будући да су козе изузетно добре у уништавању грмља, у овом случају глога. Као 
и претходне године, позитивни резултати испаше су видљиви, али само у близини тора 
и појилишта. Како се стадо није довољно, нити равномерно кретало по пашњаку, већи 
део очишћених површина остао је ван домашаја испаше. На месту задржавања оваца, 
уз појилиште, регистровани су трагови прекомерног гажења, што је последица пре свега 
недостатка више појилишта на подручју предвиђеном за испашу. Иако предложено, није 
реализовано бушење још једног бунара, чиме би се омогућио боравак  и кретање већег 
броја оваца на подручју. 

Повратак стада на 
Корн значајан је помак 
у правцу одрживог 
коришћења и 
одржавања травних 
станишта, али се и 
даље одвија у 
неодговарајућем 
обиму и на 
неодговарајући начин. 
У перспективи, 
набоље би било када 
би сам Старалац 
успоставио своја 
стада, повећањем 
постојећег стада 
подолских говеда и 
набавком 
одговарајућег броја 
оваца и коза.  

Слика 1: Редовно кошене површине на локалитету Корн 

Присуство мањег стада подолаца на салашу уз оближњу шумарију, условило је да се 
на мањем простору од око 2 –3 хектара редовно коси трава за њихову храну. На тај 
начин овај простор је доведен у стање какво се очекује и на ширем обухвату локалитета 
Корн. 

Уз обезбеђену испашу, којом би се трајно одржавале површине очишћене од жбуња, 
могло би се наставити са  уклањањем жбуња на новим просторима, чиме би се 
обезбедило спајање травних површина, односно њихово укрупњавање. Наиме, 
излованост, односно још увек недовољна међусобна повезаност очишћених површина, 
представља ограничавајући фактор за дисперзију слепог кучета (Spalax leucodon), 
фосоријалну, те стога слабо вагилну врсту, чија је густина популације на овом 
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локалитету, далеко испод оптималне за степска станишта. Педолошка подлога овога 
дела Делиблатске пешчаре представља идеалну основу за развој густог склопа травне 
вегетације (са довољно ризома и луковица за исхрану овог глодара), чији је једини 
лимитирајући фактор густ склоп жбунастих врста. Како је слепо куче истовремено врста 
са ниским репродуктивним потенцијалом, до значајнијег ширења овог глодара може 
доћи (кроз дужи временски период) једино временски и просторно интензивнијим 
уклањањем жбуња и одржавањем травних површина. 

Мада је током 2004. године текуница (Spermophilus citellus) спорадично регистрована 
на делу комплекса Корн, током 2007. године није уочена нити једна јединка нити јазбина. 
Основни ограничавајући фактор опстанка ове врсте на подручју које је некада (док се на 
Корну редовно одвијала испаша) настањивала, је висок травни покривач, односно 
недостатак испаше или кошења ливада. Без стабилних колонија текунице, која је као и 
слепо куче глобално угрожена врста, није могућ опстанак ни дневних птица грабљивица, 
међу којима су и степски соко 
(Falco cherrug)  и орао крсташ 
(Aquila heliaca). Из тих разлога је 
ове године спроведена 
реинтродукција текунице са 
Малог песка. Током 03. и 04. 
септембра донешено је и 
пуштено 95 примерака, и то на 
два локалитета у групама од 63 
и 32 јединке. Оне су се врло брзо 
привикле и увукле се у рупе које 
су им вештачки биле 
продубљене и припремљене за 
ове потребе. Крајем јесени већ 
нису констатоване, и вероватно 
су већ продубиле постојеће рупе 
и ушле у њих да презиме. 

 
Слика 2: Рупа текунице (Spermophilus citellus) на локалитету Корн 

Мониторинг се током следеће године усмерава и у правцу праћења ове популације и 
ефеката реинтродукције, која дугорочно може бити ефективна једино уколико се травна 
станишта одржавају. Стога, након накнадних резултата испаше, поново подвлачимо да 
је даље чишћење травних површина, као и њихово одржавање, смислено једино уз 
трајно успостављање испаше, јер се једино тако могу створити услови опстанка степских 
екосистема и свих присутних врста природних реткости. 

Како су најважнија станишта за птице у Делиблатској пешчари пашњаци и екотони 
пашњака и шума, њима је у реализацији програма биомониторинга посвећена посебна 
пажња. Забележене су 24 врсте птица, за 2 мање него у 2007. Састав фауне птица 
показује и даље јак утицај околних шумских и жбунастих заједница које условљавају 
присуство бројних врста везаних за таква станишта. Очигледно је да још нису 
успостављени услови за насељавање посебно значајних врста отворених травних 
станишта. Ипак, повољни показатељи су присуство врста травних станишта, пољске 
шеве (Alauda arvensis), препелице (Coturnix coturnix) и обичне траварке (Saxicola rubetra) 
од којих се последњим чак повећао број. Што је још важније, овде се почео појављивати 
и пупавац (Upupa epops), врста која је везана за травна станишта. Као и ранијих сезона 
редован је мишар (Buteo buteo), али у већем броју, што је врло вероватно условљено 
реинтродукцијом текунице. И даље нема поузданих података о задржавању орла 
крсташа (Aquila heliaca) и степског сокола (Falco cherrug).  
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Tабела 1. Преглед врста птица забележених на ревитализованим површинама на 
локалитету Корн током 2008. 

број Врста Латински назив 
период 

задржавања 
(месеци) 

максим. бројност 
(јединке) 

1.  Мишар  Buteo buteo I-X 4 
2.  Јастреб  Accipiter gentilis I-X 1 
3.  Фазан  Ph. colchicus I-XII 5 
4.  Препелица Coturnix coturnix VI-VIII 2 
5.  Пчеларица  Merops apiaster V-IX 44 
6.  Пупавац Upupa epops IV-IX 2 
7.  Пољска шева  Alauda arvensis III-X 8 
8.  Обична траварка Saxicola rubetra III 2 
9.  Сеоска ласта  Hirundo rustica IV-IX 15 
10.  Бела плиска  Motacilla alba III 1 
11.  Обична грмуша  Sylvia communis IV-IX 4 
12.  Обични звждак Ph. collybita IV-IX 2 
13.  Мали славуј  L. megarhynchos IV-VII 2 
14.  Кос Turdus merula I-XII 7 
15.  Дрозд боровњак Turdus pilaris X-XI 60 
16.  Руси сврачак  Lanius collurio IV-VII 4 
17.  Велики сврачак  Lanius excubitor X-XI 2 
18.  Вуга  Oriolus oriolus VI-VII 1 
19.  Гавран  Corvus corax I-XI 15 
20.  Креја Garrulus glandarius I-XI 2 
21.  Чворак Sturnus vulgaris VI-X 20 
22.  Зеба  Fringilla coelebs I-XI 6 
23.  Зелентарка  Carduelis chloris II-IV 3 
24.  Чешљугар  Carduelis carduelis VIII-IX 30 

 
Радови на успостављању 

хранилишта за орла крсташа 
и остале врсте дневних 
птица грабљивица су 
одмакли, али још нису 
окончани. Формирањем 
хранилишта се очекује да се 
привуку крупне грабљивице у 
ширем окружењу, а уз 
побољшање услова ста-
ништа, да се ту и задрже. 

 
 
 

Слика 3: Контуре хранилишта за птице грабљивице) 

 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови 

Сад, Шумско газдинство «Банат» Панчево 
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Teмa 3: Мониторинг живог света влажних станишта у СРП 
"Обедска  бара" 

Током 2008. године је настављен  мониторинг влажних станишта на три издвојена 
подручју Специјалног резервата природе "Обедска бара". Обухваћени су локалитети 
Купиника (70 ha), ливада Мајке Ангелине (60 ha) и Ширина-Ревенице (80 ha), где се 
проводи  пројекат санације и ревитализације влажних ливада и пашњака. СРП "Обедска 
бара" је међународно значајно водено станиште по Рамсарској конвенцији (1977) и 
подручје од посебног значаја за птице (IBA-1989) и биљке (IPА-2005) Европе. 

Мониторинг живог света влажних станишта на Обедској бари има за циљ да прати 
ефекте постигнутих резултата, у оквиру реализовања међународног пројекта 
потпомогнутог од стране  Еeconet Action Fund (EAF), као и надлежног Покрајинског 
секретаријата и Министарства из области заштите животне средине.  Основни задатак је 
унапређење екосистемског диверзитета,  као и побољшање водног режима у источном и 
западном делу Потковице, Купинских греда и Ширина-Ревенице, уз смањење процеса 
зарастања и еутрофизације. У реализацију пројекта су укључене организације EAF, 
Еuronatur и Франкфуртско зоолошко друштво, као и Завод за заштиту природе Србије, 
невладин сектор (Млади истраживачи Србије), Покрајински секретаријат за заштиту 
животне средине и одрживи развој, као и Старалац ЈП "Војводинашуме". Мониторинг 
обухвата праћење стања и промена, са акцентом на фауну птица, али и на представнике 
флоре и херпетофауне.   

Реализација теме: 
У 2008. години подручје Обедске баре је посећивано укупно 23 пута. Пажња је 

посвећена утврђивању стања и промена у саставу и бројности фауне птица, што је 
темељна вредност читавог Резервата, као и у односу на диверзитет водоземаца и 
гмизаваца, и ретке и угрожене акватичне биљке и њихове заједнице .   

На влажним ливадама Купиника током 2008. забележено је укупно 28 врста  птица. 
Међу њима су посебно значајне: барска шљука (Gallinago gallinago), црна  рода (Ciconia 
nigra), велика бела чапља (Egretta alba), орао рибар (Pandion haliaaetus), орао 
белорепан (Haliaeetus albicilla), кобац (Аccipiter nisus), осичар  (Pernis apivorus), соко 
ластавичар (Falco subbuteo), вивак (Vanellus vanellus), полојка (Tringa hypoleucos), 
брегуница (Riparia riparia), водомар (Alcedo atthis), бела плиска (Motacilla alba). Година 
2008. је по климатским и хидролошким карактеристикама била слична као 2007. 
Осредње поплаве су трајале у мају и јуну, а онда је уследио дуг сушни период без већих 
падавина. тек крајем године је дошао нови поплавни талас који је преплавио целу 
Обедску бару. Услед релативно ниског водостаја забележена је осредња бројност птица 
водених станишта, посебно из породице чапљи и шљукарица. Као места исхране то 
подручје су ипак редовно корстиле мала бела чапља  (Egretta garzetta), велика бела 
чапља (Egretta alba), сива чапља (Аrdea cinerea), гак (Nycticorax nycticorax), црна рода 
(Ciconia nigra), бела рода  (Ciconia ciconia). Од птица грављивица посебно треба истаћи 
појављивање орла рибара (Pandion haliaeetus), осичара (Pernis apivorus), црне луње 
(Milvus migrans) и сокола ластавичара (Falco subbuteo). У августу подручје су  при сеоби 
надлетала јата пчеларица (Merops apiaster) и брегуница (Riparia riparia). Преглед 
посебно важнијих представника фауне птица присутних на влажним стаништима  
Купиника у 2007. години (Табела 1). 
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Табела 1.- Преглед посебно значајних представника фауне птица присутних на влажним 
ливадама Купиника током 2008 

Врста Латински назив период 
задржавања 
(месец) 

макс. 
бројност 
(јединке) 

Сива чапља  Ardea cinerea I-XI 11 
Гак  Nycticorax nycticorax IV-VI 9 
Maла бела чапља Egretta garzetta V-VI 14 
Велика бела чапља  Egretta alba III-VI, X-XI 6 
Бела рода  Ciconia ciconia IV-IX 7 
Црна рода  Ciconia nigra III, V-IX 9 
Патка глувара  Anas plathyrhynchos II-IV 12 
Патка крджа  Anas crecca XII 70 
Осичар Pernis apivorus VIII 2 
Орао белорепан  Haliaeetus albicilla I-VII, IX-X 3 
Мишар  Buteo buteo I-XI 7 
Кобац Accipiter nisus I-III, XI 2 
Соко ластавичар  Falco subbuteo VI-VIII 3 
Барска кокица Galinula chloropus V 4 
Пчеларица  Merops apiaster VII-VIII 55 
Водомар  Alcedo atthis III 2 
Брегуница Riparia riparia V, VIII-IX 120 
Бела плиска  Motacilla alba III-VI 2 
Руси сврачак  Lanius collurio VII-VIII 4 

 
На пашњацима и ливадама Мајке Ангелине током 2008. године забележена је 21 

врста птица. Углавном се радило о грабљивицама (Falconiformes) и представницима 
барских птица и певачица. Највећи број забележених врста припада реду певачица 
(Passeriformes).  

Табела 2. - Преглед посебно значајних представника фауне птица присутних на ливадама Мајке 
Ангелине током  2008. 

Врста Латински назив период 
задржавања 
(месец) 

макс. 
бројност 
(јединке) 

Сива чапља  Ardea cinerea III-V 2 
Бела рода  Ciconia ciconia VI 3 
Црна рода  Ciconia nigra V, VII 2 
Осичар Pernis apivorus VIII 1 
Орао белорепан  Haliaeetus albicilla II-V, XI 2 
Мишар  Buteo buteo I-XI 4 
Соко ластавичар  Falco subbuteo VIII-IX 2 
Пчеларица  Merops apiaster VIII-IX 16 
Голуб гриваш Columba palumbus IX 4 
Вуга  Oruolus oriolus V-IX 6 
Сеоска ласта Hirundo rustica V-IX 70 
Кос  Turdus merula I-XII 2 
Руси сврачак  Lanius collurio V-VII 4 
Гавран Corvus corax V, X 3 
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Сиве чапље (Ardea cinerea), долазиле су на овај локалитет током касног пролећа док 
је у депресијама још било плитке воде, а беле роде (Ciconia ciconia) су из оближњих 
насеља долетале на ливаде у јуну. Међу птицама грабљивицама најчешћи су били 
мишар (Buteo buteo) и јастреб (Accipiter gentilis), а повремено су терен надлетали кобац 
(Accipiter nisus) и соко ластавичар (Falco subbuteo). Подручје јe надлетао и орао 
белорепан (Haliaeetus albicilla), а ређе и црна рода (Ciconia nigra). Уз рубове ливада 
бележене су вуге (Oriolus oriolus), голубови гривњаши (Columba palumbus)о и бројне 
ласте (Hirundo rustica, Delichon urbica) које су ту лети ловиле инсекте.  

Током 2008. на влажним стаништима Ширина-Ревенице забележено је 32  врсте 
птица, као у задржавању тако и на прелету. Најбројније су биле барске птице и 
грабљивице. Била је присутна бекасина (Gallinago gallinago) на обалама 
ревитализованих станишта у пролеће. Редовне су биле сиве чапље (Ardea cinerea) и 
велике беле чапље (Egretta alba), чија бројност у рано пролеће је достизала 40 
примерака. Бела рода (Ciconia ciconia) је редовно долетала из насеља Обреж. 
Забележене су и жуте плиске (Motacilla flava feldeg), беле плиске (Motacilla alba) и 
мочварне стрнадице (Emberiza schoeniclus) 

Од грабљивица најчешћи су мишар (Buteo buteo) и јастреб (Accipiter gentilis), уз 
повремено појављивање еје мочварице (Circus aeruginosus). Појављивао се повремено 
и орао белорепан (Haliaeetus albicilla). Терен су надлетале бројне птице, а посебно више 
врста ласти, пчеларица (Merops apiaster), голубов гривњаш (Columba palumbus),  итд. 
Табела 3. Преглед посебно значајних представника фауне птица присутних на влажним 

ливадама Ширина-Ревенице током 2008. 

Врста Латински назив период 
задржавања 
(месец) 

макс. 
бројност 
(јединке) 

    
Сива чапља  Ardea cinerea II-XI 17 
Велика бела чапља  Egretta alba II-VI  45 
Мала бела чапља  Egretta garzetta V-VI 6 
Бела рода  Ciconia ciconia V-VIII 7 
Црна рода  Ciconia nigra V-VI 8 
Патка глувара  Anas plathyrhynchos XII 65 
Орао белорепан  Haliaeetus albicilla II-V 2 
Еја мочварица  Circus aeruginosus IV, X 1 
Мишар  Buteo buteo I-XII 8 
Соко ластавичар  Falco subbuteo IX 2 
Бекасина  Gallinago gallinago III  3 
Пчеларица  Merops apiaster VIII 42 
Голуб гриваш Columba palumbus VII-IX 5 
Жута плиска  Motacilla flava feldeg V 2 
Мочварна стрнадица  Emberiza schoeniclus XI 3 
 
Мешовита колонија чапљи није била превише бројна због релативно сушне године и 

недостатка хране. Укупaн број врста чапљи које су се гнездиле током 2008. износи 6, 
што је исто као и у 2007. Број процењених гнездећих парова се кретао у распону од 345 
до 430 парова (Таб.3). Током 2008., као ни 2007. год., није забележено гнежђење 
вранаца (Phalacrocorax carbo i Ph. pygmeus).  Друге врсте чаpљи су се гнездиле у 
просечном броју парова за такве еколошке услове, када поплаве не трају дуже од 
почетка јуна.  
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Табела 4. - Преглед мешовите колоније чапљи и корморана на Обедској бари током 2008. године 
са проценом броја гнездећих парова. 

Процена броја гнездећих парова Врста 
Min Max 

Велика бела чапља  Egretta alba 6 10 
Мала бела чапља  Egretta garzetta 20 30 
Жута чапља  Ardeola ralloides 3 6 
Гак  Nycticorax nycticorax 250 300 
Црвена чапља  Ardea puprupea  15 25 
Сива чапља  Ardea cinerea 50 60 
Кашичар  Platalea leucorodia 0 0 
Ражањ  Plegadis falcinellus 0 0 
Мали вранац  Phalacrocorax pygmeus 0 0 
Велики вранац  Phalacrocorax carbo 0 0 
Укупно:  7  врста 345  430 

 

Биомониторинг БАТРАХО- И ХЕРПЕТОФАУНЕ Обедске баре 
Специјални резерват природе ,,Обедска бара” најстаријe је заштићенo природнo 

добро, a уједно и највеће плавно подручје у Републици Србији, које се карактерише 
изузетним богатством биодиверзитета са значајним присуством ретких и угрожених 
врста од националног и међународног значаја.  

У националним оквирима представља један од најбогатијих и најочуванијих 
рефугијума живог света у Панонском басену. СРП ,,Обедска бара” је Рамсарско (1977), 
IBA (1989), и  IPА подручје (2005). 

Екосистемски и специјски диверзитет у СРП "Обедска бара" угрожен је специфичним 
видом природног зарастања, потпомогнутог и убрзаног човековим негативним 
деловањем. Поремећајем водног режима, природним зарастањем и подизањем засада 
плантажних топола, дошло је до дугорочних негативних промена које су угрозиле 
изворне природне вредности Резервата. 

На Обедској бари је у току неколико значајних пројеката рестаурације нарушених 
природних вредности. Посебно треба истаћи међународни пројекат санације и 
ревитализације влажних ливада и пашњака који финансијски подржавају Econet, 
Euronatur и Франкфуртско зоолошко друштво. Укупни простор који је до сада обухваћен 
међународним пројектом санације и ревитализације влажних ливада и пашњака износи 
210 хектара, и то 70 хектара на локалитету Купиник, 60 хектара на локалитету цркве 
Мајке Ангелине и 80 хектара на локалитету Ширине-Ревеница.  

Констатовано је да се, протеклих година, бројност присутних врста и јединки 
појединих врста вишеструко повећала у односу на период пре почетка радова на 
пројекту санације и  ревитализације влажних ливада. Ово се нарочито односи на фауну 
водоземаца, којима одговара отворено станиште, са нижом вегетацијом, и стајаћом 
водом.  

У 2008. години настављен je мониторинг батрахофауне и херпетофауне влажних 
станишта на подручју Специјалног резервата природе "Обедска бара", на локалитетима 
обухваћеним међународним пројектом санације и ревитализације. Мониторинг обухвата 
праћење стања батрахофауне и херпетофауне и промена у њеном саставу и бројности. 
У 2008. години подручје Обедске баре је посећивано укупно 18 пута.  
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Табела 5: врсте водоземаца (Amphibia) које су забележене на овом  подручју. 

бр SPECIES ВРСТА 

20
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. 
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1. Triturus vulgaris мали мрмољак - - - - + 

2. Bombina bombina  црвенотрби мукач - + + + + 

3. Pelobates fuscus обична чешњарка - + + + + 

4. Bufo bufo обична крастача - - - + + 

5. Hyla arborea  гаталинка + + + + + 

6. Rana dalmatina шумска жаба - + + + + 

7. Rana kl. еsculenta  зелена жаба + + + + + 

8. Rana lessonae  мала зелена жаба + + + + + 

9. Rana ridibunda   велика зелена жаба + + + + + 

   4 7 7 8 9 

2008. година је, као и 2007., имала мале количине атмосферских падавина, тако да је 
на целој површини Резервата забележен низак водостај, а као последица тога 
забележено је значајно смањење броја јединки водоземаца на овим локацијама 

На ливадама  код Купиника је забележено укупно 6 врста водоземаца (велика зелена 
жаба (Rana ridibunda), мала зелена жаба (Rana lessonae), зелена жаба  (Rana kl. 
esculenta), гаталинка (Hyla arborea), шумска жаба (Rana dalmatina) и црвенотрби мукач 
(Bombina bombina)). На овом локалитету су од гмизаваца забележене белоушка (Natrix 
natrix) и зелембаћ (Lacerta viridis). Од гмизававаца је, као и претходне године, највећу 
бројност имала белоушка (Natrix natrix). 

Током 2008. на ливадама Мајке Ангелине забележено је 7 врста водоземаца (велика 
зелена жаба (Rana ridibunda), мала зелена жаба (Rana lessonae), зелена жаба (Rana kl. 
esculenta), шумска жаба (Rana dalmatina), жаба чешњача (Pelobates fuscus), обична 
крастача (Bufo bufo) и црвенотрби мукач (Bombina bombina)). На овом локалитету су од 
гмизаваца забележене белоушка (Natrix natrix) и зелембаћ (Lacerta viridis).  

На локалитету Ширине-Ревеница забележено је 4 врстe водоземаца: велика зелена 
жаба (Rana ridibunda), мала зелена жаба (Rana lessonae), зелена жаба  (Rana kl. 
esculenta), и црвенотрби мукач (Bombina bombina)). На овом локалитету су од гмизаваца 
забележене белоушка (Natrix natrix) и зелембаћ (Lacerta viridis), и по први пут ливадски 
гуштер (Lacerta agilis). 

Значај водоземаца и гмизаваца на влажним стаништима, као прелазних и завршних 
чланова биоценоза, проистиче из многобројних, узајамно испреплетених односа који 
владају у овим специфичним, разноликим и изузетно рањивим екосистемима. 
Водоземци и гмизавци представљају хранидбену базу за многе врсте заштићених врста 
птица (чапље, роде…), а такође представљају и значајне регулаторе бројности фауне  
бескичмењака, нарочито инсеката.  

Иначе, на подручју Обедске баре забележено је укупно 13 врста водоземаца, што 
чини 56.5 % од укупно 23 врсте које су забележене на територији републике Србије.  На 
овом локалитету забележено је и 12 врста гмизаваца, што је 54.5 % од укупно 22 врсте 
које су забележене на територији републике Србије.  

У табели 6 су представљене врсте водоземаца које су забележене на овом  подручју 
у току 2008. године. 
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Табela 6: 

бр SPECIES ВРСТА УЗ
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1. Bombina bombina  црвенотрби мукач + - LC II II, IV 

2. Pelobates fuscus обична чешњарка + - LC III - 

3. Bufo bufo  обична крастача + - LC III IV 

4. Hyla arborea  гаталинка + - LRnt II IV 

5. Rana dalmatina шумска жаба + - LC II IV 

6. Rana kl. еsculenta  зелена жаба - - LC III V 

7. Rana lessonae  мала зелена жаба - - LC III IV 

8. Rana ridibunda   велика зелена жаба - - LC III V 

Скраћенице, које означавају статус заштите и/или угрожености врсте:  
УЗПР – врсте заштићене Уредбом о заштити природних реткости Републике Србије (Сл.гл. РС 

50/93).  
CITES–  врсте обухваћене Конвенцијом о међународном промету угрожених врста дивље флоре 

и фауне: 
Annex II – Врсте које могу бити угрожене ако се њихов промет не подвргне строгим 

прописима 
Annex III – Врсте обухваћене Наредбом о стављању под контролу коришћења и промета 

дивљих биљних и животињских врста, (Сл. гл. РС 17/1999. 
IUCN – категорије угрожености: LC последња брига, LRnt зависне од заштите, скоро угрожене. 
Bern – Конвенција о заштити европског дивљег  живог света и природних станишта, Берн,1979 ; 

Annex II – строго заштићене животињске врсте; 
Annex III –заштићене врсте које подлежу посебним управним мерама (регулисање/забрана 

експлоатације, промета и држања). 
EU – Директиве Савета Европске Унијe (Directive 92/43/EEC) 

Annex II – животињске и биљне врсте од заједничког интереса чије очување захтева 
одређивање посебних подручја за њихову заштиту; 

Annex IV – животињске и биљне врсте од заједничког интереса које захтевају строгу 
заштиту; 

Annex V – животињске и биљне врсте од заједничког интереса чија експлоатација подлеже 
посебним управним мерама. 

 
У табели 7 су представљене врсте гмизаваца које су забележене на овом  подручју у 

току 2008. године. 

Табela 7: 

бр SPECIES ВРСТА 
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1. Lacerta agilis  ливадски гуштер   - - LC II IV 

2. Lacerta viridis зелембаћ - - LC II IV 

3. Natrix natrix белоушка + - LC III IV 

Скраћенице су исте као и у табели 6.  
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Стадијуми у сукцесији мочварне вегетације и влажних ливада у процесу 
ревитализације влажних станишта на Обедској бари 

На некада пространим ливадским површинама у окружењу Обедске баре остале су 
само деградоване површине на којима се, услед смањене испаше стоке и кошења, 
интензивно шире инвазивне врсте, нарочито багремац (Amorpha fruticosa). На 
деградованим површинама  код Купинова и око цркве Мајке Ангелине од 1997. године 
спроведене су активне мере ревитализације простора са чишћењем жбунастих, 
коровских и инвазивних врста. Праћење обнове вегетације започето је 2004. године од 
када су у континуитету до 2008 евидентирани стадијуми у сукцесији мочварне вегетације 
и вегетације влажних ливада. Од посебног значаја је обнова ливадских заједница које су 
на Обедској бари описане као географска варијанта умерено влажних ливада 
ограниченог распрострањења.  

На влажним стаништима код Купинова истраживања су успостављена од 2005 – 
2008. године, где је сукцесија мочварне вегетације условљена годишњим и сезонским 
варирањем  водног режима Обедске баре, који је под директним утицајем водостаја реке 
Саве. Дуготрајни високи водостај на Сави, као и уосталом на свим рекама дунавског 
слива током целог лета 2006. године, условио је да су поједине фазе у сукцесивном низу 
мочварне вегетације потпуно изостале, односно нису се ни могле развити у високој 
поплавној води. Високи водостај условио је такође повлачење одређених мачварних 
фитоценоза, што указује да оптимално варирање водног режима, са периодом нижих 
водостаја у летњем периоду,  условљава екосистемску разноврсност влажних станишта 
овог подручја.  

На ливади око цркве Мајке Ангелине, у депресијама се након чишћења развила 
мочварна вегетација са елементима влажних ливада, а на вишим деловима, у условима 
равног рељефа, започето је обнављање  најзаступљеније ливадске фитоценозе на 
Обедској бари, заједнице  ливадарке и лисичијег репка (Poeto- Alopecuretum pratensis R. 
Jov. 1957).  

Праћењем сукцесивних промена вегетације прикупљени су и допуњени подаци о 
ретким врстама  флоре Обедске баре као што су  пискавац (Succisa pratensis), дивљи 
лук (Allium angulosum) и поткоњак (Lythrum tribracteatum).  

Обнављање влажних станишта код Купинова  
Влажна станишта испод Купинова, у близини некадашњег утврђења Купиник, 

простиру се у депресији канала Вока који снабдева, односно одводи воду из корита 
Обедске баре. (слика 1) Овде 
је вегетација директно 
условљена периодом 
плављења, односно 
задржавања поплавних вода, 
а које су у индиректној 
зависности од водостаја реке 
Саве, односно прилива и 
истицања воде из Обедске 
баре.  

 
 
 
 

Слика 1: Влажна станишта код 
Купинова 
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После предузетих мера чишћења, у почетној фази обрастања, уз саму обалу Вока у 
2005. години развили су се фрагменти мочварне вегетације са заједницом јежинца и 
сиротињске траве Sparganio-Glycerietum fluitantis, класе Nasturtio- Glycerietalia. Иако 
едификатори заједнице јежинац (Sparganium ramosum) и сиротињска трава (Glyceria 
fluitans) добро подносе услове дубље воде,  у условима високих дуготрајних водостаја 
какви су били 2006. години заједнице нису евидентиране, односно нису се  могле 
развити. Изузетно високе поплавне воде су се дуго задржале и у делови на вишим 
теренима све до јула месеца.  

На рубовима врбових 
шума, који су периодично 
из године у годину 
чишћени од жбунастих и 
инвазивних врста, 
развијају се састојине 
заједнице тршћака са 
усколисним рогозом 
(Scirpo – Phragmitetum 
subas. thyphetosum 
angustifoliae) у условима  
периодичног плављења, 
али и високог нивоа 
подземних вода (слика 2) 

 
 

 

Слика 2. Заједнице тршћака на рубовима искрчених врбових шума 
 
На вишим теренима  влажних станишта код Купинова још од 2004. године се у 

фрагментима постепено развијала заједница иђирота и сиротињске траве (Acoreto – 
Glycerietum). Појава ових састојина и интензивно ширење на данас преко 80% површине 
указује на висок ниво подземних вода са дужим периодима задржавања и нарочито 
забаривања станишта.  Вегетација са иђиротом се проширила обрастајући просторе са 
тршћацима (Scirpo – 
Phragmitetum subas. 
thyphetosum 
angustifoliae), све до 
рубова врбових шума.  
Може се констатовати да 
је дошло до зарастања 
површина у правцу 
сукцесије према 
мочварним заједницама 
иђирота и сиротињске 
траве због очигледно 
измењених станишних 
услова. (слика 3).  

 
 

Слика 3. Заједница Acoreto 
– Glycerietum 
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Заједница Acoreto – Glycerietum је ограниченог распрострањења на поплавним и 
забареним стаништима, у остатацима корита великих река. Од посебног је значаја за 
очувању екосистемског диверзитета влажних станишта и издвојена је као приоритетна 
за заштиту, према Директивама о стаништима Европске Уније (Directive 92/43/EEC). 
Поред тога доминантна врста иђирот (Acorus calamus) је као стара култура у 
ишчезавању, заштићена као  природна реткост због прекомерне експлоатације у 
прошлости и уништавања мочварних станишта.  Овде су присутне  најбројније 
субпопулације у Резервату «Обедска бара». Јавља се са великом бројности и 
покровности (2.2), а сиротињска трава доминира у састојинама (3.3). Од пратећих врста 
бројне су : барски чистац (Stachys palustris), водена боквица (Alisma plantago-aquatica), 
водољуб (Butomus umbellatus), јежинац (Sparganium ramosum) врбичица (Lythrum 
salicaria), коњски босиљак (Mentha 
aquatica), барска нана (Mentha pulegium) и 
др. 

Од 2006. године забележени су 
фрагменти влажних ливада са панонском 
субендемском врстом жутенице (Roripa 
kerneri) (слика 4) која је у јужном Срему на  
јужним границама распрострањења 
(Обрадовић, Будак, 1977). У 2008 години 
констатовано је ширење ових састојина на 
највишим теренима, уз одбрамбени насип 
око насеља. Доминирају елементи 
влажних ливада међу којима су: мочварна 
ливадрка Poa palustris, лисичији репак  
Alopecurus pratensis, водени коњштак 
Rumex hydrolapathum, копљолисти шишак 
Scutellaria hastifolia, прољика Gratiola 
officinalis и др. 

 
 
 

Слика 4. Жутеница (Roripa kerneri) 
 

Влажне ливаде у окружењу цркве Мајке Ангелине 
На ливадама Мајке Ангелине очишћене су велике површине од преко 30 ha. Већ у 

првој, 2004. години праћења обнављања вегетације, на вишим теренима, изван 
депресија, забележени су велики комлекси са ливадском вегетацијом типа умерено 
влажних долинских ливада, представљених заједницом  ливадарке и лисичијег репка 
(Poeto- Alopecuretum pratensis R. Jov. 1957). Ову  најраспрострањенију ливадску 
фитоценозу на Обедској бари описала је Рајна Дунић – Јовановић 1983. године.  Развија 
се секундарно на станишту искрчених низијских шума јасена и бреста Ulmeto-Fraxineto-
Quercetum roboris и представља јединствену асоцијацију коју изграђују ретки и угрожени 
представници флоре.  

На Обедској бари су у оквиру ове асоцијације издавојене две субасоцијације: зукве и 
безбридњаче heleocharo-puccinellietosum R. Jov.-Dunjić 1983 и кандилке clematetosum 
integrifoliae R. Jov.-Dunjić 1983. Састојине прве субасоцијације heleocharo-
puccinellietosum још нису јасно издиференциране, и јављају се само фрагментарно, са 
карактеристичном врстом, зуком (Eleocharis uniglumis) и диференцијалним врстама: 
водена боквица (Alisma plantago aquatica), бедреничак (Oenanthe silaifolia), барска 
млечика (Euphorbia palustris) и барска перуника (Iris pseudacorus).  Ова варијанта 
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заједнице доминира у централном делу ливаде, на влажнијем станишту, где су се сваке 
године обнављали изданци багремца, висине од 0,5 – 1 м. Након редовног кошења сваке 
године, у 2008. години забележено je повлачење багремца, а површине обрастају 
бусенови мочварне ливадарке (Poa palustris). (слика 5 ) 

Слика 5. Обрастање великих површина са мочварном ливадарком  
 
 
 

Састојине субасоцијацијације clematetosum 
integrifoliae су  флористички богате.  Ливаде око 
цркве Мајке Ангелина у многоме подсећају на стање 
од пре 30 и више година, а констатовано је да су  
популације Clematis integrifolia чак много боље 
развијене  него у време када је Р. Јовановић описала 
ову субасоцијацију на Обедској бари. (слика 6) 

 
 
 
 
 

Слика 6. Састојине субасоцијације                 
clematetosum integrifoliae  

  
 

Заузимају сувља станишта на уздигнутим деловима греда која су 
примарна станишта шуме граба са јасеном и лужњаком Carpineto-Fraxineto-
Quercetum roboris. Ова станишта одликује краћи период плављења, што није био 
случај 2006. године када су се поплавне воде дуго задржале и повукле тек 
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половином јула месеца. Тада су забележене и ређе врсте као што је поткоњак 
(Lythrum tribracteatum), који расте у условима дужег плављења и карактеристична 
је врста ефемерне вегетације муљевитих обала класе Isoaeto – Nanojuncetea. 
Развој овог типа вегетације је веома кратак, често са прекидом појављивања од 
једне и више година, у зависности од периода плављења и пресушивања 
простора, што је и један од узрока њеног све ређег јављања на влажним 
стаништима (слика 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7. Поткоњак (Lythrum tribracteatum)  
 

Као карактеристична врста субасоцијације Clematis integrifolia са највећим степеном 
присутности доминира у свим снимцима (2.2).  Богат флористички састав карактеришу: 
врсте врбичице Lythrum salicaria и L. virgatum, честославица Veronica longifolia, бели слез 
Althea officinalis, млечика Eupforbia lucida и др. У 2008. години забележено је веће 
обрастање едификаторске врсте заједнице Alopecurus pratensis (сл. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 8. Субдоминантно 
појављивање 
едификаторске врсте 
Alopecurus pratensis 
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Посебну физиогномију ове субасоцијације 

даје присуство заштићене  врсте – природне 
реткости, са  Црвене листе флоре Србије, 
пискавац (Succisa pratensis), каја улази у састав 
вегетације хидрофилних ливада свезе Molinion 
ccoeruleae. У 2008. години забележене су богате 
популације у фази цветања (сл. 9). 

 
 
 
 

Слика 9. Пискавац (Succisa pratensis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови  Сад, 

ШГ "Сремска Митровица". 
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Тема  4: Мониторинг популација ретких и угрожених биљних 
врста на подручју Војводине: Paeonia officinallis subsp. 
banatica, Eranthis hyemalis, Stratiotes aloides, Dianthus 
serotinus, Monotropa hypopitys subsp. hypopitys, Ononis 
pusilla, Peucedanum carvifolia, Globularia punctata и 
Ophrys scolopax subsp. cornuta  

 

Заштита и мониторинг популације БАНАТСКОГ БОЖУРА (Paeonia officinalis L. 
subsp. banatica (Rochel) Soo на подручју СРП «Делиблатска пешчара» 

У Србији расту четири основне врсте из рода божура (Paeonia), чији су непосредни 
сродници бројне украсне форме из башта и вртова.  Најпознатија аутохтона врста је 
косовски божур (Paeonia decora), али се поред њега јавља  планински, мушки божур, (P. 
corallina), божурак, женски божур (P. officinalis) и степски божур (P. tenuifolia). Све врсте и 
њихови варијетети припадају групи ретких и угрожених представника националне флоре. 
Расту у различитим географским варијантама светлих храстових шума, осим степског 
божура који се јавља, како му име каже, само у  степској вегетацији Делиблатске 
пешчаре. 

На Делиблатској пешчари расте и најређи представник божура код нас, подврста 
божурка - банатски божур (Paeonia officinalis  subsp. banatica).Овде га је  први пут у 
ботаничкој литеатури описао Рохел 1828. године, тако да је налазиште на пешчари 
тзв.“locus classicus“ове ретке биљке.  

Припада групи биљака уског распрострањења у Панонској низији, а пореклом је из 
давних геолошких периода, тако да је у науци одређена као панонска ендемо-реликтна 
врста. До сада је забележена  у Мађарској на  планини Мечек, румунском делу Баната, а 
код нас на Делиблатској пешчари, са само једним микролокалитетом. Према подацима 
проф. М. Обрадовић из 1966. расла је и на Фрушкој гори, у околини Черевића, али је од 
тада нико није пронашао и оправдано се сумња да је са Фрушке горе нестала.  

Станиште банатског божура на Делиблатској пешчари, локалитет «Фламунда» се 
налази у централном делу пешчаре, у шумској заједници виргилијалнског храста и 
пасдрена (Rhamno-Quercetum virgilianae Gajić, 1983). Новијим истраживањима je 
утврђено да се у овом делу Фламунде јављају састојине деградоване шуме храста 
лужњака и степског лужњака (Динић и др.,2002). 

Статус угрожености  и заштита врсте 
Paeonia officinalis L. subsp. banatica у Србији је заштићена као природна реткост, а 

према критеријумима међународне организације за заштиту природе (IUCN) сврстана је 
у категорију крајње угрожених врста (CR) и  обрађена у Црвеној књизи флоре Србије 
(Пал,Стојшић,1999). 

У Мађарској је од 1979 „строго заштићена врста“, а уништавање њених изданака је 
кривично дело, са прописаним строгим казненим мерама. 

Узроци нестајања ове ретке врсте су многоструки. Првенствено су то биле дуготрајне 
историјске промене преглацијалне, а потом постглацијалне климе у којој се одвијала 
генеза земљишта, а паралелно су текли процеси еволуције флоре у Панонској низији. 
Пресудну улогу је ипак одиграо човек који је коришћењем природних ресурса, нарочито 
сечом шума, а после и секундарним ширењем жбуња, уништио природна станишта ове 
осетљиве врсте. Поред тога, банатски божур је врло декоративна биљка, необичне 
елеганције, крупних ружичастих цветова, због чега су га масовно вадили и пресађивали 
у баште, брали у букете и продавали (Слика 1) 
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Од давнина се ова биљка користила као лековита јер садржи алкалоид пеонин који 
делује на ослобађање од грчева код епилепсије (антиспазмолитик).  

Цела породица 
божура (Paeoniaceae) је 
отуда, према грчкој 
легенди и добила име 
од Бога Пеона, који је 
јачином ове биљке 
лечио од епилепсије 
Плутона, господара 
подземља.  
 
 
 
 
 
 

Слика 1. Банатски 
божур у цвету (2008) 

 
 

Заштита банатског божура је обезбеђена у оквиру заштите Специјалног резервата 
природе “Делиблатска пешчара”, а на станишту на Фламунди, је установљен режима I 
степена заштите. Овај локалитет је уједно и станиште већег броја угрожених врста, од 
којих је најзначајније, до сада једино очувано налазиште крајње угрожене врсте 
панчићевог пелена (Artemisia pancicii), као и заштићених врста, природних реткости: 
гороцвет (Adonis vernalis), степски божур (Paeonia tenuifolia), бадемић (Prunus tenella), 
ниска перуника (Iris pumila) и степски лужњак (Quercus pedunculiflora).  

С обзиром на критично малу популацију банатског божура, као и станиште богато 
ендемима и реликтима, активне мере заштите су примењене по провереним 
методолошким поступцима научника из Мађарске као и све друге методе које нису могле 
нарушити стање критично мале популације. У случају када је долазило до смањења 
популације, нарочито њене репродуктивне способности (2000), редовно је праћено 
стање са плевљењем и одстањивањем изданака дрвенастих врста у границама 
микростаништа са популацијом банатског божура, а изостале су све друге интервенције.  

Методологија  мониторинга     
Картирање јединки се спроводи на експерименталној површини на две (2) постојеће 

групе божура, где је постављено укупно 17 сталних квадрата. Основна јединица 
картирања је квадратна мрежа 1 x 1m са прецизношћу мерења у сантиметрима. Од 1995 
- 2008 године прати се узрастна структура, просторни распоред и мере биометријски 
подаци сваке јединке (висина, дијаметар, дужина листова и број плодова – мешкова). 
Сваке године се спроводе фитоценолошка снимања на микростаништу и на укупној 
површини од 50 х 50 м. Констатовани узрастни стадијуми јединки су: репродуктивни 
адулти (Ra), виргинилни адулти – јединке са зачетком цветног пупљка које у текућој 
години не цветају (Virg.a),  вегетативни адулти (Va), јувенили - клијанци (jj). 

У 2007. години је обновљена квадратна мрежа да би се остварио  континуитет у 
прецизности катрирања индивидуа и старосне структуре популације. Подаци о 
картирању сваког трајног квадрата се уносе на квадратну мрежу и очитавју се годишње 
промене у распопреду, покровности и узрастној структури у обе групе популације.   
(слика 2) 
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I група популације банатског божура 

Скица 1.  Просторна организација узрастних стадијума јединки у популацији  -  
I група популације банатског божура 
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Скица 2.  Просторна организација узрастних стадијума јединки у популацији  -  
II група популације банатског божура 

Обнављање популације банатског божура 
Према првим званични подаци о бројности врсте из 1989 популација је била критично 

мала са само 50 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 чистинама. (Csapody, 
1982). Првим просветљавањем станишта у 1994. години појавили су се јувенила 
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(клијанаца), а наредне 1995. године је отворена чистина и обављено вегетативно 
пресађивање јединки из II групе популације божура. 

У прве три године после просветљавања састојине (1995-1998) број јединки 
банатског божура је удвостручен (114). Популација се након предузетих активних мера 
видно обновила, са појавом репродукције из семена (клијанци), а 1/5 од укупног броја 
јединки је цветала и плодоносила.  

Од 1998. године долази до стагнације популације што је везано за поновно 
обрастање станишта жбунастим врстама. То је потврђено алалопатским истраживањима 
на станишту (Ђурђевић и др., 2000) када је евидентирано инхибиторно дејство великог 
броја жбунастих и зељастих биљака на основу присутних фенолних киселина у 
земљишту и стељи. 

Истоветни резултати добијени су вегетацијским истраживањима лужњакове шуме на 
станишту 2000. године, када је утврђено да је поновно обрастање густог спрата жбунова 
(глог, крушина, куриковина, трепетљика, свиб и др.), поред осталих услова средине, 
један од  угрожавајућих фактора за опстанак банатског божура (Динић и др., 2002). 

При покушају исклијавања семена у “ex situ” условима у Заводу за семенарство 
(Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад) није било резултата ни након 
третирања семена инфрацрвеним зрацима. У преписци са сарадницима The Royal 
Horticurtural Garden, Wisley (Енглеска) добијена су стручна упутства о неопходном 
периоду мировања и условима за  клијање, са препоруком засејавања семена на 
природном станишту. 

На основу популационих истраживања (Stojšić et al., 2004) констатовано је 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 комплетно обнављање популације из семена су веома лоше. 

После бомбардовања 1999. године цветање је у потпуности изостало. Наредних 
година се репродуктивни број јединки постепено  повећавао тако да је у 2008. години, 
након девет година, достигнута некадашња репродуктивна способност популације, са 15  
јединки у цвету. 

Динамика популације  
Динамика популације се прати у континуитету од 1994 -2008. године, са прекидом 

током бомбардовања 1999. године.  
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Графикон 1: Бројност популације банатског божура за период 1998-2008. године 
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Графикон 2: Процентуални однос бројности узрастних стадијума у популацији 

банатског божура за период 1998-2008. године 

Популација је након предузетих активних мера 1994. од регресивног стања показала 
тенденцију постепеног обнављања. Појавили су се клијанци и остварена могућност 
обнављања из семена, а 
више од 30% јединки је 
цветало. Од 1998. године 
долази до стагнације 
популације што је везано 
за поновно обрастање 
станишта жбунастим 
врстама.  

После бомбардовања 
1999. године. нагло је 
опао број репродуктивних 
адулта. Тако је 2000. 
године било само 2, 
2001(4), 2002(6), 2003(8), 
2004(7), 2005(9), 2006(14), 
2007(7) а у последњој 
2008 (15) (слика 3). 

 
Слика. 3. Популација у периоду цветања (2008) 

Због наглог смањења цветања и плодоношења врсте после 1999. године , током 
2005. године поновно су предузете активне мере, али  овог пута само делимично, са 
чишћењем жбунастих врста и просветљавањем. Од 2006. године се укупна бројност 
популације незнатно смањила (од 114 на 94 јединке), али се репродуктивност са 14 
репродуктивних адулта, приближила забележеној вредности из 1998. године.  

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 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. То је условило појаву већег броја виргинилних адулта (8), који због 
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ниских температура нису могли цветати ни плодоносити и заустављени су у фази 
развоја цветних 
пупољака. 

У текућој 2008. 
години бројност 
популације је смањена, 
док је број од 15 
репродуктивних јединки 
достигао некадашње 
вредности из 1998. 
године. Јединке су 
импозантних величина и 
са плодовима од 3 - 4 
мешка. У овој години су 
због тога, поред 
документационих фото 
снимака, забележена и 
успешна снимања 
камером (слика 4). 

 
 

Слика. 4. Популација у периоду цветања (2008) 

Пресађена група божура 
Вегетативно пресађивање обављено је 1995. године. Отворена је чистина у 

непосредној близини II групе божура и пресађено је 9 јединки које су се у наредним 
годинама успешно обновиле и плодоносиле (слика 5). 

Слика 5. Пресађена група божура у цвету (1998)  
  
Вегетативним обнављањем популације, пресађивањем  јединки на истом 

станишту, добијени су слични резултати са тенденцијом смањења  броја 
индивидуа при поновном обрастању станишта (графикон 3). 
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Истоветно као и код примарне популације, од 1999. године изостало је 
плодоношење јединки пресађене групе божура и није се појавило до 2008, али је 
и наглашена тенденција смањења вегетативних адулта. Делимично 
просветљавање на станишту се обавља сваке године. Претпоставља се да бржи 
развој и цветање вегетативних јединки није могућ због наглашених алелопатских 
утицаја од стране околних жбунастих и дрвенастих врста.  
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Графикон 3: Промена бројности пресађене групе божура (1996 -2008) 

Планиране активности  
Спори опоравак популације од 1999. године и повраћај на пређашње стање условило 

је застој у покушају примене других метода због недостатка семеног материјала и 
опасности да се на било који начин интервенише на станишту, осим чишћења и 
уклањања младих изданака дрвенастих и жбунастих врста.  

У наредном периоду је припремљен Програм реконструкције шумске састојине на 
Фламунди у сарадњи са управљачем СРП «Делиблатска пешчара», ЈП 
«Војводинашуме», Шумско газдинство „Банат“. Да би се ове активности спровеле 
потребно  је да их управљач планира, односно угради у годишње програме заштите и 
развоја, у смислу очувања и обнове станишта природних реткости у заштићеном добру. 

Уколико се тенденција цветања  и плодоношења у наредној години настави било би 
могуће спровести и  пресађивање (интродукција) виталних примерака банатског божура 
на одређена слична станишта у храстовој шуми на Делиблатској пешчари (Вакарец - 
Путниково).  

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.  
 

Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови  Сад, 
Института за ботанику, Биолошког факултета из Београда. 
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Мониторинг тестерице (Stratiotes aloides) 
Данас, врста Stratiotes aloides расте на свега неколико локалитета у Србији, док се са 

некада бројних налазишта повукла. Због научног и културног значаја тестерица је у 
Србији заштићена као природна реткост. Истовремено, на локалитетима на којима се 
јавља представља значајан фактор у сукцесији, због изузетне биопродукције која 
одликује њене популације (Вуков и др., 2004). 

Тестерица се најчешће размножава вегетативно, помоћу бочних пупољака. За 
тестерицу је карактеристично градуално израњање у пролеће и лето, а зарањање у 
јесен. Према Montesantos-u (1913) јесење потапање розета тестерице је последица 
таложења калцијум-карбоната на површини листова до постизања тачке на којој 
специфична тежина биљке надмашује специфичну тежину околне воде.  

Материјал и методе 
Током септембра 2007. године сакупљен је биљни материјал врсте Stratiotes aloides 

са три локалитета: Засавица – узводно од Шумареве ћуприје; Обедска бара – 
Крстоношића окно и Дубовачки рит. Случајан узорак је подразумевао по 10 потпуно 
развијених, неоштећених јединки 
са сваког од наведених 
локалитета. Помоћу нонијуса, 
извршена су мерења следећих 
карактера: дужина листа, ширина 
листа и број бочних пупољака, 
односно розета. Мерено је по пет 
листова који се налазе при основи 
розете. Средње вредности 
добијене за јединке са сваког 
локалитета су приказане графички. 
 
 

Слика 1: Потопљене розете Stratiotes 
aloides 

 
 

 
Слика 2: Плутајућа розета Stratiotes aloides 
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Током 2008. године узоркован је биљни материјал на локалитету Засавица. У 
фебруару/марту мерене су сумерзне, а у јулу флотантне розете тестерице и са њих су 
узимани листови. Узорак је обухватио по 20 розета и укупно 909 листова. Мерен је 
пречник розете, висина, дужина коренова, угао врха листа, ширина листа 3 cm од базе, 
10 cm од базе и 10 cm од врха и израчунаване су средње вредности измерених 
параметара. За наведене меристичке параметре анализирана је варијанса (ANOVA) 
помоћу програмског пакета Statistica 7. 

Табела 1: Поређење варијабилности емерзне и субмерзне форме Stratiotes aloides 

 емерзна 
форма 

субмерзна 
форма 

F p 

 a) Варијанса ANOVA за 40 розета 
пречник [cm] 72.35 111.12 211.644 0.000 
висина [cm] 102.00 133.65 55.403 0.000 
дужина 
коренова [cm] 

66.70 80.50 15.399 0.000 

 b) Варијанса ANOVA за 909 листова 
угао врха 
листа [˚] 

18.07 10.95 2990.814 0.000 

дужина листа 
[cm] 

29.15 47.72 2336.661 0.000 

ширина листа 
3 cm од базе 
[mm] 

13.37 9.70 1392.346 0.000 

ширина листа 
10 cm од базе 
[mm] 

14.51 11.97 424.257 0.000 

ширина листа 
10 cm од врха 
[mm] 

14.09 9.01 2509.087 0.000 

 
Анализа варијансе добијена за по 20 јединки сваке форме указује на значајну разлику 

између флотантних и субмерзних јединки. Ове разлике се уочавају за све наведене 
карактеристике розете (пречник, висина, дужина корена). Анализа варијансе за 909 
листова такође указује на значајне разлике између плутајућих и потопљених јединки. 
Ове разлике уочене су за све наведене параметре листова (Табела 1). 

Поредећи добијене резултате са ранијим истраживањима вршеним у Пољској 
(Kornatowski, 1985; 1983/84) и Шведској (Renman, 1989) уочавају се извесне разлике. У 
популацији тестерице на Засавици максимална вредност дужине листа код плутајућих 
јединки је 38 cm, а код потопљених 63.6 cm, док је максимум за обе форме у Пољској 
износио 45 cm, а у Шведској 35 cm код флотантних, а 36.9 cm код субмерзних розета. 
Просечна дужина корена забележена код плутајућих јединки на Засавици је 66.7 cm, а 
код субмерзних је 80.5 cm, а у Пољској за ове форме просечна дужина износи 1 м, док 
се у анализираним популацијама у Шведској такође уочавају разлике између 
потопљених (44.4 cm) и флотантних (99.7 cm) форми. 

Анализиране одлике розете и листова потопљених и плутајућих розета тестерице 
указују на значајне разлике између ове две форме. Поређење са доступним 
литературним подацима указује на значајне разлике између анализиране популације са 
Засавице и популација из Пољске и Шведске. Неопходно је наставити истраживања која 
би укључила и популације тестерице са осталих локалитета на којима је ова врста 
констатована у Србији, а такође је потребно истраживањима обухватити и 
микроморфолошке и анатомске карактеристике ове две форме тестерице, која би могла 
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да укажу на постојање разлика и на тим нивоима организације, а у циљу разумевања 
биологије и екологије врсте Stratiotes aloides. 

 
Учесници у реализацији: Департман за биологију и екологију, ПМФ Универзитета у 

Новом Саду. 
 
 
 

Заштита и мониторинг популације пешчарског каранфила (Dianthus serotinus) 
Пешчарски каранфил (Dianthus 

serotinus) је заштићен као природна 
реткост (Слика 1). Због угрожености 
у ширем региону налази се на 
списку Бернске конвенције.             
У Србији се јавља само на 
Суботичкој пешчари, у облику 
субпопулације која је повезана са 
популацијом у Мађарској. Црвена 
књига флоре Србије ову врсту 
убраја међу критично угрожене 
врсте.  

Циљ пројекта је картирање 
распрострањености и процена 
бројности и виталности 
субпопулације пешчарског 
каранфила на подручју ПИО 
«Суботичка пешчара».  

 
 
Слика 1: Dianhus serotinus 
 

Методе рада 
Картирање се одвијало на простору Келебијске шуме, обухватајући шумска једињења 

14-20 и 27-31, као и на подручју Храстоваче (шумска једињења 32 и 36-39). Током 
картирања су прегледане све забележене или незабележене пешчарске чистине. 
Посебна пажња је била посвећена ободним деловима шумских путева. Микростаништа 
пешчарског каранфила су забележена на карти размере 1:10 000. 

На сваком микро локалитету је забележен број јединки, тип и величина микро 
станишта као и присуство инвазивних врста и других угрожавајућих фактора. Број 
јединки је утврђен пребројавањем јастучића каранфила. На свим микролокалитетима су 
забележене пратеће врсте. Мала површина станишта и висок степен дистурбације услед 
подизања монокултуре бора нису омогућили узимање фитоценолошких снимака. 

Ради процене утицаја засенчености станишта унутар засада црног бора, извршено је 
пребројавање цветова на 5 засенчених и на 5 осунчаних микролокалитета. Преко 
средине субпопулација је постављен праволинијски трансект и пребројани су цветови 10 
суседних јединки по трансекту.  
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Резултати  
Картирање станишта 

Прегледом пешчарских чистина и засада црног бора је утврђено одсуство 
пешчарског каранфила са подручја Храстоваче и Келебијске шуме. На просотру Букваћа 
су пронађени нови микролокалитети унутар шумских одељења 69 и 70. То су 
незабележене мале чистине унутар засада црног бора (Карта 1).  

 

Карта 1: Свих седам регистрованих локалитета пешчарског каранфила се налазе у старим 
монокилтурама црног бора које имају плаво-љубичасту боју на сателитском снимку 

 

Процена бројности и угрожавајући фактори 
Бројност јединки на новооткривеним локалитетима се креће између 5 и 30. Два 

микролокалитета су угрожена зарастањем багрема, на једном је запажено ширење 
киселог дрвета (Ailanthus glandulosa) и такође на једном месту је дошло до развоја 
америчког копривића (Celtis occidentalis) у спрату жбуња. На две чистине су пронађени 
остаци логорске ватре а вегетација показује знакове гажења. Оба локалитета су 
заштићена режимом заштите II степена што подразумева забрану камповања и паљења 
варе.  

Карактеристике станишта 
На основу педолошке карте (Карта 2) и на 

основу теренских обилазака се уочава, да је 
подлога испитиваних локалитета жути песак, без 
добро развијеног хумусног  слоја.  

 

 

 

Карта 2: Dianhus serotinus се јавља на жутом песку 
еолског порекла 

Dianthus serotinus припада вегетацији отворених пешчарских станишта. Пратеће 
врсте које се јављају на свим локалитетима су Fеstuca vaginata и Euphorbia sequierana. 
На добро осунчаним местима расте Fumana procumbens, врста која је веома ретка на 
Суботичкој пешчари и јавља се искључиво на стаништима пешчарског каранфила. На 
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просторима са Fumana procumbens су забележене и друге пешчарске врсте: Kochia 
laniflora, Alkanna tinctoria, Centaurea arenaria, Thymus sp., Salix rosmarinifolia и Koeleria 
glauca. Веома често се јавља и Stipa sabulosa.  Од нижих биљака су забележени 

маховина Tortulla ruralis и 
карактеристични лишаји пешчарске 
подлоге Cladonia convoluta, C. furcata и 
C. magyarica. Ове врсте указују да се 
каранфил јавља у остацима заједнице 
Festucetum vaginatae danubiale Soó 
1929 (Слика  2). На боље очуваним 
локалитетима се препознају и 
субасоцијације ове заједнице: 
најчешће subass. fumanetosum Magyar 
(1933) Soó (1929) 1939, а на неколико 
локалитета subass. cladonietosum 
foliaceae Gajić 1986.  

 

Слика 2: Отворена пешчарска вегетација 
са бусенима пешчарског каранфила 

 

Пешчарски каранфил је опстао у унутрашњости и по рубовима старијих монокилтура 
црног бора (Карта 1). У младим засадима, који су сађени употребом модерне 
механизације каранфил није присутан, највероватније због физичког уништавања 
јединки током припремања терена и редовних мера нега у младим састојинама црног 
бора.  

Утицај пошумљавања и шумских радова на субпопулацију 
Фрагментација и уништавање станишта је последица пошумљавања пешчарских 

површина. Остаци исконске вегетације су опстали само у старим монокултурама, које су 
подигнуте пре употребе механизације, ручном садњом. У млађим монокултурама, као и 
у састојинама под инвазијом америчког копривића (Celtis occidentalis) каранфил није 
могао да опстане. Редовне активности одржавања шумских засада такође имају 
негативан утицај. Формирање противпожарних шавова уз шумске путеве редовно 
доводи до уништавања јединки. Током 2008. године утврђено је уништавање, односно 
оштећење ове врсте на четири 
локалитета. Узурпирање 
земљишта омогућује ширење 
инвазивних врста, на шта указује 
велика покровност циганског перја 
и киселог дрвета  на овим 
просторима. 

Пребројавањем цветова по 
бусенима уз трансекте засенчених 
и осунчаних локалитета, јасно се 
уочава разлика између два типа 
станишта.  

Слика 3: Јединке пешчарског 
каранфила засенчене 
боровима имају слабије 
развијен бусен и знатно 
мањи број цветова 
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Засенчене јединке (Слика 3) имају дуже интернодије и доносе знатно мањи број 
цветова (графикон 1), што указује на опадање виталности пешчарског каранфила унутар 
засада црног бора.  
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Графикон 1: Број цветова по бусенима на засенченим и осунчаним микролокалитетима 

 

Закључци 
Детаљно картирање је доказало, да је субпопулација пешчарског каранфила на 

простору Суботичке пешчаре бројнија од података наведених у литератури. Ова 
чињеница не смањује степен угрожености врсте, јер на свим микролокалитетима су 
забележени бројни угрожавајући фактори, међу којима су најзначајнији шумски радови и 
ширење инвазивних врста. 

 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови Сад, 

ЈП "Палић-Лудаш". 
 
 
 

Мониторинг популацијa Monotropa hypopitys L. 1753 subsp. hypopitys, Ononis 
pusilla L. 1759, Peucedanum carvifolia (L.) Vill. 1779, Globularia punctata Lapeyr. 1813 и 
Ophrys scolopax Cav. 1793 subsp. cornuta (Steven) Camus  на Фрушкој гори 

Увод 
Вегетацију Војводине чине углавном заједнице степског (Festucion rupicolae), шумо-

степског (Aceri tatarici-Quercio) и пешчарског (Festucion vaginatae) карактера, укључујући 
и интразоналне халобиоме (Cypero-Spergularion, Puccinellion limosae и Puccinellion 
peisonis) који представљају елементе панонске провинције, панонско-влашког 
подрегиона, понтског флористичко-вегетацијског региона (Стевановић и др., 1999). Као 
посебне геоморфолошке целине у јужним деловима панонске Србије издвајају се две 
планине, Фрушка гора (539 m н.в.) и Вршачке планине (641 m н.в.). Њихова острвска 
природа као усамљених масива у панонској низији и орографски фактор, условили су 
развијање екстразоналне, шумске вегетације мезофилног карактера (Queercion 
pubescentis-petraeae, Fagenion illyricum – Фрушка гора и Fagenion dacicum – Вршачке 
планине). 
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С обзиром да је подручје равничарског карактера, те да је педолошки супстрат у 
највећем проценту тип земљишта – чернозем, велики проценат подручја је преведен у 
агроекосистеме са интензивном пољопривредом. Вишевековна употреба агротехничких 
мера, условила су да аутохтона станишта на лесу, песку или сланим земљиштима која 
представљају центре диверзитета панонске флоре полако нестају те да су данас 
сведена на изоловане фрагменте. На овако рањиве екосистеме евидентан је 
експанзивни тренд насељавања инвазивних врста.  

Као последица свега наведеног из флоре панонског дела Србије највероватније је 
нестало више врста које су фитогеографски веома значајне, као што су нпр. панонска 
ендемска врста Puccinellia peisonis (Beck) Jáv. која је и један од едификатора 
халофитских заједница, затим Alyssum linifolium Steph ex Willd., Salvia nutans L. и 
Astragalus varius S.G. Gmel.  

У протеклих 30 година ботаничари су детаљно истраживали подручје Војводине, тако 
да се сматра да је то флористички добро истражени део Србије. То наравно не значи да 
више нема неевидентираних биљних врста. Живи свет је динамичан и променљив и 
реагује на сваку промену станишта, и природну и антропогену. Неке врсте се повлаче и 
нестају, а друге се шире. Такође, многе врсте су веома ретке или се само повремено 
јављају што може бити објашњење што до сада нису регистроване. 

Овај рад представља допринос бољем познавању распрострањења појединих 
биљних врста на Фрушкој гори. Такође, мониторингом популација током протеклих 
година утврђена је њихова величина, простор који заузимају и промене бројности 
јединки што је од значаја у предвиђању опстанка ових нових врста на Фрушкој гори.  

Материјал и методе рада 
Истраживањем флоре Фрушке горе у протеклих 10 година утврђено је присуство 

више биљних таксона који се не наводе у до сада публикованим научним радовима и за 
које не постоји хербарски материјал у Хербаријуму Департмана за биологију и екологију, 
Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, Србија, акроним БУНС 
(Холмгрен ет Холмгрен, 2003), хербарској колекцији Националног парка Фрушка гора, 
Србија. Резултати ових истраживања публиковани су у раду Savić, D., Anačkov, G. and  
Boža, P. (2008):  New chorological data for flora of the Pannonian region of Serbia. 

Током протеклих година, од момента евидентирања до сезоне 2008.године вршен је 
мониторинг стања популација 5 одабраних нових таксона у циљу утврђивања опстанка, 
величине популација и фактора угрожавања.  

Картирање је вршено индиректном методом на UTM картама размере 10x10 km, која 
обухвата 8 квадрата 100 x 100 km UTM зоне 34 Т. Дефинисани UTM кодови обухватају 
ознаке за 100 x 100, 50 x 50 и 10 x 10 km, како би подаци били компатибилни са 
методологијом која се примењује приликом картирања у едицији Атлас Флорае 
Еуропеае. За приказивање података кориштена су симболи пунктирања. За локалитете 
са којих је врста нестала (еx) кориштен је симбол +. 

Резултати 
Monotropa hypopitys L. 1753 subsp. hypopitys  

Hypopitys monotropa Crantz 
Хоролошки подаци: 
 
 
 
 

Слика 1. Распрострањење таксона Monotropa 
hypopitys subsp. hypopitys у панонској Србији 
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Срем, шуме, без конкретног локалитета (Pančić in Zorkóczy, 1896; Zorkóczy, 1896 in 
Obradović, 1966; Obradović, 1966 in Blečić, 1972); 
UTM: 34Т ДР 2 00 Иришки Венац (Фрушка Гора), мешовите шуме са буквом, leg., det. 

Савић Д., јул. 1997. (Национални парк Фрушка гора, хербарска колекција). 
 
Ononis pusilla L. 1759 
 O. columnae All. 1774; O. minutissima Jacq. 1775; O. subocculta Vill. 1779; O. 
parviflora Lam. 1783; O. apula Ten. 1825; O. cherleri Bertol. 1850; O. brachyantha Rouy; O. 
inclusa (Pourret) Bertol. 
Хоролошки подаци  

UTM: 34Т DR 2 00 Беочин (Фрушка Гора), 
ливада, leg., det. Савић Д., јул, 2007. 
(Национални парк Фрушка гора, хербарска 
колекција). 
 
 
 
 
 
 
Слика 2. Распрострањење таксона Ononis pusilla у 
панонској Србији 
 

 
Peucedanum carvifolia (L.) Vill. 1779 
 P. chabraei (Jacq.) Reichenb. 1827; P. chabraei Gaud. 1829; Peucedanum chabraei 
var. selinoides Vis. 1852; P. podolicum (Besser) Eichw.; Seseli carvifolia L. 1753; Selinum 
chabraei Jacq. ex Murray 1784; Palimbia chabraei DC. 1830; Petrosaelinum chabraei RCHB. 
1832; Pastinaca selinoides Vis. 1829; Schlosseria heterophylla Vukot. 1857; S. chabraei 
Schloss. et Vukot. 1869 
Хоролошки подаци: 
Фрушка гора, ритови, без локалитета (Zorkóczy, 
1896; Zorkóczy, 1896 in Obradović, 1966; 
Obradović, 1966 in Nikolić, 1973); 
UTM: 34Т CR 4 91 Футог, доња шума (Prodán, 
1916) – еx; 
UTM: 34Т ЕQ 1 39 Месић (Вршачке планине), 

ливада, ивица шуме, лег. Пањковић В., 
јун, 1981., дет. Божа, П. (Panjković, 1989); 

UTM: 34Т DQ 1 09 Јабука (Фрушка Гора), 
ливада, leg., det. Савић Д., август, 1997. 
(Национални парк Фрушка гора, 
хербарска колекција). 

 
Слика 3. Распрострањење таксона Peucedanum carvifolia у панонској Србији 

 
Globularia punctata Lapeyr. 1813 
 G. aphyllanthes auct. non Crantz 1766; G. elongata Hegetschw. 1839; G. willkommii 
Nym. 1854 
Хоролошки подаци : 
UTM: 34Т DR 2 21 Ковиљ-Шајкаш, ливада (Zorkóczy, 1896) – еx; 
UTM: 34Т DR 2 10 Поповица (Фрушка Гора), ливада, лег., дет, Савић Д, мај, 2004. 

(Хербаријум Националног парка Фрушка Гора). 
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Слика 4. Распрострањење таксона Globularia punctata у 
панонској Србији 

 
 

 
Ophrys scolopax Cav. 1793 subsp. cornuta (Steven) Camus 1908 
 O. oestrifera M.B. subsp. cornuta (Stev.) Soó 1932; O. oestrifera M.B. var. cornuta 
(Stev.) Hayek 1933; O. oestrifera Ch. et B. 1832/33; O. bicornis Sadl. 1835 
Хоролошки подаци : 

UTM: 34Т DR 2 10 Главица (Фрушка Гора), ливада 
степског карактера, leg., det. Савић Д., јун, 2005. 
(Национални парк Фрушка гора, хербарска 
колекција). 
 

 

Слика 5. Распрострањење таксона Ophrys scolopax 
subsp. cornuta у панонској Србији 
 

Дискусија 
Monotropa hypopitys subsp. hypopitys је 

циркумполарна биљка (Soó, 1968), чије опште 
распрострањење обухвата Европу, Кавказ, средњу 
Азију, Сибир, Северну Америку и Јапанско-Кинеску 
област (Анчев, 1982). У Европи је распрострањена, 
изузев крајњег југа и острва (Křísa, 1972). У 
Мађарској низији, у средњим деловима је ретка 
(Soó, 1980). У Панонском делу Србије је веома 
ретка. До сада је постојао само један податак за 
Вршачки брег из 1910. године (Panjković, 1989). 
Пошто овај податак у новије време није потврђен 
(Panjković, 1989; Pekanović, 1991; Vučković, 1991), 
једини сигурни локалитет Monotropa hypopitys 
subsp. hypopitys је на Фрушкој гори, где расте у 
веома угроженим и деградираним буковим шумама. 
Са таксономског аспекта интересантно је 
напоменути да јединке у популацији на Фрушкој 
Гори припадају таксону M. hypopitys L. subsp. 
hypopitys var. glabrescens Holmboe 1920, који по Sou 
(Soó, 1968) представља прелазни облик између 
subsp. hypopitys и subsp. hypophegea (Wallr.) 
Holmboe 1920. 
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Врста је први пут забележена 1997. године на Иришком венцу у буково-липовој шуми. 
Популација се састојала од свега 4 цветајуће јединке. Наредне три године и поред 
интензивне претраге није констатована на истом локалитету. Тек 2001. године 
пронађене су 2  јединке на око 200 m од претходног локалитета. Током 2002. и 2003. 
године врста није констатована. Године 2004. три јединке врсте M. hypopitys нађене су 
на колалитету Парагово у деградираној храстово-грабовој шуми. Након тога врста није 
поново налажена. Занимљиво је да врста ни једном није нађена две године за редом на 
мање-више истом месту. С обзиром да је паразитска врста могуће је да не продукује 
надземне цветајуће стабљике сваке године. Такође, осим на потесу Иришки венац-
Парагово врста није констатована на другим локалитетима на Фрушкој гори и поред 
интензивног тражења. Разлог неналажења највероватније лежи у томе што су 
популације веома мале и тешко их је уочити у природи с обзиром да су надземни делови 
ове паразитске биљке светло браон боје чиме се стапају са колоритом сувог лишћа. 

Ononis pusilla је субмедитеранска врста (Soó, 
1966), са ареалом у јужној и средњој Европи, 
Медитерану, Кавказу и југозапаној Европи 
(Кузманов, 1976). У Европи расте у јужним 
деловима, на северу до северне Француске, 
Чешке, Словачке (Ivimey-Cook, 1968), Алпа и 
средњих делова Мађарске низије (Soó, 1966). У 
Мађарској низији расте претежно западно од 
Дунава, док је у осталим деловима ретка (Soó, 
1980). У pанонском делу Србије је веома ретка, до 
сада је постојао један податак за Делиблатску 
пешчару, без конкретног локалитета. Наш налаз на 
Фрушкој Гори је једини сигуран локалитет у 
Панонском делу Србије. 

Врста је констатована на фрагменту ливадо-
степе, заједнице Inulo-Chrysopogonetum grylli, на 
локалитету који се налази на половини пута 
између Беочина и Црвеног чота. Иако у околини 
постоје релативно велике површине под истом 
вегетацијом врста је нађена само на једном месту 
и популација се простирала на свега неколико квадратних метара. Укупан број јединки 
износио је свега 8. Све јединке су биле у фази плодоношења и у махунама су биле 
развијене семенке што је доказ успешног опрашивања. Наредне године, тј. 2008., на 
истом локалитету врста Ononis pusilla је поново констатована али са свега 6 јединки. С 
обзиром да су и друге године продукована семена очекујемо да ће се врста одржати на 
локалитету и евентуално проширити на суседна подручја. 

Peucedanum carvifolia је средњеевропска 
биљка, која је на југу ретка (Soó, 1966), 
Опште распрострањење обухвата средњу и 
јужну Европу и Кавказ (Кузманов et Андреев, 
1982). У Европи је распрострањена у 
централним и јужним деловима, 
северозападно се шири до Холандије а 
источно до јужне Русије (Tutin, 1968). 
Значајно је нагласити да по Со-у (Soó, 1966) 
на истоку, тј. у Русији расту сродне врсте  P. 
podolicum (Bess.) Eichwald 1830 i P. 
euphimiae Kotov, 1940. У Мађарској низији P. 
carvifolia расте углавном у Средњем Горју, 
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док у осталим деловима ретка, а источно од Дунава веома ретка (Soó, 1966). У 
Панонском делу Србије расте на свега два локалитета, из околине Футога – UTM 34Т CR 
4 91 је нестaла, због уништеног локалитета, где се развило насеље. Ова врста је у нашој 
флори веома значајна јер је шумостепска биљка (Soó, 1966), која на својим данашњим 
стаништима указује на последњу природну слику вегетације Панонског дела Србије, која 
је била шумостепска ass. Aceri tatarico-Quercion (Parabućski et Janković, 1978). 

Према подацима из литературе Peucedanum carvifolia наводи се само једном без 
конкретног локалитета за Фрушку гору. Праћењем флоре Фрушке горе током последњих 
10-ак година утврђено је да је ова врста присутна на више локалитета и да су 
популације веома стабилне. Поред локалитета Јабука врста је констатована и на 
следећим локалитетима: Свилош, Грабово, Ердевик и Луг. Најчешће  је налажена на 
чистинама поред шума и на мезофилним ливадама. На већини локалитета врста је 
констатована више година за редом што је доказ њеног одржања и успешне 
репродукције. 

Globularia punctata је сумедитеранска (-
средњеевропска) биљка (Soó, 1968), чије опште 
распрострањење обухвата средњу и јужну Европу 
и јужну Русију (Маркова, 1995), у Европи на 
северу расте до Белгије, средње Немачке, 
Чешке, Словачке, Мађарске и Румуније (Tutin, 
1972), а на истоку до подручја Волге и Кавказа 
(Soó, 1968). У Мађарској низији честа је у 
Средњем Горју и западно од Дунава док између 
Дунава и Тисе ретка, или местимично потпуно 
недостаје (Soó, 1980). У Панонскон делу Србије је 
веома ретка. Из околине Ковиља и Шајкаша - 
UTM: 34Т DR 2 21 је нестала. Једини сигуран 
локалите ове врсте у Панонском делу Србије је 
на Фрушкој Гори. 

Globularia punctata на Фрушкој гори нађена је 
на само једном локалитету (Поповица) на ливадо-
степи која се налази одмах уз викенд зону. 
Популација је прилично велика и броји више 
стотина јединки. Праћењем стања популације од 
првог евидентирања 2004. године до данас нису 
уочене било какве промене у броју јединки. 
Пошто је ово једини локалитет и налази се у викенд насељу постоји реална опасност од 
нестајања због антропогеног утицаја. Врста није угрожена брањем али је у опасности да 
нестане уколико дође до ширења викенд насеља.  

Ophrys scolopax subsp. cornuta је југоисточно-европска подврста (Pignatti, 198б) са 
општим распрострањењем у југоисточним деловима Европе, у источним деловима 
средње Европе и у средишњим деловима Медитерана (Soó, 1980). У Мађарској низији је 
ретка, расте само у јужним деловима Средњег Горја и западно од Дунава а у Панонској 
низији је највероватније постглацијални реликт (Soó, 1973). Локалитет на Фрушкој гори је 
веома значајан јер је једини у Панонском делу Србије за ову реликтну биљку. 

Орхидеје из рода Ophrys на Фрушкој гори су веома ретке и једна од њих сматра се 
ишчезлом (Ophrys holoserica). Друга врста, Ophrys sphegodes и даље је присутна на 
неколико локалитета са малим и међусобно удаљеним популацијама. Истраживањем 
ливадо-степских станишта по ободу Фрушке горе на локалитету Главица близу Сремске 
Каменице 2005. године пронађене су три јединке треће врсте из рода Ophrys и то O. 
scolopax subsp. cornuta. Наредне године на истом локалитету налаз није потврђен. 
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Током мониторинга 2007. године евидентирано је 
укупно 9 јединки и први пут су констатовани 
задебљали плодници што је доказ успешног 
опрашивања које је често лимитирајући фактор у 
распростирању ових врста. Године 2008. на 
истом локалитету избројано је укупно 23 јединки. 
Из наведеног се јасно може закључити да је на 
овом локалитету врста нашла погодно станиште 
и да се популација успешно развија. 

Закључак 
На основу података из литературе, ревизијом 

хербарских колекција и вишегодишњим 
истраживањима на подручју панонске Србије 
забележени су нови подаци о распрострањењу 
биљних таксона. Први податак о 
распрострањењу у флори Војводине дат је за 
таксон Ophris scolopax subsp. cornuta. Први 
конкретни локалитети за панонски део Србије 
или први налази после више од једног века дати 
су за таксоне Monotropa hypopitys subsp. 
hypopitys, Ononis pusilla и Globularia punctata. 
Врста Peucedanum carvifola је у северном делу Србије веома ретка, а приказани 
локалитети представљају допуну њеном распрострањењу. 

За таксоне Peucedanum carvifola и Globularia punctata наведени подаци представљају 
локалитете од посебног значаја, јер су са локалитета, који се раније наводе у литератури 
за панонски део Србије, ове биљке нестале. 

За већину анализираних врста, нови подаци о распрострањењу су са шумских 
станишта, што додатно говори о неопходности регионалне заштите ових таксона на 
оним подручјима где је шумска вегетација слабије заступљена и угрожена са различитих 
аспеката. 

Праћењем стања популација анализираних врста током више година може се 
закључити да су оне на задовољавајућем нивоу и да их тренутно ништа не угрожава. 
Подаци из литературе за врсте Monotropa hypopitys и Peucedanum carvifola су били врло 
оскудни. Овим истраживањем утвђено је да су ове врсте и даље присутне на Фрушкој 
гори и то вероватно на више локалитета. Популације врста Ononis pusilla и Ophris 
scolopax subsp. cornuta су мале и неопходно је наставити мониторинг и наредних година 
како би се што тачније утврдио правац њиховог кретања. Потенцијална опасност од 
нестајања постоји само за врсту Globularia punctata јер се налази на локалитету у оквиру 
викенд насеља Поповица. 
 
Учесници у реализацији: ЈП Национални парк "Фрушка гора". 
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Мониторинг популације kukurjakа (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) 

Увод 
Праћење стања популације кукурјака или озимнице (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) 

успостављено је 2005. године на локалитету Багремара поред Бачке Паланке. Од 
1996.године, када је потврђен налаз врсте, праћено је њено појављивање  и детаљно 
картирање група популације са уцртавањем у карте. 

Eranthis hyemalis је крајње угрожени таксон (CR –Srb  B2cd) у Србији (Будак, у ед. 
Стевановић и др., 1999: 287),  Врста је заштићена као природна реткост, а врста са 
стаништем на коме расте налази се у режиму заштите I степена (Уредба о заштити 
природних реткости, “Сл. гласник РС”, 50/93). Ово за сада једино потврђено налазиште 
врсте у Србији, заштићено је као специјални резерват природе «Багремара - станиште 
кукурјака», природно добро од изузетног значаја за Rепублику Србију - I категорије. 
Резерват је за сада једини научни пункт за проучавање кукурјака у «in situ» условима са 
аспекта екологије популације, еколошких особености станишта и заштите врсте. 
Прикупљени и анализирани подаци престављају основу за израду стратегије заштите 
ове крајње угрожене врсте у Србији, реинтродукциу врсте, «ex-situ» заштите, пројекта 
ревитализације станишта, односно превођење културе багрема у састојину аутохтоних 
врста дрвећа. 

Као ранопролећна врста, геофита, која цвета и испод снега, кукурјак може да 
послужи и као врста индикатор глобалних климатских промена, јер су уочене промене у 
развојним стадијумима врсте, будући да цвета од средине јануара до средине марта, у 
зависности од температуре ваздуха и земљишта. Према литературним подацима 
кукурјак почиње са цветањем још у фербуару, а у Енглеској у јануару , под снегом, а 
период цветања траје доста дуго (април). То је поликарпна перена која образује 
коренску луковицу. Кључ њеног растења и развића као и код других геофита је количина 
асимилата, односно накупљених хранљивих материја у корену. Има следећа развојна 
стања: семена, клијанце, вегетативне (млади са једним листом у розети), вегетативне са 
два листа у розети (две луковице) и генеративне са цветом (три листа у розети, група од 
три луковице). 

Методе рада 
У циљу праћења динамике популације кукурјака успостављен је мониторинг систем 

2005. године са методом картирања примерака на експерименталној површини сталних 
квадрата 50 x 50 m, методом семирандом одабира квадрата површине 1 m2. Огледна 
површина постављена је у 7 а оделењу ГЈ «Багремара. Прати се стање бројности и 
покровности, динамика популације са узрасном структуром и просторни распоред 
примерака унутар једне групе популације врсте Eranthis hyemalis. У сваком квадрату 
рађен је фитоценолошки снимак са исказаном покровношћу сваке појединачне врсте. 
Успостављен је мониторинг систем са методом картирања примерака на мрежи 
трансекта 1 x 1 m, са прецизношћу мерења у центиметрима (cm). Сваке године детаљно 
је искартирано 10 снимака, који су постављени као стални квадрати. Помоћу ЈПС 
уређаја одређена је позиција сваког квадранта. У њима су уцртане тачне позиције 
вегетативних адулта, репродуктивних адулта и јувенила (клијанаца). Такође, утврђена је 
бројност према узрасној структури јединки. Преузети су подаци о температури и 
падавинама у интервалу од 1996 до 2007. године из Хидрометеололошког годишњака за 
најближу метеоролошку станицу Бач. 

Резултати 
У 2008. години кукурјак је на огледној површини у Резервату процветао 3. фебруара, 

а у арборетуму Завода за Заштиту природе Србије,РЈ у Новом Саду врста се појавила 
неколико дана раније, 31. 01. 2008. Средином фербуара (15, 16. и 17. 02.) нагло је 
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захладило, а јаки јутарњи мраз је оставио трага на јединкама, које су 22.02. изгледале 
нешто ниже и ситније, са видљивим тамним флекама од мраза. 

Табела 1: Фитоценолошка табела са исказаном покровношчу врста у трајним квадрантима 
Датум: 22. 02.2008. 
Локалитет: СРП «Багремара» 
Површина снимка: 1m2 

Број Снимка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ПВ 
Покровност % 100 100 100 100 80 100 100 100 80 100  
Врсте            
Eranthis hyemalis (L.) 
Salisb. 10 10 8 10 20 10 10 - 7 5 90 

Ranunculus ficaria L. 10 7 5 - - - 10 10 5 3 50 

Lamium purpureum L. 2 10 1 1 3 10 - 3 5 3 38 

Stellaria media (L.) Vill. 60 80 70 70 4 70 65 80 50 70 619 

Urtica dioica L. 10 - 10 10 10 5 10 7 3 10 75 

Galium aparine L. 5 - - - 10 - - - - 5 20 

Bromus tectorum L. 3 2 1 2 - 3 5 - - 7 23 

Anthriscus trichospermus 
Schult. - 3 - 3 - 1 - - 10 - 17 

Glechoma hirsuta W.K. 5 - 5 - 20 - - - - - 30 

Rumex sp. - - - 1 - - - - - - 1 

Geum urbanum L. 3 - - - - - - - - - 3 

Lysimachia nummularia  
L. 1 - - - - - - - - - 1 

Mahovine  - - - - 15 - - - - - 15 

            

Ra 6 3 4 12 32 8 15 14 19 2 115 

Va 16 52 51 74 115 107 87 123 63 68 756 
УЗРАСНА 
СТРУКТУРА  
кукурјака у 2008. 

Jj 5  3 8 63 6 10 14 10 4 123 

Укупно: 27 55 58 94 210 121 112 151 92 74 994 

Легенда: 
ПВ – покровна вредност 
Ра – репродуктивни адулти 
Ва – вегетативни адулти  
Ј – јувенили, млади видљиви клијанци 

 
Врста Eranthis hyemalis јавља се са покровношћу од 5 до 20 % по снимку, укупне покровне 

вредности 90. Највећа покровна вредност била је 2006. године (ПВ=118), што указује на 
смањење покровности кукурјака за  24%. Највећу покровну вредност  има врста Stellaria media 
(ПВ=619), која је повећана за 55% (ПВ=276). Повећање покровности ове мезофилне 
врсте указује на већу влажност станишта у односу на период из 2006. године. Geum 
urbanum и Lysimachia nummularia  први пут су 2008. год. забележене у снимцима. 
Повећана је и покровност карактеристичне шумске врсте Glechoma hirsutа. Од 
нитрофилних врста каракеристичних за багремаре, констатовано је повлачење врста 
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Urtica dioica, Bromus tectorum и Lamium purpureum. Врсте Veronica serpylifolia, Galium 
robertianum и Corydalis cava недостају у овогодишњим снимцима. Ове промене у 
флористичком саставу могу се тумачити као последица слабијег појављивања, односно 
повлачења одређених врста, али и због различитог периода узимања снимака у  
ранопролећном и пролећном аспекту (фебруар – април). Уочено је да цветање такође 
ранопролећне геофите Corydalis cava, пада у период завршетка цветања и почетка 
плодоношења кукурјака. Ове две врсте прате једна другу у појављивању на 
микролокалитетима у Резервату. 

Анализом узрасне структуре популације  констатовано је 994 јединки, од којих је 115 
у фази цветања или 11.56%. Највећи број јединки је био у вегетативном  стадијуму (756) 
или 76.05%. Присутан је већи број младих јединки, јувенила (123), што чини 12,37%. 
Бројност репродуктивних адулта по снимку кретала се од 2 до 32, вегетативних адулта 
од 16 до 123 и јувенила од 0 до 63. Врста Eranthis hyemalis је геофита која се 
размножава кртолама па су присутне потешкоће у одређивању јувенила, тако је тешко 
разликовати вегетативне јединке које се развијају из кртола од клијанаца пореклом из 
семена. Запажено је да кукурјак обилно продукује семе (Пањковић и др., 2003).  

Појава варирања бројности популације у протекле 3 године истраживања може бити 
последица виших температура током зимских месеци што је изазвало раније 
појављивање кукурјака. Такође, због ранијег цветања могу да изостану врсте  инсеката 
полинатора који излећу касније (бумбар, осолике муве).  Промене у бројности јединки и 
репродуктивних јединки кукурјака могле су бити условљене и већом количином падавина 
током пролећних месеци у 2007. години, у време цветања, плодоношења и сазревања 
семена. Ова врста као наша најранија геофита вероватно није могла у том периоду да 
прикупи довољно храњивих материја неопходних за покретање животног циклуса у 
наредној години. 

Ради прецизнијег одређивања периода појављивања цветања кукурјака урађена је 
анализа годишњих и месечних температура ваздуха(табела 2)  и падавина  (табела 3). 
За подручје СРП «Багремара» анализе температуре ваздуха и падавина урађене су на 
основу података најближе метеоролошке станице Бач, у периоду од 1996 до 2007. 
године. Просечне температуре ваздуха крећу се од најнижих у јануару (0.4°C)  до 
највиших (22.4°C) у јулу. Средње годишње температуре су у осетном порасту тако да се 
крећу од 10,8 (2005.), 10,9 (1997.), до 12,6 (2002.), 12,9 (2000., 2007.). Просечна годишња 
температура ваздуха износи 11,7 што је за 0,60 C више од средње годишње температуре 
ваздуха у Војводини. Значајан параметар везан за топлотни режим  представља 
вредност најниже и највише забележене температуре. 

 
 
 
 



 
 
 

Мониторинг осетљивих екосистема угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине 

Нови Сад, 2009. 57 

 
 

Табела 2: Средње месечне и годишње температуре ваздуха (Бач, 1996-2007) 

              ЕКСТРЕМИ 

Година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
ср. 
год. макс дан мин дан 

1996 -1,0 -2,3 2,9 11,6 18,7 21,6 20,6 21,2 13,6 11,7 8,3   11,5 36,0   -16,7   

1997 -1,1 3,5 5,7 8,1 18,0 21,1 20,7 20,8 16,0 8,4 6,6 2,5 10,9 33,6   -15,0   

1998 3,1 5,3 4,7 12,7 16,0 21,9 21,9 21,4 15,5 12,4 4,0 -3,3 11,3 36,5 8 -16,5 12 

1999 0,6 1,4 8,0 12,8 16,7 20,7 22,5 21,6 19,8 11,9 4,1 0,7 11,7 37,0 8 -15,3 12 

2000 -1,6 3,4 6,9 15,0 18,5 22,5 21,7 23,9 16,9 13,9 10,0 3,2 12,9 39,1 8 -17,5 1 

2001 3,1 4,1 9,9 10,8 18,1 18,3 22,2 23,0 15,2 13,7 3,6 -3,4 11,6 36,0 8 -19,6 12 
2002 0,1 6,4 8,4 11,4 19,2 22,3 23,2 21,7 16,5 11,9 9,1 0,4 12,6 37,2 6 -15,5 1 

2003 -2,0 -4,1 6,1 11,1 21,0 24,4 23,0 24,1 16,7 10,0 7,5 1,6 11,6 37,2 8 -22,6 1 

2004 -1,2 2,6 6,2 12,6 15,7 20,6 22,7 21,7 16,4 14,1 6,2 2,4 11,7 36,7 7 -16,0 1 

2005 0,1 -3,2 4,3 11,8 17,6 20,2 22,1 19,9 17,8 12,4 4,4 1,8 10,8 34,6 7 -22,6 2 

2006 -0,9 0,8 5,6 13,0 16,8 20,2 24,5 19,8 18,2 13,1 7,7 2,9 11,8 36,1 7 -14,6 1 

2007 6,1 6,3 9,1 13,8 19,1 23,2 23,7 22,9 15,0 10,8 4,0 0,2 12,9 40,0 7 -6,0 12 

Просек 0,4 2,0 6,5 12,1 18,0 21,4 22,4 21,8 16,5 12,0 6,3 0,8 11,7         

Максимум 6,1 6,4 9,9 15,0 21,0 24,4 24,5 24,1 19,8 14,1 10,0 3,2 24,5         

Минимум -2,0 -4,1 2,9 8,1 15,7 18,3 20,6 19,8 13,6 8,4 3,6 -3,4 -4,1         
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Табела 3: Средње месечне и годишње количине падавина (Бач, 1996-2007) 

Година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Апр-
Окт. Годишња макс дан снег дан 

1996 30,2 35,9 34,4 67,9 46,5 60,2 68,0 49,6 127,1 73,0 84,2   419,3 677,0 61,7       

1997 45,3 52,8 35,2 47,9 31,5 114,0 106,2 50,8 55,9 135,8 41,4 65,4 406,3 782,2 48,5 10     

1998 72,5 1,7 18,6 47,9 80,5 28,7 104,9 59,6 82,7 100,4 56,7 29,8 404,3 684,0 33 1 4 1 

1999 43,5 53,3 24,9 55,2 37,1 69,6 89,5 61,3 67,7 21,7 97,3 114,8 380,4 735,9 38,7 7 6 2 

2000 14,0 12,8 47,2 35,5 50,8 29,0 60,4 10,3 21,0 12,7 38,8 68,7 207,0 401,2 26,6 7 3 1 

2001 75,4 28,3 87,4 89,8 106,6 284,4 21,0 7,3 165,7 5,5 78,8 28,9 674,8 979,1 52 9 5 1 

2002 11,7 36,7 6,6 52,1 106,3 48,5 77,6 48,0 54,3 66,1 27,4 28,3 386,8 563,6 60 5 2 1 

2003 46,6 25,3 3,5 10,8 49,3 40,7 69,6 29,6 45,8 123,0 43,5 17,8 245,8 505,5 31 10 9 2 

2004 46,1 54,9 26,7 143,4 112,5 80,4 76,3 43,2 50,7 69,2 123,6 33,7 506,5 860,7 53 10 5 1 

2005 16,3 58,9 33,4 69,7 29,4 103,5 146,7 142,5 70,1 3,5 12,1 63,3 561,9 749,4 61 7 7 1 

2006 33,0 33,4 63,0 67,8 80,1 99,2 8,5 102,7 11,1 13,7 22,2 25,1 369,4 559,8 28 4 3 1 

2007 30,4 37,1 77,9 0,0 70,7 63,4 37,0 50,1 88,8 94,0 93,2 31,1 310,0 673,7 32,3 9 4 1 

Просек 38,8 35,9 38,2 57,3 66,8 85,1 72,1 54,6 70,1 59,9 59,9 46,1 406,0 1090,9         

Максимум 75,4 58,9 87,4 143,4 112,5 284,4 146,7 142,5 165,7 135,8 123,6 114,8 674,8 1090,9         

Минимум 11,7 1,7 3,5 0,0 29,4 28,7 8,5 7,3 11,1 3,5 12,1 17,8 207,0 401,2         
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Графикон 1: Климадијаграм по Walter-у 
 
 

 

Графикон 1: Климадијаграм по Walter-у 
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У анализираном дванаестогодишњем периоду, који се подудара са почетком 
праћења популације кукурјака, запажене су осцилације средњих месечних температура 
јесењих и зимских месеци, у којима се врста припрема за клијање или је већ изникла. То 
је период од новембра до марта. Врста се на истраживаном подручју јавља у периоду од 
18. 01. до 17. 03. Најраније је процветала 18.01. 2007. године.  У то време просечна 
месечна температура за новембар 2006. године износила је 7,7°C , децембар 2.9°C, а за 
јануар 2007. 6.1°C, фебруар 6.3°C и март 9.1°C. Врста се најкасније појавила 17.03 1996. 
године, када је перосечна јануарска температура износила –1.0°C, у фебруару –2.3°C, 
док је у марту била 2.9°C (табела 4). 

Табела 4: Период цветања кукурјака у зависности од вредности средње месечне температуре 
ваздуха (метеоролошка станица Бач) 

Период цветања 07.03.1996. 11.03.1999. 07.03.2003. 07.03.2005. 05.03.2006. 18.01.2007.
Новембар пред. год.   4,0 9,1 6,2 4,4 7,7
Децембар пред. год.   -3,3 0,4 2,4 1,8 2,9
Јануар -1,0 0,6 -2,0 0,1 -0,9 6,1
Фебруар -2,3 1,4 -4,1 -3,2 0,8 6,3
Март 2,9 8,0 6,1 4,3 5,6 9,1

 
На основу добивених података може се закључити да је смањење бројности 

индивидуа кукурјака у 2008. години условњено биологијом врсте (геофита, раним 
појављивањем врсте), као и вишим температумама ваздуха  током зимских месеци и 
већом количином падавина у пролећном периоду.  

На примарној групи постављено је укупно 10 трајних квадрата, на којима са 
прецизношћу мерења у cm уцртан просторни распоред сваке јединке 2006. и 2008. 
године  (Квадранти 1-10). 
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Легенда: 

  

 

Врста Eranthis hiemalis јавља се у СРП «Багремара» багремовим састојинама, у рано 
пролеће, од јануара до средине марта месеца, зависно од температуре ваздуха и 
задржавања снежног покривача на крају зиме. Станиште је светло и релативно топло. 
Расте у великој маси, у већим и мањим одвојеним групама, унутар више шумских 
оделења: 1 (одсек a,b), 2 (a), 5 (a,b), 5 (b), 6 (a,c), 7(a), 8 (a,b,c,d, чистина 3)  која се 
предлаже за просторниу заштиту.  

Такође, групе популације кукурјака су констатоване и у оделељењима: 9 одсек g, h; 
11 одсек а; 12 одсек h. Карактеристичко је да се у овом делу шуме јављају у већим 
групама и до 100 m2, и то искључиво са млађом. Групе су удаљене и по неколико 
стотина метара. Једна група кукурјака констатована је у ивичном делу шуме 
(одељење12, одсек h), у великом броју примерака и са великом покровношћу (5.5), али 
није цветала. Ради се о младим јединкама које још не цветају (вегетативни адулти), а 
састојина багрема је стара неколико година (млада). Ово указује да се врста успешно 
опоравља након шумских захвата. Овај простор није у границама Резервата. 

Најбројнија и највећа је централна група која се простире попут тепиха на површини 
од око 35 ha у оделењима 7 (а) и 8 (c). Овај простор је дуго година коришћен за потребе 
војске, са ограниченим кретањем посетилаца, те се може закључити да је затвореност 
подручја позитивно утицала на субпопулацију врсте. Мање групе су радијално 
распоређене око централне. Заузимају мање површине од 1 m2 до 0,5 hа. Процењује се 
да је укупан број јединки врсте на овом станишту  већи од 100 000 индивидуа. Уочено је 
да је у ивичном делу шуме, оделење 1(а), у коме је вршена обнова котличањем пањева 
багрема, дошло до јављања примерака вегетативних адулта. Вероватно се врста 
обновила захваљујући растреситом земљишу након котличања. Значајно је истаћи да се 
врста не појављује у  храстовим састојинама и састојинама пољског јасена, које се 
налазе на нешто нижим теренима (84-84,8 m н.в.) шуме Багремаре, као ни у депресијама 
унутар багремових састојина. 

Планиране активности 

У наредном периоду неопходно пратити узрасну структуру ради бољег познавања 
екологије врсте.  
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У наредном периоду праћење стања динамике и бројности кукурјака на огледној 
површини треба проширири и утврђивањем банке семена на основу чега би се могла 
дати и дугорочна процена популације кукурјака, јер да би популација била витална није 
довољно само вегетативно разможавање.  

Aнализом дневних температура за новембар и децембар месец. као и за јануар, 
фебруар и март наредне године могло би се са прецизношћу статистичким методама 
утврдити тачно време појављивања врсте. Значајао је и трајање дана високих или 
ниских температура. 

Слика 6: Стални квадрант – рад на терену 
 
 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом 

Саду. 
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Тема  5: Мониторинг фауне риба на заштићеним природним 
добрима у Војводини 

У оквиру пројекта „Мониторинг осетљивих екосистема и угрожених биљних и 
животињских врста на подручју Аутономне Покрајине Војводине“, а у циљу заштите 
угрожених биљних и животињских врста и њихових екосистема, посебан сегмент у 2008. 
години представља тема „Мониторинг фауне риба на заштићеним природним добрима у 
АП Војводини“. 

У току 2008. године су стручни сарадници Завода за заштиту природе за потребе 
реализације поменуте теме обавили ихтиофаунистичка истраживања на 3 заштићена 
подручја (Специјални резерват природе „Горње Подунавље“, Парк природе „Палић“ и 
Специјални резерват природе „Лудашко језеро“), као и на подручју Лугомир, које 
представља ново налазиште угрожене врсте риба - Umbra krameri, а које се налази у 
непосредној близини СРП „Горње Подунавље“. 

Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ 
На подручју Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, за потребе 

издавања услова за измуљивање Великог Бачког канала (Карта 1, Слика 1 и 2) 
09.6.2008. године обављена су истраживања фауне риба овог канала уређајем за 
електрориболов типа Aquatech EL 63 II GI Honda GX 270; 300/600VDC. Том приликом је 
констатовано 12 врста риба, представника 4 фамилије (Табela 1). 

Табела 1: Квалитативни састав фауне риба на истраживаним водотоцима у границама 
Сpпецијалног резервата природе „Горње Подунавље“ 

фамилија врста домаћи назив Велики 
Бачки 
канал 

канал 
ДТД-а 

канал 
Сирота 

Esocidae Esox lucius штука + +  
Cyprinidae Abramis brama деверика +   
 Alburbus alburnus уклија +   
 Aspius aspius буцов +   
 Carassius gibelio сребрни караш + + + 
 Leuciscus idus јаз +   
 Pseudorasbora parva чебачок  +  
 Rutilus rutilus бодорка + +  
 Scardinius 

erythrophthalmus 
црвенперка + +  

Ictaluridae Icatlurus nebulosus амерички сомић + +  
Percidae Perca fluviatilis гргеч +   
Centrarchidae Lepomis gibbosus сунчаница + +  
 Micropterus salmoides великоусти бас +   

 
Са циљем да се истраже и мањи канали каналске мреже ДТД-а и утврди њихов 

квалитативни састав рибљег фонда, обављен је електрориболов 10.6.2008. године на 
мањем каналу ДТД-а између Бачког Моноштра и Бездана. Иако је канал чишћен, у њему 
је регистровано 7 врста из 4 фамилије (Табela 1). Истраживања су обављена и на каналу 
Сирота, а евидентирана је само млађ сребрног караша. 

У односу на састав рибљег фонда, од укупно констатованих 13 врста риба, 8 је 
аутохтоних, а чак 5 алохтоних врста (сребрни караш, чебачок, амерички сомић, 
сунчаница, великоусти бас), које су и бројчано најзаступљеније. 
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Карта 1: Истраживани водотоци на подручју СРП „Горње Подунавље“ 
 
  

Слика 1: Ихтиофаунистичка истраживања 
Великог Бачког канала 

Слика 2: Уређај за измуљивање у 
Великом Бачком каналу 
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Нови налаз мргуде - Umbra krameri 
Истог дана (10.6.2008) обиђен је и локалитет Лугомир који се налази у непосредној 

близини заштићеног природног добра „Горње Подунавље“ (Карта 2, Слика 3-14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 2: Локалитет Лугомир на коме је потврђен нови налаз врсте рибе - Umbra krameri 
 

На овом локалитету су радници ЈВП „Западна Бачка“ из Сомбора, током 
измуљивања и продубљивања канала у марту 2008. године, пронашли за њих непознату 
рибу, обавестили представнике Месне заједнице у Бачком Моноштору који су је 
фотографисали и фотографије проследили Заводу. Након потврде да је реч о угроженој 
врсти риба, Завод је упутио допис ЈВП-у „Западна Бачка“ из Сомбора, односно „Молбу 
да се хитно обуставе радови на измуљавању канала услед могуђности да дође до 
угрожавања и страдања јединки врсте Umbra krameri“ (број 03-822/1 од 28.03.2008) и 
дoпис Месној заједници Бачки Моноштор - „Предлог ургентног начина поступања са 
пронађеним примерцима Umbra krameri“ (број 03-815/1 од 28.03.2008). Имајући у виду да 
се риба налазила у периоду мреста, наложено је да се одмах прекине са даљим 
измуљивањем, у трајању од пар недеља, тј. док не прође мрест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3-5: Демонстрација измуљивања канала ДТД-а са циљем проналажења мргуде 
Umbra krameri (31.03.2008) 
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Мргуда Umbra krameri (Wallbaum,1792) налази се под највишим степеном заштите 
државе тј. заштићена је Уредбом о заштити природних реткости („Службени гласник РС“ 
бр. 50/93). Такође је међу угроженим врстама у Европској Унији (Директива о заштити 
станишта и дивље флоре и фауне) и на Црвеној листи је угрожених врста према 
Светској међународној унији за заштиту природе (IUCN). У Србији ове врсте има у 
Специјалном резервату природе „Засавица“ код Мачванске Митровице, које је до сада 
било њено једино засигурно станиште, тако да је овај налаз од великог значаја како за 
очување врсте, тако и за прикупљање нових информација о њеном распрострањењу, 
екологији али и предузимању одређених мера заштите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6 и 7: Медијски пропраћен нови налаз 
мргуде на локалитету Лугомир 

 
Током јунског изласка обављена су ихтиофаунистичка истраживања уређајем за 

електрориболов типа IG 200/2, када су поред мргуде констатовани још и чиков Misgurnus 
fossilis (врста такође заштићена као природна реткост, али само на територији 
Војводине), јата сребрног караша (Carassius auratus) и појединачни примерци сунчанице 
(Lepomis gibbosus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8 и 9: Место налазa мргуде и чикова 
 

Наредна истраживања су обављена 28.11.2008. године са циљем утврђивања њене 
дистрибуције у поменутој каналској мрежи. Тада је установљено да су настављене 
активности на продубљивању и измуљивању преосталих канала у окружењу. 

Иако се у периоду изласка на терен на појединим каналима већ формирао ледени 
покривач, у свима њима је регистрована мргуда, а поред ње и: лињак (Tinca tinca), 
сребрни караш (Carassius gibelio), бодорка (Rutilus rutilus), уклија (Alburnus alburnus), 
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чебачок (Pseudorasbora parva), амерички сомић (Ictalurus nebulosus), сунчаница (Lepomis 
gibbosus), чиков (Misgurnus fossilis) и гавчица (Rhodeus sericeus). Гавчица, као и чиков, 
налази се на списку заштићених врста по Уредби о заштити природних реткости. 

У 2009. години је планирано детаљније истраживање са циљем заштите подручја и 
очувања њене темељне вредности - мргуде (Umbra krameri), као и других врста риба које 
су Законом заштићене. 

Овом приликом се захваљујемо свим људима који су на било који начин допринели 
да се дође до нових сазнања о врсти Umbra krameri, прекинули у датом моменту са 
даљим измуљивањем и на тај начин помогли очувању ове, за науку значајне, угрожене 
врсте риба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 12: Налаз гавчице (Rhodeus 
sericeus amarus) 

Слика 13 и 14: Налаз мргуде (Umbra krameri) 
у каналу ДТД-а

Слика 11: Новоочишћени део канала ДТД-а под 
ледом

Слика 10: Канал ДТД-а 
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Парк природе „Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ 
За потребе стараоца ЈП „Палић-Лудаш“ а са циљем процене квалитативног и 

квантитативног стања рибљег фонда на заштићеним природним добрима Парк природе 
„Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“, обављена су 
ихтиофаунистичка истраживања на поменутим подручјима у периоду 03-04.12.2008. 
године. Ова истраживања су обављена уређајем за електрориболов типа Aquatech EL 
63 II GI Honda GX 270; 300/600VDC (Слика 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Слика 15. Уређај за електрориболов                 Слика 16. Лудашко језеро - излов сребрног караша 
 

На Лудашком језеру се радило 03.12.2008. године на више локалитета (Карта 3 - код 
визиторског центра (тачка 1), салаша (2), код Жуте обале (3), школе у Лудашком шору 
(4) и Гујаш чарде (5)). Укупно је констатовано присуство 6 врста риба; 5 врста из 
фамилије Cyprinidae (сребрни караш - Carassius auratus, чебачок - Pseudorasbora parva, 
шаран - Cyprinus carpio, црвенперка - Scardinius erythrophthalmus, бодорка - Rutilus 
rutilus) и једна врста из фамилије Percidae (гргеч - Perca fluviatilis). У односу на укупну 
бројност, највише су заступљени сребрни караш и чебачок, а у знатно мањем броју и 
бодорка. Са свега неколико примерака проналажене су црвенперка и гргеч, док је 
изловљен само један примерак шарана. У односу на масени удео, сребрни караш је 
најзаступљенија врста (Слика 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Карта 3. Истраживани локалитети на подручју СРП „Лудашко језеро“ 
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У односу на литературне податке и ранији састав фауне риба, установљен је знатан 
пад у квалитативном смислу, односно у броју врста. Иако су ова истраживања обављена 
у касно јесењем периоду, тј. у време када се одређене врсте повлаче у дубину и које уз 
помоћ поменутог уређаја није могуће изловити, слика о стању језера не би изгледала 
другачије. У том смислу, уочава се потпуна доминација алохтоних (интродукованих, 
унесених) и инвазивних врста (сребрни караш и чебачок) и недостатак аутохтоних, 
посебно риба грабљивица (писциворних врста). 

На Палићком језеру је електрориболов обављен 04.12.2008. године и то на три 
локације (Карта 4): у четвртом сектору код рибарске куће (тачка 1), уз обалу ка каналу (2) 
и до прелива између трећег и четвртог сектора (3). Фауна риба је представљена са три 
врсте из фамилије Cyprinidaе (сребрни караш, чебачок и шаран). Сребрни караш је 
најзаступљенија врста по бројности и у масеном уделу, а потом чебачок, док је шаран 
констатован само са 2 примерка (Слика 17 и 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Првенствено на Палићком, али и на Лудашком језеру, бројно најзаступљенија врста 
је сребрни караш, а потом и амурски чебачок. Без упуштања у детаљније анализе узрока 
ове појаве, закључује се да су оба језера доста изгубила од својих природних вредности 
и да попримају више особине рибњака са карактеристиком гајења монокултуре сребрног 
караша. 

Истог дана се радило и на Кирешу, у делу који се налази у режиму заштите II 
степена, у дужини од око 500 m (Карта 3 - тачка 6, Слика 19). Резултати ових 
ихтиофаунистичких истраживања су прелиминарног карактера и представљају значајне 
податке о фауни риба Киреша. Пробним електрориболовом је установљено присуство 7 
врста представника 3 фамилије. Из фамилије Esocidae регистрована је штука (Esox 
lucius), из фамилије Cyprinidae 5 врста (сребрни караш - Carassius auratus, чебачок - 
Pseudorasbora parva, златни караш - Carassius carassius, лињак - Tinca tinca, црвенперка 
- Scardinius erythrophthalmus) и из фамилије Centrarchidae једна врста (сунчаница - 
Lepomis gibbosus). Иако су и овде евидентиране алохтоне врсте, од посебне важности је 
налаз аутохтоних врста као што су штука, лињак и златни караш, чије је присуство 

Карта 4. Истраживани локалитети на подручју ПП „Палић“ 
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последица постојања повољнијих услова него у Палићком и Лудашком језеру (Слика 20 
и 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије  
 
 
 
 

Слика 20 и 21. Налаз лињака и штуке 
у Кирешу 

Слика 17. Палићко језеро - доминантна врста 
сребрни караш 

Слика 18. Палићко језеро - налаз шарана 

Слика 19. Речица Киреш  - узводно од моста 
ка Лудашком језеру 
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Тема  6: Мониторинг популација ретких и угрожених врста птица 
на подручју Војводине: мали вранац (Phalacrocorax 
pygmeus), степски соко (Falco cherrug), модроврана 
(Coracias garrulus) и велика дропља (Otis tarda). 

Мали корморан (вранац) - Phalacrocorax pygmeus  
Мали корморан (вранац) је глобално угрожена врста (IUCN Red List), приоритетна за 

заштиту у Европи и свету. Иако је ова врста локално бројна, са великим гнездећим 
колонијама, њихових гнездилишта је врло мало и међусобно су веома удаљена. Ова 
врста је управо због тога веома угрожена, будући да целокупна популација у нашем 
биогеографском региону зависи од одржања повољних еколошких услова на неколицини 
подручја, попут Скадарског језера, делте Дунава и Дубовачког рита. У Србији је мали 
корморан заштићен као природна реткост (Уредба о заштити природних реткости, „Сл. 
Гласник РС“, 50/93). 

Од почетка 1980-их највећа гнездилишна колонија ове врсте се налази у 
јужнобанатском Подунављу, у Дубовачкој бари, где се гнездио у великим мешовитим 
колонијама чапљи. Бројност парова малог вранца у колонији у Дубовачкој бари је 
достигла максимално 342-363 пара, мада је каснијих година флуктуирала. Бројност 
парова током 1999. на рибњаку код Баранде је процењена на 2-3 пара. Проширење 
гнездилишног ареала утврђено је 2005. године, када се ова врста гнездила на Обедској 
бари и рибњаку Сутјеска. 

Након завршеног периода гнежђења, мали вранац се дисперзно распршује по целој 
Војводини и задржава се на различитим текућим и стајаћим водама. Слично је 
распрострањен и током периода зимовања, мада је приликом замрзавања стајаћих 
вода, далеко чешћи или готово у потпуности концентрисан на Дунаву низводно од Бачке 
Паланке, са веома малим јатима у доњем Потисју и Посавини. 

Слика 1: Мали корморан (Phalacrocorax pygmeus) на Лабудовом окну 
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Tоком 2008. мониторинг малог вранца у Војводи био је ограничен на контролу 
недавно основаних колонија, имајући у виду да је на територији покрајине ова врста у 
експанзији и тенденцију оснивања нових колонија на местима на којима се ова врста 
гнездила током 19. и 20. века, али и на потпуно новим локалитетима. Лоциране су и 
зимујуће групе, ван најважнијег места зимовања ове врсте у Војводини (Дунав од 
Београда до ушћа Нере). 

Резултати  
 
Бечејски рибњак 

Гнежђење малог вранца током 2006. на рибњаку „Бечеј“ била је предходница 
бројнијег гнежђења у 2007, које се наставило и током 2008. У истом запуштеном и већим 
делом зараслом басену величине око 30 хектара, на врбама се налазило око 250 гнезда 
малих вранаца. Високи ниво воде у базену се континуирано одржава што негативно 
утиче на раст трске, тако да се уколико се то не промени, у наредним годинама може 
очекивати значајније одумирање тршћака и сужавање мешовите колоније чапљи на 
бечејском рибњаку. 

На овом локалитету и околини мали вранци су били присутни током целе године, у 
мањем броју и мање концентрисано. 

СРП «Стари Бегеј – Царска бара» 
На подручју Перлеске баре се током 2007. формирала колонија од око 100 парова 

малог вранца. На том подручју налази се група врбе иве окружена густим тршћаком. 
Обиласком колоније током репродуктивног периода 2008. године утврђено је да је 
бројност гнездећих парова значајно порасла. Број гнезда тада није утврђен због 
немогућности уласка у колонију. По накнадном уласку у колонију, утврђено је да је ова 
колонија четвороструко порасла, а број гнезда процењен је на 448.   

Обедска бара 
У 2008. на Обедској бари мали вранац као ни 2007. се није гнездио због ниског 

водостаја.  

 
Дунав код Делиблатске пешчаре (Лабудово окно-Дубовац) 

Колонија на Дубовачком риту, којој гравитирају мали вранци са овог простора, била је 
активна и ове године. У саму колонију се није улазило, али се на основу активности 
малих вранаца претпоставља да је била нешто мања него претходних сезона, чиме се 
наставио благи тренд опадања бројности који је забележен током 2007. године. 

Зимовалишта 
Зимовање малих вранаца регистровано је на великом броју локалитета, што се 

тумачи растом популације како у Србији тако и у Мађарској одакле долазе на зимовање 
у Србију. У питању су јата различите бројности, од неколико јединки до неколико стотина 
примерака, сами или са другим врстама птица. Локалитети на којима су забележена 
оваква јата су приказани у табели 1. Неки од ових локалитета: Канали код Бечеја, 
Јегричка и Лабудово окно и током прошлих сезона били су зимовалишта малих вранаца. 
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Табела 1: Динамика бројности малог вранца (Phalacrocorax pygmeus) на зимовалишту током 
2008. 

 Локалитет Број птица Датум 
1 Рибњак Јазово 50 децембар 
2 Рибњак Капетански рит 3 децембар 
3 Тиса код Падеја 20 децембар 
4 Канали Србобран и Турија 70 децембар 
5 Канали Бечеј 40 децембар 
6 Јегричка 90 децембар 
7 ДТД Српски Милетић 50 децембар 
8 Бегеј код Зрењанина 15 децембар 
9 Дунав код Белегиша 8 март 

10 Лабудово окно 300 јануар 
 
 

Карта 1: Локалитети гнежђења (црвено) и зимовања (жуто) малих вранаца 
 

Закључци 
Добијени резултати указују на изузетно брз раст како гнездеће тако и зимујуће 

популације малог вранца у Војводини, и у целој Панонској низији, што одговара и 
резултатима из Мађарске. Из неких више унутрашњих него спољашњих фактора, ова 
врста се нагло опоравља, попут сродне врсте великог вранца у другој половини прошлог 
века. 

Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије РЈ Нови Сад,                     
Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине. 
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Степски соко (Falco cherrug) 
Степски соко је најзначајнија птица гнездарица Србије у међународним размерама,  

пошто од свих птица има највеће процентуално учешће у европској популацији. Око 13%  
степских соколова старог континента се гнезди у Србији. Гнездилишта се налазе 
углавном у  Војводини (95% од укупног броја парова). Ова врста релативно равномерно 
настањује обрадиве равничарске пределе и очувана станишта под степском и 
слатинском вегетацијом, у близини мањих насељених места, с тим што је најбројнија у 
јужном Банату, источном Срему и у јужној Бачкој. Ова врста насељава такође и делове 
северног Поморавља и планинске пределе на југоистоку (Стара планина, Власина, 
Дукат). У Европи живи у Панонској  низији и неким источноевропским земљама, посебно 
у Украјини. Главнина светског ареала налази у централној Азији, од Монголије до Тибета 
и Ирана.  

Степски соко је делимична селица, с тим што одрасли примерци углавном остају у 
близини гнездилишта, а младе птице предузимају краће или дуже сеобе. Живи у 
степским и шумостепским стаништима, а у новије време и по агрикултурним пределима.  
Гнезда ове врсте могу бити на дрвећу (Делиблатска пешчара и шуме уз Дунав и Саву), 
земљаним одсецима (Тителски брег уз Тису), а у последњих 30 година већина гнезда у 
Војводини је на металним стубовима високонапонских далековода, која су преотета од 
гаврана (Corvus corax). 

Гнежђење почиње обично у другој половини марта. Исхрана се  првенствено састоји 
од сисара и птица средње величине. Међу сисарима највише лови текунице 
(Spermophilus citellus) и хрчке (Cricetus cricetus), а од птица голубове (Columba sp., 
Streptopelia sp.), вране (Corvidae) и чворке (Strunus vulgaris). Радо отима плен од других 
грабљивица. Плен напада и на земљи и у ваздуху. У Европи, целокупна популација, 
налази се у 16 земаља и она оквирно износи 1% од светске бројности. У Европи без 
Русије има свега 500-600 парова, са најважнијим гнездилиштима у Украјини (300-350 
парова), Мађарској (150-170) и Србији (50-60). 

Степски соко (Falco cherrug) се последњих година налази у фокусу истраживања и 
примене активних мера заштите у Србији. Спада међу најугроженије птице грабљивице 
на Свету. Уврштен је на глобалну црвену листу, у категорију EN (endangered-угрожен). 
Сврстан је у групу  SPEC 1 у Европи према статусу и потребама заштите.  

Врста је у Србији строго заштићена као природна реткост. Установљен је трајни 
ловостај према Закону о ловству. Глобални светски тренд популације је неповољан, док 
је у Европи оцењен као значајно опадање, посебно на истоку ареала. Од 1975.  године 
негативни тренд се полако зауставио у средњој Европи, а популација је понегде почела 
да се опоравља. У Србији је раније бројност стално опадала или флуктуирала. Након 
сталног негативног тренда током 20.  века, од средине 1980-их је у Војводини дошло до 
стабилизације па затим и приметног опоравка популације, уз ширење величине ареала. 
То је последица прилагођавања гнежђењу на далеководима и оријентацији на исхрану 
птицама из породице голубова. 

Реализација теме у 2008: 
Мониторинг стања популације ове врсте је потребан посебно када се има у виду да је 

популацијом степског сокола потребно активно управљати.  

Циљеви мониторинга: 
 Преглед популације степског сокола у Војводини током сезоне гнежђења 2008, са 
посебним нагласком на праћење парова који се гнезде на стубовима далековода 
високог напона. 

 Преглед места гнежђења, позиције гнезда и успеха гнежђења (број излетелих 
полетараца). 
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 Праћење процеса заузимања кутија за гнежђење постављених 2007. године. 
 Постављање додатних 50 кутија за гнежђење степског сокола (у Срему и јужном 
Банату). 

 

Карта 2. Војводина: подела на пројектна подручја 
 

Методе: 
Проналажење гнезда и мапирање гнездећих парова у Војводини је реализовано на 

свим линијама далековода на којима су присутни стубови типа “портал” и на већини 
линија са “јела” стубовима.  

У исто време, на погодним местима постављене су кутије за гнежђење степског 
сокола. Погодно место морало је да задовољи следеће критеријуме:  

1. да се изабрани стуб налази најмање 2 km од руба најближег насеља,  
2. да је изабрани стуб удаљен најмање 200 m од летњег пута и  
3. да се стубу може лако прићи, без гажења усева, или преласка преко водених 

препрека.  

Током откривања гнезда, у периоду када се младунци могу видети са тла (мај и прва 
половина јуна), учесници мониторинга су се кретали дуж линија далековода и дурбином 
прегледали сваки стуб. За свако пронађено гнездо степског сокола испуњаван је 
посебан формулар. 
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Изглед формулара: 
 

Број стуба:   

Датум/посматрач:   

Тип стуба: 
 1.     портал 

 2.     јела 

Положај гнезда на стубу:  

Градитељ гнезда  1.    Гавран Corvus corax 

 2.    Сива врана Corvus corone cornix 

 3.    Друга врста ______________________ 

Станиште:  1.    пољопривредно подручје – хомогена 

монокултура 

 2.    слатина са жбуњем 

 3.    пашњак 

 4.    мозаично пољопривредно земљиште поред 

канала, реке  

 5.    пољопривредно подручје поред насеља, пута, 

депоније 

Број јединки:   1.    пар  

 2.    једна птица 

 3.    више птица _____ (колико?) 

 4.    нема птица 

Фаза гнежђења:   1.    изградња гнезда/заузимање гнезда 

 2.    инкубација 

 3.    младунци у гнезду 

 4.    полетарци ван гнезда 

Број младунаца/полетараца:  1     2     3     4     5     6 
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Резултати 
Током 2008. пронађено је 28 подручја на којима су степски соколови били присутни 

током периода гнежђења (територије). Од њих, 18 је било са активним гнездима са 
младунцима. Један пар је пронађен ван Војводине. 

Табела 2. Tериторијe степског сокола Falco cherrug у Војводини у 2008. 

Територија Линија 
далековода 

Тип 
стуба 

Градитељ 
гнезда 

Број 
младунаца 

Примедба 

1 Србобран-
Суботица 

портал C.corax 2  

2 Србобран-
Суботица 

портал C.corax 3  

3 Србобран-
Сента 

портал ? 2 Младунци 
вероватно 
украдени 

4 Суботица-
Мађарска 

портал C.corax 0  

5 Србобран-
Суботица 

портал C.corax 4  

6 Б. Паланка – 
Србобран 

портал C.corax ? Тачан број 
младунаца 
није утврђен 

7 Б. Паланка-
Србобран 

портал C.corax ? Тачан број 
младунаца 
није утврђен  

8 Нови Бечеј-
Кикинда 

портал C.corax 3  

9 Нови Сад-
Зрењанин 

портал C.corax 3  

10 Нови Сад-
Зрењанин 

портал C.corax 2  

11 Зрењанин-
Дебељача 

портал C.corax 3  

12 Зрењанин-
Дебељача 

Портал C.corax 3  

13 Дебељача-
Вршац 

Јела C.corax 3  

14 Дебељача-
Вршац 

Јела C.corax 3  

15 Дебељача-
Вршац 

Јела C.corax 4  

16 Обреновац-
Деч 

Портал C.corax 1  

17 Пожаревац-
Петровац 

Портал C.corax 2  

18 Обреновац-
Сремска 
Митровица 

Портал C.corax 3  
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Територија Линија 
далековода 

Тип 
стуба 

Градитељ 
гнезда 

Број 
младунаца 

Примедба 

19 Обреновац-
Нови Сад  

Портал Гнездо није 
пронађено 

- Два орасла 
посматрана 
неколико 
пута 

20 Коп код  
Бешенова 

нема  Гнездо није 
пронађено  

- Два одрасла 
посматрана 
неколико 
пута  

21 Мали Песак  нема Гнездо није 
пронађено  

- Два одрасла 
посматрана 
неколико 
пута  

22 Нови Сад-
Зрењанин 

портал Гнездо није 
пронађено  

- Два одрасла 
посматрана 
неколико 
пута  

23 Зрењанин портал Гнездо није 
пронађено  

- Посматран 
један 
одрасли 

24 Код Доњег 
Товарника 

портал Гнездо није 
пронађено  

- Посматран 
један 
одрасли  

25 Између 
Ердевика и 
Кузмина 

портал Гнездо није 
пронађено  

- Посматран 
један 
одрасли  

26 Хатарица портал Гнездо није 
пронађено  

- Посматран 
један 
одрасли  

27 Суботица-
Србобран 

портал Гнездо није 
пронађено  

- Посматран 
један 
одрасли  

28 Србобран-
Сента 

портал Гнездо није 
пронађено  

- Посматран 
један 
одрасли  

 

Слика 2. Пар одраслих на стубу поред стуба са гнездом (Фото: К. Пауновић) 
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Дистрибуција гнезда по регионима 

Табела 3. Укупан  број територија по регионима 

  

 Успешно 
гнежђење 

(пар са 
младунцима 

или 
полетарцима) 

Неуспешно 
гнежђење  

Парови на 
територијама 
(гнезда нису 
пронађена) 

Појединачне 
птице на 

територијама 
Свега 

Банат 8 1 0 2 11 
Бачка  7 0 1 2 10 
Срем 2 2 0 2 6 
Остало 1 0 0 0 1 
Свега 18 3 1 6 28 

 

Успешност гнежђења 
 

Просечан број полетараца 
на свим територијама 1,46 
Просечан број полетараца 
код свих парова где је број 
полетараца познат 2,73 

Просечан број полетараца 
код свих парова са младима 2,78 
 

Слика 3: Младунци у гнезду             
(Фото: К. Пауновић) 

 

Поређење са 2007. 
1. Готово исти број активних гнезда је 

пронађен током обе године 
2. Много мањи укупан број територија је 

пронађен током 2008. него током 2007. 
године. Могући разлози оваквом стању су: 
дужи теренски рад у 2007 (започео још 
током фебруара) и другачије дефинисање 
“територије” 2007. године. На основу 
резултата цензуса 2008. године није могуће 
говорити о процени бројности парова у 
целој Војводини, будући да је могуће да се 
одређен број парова гнездио на дрвећу (ови 
парови нису обухваћени мониторингом)      

3. Висок успех гнежђења 2008. години. Могући 
разлог за то је повећана доступност хране. 

 
 

Слика 4: Полетарац на гнезду 
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Вештачка гнезда 
За постављање и одржавање платформи посебно је важно ангажовање                  

ЈП „Електромрежа Србије“ која се бави дистрибуцијом струје високог напона. Договор о 
сарадљи је постигнут 2007. године, од када се спроводе заједничке активности на овој 
проблематици. 

Од планираних 50 платформи, током 2008. постављено је 37. Платформе су 
углавном постављане у Срему и јужном Банату, на локалитетима на којима нису 
постављене 2007. години. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Карта 3: Локације гнезда за степског сокола постављаних током 2008. 

 
Прихватање вештачких гнезда постављених 2007. 

Током 2008. ниједна платформа постављена 2007. није заузета од стране степских 
соколова. Од постављених 50 платформи током 2007. у 6 су се населили парови 
ветрушке (Falco tinnunculus) пошто су платформе дизајниране на тај начин да буду 
погодне и за гнежђење ове врсте. 

На једном стубу на траси далековода Србобран-Сента пронађен је пар степског 
сокола који се гнездио на порталном стубу на коме је постављено вештачко гнездо, али 
не у њему, већ на супротној конзоли, у гнезду гаврана. Такође, вештачко гнездо је 2007. 
постављено на истом стубу на коме се пар степског сокола успешно гнездио. Током 
2008. ово гнездо није било заузето, а пар степског сокола се гнездио на истој траси, 
неколико стубова северније. Ови подаци указују на то да је потребно да прође више 
времена да се степски соко прилагоди гнежђењу у вештачким гнездима и прихвати их у 
већем броју. Евидентно је да кутије нису погодне као база за гнездо гаврана, што је 
охрабрујућа чињеница и указује на неопходност праћења процеса заузимања кутија и 
наредних година.  

Главни задаци за 2009. 

1. Даља едукација радника и пословодства ЈП “Електромрежа Србије” о управљању 
и одржавању постављених гнезда за степског сокола 

2. Преглед свих 87 до сада постављених кутија за гнежђење степског сокола 
3. Даљи мониторинг заузимања гнезда и успеха гнежђења 
4. Постављање кутија за гнежђење на стаблима и другим погодним местима 

 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије РЈ Нови Сад, 

Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине. 
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Велика дропља  (Otis tarda) 
Велика дропља је једна од најкрупнијих птица наше фауне. По изгледу и начину 

живота јединствена је равничарска птица. У Европи насељава делове Панонске низије, 
средње Европе, црноморске регије и посебно Иберијског полуострва. Укупна европска 
популација је процењена на 31.000 – 36.000 примерака, од којих већина (23.000), 
настањује Шпанију. Тренд величине гнездилишне популације и величине ареала био је 
готово свуда у благом или изразитом опадању (смањењу), али је крајем 1990-их година 
забележен благ пораст популације. Активне мере заштите допринеле су благом порасту 
и стабилизацији величине популације у Мађарској, Русији, Шпанији, Португалији и 
Аустрији. С друге стране, мање и изоловане популације су у последњој деценији у 
благом опадању, као што је случај у источним деловима Немачке, Чешкој и Словачкој. 
Популација у Румунији је у опадању од 1970-их година, и није познато да ли тренутно 
постоји. Са простора Француске и западних делова Немачке, као и из Грчке и 
Македоније, нестала је у двадесетом веку.  

Репродуктивни циклус великих дропљи почиње шепурењем у априлу, када мужјаци 
изводе свадбени плес. Након парења, женке одлазе на места где ће положити јаја. 
Локације гнезда могу бити и до три километра удаљена од места парења. Природна 
травна станишта су најпогоднија за гнежђење, али погодују и житарице, луцерка и 
парлози. Женке су на гнездима од почетка маја, до краја јула у случају другог легла. 
Излежени птићи су одмах у стању да прате мајку и да се самостално хране. Женке стичу 
полну зрелост са три до четири године старости, а мужјаци око пете године  

У току интензивног раста и развоја младих, у касно пролеће и лето, у исхрани 
доминира храна животињског порекла, којом се најчешће храни ујутро и увече. Зими је 
основни извор хране уљана репица коју скупљају преко целог дана.  

 

Слика 5: Мужјаци велике дропље (Otis tarda) у прелету над пољима северног Баната 
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Према најновијој IUCN категоризацији угрожених врста, налази се на европској и 
светској Црвеној листи, високо котирана као рањива врста (VU- vulnerable). Према SPEC 
категоријама Европских потреба заштите, налази се у SPEC 1 категорији, у групи  
европских врста од глобалног значаја које су глобално угрожене и зависне су од мера 
очувања. Према Уредби о заштити природних реткости у Србији, заштићена је 1993. као 
природна реткост коју је забрањено прогањати, узнемиравати, хватати и убијати. Сматра 
се да је почетком 20. века у Војводини живело преко 1000 великих дропљи, али је већ 
средином 20. века бројност спала на свега неколико десетина јединки (30-50). Бројност 
се на крају 1980-их процењивала на 26 примерака. Савремена бројност се процењује на 
максимално 35 птица у зимском периоду, док на гнежђењу има око 10 репродуктивних 
женки, које су сконцентрисане на релативно малом простору у Северном Банату, око 
Мокрина, Јазова,  Иђоша, Сајана, Врбице и Банатског Аранђелова.  

Мониторинг ове врсте, поготово у доба репродукције, неопходан је због усклађивања 
присуства људи, пре свега чобана са стадима и пољопривредних машина на овим 
просторима, као и због унапређења мера формалне и активне заштите. 

Методе 
Континуирано праћење популације велике дропље вршено је на Специјалном 

резервату природе „Пашњаци велике дропље“ у проширеним границама и ближој 
околини. Већина података је прикупљена посматрањем на терену, најчешће са велике 
удаљености због опрезности ове врсте. Додатни подаци прикупљени су анализом 
трагова, измета и перја, као и на основу детаљно проверених саопштења ловаца, 
чобана и пољопривредника. 

Мониторингом је обухваћен и утицај угрожавајућих фактора, пре свега преоравања 
травних станишта. Праћен је и утицај мера заштите, највише чувања гнездилишта и 
сејања одговарајућих култура.  

Резултати 
Акција зимског бројања спроведена је 29.02.2008. године, уз учешће око тридесет 

људи из Завода, Покрајинског секретаријата, Л.У. „Перјаница“ и околних ловачких 
удружења. Будући да је зима била доста блага, велике дропље се нису окупљале у 
велика јата на уобичајеним местима, услед чега је и бројање било отежано и недовољно 
прецизно. Регистрована је 21 јединка велике дропље, у три групе, од 8, 7 и 6 јединки, на 
њивама младог жита и тулајишту кукуруза. За разлику од претходних година, велике 
дропље су 2008. готово равномерно током зиме боравиле на уобичајеном зимовалишту 
Вајлерка, и на њивама уз североисточни део Резервата. Утврђено је да поред ових 
постоји још један зимовалишни локалитет, на њивама тзв. шесте дужи северно од 
Резервата. 

Крајем зиме и почетком пролећа, велике дропље су и даље биле груписане у већа 
јата, када је у североисточном делу Резервата примећено прво 25, а затим 27 па 29 
примерака. Ова јата, највећа регистрована још од 2001. године, указују на побољшање 
стања популације и ублажавају забрињавајуће процене из претходних сезона.  

Прва шепурења ове године су регистрована почетком априла. Шепурење је трајало 
до почетка маја. Главна места за шепурење су претежно унутар граница постојећег 
Резервата и оближњих простора у границама предлога за проширење заштите у 
јазовачком и мокринском атару. Шепурење се најчешће одвијало на уздигнутијим 
деловима терена, на травним стаништима и њивама на којима ниска вегетација не 
смањује упадљивост мужјака. Избројано је до седам мужјака у шепурењу, што је мање у 
односу на прошлогодишњих девет. Ово је забрињавајући податак за овако малу 
популацију, поготово имајући у виду да се услед спорог стасавања мужјака полна 
структура врло тешко обнавља. Мужјаци су се шепурили најчешће сами, ређе у групама 
по два или три, често праћени женкама. На локалитетима Сенокос и Бикотелек, 
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некадашњим главним шепурилиштима, није било шепурења, што је највише условљено 
обрастањем трском. Уопштено гледано, померање шепурилишта на север и североисток 
указује да дропљама не одговара трска и потврђује хитност спровођења одговарајућих 
мера заштите, пре свега кошења трске. 

Oве сезоне број гнездећих женки је процењен на 10 – 11, што представља значајан 
пораст у односу на претходну годину када је извесно било гнежђење само седам женки. 
Готово сва гнезда била су унутар локалитета Јарош, већином у границама Резервата. 
Као и случају шепурења, примећује се померање територије гнежђења са средишњег 
дела Резервата на северо-исток. Једно гнездо било је на локалитету Вајлерка, у 
детелини близу асвалтног пута. То гнездо је уништено приликом кошења, и два јајета су 
разлупана. Ову сезону карактерише учестало гнежђење на природним травним 
стаништима (6 гнезда), и нешто ређе на житним пољима (3-4 гнезда). Прираст 
популације процењује се на чак дванаест птића, у групама (3+2+1+2+3) током јула, уз 
још једног који је посматран у августу, што као и претходне сезоне указује на поновљено 
гнежђење. Женке са младунцима, саме или по две, кретале су се на доста великим 
удаљеностима од гнезда. У овом периоду често су се храниле на стрњиштима, осталим 
после вршења житарица. Током јесени су посматрани појединачни млади примерци на 
ливадама и њивама у средишњем делу Резервата.  

Утврђено је да је безбедност женки од кретања чобана са стадима и предатора 
задовољавајућа, пре свега захваљујући раду чуварске службе и малом броју лисица ове 
године. Пољопривредна механизација показала се као угрожавајући фактор, поготово у 
случају уништеног легла на детелини. На основу тог негативног искуства кошење 
ливада је због безбедности птића одложено до краја јуна, а до тада се трава већ 
осушила тако да је врло мало покошено . 

 

Слика 6: Чобанин са псом и стадом оваца на једној од ретких покошених ливада.   
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Значајним за исхрану у јесењем периоду показала су се поља детелине, сејана 
наменски за исхрану великих дропљи или у комерцијалне сврхе. То поготово важи за 
локалитете Дебели ат и Манцулов салаш, где су посматране велике дропље које се 
хране. Проналажено митарено перје на пољима детелине додатно указује на ову 
повезаност. Налаз перја на локалитету Рондетлер на крајњем југу Резервата где велике 
дропље дуго нису виђане, указује на значај ових простора и даје смернице за даљи 
мониторинг. 

Крајем године су мања јата од по пет до шест јединки регистроване и на уљаној 
репици на Кочовату и Сигету, што указује да су наведени локалитети значајни и 
оправдава њихово уврштавање у Резерват.  

 

Карта 4: Приказ локалитета на којима су посматране велике дропље (жуто), приказ 
некадашњег главног репродуктивног станишта (црвено) и савременог главног 

репродуктивног станишта (наранџасто). 
 

Од посебног значаја је податак са самог краја године, од 31.12. када је на великој 
парцели жита између Оџака и Српског Милетића посматрано јато од око 60 великих 
дропљи. Овако велико јато није виђено у Србији још од пре Другог светског рата, и 
највероватније је дошло из Мађарске, потерано јаким хладноћама. 

Закључци 
Утврђене су како позитивне тако и негативне промене у популацији велике дропље. С 

једне стране смањен је број мужјака који се шепуре, али је зато порастао број гнездећих 
женки и младунаца. Такође, фактори угрожавања су ублажени и мере активне заштите 
су се показале као делотворне, али се и даље као битан проблем јавља нарушавање 
станишта услед обрастања трске. У наступајућем периоду потребно је утврдити даљи 
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ефекат мера заштите, поготово планираног кошења. Мониторинг треба усмерити и на 
прецизно и свеобухватно зимско бројање, чиме ће се стећи увид у величину целокупне 
популације.  

 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије РЈ Нови Сад,   

Ловачко удружење «Перјаница», Мокрин, Старалац 
Резервата 

 
 

Модроврана (Coracias garrulus) 
Модроврана (Coracias garrulus) је гнездарица јужне и источне Европе, која 

фаворизује отворене сунчане, травне терене са појединачним старим стаблима. С 
почетком јесени сели се у Африку а на гнездеће терене се враћа у мају. Пад бројности 
ове врсте у Европи константан је од 1970. до 2000. године, и претежно је последица 
уништавања станишта, мада утичу и пестициди, колизије са нисконапонском мрежом, 
климатске промене и одстрел у Италији и Оману. Спада у врсте од високог значаја за 
заштиту у Европи, и налази се на SPEC 2 – категорији, као врста чије су главне 
популације у Европи, а имају неповољан статус заштите. На територији Србије 
заштићена је као природна реткост. Ова врста отворених низија и побрђа са екстензивно 
коришћеним пашњацима и ливадама се некада гнездила на подручју целе Војводине. 
Нарушавање станишта довело је до драстичног смањења популације. Интензивирањем 
пољопривредне производње, отворена травна подручја су преоравана, а појединачна 
стабла и мањи шумарци су крчени, поготово након комасација и укрупњавања 
пољоприврених поседа. Пошто је златоврана типична дупљашица, која гнезда смешта у 
дупље старих стабала, тим процесима је за њу почело раздобље прилагођавања на 
новонастале станишне услове.  

У периоду до 1970. ова врста је изумрла из скоро целе западне Европе, а 
ишчезавање или смањивање бројности гнездећих парова је веома брзо настављено и у 
источноевропским земљама, па и у Србији. Данас је то једна од најређих птица 
гнездарица наше земље. Појединачни парови опстају још увек само на крајњем 
североистоку Бачке, северу и истоку Баната (углавном северно од линије која спаја 
Суботицу, Сенту, Чоку и Кикинду) и на појединим локалитетима у источној Србији. Са 65-
85 парова, колико се процењује да се у Србији гнездило током протекле деценије, ова 
врста долази у први план када је у питању предузимање активних мера заштите. У 
Војводини се, према истим подацима, у периоду 1990.-2002. гнездило 15-20 парова. 

Слика 7:  Модроврана (Coracias garrulus) 
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На основу ранијих објављених података, евидентно је да ова врста лако прихвата 
вештачке дупље за гнежђење, које могу у потпуности да подражавају услове у 
природним дупљама. 

Током 2008. године је настављена акција постављања вештачких дупљи за 
модровране уз мониторинг њиховог заузимања, успеха гнежђења и заузимања 
евентуалних нових подручја гнежђења. 

Методе  
Постављање кућица за гнежђење реализовано је пре него што су модровране стигле 

са зимовалишта, и то искључиво у последњих 5 дана априла и првих 5 дана маја. Тиме 
је, на основу искустава из претходних година, избегнуто у највећој могућој мери, 
гнежђење других врста птица у новопостављеним дупљама. Дупље у близини 
новопостављених, а које нису биле повољне за гнежђење, замењене су повољним 
дупљама. Промер отвора на кућицама постављеним 2008. био је 65 mm.  

Прва контрола свих дупљи уследила је од 11. до 26. јуна, када је очекивани период у 
коме се у већини активних гнезда налазе младунци довољно велики за прстеновање. 
Друга контрола уследила је од 3. до 5. јула, и њоме су обухваћене искључиво дупље у 
којима је било јаја током прве контроле.  

Резултати мониторинга 
 Укупно је постављено 100 кућица. Главни локалитети на којима су постављане 
били су Суботичко-хоргошка пешчара и слатине у северном Банату (северније од 
тока речице Златице). 

 Укупно је контролисано 178 кућица за гнежђење (контролама су обухваћене све 
кућице постављене у периоду 2002-2008.). Од стране животиња било је заузето 
130 дупљи, 27 је било празно, 14 је скинуто током контроле због тога што нису 
биле повољне за гнежђење птица, 7 је било на стаблима која су пре прве 
контроле посечена. 

 Птице су у групи животиња које су заузеле дупље учествовале са 79,2% заузетих 
дупљи, инсекти (пчеле, осе и стршљенови) са 10,8% а пух лешникар (Muscardinus 
avellanarius) заузео је преосталу дупљу. 

 Од птица, највише дупљи заузели су парови модровране (36, што је 27,7%, свих 
заузетих дупљи), па чворка (Sturnus vulgaris – 34), пољског врапца (Passer 
montanus – 15), ћука (Otus scops – 8), ветрушке (Falco tinnunculus – 3), велике 
сеница (Parus major – 3) и кукумавке (Athene noctua – 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графикон 1: Приказ заузетости дупљи од стране различитих врста птица 
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Када је у питању модроврана, јаја су пронађена у 23 дупље (од чега су 3 легла пре 
излегања пропала), а младунци у 12 гнезда. Просечан број јаја по активној дупљи у којoj 
су јаја сигурно избројана био је 3,9, а просечан број младунаца 4,16. Кретање бројности 
јаја, односно младунаца током контрола приказано је у табели 4. 

Табела 4. Кретање бројности јаја и младунаца у гнездима модровране контролисаним 2008. год. 

Број Јаја 
(n=23) 

Младунци 
(n=12) 

? 2 (8,7%)  

1 1 (4,3%)  

2 3 (13%) 1 (4%) 

3 3 (13%) 2 (8,3%) 

4 10 (43,5%) 3 (25%) 

5 4 (17,3%) 6 (50%) 

 
У једној дупљи нађени су угинули младунци чворка, што вероватно указује на то да је 

модроврана направила своје гнездо преко гнезда чворка, из кога младунци још нису 
излетели.  

Карактеристично је да су сви случајеви пропадања забележени у кућицама у којима 
уопште није било материјала за гнездо, чиме је стављање материјала за гнездо у кућице 
потврђено као веома ефикасна мера осигуравања успешности самог гнежђења. 

Стални фактор угрожавања је и даље уништавање станишта кроз преоравање 
слатина и степа, и сечу стабала. Врло значајан фактор угрожавања ове сезоне је била 
крађа младунаца из дупљи, утврђена на основу акције мађарских цариника који су 
зауставили илегалан увоз 22 младунца из Србије. 

 

Карта 5: Садашње распрострањење, места постављања и контроле дупљи за модровране 2008.  
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У једној дупљи пронађена је веома млада жива белоушка (Natrix natrix). Први пут код 
нас је забележено да се модроврана храни и овом змијом. 

Током обиласка дупљи око Кањиже, дана 13. 6. 2008 код Хоргоша у близини 
заштићеног добра „Камараш” примећена је модроврана како излеће из  зида напуштеног 
магацина. После кратког прегледа рупа на објекту  у једној су пронађена 3 јајета. Гнездо 
је било на висини од 2,2 m и 15 cm дубоко, хоризонтално у зиду. У непосредном 
окружењу зграде су воћњаци и виногради, а део њих је напуштен. Ово је, за сада, први 
случај гнежђења модровране у згради у Србији. 

Процењује се да се у Војводини 2008. године гнездило 40-60 парова модровране, 
што ову годину чини изуетно добром и указује на значајно повећање броја парова у 
односу на претходне године.  

Према искуству из досадашњег мониторинга, не постоје активни парови ове врсте у 
последње три године јужније од линије Падеј-Мокрин у Банату, односно јужно и западно 
од линије Ада-Суботица у Бачкој. И током 2008. године интензивно су провераване 
слатине и слатинска подручја на којима је било очекивано гнежђење ове врсте, а која се 
налазе ван овог подручја сталног гнежђења: околина Бочара, Новог Милошева, 
Башаида, Кумана, Арадца, Тараша, Јарковца и Банатске Дубице. На свим овим 
подручјима није било активних парова модровране, иако су постављане кућице 
протеклих година. Исти је случај био са јужним и западним рубовима Делиблатске 
пешчаре, на којима су још пре неколико година посматране модровране током периода 
гнежђења – ни једна кућица није била заузета од стране модровране. Ипак, појединачна 
посматрања модроврана, 07.05. на жици код села Делиблато и 17.09. на ливадама на 
рубу пешчаре, указују на значај овог подручја и усмеравају наставак активности. 

Закључци 
Наставио се позитиван тренд који траје од 2002. године, од када можемо 

констатовати повећање бројности модроврана захваљујући акцији постављања 
вештачких дупљи на стаништима измењених еколошких карактеристика. Најважнији 
локалитети за гнежђење и сеобу су и даље: 

 Суботичко-хоргошка пешчара 
 Слатине код Малих Пијаца, Малог Песка и Капетанског рита 
 Слатине северно и источно од Новог Кнежевца 
 СРП „Пашњаци велике дропље“ и поречје Златице 
 Делиблатска пешчара 

 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије РЈ Нови Сад,  

Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине. 
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Тема 7: Мониторинг популација ретких и угрожених врста сисара 
на подручју Војводине: слепо куче (Spalax leucodon) и 
дабар (Castor fiber L. 1758) 

СЛЕПО КУЧЕ (Spalax leucodon) на простору ПИО «Суботичка пешчара» 
Заштићено природно добро, Предео изузетних одлика «Суботичка пешчара» 

представља једно од последњих подручја пешчарско-степске вегетације у Војводини, 
чије травне површине  омогућавају опстанак степским врстама какво је и слепо куче 
(Spalax leucodon) (Слика 1). Травне површине деграградирају се најчешће преоравањем 
и пошумљавањем, што доводи до смањења ареала свих степских врста.  

Слепо куче данас насељава  у Панонској низији дисјунктан ареал, тако да га 
налазимо на Делиблатској пешчари, ободним деловима Фрушке горе и деловима 
Суботичко-Хоргошке пешчаре. Ова врста је у Србији заштићена законом као природна 
реткост и уврштена је у Прелиминарни списак врста за Црвену књигу кичмењака Србије, 
а налази се и на листи глобално угрожених врста, са статусом рањиве -VU D2  (IUCN, 
2006.)  

Валоризацијом природних вредности Суботичке пешчаре регистрована су само 4 
микролокалитета на којима живи ова врста. Уредбом о заштити ПИО «Суботичка 
пешчара» (Сл. гласник РС, бр. 127/2003) јасно су прописани режими и мере заштите. 
Између осталог, на простору ПИО «Суботичка пешчара» није дозвољено преоравање ни 
пошумљавање травних станишта. Упркос Уредби, у  децембру 2002. године преорани су 
делови заштићеног 
добра, а тиме и  
станишта слепог 
кучета. Од 2004. 
године врши се 
мониторинг ове 
угрожене врсте да се 
утврди да ли је 
присутна популација 
слепог кучета довољно 
витална да опстане 
или је потребно 
предузети мере 
реинтродукције.  

 

Слика 1: Spalax leucodon  
(фото Секереш О.) 

 
Врста Spalax leucodon је типичан представник фауне сисара травних заједница. 

Начин исхране овог глодара условљен је специфичностима његовог начина  живота и 
еколошке нише коју у животном простору заузима. Целокупна његова 
морфофизиолошка организација омогућава му проналажење подземних делова биљака 
којима се храни. Током ових активности  слепо куче перманентно проширује систем 
подземних ходника у којима живи, стварајући при томе непрекидно нове хумке од 
ископане земље. Ова копачка активност је од изузетног значаја и утицаја на структуру и 
физичка својства земљишта. Разгранат систем подземних комуникација, уз знатан 
дијаметар подземних ходника, игра значајну улогу у аерацији земљишта, док константна 
копачка активност доприноси процесу мешања различитих слојева земљишта. Слика 2. 
показује систем подземних ходника и њихову намену, као и коморе од којих свака има 
своју функцију. 
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Слика 2.Систем ходника и комора под земљом (преузето из Националне географије 
Мађарске) 

Током прве 3 године праћења ове врсте, је рађено на утвђивању и уцртавању на 
карту свих локалитета на којима су пронанађене хумке. До краја 2007. године 
забележено је 13 локалитета са активним хумкама (Карта 1.) Након трогодишњег 
обиласка локалитета на простору Суботичке пешчаре може се закључити да је 
популација слепог кучета витална и да ће опстати.  

 
Карта 1: Укупан број забележених локалитета у пероду 2005.-2008. година 
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Реализација теме 
У 2008. години забележена су 4 нова локалитета са хумкама (Карта 1.) током 3 

теренска изласка који су обухватили пролећни и јесењи аспект. Сви локалитети 
забележени током ове године налазе се у режиму заштите I степена. Локалитети L14 и 
L15 су изоловани у односу на остале, и ове године су први пут регистровани. 

 
Карта 2: Положај забележених локалитета у односу на површине које су под 

ревитализацијом  
 

На површинама где се врши ревитализација простора санирањем негативних 
последица преоравања налази већина утврђених локалитета слепог кучета (Карта 2).  
Може се извести претпоставка да је популација ове врсте сваке године све већа и 
виталнија, пре свега захваљујући ревитализацији која се показала оправдана. Управо, у 
делу који се коси већ 5 година забележено је приметљиво ширење популације слепог 
кучета и највише нових локалитета.  Цео тај простор је након преоравања био веома 
деградиран. На њему су се населиле различите врсте корова, а нису се појављивале 
хумке слепог кучета. Оно мало јединки што је остало, потпуно се повукло на остатке 
пешчарско степске вегетације. Активност им је била веома смањена тако да је прве 
године праћења бележена минимална активност. Како је  услед кошења, као мере 
заштите, дошло до обнове пешчарско-степске вегетације, тако се током година повећао 
број хумки на све већем простору. Појава два нова локалитета (L14 и L15) последица је 
обнављања исконске вегетације на песку. 

Редовно кошење допринело је повећању бројности и покровности трава и смањењу 
покровности пионирских врста и корова. На рубу Јасеновачког пашњака, појавиле су се 
прве хумке слепог кучета прошле године. Проширење територије овог ретког глодара 
указује на присуство биљака које му обезбеђују хранидбену базу. 

Хумке слепог кучета су регистроване и на некадашњим њивама. Ови стари парлози 
су били покривени вегетацијом у полу-природном стању (са доминанцијом степских 
врста) када су преоране. На највећем делу ових парцела била је засејана раж, због чега 
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је ревитализација започета тек 2004. године. Парцеле западно од карауле  годинама су 
биле угрожене агресивним ширењем амброзије, што је захтевало ручно сакупљање и 
паљење покошене коровске вегетације у 2004. и 2005. години. Комбинована метода 
кошења и испаше оваца је довела до значајног раста покровности степских врста током 
2006. године (Dianthus pontederae и млади бусени Festucа sp.). Током 2008. године је 
дошло до пораста покровности вишегодишњих биљних врста, првенствено ситних 
шашева (Carex sp.) који су важни чланови степске заједнице.  

Због недостатка средстава, 2007. и 2008. године ове парцеле су одржаване испашом 
оваца. Појава циганског перја (Asclepias syriaca) на већем броју локалитета указује на 
потребу кошења ових површина и у наредним годинама. 

На основу сарадње са Департманом за систематику, зоологију и екологију и  
Универзитета из Будимпеште, који се неколико година уназад баве проучавањем ове 
врсте, успостављен је заједнички рад на истраживању слепог кучета на Суботичкој 
пешчари. У октобру је уловљен примерак које узет комад ткива и крв ради обављања 
основне генетичке анализе којом се утврђује број хромозома. Ове анализе су рађене 70-
тих година прошлог века када је утврђено да простор Суботичке пешчаре насељава 
Spalax leucodon подврста hungaricus. Сама метода узимања крви је једноставна и не 
захтева жртвовање животиње.  

 

 
Карта 3. Тачке на којима је вршено изловљавање животиња 

 
Карта 3. показује места на којима је вршено изловљавање животиња. Хумке су 

отваране у тачкама 1, 2 и 3, које се налазе на простору иза карауле и испред 
Јасеновачке шуме. Животиња је уловљена у тачки број 3 која је део ширег простора 
величине око 5 hа на коме  живи око двадесетак  животиња. На тачкама 1 и 2 хумке су 
такође активне али јединке нису ухваћене. 

Изловљавање животиње врши се тако што се мора скинути сва земља са хумке 
(слика 2) до привремених ходника. Отвор треба очистити од земље тако да ваздух улази 
у систем ходника. Врло брзо, слепом кучету смета присуство ваздуха и он гура земљу да 
затвори отвор и прекине циркулацију ваздуха. У том тренутку тридесетак cm од рупе 
треба забости ашов  а затим га брзо подићи са земљом и слепим кучетом. 
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Слика 2. Припрема хумке за излов животиње 
(фото Делић Ј.  и Секереш О.) 

 
 
 
 

Уловљена животиња је пренешена у лабораторију ЈП «Палић-Лудаш» где је из 
средњег прста задње ноге слепог кучета, одсечено парче ткива из кога је се узета крв за 
анализу (Слика 3). Животиња је пре тога добила анестетик да би осетила што мањи  
бол. Цео оперативни захват урађен је у стерилним условима. Након тога животиња је 
остављена у провидну кутију да би се могло пратити њено стање јер је рана још 
крварила. 

Узорак ткива и крви који је узет од животиње однет је у Будимпешту где ће бити 
урађена генетичка анализа. 

Након пар дана праћења стања уловљеног примерка слепог кучета, уочено је да се  
потпуно опоравило и да се може вратити у природу. Након тога јединка је враћена пред 
рупу из које је извађена.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 3: Узимање крви (фото Тимотић Д.) 
 
 

Гласање слепог кучета праћено је геофоном, веома једноставном справом која служи 
за сеизмичка истраживања. Геофон се пободе у земљу и региструје гласове слепог 
кучета. Осетљивост геофона треба да је до 5KHz. Геофон преноси звук до рачунара на 



Мониторинг осетљивих екосистема угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине 

Нови Сад, 2009. 95

коме је софтвер који звук преводи у електронски запис. Након дужег времена, користећи 
геофон, може се лако разликовати звук који производи јединка од звука који настаје 
комуникацијом између  две јединке. 

Наспрам нашег локалитета L5, са друге стране, на територији Републике Мађарске, 
налази се такође локалитет на коме живи слепо куче. На том простору су до пре 20 
година биле њиве са дубоким орањем. Како се већ 20 година овај простор не оре 
(усмено саопштење Атиле Немета!), претпоставља се да слепо куче са наших 
локалитета проширило на простор у Републици Мађарске. Ово је јако важна 
информација јер је локалитет L5 велике површине и стабилне популације са великим 
бројем активних хумки. Прекогранична сарадња, која постоји од раније, представља пре 
свега нужност у циљу очувања станишта слепог кучета која полако почињу да нестају. 
Очување тих станишта и врста које живе на њима је приоритетно, те је неопходна 
прекогранична  сарадња.   

 
Учесници у реализацији : Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови Сад, 

ЈП «Палић-Лудаш» 
 
 
 

Популациони мониторинг европског дабра (Castor fiber L. 1758) на подручју 
Војводине 

Европски дабар (Castor fiber L. 1758) је у прошлости био широко распрострањен на 
подручју Војводине и Србије. Као и у осталим деловима његовог историјског ареала, 
прекомерни лов доводи до потпуног нестанака и на нашим просторима. Према доступној 
литературној грађи, последњи даброви на подручју Војводине (и Србије) нестају 
последњих декада XIX века. Неке индиције указују, да је последњи дабар одстрељен 
самим почетком XX века. 

Израдом Студије изводљивости и Студија анализе утицаја дабра на два планирана 
локалитета за насељавање (СРП ”Засавица” и СРП ”Обедска бара”) и позитивним 
резултатима добијеним у овим студијама, као и сагласностима управљача, отворена је 
могућност да се крене у реализацију, односно насељавања (повратка) европског дабра 
на територију Војводине (Србије). 

Реализација насељавања, односно пројекта ”Реинтродукција европског дабра (Castor 
fiber L. 1758) у Србију” је заснована на споразуму о сарадњи потписаној између 
Биолошког факултета Универзитета у Београду и Bund Naturshutz in Bayern из Баварске 
(Немачка). Према закљученом споразуму партнерска организација из Баварске је 
прихватила да као донацију обезбеди 60-80 јединки европског дабра за потребе 
реинтродукције на подручју Војводине. 

Наведене студије и споразум са партнерском организацијом из Баварске, као и низ 
позитивних мишљења и сагласности од надлежних институција и самих управљача, 
омогућили су да се приступи самој реинтродукцији, односно насељавању европског 
дабра (Castor fiber L. 1758) на подручјима СПР „Засавица“ и СПР „Обедска бара“ који су 
на основу извршених еколошких студија издвојени као најподесније локације за 
реализацију пројекта. 

 
 



Мониторинг осетљивих екосистема угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине 

Нови Сад, 2009. 96 

 
Слика 4. Маркирање (микрочиповање) даброва 

 

Насељавање је извршено током 2004. односно, 2005. године. У четири наврата 
(22.04.2004., 20.03.2005. и 20.04.2005. Засавица, 08.12.2004. и 20.03.2005. Обедска 
Бара) на поменутим локалитетима је насељено укупно 75 даброва, и то 35 на подручју 
Засавице, односно 40 на подручју Обедске баре. 

Осим насељавања у слободну природу, два пара даброва је додатно пуштено у 
ограђен простор на локалитету Ваљевац, који се налази у оквиру визиторског центра 
СРП ”Засавица” и намењен је искључиво за еколошко-едукативну и туристичку 
презентацију како пројекта, тако и самог заштићеног природног добра. Нажалост, оба 
пара су недуго након пуштања унутар ограђеног простора побегла у слободну природу, 
тако је на подручју СРП „Засавица“ (31 дабар у транспорту априла 2004. и два пара 
накнадно) насељено укупно 35 даброва. 

Све јединке које су насељене (укључујући и оба пара пуштена у ограђени простор) су 
маркиране микрочиповима. Ова техника представља индивидуални тип маркирања, 
чиме је свака јединка добила своју маркацију која је представљена баркодом који се 
налази у субкутано имплантираном микрочипу. Маркирањем јединки микрочиповима је 
постављена основа за будући мониторинг, односно праћење индивидуалне судбине 
(територијалности, дисперзије, смртности) свих насељених јединки. 

Маркирање даброва микрочиповима омогућава да се уз класичан приступ праћења, 
базираним на регистровању индиректних показатеља присуства на неком подручју, 
успостави комплетан популациони мониторинг ове врсте на подручју Војводине. При 
томе, на терену су прикупљани подаци на основу којих су презентовани следећи 
параметри који су од есенцијалног значаја за праћење развоја популације дабра код нас: 

 Праћење индивидуалне судбине сваке од реинтродукованих јединки. 
 Процена бројности популације даброва на територији Војводине. 
 Дисперзија. 
 Праћење узрока смртности. 
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Методолошки приступ, подразумевао је примену следећих метода и техника: 

 Метод трансекта. 
 Обдукција свих регистрованих угинућа. 
 Мапирање територија европског дабра код нас. 

Праћење индивидуалне судбине реинтродукованих даброва 
Микрочиповање реинтродукованих даброва омогућило је праћење индивидуалне 

судбине свих јединки који су из Баварске насељени на Засавицу и Обедску бару. Током 
2008. године, декодиране су само две јединке, пронађене угинуле на Засавици (код села 
Раденковић и Мачванске Митровице). Обе јединке су у Засавицу пуштене априла 2004. 
године. 

Од насељвања до данас, поновно је декодирано (идентификовано) укупно дванаест 
јединки, од чега једанаест мртвих и једне живе. На подручју Засавице је декодирано пет 
мртвих и једна жива животиња. Од даброва несељених на подручју Обедске баре, на 
самом заштићеном подручју је декодирано укупно четири јединке. Још два дабра која су 
пореклом са Обедске баре су декодирана изван граница резервата (Богатић и Шабац). 
Свих шест јединки су пронађене угинуле. 

На овај начин су прикупљене веома значајне информације о њиховом природном 
ширењу, као и факторима смртности код новоосноване популације даброва у Војводини. 

Трансекти 
Мониторинг популације даброва реинтродукованих на Засавицу и Обедску бару је 

примарно вршен и методом трансекта, при чему су регистрована оглодана или оборена 
стабла као индиректни показатељи присуства даброва на неком подручју и/или 
локалитету. Трансекти су вршени у зимском периоду (децембар – фебруар) када 
даброви прелазе на зимску исхрану (кора дрвећа меких лишћара). Трансекти су 
спровођени унутар подручја Обедске баре и Засавице али и 20 km узводно и низводно 
од самих подручја. 

Осим трансектима, информације су прикупљане и усменим анкетама, при чему је 
бележена свака информација о опсервацијама даброва на неком локалитету, као и о 
потенцијално новим територијама на подручју Војводине. 

Осим личног ангажовања аутора и управљача подручја на којима су даброви 
насељени, у мониторинг су укључени и сарадници на терену. Они су пружили веома 
важне информације о присуству даброва на појединим подручјима. 

Због прецизнијег увида у стање, као и процене популационог тренда, праваца 
ширења и динамике дисперзије, мониторингом су обухваћене и суседне територије које 
се налазе јужно од Саве. 

Ова метода је послужила за мапирање територија унутар локација на које су даброви 
реинтродуковани, али и изван њих, односно праћена је дисперзија јединки које су 
несељене – реинтродуковане, или воде порекло од њих. 

Током 2008. године регистроване су две нове територије (породице). Обе 
новорегистроване фамилије се налазе у средњем току Засавице (Табела 1; ред. бр. 6 и 
8). 

Према до сада прикупљеним подацима, потврђено је укупно 22 активне територије на 
подручју Војводине. (Карта 4, Табела 1). У непосредној околини (јужно од Саве) је 
регистровано још укупно осам активних територија (Табела 2). Најудаљеније територије 
на административном подручју централне Србије се налазе на реци Јадар, који се код 
Лознице улива у Дрину (Табела 2). 
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Табела 1. Активне територије европског дабра на подручју Војводине 

 

 
Процена бројности заснована пре свега на активним територијама и процени чланова 

породица унутар њих указује да би се популација на територији Војводине могла 
проценити на око 100 јединки, што у односу на процењењене бројности за целу 
територију Србије(150 даброва), практично износи 2/3 укупне популације. 

Табела 2. Активне територије европског дабра на сусеним подручјима 

Број Територија Настамба 

1 Грабовац Јазбина 

2 Дрен Јазбина 

3 Шабац Јазбина 

4 Богатић Јазбина 

5 Лешница Јазбина 

6 Велико село (Јадар) 
Јазбина 

7 Липница (Јадар) Јазбина 

8 Црна Бара Јазбина 

Број Територија Настамба 

1 Прекопац (Засавица) Јазбина 

2 Баново Поље (Засавица) Хумка 

3 Батар (Засавица) Хумка 

4 Гајића ћуприја (Засавица) Хумка 

5 Чутурина кафана (Засавица) Хумка 

6 Шумарева ћуприја (Засавица) Хумка 

7 Засавица  II  (Засавица) Хумка 

8 Ваљевац III (Засавица) Хумка 

9 Ваљевац  I (Засавица) Хумка 

10 Ваљевац  II (Засавица) Хумка 

11 Богаз I (Засавица) Јазбина 

12 Богаз II (Засавица) Јазбина 

13 Засавица I (канал) Јазбина 

14 Раденковић (канал) Јазбина 

15 Битва Јазбина 

16 Сава (Лаћарак) Јазбина 

17 Глушци Јазбина 

18 Купиново Јазбина 

19 Платичево Јазбина 

20 Јасенска Јазбина 

21 Богојево* Хумка 

22 Опово Јазбина 
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Регистрована је веома изражена градитељска активност. Од укупно 22 регистроване 
територије на подручју Војводине, даброви су на десет територија подигли хумке, док су 
на 12 територија настамбе подигнуте унутар јазбина које су ископали у обали. Јазбине 
су присутне на каналима и каналисаним токовима река, док се хумка као настамба јавља 
искључиво у мочварним стаништима. 

Регистровано је такође и седам брана, од којих четири на Батару (једина притока 
Засавица). По једна брана је регистрована на самом току Засавице, Глушцима и на 
каналу код локалитета Ваљевац. Дужина изграђених брана је износила од свега 3м 
(Ваљевац и Глушци) па до преко 30m на Батару (Табела 3).  

Табела 3. Даброве бране на територији Војводине 

Број Бране 
Дужина 

(приближна) 
1 Батар I 36m 
2 Батар II 30m 
3 Батар III 25m 
4 Батар IV 25m 
5 Засавица 35m 
6 Ваљевац (канал) 3m 
7 Глушци 3m 

 
Од укупно 22 регистроване територије на подручју Војводине, њих 13 се налази у 

оквиру граница Специјалног природног резервата Засавица (Табела 1, Карта 5). Осим 
тога, у непосредној околини резервата налази се још пет породица које су све осим 
једне (Богатић) пореклом од јединки реинтродукованих на подручју Засавице (Табела 2). 
То укупно чини 18 породица, што износи више од 3/4 укупне војвођанске популације, 
односно 2/3 популације даброва у Србији. 

Distribucija teritorija
evropskog dabra na
podru ju Vojvodine
(uklju

č
čujući Posavinu)

?

 
Карта 4. Дистрибуција европског дабра на подручју Војводине 
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Бројност даброва на подручју Засавице се процењује на око 60 јединки, што је нешто 
више од половине укупне бројности даброва у Војводини. 

И у квалитативном и у квантитативном погледу велики број територија лоцираних на 
Засавици или у непосредној околини, чини овај простор једним компактним 
популационим језгром за даље ширење ове врсте код нас. Чак шта више, Засавица и у 
регионалном смислу, потенцијално представља (у односу на Посавину) главни 
популациони резервоар за насељавање околних повољних станишта. У том смислу она 
представља кључно подручје у смислу очувања, заштите и будућег управљања 
популациом дабра код нас. 

Mapa 1. Distribucija
teritorija evropskog
dabra na području
SRP Zasavica

1 2 3
4

5 6 7
8 9

1010
11 12 13

  
Карта 5: 

Дисперзија 
Одмах након насељавања на поменута два локалитета, даброви су почели да 

заузимају територије. Известан број насељених даброва су за своје станиште изабрали 
подручја изван Засавице и Обедске баре. 

Већ маја месеца 2004. прва породица која је реинтродукована на Засавицу је 
регистрована на Сави у рејону бродоградилишта у Сремској Митровици. 

Обзиром да су даброви прве младе у Војводини донели на свет већ маја 2004. 
године, створили су се услови за перманентну дисперзију са локалитета примарне 
реинтродукције, на околна повољна станишта. 

До сада је регистровано да се даброви расељавају на максималне дистанце од око 
100 km удаљене од локација на којима су насељени. Наиме, територије које се налазе 
на Јадру, су посматране воденим током удаљене око 100 km од Засавице. Субадултна 
јединка пронађена код Брчког, емигрирала је Савом у суседну Босну и Херцеговину, на 
удаљеност од око 90 km. Даброви примећени на Тамишу у околини Опова су Савом и 
Дунавом дисперговали око 100 km далеко од најближе познате територије. 

Најмање регистровано удаљавање од самог места пуштања је на Засавици, и износи 
свега 1m. 
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Удаљеност на коју се шире даброви указује на релативно брзо ширење, пре свега у 
региону Посавине. Са друге стране, број регистрованих територија, као и процењена 
бројност, указује на релативно брзо и стабилно успостављање вијабилне популације код 
нас, што је и био примарни циљ реинтродукције. 

Смртност даброва 
Од 1999. године када је на територији Србије регистрован први дабар, који је на 

територију наше земље стигао са подручја суседне Мађарске до краја 2007. године, је 
пронађено укупно 19 угинулих јединки. Од тог броја две угинуле јединке су биле 
имиграционог порекла (стигле са подручја Мађарске). Укупно 17 случајева регистрованог 
угинућа, је било унутар популације која је насељена на подручја Засавице и Обедске 
баре, или даброва који воде порекло од њих (јединке које су окоћене у Србији). Једна 
угинула јединка је регистрована као емигрант. Она је пореклом са Засавице, и 
пронађена у околини Брчког (Република Српска, Босна и Херцеговина) марта 2007. 
године. 

Од укупно 75 даброва транспортованих из Баварске и реинтродукованих код нас, 
забележено је укупно 12 угинулих јединки. Од тога броја декодирањем микрочипова код 
седам даброва, тачно је утврђено порекло и индивидуална судбина сваке од наведених 
јединких (укључујући и дисперзију). Три угинула примерка нису декодирана, али према 
времену смрти, може се сасвим поуздано тврдити да се ради о јединкама које су 
насељаване. Пет од укупно 16 угинулих јединки које су регистроване на самим 
локалитетима на којима су даброви насељавани, или у непосредној њиховој околини, 
представљају даброве окоћене код нас, а који су пореклом од 75 реинтродукованих 
животиња. 

Слика 5. Обдукциони преглед угинулог дабра 
 

У циљу детаљне анализе сви регистровани случајеви смртности даброва на подручју 
Србије су првенствено класификовани у односу на узрок који је довео до угинућа, и то на 
болести (укључујући паразите и инфекције), природну смртност којој није било могуће 
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прецизно утврдити узрок (неутврђено), предаторе, одстрел и акциденте (страдања у 
саобраћају и рибарским мрежама). 

Од укупно 19 пронађених даброва, њих шест (или приближно 33%) је угинуло од 
болести или инфекција. На основу прегледа тела који је извршен, поуздано се може 
тврдити да је још шест јединки (приближно 38%), угинуло услед неког од природних 
фактора. Нажалост, прецизан узрок није могао бити утврђен услед немогућности да се 
на овим дабровима обави обдукциони преглед. Стога су ови случајеви сврстани у 
категорију неутврђених природних узрока угинућа (неутврђено). 

Друга по учесталости, била је категорија акцидената (саобраћајни удеси и дављења 
у рибарским мрежама). Од овог узрока угинуло је укупно пет јединки, што чини 
приближно 19% свих регистрованих случајева. 

Одстрел и предатори су били одговорни за смрт по једне јединке, односно сваки са 
по приближно 5% од укупно регистроване смртности (График 1). 

Grafik 1. Uzroci smrtnosti dabra u Vojvodini

Neutvrđeni
38%

Bolesti
33%

Akcidenti
19%

Predatori
5%

Odstrel
5%

 
На основу регистрованих узрока смртности може се закључити да је природно 

(болести, инфекције, предатори) угинуло више од 2/3 даброва, односно нешто мање од 
1/3 смртносни се може рећи да је била антропогено условљена (саобраћајни акциденти, 
дављење у рибарским мрежама и одстрел). 

Grafik2. Smrtnost dabrova po poreklu
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У погледу порекла угинулих јединки, највећи број је регистрован на подручју 
Засавице (57%), док је учешће угинулих јединки на Обедској бари (или су то јединке које 
су насељане на овом локалитету) било око 33%. Две мртве јединке које су пронађене на 
северу Војводине (Бачка) су биле имиграционог порекла. 

Релативно висок број угинулих даброва на подручју Специјалног резервата Засавица 
није резултат лоших станишних или епидемиолошких прилика. Наиме, због изузетне 
сарадње са запосленим у резервату, поцена је да је на овом подручју регистровани 
морталитет врло приближан оном реалном-природном. 

Процена бројности и популациони тренд 
Суштина сваког мониторинга је да на основу примењене методологије да бројности 

(или њену процену) као једног од основних популационих параметара, и предвиди даље 
трендове. 

Процена бројности и популационог тренда даброва на подручју Војводине је 
извршена на основу података добијених на основу броја активних територија, 
регистроване репродукције и морталитета, праћењем индивидуалне судбине јединки, 
као и праћења имиграције из правца суседних држава, који су реализовани током 2008. 
године. Процена бројности се код даброва изражава као бројност у зимском периоду 
(пре наредне репродукције), и у 2008. години за територију Војводине она се процењује 
на приближно 100 јединки. Популациони тренд је позитиван, односно процењује се да 
популација расте стопом од 20% годишње. За целу територју Србије је констатован исти 
популациони раст, те се стога бројност може проценити на око 150 јединки. Према томе, 
приближно 2/3 актуелне бројности популације дабра се и даље налази на територији 
Војводине.  

Исти позитиван популациони тренд се очекује и наредних 3-5 година, као и ширење 
популације даброва првенствено дуж Саве и свих притока (река и канала) који се уливају 
у њу. 

 

 
Учесници у реализацији : Биолошки факултет, Универзитет у Београду. 
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