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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 и биотичким факторима, 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, 
равничарска очувана плавна подручја река Дунав, Сава, Тиса, Бегеј, Тамиш, Караш, 
Нера и Босут, затим 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 приоритет заштите на међународном (SaS 
подручја) и на националном нивоу, као што су Слано Копово, Бања Русанда и Окањ 
бара. У оквиру Панонског биогеографског региона у скалду 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 ко 
нас. Као последица богатства типова станишта на просторима Војводине, присутан је 
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 прећењем основних параметара животне средине неопходно је развити 
адекватан систем биомониторинга у заштићеним природним добрима, значајним и 
очуваним природним природним стаништима који представљају приоритет заштите. 
Биомониторинг који ће 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 губитка 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 гео-графску 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 биодиверзитета. 

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 

Обимни радови на исушивању бара, мочвара, исправљању речних токова, 
подизању одбрамбених насипа за заштиту насеља, којима је обухваћена готово 
целокупна површина Војводине, завршени су средином прошлог века. Конверзијом 
хигрофилне шумске вегетације некада плавних терена у пољопривредне културе и 
заменом аутохтоних поплавних шума интензивним засадима меких лишћара, плавне 
површине ''приведене су намени'', у складу са тадашњим потребама друштва. Од некада 
пространих плавних површина које су биле препрека друштеном развоју, данас је остао 
само узан појас између одбрамбених насипа и корита реке Тиме је епоха ''борбе са 
природом'' и ''кроћења дивљих река'', осим у виду одржавања постојећих објеката, 
завршена. 

Истовремено, нестанком површина погодних за настанак нових алувијума погодних 
за спонтано насељавање шумске вегетације, у условима све веће конкуренције и 
притиска од стране инвазивних врста, плавне шуме аутохтоних врста изгубиле су своја 
станишта и неопходну биолошку стабилност. Схватајући значај преосталих фрагмената 
поплавних шума аутохтоних врста дрвећа, у складу са актуелним научним сазнањима и 
друштвеним потребама, последњих деценија широм света интензивирана су настојања 
да се ови остаци природне вегетације сачувају од даље деградације.  

Посебан 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 представља и 
развојну функцију самог природног добра и од суштинског је значаја за избор и примену 
правих мера управљања, односно правовремено уочавање негативних промена и 
адекватно реаговање. 

Током 2007. године приликом теренских истраживања у циљу валоризације 
природних вредности подручја Војводине, као и стручног надзора заштићених природних 
добара, вршен је мониторинг стања поплавних шума на појединим добрима и 
подручјима предвиђеним за заштиту. Посебна пажња посвећена је обнови природних и 
блиско-природних хигрофилних шума аутохтоних врста дрвећа. Посматрани су састав и 
структура ових шума, пре и након обнове, као и најзначајнији фактори угрожавања. 

СРП ''Карађорђево'' 
Мониторингом су обухваћане шуме на подручју заштићеног природног добра 

Специјални резерват природе ''Карађорђево'', на простору Букинског рита.  
Данас су ритови сведени углавном на уске појасеве испред одбрамбених насипа а 

СРП "Карађорђево – Букински рит" и његова околина чине мали остатак некадашње 
природе и као такав представља природни споменик од изванредног значаја. Он уједно 
представља остатак некад пространих предела око великих река, остатак некадашњих 
великих густих, бујних, скоро непроходних ритова који је и поред великог антропогеног 
утицаја очувао изворна својства ритова и задржао особине које чине да ово подручје 
има посену природну вредност.  

Најзначајније природне вредности овог подручја су формације ритских шума 
аутохтоних врба и топола које чине бројне, међусобно различите састојине са 
карактеристичном зељастом вегетацијом и врстама биљака од којих су многе заштићене 
законом као природне реткости. У жбунастој вегетацији значајно је присуство црног глога 
који представља панонски ендем..  
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Осим тога шуме СРП "Карађорђево – Букински рит" представљају комплекс биотопа 
са оптималним услови-
ма опстанка високе 
дивља-чи, пре свега 
јелена, дивље свиње, 
али и ретких и угроже-
них врста као што су 
многе птице мочварице, 
орао белорепан, црна 
рода, видра, куне, 
дивља мачка и др. Ово 
се подручје издваја и 
као природно мрести-
лиште бројних врста 
риба, те као станиште 
водоземаца и гмизава-
ца, међу којима већина 
врста представља 
природне реткости.  

Слика 1: изглед ненарушеног предела 

Шуме и шумска земљишта на подручју Букинског рита производ су узајамних односа 
еколошких и биолошких особина аутохтоних топола и врба као и алувијалног деловања 
реке Дунав. У склопу еколошких фактора најјаче је изражен утицај влажења профила 
земљишта. Промене ове нарави одређене су просторним и висинским хидролошким 
положајем састојине.  

Подручје СРП "Карађорђево – Букински рит» се налази у непосредној близини 
насеља Младеново, Обровац, Товаришево, Бачко ново село, 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 
шумску вегетацију 
(шумске екосисте-
ме) овог подручја 
одразио се прили-
ком чистих сеча. 
После чистих сеча 
аутохтоних шумских 
заједница, у изме-
њеним едафским 
условима аутохтоне 
врсте дрвећа нису 
налазиле увек 
повољне услове за 
обнову и даљи 
развој.  
 
 
 

Слика 2: изглед предела након чисте сече  
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Садашње стање шумских састојина на подручју СРП "Карађорђево – Букински рит" 
резултира из датих еколошких услова и спроведених газдинских мера у прошлости. 
Ритски карактер Букинског рита, ранији 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 дрвеће, раније су се садиле многе врсте 
дрвећа на стаништима која им не одговарају што је неминовно довело до нестајања 
природних екосистема на овим просторима. 

Структура површина  
Шумски екосистеми представљају доминантне екосистеме. Укупна површина шума и 

шумског земљишта на подручју Специјалног резервата природе «Карађорђево», заједно 
са засадима меких лишћара, износи 2.480,71 ха, од чега на подручје Букинског рита 
отпада 1.121,75 ха са структуром површина:  

Шуме ............................. 808,59 ха  
Шумске чистине ........... 266,31 ха  
за ост. сврхе ................ 136,16 ха  
непл земљиште ...........     1,69 ха 

Синтаксономски положај констатованих шумских заједница  
      Klasa:Salicetea purpureae Moor (1958) 1960   
           Red: Salicetalia purpureae Moor (1958) 1960  
             Sveza: Salicion triandrae Malkuit 1929, Miller et Gros 1959            

(Non br. Bl. 1956)  
     Ass: Salicetum triandrae Malkuit 1929  

             Sveza: Salicion albae Soo (1930) 1940  
     Ass: Salicetum albae Herpka 1979  
     Ass: Salici-Populetum Herpka 1979  
         Subass: Rubetosum  
     Ass: Populo-Fraxinetum angustifoliae Herpka 1979  

У шумској вегетацији природног добра највредније су аутохтоне састојине беле врбе 
(Salix alba), црне и беле тополе(Populus nigra и Populus alba) уз присуство балканског 

субендема црног 
глога (Crataegus 
nigra). 

На подручју 
Букинског рита за 
сада се инвазивнo 
понашају следеће 
дрвенасте врсте: 
пенсилвански дла-
кави јасен (Fraxinus 

pennsylvanica), 
багремац (Amorpha 
fruticosa) и 
јасенолисни јавор 
(Acer negundo).  

 
 

Слика 3: обрастање 
пенсилванским 

јасеном 
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Инвазивне врсте дрвећа и жбуња, присутне у већој или мањој мери на свим плавним 
подручјима па тако и на подручју Букинског рита, представљају проблем еколошке и 
економске природе 

Оцена стања   
Опстанак Букинског рита, као и свих влажних станишта у поплавним долинама река 

зависи од нормалног водног режима, што ова подручја чини нарочито осетљивим и 
подложним променама 

Највећи утицај на стање аутохтоних шумских екосистема на подручју Специјалног 
резервата природе «Карађорђево»-Букински рит има интезивирање шумарства као 
привредне гране, кроз подизање засада плантажних еуроамеричких топола, на 
некадашњим влажним ливадама, пашњацима или конверзијом природних састојина. 
Еуроамеричке тополе подигнуте на овим површинама измениле су општи еколошки 
оквир целог шумског подручја Букинског рита, пошто се оне по међународној CORINE 
класификацији станишта уопште не убрајају у шумске, већ у пољопривредне површине.  

Најзначајнији угрожавајући фактор биолошке разноликости подручја су: 
 Промене водног режима. Сукцесије високих и ниских водостаја основни су 
предуслов за нормално функционисање поплавне долине. Одсуством или 
поремећајем исте долази до темељних промена еколошких услова што у крајњем 
случају доводи до нестанка влажног подручја; 

 Интензивни радови у шумарству. Чистим сечама се (нарочито на великим 
површинама) засадима монокултура алохтоних топола и врба рапидно мењају 
еколошки услови, што за последицу има трајно смањење биодиверзитета; 

 Ширење инвазивних врста дрвећа и жбуња. Неадекватне методе обнове погодују 
ширењу инвазивних врста. Постојећим мерама газдовања шумама не води се 
рачуна о последицама ширења инвазивних врста, са еколошког и економског 
аспекта. 

Закључак и смернице као резултат мониторинга  
Управљање плавним подручјем и газдовање шумама Специјалног резервата природе 

«Карађорђево» односно у Букинском риту захтева комплексан приступ обнови и нези 
шума у циљу дугорочног обезбеђења свих функција шуме, а нарочито биодиверзитета 
шумских подручја, као предуслова стабилности екосистема. Да би се ови захтеви 
спровели на подручју Букинског рита неопходно је: 

 Очување укупног стања природних ресурса - изворних природних вредности, 
аутохтоности, целовитости и репрезентативности 

 Зонирање подручја као мера заштите, развоја и управљања; 
 Побољшање хидролошких услова хидротехничким радовима - обезбеђење 
природног режима плављења и протока воде кроз рит; 

 Очување састава и структуре аутохтоних састојина - вршење постепене 
конверзије постојећих засада топола; 

 Уклањање инвазивних дрвенастих врста и њихова замена аутохтоним; 
 Спречавање уношења алохтоних врста, укључујући и клонове топола; 
 Очување мозаичности екосистема, као темељне карактеристике поплавних 
подручја. 

У проблематици заштите СРП "Карађорђево" – Букински рит једно од 
фундаменталних места има заштита и рестаурација потенцијалне природне шумске 
вегетације као најстабилније животне заједнице од изузетног значаја за очување 
биолошких, климатских, хидролошких, пејсажноестетских и других вредности. 
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Парк природе ''Бегечка јама'' 
Природно добро се простире левом обалом реке Дунав и целокупном површином 

припада небрањеном делу алувијалне равни. Од 379,39 ha, колико износи укупна 
површина природног добра, према подацима из шумских основа 73,14% чине шуме. 
Анализом структуре шума долази се, међутим, до сазнања да преко 80% шумских 
станишта аутохтоних врба и топола покривају засади клонских топола и 
селекционисаних врба, које се према међународној CORINE класификацији станишта 
сврставају у пољопривредне површине.  

У време стављања под заштиту највредније шуме са апекта очувања биодиверзитета 
чиниле су појас у виду старих аутохтоних шума врба и топола уз насип, ширине 50 m, 
као и појас врба око језера природног добра. 

Резултат мониторинга 
Наставак мониторинга шума овог природног добра у 2007. години фокусиран је на 

шумске површине обновљене током 2006. и 2007. године. У ове две године, након 
вишегодишње паузе у коришћењу шума, извршена је сеча и обнова аутохтоних шума и 
интензивних засада меких лишћара на површини од 45,31 ha. Наиме, шумским основама 
предвиђена обнова шума на темељу старости састојине, у условима уједначене 
старости већег дела шума и шумских засада, има за последицу неравномерно 
коришћење шума и нагле промене у шумском покривачу. Претходна констатација указује 
на потребу планирања коришћења шумског покривача које би било усклађено са 
очувањем природних вредности добра. 

Губитак старих шума аутохтоних топола и врба на површини од 5 ha првенствено се 
одразио на: 

 Смањење биодиверзитета природног добра; 
 Губитак дела појаса старих врба око језера, као ''тампон зоне'' за ублажење 
последица шумских радова; 

 Нестанак појаса старих аутохтоних шума ширине 50 m, на прилазном путу до 
природног добра, који је имао велику важност за изглед предела и с тим у вези 
могућност развоја овог, истовремено, важног туристичког локалитета. 

Слика 4: Појас старих топола пре сече                                Слика 5: после сече 
 

Међутим, и сеча интензивних засада меких лишћара на континуалној површини од 40 
ha такође је оставила негативне последице. Имајући у виду да су се ове шуме 
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простирале између Дунава и флувијалног језера Бегечке јаме, на овом делу природног 
добра дошло је истовремено до нарушава природног добра на следеће начине: 

 Огољавање простора који је представљао станиште дивљачи, орнитофауне и 
других организама; 

 Уништење визуелне баријере која је штитила језеро и стварала утисак изолованог 
и очуваног дела природе. Тиме је умањена важност Бегечка јаме као станишта за 
птице у јесење-зимском периоду, када је смањен притисак од стране посетилаца, 
али и могућност развоја одрживог туризма природног добра. Наиме, сечом ових 
засада створен је ''брисани простор'' на шумским стаништима између језера и 
Дунава и отворен поглед на насељени део подножја Фрушке горе на другој страни 
Дунава; 

 Заштитна улога шуме као баријере снажним налетима ветра и таласа великих 
вода Дунава нестала је, што такође има негативан утицај на само природно добро 
и насип у залеђу природног добра. 

  

Слика 6: Бегечка јама пре                     и                Слика 7: после сече шума 

У подстојном спрату засада клонских топола пре сече готово да није било других 
врста дрвећа и жбуња осим инвазивних пенсилванског јасена (Fraxinus pennsylvanica), 
пајасена (Acer negundo) и багремца (Amorpha fruticosa).  

У старој шуми аутохтоних топола и врба, међутим, у подрасту састојине пре сече 
констатовано је присуство глога, свиба и других карактеристичних врста, у виду 
жбунастих групација.  

Након сече и пошумљавања састав врста у подрасту, односно спрату жбуња, 
погоршан је на штету аутохтоних врста, што указује на то да ширењу инвазивних врста 
погодује период пуне осветљености и ефекат биолошки празног станишта, створеног 
сечом. До сличних закључака дошли су и страни аутори на основу обимнијих 
истраживања. 

Задаци за наредни период 
 Неопходно је поставити трајна огледна поља на површине планиране за сечу и 
пошумљавање пре почетка радова у преосталим старим шумама аутохтоних врба и 
топола. То подразумева бољу координацију радова у заштићеном природном добру од 
стране стараоца кроз сарадњу са корисницима шума.  

У циљу фаворизовања развоја аутохтоних врста унутар обновљених засада 
кориснику шума издати су услови заштите природе за селективну и локалну примену 
хербицида на инвазивне врсте, чији резултати ће се пратити у наредном периоду. 
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СРП „Ковиљско – Петроварадински рит“ 
Мониторингом је обухваћено подручје Ковиљског рита. Потенцијалну шумску 

вегетацију алувијума Ковиљско - Петроварадинског рита представљају хидролошки 
условљене шуме врба и 
топола, а на највишим 
теренима лужњака и 
јасена, што је тврђено 
приликом стављања 
подручја под заштиту. Од 
прашумског обележја ових 
шума описаног у роману 
''Сеобе'' од Милоша 
Црњанског, данас није 
остало готово ништа. 
Целокупна површина 
поплавних шума црне и 
беле тополе на простору 
Ковиљског рита замењена 
је једноличним засадима 
клонских топола.  

Слика 8: Засади клонских топола 

Резултати мониторинга 
Највећу вредност за биодиверзитет и предеоне собине, од шумских екосистема, 

имају остаци старих, природних шума врбе. У подстојном спрату ових шума данас је 
доминантан пенсилвански јасен (Fraxinus pennsylvanica) и јасенолисни јавор – пајасен 
(Acer negundo), који као инвазивна врста, својим густим склопом онемогућава обнову и 
преживљавање аутохтоних врста и за њих везаних чланова биоценоза поплавних шума.  

Влажне ливаде на споју барске и сувоземне вегетације, од изузетне важности за 
живи свет природног добра, такође су обрасле наведеном инвазивном вегетацијом. 
Значај природног добра као ретензије за пријем великих вода Дунава, међутим, омоћује 
слободно плављење рита, а тиме олакшава и рестаурацију природних станишта рита. 

Праћење стања поплавних шума Ковиљског рита одвијало се у склопу наставка 
реализације пројекта "Еколошка рестаурација влажних станишта на локалитету Курјачка 
греда у СРП"Ковиљско Петроварадински рит". Пројекат суфинансиран од стране 
Покрајинског Секретаријата за заштиту животне средине, од изузетне је важности за 
очување биодиверзитета подручја који је крајње угрожен антропогеним деловањем. 

Током 2007. године активности у Резервату су усмерене на чишћење влажних ливада 
од дрвенасте вегетације, као и на уклањање инвазивних врста у подрасту шумских 
састојина. 

Реализоване су следеће мере активне заштите: 
 Уклоњене су инвазивне врсте и саднице врба посађене у депресијма, на 
станишту које по природи није шумско; 

 Уклоњен је подраст америчког јасена дуж ивице одсека који се налазе на ободу 
барских површина; 

 Уклоњен је део наноса дрвећа, који би убрзао сукцесију барских екосистема у 
сувоземне. 

Укупна радна површина извршених радова износи 6,73 ха. Радови су се одвијали у 
неколико фаза због лоших временских услова и плављења терена услед високог 
водостаја Дунава. 
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Слика 9 и 10 – шума 
врбе пре и после 

уклањања инвазивне 
вегетације – Fraxinus 
pennsylvannica и Acer 

negundo) 
 
 
 
 
 

Поред стварања повољних услова за орнитофауну редовним чишћењем влажних 
ливада, редовним уклањањем инвазивних врста на високим обалама бара створена је 
могућност поновног спонтаног насељења аутохтоних дрвенастих врста.  

Слика 8: Врбе посађене на влажној ливади 

Задаци за наредни период 
У наредном периоду треба 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. Неопходно је пратити, на овај начин, антропогено усмерену сукцесију 
вегетације. 
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Резултати истраживања шумске ентомофауне у војводини, као индикатора стања 
шума 

Стање фауне стрижибуба (coleoptrea, cerambycidae) у шумама Фрушке Горе 
Брдске букове шуме на Фрушкој гори, која је највећим делом национални парк, су 

орографски условљене и налазе се претежно у долинама  потока (Слика 9). 
Честе сече шуме у прошлости на Фрушкој гори имале су као последицу појаву 

изданачких шума. Од 54 врсте дрвећа евидентираних у Националном парку «Фрушка 
гора» према Просторном плану Фрушке горе до 2022. године доминира сребрна липа 
(37,6%), потом китњак (18,8%), цер (11,8), буква (8,8%) и граб (6,6%).  

На Фрушкој гори буква гради свега три биљне заједнице. Брдска букова шума са 
липом Tilio-Fagetum submontanum (Jank. et Miš. 1960) Mišić 1972 је широко 
распрострањена на Фрушкој гори. Заједница брдске букве и шумског вијука (Festuco 
drymeiae-Fagetum submontanum (Jank. et Mišić 1960) Mišić, 1972 насељава заколоњене 
северне падине на 
висинама 300-450m. 
Брдска шума букве 
са маховином Musco-
Fagetum 
submontanum (B.Jov. 
1953) Jank.et Mišić 
1960 овде заузима 
мале површине на 
подручју Иришког 
венца (Краљеве 
столице), на 
надморској висини од 
350-380m. 
Најочуваније брдске 
букове шуме се 
налазе на локалите-
тима под режимом 
заштите I степена: 
Папратски до, Равне 
и Биклав (Стојшић и 
сар., 2004). Овакве 
ретке заједнице на 
неком подручју 
обично прате 
карактеристичне 
инсекатске врсте. 
Састав ентомофауне 
може испољити низ 
ретких врста. 

 
 
 
 

Слика 9. Типична 
букова шума на 

Фрушкој гори 
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Материјал и методе: 
Током 2007. године нису регистроване нове врсте стрижибуба за фауну Фрушке горе 

на истраживаним локалитетима одабраним током претходних година (Слика 2). 
Претходне 2006. године је акценат истраживања дат на анализу стања угрожених 
храстових шума на Фрушкој гори, а уз помоћ познавања фауне стрижибуба за чији су 
ларвени развој оне битне. Ове године је тежиште истраживања било пребачено на 
такође веома угрожене букове шуме. Информације о регистрованим врстама на 
локалитетима могу да послуже за анализу стања шумских заједница истих, али и стања 
фауне стрижибуба, односно присуства ретких и угрожених врста, чиме се у пракси може 
потпомоћи интегралном приступу заштите оваквих локалитета. 

 

Слика 10. Локалитети на којима су вршена истраживања фауне стрижибуба на Фрушкој гори 

 
Анализом биономије свих до данас регистрованих врста стрижибуба у националном 

парку (Pil et Stojanović, 2005 a,b) утврђена је преференца 27 врста приликом ларвеног 
развоја за врсте рода Fagus. Од овог броја у 2007. години на истраживаним 
локалитетима је регистровано 21 врста (Табела 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 11. Morimus funereus (Mulsant, 1863) 
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Tабела 1. Локалитети регистровања појединих врста стрижибуба (Coleoptera: Cerambycidae) 
везаних ларвеним развојем за букву 
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Subfam. PRIONINAE          
Tribus PRIONINI          

Prionus (Prionus) coriarius (Linnaeus, 1758) ●         
Subfam. LEPTURINAE          
Tribus RHAGIINI          

Rhagium (Megarhagium) sycophanta 
(Schrank, 1781)  ●        

Tribus LEPTURINI          
Stictoleptura  scutellata scutellata 
(Fabricius, 1781) ●         

Leptura aurulenta (Fabricius, 1792) ●  ● ●      
Rutpela  maculata (Poda, 1761) ●   ● ●     

Subfam. CERAMBYCINAE          
Tribus CERAMBYCINI          

Cerambyx scopolii (Füsslins, 1775) ●    ●     
Tribus CALLIDIINI          

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)       ●   
Ropalopus macropus (Germar, 1824)         ● 
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)        ●  

Tribus ROSALIINI          
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) ●    ●     

Tribus ANAGLYPTINI          
Anaglyptus gibbosus (Fabricius, 1787)  ●        
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)      ●   ● 

Tribus CLYTINI          
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) ●    ●  ●   
Clytus arietis (Linnaeus, 1758) ●         
Neoclytus acuminatus (Fabricius, 1775) ●    ● ●    

Subfam. LAMIINAE          
Tribus MESOSINI          

Mesosa curculionоides (Linnaeus, 1761)     ●     
Tribus LAMIINI          

Morimus funereus (Mulsant, 1863) ●    ●     
Tribus RHODOPINI          

Oplosia fennica (Paykull, 1800) ●         
Anaesthetis testacea Fabricius, 1781     ●     

Tribus ACANTHOCININI          
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 ● ●   ●     

Tribus SAPERDINI          
Stenostola ferrea (Schrank, 1776)  ●    ●    
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Резултати и дикусија:  
Највећи број врста су полифагне врсте које поред букве бирају и друге лишћаре 

присутне на овом простору (Табела 2). 
Међутим, четири врсте су издвојене као преференти букве, а потом осталих меких 

лишћара: Stictoleptura  scutellata scutellata (Fabricius, 1781), Leptura aurulenta (Fabricius, 
1792), Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) и  Morimus funereus (Mulsant, 1863). Последње две 
наведене врсте су и природне реткости Србије (Уредба о заштити природних реткости, 
«Службени гласник Р Србије», бр. 50/1993) и угрожене су на европском нивоу (European 
Red List of Globaly Threatened Animals and Plants, 1991). Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) се 
у централној Европи сматра монофагном врстом управо на букви.  

Шест врста сматрају се ретким на нашем подручју. То су пре свега сапроксилне 
врсте. Ова чињеница указује на интензивну експлоатацију дрвета, што онемогућава 
развој врстама разлагачима међу којима су и бројне стрижибубе. Интензивно шумарство 
уз занемаривање вредности које стара стабла имају за екосистем и биодиверзитет 
утицало је на све ређе регистровање појединих инсекатских врста. Опстанак 
сапроксилне фауне (организми зависни у неком од стадијума развића од мртвог дрвета у 
мањем или већем стадијуму распадања) искључиво је редукован захваљујући мерама 
савременог шумарства које подразумевају чишћење шуме од старих, трулих и мртвих 
стабала. Уклањање трулих ветроизвала из шуме представља један од основних разлога 
угрожавања опстанка готово трећине шумских организама због чега су се многе од њих 
нашле на Црвеним листама. Ларвени стадијум врсте Anaesthetis testacea Fabricius, 1781 
одвија се у терминалним танким сувим гранчицама дрвећа и жбуња. Мада се ареал 
врсте простире на еуромедитерану ретко се налази код нас. Ова врста насељава старе 
листопадне шуме и главни фактор ризика представља мењање састава шуме. 

Anaglyptus gibbosus (Fabricius, 1787) представља нову врсту за Србију. Насељава 
северозападну Европу и северну Африку. Најисточнија тачка до 2000. године до које је 
била забележена је северна Далмација. Врста је регистрована и у Мађарској у околини 
Будимпеште (Hegyessy et al. (2000), Kovács et al. (2000)), што је такође необично удаљен  
налаз од типичног ареала.  

Од ретких средње и северноевропских врста којима се кроз нашу земљу простире 
јужна граница ареала издвојене су две врсте: Oplosia fennica (Paykull, 1800) и Stenostola 
ferrea (Schrank, 1776). Обе врсте живе испод коре мртвих грана. 

На крају треба споменути Neoclytus acuminatus (Fabricius, 1775) интродуковану из 
Северне Америке. Полифагна је и, као и све инвазивне врсте, добро се прилагодила 
условима код нас. Још увек се ређе налази, али не може се сматрати у правом контексту 
ретком врстом.  

Слика 12:  
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Табела 2. Стрижибубе са преференцом исхране ларве у буковом дрвету 
(● – преферирана врста дрвећа) 

 
БИЉКА ХРАНИТЕЉКА У ЛАРВЕНОМ СТАДИЈУМУ  
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Subfam. PRIONINAE                        
Tribus PRIONINI                        

Prionus (Prionus) coriarius 
(Linnaeus, 1758)          *  * * * * * * * * * * * * 

Subfam. LEPTURINA  E                        
Tribus RHAGII  NI                        

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)       *   ●     *   * * *    
Tribus LEPTURI  NI                        

Stictoleptura  scutellata scutellata 
(Fabricius, 1781)  *        *  *   *   * ● *    

Leptura aurulenta (Fabricius, 1792)      *  *  * *    * *  * ● *    
Rutpela  maculata (Poda, 1761)  *        * * *   * *  * * * * * * 

Subfam. CERAMBYCINA  E                        
Tribus CERAMBYCINI                        

Cerambyx scopolii (Füsslins, 1775)  *    * * *  * * * *  * *  * *     
Tribus CALLIDIINI                        

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)      * * * * * * * *   * * * * *    
Ropalopus macropus (Germar, 1824)        *  *        * *     
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 
1758)  *    *    *  * * *  * * * *     

Tribus ROSALIINI                        
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)  *     * *  *   * *  *  *  *    

Tribus ANAGLYPTINI                        
Anaglyptus gibbosus (Fabricius, 1787)  *    *   * *  * *      *     
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Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)  *     * * * *  * *      * *    
Tribus CLYTINI                        

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)  *    *    ●      *  * *     
Clytus arietis (Linnaeus, 1758) * *    *  *  *  * * *  *  * *     
Neoclytus acuminatus (Fabricius, 1775) * *    * * * * * * * * * * *  * *     

Subfam. LAMIINAE                        
Tribus MESOSINI                        

Mesosa curculionоides (Linnaeus, 
1761) * *    * * * * * * * * *  *  * * *    

Tribus LAMIINI                        
Morimus funereus (Mulsant, 1863)  *     *  * * *     *   * *    

Tribus RHODOPINI                        
Oplosia fennica (Paykull, 1800)      * ● *    *       *     
Anaesthetis testacea Fabricius, 1781        ●  ●  *   * *  ● * *    

Tribus ACANTHOCININI                        
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846  *     * *  ●   *  *   * * *    

Tribus SAPERDINI                        
Stenostola ferrea (Schrank, 1776)       ● *  *   *   *  * *     
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Закључак: 
На основу досадашњих истраживања фауне стрижибуба НП «Фрушка гора», 

резултати праћења присуства појединих врста ове инсекатске групе које су ларвеним 
развојем везани за букова стабла, односно микроклиматске услове који владају у 
шумама букве, може се извести прелиминиран закључак да иако нису нађене монофагне 
врсте чији би опстанак у потпуности зависио од очувања букових шума на Фрушкој гори, 
ипак је значајан показатељ вредности квалитета станишта под буквом присуство 
угрожених врста инсеката. Управо се може сматрати да су ови микроклиматски услови у 
шумама букве одлучујући за развој и опстанак ретких и угрожених врста церамбицида на 
Фрушкој гори. 

 

Слика 12. Morimus funereus (Mulsant, 1863) 
 
 
 
 
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, још почетком 
XX века значајна 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, тако да, по резултатима последњег премера (1998. год.), 
на подручју специјалног резервата природе, на 34.829,80 ha, заузимају само 14 %.  

Током 2007. године стручњаци ШГ»Банат» Панчево су, користиће авиофото снимке 
радили на премеру за нову шумску основу, а како се наведена основа доноси за 
заштићено природно добро, 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, те очекујемо да се 
проценат пешчарских и степских површина још више смањио. Коначне резултате ћемо 
имати након обраде података од стране Стараоца. 

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 специфичних 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 
семене, чиме су додатно угрожене травне површине. 

Слика 1:Површина обрасла глогом услед недостатка испаше 
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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 најинпресивније 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 дневних птица грабљивица на овом подручју, условио је смањење бројности, па и 
потпуни нестнак 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 степских пашњака са присутним врстама и 
заједницама и успостављање стационарне испаше аутохтоних раса говеда и оваца. 
Резултати мониторинга су у служби сагледавања могуђности 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.   

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 2007. у организацији ШГ "Панчево", очишћено  око 60  
хектара степе зарасле глогом. Уклањањем жбунасте вегетације створене су отварене 
травне површине, али без дугорочног ефекта, јер на очишђеним површинама није 
успостављена неопходна испаша.  

Стога је, из године у годину, након чишћења, установљено поновно обрастање глогом 
из жила. У времену од две године након изведених радова уклањања глога, ови су 
поници одрвенели и јављају се попут чуперака на степским стаништима. Стога је на делу 
очишћених површина вршено поновно уништавање поника глога, што представља 
додатни утрошак ионако ограничених средстава.  

Током 2007. године, на пашњацима «Корна» успостављена је испаша оваца, што је 
од изузтетног значаја за стабилизацију ревитализованих површина. На основу 
специфичних услова заштите природних вредности и са утврђеним капацитетом 
пашњака од 2-3 овце по хектару,  од пролећа до јесени матично стадо од 400 оваца 
(предузећа д.о.о «Нова Плочица», из Плочице) се увећало на око 650. Након што је 
стадо напустило пашњаке, извршен је увид у резултате пашарења, при чему је 
констатовано да су позитивни резултати испаше видљиви само на делу предметног 
простора. 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 појилишти на подручју предвиђеном за испашу. 

Стога би у наредном периоду било потребно бушење бар још једног бунара, чиме би 
се омогућио боравак  и кретеање већег броја оваца на подручју. Истовремено, 
констатовали смо да би 20% стада требало да чине козе, које би ефикасније брстиле 
поник глогова. 

Такође би било пожељно да се испланира и договори пашарење на «Корну», али и 
другим просторима предвиђеним за испашу на дужи временски период. Наиме власници 
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стада показују интерес да пашаре на овим просторима током више године, како би 
успоставили производњу здраве хране и њен трајни пласман на тржишту. 

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.  

Слика 2: Део комплекса «Корн» на коме је извршено уклањање жбуња 

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 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 одржавањм травних површина. 

Мада је током 2004. године текуница (Spermophilus citellus) спорадично 
регистрована на делу комплекса Корн, током 2007. године није уочена нити једна 
јединка, или јазбина овог глодара. 

 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). О 
насељавању текунице на подручје Комплекса, које је планирано у оквиру 
ревитатализације травних површина, биће могуће тек након увођења перманентне 
испаше.  

Стога, након првих резултата једногодишње испаше, поново подвлачимо, да је услов 
даљег чишћења травних површина, као и њихово одржавање, трајно успостављање 
испаше, јер се једино тако могу створити услови опстанка степских екосистема и свих 
присутних врста природних реткости. 

Нови Сад, 2008. 20 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 3: текуница (Spermophilus 

citellus) 

 
Како су најважнија станишта за птице у Делиблатској пешчари пашњаци и екотони 

пашњака и шума, њима је у реализацији програма биомониторинга посвећена посебна 
пажња.  

 

Табела 1. - Преглед врста птица забележених на ревитализованим површинама  на локалитету 
Корн током 2007. 

Врста Латински назив 
период 

задржавања 
(месеци) 

максим. 
бројност 
(јединке) 

Мишар  Buteo buteo I-X 3 
Јастреб  Accipiter gentilis I-X 1 
Кобац  Accipiter nisus X 2 
Соко ластавичар  Falco subbuteo VIII 1 
Фазан  Phasianus colchicus I-XII 3 
Препелица Coturnix coturnix VI-VIII 2 
Пчеларица  Merops apiaster V-IX 50 
Пољска шева  Alauda arvensis III-X 7 
Обична траварка Saxicola rubetra III 1 
Белка  Oenanthe oenanthe IV 2 
Сеоска ласта  Hirundo rustica IV-IX 10 
Бела плиска  Motacilla alba III 1 
Обична грмуша  Sylvia communis IV-IX 4 
Мали славуј  Luscinia megarhynchos IV-VII 2 
Кос Turdus merula I-XII 7 
Дрозд брањуг Turdus pilaris X-XI 60 
Руси сврачак  Lanius collurio IV-VII 4 
Велики сврачак  Lanius excubitor X-XI 2 
Вуга  Oriolus oriolus VI-VII 2 
Гавран  Corvus corax I-XI 15 
Креја Garrulus glandarius I-XI 2 
Чворак Sturnus vulgaris VI-X 40 
Зеба  Fringilla coelebs I-XI 5 
Зелентарка  Carduelis chloris II-IV 5 
Штиглиц  Carduelis carduelis VIII-IX 40 
Стрнадица жутовољка  Emberiza citrinella IX-XI 6 

 
Током 2007. на ревитализованим пашњацима Корна забележена је 26 врста птице, за 

5 мање него у 2006. Састав фауне птица показује још увек јак утицај оконих шумских и 
жбунастих заједница које условљавају присуство бројних врста везаних за таква 
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станишта. Очигледно је да још нису успостављени услови за насељавање посебно 
значајних врста отворених травних станишта. Корн су и у 2007. користиле пољске шеве 
(Alauda arvensis) и  препелице (Coturnix coturnix). Међу грабљивицама редован је мишар 
(Buteo buteo). Ове године, за разлику од претходне на Корну је забележена белка 
(Oenanthe oenanthe) која је ту вероватно била на пролећној сеоби. Нема поузданих 
података о задржавању орла крсташа (Aquila heliaca) и степског сокола (Falco cherrug).  

Крајем године, на утврђеном локалитету у оквиру комплекса «Корн», започети су 
радови на успостављању хранилишта за орла крсташа и остале врсте дневних птица 
грабљивица. Формирањем хранилишта ће се надокнадити недостатак  текуница на 
постојећим пашњацима, те тако побољшати услови опстанка ретких и угрожених 
представника орнитофауне Делиблатске пешчаре. 

 

Посебно је у оквиру биомониторнига вршено праћење ревитализације травних 
површина на експерименталним површинама на пожаришту из 1996. године. На 
укупно 147,4 ha, издвојено је 8 експерименталних површина на различитим типовима 
станишта. При томе је нарочита пажња усмерена на потенцијална травна станишта, на 
којима су пре пожара егзистирале шумске културе белог и црног бора. 

Вишегодишњим праћењем, утврђено је да природно обнављање на опожареним 
површинама тече сукцесијским низом ка потенцијалној, или клима-зоналној вегетацији. 
При томе је на свим посматраним локалитетима мање-више изражена условљеност 
сукцесије врстом и трајањем антропогеног  деловања на датом простору. 

Обнављање травне вегетације је током 1. до 3. године довело до успостављања 
природних пешчарских, односно степских заједница, што је пратило и укупно насеље 
фауне, нарочито састав ентомпофауне.  Ово је посебно значајно ради ревитализације 
станишта појединих ретких и угрожених врста, као што је на пример пешчарско смиље 
(Helychrisum arenarium), чије су се популације прошириле и појавиле на неколико нових 
микролокалитета на простору комплекса «Хероње».  

Током 2007. године је посебна пажња посвећена експерименталној површини 4, 
успсотављеној у оделењу 71, на делу чистине 1. На овој површини од око 5 ха, 
опожарена је састојина црног бора старости од 32 године. Пре пошумљавања површина 
је била под травном вегетацијом. 

У годинама након пожара је дошла ширења багрема (у непосреној близини суседне 
багремове састојине), али и до обнављања пешчарске вегетације са низом типичних 
бињних врста и појавом слепог кучета. Предеони лик подручја у потпуности осликава 
мозаичност животних заједница на Делиблатској пешчари, условљен динским рељефом, 
педолошком подлогом и микроклиматским условима. Тако је у међудинској удолини 
(терен са највише влаге) дошло до појаве аутохтоног жбуња (глог, калина и берберис), а 
регистровано је и једно стабло липе. Падине дина у потпуности су обрасле травном 
вегетацијом (без и једног поника бора, или другог дрвећа и грмља), у којој се региструју 
врсте типичне за пешчарске и степске заједнице: Verbascum nigrum, Dianthus pontadere 
ssp.giganteiformis, Hypericum perforatum, Allium flavum, A. spherocephalum, Melandrium 
album, Centaurea arenaria, Artemisia campestris ssp. lednicensis, Galium verum, Carlina 
vulgaris, Teucrium chamaedrys, а од трава Stipa joanis, Festuca pseudovina, (доминира), 
Koeleria gracilis, Melica cilliata, Dactylis glomerata, На вишљем, равном делу површине 
доминира, између борића пониклих из семена, Stipa capillata. 

Међу инсектима и овде (као и на експерименталној површини 3) доминирају врсте из 
породице Carabidae, али се за разлику од претходне површине овде јавља и балегар 
Scarabaeus affinis. Од кичмењака се региструју Lacerta viridis, Sorex araneus, Crocidura 
sp., Microtus arvalis (као најбољи доказ претходног стања станишта) и Apodemus 
agrarius.. У дољи су регистровани системи ходника више јединки слепог кучета, а од 
крупнијих представника териофауне регистрован је јелен (Cervus elaphus). 
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Сматрамо да је наведеној површини на најсликовитији начин могуће сагледати 
исконску мозаичност станишта на Делиблатској пешчари, условљену конфигурацијом 
терена, експозицијом, педолошком подлогом и количином влаге у земљишту, али и 
врстом и временом трајања антропогених фактора (пошумљавање багремом и боро, 
односно радови у шумарству). Стога је у наредном периоду потребно извршити 
картирање вегетације и током вишегодишњег периода пратити сукцесију. 

 

Слика 4: Аерофотоснимак експерименталне површине 4 и њеног окружења 

Успостављање експерименталних површина на пожариштима на Делиблатској 
пешчари пружа, до данас недовољно искоришћене, могућности мониторинга и 
мултидисцуиплинарног истраживачког рада, пошто присуство, дистрибуција и дисперзија 
појединих врста и њихових заједница може да укаже, не само на правце ревитализације 
пожаришта, већ и на могућност лоцирања намена површина и успостављање жељеног 
односа травних и шумских површина у специјалном резервату природе. 

Стога је, с обзиром на значај праћења тока ревитализације травних заједница на 
опожареним површинама у будућем управљању с циљем очувања, унапређивања и 
ренатурализације травних станишта, али и аутохтоних шума на површинама на којима 
се јављају едификатори појединих заједница, неопходно анимирати што већи број 
истраживача из научних и стручних институција, како би у оквиру својих специјалности 
допринели осветљавању ове интересантне проблематике активне заштите природе. 

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

Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и 
одрживи развој;  
Шумско газдинство «Банат» Панчево 
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Teмa 3: Мониторинг живог света влажних станишта у СРП 
"Обедска  бара" 

У 2007. години настављен је мониторинг влажних станишта на три издвојена подручју 
Специјалног резервата природе "Обедска бара". Обухваћени су локалитети Купиника, 
ливада Мајке Ангелине и Ширина-Ревенице, 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 
интереса за птице (ИБА-1989) и биљке (ИПА-2005) Европе. 

Циљ провођења мониторинга влажних станишта на Обедској бари је праћење 
ефеката постигнутих резултата, у оквиру реализовања међународног пројекта 
потпомогнутог од стране  Еeconet Action Fund (EAF), који има за циљ унапређење 
нарушеног екосистемског диверзитета,  као и побољшање водног режима у источном и 
западном делу Потковице, Купинских греда и Ширина-Ревенице, уз смањење процеса 
зарастања и еутрофизације и ублажавање негативних  последица из претходног 
периода. 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, на влажним ливадама код Купиника у депресији Потковице и на 
пашњацима код манастира Обед (ливаде Мајке Ангелине). Мониторингом се оцењују 
резултати међународног пројекта санације и ревитализације површина под влажним 
ливадама и пашњацима. Пројектом је до сада обухваћено око 180 ha, и то 70 ha на 
локалитету Купиник, 60 ha на локалитету цркве Мајке Ангелине и 50 ha на локалитету 
Ширине-Ревеница. 

Реализација теме: 
Током 2007. године подручје Обедске баре је посећивано укупно 22 пута. Посебна 

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, услове за мрест риба и за опстанак ретких и угрожених акватичних биљака.   

На ливадама  Купиника током 2007. забележено је укупно 34 врсте птица, међу 
којима посебно треба навести велику белу чапљу (Egretta alba), црну роду (Ciconia nigra), 
орла белорепана (Haliaeetus albicilla), осичара  (Pernis apivorus), сокола ластавичара 
(Falco subbuteo), брегуницу (Riparia riparia) и водомара (Alcedo atthis). За разлику од 
периода 2004-2006, које су биле веома влажне и са дугим периодом високих поплава, 
током 2007. је био изражен сушни период, са веома краткотрајном поплавом у 
пролећним месецима.  Због ниског водостаја у зони Купиника и одсуства дуготрајне 
поплаве, у односу на претходне године уочљив је пад бројности врста и јединки птица 
водених станишта, посебно из породице чапљи, патака и шљукарица. И поред 
неповољних еколошких услова, подручје Купиника су повремено или редовно 
посећивале врсте: сива чапља (Аrdea cinerea), гак (Nycticorax nycticorax), црна рода 
(Ciconia nigra), бела рода  (Ciconia ciconia) и орао белорепан (Haliaeetus albicilla), а 
повремено и мала бела чапља  (Egretta garzetta), као и велика бела чапља (Egretta alba), 
које су биле гнездарице колоније чапљи. Највеће јато белих рода појавио се изнад 
Купиника почетком августа и бројало је 68 јединки. Због одсуства отворених водених 
површина у репродуктивном периоду на ово простору се у 2007. нису гнездили велики 
гњурац (Podiceps cristatus) и мали гњурац (Tachibaptus ruficollis). Велики вранац 
(Phalacrocorax carbo) се појавио само једном у априлу. Од птица грављивица посебно 
треба истаћи појављивање осичара (Pernis apivorus), копца (Accipiter nisus) и сокола 
ластавичара (Falco subbuteo). Након повлачења воде у јуну месецу, на ливадама су се 
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броније задржавали представници птица певачица. Међу њима су доминирали руси 
сврачак (Lanius collurio), зелентарка (Carduelis chloris), а посебно сеоска (Hirundo rustica) 
и градска ласта (Delichon urbica). Крајем лета, подручје су  при сеоби надлетала јата 
пчеларица (Merops apiaster) и брегуница (Riparia riparia). Један од разлога зашто се 
током јула-октобра нису чешће појављивале птице грабљивице или барске птице је био 
интензивни рад на санацији и ревитализацији отворених влажних ливада, као и 
изградња острва птица. Преглед посебно важнијих представника фауне птица присутних 
на влажним стаништима  Купиника у 2007. години, дат је у Табели 1. 

Табела 1.- Преглед посебно значајних представника фауне птица присутних на влажним 
ливадама Купиника током 2007  

Врста Латински назив 
период 

задржавања 
(месец) 

макс. 
bројност 
(јединке) 

Мали гњурац  Тachibaptus rufficolus V 1 
Велики вранац  Phalacrocorax carbo IV 3 
Сива чапља  Ardea cinerea I-XI 7 
Гак  Nycticorax nycticorax IV-VI 14 
Maла бела чапља Egretta garzetta V-VI 3 
Велика бела чапља  Egretta alba III-VI, X 5 
Бела рода  Ciconia ciconia IV-IX 68 
Црна рода  Ciconia nigra V-VIII 5 
Патка глувара  Anas plathyrhynchos II-VII, XI 65 
Осичар Pernis apivorus VIII 2 
Орао белорепан  Haliaeetus albicilla I-VII, IX-X 3 
Мишар  Buteo buteo I-XI 7 
Јастреб  Accipiter gentilis I-XI 2 
Кобац Accipiter nisus I-III, IX-XI 1 
Соко ластавичар  Falco subbuteo V-VIII 2 
Лиска Fulica atra V 5 
Барска кокица Galinula chloropus VI 1 
Пчеларица  Merops apiaster VII-VIII 15 
Водомар  Alcedo atthis III-XI 2 
Царић  Troglodithes troglodithes IX-XI 1 
Сеоска ласта  Hirundo rustica IV-IX 500 
Градска ласта  Delichon urbica IV-IX 50 
Брегуница Riparia riparia IX 20 
Бела плиска  Motacilla alba III 1 
Руси сврачак  Lanius collurio VII-VIII 2 
Гавран Corvus corax II-XI 2 
Зелентарка Carduelis chloris III-IX 4 

 
Током 2007. на пашњацима и ливадама Мајке Ангелине забележено је 25 врста 

птица. То су пре свега биле птице грабљивице (Falconiformes), као и представници 
барских птица који су углавном прелетали терен. Ипак, највећи број забележених врста 
припада реду певачица (Passeriformes), које су се на ливадама задржавале по 
усамљеном дрвећу или уз рубове шума. Међу птицама грабљивицама најчешћи су били 
мишар (Buteo buteo) и јастреб (Accipiter gentilis), а повремено су терен надлетали еја 
мочварица (Circus aeruginosus), кобац (Accipiter nisus) и соко ластавичар (Falco subbuteo) 
у потрази за храном или током сеобе. Отворене површине ливада надлетале су 
пчеларице (Merops apiaster), вуге (Oriolus oriolus), чиопе (Streptopelia turtur), голубови 
гривњаши (Columba palumbus), као и ласте (Hirundo rustica, Delichon urbica). Птице из 
породице чапљи, посебно 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 од маја до августа. У малом броју 
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али редовно, подручје јe надлетао орао белорепан (Haliaeetus albicilla), пошто се у 
близини налази његово активно гнездо, а знатно ређе и црна рода (Ciconia nigra).  

Табела 2. - Преглед посебно значајних представника фауне птица присутних на ливадама Мајке 
Ангелине током  2007. 

Врста Латински назив 
период 

задржавања 
(месец) 

макс. 
бројност 
(јединке) 

Сива чапља  Ardea cinerea III, VIII 3 
Бела рода  Ciconia ciconia V-VIII 6 
Црна рода  Ciconia nigra IV, VII 3 
Патка глувара  Anas plathyrhynchos III-V 7 
Осичар Pernis apivorus VII 1 
Орао белорепан  Haliaeetus albicilla II-VI, X 2 
Еја мочварица  Circus aeruginosus III, IX 2 
Мишар  Buteo buteo I-XI 7 
Кобац  Accipiter nisus I-III, XI 3 
Соко ластавичар  Falco subbuteo V, VIII-IX 4 
Пчеларица  Merops apiaster VIII-IX 35 
Црна чиопа  Apus apus VII 11 
Голуб гриваш Columba palumbus VIII-IX 3 
Вуга  Oruolus oriolus V-IX 3 
Сеоска ласта Hirundo rustica V-IX 30 
Бела плиска  Motacilla alba IV 1 
Кос  Turdus merula I-XII 4 
Руси сврачак  Lanius collurio IV-VIII 3 
Гавран Corvus corax IV, IX 2 
Зелентарка  Carduelis chloris IV-IX 4 

 

Табела 3. - Преглед посебно значајних представника фауне птица присутних на влажним 
ливадама Ширина-Ревенице током  2007. 

Врста Латински назив 
период 

задржавања 
(месец) 

макс. 
бројност 
(јединке) 

    
Сива чапља  Ardea cinerea IV-VII 6 
Велика бела чапља  Egretta alba IV-VI 5 
Мала бела чапља  Egretta garzetta V 2 
Бела рода  Ciconia ciconia IV-VII 4 
Црна рода  Ciconia nigra III, V-VI 3 
Патка глувара  Anas plathyrhynchos III-V 12 
Орао белорепан  Haliaeetus albicilla II-VI, X 1 
Еја мочварица  Circus aeruginosus IV, IX-XI 2 
Мишар  Buteo buteo I-XI 8 
Јастреб  Accipiter gentilis III-XI 1 
Кобац  Accipiter nisus III, X-XI 2 
Соко ластавичар  Falco subbuteo V, IX-X 2 
Бекасина  Gallinago gallinago IV, 5 
Пчеларица  Merops apiaster VIII 25 
Голуб гриваш Columba palumbus VII-IX 5 
Жута плиска  Motacilla flava feldeg IV, 2 
Руси сврачак  Lanius collurio VII-VIII 2 
Мочварна стрнадица  Emberiza schoeniclus X 15 
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На влажним стаништима Ширина-Ревенице током 2007. забележено је 28 врста 
птица. Међу њима доминирају барске птице, као и птице грабљивице. Од грабљивица 
најчешћи су мишар (Buteo buteo) и јастреб (Accipiter gentilis), уз повремено надлетање 
еје мочварице (Circus aeruginosus). Редовно се појављивао и орао белорепан (Haliaeetus 
albicilla). Отворене површине ревитализованих влажних ливада и шевара надлетале су 
бројне врсте, а међу њима пчеларица (Merops apiaster), голубов гривњаш (Columba 
palumbus), чиопа (Apus apus), као и три врсте ласти. Посебно треба нагласити присуство 
бекасине (Gallinago gallinago) на муљeвитим обалама ревитализованих станишта у 
касним летњим месецима. Врсте из породице чапљи, посебно сиве чапље (Ardea 
cinerea) и велике беле чапље (Egretta alba) долетале су током пролећа док је у 
депресијама још било плитке воде са обиљем хране, а повремено су користиле за 
исхрану и копане канале са водом уз шумски пут. Бела рода (Ciconia ciconia) је на ово 
подручје редовно долетала из насеља Обреж. Треба такође издвојити присуство на 
овом подручју током сеобе и жуте плиске (Motacilla flava feldeg) и мочварне стрнадице 
(Emberiza schoeniclus) 

За разлику од претходних влажних година са дуготрајним поплавама (2004-2006), у 
2007. је била изузетно сушна сезона. То се веома неповољно одразило на састав и 
бројност врста из мешовите колоније чапљи и корморана на Обедској бари. Укупни број 
врста чапљи које су се гнездиле током 2007. износи 6. Број процењених гнездећих 
парова се креће у распону од 344 до 423 пара. (Табела 4.). Ради поређења треба истаћи 
да се током 2006. у мешовитој колонији гнездило чак 590-707 парова чапљи и корморана 
у оквиру 7 врста, што значи да је дошло до пада од готово 300 парова или 40%. Током 
2007. није забележено гнежђење вранаца (Phalacrocorax sp.). Ипак, у поређењу са 
екстремно сушном 2003. годином (око 300 парова) стање колоније се може оценити као 
повољно. Највећи пад бројности у односу на 2006. годину доживеле су жута чапља 
(Ardeola ralloides) и мала бела чапља (Egretta garzetta), као и мали вранац (Phalacrocorax 
pygmeus)  који је сасвим одсуствовао. Посебно је важно истаћи да је током 2007. 
очишћен знатан део влажних станишта на кључним локалитетима, pa ће у 2008. уколико 
хидролошки услови буду повољни бити поново омогућена репродукција великом броју 
парова. 

Табела 4. - Преглед мешовите колоније чапљи и корморана на Обедској бари током 2007. године 
са проценом броја гнездећих парова. 

ПРОЦЕНА БРОЈА ГНЕЗДЕЋИХ ПАРОВА ВРСТА 
Min Max 

Велика бела чапља  Egretta alba 5 8 
Мала бела чапља  Egretta garzetta 15 20 
Жута чапља  Ardeola ralloides 4 5 
Гак  Nycticorax nycticorax 250 300 
Црвена чапља  Ardea puprupea  20 30 
Сива чапља  Ardea cinerea 40 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 344 423 
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Биомониторинг БАТРАХО- И ХЕРПЕТОФАУНЕ Обедске баре 
У 2007. години настављен je мониторинг батрахофауне и херпетофауне влажних 

станишта на подручју Специјалног резервата природе "Обедска бара", на локалитетима 
обухваћеним међународним пројектом санације и ревитализације. 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.  

Обедска бара је међународно значајно водено станиште по Рамсарској конвенцији од 
1977. и подручје од посебног интереса за птице Европе од 1989. (IBA). Ово је 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. 

Неповољне промене водног режима (нагле и интензивне поплаве уз знатно 
скраћивање периода њиховог трајања)доприносе деградацији овог изузетно осетљивог 
екосистема. 

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 
180 хектара, и то 70 хектара на локалитету Купиник, 60 хектара на локалитету цркве 
Мајке Ангелине и 50 хектара на локалитету Ширине-Ревеница.  

Управо на овим локалитетима је и у току 2007. године настављен мониторинг 
батрахофауне (фауне водоземаца) и херпетофауне (фауне гмизаваца). Мониторинг 
обухвата праћење стања батрахо- и херпетофауне и промена у њенм саставу иј 
бројности. 

У 2007. години констатовано је да се бројност јединки појединих врста вишеструко 
повећао у односу на период пре почетка радова на пројекту санације и  ревитализације 
влажних ливада. Ове године се, 
за разлику од претходне, ово 
посебно односи на фауну 
гмизаваца, којима одговара 
отворено станиште, са нижом 
вегетацијом. Смањењу броја 
јединки водоземаца на овим 
локацијама, забележеном у току 
2007. године, свакако доприноси и 
веома мала количина 
атмосферских падавина у току 
године . 

  
 
 
 
 

Слика 1: Мали мрмољак 
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Врсте водоземаца забележених на овим локалитетима су следеће: мали мрмољак 
(Triturus vulgaris, Слика 1), велика зелена жаба (Rana ridibunda), мала зелена жаба (Rana 
lessonae), зелена жаба  (Rana kl. esculenta), шумска жаба (Rana dalmatina), гаталинка 
(Hyla arborea) и црвенотрби мукач (Bombina bombina).  

Слика 2: Белоушка (Natrix natrix) 
 
Врсте гмизаваца забележених на овим локалитетима су следеће: белоушка (Natrix 

natrix, Слика 2), зелембаћ (Lacerta viridis), и Ескулапов смук (Zamenis longissima, Слика3) 
 

Слика 3: Ескулапов смук (Zamenis longissima) 
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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), зелембаћ (Lacerta viridis) и Ескулапов смук (Zamenis longissima). 

Током 2007. на ливадама Мајке Ангелине забележено је 4 врсте 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). 

На локалитету Ширине-Ревеница забележено је 5 врста водоземаца (по први пут је 
забележен мали мрмољак (Triturus vulgaris), затим 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). 

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 бројностифауне  
бескичмењака, нарочито инсеката.  

У табели 5 су представљене врсте водоземаца које су забележене на овом  подручју 
у току 2007. године. 

У табели 6 су представљене врсте гмизаваца које су забележене на овом  подручју у 
току 2007. године. 

Скраћенице су исте као и у табели 1.  
 

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. 
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Табела 5: врсте водоземаца које су забележене на овом  подручју у току 2007. г. 

бр SPECIES ВРСТА 

УЗ
П
Р 

C
IT

ES
 

IU
C

N
 

B
er

n 

EU
 

1. Triturus vulgaris мали мрмољак + - LC III - 
2. Bombina bombina  црвенотрби мукач + - LC II II, IV
3. Hyla arborea  гаталинка + - LRnt II IV 
4. Rana dalmatina шумска жаба + - LC II IV 
5. Rana kl. еsculenta  зелена жаба - - LC III V 
6. Rana lessonae  мала зелена жаба - - LC III IV 
7. Rana ridibunda   велика зелена жаба - - LC III V 

 

Табела 6: врсте гмизаваца које су забележене на овом  подручју у току 2007. године. 

бр SPECIES ВРСТА 

УЗ
П
Р 

C
IT
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C
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1. Lacerta viridis  зелембаћ - - LC II IV 
2. Natrix natrix белоушка   + - LC III IV 

3. Zamenis 
longissima 

Ескулапов  
смук + - LC II IV 

 
 

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

На деградованим површинама  код Купинова и око цркве Мајке Ангелине, где су од 
1997. спроведене активне мере ревитализације простора (чишћење жбунастих, 
коровских и инвазивних врста), евидентирани су  стадијуми у сукцесији мочварне 
вегетације и вегетације влажних ливада која је на овим просторима доминирала. Од 
посебног значаја су ливадске фитоценозе које су, као географске варијанте умерено 
влажних ливада ограниченог распрострањења. Фитоценолошка снимања започета 2004. 
године указала су  на обнову мочварних заједница и карактеристичних заједница 
влажних ливада, описаних само за Обедску бару.  

Истарживањима у периоду од 2005 – 2007. године констатовано је да је појава 
састојина мочварних заједница на влажним стаништима код Купинова непосредно 
условљена годишњим и сезонским варирањем  водног режима на Обедској бари, 
односно реци Сави. Због дуготрајних високих водостаја током целог лета 2006. године 
поједине фазе у сукцесивном низу, са карактеристичним приобалним мочварним 
заједницама се нису могле развити. 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 ливадама око цркве Мајке Ангелине у депресијама се појављује мочварна 
вегетација са елементима влажних ливада, док се на «гредама», у условима равног 
рељефа обнавља вегетација умерено влажних долинских ливада са заједницом  
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ливадарке и лисичијег репка (Poeto- Alopecuretum pratensis R. Jov. 1957) која је 
најзаступљенија ливадска фитоценоза на Обедској бари.  

Поред констатованих одлика вегетације истраживањима су допуњени подаци о 
новим и ретким врстама  флоре Обедске баре као што су  поткоњак (Lythrum 
tribracteatum) и пискавац (Succisa pratensis  

Мочварна станишта код купинова 
Подручје испод насеља Купинова представља разливну депресију канала Вока који 

снабдева, односно одводи воду из корита Обедске баре. Обнова састојина мочварних 
фитоценоза условљена је периодом плављења, односно задржавања поплавних вода, а 
које су у индиректној зависности од водног режима реке Саве и Обедске баре.  

Након предузетих мера чишћења, у почетној фази обрастања, уз саму обалу Вока, 
евидентирани су фрагменти мочварне вегетације дуж потока и канала класе Nasturtio- 
Glycerietalia, заједнице јежинца и сиротињске траве Sparganio-Glycerietum fluitantis. Овде 
је вода присутна током целе године, с обзиром да  едификатори заједнице јежинац 
(Sparganium ramosum) и сиротињска трава (Glyceria fluitans) добро подносе услове 
дубље воде на овако влажном станишту. У условима високих дуготрајних водостаја 2005 
и 2006. године заједнице се нису ни могле развити, из разлога што су се изузетно високе 
поплавне воде дуго задржале на овим просторима, када су и делови на вишим котама 
дужи период били под водом (до јула месеца).  

У централном делу и уз рубове врбових шума, који су периодично из године у годину 
чишћени од жбунастих и инвазивних врста, развијене  су састојине заједнице тршћака са 
усколисним рогозом (Scirpo – Phragmitetum subas. thyphetosum angustifoliae) које се 
јављају у условима  периодичног плављења и високог нивоа подземних вода.  

На вишим теренима  доминира заједница иђирота и сиротињске траве (Acoreto – 
Glycerietum).Од 2004. године, када се појављивала у фрагментима, проширила се 
постепено освајајући просторе са састојинама асоцијације Scirpo – Phragmitetum subas. 
thyphetosum angustifoliae, тако да је до претходне 2006. обрастала преко 50% очишћене 
површине, све до рубова врбових шума. Може се констатовати да је дошло до 
зарастања површина у правцу сукцесије према мочварним заједницама иђирота и 

сиротињске траве 
(Acoreto – 
Glycerietum) због 
очигледно измење-
них станишних 
прилика на влаж-
ним стаништима 
код Купинова 
(Слика 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4: Заједница иђирота и сиротињске траве (Acoreto – Glycerietum) 
на вишим забареним стаништима 
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Заједница Acoreto – Glycerietum је ограниченог распрострањења у Војводини и њено 
појављивање на поплавним и забареним стаништима, поготову на остатацима корита 
великих река Саве и Дунава је од великог значаја за очувању екосистемског диверзитета 
влажних станишта, с обзиром да припада стаништима која су приоритетна за заштиту, 
према Директивама о стаништима Европске Уније (Directive 92/43/EEC). Иђирот (Acorus 
calamus) је као стара култура у ишчезавању, због експлоатације у прошлости и 
нестајања мочварних станишта, заштићена врста као  природна реткост.  На Купинским 
ливадама се јављају најбројније субпопулације у оквиру СРП «Обедска бара». Као 
едификаторска врста  иђирот се јавља са великом бројности, покровности (2.2), док је 
сиротињска трава протеклих годину дана доминирала у састојинама (3.3). Од пратећих 
врста ту 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 на Купинским ливадама су забележени и фрагменти влажних ливада 
са панонском субендемском врстом жутенице (Roripa kerneri) за коју је јужни Срем јужна 
граница распрострањења. (Обрадовић, Будак, 1977). У протеклих годину дана 
констатовано је ширење састојина са елементима влажних ливада међу којима су : 
мочварна ливадрка Poa palustris (1.1), лисичији репак  Alopecurus pratensis (1.1), водени 

коњштак Rumex 
.2), 

  
 

е 

hydrolapathum (1
копљолисти шишак 
Scutellaria hastifolia (1.1),
прољика Gratiola
officinalis (1.1). 

У уском појасу  шуме 
уз насип, масовно је 
обрастала  инвазивна 
врста, (Echinocystis 
lobata) за коју је 
предвиђено чишћење, јер 
се интензивно шири у 
мочварним састојинама 
са иђиротом (Слика 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 5: Обрастање инвазивн
врсте (Echinocystis lobata) у 
мочварним састојинама 
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Ливаде у околини цркве мајке ангелине 
 су велике површине са преко 30 ха очишћене 
вишим теренима, изван депресија, у условима 

рав

njić 1983 и кандилке 
cle

т

Та
Alopecuretum pratensis R. Jov. 1957) на ливадама Мајке Ангелине  

На ливадама Мајке Ангелине, на којој
од жбунастих и инвазивних врста,  на 

ног рељефа констатовано је интензивније обнављање и ширење ливадске вегетације 
типа умерено влажних долинских ливада, представљених заједницом  ливадарке и 
лисичијег репка (Poeto- Alopecuretum pratensis R. Jov. 1957). Ово је  најраспрострањенија 
ливадска фитоценоза на Обедској бари (Р.Дунић – Јовановић, 1983). Иако се секундарно 
развија на станишту искрчених састојина низијских шума јасена и бреста Ulmeto-
Fraxineto-Quercetum roboris представља јединствену асоцијацију коју изграђују ретки и 
угрожени представници флоре, тако да је и ендемског обележја. 

У оквиру асоцијације Poeto-Alopecuretum pratensis издавојене су две субасоцијације: 
зукве и безбридњаче heleocharo-puccinellietosum R. Jov.-Du

matetosum integrifoliae R. Jov.-Dunjić 1983. Састојине прве субасоцијације heleocharo-
puccinellietosum нису јасно издиференциране, а јављају се само фрагмен арно, 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).     

Састојине субасоцијацијације clematetosum integrifoliae су флористички богате (таб.7). 
 
бела 7: Флористички састав састојина заједнице ливадарке и лисичијег репка (Poeto- 

Субасоцијација 
Subassociation 

clemacetosum integrifoliae 
R. Jov. 1957 

Конфигурација терена Раван терен 
Величина пробне површине у m2 
Sample area size in m2 25 25 25 25 

Покровност у % 
Covering in % 100   100 100 90 

Ф
ло
рн
и 
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ем

ен
т 
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t 

ф
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а 

Ж
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om
 

Број снимка 
No of area 1 2 3 4 

Evr. pens f. aristatum   g Agropyrum re 1.1 1.1 - - 
Subev lonifera 1.1 r. h Agrostis sto - - 1.1 
Evr. g Allium angulosum 1.1 1.1 2.3 - 
Subpont.-ca h Althea officinalis 1.2 - - 1.1 
Adv. np 1 Amorpha fruticosa 1.1 2.3 1.1 1.
Adv. t Artemisia artemisiaefolia 1 1.1 - + - 
Subse. t Bidens tripartita 1.2 2.2 2.2 1.2 
Subj.-sib.  1 th Centaurium pulchellum   - + - - 
Pont.-ca lia f. dumosa h Clematis integrifo 2.2 1.2 2.2 1.2 
Subm. t Crepis setosa 1.1 1 - - 1.
Evr. g Eleocharis uniglumis - 1.1 1.1 1.1 
Cirk. g Equisetum arvense 2 1 - 1. 1. - 
Subpont.-subpan. h  Euphorbia lucida +1 +1 1.1 1.2 
Pont.-pan. 2 1 h Euphorbia salicifolia 1. +1 1.1 1.
Pont.-subm. p Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa 1.1 - +1 - 
Cirk. g Galium boreale 1.1 - 1.1 1.1 
Subm. g Galium constrictum 1.1 1.1 - - 
Subevr. 1 g Galium palustre 1.1 1. - 1.1 
Subse. dc  elata Genista tinctoria var. 1.2 + 1 - - 
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Субасоцијација 
Subassociation 

clemacetosum integrifoliae 
R. Jov. 1957 

Конфигурација терена Раван терен 
Величина пробне површине у m2 
Sample area size in m2 25 25 25 25 

Покровност у % 
Covering in % 100 100 100 90 

Ф
ло
рн
и 
ел
ем

ен
т 

Fl
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al
 e

le
m

en
t 

Ж
ив
от
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 ф
ор
м
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Li
fe

 fr
om

 
Број снимка 
No of area 1 2 3 4 

Evr. h Glechoma hederacea - - 1.2 - 
Cirk. g Gratiola officinalis 1.1 2 1 1. 1.1 1.
Subse. h Inula britannica 1.1 1.1 - - 
Subj.sib. sp. aspera 1 2 g Inula salicina sub - 1.1 1. 1.
Subse. g Iris pseudacorus 1.2 1.2 1.1 2.2 
Cirk h Juncus articulatus 1.1 1.1 - - 
Evr. g Juncus compressus - 1.1 - - 
Subevr. pubescens 1 2 1 g Lycopus europaeus f. 1. 1.1 1. 1.
Subse. zc Lysimachia nummularia 1.2 1.2 1.1 1.2 
Evr. h Lysimachia vulgaris 1.1 - - 1.1 
Pont.-ca.-subm. . tomentosus 2 2 h Lythrum salicaria var 2.3 2. 2. 2.2 
Subj.-sib. h Lythrum virgatum 2.2 1.1 - 1.2 
Subse. g Mentha pulegium 2.2 2.2 1.2 1.1 
Subse. th Oenanthe aquatica + 1 1.1 + 1 - 
Pont.-ca.-subm. h Oenanthe silaifolia - 1.1 - - 
Is.-subm. h Plantago altissima - 1.1 1.1 - 
Evr. h Plantago maior subsp. pleiosperma 1.1 1 1.1 - 1.
Subcirk. 2 h Poa pratensis                               1.1 1.2 2. - 
Subevr. h Poa trivialis 1.1 1.2 1.2 - 
Kosm. t Polygonum aviculare - - 1.1 - 
Subse. h Ranunculus bulbosus - 1.1 1.1 - 
Evr. h Ranunculus repens 1.1 2.2 1.2 - 
Subevr. s l. atropurpureus h Rumex conglomeratu 1.1 - 1.1 - 
Subpont. 2 g Scutellaria hastifolia 1.1 2. 1.1 - 
Cirk. g Stachys palustris 1.1 1.1 1.1 - 
Subse. h Succisa pratensis 1.2 1.2   
Subse. h Teucrium scordium .1 .2 1.2 1.1 1 2
Subsrr. h Thalictrum lucidum + 1 1.1 1.2 1.1 
Kosm. th Verbena officinalis - 1.1 - - 
Subse. h Veronica longifolia 1.2 2 1 1.1 1. 1.
Evr. h Vicia cracca var. linearis 1.1 1.1 + 1 + 1 

 
нимак1- Ливада уз шуму, поред пољског пута који води према цркви Мајке Ангелине 

 Мајке 
С
Снимак 2- Ливада обрасла багремцом висине 0,5-1 м, са леве стране пута према цркви
Ангелине,  
Снимак 3- Ливада уз руб шуме лужњака и пољског јасена 
Снимак 4- централни део са инундацијом 
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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 последње две године 
када су се поплавне воде дуго задржале и повукле тек половином јула месеца.  

Истраживања у 2007. години су обављена у августу месецу када су забележене 
богате састојине субасоцијације са кандилком Clematis integrifolia (1.2, 2.2), а вегетација 
је била у фенофази пуног цветања, што је иначе неуобичајена појава за ово време 
вегетационог периода. Поред тога забележене су и ређе врсте као што је поткоњак 

(Lythrum tribracteatum), који расте у 
условима дужег плављења и 
обележава појаву елемената 
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. Налаз врсте 
као и појаву елемената вегетације 
исушених обала на ливадама Мајке 
Ангелине је потребно на даље 
пратити, с обзиром да се ова ефемер-
на вегетација све ређе сусреће на 
влажним стаништима (Слика 6).   

Слика 6: Поткоњак (Lythrum tribracteatum) 
 

Ливадски комплекс око цркве Мајке 
Ангелина у многоме подсећа на стање од пре 
30 и више година. Констатују се чак много 
боље развијене популације Clematis integrifolia 
него у време када је Р. Јовановић издвојила 
ову субасоцијацију на Обедској бари (Слика7)  

Као карактеристична врста субасоцијације 
Clematis integrifolia са највећим степеном 
присутности доминира у свим снимцима (2.2). 
Богат флористички састав карактеришу: врсте 
врбичице Lythrum salicaria (2.2, 2.3), L. virgatum 
(1.2, 2.2), барска нана Mentha pulegium (2.2), 
честославица Veronica longifolia (1.2), бели 
слез Althea officinalis (1.2), млечика Eupforbia 
lucida (1.2) и др.  

 
 

Слика 7. Састојине субасоцијације са 
кандилком (Clematis integrifolia f. dumosa ) 

 
Посебну физиогномију ове субасоцијације дају састојине са дивљим луком (Allium 

angulosum) који је као ретка и угрожена врста укључен у Црвену листу флоре Србије 
(Стевановић и др. 2002). На основу вишегодишњих  истраживања сукцесије вегетације 
на Обедској бари констатовано је да су овде најбогатије популације врсте, чија су 
ливадска станишта у повлачењу на подручју СПР «Ковиљско- петроварадински рит» и 

Нови Сад, 2008. 36 



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

«Стари Бегеј - Царска бара». Самим тим је 
велики  значај ових налаза на Обедској 
бари. (Слика 8)   

У 2007. години први пут је евидентирана 
још једна ретка врста Црвене листе флоре 
Србије, пискавац (Succisa pratensis), каја 
улази у састав вегетације хидрофилних 
ливада свезе Molinion ccoeruleae. 

Обрађени су делови ливаде са 
обрастањем инвазивним врстама, нарочито 
са багремцом (Amorpha fruticosa) који је 
после чишћења и уклањања присутан на око 
20% од укупне површине ливада. 
Констатовано је постепено обнављање 
ливадске вегетације у којој доминира Allium 
angulosum (2.3), али и друге врсте: Clematis 
integrifolia, Lythrum salicaria, Poa pratensis, 
Poa trivialis и др. Због тога је потребно 
увести испашу на ливадама, а чишћење 
багремца периодично спроводити како би се 
спречило његово ширење у младим 
вегетативним стадијумима (Слика 9).   

Слика 8: Састојине са луком (Allium angulosum). 

 

Слика 9: Обрастање ливадске вегетације у младом багремцу   
 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови  Сад, 

ШГ "Сремска Митровица". 
 

Нови Сад, 2008. 37



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

Тема  4: Мониторинг популација ретких и угрожених биљних 
врста на подручју Војводине: банатски божур (Paeonia 
officinallis subsp. banatica), тестерица (Stratiotes aloides) 
пешчарски каранфил (Dianthus serotinus), саса (Pulsatilla 
pratensis, Pulsatilla vulgaris) и кукурјак (Eranthis 
hyemalis) 

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

Paeonia officinalis L. subsp. banatica је панонскa ендемo-реликтнa биљка са 
ограниченим ареалом у Панонској низији. До сада је забележена  у Мађарској на  
Мечеку, румунском делу Баната, а код нас на Делиблатској пешчари, са само једним 
микролаокалитом. Станиште су му светле храстове шуме, а по подели животних форми 
је геофита. 

У Србији је заштићена као природна реткост, а према критеријумима IUCN – а 
сврстана је у категорију крајње угрожених врста (CR) и  обрађена у Црвеној књизи флоре 
Србије (Пал,Стојшић,1999). 

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 
одређено је да се ради о деградованој шуми храста лужњака и степског лужњака (Динић 
и др.,2002) . 

Заштита  банатског божура је прописана 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 заштићених врста, 
природних реткости: панчићев пелен (Artemisia pancicii), гороцвет (Adonis vernalis), 
степски божур (Paeonia tenuifolia), бадемић (Prunus tenella), ниска перуника (Iris pumila) и 
степски лужњак (Quercus pedunculiflora). 

Методе мониторинга     
Према првим  званични подаци о бројности врсте из 1989  популација је била 

критично мала са само 50 јединки од којих је 1/5 плодоносила.  
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 (клијанаца) 
у наредној години када је отворена чистина и извршено вегетативно пресађивање 9 
јединки  које су се у наредним годинама успешно обновили и плодоносили. 

За потребе мониторинга - картирања јединки формирана је  експериментална 
квадратна мрежа 1 x 1m са прецизношћу мерења у сантиметрима. Постављено је 17 
сталних квадрата на којима се од 1995 - 2007 године одређује узрастна структура, 
просторни распоред и биометријски подаци сваке јединке, као и фитоценолошка 
истраживања сукцесије вегетације на станишту.  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 (Слика 1) 

 

Нови Сад, 2008. 38 



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

Слика 1: Обновљена квадратна мрежа на станишту са популацијом  
 

Очување  и унапређење популације 
У 2004. години је популација делимично просветљена (чишћење жбунастих врста) 

између две групе популације, што је са добрим резултатима указало на могућност 
реконструкције шуме, са оптималним условима за раст и развој популације. За потребе 
интродукције врсте на слична станишта на Делиблатској пешчари 2005. године су 
обављена фитоценолошка снимања у светлој мешовитој храстовој шуми на потезу 
Вакарец – Путниково.  

Због тога што се број репродуктивних јединки споро обнавља 2005. године су 
прикупљени недозрели плодови са семенкама за покушај узгоја културе ткива («ex situ» 
заштита) у сарадњи са Институтом за биолошка истраживања «Синиша Станковић», али 
позитивних резултата није било. 

Бројност репродуктивних јединки је од 1998 године (15 индивидуа) нагло опала 2000. 
године (период ратних дејстава 1999), када су само 2 јединке цветале. Током наредних 
година периодично је обављано чишћења и прореда жбунастог спрата са 
одстрањивањем врста које су у алелопатским односима неподобне за врсту (трепетљика 
Populus tremula и др.) 

Резултати демографских истраживања популације у 2004. години показала су 
критичне моменте веома лоше прогнозе за опстанак популације тако да је у наредном 
периоду одређено првенствено побољшање услова на станишту у циљу повећања 
процента плодоношења врсте. Због тога су у 2006. години прикупљени подаци о 
флористичком саставу и структури деградоване шуме лужњака за одређивање метода и 
начине просветљавања шумске састојине на станишту.  

Динамика популације  
Истраживања популације су обављена у континуитету од 1994 -2007. године, са 

прекидом током бомбардовања 1999. године. (графикон 1)   
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Графикон 1: Бројност популације банатског божура за период 1998-2007. 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), а у 
последњој 2007 (7) (слика 2)  

 
 
 
 
 

Слика 2: Цветање банатског божура у 2007. години 

 
Због престанка цветања и плодоношења врсте после 1999., односно 2000. године, 

када од 15 јединки у 1998 није цветао ни један примерак, током 2005. године предузете 
су активне мере на самом станишту са чишћењем жбунастих врста и просветљавањем. 
Од 2006. године се бројност популације незнатно смањила (од 114 на 94 јединке), али се 
након 7 година репродуктивност са 14 репродуктивних адулта, приближила забележеној 
вредности из 1998. године. Ово се може коментарисати чињеницама да је у претходној 
години обављено незнатно просветљавање шумске састојине, а највише због тога што 
се микропопулација сваке године плеви.  

У текућој години смањена је бројност популација и број репродуктивних адулта на 
половину (од 14 на 7 примерака). Ова година је била са благом зимом без снежног 
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покривача. Пролеће су карактерисале високе темепературе за ово доба године, где је у 
априлу дневна темепература била и до 250C, док је ноћу падала и до – 40C. Према 
извештају ревирног инжењера на лугарници Корн (удаљен 2 километра од Фламунде), у 
мају месецу, пред цветање банатског божура су три узастопна јутра била са јаким 
мразевима и темепратуром од –30C. На Фламунди су ове температуре у просеку 1-20C 
ниже, с обзиром да су климатски услови на овом локалитету најекстремнији у односу на 
подручје Делиблатске пешчаре. Да су екстремне температуре утицале на смањење 
репродуктивности врсте указује и појава већег броја виргинилних адулта (8), који због 
ниских температура нису могли цветати ни плодоносити и заустављени су у фази 
развоја цветних пупољака. 

Резултати истраживања популације и станишта банатског божура 
 Пресађене су подземне кртоле и остварено  вегетативно обнављање популације, 
али је  полно размножавање из семена приоритетан за опстанак врсте. При 
покушају исклијавања семена у “ex situ” условима у Заводу за семенарство 
(Институт за 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. 

 Обављена стручна посета Мађарској 1996. године и снимљено стање популације 
врсте  на Мечеку где су субпопулације присутне на више локалности, а  бројност 
далеко већа у односу на критички угрожену популацију у нашој земљи. Искуства 
са примењеном методом отварања станишта (чишћење и прореда шуме) исте 
године су спроведена на станишту божура на Делиблатској пешчари. 

 Експеримент са просветљавањем састојине обављен је методологијом 
експерименталне фитоценологије (Динић, 1994) када је  на основу 11 
фитоценолошких снимака урађена анализа структуре заједнице, са упоредним 
прегледом динамике популације банатског божура. Закључено је да  обрастање 
жбунасте вегетације негативно утиче на бројност популације (Динић и др.,2002). 

 Обављена су алалопатска истраживања на станишту (Ђурђевић и др. 2000) и 
утврђено инхибиторно дејство великог броја жбунастих и зељастих биљака на 
основу евидентираних фенолних киселина у земљишту и стељи. 

 Посетом светског експерта за род Paeonia, проф. др.Hoаng de Yuan са Ботаничког 
Института Пекинг, током 2003. године, потврђена је таксономска припадност 
подврсте и стање рецентне популације банатског божура на класичном локалитеу 
(locus clasicus) на  Фламунди (околина Уљме) на коме је Rochel описао врсту. Том 
приликом је потврђена примена метода унапређења популације: очувањем 
примарног станишта чишћењем жбунасте вегетације, садњом семена 
(исклијавањем) на природном станишту; реинтродукција на ишчезла станишта и 
интродукција на слична станишта на Делиблатској пешчари (ивица шуме и светле 
храстове шуме). 

 Извршена су истраживања по принципима популационе екологије у сарадњи са 
Институтом за ботанику, Биолошког факултета из Београда. Демографска 
анализа популације урађена је применом  методе матричних модела (Caswell, 
2001), израчуната је стопа популационог раста, сензитивна и еластична анализа, 
график животног циклуса и нумеричка пројекција судбине популације која у 
наредних десет година показује умерено смањење бројности и асимптотски 
конвергирање вредности стопе популационог раста (λ) које је 0,932 (Stojšić et al. 
2004).  
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 Отворен је један педолошки профил за детаљно одређивање типа, структуре и 
састава земљишта. Педолошки материјал је достављен Институту за биолошка 
истраживања «Синиша Станковић» али анализе нису завршене. 

Предлози активности на очувању и обнови популације 

План реконструкције храстове 
шуме на станишту. 

Због неуспеха примене 
метода којима би се постигао 
краткорочни успех у обнављању 
популације и очувању генетског 
материјала ове ретке врсте у 
наредном периоду одређено 
првенствено побољшање услова 
на станишту у циљу повећања 
процента плодоношења врсте. 
Због тога су сачињени 
фитоценолошки снимци шумске 
састојине у деградованој шуми 
лужњака и одређене методе и 
начини просветљавања шумске 
састојине на станишту (Слика 3) 
 
 
 
 
 
 

Слика 3: Обрастање станишта 
жбунастим врстама са 
изданцима храста 

 
На микростаништима постојеће две групе популације последње две године 

евидентирано је ширење изданака трепетљике висине и до 1м, са разгранатим 
жиличастим системом. Да би се елиминисали алелопатски и други негативни утицаји 
одређено је:  

 Комплетно уклањање дрвенастих и жбунастих стабала трепетљике у састојини; 
 Чишћење простора у пресеку круне старих стабала храста; 
 Уклањање жбунастих врста које праве засену и онемогућују раст и развој 
постојећег подмлатка храстова на станишту; 

 премазивање камбијума селективним пестицидима за сузбијање поновног 
појављивања изданачке шуме на станишту.  

Ове активности ће се обавити у сарадњи са управљачем природног добра ЈП 
«Војводинашуме»,ШГ. «Банат» Панчево. 
 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови  Сад, 

Институт за биолошка истраживања «Синиша Станковић», 
Београд, Института за ботанику, Биолошког факултета из 
Београда. 
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Мониторинг тестерице (Stratiotes aloides) 
Врста Stratiotes aloides L. 1753 je једини представник монотипског рода Stratiotes. 

Према облику и грађи цвета род Stratiotes је најсроднији роду Hydrocharis из исте 
породице Hydrocharitaceae, али се јасно разликује од осталих представника ове 
фамилије по јединственој грађи вегетативних органа. На скраћеном, задебљалом стаблу 
налази се велики број линеарних косо постављених, спирално распоређених листова 
дугих до 40, а широких до 4 цм, који формирају розету. Листови су троугаони на 
попречном пресеку, ка врху се сужавају, а по ободу су оштро тестерасто назубљени. Са 
доње стране стабла налазе се бројни негранати коренови дуги до 1 м (Арбер, 1914). 
Тестерица је дводома биљка која цвета од маја до јула месеца. Цветови су терминално 
постављени, а цветна дршка код мушких цветова достиже и до 30 цм дужине. Женски 
цветови се налазе на краћим дршкама, а понекад су по два обавијена заједничком 
заштитном брактејом. Цветни омотач је издиференциран на чашицу и круницу. Чашица 
се састоји из три јајаста листића, а круницу чине три беле, објајасте латице. Андрецеум 
чини три пршљена од по 4 прашника опкољених стаминодијама. Гинецеум је надцетан, 
синкарпан, изграђен од шест карпела. Плод је месната, шестоугаона бобица. Семена су 
око 9 мм дугачка, браон боје (Јанковић ин Јосифовић едс., 1975; Dandy in Tutin et al. eds., 
1980). Тестерица се најчешће размножава вегетативно, помоћу бочних пупољака. 
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 ет ал. 2004). 

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. 

Резултати истраживања 
Током септемба 2007. године сакупљено је по десет јединки са Засавице, Обедске 

баре и Дубовачког рита.  
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Графикон 2: Просечна дужина листа 
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Измерено је укупно три пута по 50 потпуно формираних листова. У узорку са 
Засавице најмања измерена дужина листа била је 30, а највећа 40.1 цм, док је средња 
вредност дужине листа 34.58 цм. На јединкама сакупљеним у Обедској бари минимум 
дужине листа износио је 29.1, максимум 40.1 цм, а просечна дужина била је 34.4 цм. 
Најкраћи лист измерен међу биљкама из Дубовачког рита, био је 29.1, а најдужи 34 цм, 
док је добијени просек износио 31.99 цм. Уколико се упореде добијене средње 
вредности (Графикон 3), уочава се да су листови јединки са Засавице и Обедске баре 
приближно исте просечне дужине, док су листови јединки сакупљених у Дубовачком риту 
у просеку краћи више од два цм. 

У узорку са Засавице минимална измерена вредност ширине листа је 2.5, а 
максимална 4.0, док је средња вредност 3.3 цм. Најужи лист из узорка са Обедске баре 
био је 2.7, а најшири 4.0, док је добијен просечна ширина 3.35 цм. Минимална ширина 
листа од 2.7, максимална од 3.4 и просек од 3.08 цм добијен је у узорку из Дубовачког 
рита. Највећа просечна ширина констатована је за популацију тестерице са Обедске 
баре (Графикон 2), следе биљке са Засавице чија је ширина листа незнатно мања од 
предходних, док се биљке из Дубовачког рита истичу по нижој просечној ширини. 
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Графикон 3: Просечна ширина листа 
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Граф. 4: Просечан однос ширине и дужине листа 
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Однос ширине и дужине листа указује на његове пропорције. Према литературним 
подацима (Dandy in Tutin et al. eds., 1980) оптималан однос ширине и дужине листа би 
био 4/40, односно 0.1. На Засавици овај однос је 0.095, на Обедској бари 0.097, а у 
Дубовачком риту 0.096. Популација тестерице са Засавице одликује се најнижим 
односном ширине и дужине листа, који указује на то да су листови нешто ужи у односу на 
дужину, следи популација са Дубовачког рита, док су биљке са Обедске баре 
најприближније идеалном односу ширине и дужине листа (Графикон 4). 

Највећи број бочних пупољака, односно розета констатован је у узорку са Засавице, 
где износи у просеку 3.1. Следи популација са Обедске баре, где се у просеку јавља 2.4 
розете по јединки, док тај број забележен за јединке из Дубовачког рита износи 1.8 
(Графикон 5). У узорку од 10 јединки са Засавице укупно је констатована 31 бочна 
розета, у Обедској бари 24, а у Дубовачком риту 18 (Графикон 6). 
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Граф. 5. Просечан број бочних пупољака/розета 
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Граф. 6: Укупан број бочних пупољака/розета 
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Закључак 
Сви анализирани параметри везани су за вегетативне органе биљке Stratiotes aloides, 

који су подложни утицајима спољашње средине захваљујући фенотипској пластичности 
биљке. Индиректно указују на степен оптималности средине за развој вијабилних 
јединки. Према меристичким карактеристикама листова може се закључити да су на 
Засавици и Обедској бари станишта са најоптималнијим сплетом еколошких фактора 
који омогућавају развој популација тестерице, док су у Дубовачком риту услови средине 
нешто неповољнији. Обзиром да се биљка код нас размножава искључиво вегетативно, 
путем бочних пупољака број ових пупољака указује на степен продукције нових јединки. 
Према томе, на Засавици се тестерица одликује највећим степеном репродукције, 
односно ширења, те са тог аспекта представља најугроженије станиште, следи Обедска 
бара са веома блиским степеном угрожености, док у Дубоачком риту доминација 
тестерице још увек није успостављена, а констатовани степен репродукције је најнижи 
(Гајић, Караџић, 1991; Вуков ет ал., 2004). 
 
 
Учесници у реализацији: Природно-математички факултет, Департман за биологију и 

екологију. 
 
 
 

Заштита и мониторинг популације пешчарског каранфила (Dianthus serotinus) 

Увод 
Пешчарски каранфил (Dianthus serotinus) (Слика 4) у Србији се убраја међу критично 

угроженим врстам. Јавља се само на Суботичкој пешчари, у облику субпопулације која је 
повезана популацијом простране пешчаре на међуречју Дунава и Тисе у Мађарској. Због 
рапидног смањења станишта, врста у Мађарској је сматрана потенцијално угроженoм. 

Циљ пројекта је картирање 
распрострањености и процена 
бројности и виталности субпопулације 
пешчарског каранфила (Dianthus 
serotinus) на подручју ПИО «Суботичка 
пешчара». Сакупљени подаци треба 
да послуже кao основa за израду 
стратегије заштите локалне 
субпопулације. Снимљено нулто 
стање ће створити основу за даљи 
мониторинг.  
 

 
 
 
 
 
 

Слика 4: Dianthus serotinus 
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Методе рада 

Картирање станишта 
У пролећном периоду извршена је процена потенцијалног станишта проучавањем 

педолошких и шумарских карата, као и прегледом распореда свих познатих налазишта 
врсте. Пешчарски каранфил је врста отворених пешчарских станишта. Већина раније 
познатих групација пешчарског каранфила су опстале уз шумске путеве (Слика 5), по 
рубовима моно-култура црног бора старости преко 50 година. Картирање се одвијало 
обилас-ком шумских путева и прегледом свих забележених или незабележених чистина. 
Такође је проверено стање ободног појаса старих култура црног бора на испитиваном 
простору.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 5: Типично микро станиште уз шумски пут 
 

Током јула месеца (у периоду цветања) снимљено је присуство врсте на подручју 
Букваћа, Хајдуковачке и Радановачке шуме, на простору од око 650 хектара (6,5 km2). 
Подлога за картирање распрострањења врсте је припремљена преклапањем шумарске 
карте и сателитског снимка, што је омогућило проналажења незабележених малих 
чистина унутар састојина. Микро-станишта пешчарског каранфила су забележена на 
карти размере 1:10 000. 

Процена бројности и угрожавајућих фактора 
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 и постоји могућност, да на 
локалитетима са већем покровношћу вегетације нису пребројане најмлађе, мање 
уочљиве јединке. 

 

Резултати  

Бројност субпопулације и карактеристике станишта 
Осим једне мале маргиналне групације на простору Хајдуковачке шуме, сви 

идентификовани локалитети се налазе на простору Радановачке шуме. Новооткривени 
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део субпопулације унутар шумског одељења 64 садржи највећи број јединки и највеће 
познато микро-станиште врсте. 

Прегледом пешчарских чистина и старих састојина црног бора присуство врсте је 
утврђено на 48 одвојених микро локалитета. Појединачна станишта врсте сачињавају 
микролокалитети, чије међусобно растојање је мање од 300 метара и повезани су са 
остацима отворене пешчарске вегетације. Микролокалитети, међусобно изоловани 
шумским културама или самониклом дрвенастом вегетацијом чије међусобно растојање 
је мање од 100 метара, сматрани су као делови истог станишта. На тај начин је 
издвојено 6 станишта (Табела 1). На екстремну фрагментацију природног станишта 
указује чињеница, да је површина 25 микро-локалитета мања од 100 m2, а укупна заузета 
површина је свега 2.64 ha. Неповољан, линеарни облик микролокалитета уз шумске 
путеве (23% субполулације) и постепени нестанак врсте са малих незабележених 
чистина (40% субполулације) због засенчења повећава рањивост врсте на овом 
простору (Графикон 7). 

 
Табела 1. Показатељи фрагментације станишта пешчарског каранфила 

ПОВРШИНА МИКРОСТАНИШТА (ha) 
ЛОКАЛИТЕТ 

БРОЈ 
МИКРО 

СТАНИШТА 

БРОЈ 
ЈЕДИНКИ 

МИН. МАКС. УКУПНА 

1. 1 35 0.01 0.01 0.01 

2. 3 60 < 0.0.1 0.01 0.03 

3. 18 1385 < 0.0.1 1.50 2.20 

4. 9 330 < 0.0.1 0.04 0.18 

5. 2 8 < 0.0.1 0.01 0.02 

6. 15 473 < 0.0.1 0.03 0.19 

УКУПНО 48 2299 < 0.0.1 1.50 2.64 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

број
микростаништа

број јединки

чистина
култура/чистина
култура
уз шумски пут

 
Графикон 7. Значај појединачних типова станишта за очување субпопулације 
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Бројност субпопулације је око 2300 јединки, вишеструко већа од података наведених 
у литератури. Иако број јединки указује на виталну популацију у генетском смислу, 
неповољне просторне карактеристике доводе у питање опстанак највећег дела 
субпопулације. Сама чињеница, да се број јединки по микро локалитетима креће од 3 до 
315 указује на појачане негативне утицаје на изоловане групације пешчарског 
каранфила.  

Угрожавајући фактори 
Знатан део субпопулација је 

угрожен засенчењем од стране 
монокултура црног бора (Слика 6). 
Инвазивне врсте су присутне на 90% 
испитиваних микро станишта. На 
чистинама и уз шумске путеве се 
шири кисело дрво (Ailanthus 
glandulosa) (Слика 7). Циганско перје 
(Asclepias syriaca) угрожава већи број 
микро станишта, међу којима су и 
локалитети које садрже највећи број 
јединки. На неколико локалитета се 
јавља и Oenothera sp.. Инвазија 
америчког копривића (Celtis 
occidentalis) и багрема (Robinia 
pseudo acacia) (Слика 5) како у 
засадима црног бора тако и уз 
шумске путеве угожава опстанак 
врсте на овим типовима станишта. 

 
Слика 6: Угроженост пешчарског каранфила засенчењем 

 
 
Током стручних 

надзора на подручју ПИО 
"Суботичка пешчара" 
уочено је да је 
валоризацијом терена за 
заштиту (1999-2000) 
идентификован само мали 
део фрагментисаног 
станишта. Због погрешно 
снимљеног стања највећи 
део популације се налази 
унутар режима заштите 
трећег степена (Графикон 
8) и угрожен је 
спровођењем редовних 
газдинских мера 
верификованим шумским 
основама. 

 

Слика 7: Угроженост станишта инвазијом киселог дрвета (Ailanthus glandulosa) 
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Графикон 8. Заштита пешчарског каранфила на простору природног добра 

 

Задаци за наредни период 
Пројекат се наставља картирањем распрострањења на простору Дашчанске и 

Келебијске шуме, испитивањем демографских особина субпопулације и одређивањем 
задатака заштите. Завршетак снимања нултог стања је предвиђен за 2008. годину. 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови Сад, 

ЈП "Палић-Лудаш". 
 
 
 

Мониторинг популацијa саса (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. и Pulsatilla vulgaris ssp. 
grandis (Wenderoth) Zamels) на Фрушкој гори 

Увод 
Од 5 врста из рода Pulsatilla колико расте у Србији, у Војводини се јављају само 3. 

Тема овог рада је биомониторинг популација врста Pulsatilla pratensis и Pulsatilla vulgaris 
ssp. grandis на Фрушкој гори. Трећа врста (Pulsatilla montana) која се такође јавља на 
Фрушкој гори није обрађена јер њено присуство није потврђено током истраживања. 

Обе анализиране врсте су значајни елементи степске флоре из групе ксеротермних 
реликата који су распрострањени углавном у виду енклава у Панонској низији и на 
Балканском полуострву, а и шире у Европи. У Србији су прилично ретке и највеће 
популације налазе се управо на Фрушкој гори.  
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Опис врста 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. - саса 

Вишегодишња биљка. Ризом јак, чворноват, таман. Стабљика усправна, густо 
длакава. висока око 10 цм (у време плодоношења до 45 цм висока). Приземни листови 
јављају се после цветања, не презимљавају, са беличасто маљаво длакавом дршком, 3 
пута перасто дељени, режњићи уско линеарни, 1-3 мм широки, ушиљени. Инволукрум од 
једног листа издељеног у линеарне режњиће, длакав. Цветови 3-4 цм у пречнику, 
појединачни, висећи (ређе скоро прави), звонасти, светлољубичасти или црнољубичасти 
(врло ретко жутобели). Листића перигона 6, споља са свиленастим длакама, на врху 
савијени. Прашника много, жути, само за 1/3 краћи од листића перигона. Тучкови са 
жигом исте дужине. Плодник на врло продуженој дршци, усправан. Плодови дугачки, са 
стубићем до 6 цм, маљаво длакави. Расте на сушним ливадама. Цвета у марту и априлу.  

Pulsatilla vulgaris Mill. ssp. grandis (Wenderoth) Zamels - велика саса 
Вишегодишња биљка. Ризом јак, чворноват, усправан. Стабљика 3-12 цм, у доба 

плодоношења до 45 цм висока, усправна. Приземни листови развијају се после цветања, 
са дугачким дршкама, непарно 2-3 пута перасто дељени, режњићи неправилно, дубоко 
урезани, крајњи делови линеарни до линеарно ланцетасти. Млади листови, као и дршка 
длакави, касније незнатно длакави до скоро голи. Листови инволукрума 
густосребрнасто-бело длакави, издељени на узано линеарне исечке, у време цветања 
најмање 1-2 цм удаљени од цвета. Цветови у пречнику 5,5-8,5 цм усправни или мало 
савијени. Листића цветног омотача 6, узано јајасти, често мало чиљати, тамнољубичасти 
до светлољубичасти, ређе бели, споља покривени длакама. Прачника много, за 
половину краћи од листића цветног омотача. Тучкови многобројни, са љубичастим, 
дугачким стубићем. Плод длакав, са 3,5-5 цм дугачким, длакавим стубићем. Расте на 
сушним ливадама. У Србији се јавља само подврста грандис чији су листови при основи 
стабљика са око 40 режњића.  
Цвета у марту и априлу. 
 

 
Karta 1: Распрострањеност  сасe (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.)- на Фрушкој гори 
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Распрострањеност на Фрушкој гори 
1.Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (syn.: Anemone pratensis; A. nigricans; P. nigricans -sasa 

Беочин (Савић, 2007!), Беркасово (Обрадовић, 1966; Сарић /ед./1992), Буковац 
(Schneller  ap. Zorkoczy, 1896; Сарић /ед./1992; Савић, 1998!), Вучји до (ХВПШ ап. 
Обрадовић, 1966; Сарић /ед./1992), Черевић (Kanitz apud Schlosser i Vukotinović, 
1869; Schneller  ap. Zorkoczy, 1896; Сарић /ед./1992; Савић, 1997!), Чортановци 
(Обрадовић, 1961а; Обрадовић и Буторац, 1977; Сарић /ед./1992), Гргетег (Савић, 
2004!), Крушедол Шевињак (sub ssp. pratensis, Буторац, 1992; Савић, 2005!), 
Лединци (Савић, 1996!), Лежимир (Обрадовић, 1966; Сарић /ед./1992; Савић, 2002!), 
Марадик Максимовац (sub ssp. pratensis, Буторац, 1992), Раковац (Савић, 2007!), 
Сланкамен Кошевац (Обрадовић, 1961а; Сарић /ед./1992), Ср.каменица Поповица 
(Обрадовић, 1961а; Сарић /ед./1992; Савић, 2006!), Главица (Обрадовић, 1961а; sub f. 
micrantha, Обрадовић, 1966; Сарић /ед./1992; Савић, 2007!), Ширине (Обрадовић, 
1961а; Сарић /ед./1992), Ср.Карловци (Schneller  ap. Zorkoczy, 1896; Borbаs ap. Rev. 
Hirc, 1908; Сарић /ед./1992), Стражилово (Обрадовић, 1961а; Савић, 2007!), 
Стражиловачки брег (Сарић /ед./1992), Свилош (Обрадовић, 1966; Сарић /ед./1992; 
Савић, 2007!), Шид (Обрадовић, 1966; Сарић /ед./1992); Врдник (Савић, 2007!), 

 

 

Karta 1: Распрострањеност велике сасe (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.)- на Фрушкој гори 
 
2.Pulsatilla vulgaris Mill. (syn.: Anemone pulsatilla) –велика саса 

ssp. grandis (Wenderoth) Zamels (syn.: P. grandis) 
Срем (Zorkoczy, 1896), Фрушка гора (Чоловић, 1956; Грозданић и Чоловић, 1956; 
Туцаков, 1978), Беочин (Обрадовић, 1966; Сарић /ед./1992; Савић, 2007!), Бешеново 
(Савић, 2005!), Бешка (Сарић /ед./1992), Буковац (Славнић, 1953; Стевановић, 1984; 
Сарић /ед./1992; Савић, 2007!), Селиште-Дирек (Стевановић, 1984), Черевић 
(Обрадовић, 1966; Стевановић, 1984; Сарић /ед./1992), Тестера (Савић, 2006!), 
Катанске ливаде (Обрадовић, 1966), Чортановци (Сарић /ед./1992), на брду изнад 
Чортановачког тунела (Славнић, 1953), Чортановци-Бешка (Славнић, 1953), 
Грабово (Савић, 2007!), Гргетег (Савић, 2004!), Гргуревци (Савић, 2007!), Иришки 
венац Старо Хопово-Ново Хопово (Обрадовић, 1961а), Крчедин Калакач 
(Стевановић, 1984), Лединци (Савић, 2007!), Лежимир (Обрадовић, 1966; Сарић 
/ед./1992; Савић, 2005!), Раковац (Савић, 2007!), Змајевац (Славнић, 1953; Сарић 
/ед./1992), Сланкамен Кошевац (Стевановић, 1984), Кошевац-Боронлук 
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(Стевановић, 1984; Сарић /ед./1992), Кошевац-Калакач (Стевановић, 1984), 
Ср.Каменица Поповица (Славнић, 1953; Сарић /ед./1992; Савић, 2007!), Главица 
(Обрадовић, 1961а; Стевановић, 1984; Сарић /ед./1992; Савић, 2007!), Главица-
Ширине (Стевановић, 1984), Ширине (Обрадовић, 1961а), Ср.Карловци (Kanitz ap. 
Schlosser i Vukotinović, 1869), Боцка (Хирц, 1919), Банстол (Славнић, 1953; Буторац, 
1987б; Сарић /ед./1992; Савић, 2007!), Стражилово-Глибовац (Грозданић, 1958), од 
Стражилова ка Великој Ремети (Обрадовић, 1961а), Стражиловачки брег-Липе 
(Стевановић, 1984; Сарић /ед./1992), Липе (Сарић /ед./1992), Ср.Карловци-
Стражилово-Иришки венац (Славнић, 1953), Ср.Карловци-Чортановци (Славнић, 
1953), Свилош (Обрадовић, 1966; Сарић /ед./1992; Савић, 2007!), Велика Ремета 
(Сарић /ед./1992; Савић, 2006!), Врдник (Стевановић, 1984; Савић, 2006!)  

Методе рада 
Прикупљање података о распрострањености врста из рода Pulsatilla на Фрушкој гори 

започето 1996. године траје континуирано до данас, а истраживање је посебно 
интензивирано током 2006. и 2007. године.  

Током вишегодишњег истраживања проверени су скоро сви подаци из литературе на 
терену. Паралелно са провером података из литературе истраживани су и локалитети на 
којима се због сличности станишта предпоставља да се врсте могу наћи. Сумирањем 
свих података утврђено је рецентно стање распрострањености ове две врсте на 
подручју Фрушке горе.  

На два локалитета (Поповица и Мала Тестера) 2006. године означене су 
експерименталне површине на којима је започето систематско праћење величине 
популације ради утврђивања утицаја, односно евентуалних промена у величини 
популација. Популација на локалитету Поповица налази се под јаким антропогеним 
утицајем (брање цветова у пролеће) док исти утицај није евидентиран на другој 
анализираној популацији (Мала Тестера). 

Резултати 
Врсте из рода Pulsatilla на Фрушкој гори расту на ливадо-степским стаништима у 

заједницама Botriochloeto-Euphorbietum glareosae, Inulo-Chrysopogonetum grylli и Crambo-
Artemisietum campestris, и на јужним и на северним падинама. Оваква станишта су, с 
обзиром на снажне антропогене утицаје који трају вековима, у великој мери угрожена. У 
прошлости је велики део станишта под ливадо-степском вегетацијом претворен у 
оранице или искоришћен као грађевинско земљиште што је довело до општег 
осиромашења флоре, односно мењања њеног изворног састава. То је у великој мери 
утицало и на врсте из рода Pulsatillа,  првенствено у смислу смањења величина 
популација. С обзиром да су подаци из литературе недовољно прецизни не могу се 
тачно утврдити локалитети на којима је дошло до потпуног нестанка саса.  

Током вишегодишњих истраживања распрострањености врста из рода Pulsatilla 
потврђени су скоро сви подаци из литературе, а евидентиране су и популације на 
локалитетима на којима раније нису констатоване. Врста Pulsatilla pratensis 
евидентирана је поред већ познатих локалитета и у близини села Беочин, Гргетег, 
Раковац и Врдник, а стабилне и велике популације врсте Pulsatilla vulgaris ssp. grandis 
нађене су још на стаништима у близини Бешенова, Гргетега, Гргуреваца, Лединаца и 
Раковца. 

На приложеним картама за обе врсте приказана је распрострањеност са посебним 
ознакама локалитета на којима податак из литературе није потврђен, локалитета на 
којима је потврђен и сопствених налаза.  

Величине популација варирају од неколико примерака до више стотина. Популације 
врсте Pulsatilla vulgaris ssp. grandis у односу на врсту Pulsatilla pratensis  су знатно 
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стабилније и веће. На више локалитета обе врсте расту заједно али је Pulsatilla pratensis  
углавном присутна са много мање индивидуа. 

На локалитетима Поповица и Мала Тестера на којима су раније евидентиране 
површине са већим популацијама врсте Pulsatilla vulgaris ssp. grandis постављене су 
експерименталне површине на којима је 3 године за редом утврђиван тачан број 
индивидуа. Популација на локалитету Поповица је на месту где често бораве излетници 
и са које се сваке године у пролеће беру цветови ради продаје у виду букета заједно са 
висибабама („весници пролећа“). Друга популација на локалитету Мала Тестера није 
била под видним антропогеним утицајем.  

У табели су приказани подаци о броју индивидуа за обе популације врсте Pulsatilla 
vulgaris ssp. grandis. 

 

Табела 2: броју индивидуа за обе популације врсте Pulsatilla vulgaris ssp. grandis 
Локалитет 2006. год. 2007. год. 
Поповица 131 124 

Мала Тестера 93 98 
 

Врсте из рода Pulsatilla  имају под земљом врло јак, чворнован ризом који се 
приликом брања цветова не оштећује. Обе врсте листове развијају након цветања и они 
егзистирају до краја сезоне када се суше и биљке неповољни период, тј. зиму 
преживљавају у виду ризома. Праћењем бројности индивидуа на две одабране 
површине утврдили смо да нема значајне промене на локалитету са изразитим 
антропогеним утицајем у односу на исти где угрожавајући фактори нису забележени. Из 
тога се може закључити да брање цветова не угрожава директно опстанак индивидуа 
али без сумње утиче, дугорочно гледано, на опстанак популације јер смањује продукцију 
семена. Иако су сасе вишедошње биљке и размножавају се поред генеративног и 
вегетативним путем (дељењем ризома), без редовне продукције и депоновања семена у 
земљиште није могућ опстанак популације. Кључни фактор угрожавања у прошлости, а и 
данас, је трајна промена станишта било утицајем човека на различите начине или 
убрзаним природним сукцесијама које доводе не само до нестанка саса већ и свих 
других карактеристичних врста ливадо-степских станишта. 
 
Учесници у реализацији: ЈП Национални парк "Фрушка гора", Завод за заштиту природе 

Србије – Радна јединица Нови Сад. 
 
 
 

Мониторинг популације kukurjakа (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) 

Увод 
Eranthis hyemalis (кукурјак) је крајње угрожени таксон (CR –Srb  B2cd) у Србији (Будак, 

1999: 287). Кукурјак као и његова природна станишта, стављен је под заштиту као 
природна реткост (Уредба о заштити природних реткости, “Сл. гласник РС”, 50/93). 
Проверавањем литературних навода о налазу врсте у протеклих десет године, врста је 
потрврђена само на једном локалитету у Србији, у шуми Багремара код Бачке Паланке. 
На основу података мониторинга кукурјака шума Багремара заштићена је 2007. године 
одлуком Владе Републике Србије као специјални резерват природе «Багремара - 
станиште кукурјака», природно добро од изузетног значаја за Rепублику Србију -  I 
категорије. Резерват представља за сада једини научни пункт за проучавање кукурјака у 
«in situ» условима  са аспекта екологије популације, еколошких особености станишта и 
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заштите врсте. Добивени подаци престављају основу за израду стратегије заштите ове 
крајње угрожене врсте у Србији, програма заштите и ревитализације станишта.  

Као рана пролећна врста, која цвета и испод снега, кукурјак може да послужи и као 
врста индикатор глобалних климатских промена јер су уочене промене у фенофазама 
врсте будући да цвета од средине јануара до средине марта, у зависности од 
температуре ваздуха и земљишта. 

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.  Успостављен је 
мониторинг систем са методом картирања примерака на мрежи трансекта 1 x 1 m, са 
прецизношћу мерења у cm. Сваке године детаљно је искартирано 10 снимака, који су 
постављени као стални квадрат. Помоћу ЈПС уређаја одређена је позиција сваког 
квадранта.. У њима су уцртане тачне позиције вегетативних адулта, репродуктивних 
адулта и јувенила (клојанаца). Такође, утврђена је бројност према узрасној структури 
јединки.  

У 2007. години вршена су теренска истраживања од 18. јануара када је уочено да 
врста цвета до 9. 05. 2007. у периоду сазревања семена.  

Rезултати 
Први цветови кукурјака, појавили су се 18.  јануара 2007. године, будући да су биле 

изразито високе температуре ваздуха за месец децембар и јануар. Дневна температура 
тих дана износила је од 12 до 17 (19)°C, а јутарња је била 4°C. Уочено је да су јединке 
које су процветале биле у јутарњим сатима потпуно залеђене, а у току дана поново су се 
откравиле. Затим је током марта и априла захладоло и било је кишно време. Почетком 
маја месеца биљке су се сасушиле а зрело семе је испадало на земљу. 

 

Табела 3:  Узрасна структура врсте Eranthis hyemalis по снимку 

Квадранти   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 
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 
(2007.) Jj 5  3 8 63 6 10 14 10 4 123 

Укупно: 27 55 58 94 210 121 112 151 92 74 994 
Легенда: 
Ра – репродуктивни адулти 
Ва – вегетативни адулти  
Ј – јувенили, млади видљиви клијанци 
 

У току истраживања констатоване су узрасне структуре: репродуктивни адулти, 
вегетативних адулти и јувенилни адулта. Анализом узрасне структуре популације  
констатовано је 994 јединке, од којих су 115 у фази  цветања   или 11.56 %. Најбројније 
су јединке у вегетативном  облику у износу од 756 или  76.05 %. Присутан  је већи број 
младих јединки, јувенила (123), што чини 121.37 %. Бројност репродуктивних адула по 
снимку кретала се од 2 до 32, вегетативних адулта од 16 до 123 и јувенила од 0 до 63.  
На осанову узорка бројност групе кукурјака на огледној површини се смањила у односу 
на 2006. годину за 46.23 % , што указује на неке промене вероватно као последицу раног 
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цветања и изостанка полинатора, раних инсеката који обилазе цветове а јављају се 
касније. Због релативно мале величине кртоле густоћа јединки по м2 може достизати и 
до неколико стотина ( током последње две године и највише је било 210 јединки, 2005. 
године највише је избројано 283 јединке у снимку. 
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Графикон 10: Бројност јединки по Узрасној  структури у 2005, 2006 и 2007. години 
 

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).  

На примарној grupi постављено је укупно 10 трајних квадраната, на којима са 
прецизношћу мерења у cm уцртан просторни распоред јединки  (Квадранти 1-10).  
Позиција сваког квадранта одређена је ГПС уређајем.  
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Досадашњи резултати: 
Врста Eranthis hiemalis јавља се у багремовим састојинама, у рано пролеће, 

средином фебруара и 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 а,б), 
2 (а), 5 (а,б), 5 (б), 6 (а,ц), 7(а), 8 (а,б,ц,д, чистина 3)  која се предлаже за просторниу 
заштиту.  

Такође, групе популације кукурјака су констатоване и у оделељењима: 9 одсек г, х; 11 
одсек а; 12 одсек х. Карактеристичко је да се у овом делу шуме јављају у већим групама 
и до 100 м2, и то искључиво са млађом . Групе су удаљене и по неколико стотина 
метара. Једна група кукурјака констатована је у ивичном делу шуме (одељење12, одсек 
х), 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 шума је стара неколико 
година (млада). Ово указује да се врста успешно опоравља након шумских захвата. Овај 
простор није у границама предложеног Резервата. 
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Најбројнија и највећа је централна група која се простире попут тепиха на површини 
од око 35 ха у оделењима 7 (а) и 8 (ц). 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 1м2 до 0,5 ха. Процењује се 
да је укупан број јединки врсте на овом стамишту  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. Из тог разлога је у 
наредном периоду неопходно пратити узрасну структуру ове групе ради бољег 
познавања екологије врсте. 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 м н.в.) шуме Багремаре, као ни у депресијама унутар багремових састојина. На 
основу њеног масовног појављивања из године у годину, само у багремовим шумама, 
може се закључити да јој ово станиште највише одговара и да је популација витална. 

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. Такође било би неопходно урадити анализу 
температуре ваздуха годишњих и месечних  ради утврђивања периода појављивања 
фенофаза у зависности од температуре ваздуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 еколошких услова на неколицини подручја, 
попут Скадарског језера, делте Дунава и Дубовачког рита. У Србији је мали корморан 
заштићен као природна реткост (Сл. Гласник РС 50/93). 

Од Почетка 1980их се највећа гнездилишна колонија ове врсте налази у 
јужнобанатском Подунављу, у Дубовачкој бари. Гнездио се 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 
концентрацијама у доњем 
Потисју и Посавини. 

 
 
 
 
 

Слика 1: Мали корморан 
(Phalacrocorax pygmeus) 

Током 2007. мониторинг малог вранца у Војводи био је ограничен на проналаак нових 
колонија и контролу оних које су недавно основане, 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. 
Пронађене су две нове колоније, а праћена је и брза експанзија колоније на Бечејском 
рибњаку. 
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Осим тога, лоциране су и велике зимујуће групе, ван најважнијег места зимовања ове 
врсте у Војводини (Дунав од Београда до ушћа Нере). 

Резултати  

1. Стање нових и старих колонија 
1.1. Бечејски рибњак 

Гнежђење малог вранца током 2006. на рибњаку „Бечеј“ била је предходница 
бројнијег гнежђења у 2007. Дана 20. 4. 2007. у истом запуштеном и већим делом 
зараслом басену величине око 30 хектара, на врбама се налазило више од 100 гнезда 
малих вранаца. Мужјаци и женке су градили гнезда, а код неких гнезда у току је била 
инкубација. Доцније, 29. 4. 2007. број завршених гнезда малих вранаца је процењен на 
150-200, али и том приликом је забележено и да се колонија и даље шири. На стаблима 
врба поред малих вранаца гнезда су саградиле и сиве чапље Ardea cinerea и гакови 
Nycticorax nycticorax, а од друге половине маја мале беле чапље Egretta garzetta и жуте 
чапље Ardeola ralloides. У проређеној трсци такође су нађена гнезда ових чапљи, а поред 
њих у мешовитој колонији су се гнзедиле и велике беле Е. alba, црвене А. purpurea и 
сиве чапље као и кашичари Platalea leucorodia. Гнезда кашичара су била груписана, 
одвојена на јужном крају мешовите колоније. Дана 13. 5. 2007. констатовано је да је број 
гнезда малих вранаца 250-300.  

Почетком 2007. ниво воде су у базену рибњака у коме се налазила колонија подигнут 
је за више од једног метра, тако да је дубина воде током периода гнежђења износила 
120-200 cm. Високи ниво воде негативно утиче на раст трске, тако да се у наредним 
годинама може очекивати значајније одумирање тршћака и сужавање мешовите 
колоније чапљи на бечејском рибњаку. 

У периоду 2004-2006. изван Дубовачке баре (традиционална колонија, формирана 
током 1980-их) су регистрована два сигурна и три вероватна гнездилишта у Војводини, 
укључујући и ово на Бечејском рибњаку, на коме које је 2007. била међу највећим 
колонијама ове врсте у Србији.  

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

1.2. СРП «Стари Бегеј – Царска бара» 
Почетком 2007. године, током зиме и пролећа, мали вранци редовно су боравили на 

већини акваторија Специјалног резервата природе «Стари Бегеј – Царска бара» и 
околине. Највише их је било на Царској бари, на рубу трске и шаши, и до преко 100 
јединки. Мање групе до 30 примерака боравиле су на Старом Бегеју, Трактор бари, 
Бегеју и ечанским рибњацима. 

Перлеска бара I 
Почетком априла 2007. посматрано је формирање нове мешовите колоније чапљи и 

корморана у Перлеској бари, на локалитету Гушчара. Колонија је формирана на ниским 
белим врбама окруженим густом трском у овој, иначе редовно плављеној и тешко 
приступачној депресији поред доњег тока Бегеја, која се налази у склопу Специјалног 
резервата природе „Стари Бегеј-Царска бара“. Врста која је започела формирање 
колоније била је сива чапља Ardea cinerea, која се на овом месту гнездила и 2006. у 
бројности од 3 пара. У 2007. на овом локалитету се гнездило укупно око 60 парова 
колонијалних водених птица: 16 парова малог вранца Phalacrocorax pygmeus, 3 пара 
великог вранца Ph. carbo, а остала гнезда су припадала сивој и великој белој чапљи 
Egretta alba. 
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Иако је у периоду 2005-2007 било неколико појединачних података о летњем 
задржавању малих вранаца на Царској бари, ечанским рибњацима и Перлеској бари, а 
колонија систематски тражена, веома је извесно да је је 2007. прва година гнежђења ове 
врсте у мочварном подручју доњег Бегеја у овом веку. То иде у прилог савременом 
повећању броја колонија малог вранца у Србији и колонизовању некадашњих подручја 
на којима се гнездио, односно освајању нових. У 20. веку мали вранац се на овом 
подручју гнездио само двапут: 1964. и 2007, а највећи број парова био је 3. 

Слика 2: Врбак на локацији Малта, место колоније малог вранца - Phalacrocorax pygmeus  
 
Перлеска бара II 

На подручју Перлеске баре се током 2007. формирала још једна колонија малог 
вранца, на подручју између Палените греде и тока Бегеја. На том подручју налази се 
група врбе иве окружена густим тршћаком. На њој је била формирана колонија од око 
100 парова малог вранца и око 35 парова сиве чапље. 
 
1.3. Обедска бара 

За разлику од 2006. када се гнездило 15 до 20 парова, у 2007. због велике 
суше није забележен ни један пар, нити су се птице уопште задржавале на овом 
подручју у репродуктивном периоду. 

 
1.4. Дунав код Делиблатске пешчаре (Лабудово окно-Дубовац) 

Током зимског и пролећног, као и јесењег периода у 2007. години (јануар-април, 
новембар), вршен је мониторинг популације малог вранца (Phalacrocorax pygmeus) на 
делу Дунава од Аде Жилаве, преко Дубовачког рита и Лабудовог окна, до Чибуклије и 
ушћа Караша и канала ДТД. Птице су почетком године пребројаване у редовним 
интервалима од 10 дана, како на самој реци, тако и на околним барама. Највећа бројност 
је забележена у средином јануара 2007. и у фебруару. 
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Табела 1: Динамика бројности малог вранца (Phalacrocorax pygmeus) на зимовалишту у зони 
Дубовачког рита и Лабудовог окна током 2007. 

Датум 
Подручје 

ДУБОВАЧКИ РИТ 
(број јединки) 

Подручје 
ЛАБУДОВО ОКНО 

(број јединки) 
УКУПНО 

5. јануар 2007. 130 480 610 
13. јануар 2007. 850 300 1150 
27. јануар 2007. 125 480 605 
6. фебруар 2007. 330 650 980 
17. фебруар 2007. 240 570 810 
24. фебруар 2007. 630 55 685 
4. март 2007. 520 280 800 
15. март 2007. 230 14 244 
23. март 2007. 30 30 60 
1. април 2007. 220 20 240 
15. април 2007. 150 22 172 
24. април 2007. 210 37 247 
02. новембар 2007. 60 370 430 
29. новембар 2007. 70 540 610 

 
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. 
 
1.5. Ново зимовалиште 

Дана 28. 12. 2007. на рибњаку код Јазова, на доводном каналу и на речици Златици 
која се налази у непосредној близини, који нису били залеђени, посматрано је 500 малих 
вранаца. До сада на овом локалитету никада нису посматрани мали вранци на 
зимовању, већ само врло ретко на лутању. 23. 12. 2007.  више стотина јединки је 
посматрано на углавном залешеном ДТД каналу и на дрвећу поред рибњака код Бечеја. 
31. 12. 2007 8 јединки се задржавало на рибњаку „Капетански рит“ код Кањиже. Но и са 
овог локалитета постоје поуздани подаци о боравку јата од више стотина јединки током 
децембра 2007.  

Тенденција зимовања малог вранца у великим јатима у Потисју је такође сасвим нова 
и може да указује на боље коришћење капацитета бројчано увећане популације у 
Дунавском басену, као и на покушаје освајања нових места за гнежђење. 

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

Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине. 
 
 

Степски соко (Falco cherrug) 
Степски соко је најзначајнија птица гнездарица Србије у међународним размерама,  

пошто од свих птица има највеће процентуално учешће у европским размерама. Око 
13%   популације старог континента живи у Србији. Гнездилишна станишта 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, на Фрушкој гори и у јужној Бачкој. 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, 
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посебно у Украјини. Главнина светског ареала налази у централној Азији, од Монголије 
на север до Тибета и на југ до 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 је 
на металним стубовима високонапонских далековода (Војводина, гнезда 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 међу птицама 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.  Најважнија 
гнездилишта се налазе у 
Украјини (300-350 парова), 
Мађарској (150-170) и 
Србији (50-60). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 3: Млади степски 
соколови (Falco cherrug) након 
излетања из гнезда на 
далековoду на северу Бачке у 
јуну 2007. 

 
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. Укључен је на глобалну црвену листу, у категорију ЕН (ендангеред-угрожен), 
критеријуми А2(б,ц,д), А3(б,ц,д). Европски статус угрожености (ЕТС) је такодје ЕН 
(угрожена)., ЕТС критеријум-континуирано опадање, критеријум Ц1. Сврстан је у групу  
СПЕЦ 1. у Европи према статусу и потребама заштите услед средњег континуираног 
опадања бројности од 1970. године. Налази се на листи Бернске конвенције (Аппендиx 
II) и Бонске конвенције (Аппендиx II), као и CITES II.  

Врста је у Србији строго заштићена као природна реткост од 1993 (Сл.гласник РС, 
50/93). Установљен је трајни ловостај према Закону о ловству. Iucn-scg категорија 
угрожености - ЛР:цд (ниска вероватноћа ризика-зависна од заштите)., IUCN-SER 
категорија угрожености - VU (рањива). Глобални светски тренд популације је неповољан, 
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док је у Европи он оцењен као значајно опадање, посебно на истоку ареала. Од 1975. 
негативни тренд се полако зауставио у средњој Европи, а популација је чак по негде 
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 2007: 
Током 2007. године реализована су до сада најсвеобухватнија истраживања 

популације и дистрибуције степског сокола (Falco cherrug) у Србији. Детаљним радом је 
обухваћена целокупна територија Војводине, као и Мачва и делови северног 
Поморавља. Као и претходних година, посебна пажња је посвећена подручјима на 
којима се налазе  трасе високонапонских далековода, где је сконцентрисана главнина 
националне популације. Радом су обухваћени и шумо-степски брдовити предели Фрушке 
горе и Вршачких планина, као и заталасани дински терени Делиблатске пешчаре.  
Основни циљ је био прегледање свих повољних подручја за репродукцију ове врсте, са 
посебним акцентом на трасе далековода, али и степска и слатинска станишта, шумска 
подручја уз велике реке и околну насељених места. Обухваћене су све трасе 
далековода  типа "портал", као и већи број далековода топа "јела" у Војводини, у дужини 
од преко 2000 км. Прегледани су и далеководи у Мачви и северном Поморављу. 
Посебна пажња је обраћена на подручја на којима су активни парови стеског сокола 
били познати ранијих година.    

Већина траса далековода је обиђена пешице. Поједине деонице и тешко приступачне 
локације са познатим гнездима обиђене су помоћу кола и посматране телескопом. 
Прегледана су сва гнезда гаврана (Corvus corax) на стубовима далековода која су 
потенцијално могла бити заузета од стране степског сокола, а такође је обиђен и један 
број великих гнезда орла белорепана (Haliaaetus albicilla), орла крсташа (Aquila heliaca) и 
црне роде (Ciconia nigra) по шумама у плавним зонама Дунава, Саве и Тисе, када је 
проверавана евентуална заузетост од стране соколова.   

Већина познатих и потенцијалних гнездилишта посећена је у периоду репродукције 
(мај-јун  2007). Поједина значајна подручја за степског сокола обилажена су током целе 
године ради утврђивања везаности одраслих и младих птица за територију и поједина 
станишта. Вршено је сакупљање остатака хране испод гнезда и по околном терену, као и 
пера. 

Степски соко је у 2007 био објекат посебних истраживања популације у оквиру 
међународног пројекта који су заједнички реализовали Друштво за заштиту и 
проучавање птица  Војводине, Лига за орнитолошку акцију Србије и Мађарско 
орнитолошко друштво, у сарадњи са ЈП "Електромрежа Србије",  Заводом за заштиту 
природе Србије и Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и одрживи 
развој. Пројекат се састојао од истраживања, мониторинга, активне заштите путем 
постављања платформи за гнежђење и јавне промоције. У оквиру  пројекта организован 
је читав низ теренских излазака, често у сарадњи са службом ЕМС, а на Фрушкој гори је 
13. децембра 2007. одржан значајан скуп представника заштите природе и  
електропривреде, на коме су сагледани постигнути резултати у 2007. на заштити и 
мониторингу популације степског сокола. Укупно је са ЈП ЕМС на стубове високог напона 
типа "портал" и "јела" постављено 42 велике платформе погодне за гнежђење птица 
грабљивица. Највећи број је постављен на подручју Бачке (60%), нешто мање у 
северном Банату, а свега 2 у Срему.  Због тога се планира наставак ових активности у 
2008. година на подручју целог Срема, као и средњег и јужног Баната.   
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Табела 3: Распоред забележених "територија" степског сокола са присуством одраслих птица у 
репродуктивном периоду током 2007. у Војводини (Србији).  

  

 Успешан 
пар, 

активно 
гнездо 

Неуспешан 
пар код 
гнезда 

Пар на 
територији

Појединачна 
птица на 

територији 
УКУПНО 

БАЧКА  6 3 0 5 14 
БАНАТ 9 1 1 4 15 
СРЕМ 4 1 1 4 10 
Поморавље 1 0 0 0 1 
УКУПНО 20 5 2 13 40 

 
Током 2007. године Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине је у сарадњи 

са међународном организацијом IWC из Велике Британије, реализовало на подручју 
Војводине детаљна истраживања траса далековода и извршило картирање гнездилишта 
степског сокола. За рад је ангажовано 17 орнитолога који су били подељени у 11 група. 
Свака група је покрила одређени терен у Војводини. Подаци су бележени у 
стандардизоване образце.  

Током 2007. године, у Војводини је укупно забележено 39 "територија" са присуством 
пара или одраслих једински степског сокола у репродуктивном периоду. Један активни 
пар је забележен на далеководу у Поморављу код Пожаревца, који је успешно извео три 
младе птице. Укупно 20 парова степског сокола, од 40 утврђених територија (50%), у 
2007. успешно се гнездило и извело младе. 

На територији Војводине током гнездилишне сезоне 2007. године, забележен је током 
мониторинга релативно уравнотежен број територија степског сокола по регионима. 
Највећи број гнездилишних подручја је забележен у Бачкој (15, 37,5%), затим незнатно 
мање у Банату (14, 35%) и најмање у Срему (10, 27,5%). Концентрација парова степског 
сокола забележена је у централном и јужном Банату, централној Бачкој и северном 
Срему. Са друге стране у северозападној Бачкој, северном Банату и западном Срему, 
број забележених гнездилишних територија је био веома низак. Објашњење за овакав 
неравномерни регионални распоред појединих гнездилишних територија може се 
објаснити различитим еколошким условима за репродукцију и исхрану, као и појачаним 
антропогеним притисцима. На степске соколове у гнездилишном периоду неповољно 
могу да делују ловци, голубари али и радници ЕМС који врше ремонт и одржавање 
далековода.  

Укупно 20 активних гнезда степског сокола пронађено је у 2007. години, од чега 19 на 
територији АП Војводине. Више од 95% (18) парова гнезди на стубовима  
високонапонских далековода, а у само једном случају је утврђено гнежђење на дрвету у 
гнезду мишара (Buteo buteo)(руб Делиблатске пешчаре). Могућно је да је још један пар 
гнездио на лесном одсеку Тителског брега ка Тиси, у гнезду гаврана (Corvus corax).  

Неуспешни парови уз гнезда на стубовима далековода, али без младунаца, 
забележени су на укупно 5 локација (Бачка 3, Банат 1, Срем 1). Могуће да је разлог томе 
узнемиравање од стране човека, климатске прилике и оштећивање гнезда. Парови 
степског сокола у репродуктивном периоду на трасама далековода, али без присутног 
гнезда, забележени су у свега 2 случаја (Банат 1, Срем 1). Могући разлог је недостатак 
прикладног гнезда, или његово обарање на почетку периода репродукције. 

Појединачне одрасле птице степског сокола у репродуктивном периоду, у погодним 
стаништима која су ранијих година била позната као гнездилишта, забележене су у 
укупно 13 случајева (32,5%). Већина таквих територија степских соколова налази се у 
Банату (5, 38%), али и у Бачкој (4, 31%) и Срему (4, 31%). Овај велики број појединачних 
одраслих птица у гнездилишном периоду на повољној територији, на местима где су у 
последњих 10 година били познати активни парови, показују да постоје одређени 
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негативни трендови у популацији и вероватно неповољни антропогени притисци. Ови 
случајеви су посебно присутни на територији средњег Срема, као и на северу Баната и 
северозападу Бачке. Један од могућих разлога недостатка друге одрасле птице је 
криволов или хватање птица од стране голубара.  

Веома је значајно истаћи да више од 10 гнездилишних територија степског сокола, 
познатих у последњој декади, током 2007. године више нису биле заузете паровима ове 
врсте. То су изузетно забрињавајући подаци. Различити разлози су могући узрок 
нестајања појединих 
парова, али по свој 
прилици у већини 
региона Војводине то је 
негативни антропогени 
притисак (узнемирава-
ње, хватање, одстрел, 
тровање, рушење 
гнезда). 

 

 

 
Слика 4: Постављање 
дрвене платформе на 
стуб високонапонског 
далековода за гнежђење 
степског сокола (Falco 
cherrug) (Бачка, 2007).  
 
Укупно 20 успешних парова степског сокола у 2007. години одгајило је до полетања  

49  младих птица или просечно 2,45 по пару. Од тог броја 11 младих степских соколова 
је одгајено у Срему, 13 у Бачкој, а највише у Банату (22). Гнездилишна успешност по 
активном пару степског сокола је 2,45 младих, док је просек од 1,84 младих по укупно 
утврђеном броју парова, а свега  1,25 младих по укупно пронађеном броју "територија" у 
гнездилишном периоду током 2007.  

У поплавним и шумовитим пределима уз велике реке, Дунав, Саву, Тису и Тамиш, 
није примећено присуство ове врсте у 2007, иако су обиђена бројна гнезда орла 
белорепана (Халиаеетус албицилла). Током провере шумских станишта и гнезда 
крупних грабљивица на Фрушкој гори, Вршачким брдима и Делиблатској пешчари, 
такође нису нађени парови степског сокола.  

Током 2007. нису забележени конкрени случајеви страдања степских соколова на 
трасама далековода од електрокуције и колизије, на пољима од тровања, нити од стране 
људи (криволовци, соколари), иако се не може искључити да је таквих случајева било. И 
даље је неповољан фактор уништавање отворених пашњака и других ловних површина 
путем њиховог преоравања или пошумљавања, што за собом вуче нестанак текунице, 
важног плена.   

На основу свих доступних података прикупљених у 2007. процењује се да се укупна 
гнездилишна популација степског сокола (Falco cherrug) креће у распону од 50 до 60 
парова у Србији, од чега велика већина на подручју Војводине. Пошто је та процена у 
рангу претходних, за период 1990-2002., сматра се да је и поред локалних и регионалних 
флуктуација, укупна национална популација стабилна. 
 
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 1990их 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 1970их 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 у априлу, када мужјаци изводе 
свадбени плес на традиционалним шепурилиштима. 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, па све 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: Мужјак велике дропље (Otis tarda) у шепурењу 
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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 (Сл.гл.50/93), 
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 прос-
торима, као и због прописивања и усавршавања мера формалне и активне заштите. 

Континуирано праћење популације велике дропље вршено је на Специјалном 
резервату природе „Пашњаци велике дропље“ и ближој у околини, као и на Кочовату и 
Сигету, подручјима предвиђеним за проширење Резервата.  

Мониторингом је обухваћен и утицај угрожавајућих фактора, пре свега преоравања 
травних станишта. Праћен је и утицај мера заштите, највише чувања гнездилишта и 
сејања јечма, луцерке и уљане репице.  

Традиционална акција зимског бројања спроведена је 22.02.2007. године, уз учешће 
око тридесет људи из Завода, Л.У. „Перјаница“, Покрајинског секретаријата и околних 
ловачких удружења. Будући да је зима била доста блага, велике дропље се нису 
окупљале у велика јата на традиционалним местима, услег чега је и бројање било 
отежано и недовољно прецизно. Избројане су 22 јединке велике дропље, у две групе, од 
18 и од 4 јединке. Већа група је током зиме боравила на традиционалном зимовалишту, 
Вајлерка, као и на простору Резервата. Мања група била је далеко од познатих 
зимовалишних локалитета.  

Крајем зиме су велике дропље биле груписане у мања јата до пет примерака, ређе се 
скупљајући у једно јато од 10 до 12 примерака, претежно у околини Јароша. Праћено је 
шепурење мужјака, које је ове године због временских прилика почело раније него 
претходних, односно почетком априла. Шепурење је трајало до почетка маја, иако је и 
крајем маја у два наврата посматран један мужјак који се интензивно шепурио, што се 
доводи у везу са понављањем неуспелог гнежђења. Главна места за шепурење остала 
су непромењена, претежно унутар граница важећег Резервата и оближњих простора 
предвиђених за проширење граница заштите у јазовачком и мокринском атару. Веома 
ретко, било је и случајева шепурења на досад неуобичајеним локацијама са преке 
стране реке Златице. Шепурење се најчешће одвијало на уздигнутијим деловима терена, 
попут Дебелог ата, на травним стаништима, луцериштима, младом житу и парлогу 
старих сунцокретишта. Избројано је до девет мужјака у шепурењу, појединачно и у 
групама до три примерка, а њихов укупан број процењује се од 9 до 12.  

Гнежђење је, као и остале фенофазе, ове године почело раније. Процењен број 
гнездећих женки је од 7 до 11. Због високе траве и поштовања безбедносних услова, 
није проверавана свака женка за коју се сумњало да се гнезди. Готово сва гнезда била 
су унутар локалитета Јарош, иако је једно гнездо било у јечму на локалитету Вајлерка, 2 
km удаљено од овог локалитета. Величина и структура гнездеће популације приближно 
је иста као и претходне сезоне. Ову сезону карактерише учестало гнежђење на пољима 
соје, унутар парцеле или на рубу уз ливаде. И поред тога, највећи број гнезда био је на 
природним травним стаништима, и ређе на пољима јечма. Једно гнездо било је на 
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површини под уским тракама луцерке и јечма, циљно сијаној зарад побољшања услова 
станишта.  

Ова сезоне су први пут запажени неки особени видови понашања великих дропљи. 
Средином маја у парцели јечма која је традиционално гнездилиште, мужјак се полако 
повлачио покушавајући да скрене пажњу са гнездеће женке на себе. Почетком јуна 
забележене су «туче» између два мужјака, у присуству осталих мужјака и женки. 

 

Слика 6: Уске траке јечма и луцерке, сејане у циљу побољшања услова за велике дропље. 
Гнежђење једне женке на овом локалитету доказ је успешности поменуте методе.   
 

Утврђено је да је безбедност женки и сигурност гнежђења и даље недовољна, и да 
захтева појачане мере чувања и контроле кретања чобана са стадима и предатора. У 
једном гнезду пронађено је једно уништено јаје, а из једног је једно јаје нестало, оба пута 
у северном делу Резервата, у соји и на травном станишту. До ових случајева је 
вероватно дошло услед узнемиравања од стране чобана, стада и чобанских паса, и због 
напада лисица, којих је ове године било изузетно пуно у Резервату. У ужој околини 
гнездилишта су се крајем пролећа и почетком лета кретале женке са младунцима, 
најчешће са по једним, мада је једна женка посматрана како води три птића. Крајем јула 
било је најмање четири младе птице излежене ове сезоне, које су достигле величину 
одрасле јединке. Три од њих биле су заједно у јату уз неколико женки, а четврто такође 
уз женке, али у другом јату. У овом периоду велике дропље често су се храниле на 
стрњиштима, осталим после вршења житарица. Почетком августа једна женка је на рубу 
Резервата ка мокринским њивама водила уз себе малог  птића који није био старији од 
три недеље. Појава тако касног гнежђења изузетно је ретка, и вероватно је последица 
другог легла након што је прво пропало. 

Током јесени и зиме мања јата великих дропљи равноправно су биле и на 
просторима у Резервату и његовој ближој околини, али и на удаљенијим локалитетима 
као што су парцеле са леве стране пута ка Црној бари и традиционално зимовалиште 
Вајлерка. Највеће регистровано јато бројало је деветнаест примерака, међу којиме је 
била и једна женка која храмље, примећена још у јулу. Значајним за исхрану у јесењем 
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периоду показала су се поља детељине, сијана наменски за исхрану великих дропљи 
или у комерцијалне сврхе. То поготово важи за локалитете Дебели ат и Цврцин салаш, 
где је посматрано храњење дропљи, и проналажено митарено перје у овом периоду. 
Услед благе зиме, крајем 2007. године нису формирале јединствено велико зимско јато, 
већ су се окупљале у мањим групама. 

Мониторингом је обухваћен и Кочоват са околином, ливадски простор удаљен од 
Јароша око 10 кm североисточно уз границу Румуније, предвиђен за проширење 
Резервата. На њивама под уљаном репицом је средином октобра примећено шест 
јединки велике дропље, а према анкети, оне су на овом простору биле и током јула. У 
наступајућим сезонама потребно је појачати мониторниг на овом простору, како би се 
детаљније утврдио значај Кочовата и околине за популацију велике дропље.   

Уочено је да су смањени ефекти узнемиравања, пре свега захваљујући добром раду 
чуварске службе и побољшаним односима Стараоца са корисницима простора, 
земљорадницима и чобанима. Активности на ширењу свести о потреби заштите велике 
дропље пре свега су биле усмерене на постављање три бил-борда на улазима у Мокрин 
и у Кикинду, као и на разговоре и едукацију власника стада и чобана који гравитирају ка 
Резервату. 

Током јула (19. и 20.) стручњаци из Националног парка „Кереш – Марош“, Мађарска, 
боравили су на теренима у северном Банату, са циљем размене искустава на 
мониторингу и заштити велике дропље и њених станишта. 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије РЈ Нови Сад,   

Ловачко удружење «Перјаница», Мокрин 
 
 

Модроврана (Coracias garrulus) 
Модроврана 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, климатске промене и одстрел у Италији и Оману и струјни 
удари. 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 (Сл. Гласник РС 
50/93). Ова врста отворених низија и побрђа са екстензивно коришћеним пашњацима и 
ливадама се некада гнездила на територији целе Војводине. Нарушавање станишта 
довело је до драстичног смањења популације модровране у Војводини. 
Интензивирањем пољопривредне производње, отворена травна подручја су преоравана, 
а појединачна стабла и мањи шумарци су, поготово након комасација и укрупњавања 
пољоприврених поседа, крчени. 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 орнитолози процењују да се у Србији гнездило током протекле 
деценије, ова врста долази у први план када је у питању предузимање активних мера 
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заштите. У Војводини се, према истим подацима, у периоду 1990.-2002. гнездило 15-20 
парова. 

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 2007. године је настављена акција постављања вештачких дупљи за 
модровране уз мониторинг њиховог заузимања, успех гнежђења и заузимања 
евентуалних нових подручја за гнежђења у којима раније није регистрована. 

Вештачке дупље (кућице за гнежђење) су постављане од средине априла до 
10.5.2007. на локалитетима на којима је утврђено гнежђење или су виђени парови и 
појединачне модровране. Димензије дупље су биле 35x25x25 цм, а улазни 
отвор пречника 61-67 mm. Кућица је са спољашње стране била заштићена заштитним 
средством против труљења дрвета. Дупље су постављене у Суботичко–хоргошкој 
пешчари, на слатинама у западном делу Баната и у Делиблатској пешчари. Већином су 
постављане на појединачна стабла, док је 8 дупљи пробно постављено на бетонске 
електричне стубове ниског напона. Постављане су на висинама између 2,7 и 6,2 m. 
Провера стања и контрола унутрашњости дупљи је рађена најмање једном у периоду од 
4. 6. до 10. 7. 2007, а код дупљи у којима је констатовано гнежђење модровране најмање 
још једном. Праћен је укупан број дупљи, врста која је заузела дупљу, број јаја, број 
живих и угинулих младунаца, број неизлежених јаја, а у дупљама у којима је 
констатовано гнежђење модровране утврђивано је и да ли у њима има материјала за 
гнездо, процењена је старост младунаца током контроле, а младунци су по могућности и 
прстеновани алуминијумским прстеновима Центра за маркирање животиња. Подаци о 
исхрани су бележени на два начина: прикупљањем остатака плена из дупље и 
посматрањем адултних јединки приликом доношења плена. Током обилазака терена 
уцртани су локалитети на којима су виђене модровране, посматрано је понашање 
појединачних јединки, а код свих локалитета су наведени карактеристични угрожаваjући 
фактори. 

Резултати 
Током 2007. је постављено 48 вештачких дупљи, што је са већ постојећих 49 дупљи, 

које су постављене протеклих година трајања активности, износило укупно 97 вештачких 
дупљи.  
 
Табела 4. Број постављених кућица за гнежђење модровране Coracias garrulus 

у Војводини током 2007. 
Локалитет Број постављених кућица током 2007. 

Суботичко-хоргошка пешчара 11 
Мале Пијаце-Мали Песак-Капетански рит 10 
Поречје Златице и северни Банат 5 
Ново Милошево 3 
Кумане-Тараш 3 
Арадац 2 
Банаска Дубица 4 
Вршац-Селиште 1 
Вршачке планине-Сочица 3 
Делиблатска пешчара-Хатарица 3 
Делиблатска пешчара-Мали песак 3 
 

С обзиром на то да је известан број дупљи био неупотребљив (оштећене или 
нестале), до почетка гнежђења је 76 било у погодном стању за гнежђење. У дупљама је 
забележено присуство 8 врста (7 врста птица и једна врста инсеката). Од укупно 
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постављених 76 вештачких дупљи, 54 дупље су биле заузете, што представља 71% од 
укупног броја постављених дупљи. Модровране су заузеле 17 дупљи, од којих је у 9 
дупљи констатовано успешно гнежђење. Све заузете дупље су биле на подручју 
Суботичко-хоргошке пешчаре, Малих Пијаца - Малог Песка - Капетанског Рита и 
северног Баната. Кућице које су постављене јужније од Јазова, модровране нису 
заузеле. Табела 5. представља приказ заузетости дупљи од стране модровране, 
разликујући локалитете по томе да ли су дупље постављене на локалитетима за које 
постоје подаци о гнежђењу и у последњих десет година, или само за период од пре 
више од 10 година. 

 

Табела 5. Број постављених и заузетих дупљи за модровране Coracias garrulus током 2007 

 Укупан број 
дупљи А Б Ц Д 

Укупан број 
постављених дупљи 76 46 24 22 30 

Број заузетих дупљи од 
стране животиња 54 36 20 16 18 

Удео заузетих у укупном 
броју постављених 71 % 78 % 83 % 72 % 60 % 

Број дупљи заузетих од 
парова модровране 17 17 6 11 0 

Удео заузетих од стране 
модровране у укупном 

броју заузетих 
22 % 37 % 25 % 50 % 0 % 

А - број  постојећих дупљи на локалитетима за које постоје подаци о гнежђењу у периоду 
1997-2007, Б -  број  дупљи који су постављене до 2007. на локалитетима за које постоје 
подаци о гнежђењу у у периоду 1997-2007, Ц -  број  дупљи који су постављене током 
2007. на локалитетима за које постоје подаци о гнежђењу у периоду 1997-2007, Д - број  
постојећих дупљи који су постављене током 2007. године на локалитетима за које постоје 
подаци о гнежђењу само за период пре 1997.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7: Одрасла 
модроврана на 
активној вештачкој 
дупљи 
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Процентуално највећа заузетост дупљи од стране модровране констатована је на 
локалитетима на којима је у последњих десет година забележено гнежђење поменуте 
врсте, у дупљама које су постављене током 2007. (прва година постављања дупљи; 
Табела 1). Уочена је правилност која се огледа у томе да су модровране заузимале 
дупље које су постављане у току 2007. у периоду пре почетка заузимања ревира од 
стране модроврана, претежно у првој половини маја. У том периоду су старе, већ 
постојеће дупље биле заузете од стране других врста које започињу гнежђење пре 
доласка модроврана (чворак Sturnus vulgaris и пољски врабац Passer montanus су 
заузели 44,44 % од укупног броја заузетих дупљи). На локалитетима са којих су 
модровране нестале (више од десет година није констатовано њихово гнежђење), није 
забележено гнежђење ни током 2007. Иако поменути локалитети представљају станишта 
са погодним условима за живот и репродукцију ове врсте, претпостављамо да, поред 
недостатка дупљи за гнежђење, постоји и неки други фактор који утиче на нестајање ове 
врсте.  

 

Слика 8: Младунац модровране извирује из кућице 
 

Табела 6. Успешност гнежђења модровране Coracias garrulus у постављеним вештачким дупљама 
Број јаја 
у леглу 

Укупан 
број 

легала 

Укупан број 
излеглих 
младунаца  

Укупан број 
излетелих 
младунаца  

Успешност 
гнежђења (%) 

2 3 2+0+0 2 33,3  
3 5 3+3+0+0+0 3+3 40  
4 3 4+3+3 3+3+3 75  
5 3 5+5+5 5+5+5 100  
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Укупан број јаја у вештачким дупљама је био 48, у просеку 3,43 по леглу, док је укупан 
број младунаца у дупљама био 33, што је у просеку износило 3,67 по леглу. Укупан број 
излетелих младунаца је био 32 - просечно 3,56 по леглу. Уочен је изузетно низак 
морталитет младунаца, свега 3%.  
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Слика 9. Линеарно повећање успешности гнежђења у зависности од бројa јаја у гнезду  

 
Током активности које су трајале од средине априла до средине маја 2007. 

забележено је укупно 24 територије у истраживаним деловима Војводине. Прстенован  је 
31 младунац. Најмања удаљеност између две дупље у којима су се модровране успешно 
гнездиле је била 94 m, а разлика у данима између почетка гнежђења код првог и 
последњег легла је била најмање 36 дана. У три случаја је евидентирано да је 
модроврана заузела дупљу након гнежђење друге врсте: у једном случају је то била 
ветрушка Falco tinnunculus, а у два чворак Strunus vulgaris. 

Остали локалитети гнежђења 
Током 2007. појединачне модровране су посматране и на подручјима ван којих су 

постављане дупље. То су потенцијална места гнежђења (гнездо није тражено), на којима 
ће вештачке дупље, ради лакшег гнежђења, бити постављане током 2008. Наведена су у 
табели 7. 

Табела 7. Посматрања модровране у Војводини током 2007. ван познатих локалитета гнежђења 

Датум Локалитет Број јединки 

23.05.2007. Дел. пешчара, Воловска паша 1 на жбуну 
21.06.2007. Дел. пешчара, уз Дубовачки рит 1 на ел. жици 
5. 6.2007. Бочар 1 на ел. жици 
14. 7. 2007. Окањ, Меленци 1 на ел. жици 
20. 08. 2007. околина Ченте 1 на ел. жици 
21.08.-03.09.2007. околина Пећинаца, ка Суботишту 1 на ел. жици 
12. 09. 2007. Дел. пешчара, степа код Дубовца 1 на ел. жици 
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Закључци 
На подручју Војводине од 2002. године можемо констатовати повећање 

бројности модроврана захваљуљући акцији постављања вештачких дупљи на 
стаништима измењених еколошких карактеристика. Процењујемо да се у Војводини 
2007. гнездило око 30 парова, а главна станишта остају: 

1. Суботичко-хоргошка пешчара 
2. Слатине код Малих Пијаца, Малог Песка и Капетанског рита 
3. Слатине северно и источно од Новог Кнежевца 
4. СРП „Пашњаци велике дропље“ и поречје Златице 
5. Делиблатска пешчара 
Утврђено је да недостатак природних дупљи представља битан фактор у смањењу 

бројности у оквиру популације ове врсте, али, уједно и фактор на који се може најлакше 
утицати.  У будућности је неопходно ставити акценат на активности који би допринеле 
јачању постојеће популације, као и на формирање еколошког коридора са могућим 
стаништима. Такође би било пожељно израдити план заштите ове врсте, преко кога би 
се утицало првенствено на очување њених станишта (екстензивирање пољопривреде, 
враћање што већег броја животиња на испашу, спречавање узоравања ливада и 
пашњака), као и на остале угрожавајуће факторе. Велики допринос повећању бројности 
популације и заштити ове врсте би пружила едукација локалног становништва на свим 
нивоима 

Слика 10: Одрасла модроврана на пашњаку уз Дубовачки рит у 
репродуктивном периоду (јун 2007). 

 

Захвалница 
Захваљујемо се члановима Друштва за заштиту и проучавање птица Војводине и  

Удружења љубитеља природе „Riparia“ који су својим радом дали велики допринос у 
реализацији наведених активности, посебно Оту Секерешу и Ференцу Мартону. 
 
Учесници у реализацији: Завод за заштиту природе Србије РЈ Нови Сад, 

Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине. 
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Тема 6: 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» 
Предео изузетних одлика «Суботичка пешчара» одликује мозаичан распоред 

песковитих и лесних подручја са благо заталасаним динским рељефом. Преовлађујућу 
компоненту у биљном покривачу Суботичке пешчаре престављају травна и шумска 
вегетација на песковима. 

Заштићено добро ПИО «Суботичка пешчара» представља једно од последњих 
подручја пешчарско-степске вегетације, чије травне површине  омогућавају опстанак 
степским врстама какво је и слепо куче (Spalax leucodon) (Слика 1). Травне површине 
страдају најчешће преоравањем и пошумљавањем, што доведи до смањење ареала 
свих степских врста. 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 дати режими и мере 
заштите. Између осталог на простору ПИО «Суботичка пешчара» није дозвољено 
преоравање ни пошумљавање травних станишта. Упркос Уредби у децембру 2002. 
године дошло је до преоравања делова заштићеног добра и том приликом су преорана и 
станишта слепог кучета.    

Слепо куче данас 
насељава  у Панонској 
низији дисјунктан 
ареал, тако да га 
налазимо на 
Делиблатској пешча-
ри, 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 
кимењака Србије, а 
налази се и на листи 
глобално угрожених 
врста, са статусом VU 
D2  (IUCN, 2006.) 

Слика 1: Spalax leucodon 
 

Врста Spalax leucodon је типичан представник фауне сисара травних заједница. 
Начин исхране овог глодара у вези је са специфичностима његове животне форме и 
специфичностима еколошке нише коју у животном простору заузима. Целокупна 
морфофизиолошка организација омогућава му проналажење подземних делова биљака 
којима се храни. Током ових активности око проналажења хране, слепо куче 
перманентно проширује систем подземних ходника у којима живи, стварајући при томе 
непрекидно нове хумке од ископане земље. Оваква 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 
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аерацији земљишта док константна копачка активност доприноси процесу мешања 
различитих слојева земљишта. 

Карта 1: Карта истраживаног са положајем регистрованих локалитета  
 

Наш рад на мониторингу популације слепог кучета започео је 2005. године када су 
констатована 4 поменута микролокалитета и избројане су хумке. Наредне 2006. године 
настављена су истраживања  како би се регистровали сви локалитети на којима живи 
слепо куче.Током те 2 године уочили смо да су локалитети L4 и L5 највећи и по 
површини и по броју хумки (табела 1 и 2). 

Табела 1: Преглед свих забележених локалитета са површинама 

Локалитет Површина (ha) 

L0 0,09 
L1 0,71 

L2a 0,65 
L2b 0,60 
L3 0,57 
L4 8,84 
L5 5,99 
L6 1,06 
L7 0,05 

Укупно: 19,46 
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Табела 2. Број регистрованих хумки по локалитетима током 2006. године 

Локалитети регистровани 
током 2006. године 

Број регистрованих 
хумки 

L0 22 
L4 411 
L5 522 
L6 100 
L7 50 

Укупно: 1117 

 
Сви регистровани локалитети налазе се у делу пограничне зоне око Јасеновачке 

шуме која је под режимом  заштите I степена (само се локалитет L6 налази у режиму 
заштите II степена (карта 1.). Негативне последице преоравања 110 hа делова ПИО 
«Суботичке пешчаре» током 2002. када су преорана и станишта на којима живи ова 
врста а која се налазе у режиму заштите I степена, још увек су присутне. И поред 
ревитализације која се спроводи већ четврту године још увек сва станишта нису 
ревитализована. 

На свим регистрованим локалитетима бројане су хумке да би се пратила активност 
животиња. 

Током 2007. године наставили смо праћење  копачке активност животиња на свим 
локалитетима. Циљ нашег рада је да се потврди активност слепог кучета на утврђеним 
локалитетима и прегледа цео простор ради евентуалног утврђивања нових локалитета. 
Зато смо у 3 наврата, током марта, јула и септембра пребројали све новоформиране 
хумке. Карта 2. показује број хумки током марта месеца.  

Карта 2. Број хумки по локалитетима, март 2007 
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Пребројавање хумки на локалитетима велике површине какви су L4 и L5 вршено је 
ограђивањем квадрата 10X10 метара (слика 2), унутар којих су бележили већ 
формиране хумке. Затим смо све забележене хумке пограбили. Сутрадан смо бележили 
новоформиране хумке. Овакав начин бројана вршен је у јесен јер смо тада констатовали 
велики број свежих хумки. Током пролећа смо детаљно препешачили цео терен и 
избројали хумке јер их је било релативно мало те није било потребе за формирањем 
квадрата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 2: Формирање квадрата на 

локалитетима L4 и L5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 3: Једина регистрована хумка 

на локалитету L0 у јулу месецу 
 

Пребројавање хумки током марта месеца вршено је у 2 наврата. Први дан смо 
забележили број старих, односно хумки које смо затекли на терену. Тог дана смо 
ограбуљали све забележене хумке и сутрадан бројали новоформиране. Са карте 2 и из 
табеле 3, види се да су се нове хумке појавиле само на локалитетима L0 и L1. Карта 2 
показује да су се нове хумке на локалитету L0 шириле у 3 правца, укупно 43 хумке. На 
локалитету L1, нешто јужније, формирала се група од 24 нове хумке што показује правац 
кретања животиња. На осталим локалитетима није било новоформираних хумки.   

Крајем јула месеца 2007. године вршили смо грабуљање хумки на свим утврђеним 
локалитетима. Следећег дана констатована је само једна свежа нова хумка (слика 3) и 
то на локалитету L0 (табела 3).  Вероватни разлог ове смањене активност је велика 
суша током лета 2007. године. 

Следеће бројање хумки вршено је у септембру (карта бр. 3). Тада бележимо 
повећану копачку активност, која је посебно изражена на локалитетима највеће 
површине какви су L4 и L5 (табела бр.3), што је било и очекивано. Генерално на свим 
локалитетима смо забележили већи број новоформираних хумки, односно повећану 
копачку активност. 
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Табела 3: Број пребројаних хумки по локалитетима током 2007. године 

Локалитети Број хумки у марту Број хумки у јулу Број хумки у септембру

L0 50 (затечене)+43 (нове) 1 (нова) 34 (нове) 
L1 13 (затечених)+24 (нове) - 23(нове) 

L2a 19 (затечене) - 6 (нове) 
L2b 12 (затечене) - 12 (нове) 
L3 17 (затечене) - 16 (нове) 
L4 16 (затечене) - 102 (нове) 
L5 37 (затечене) - 307 (нове) 
L6 - - - 
L7 - - - 

 
Занимљиво је да је три пута већи број хумки регистрован на мањем локалитету - L5 

(табела бр.1) у односу на локелитет L4. На локалитету L0, једини који је имао нову хумку 
током јулског пребројавања, сада смо регистровали 34 нове хумке на 2 блиска места 
(7+27). У близини локалитета L1, источно, формирала се група од 3 нове хумке. На 
самом локалитету је забележених 20 нових хумки. Локалитети L2а и L2б су приближно 
исте величине и на њима су констатоване свеже хумке и у пролеће и у јесен. Занимљиво 
је да је  локалитет L3  удаљенији и изолованији од локалитета L0, L1, L2а и L2б, али смо 
на њему пребројали  хумке и у пролеће (17) и у јесен (16 нових). Најудаљенији 
локалитети су L6 и L7. На њима нисмо регистровали ни једну нову хумку, ни током 
пролећа ни јесени. На овим локалитетима постоје хумке које смо бројали ранијих година, 
али новије активности није било. Занимљиво је да су то локалитети који су релативно 
мале површине а на њима је током 2006. године регистрован већи број хумки у односу 
на површину (табела 1 и 2). 

Карта 3: Регистроване новоформиране хумке током септембра 2007.године 
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Упркос веома сушној години и смањеној активности животиња током летњег периода, 
сматрамо да је популација слепог кучета на простору ПИО «Суботичка пешчара» 
стабилна. Након трогодишњег пребројавања хумки на утврђеним локалитетима може се 
рећи да је ова популација витална и да ће опстати. У прилог овоме треба додати и 
санирање негативних последица преоравања равитализацијом делова ПИО «Суботичка 
пешчара» који се поклапају са стаништем слепог кучета.  

У будућим истраживањима требало би покушати утврдити број животиња које живе 
на овим локалитетима. Поред тога наставићемо праћење копачке активности. 

 
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 

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. 

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 локалитетина је насељено укупно 75 дабар, 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 које је представљена бар кодом 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. 
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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; 
 Праћење имиграције и емиграције у односу на суседне државе; 
 Дисперзија; 
 Праћење узрока смртности. 

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 
Маркирање реинтродукованих јединки микрочиповима омогућило је праћење 

индивидуалне судбине свих даброва насељених на оба локалитета (Засавица и Обедска 
бара). До сада је поновно декодирано (идентификовано) укупно десет даброва, од чега 
девет мртвих јединки и једне живе. На подручју Засавице су декодиране три мртве и 
једне жива јединка. Од даброва несељених на подручју Обедске баре, на самом 
заштићеном подручју је декодирано укупно четири јединке, и још две изван граница 
(Богатић и Шабац), али се ради о дабровима пореклом са овог локалитета. Свих шест 
јединки су пронађене угинуле. 

Декодирани даброви су пружили веома важне информације о дисперзији и брзини 
ширања врсте на подручју Војводине. 

Карта 4 : Дистрибуција територија европског дабра у Војводини 
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Трансекти 
Мониторинг популације даброва реинтродукованих на Засавицу и Обедску бару је 

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 преиоду (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 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. 

Овом 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. 

Осим судбине насељених даброва и њихових потомака, мониторингом на подручју 
Војводине су обухваћене и јединке које су код нас доспеле имиграцијом, пре свега са 
територије суседне Мађарске. Све ове јединке су посебно бележене. 

Такође, мониторингом је забележен и први случај емиграције даброва насељених код 
нас. И ова јединка је посебно евидентирана. 

Табела 4. Активне територије европског дабра на подручју Војводине 
 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 Засавица II (Засавица) Хумка 
7 Ваљевац I (Засавица) Хумка 
8 Ваљевац II (Засавица) Хумка 
9 Богаз I (Засавица) Јазбина 

10 Богаз II (Засавица) Јазбина 
11 Ваљевац (канал) Јазбина 
12 Засавица I (канал) Јазбина 
13 Раденковић (канал) Јазбина 
14 Битва Јазбина 
15 Сава (Лаћарак) Јазбина 
16 Глушци Јазбина 
17 Купиново Јазбина 
18 Платичево Јазбина 
19 Јасенска Јазбина 
20 Богојево* Хумка 
21 Опово Јазбина 
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До сада је мониторингом потврђено укупно 21 активна територија на подручју 
Војводине. Од тог броја приближно поливина (10 територија) се налази на подручју СРП 
Засавица (Карта 4, Табела 4). 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 5). 

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 90-100 даброва од укупно 140-150 колико се процењује за целу територију 
Србије, што практично износи 2/3 укупне популације. 

Табела 5. 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 
 

Регистрована је веома изражена градитељска активност. Од укупно 21 регистрованих 
територија на подручју Војводине, даброви су на осам територија подигли хумке, док су 
на 13 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. 

Регистроване се такође и седам брана, од којих четиру 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 3m 
(Ваљевац и Глучци) па до преко 30m на Батару (Табела 6).  

Табела 6. 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 

 

Праћење имиграције и емиграције 
Обзиром да су сеседне државе (Хрватска, Мађарска, Румунија и недавно Босна и 

Херцеговина) реализовале пројекте реинтродукције дабра на својом територијама, 
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отворена је могућност и спонтаног насељавања имиграцијом са простора ових земаља а 
пре свих Мађарске због непосредне близине једног од локалитета (Геменц код Баје). Ову 
тезу потврђује и чињеница да су већ две (мртве) јединке регистроване на подучју Бачке 
и то једна у околини Сивца на Великом Бачком Каналу, односно околини Апатина на 
Дунаву. 

Средином децембра 2005. године је регистрована и прва територија на овом 
подручју. Наиме, у непосредној околини Богојева регистрована је хумка у плавној зони 
Дунава. Због географске близине границе са Мађарском, односно поменутог локалитета 
у околини Баје, основано се може претпоставити да ова породица има имиграционо 
порекло. 

Нажалост, ова породица је пролећа 2006. године напустила ову територију због 
екстремно високог водостаја Дунава. Породица се вероватно населила негде на десној 
обали Дунава, и треба је поново ловирати и мапирати. 

Осим природне имиграције, забележен је и први случај емиграције са подручја наше 
земље. Наиме, марта 2007. године на реци Сави у околини Брчког у Босни и 
Херцеговини, пронађена је једна субадултна јединка удављена у рибарској мрежи. 
Обзиром да регистрована животиња није микрочипована, може се поуздано закључити 
да се ради о јединки рођеној код нас. Географска близина Засавице, указује да се 
вероватно ради о дабру пореклом са овог локалитета.  

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 Војодини донели на свет већ маја 2004. године, 
створили су се услови за перманентну дисперзију са локлалитета примарне 
реинтродукције, на околна повољана станишта. 

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

Најмања регистрована удаљавање од самог места пуштања је регистровано на 
Засавици, и износи свега 1m. 

Удаљеност на коју диспергују даброви указује на релативно брзо ширење у 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 17 угинулих јединки. Од тог броја две угинуле јединке су биле 
имиграционог порекла (стигле са подручја Мађарске). Укупно 15 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). Једана 
угинула јединка је регистрована као емигрант. Она је пореклом са Засавице, и 
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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 10 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 14 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. 

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 
прецизно утврдити узрок (неутврђено), предаторе, одстрел и акциденте (страдања у 
саобраћају и рибарским мрежама). 

Од укупно 17 пронађених даброва, њих шест (или приближно 35%) је угинуло од 
болести или инфекција, што је овај узрок издвојило као најучесталији. На основу 
прегледа тела који је извршен, поуздано се може тврдити да је још четири јединке 
(приближно 24%), 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 
29% свих регистрованих случајева. 

Одстрел и предатори су били одговорни за смрт по једне јединке, односно сваки са 
по приближно 6% од укупно регистроване смртности. 

предатори
6%

акциденти
29%

неутврђени
24%

болести
35%

одстрел
6%

Графикон 1: Узроци смртности дабра 
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На основу регистрованих узрока смртности може се закључити да је природно 
(болести, инфекције, предатори) угунуло приближно 2/3 даброва, односно за око 1/3 
смртносни се може рећи да је антропогено условљена (саобраћајни акциденти, 
дављење у рибарским мрежама и одстрел). 

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. 
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 2007. 
године. Процена бројности се код даброва изражава као бројност у зимском периоду 
(пре наредне репродукције), и у 2007. години за територију Војводине она се процењује 
на приближно 90-100 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 140-150 јединки. Према 
томе, приближно 2/3 актуелне бројности популације дабра се налази на територији 
Војводине.  

Исти позитиван популациони тренд се очекује и наредних 3-5 година, као и ширење 
популације даброва 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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