


В О Ј В О Д И Н А

МАЂАРСКА

РУМУНИЈА

Х
РВ

АТ
С

К
А

Izdava~: Turisti~ka organizacija „Apatin”, 25260 Apatin, Petefi [andora 2/A, tel.: +381 25 772 555
Za izdava~a: \uki} Mile, direktor

Tekst: \uki} Mile
Fotografije: @ivota ]iri}, Jovan Lakato{, Jaroslav Pap

[tampa: „BIROGRAF” Apatin, La|arska 65, tel.: +381 25 772 506, 773 068, 778 333

Turisti~ka organizacija „Apatin” Turisti~ka organizacija Sombor

Specijalni rezervat prirode “Gorwe Podunavqe„



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ
„ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ”...

...је заштићено природно добро које се простире 
на територији општина Сомбор и Апатин, укупне 
површине 19648 ха, од 1433-1367 км тока Дунава.

Заједно са парком Копачки рит (Република 
Хрватскa) и парком Геменц (Република Мађарска), 
чини јединствен и, сигурно, један од најзначајнијих 
паркова у Европи.

Основна карактеристика Резервата су непрегледне 
поплавне шуме (црна и бела топола, црвена и бела врба 
и на вишим подручјима храст лужњак, вез и пољски 
јасен уз, многобројне, друге врсте), безбројни рукавци 
и канали као и велики број бара и ливада. 

Све заједно представља природно станиште за 
заједницу ритских животиња, коју чине: ритски јелен, 
дивља свиња, лисица, срна, дивља мачка, видра и многе 
друге, затим велики број птица мочварица и орлова, 
од којих су неке (црна рода, орао белорепан) праве 
реткости као и не мали број птица певачица. Други 
низ те заједнице чине рибе, водоземци, гмизавци и 
инсекти.

Смештен уз реку Дунав у близини градова Сомбор 
и Апатин, добро повезан комуникацијама, представља 
прави еколошки и туристички драгуљ.





СИСАРИ
На просторима Специјалног резервата природе „Горње 

Подунавље”, налази се врло специфичан распоред биљних 
формација, што је условило изузетно богат животињски свет. 

У Резервату живи 51 врста сисара, од којих је свакако нај-
познатији ритски јелен, затим дивља свиња, срна, лисица, дивља 
мачка, зец, ласица, твор, куна златица, куна белица, јазавац и више 
врста ситних сисара – волухарица, шумских мишева, бизамских и 
сивих пацова и друго.

Посебно место заузима видра која је врло ретка и налази се на 
црвеној листи заштите.
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ПТИЦЕ
Специјални резерват природе „Горње Подунавље” има једну од 

најразноврснијих и најбогатијих фауна птица у Европи. Укупно 
280 врста птица стално или повремено борави у Резервату, од чега 
је чак 145 врста птица гнездарица. Њихов укупан број прелази 
цифру од више десетина хиљада примерака. 

Од посебног значаја су црна рода, која је проглашена за природну 
реткост и налази се на свим међународним листама угрожености 
и орао белорепан, који је највећа птица грабљивица у Европи и 
такође је на свим међународним листама угрожености. 

Чак 220 врста птица из „Горњег Подунавља” налази се на црвеној 
листи заштите, а од тога је 160 врста проглашено за природну 
реткост. 

Поменимо само неке од многобројних птица које се гнезде или 
бораве у мочварама „Горњег Подунавља”: дивља гуска, дивља 
патка, неколико врста чапљи, галебови, чигре, велики вранац, 
корморан, лиска, водомари, бела сеница, велика сеница, славуј, 
све врсте врана и многе друге.
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РИБЕ
У Дунаву и ритовима и барама око Дунава на простору 

Специјалног резервата природе „Горње Подунавље”, забележено је 
преко 50 врста риба (што аутохтоних, што риба насељених у воде 
Дунава са других простора – од Русије до Северне Америке).

Од 22 рибље врсте које се налазе на списку врста за црвену листу 
заштите, у Резервату је присутно 16 врста, од којих су неке праве 
реткости (чик, балавац, вретенар, гавчица, источна говедарка), 
а остале  (кечига, штука, мрена, шаран, јегуља, манић, смуђ) 
представљају природно богатство које је у рекама Европе све ређе 
и свакако га треба сачувати.
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ВОДОЗЕМЦИ
Поред великог броја сисара, птица и риба у Специјалном резер-

вату природе „Горње Подунавље” је присутно 11 врста водоземаца 
и девет врста гмизаваца. 

Због ненарушеног природног станишта, њихова бројност је врло 
велика.

Водоземци: велики подунавски мрмољак, мали мрмољак, затим, 
жабе (црвенотрби мукач, обична чешњарка, обична крастава жаба, 
зелена крастава жаба, гаталинка, шумска жаба, зелена жаба, мала 
зелена жаба, велика зелена жаба).

Гмизавци: четири врсте гуштера (слепић, обични зелембаћ, 
ливадски гуштер, зидни гуштер), четири врсте змија, (смук, 
смукуља, белоушка, рибарица) и једна врста корњача (барска 
корњача). 

Поред тога у Резервату егзистира велики број пужева. 
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ИНСЕКТИ
У поплавним шумама Специјалног резервата природе  „Горње 

Подунавље” налази се и станиште око 60 врста дневних лептира, 
од којих су 32 врсте означене као значајне, 19 врста је у категорији 
„рањивих“, 10 врста је сврстано у категорију ретких, а три врсте су 
стављене на црвену листу као изузетна реткост. 

Посебно треба истаћи лептира пресивалица, који се може наћи 
једино на овим просторима.

Поред лептира у води и влажним стаништима присутне су и 
стотине других инсеката (комарац, водени шкорпион, водена 
стеница, водени цвет, буба маре, бумбари, пчеле, осе, мрави) који 
својим изгледом, живописним бојама и неке од њих, савршеним 
летом, Резерват чине потпуним и непоновљивим. 

Посебно треба истаћи вилин коњица који због свог специфичног 
лета и прекрасних боја представља, уз пресивалицу, најлепши део 
ове популације у поплавним шумама Резервата.
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БИЉНИ СВЕТ
Због мале надморске висине (80м - 84м) биљни свет у Специјалном 

резервату природе „Горње Подунавље”, се развија под утицајем 
поплавних вода, па у „Горњем Подунављу” имамо развијене 
заједнице: од водених, мочварних, ливадских, ритских, плавних 
шума, до сувих шума храста лужњака на вишим просторима. 

Нека стабла су због своје старости и величине заштићена (азијски 
платан, стар преко 160 година, чија је висина стабла 30м, обима 
4,20м, затим вез, старости 150 година, висине 27м, обима 4,50м, 
маклура, старости преко 140 година, висине 18м, обима дебла 
3,30м, за коју је кaрактеристика да врло ретко расте као стабло, јер 
је најчешће, у природи, жбунаста биљка.

Уз обиље водених површина 
(Дунав, рукавци, канали, баре и 
ритови) и ливада велике простор-
не и вегетацијске разноликости, 
„Горње Подунавље” пружа место 
заклона, заштите и размножавање 
врло богатог животињског света. 

Све заједно представља при-
родну географску целину која 
испуњава све услове да се сматра 
изузетним подручјем за очување 
природе у њеном изворном, не-
такнутом облику.
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