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Угрожене врсте

Угрожене врсте 
Правни основ
аштита природе усмерена је на очу -
вање биолошке, геолошке и предеоне 
разноврсности, представља мулти-
дисциплинарни приступ управљања 
природним богатствима, настао 
у циљу решавања све бројнијих 

проблема у природи.
Заштита природе у Републици Србији уре-

ђена је Законом о заштити природе („Службе-
ни гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 
91/10 испр. и 14/16). Законом се штити при-
рода на целој територији Републике Србије. 
Природу штитимо на различите начине, преко 
успостављања заштићених подручја, еколошке 
мреже, заштитом станишта и дивљих врста, 
контролом развојних активности, коришћења 
природних ресурса, као и изградњом објеката 
и уређења простора кроз ограничења, забране 
или смернице. Затим, подстицањем развојних 
програма, планова и пројеката којима се утиче 
на очување облика, појава и процеса, у оквиру 
живих организама.

Једна од најважнијих, најделотворнијих и ује-
дно најпрепознатљивијих мера заштите и очува-
ња природе је заштита дивљих врста и њихових 
станишта. На основу члана 74. Закона о заштити 
природе забрањено је „коришћење, уништа-
вање и предузимање других активности којима 
би се могле угрозити строго заштићене врсте 
биљака и животиња и њихова станишта“, одно-
сно забрањено је „угрожавати или  уништавати 
њихова станишта“. Било какви пољопривредни 
радови који подразумевају на пример култива-
цију пашњака у потпуности ће уништити стани-
шта наведених строго заштићених и заштићених 
врста. Активности на планирању и примени 
агротехничких мера на предметним парцелама у 
значајној мери представљају кршење наведених 
одредби овог Закона.

Правилником о проглашењу и заштити 
строго заштићених и заштићених дивљих 

врста биљака, животиња и гљива („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 05/10 и 47/11) 
је дефинисана заштита строго заштићених и 
заштићених врста на територији наше државе, 
и то, између осталог, кроз забрану њиховог 
уништавања и предузимања свих активности 
којима се могу угрозити дивље врсте и њихова 
станишта (чл. 4. и 6.).

У Правилнику о критеријумима за издвајање 
типова станишта, о типовима станишта, осе-
тљивим, угроженим, ретким и за заштиту при-
оритетним типовима станишта и о мерама за-
штите за њихово очување („Службени гласник 
Републике Србије“, број 35/10) су дефинисани 
типови станишта на територији Републике Ср-
бије који су приоритетни за заштиту са мерама 
њиховог очувања.

Присуство строго заштићених и заштићених 
врста и типова станишта приоритетних за 
заштиту је један од основних критеријума за 
издвајање еколошки значајних подручја, које 
је ближе дефинисано Уредбом о еколошкој 
мрежи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 102/10). Еколошка значајна подручја 
и коридори који их повезују, за подручје 
Војводине, су идентификовани у Бази података 
еколошке мреже у Покрајинском заводу за 
заштиту природе.

Битно је напоменути да се на основу чла-
на 265. Кривичног законика („Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 85/05, 88/05-испр., 
107/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и  
108/14) уништавање или оштећење заштиће-
ног природног добра (у коју категорију спадају 
и заштићене врсте и приоритетни типови ста-
ништа за заштиту) сматра кривичним делом.

Контрола сакупљања, коришћења и 
промета дивљих врста флоре, фауне и 
гљива.

Како би се обезбедило одрживо коришћење 
заштићених врста и спречило сакупљање 
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истих из природних станишта у количинама 
и на начин који би угрозио њихов опстанак, 
структуру и стабилност животних заједница, 
донешена је Уредба о стављању под контролу 
коришћења и промета дивље флоре и фауне 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 
31/05, 45/05 –испр., 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11). 
Овом уредбом одређене су дивље врсте 
флоре, фауне и гљива чије се сакупљање из 
природних станишта, коришћење и промет 
ставља под контролу, као и одређује висина 
накнаде за њихово коришћење. 

Контрола сакупљања, коришћења и промета 
заштићених врста подразумева:

•  мере заштите и услове сакупљања, огра-
ничења и забране сакупљања, коришћења 
и промета заштићених врста,

•  праћење стања популација заштићених вр-
ста у природним стаништима,

•  анализу испуњености услова за издавање 
дозвола за коришћење заштићених врста, 

•  евиденцију података о издатим дозволама, 
као и количинама које су на основу издатих 
дозвола сакупљене.

За издавање дозвола министарство надле-
жно за послове заштите животне средине 
спроводи јавни конкурс, на који имају право 
да се пријаве како физичка, тако и правна 
лица и предузетници. Дозволу за сакупљање 
и стављање у промет заштићених врста издаје 
Министарство, по претходно прибављеном 
мишљењу Покрајинског завода за заштиту 
природе, уколико се сакупљање планира на 
подручју Војводине. Годишње се утврђују врсте 
и контигенти дивље флоре, фауне и гљива које 
се могу скупљати у датој години. Мониторинг 
заштићених врста врши Покрајински завод 
за заштиту природе. Уколико се процени да 
је дошло до смањења бројности одређене 
популације заштићене врсте, у мери која би 
могла да угрози врсту, односно поремети стру-
ктуру и стабилност њене животне заједнице, 
Министарство, на предлог Завода посебном 
Наредбом ставља забрану на сакупљање те 
врсте у текућој години. Тако је у оквиру врста 
које су утврђене поменутом уредбом, за 2016. 

годину дат списак од 98 заштићене врсте ди-
вље флоре (63), фауне (9), лишајева (3) и гљива 
(15), са дозвољеним сакупљањем у одређеним 
количинама и на одређеним подручјима -  
окрузима. Количине се разликују од врсте до 
врсте, а крећу се у огромном распону од по 
нпр.: 1.000 kg ризома веприне (Ruscus aculea-
tus) и jезичасте кострике (Ruscus hypoglossum ), 
до 5.000.000 kg плода шипурка (Rosa canina) или 
300 kg поскока (Vipera ammodytes) до 800.000 
kg виноградарског пужа (Helix pomatia, сл. 1). 

Слика 1: Виноградарски пуж – законом регулисано 
сакупљање

За неколико врста из утврђеног списка, у 
току 2016. године сакупљање није дозвољено 
на подручју целе Републике, а за неке врсте 
постоје подручја – окрузи, на којима је за дату 
врсту забрањено сакупљање, нпр: трепљасти 
кантарион, (Hypericum barbatum), жута перу-
ника (Iris pseudoacorus) и медицинска пијавица 
(Hirudo medicinalis) забрањено је сакупљати 
на целој територији Републике Србије у току 
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2016. године, док је зелену жабу (Pelophylax kl. 
Esculenta, сл. 2) забрањено сакупљати у свих 
седам округа на подручју АП Војводине.

Сакупљање заштићених врста без дозво-
ле Министарства, изван периода прописаног 
Уредбом, у недозвољеним количинама и без 
потврде о стручној оспособљености, утврђује 
се приликом вршења инспекцијског надзора, а 
прекршај се кажњава новчаном казном.

Слика 2: Зелена жаба

CITES
конвенција о 
међународној 
трговини 
угроженим врстама 
дивље флоре и 
фауне

еодрживо коришћење природних 
ресурса, кроз неконтролисано саку-
пљање из природе, трговину и 
илегалне радње, попут криволова 
и кријумчарења дивљих врста, пре-

дставља најозбиљнију претњу по њихов опстанак, 
одмах после губитка природних станишта. Како 
би се међународна трговина дивљим врстама 
ставила под контролу и зауставило угрожавање 
популација дивљих врста и биодиврзитета на 
глобалном плану, 1973. године је у Вашингтону 
усвојена Конвенција о међународној трговини 
угроженим врстама дивље фауне и флоре - CITES 
(the Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora), Србија је од 2002. 
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године једна од 178 земаља потписница ове 
Kонвенције. CITES конвенција представља 
међународни споразум којим се обезбеђује 
међународна сарадња у заштити одређених 
врста дивље флоре и фауне од прекомерне 
експлоатације путем међународне трговине. То 
подразумева да се у свим земљама чланицама 
примењује јединствен поступак увозних и 
извозних дозвола, регулисан националним 
законодавством и на тај начин је данас зашти-
ћено преко 30.000 врста биљака и животиња 
које су угрожене трговином.

Сходно Закону о потврђивању Конвенције 
о међународном промету угрожених врста 
дивље фауне и флоре („Службени лист Савезне 
Републике Југославије -Међународни уговори“, 
број 11/01), и на основу Закона о заштити 
природе, у Србији је усвојен Правилник о пре-
кограничном промету и трговини заштићеним 
врстама („Службени гласник Републике Срби-
је“, бр. 99/09 и 6/14) којим се ближе прописују 
услови под којим је могуће обављати увоз, 
извоз, трговину, узгој, и друге радње везане 
за прекогранични промет и трговину врста. 
Правилник такође садржи и списак врста 
дивљих биљака и животиња на које се односе 
мере контроле промета. Врсте које су наведене 
у прилогу I представљају врсте којима прети 
истребљење. Трговина примерцима ових врста 
дозвољена је само у посебним случајевима. 
Врсте набројане у прилогу II су оне којима 
не прети истребљење, али чија трговина 
мора бити контролисана, да би се избегло 
експлоатисање које би угрозило њихов 
опстанак, док прилог III садржи врсте које су 
заштићене на територији барем једне државе 
потписнице Конвенције.

У Србији се CITES Конвенција спроводи кроз 
низ националних прописа, који садрже одредбе 
које су чак и рестриктивније него одредбе саме 
Конвенције. Орган надлежан за спровођење 
Конвенције у Србији, односно за издавање 
дозвола за промет угроженим врстама дивље 
флоре и фауне је министарство надлежно за 
послове заштите животне средине. Група за 
спровођење CITES конвенције, а Покрајински 
завод за заштиту природе је стручна установа 

која је задужена за давање стручних мишљења 
везаних за издавање: 

•  увозних CITES дозвола, за увоз/уношење 
живих примерака, делова и деривата 
заштићених врста из додатака I и II CITES 
конвенције, 

•  извозних CITES дозвола, које се издају за из-
воз/изношење живих примерака, делова и 
деривата заштићених врста из додатака I, II 
и III  CITES конвенције, 

•  потврде за поновни извоз примерака 
који су претходно увезени у Републику 
Србију, дозвола за путујуће изложбе које 
омогућавају вишеструки прелаз границе 
и користе се за живе примерке, делове и 
деривате заштићених врста из додатака 
I, II и III  CITES конвенције које су део 
путујуће изложбе,

•  потврда које се издају као доказ да се 
примерци одређених заштићених врста 
из прилога Правилника налазе у закони-
том власништву, да су испуњени услови да 
се њима тргује у складу са законом или да 
се живи примерци законито премештају са 
једне на другу локацију унутар Републике 
Србије.

Слика 3: Зако
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Слика 4: Жуторамени амазонац

Како су птице веома популарне као кућни 
љубимци и украсне животиње, поједине зашти-
ћене врсте су атрактивне за одгајиваче и веома 
тражене код љубитеља птица, највећи број ми-
шљења које издаје Завод односи се управо на 
потврде, које по претходно прибављеном ми-
шљењу Завода, издаје Министарство као доказ 
да се примерци одређених заштићених врста 
налазе у законитом власништву, тј. да су испу-
њени услови да се њима тргује (продаја, купо-
вина, стицање у комерцијалне сврхе, излагање 
јавности ради стицања добити, коришћење у 
сврху стицања добити). (сл. 3 и 4). 

Органи за контролу и надзор су кључни за 
спровођење CITES Конвенције и националних 
прописа. Надзор врши Покрајинска инспекција 
за заштиту животне средине, гранична ве-
теринарска и гранична фитосанитарна инс-
пекција, царина, као и гранична и крими-
налистичка полиција.

Прописи који регулишу контролу промета 
заштићеним врстама у Републици Србији су:

•  Закон о потврђивању Конвенције о међу-
народној трговини угроженим врстама 
дивље фауне и флоре („Службени лист 
Савезне Републике Југославије-Међународни 
уговори“, број 11/01);

•  Закон о заштити животне средине (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, бр. 135/04, 36/09, 
36/09–др. закон, 72/09–др. закон, 43/11–
одлука УС и 14/16);

•  Закон о заштити природе („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 91/10  
испр. и 14/16).;

•  Правилник о прекограничном промету и трго-
вини заштићеним врстама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 99/09 и 6/14);

•  Кривични Законик (члан 265) законика („Слу-
жбени гласник Републике Србије“, бр. 85/05, 
88/05-испр., 107/05-испр., 72/09, 111/09, 
121/12, 104/13 и  108/14);

•  Царински закон („Службени гласник Репу-
блике Србије”, бр. 73/03, 61/05, 85/05-др.за-
кон, 62/06-др.закон, 63/06-испр. др. закона, 
9/10-одлука УС и 18/10-др.закон);

•  Царински закон („Службени гласник Републи-
ке Србије” бр. 18/10, 111/12 и 29/15);

•  Закон о царинској тарифи („Службени гласник 
Републике Србије “, бр. 62/05, 61/07 и 05/09);

•  Одлука о одређивању робе за чији је извоз, 
увоз, односно транзит прописано прибавља-
ње одређених исправа („Службени гласник 
Републике Србије “, бр. 32/15 и 109/15);

•  Закон о ветеринарству („Службени гласник Ре-
публике Србије “, бр. 91/05, 30/10 и 93/12);

•  Закон о добробити животиња („Службени гла-
сник Републике Србије “, број 41/09);

•  Закон о спољнотрговинском пословању („Слу-
жбени гласник Републике Србије “, бр. 36/09, 
36/11 - др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон);

•  Уредба о стављању под контролу коришћења 
и промета дивље флоре и фауне („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 31/05, 45/05 –
испр., 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11);

•  Правилник о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста 
биљака, животиња и гљива („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 05/10 и 47/11);
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•  Правилник о условима у погледу превозних 
средстава у којима се превозе животиње 
(„Службени гласник Републике Србије “, број 
14/10);

•  Правилник о врстама пошиљки које подлежу 
ветеринарско-санитарној контроли и начину 
обављања ветеринарско-санитарног прегле-
да пошиљки на граничним прелазима („Слу-
жбени гласник Републике Србије “, број 56/10);

•  Правилник о фитосанитарној контроли биља, 

биљних производа и прописаних објеката у 
међународном промету („Службени гласник 
Републике Србије “, бр. 32/10 ,32/11 и 57/14);

•  Наредба о одређивању граничних прелаза 
преко којих ће се вршити увоз и транзит по-
шиљки и пратећих предмета који подлежу ве-
теринарско-санитарној контроли („Службени 

гласник Републике Србије “, број 14/11).

На списковима Правилника о заштити строго заштићених и заштићених врста у Србији се 
налази 1.737 строго заштићених врста, и то: 1.107 животињских врста – сисара 50, птица 307, 
гмизаваца 18, водоземаца 18, риба 30, пауноликих животиња 73, инсеката 412, шкољка 1, пужева 60, 
прстенастих глиста 5; гљива 38, лишајева 37 и 630 биљних врста.

Биљке
а подручју Војводине налази се 149 
строго заштићених врста биљака, 
са 36 подврста, односно 203 за-
штићене врсте са 67 подврста.
Територију Града Новог Сада 

одликује присуство 27 строго заштићених, 
односно 22 заштићене биљне врсте и то на 
подручју Националног парка ,,Фрушка гора“, 

Специјалног резервата природе ,,Ковиљско 
– петроварадински рит“ који се целом 
површином налази у плавној зони Дунава, 
на његовом средњем току кроз Србију, као и 
простору Парка природе ,,Бегечка јама“ који 
се налази на левој обали Дунава код насеља 
Бегеч и обухвата плавно подручје између Ба-
чке Паланке и Новог Сада.
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СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ И ЗАШТИЋЕНЕ БИЉНЕ ВРСТЕ 
У ОКОЛИНИ НОВОГ САДА

Строго заштићене Заштићене

Adonis vernalis (гороцвет) Acorus calamus (иђирот)

Alisma gramineum (усколисна водена боквица) Anacamptis pyramidalis (пластак)

Allium atroviolaceum (тамнољубичасти лук) Cardamine parvifl ora (режуха)

Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata (саланчић) Carex acuta (шиљата оштрица)

Blackstonia perfoliata subsp. serotine (саланчић) Crataegus nigra (црни глог)

Callitriche palustris (водена брадица) Cyperus glomeratus (шиљ гроњасти)

Centaurea sadlerana (Садлеров различак) Eleocharis acicularis (игличаста зуква)

Daphne laureola (ловорасти јеремичак) Epipactis helleborine (калужђарка)

Equisetum fl uviatile (барски раставић) Galanthus nivalis (висибаба)

Glycyrrhiza glandulifera (жлездасти сладић) Gentiana pneumonanthe (мала свећица)

Hippuris vulgaris (борак) Leucojum aestivum (дремовац)

Hottonia palustris (ребратица) Limodorum abortivum (остружница)

Iris sibirica (сибирска перуника) Limosella aquaticа (водушка)

Kitaibela vitifolia (кадивка) Lindernia procumbens (љубор)

Lathyrus palustris (граор модри) Melampyrum barbatum (челинац)

Marsilea quadrifolia (разноротка) Orchis tridentata (мали каћунак)

Notholaena marantae (пљевика) Platanthera bifolia (вимењак)

Nuphar lutea (жути локвањ) Sternbergia colchicifl ora (бабалушка)

Nymphea alba (бели локвањ) Stratiotes aloides (тестерица)

Orchis laxifl ora subsp. palustris (велики каћунак) Trapa natans (водени орашак)

Potamogeton acutifolius (оштролисна ресина) Trinia ramosissima (бедринец)

Potamogeton nodosus (пливајућа ресина) Utricularia australis (мешинка)

Potamogeton pusillus (мала ресина)

Pulsatilla vulgaris subsp. grandis (велика саса)

Scirpus triqueter (зука тространа)

Sedum sartorianum (панонски јарић)

Urtica kioviensis (барска коприва)
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Слика 5: Ребратица                       Слика 6: Водушка

Ребратица (Hottonia palustris), крајње угро-
жена врста у флори Србије насељава спороте-
куће или стајаће плитке воде. У Србији је забе-
лежена у околини Бездана, Сенте, Бечеја, Новог 
Сада, Каћа, Футога, Шида, Моровића, Жупањца, 
на Засавици, уз доњи ток Дрине.

Водушка (Limosella aquatica)  је позната за По-
дунавље, подручје Фрушке горе и околину Ки-
кинде и Београда.

Слика 7: Разноротка 

Разноротка (Marsilea quadrifolia) обраста 
корита процеђених замуљених депресија 
и блатишта у виду једноликих пространих 
покривача или помешано са игличастом зуквом 
(Eleocharis acicularis). У Србији је веома ретка и 
у ишчезавању, позната углавном са подручја 
Војводине (околина Фрушке горе, Обедска бара, 
Мужљански рит, Крчединска ада). Као један од 
фактора њеног нестанка са осталих локалитета 
у Ковиљском риту може се навести нестанак 
станишта услед подизања засада еурамеричке 
тополе и ширења инвазивних биљних врста у 
њима. На подручју Крчединске аде разноротка 
расте у великом броју. Присутно пашарење 
омогућава одржавање станишта и спречава 
обрастање, што очито погодује овој строго 
заштићеној врсти. 
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 Сибирска перуника (Iris sibirica), врста 
влажних ливада, у Србији је наведена за 
околину Крагујевца, Златибор и Фрушку гору. 
Утврђена је на поплавним ливадама и уз 
Дунав у Петроварадинском риту где се јавља 
раштркано.

Слика 8: Сибирска перуника 

Водени орашак (Trapa natans) је врста 
карактеристична за стајаће и споротекуће 
воде, угрожена променама услова станишта 
у пољопривредне или друге сврхе, као и 
риболовом.

Слика 9: Водени орашак 

Слика 10: Велики каћунак 

Многобројни представници дивље флоре са 
подручја Србије налазе се на CITES листи која 
има за циљ да осигура да међународна трго-
вина дивљим врстама, њиховим деловима и 
дериватима не угрози опстанак популација 
врста којима се тргује у природи. У односу на 
листу врста које су обухваћене CITES конвен-
цијом, на територији Европе је присутно 157 
врста биљака, од чега је чак 146 представни-
ка из фамилије орхидеја. У Србији су CITES-om 
обухваћени сви представници из фамилије ор-
хидеја (фам. Orchidaceae), све врсте из родова 
циклама (Cyclamen, фам. Primulaceae), висибаба 
(Galanthus, фам. Amaryllidaceae) и бабалушки 
(Sternbergia, фам. Amaryllidaceae) и врста горо-
цвет (Adonis vernalis) из породице љутића (фам. 
Ranunculaceae), што укупно износи 79 врста.

У Србији живи 58 врста орхидеја, од чега су 
на Фрушкој гори забележене 33 врсте са 13 
подврста и 2 хибрида, који расту на сувим ли-
вадама и у шумама. Међу њима су најбројнијe 
врсте из родова: Orchis, Ophrys и Epipactis. Неке 
од најчешће забележених орхидеја у околини 
Новог Сада су: пластак (Anacamptis pyramidalis), 
остружница (Limodorum abortivum), мали ка-
ћунак (Orchis tridentata), мачково ухо (Ophrys 
cornuta), калужђарка (Epipactis helleborine), ве-
лики каћунак (Orchis laxiflora subsp. palustris), 
вимењак (Platanthera bifolia).
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чувани делови природе у Војво-
дини у којима се могу препозна-
ти некадашње природне вредно-
сти исконских влажних станишта 
данас представљају реткост. Од 

укупно 3.751 врсте инсеката забележених на 
територији АП Војводине, највећи број живи 
управо на оваквим стаништима. Мочварни 
делови Панонске равнице пре регулације ве-
ликих токова река чувају у себи низ строго за-
штићених врста флоре и фауне (па тако и фауне 
инсеката), угрожених и ретких врста у свету и 
код нас. 

На ритским простори-
ма еколошке микрони-
ше насељава велик број 
углавном изузетно кори-
сних инсеката, као што 
су једнодневке (Ephe-
meroptera), камени цвето-
ви (Trichoptera), вилински 
коњици (Odonata), пену-
ше (Cicadellidae), водене 
стенице (Gerridae), скочи-
бубе (Elateridae), летећи 
шкорпиони (Mecoptera), 
водени тврдокрилци (Dyti-
scidae, Gyrinidae), стрижи-
бубе (Cerambycidae), трчу-
љци (Carabidae), лептири 
(Lepidoptera), опнокрил-
ци (Hymenoptera), мрави 
(Hymenoptera, Formicid-
ae), осолике муве (Diptera, 
Syrphidae), као и комарци 
(Diptera, Culicidae), обади 
(Tabanidae) и хирономиде 
(Diptera, Chironomidae). 

На подручју Бегечке 
јаме регистроване су 
две заштићене врсте 

вилинских коњица према Правилнику о 
проглашењу и заштити строго заштићених и 
заштићених дивљих врста биљака, животиња 
и гљива. Epitheca bimaculata је ретка у већини 
европских земаља у којима је регистрована. 
Ларва се развија у мањим мезо и еутрофним 
засенченим језерима, са богатом воденом и 
приобалном вегетацијом. Gomphus flavipes 
(сл. 11.) се у Европи среће у доњим, мирнијим 
деловима тока великих европских река и 
мртвајама уз њих. Осетљива је на загађења и 
регулационе радове. Заштићена је Бернском 
конвенцијом и Директивом о стаништима. 

Слика 11: Вилински коњиц

Природно богатство инсеката 
плавних подручја Града Новог Сада
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У Ковиљско – петроварадинском риту живе 
и врсте вилинских коњица угрожених у Европи. 
Anax imperator  је типична за различите типове 
влажних станишта (мочваре, језера и баре), док 
Crocothemis erythraea насељава и нешто сувља 
станишта (шумска и ливадска) поред влажних 
станишта са стајаћом водом. 

Строго заштићена осолика мува Cheilosia 
griseifacies (Diptera, Syrphidae) откривена је као 
нова врста за науку и описана баш са подручја 
Петроварадинско - Карловачког рита.

Стара стабла храстова Каменичког парка 
поседују природне вредности шума Фрушке 
горе. У њима су дом нашле строго заштићене 
врсте инсеката карактеристичне за очуване 
шуме велике старости (јеленак (Lucanus 
(Lucanus) cervus ) (сл. 12.), носорожац (Oryctes 
(Oryctes) nasicornis), букова (Morimus asper 
funereus) и велика храстова стрижибуба 
(Cerambyx cerdo)). Лептири, заједно са осоликим 
мувама и опнокрилцима карактеристични 
становници отворених ливадских станишта, 
значајни су као полинатори. Све ове врсте 
имају изузетан естетски значај и доприносе 
привлачности очуваних делова природе уз 
Дунав за посетиоце.

Строго заштићене и заштићене врсте се 
не смеју сакупљати без посебне дозволе 
министарства надлежног за послове заштите 
животне средине, па стога апелујемо на 
родитеље и децу да их не сакупљају за школске 
инсектаријуме.

Јесења најезда бубамара - Током јесени могу 
се приметити велике групе различитих врста 
бубамара по терасама, верандама кућа, па чак и 
у самој унутрашњости. Ова појава, попут оне која 
се јавља и код стеница (смрдљивих мартина), 
представља нормалне сезонске миграције 
бубамара, где се оне припремају за зимски сан, 
који ће одспавати скривени у пукотинама у 
кори дрвета, зидова, подрумима, таванима и сл. 
Људима се често овакво природно понашање 
бубамара чини неподношљивим, делује 
попут најезде и сл. Нарочито зато што кад 
се узнемире, уколико их дирају, ови инсекти 
испуштају течност непријатног мириса у циљу 
одбране. Најчешће, то су јединке инвазивне 
врсте, харлекин бубамаре (Harmonia axyridis). 
Од домаћих врста најбоље се може разликовати 
по црној или белој шари у облику слова “м” на 
вратном штиту. Врста је добила име “харлекин”, 
јер се појављује у много варијација (сл. 13). Може 
бити црна, црвена или неке друге боје, са више 
или мање тачкица. Ради се о инвазивној врсти 
која је у Европу допремљена ради сузбијања 
лисних ваши на гајеним биљкама. Сматрало се 
да се и те бубамаре, попут уобичајених на овим 
просторима, хране биљним вашима. Нажалост, 
испоставило се да се азијска харлекин бубамара 
храни другим врстама бубамара, због чега има 
директног утицаја на бројност популација 
наших врста. 

Слика 12: Јеленак



14

Угрожене врсте

Слика 13: Харлекин бубамаре

Слика 14: Бубамара

Правилником о проглашењу строго за-
штићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива строго су заштићене три 
врсте бубамара: Adalia bipunctata (сл. 14.), 
Anatis ocellata и Exochomus quadripustulatus, 
од којих се прва може срести у градовима. 
Мања је од харлекин бубамаре, по чему је 
најлакше разликовати. Примерци ових врста, 
као и њихова зимска легла и станишта, се 
не смеју уништавати. Бубамара се не треба 
плашити. Оне су корисни инсекти, у стању 
да поједу више хиљада лисних ваши током 
живота. Уколико ипак њихов „рој“ узнемирава 
грађане, препоручљиво је да ставе заштитне 
мреже (комарнике) на врата и прозоре, попуне 
пукотине у зидовима, уз прозоре и улазна 
врата, и ако баш бубамаре успеју да уђу у дом, 
усисати их и нежно избацити напоље. 
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аштита строго заштићених и заштићених 
врста риба се спроводи на основу 
одредби Закона о заштити природе и 
Правилника о проглашењу и заштити 
строго заштићених и заштићених 

дивљих врста биљака, животиња и гљива. 
Најзначајнија подручја за живот и опстанак 

ових врста риба на територији града су 
Специјални резерват природе „Ковиљско-
петроварадински рит“ и Парк природе „Бегечка 
јама“. Оба заштићена подручја представљају 
комплексе поплавних станишта, која пружају 
идеалне услове за мрест и развиће рибљих 
врста. Ова поплавна подручја са мозаиком 
влажних ливада, сталних и повремених бара су 
у законодавству препозната као регионално и 
локално значајна рибља плодишта.

Од 30 строго заштићених врста и 34 заштиће-
не врсте риба у Србији, на подручју Града Но-
вог Сада је забележено је 5 строго заштићених 
(гавчица - Rhodeus amarus, вијуница - Cobitis 
elongata, чиков – Misgurnus fossilis, Балонов 
балавац - Gymnocephalus baloni и балавац 
- Gymnocephalus cernuus) и 10 заштићених 
врста риба (кечига - Acipenser ruthenus, штука 
- Esox lucius, деверика - Abramis brama, кесега 
- Ballerus ballerus, крупатица - Blicca bjoerkna, 
шаран - Cyprinus carpio, буцов - Leuciscus aspius, 
јаз - Leuciscus idus, гргеч - Perca fluviatilis и сом - 
Silurus glanis).

Осим наведених заштићених подручја, ток 
реке Дунава са својим рукавцима и адама на 
територији Града Новог Сада такође имају ве-
лики значај за популације строго заштићених и 
заштићених врста.

Наредбом о мерама за очување и заштиту 
рибљег фонда („Службени гласник Републике 
Србије“, број 56/15) прописане су одговарајуће 
мере заштите одређених рибљих врста. Пери-

од ловостаја и минимална дозвољена вели-
чина уловљених риба се односе на заштићене 
врсте риба, док су строго заштићене врсте ри-
ба под трајним ловостајем.

Истраживање строго заштићених и 
заштићених дивљих врста је могуће уз посебну 
дозволу, што је прописано чланом 78. Закона о 
заштити природе. Методологија која се користи 
за потребе хватање рибљих врста обухвата 
коришћење апарата за електрориболов (који 
доводи до реверзибилне електронаркозе риба 
- уз употребу овог апарата се риба ошамути 
на врло кратак временски период који је 
довољан за хватање или узимање основних 
морфолошких параметара) и мрежарског ри-
боловног алата. За употребу апарата и мрежа, 
потребно је од надлежног министарства при-
бавити дозволу за електрориболов и риболов 
у научноистраживачке сврхе.

Фауна риба представља једну од глобално 
најугроженијих група кичмењака.  Најзначајнија 
подручја за очување разноврсности фауне 
риба на територији града представљају плавна 
подручја уз реку Дунав, односно Специјални 
резерват природе „Ковиљско-петроваради-
нски рит“ и Парк природе „Бегечка јама“.

Међу утврђеним угрожавајућим факторима 
најнегативнији утицај имају алохтоне врсте 
(компетиција за ресурсе, предација аутохтоних 
врста), криволов, промене и губитак станишта 
(природне и антропогено условљене - ису-
шивање влажних станишта, уређење речног 
корита и приобаља), загађење (отпадне воде, 
акцидентне ситуације, комунални отпад), 
уређење и коришћење вода и шумарство. 
Механизми климатских промена, који итекако 
имају видљиве утицаје (екстремне суше и 
поплаве), потребно је детаљније анализирати, 
како би се утврдио тачан начин утицаја на 
локалном нивоу. 

Рибе



16

Угрожене врсте

Водоземци
одоземци су класа кичмењака која 
обухвата више од 7.000 рецентних 
врста распрострањених широм 
света. Не могу се наћи само у екстре-
мно хладним и сушним областима. 

Водоземци заузимају посебно место у ево-
луционој историји кичмењака: пре око 
370 милиона година, први кичмењаци који 
су стално населили копно били су преци 
данашњих водоземаца. До данашњих дана 
водоземци су остали карика која повезује воду 
и копно, рибе и више кичмењаке. Чак и њихов 
научни назив Ампхибиа (άμφίβιος) који потиче 
од две старогрчке речи (άμφί - двоструки и 
βιος - живот), указује да су за њихов опстанак 
потребни и вода и копно. У води полажу јаја 
из којих се легу ларве (пуноглавци), који дишу 
на шкрге као рибе. Метаморфозом пуноглавци 
губе своје спољне шкрге, развијају им се плућа 
и ноге, и излазе на копно где проводе свој 
живот. Али, сваке године поново се враћају 
води у време парења и полагања јаја. 

На територији Републике Србије забележена 
је укупно 21 врста водоземаца (8 из реда 
репатих и 13 из реда безрепих водоземаца), 
од чега се на подручју Аутономне Покрајине 
Војводине може наћи 17 врста. Типична фауна 
водоземаца Панонске низије и Војводине 
опстала је на релативно очуваним влажним 
и воденим стаништима, док су представници 
фауне гмизаваца више заступљени на шумским 
и степским стаништима.

На територији коју обухвата град Нови 
Сад, захваљујући великом броју различитих 
станишта (обале Дунава са плавним теренима, 
обронци Фрушке горе, паркови, канали...) живи 
и велики број различитих врста водоземаца, 
како строго заштићених, тако и заштићених 
врста, тако и врста које нису под заштитом. Неке 
врсте нису везане само за заштићена природна 
добра (као што су: Национални парк „Фрушка 
гора”, Специјални резерват природе „Ковиљско 

– петроварадински рит”, Парк природе „Бегечка 
јама”, Споменик природе „Каменички парк”, 
Споменик природе „Дунавски парк” и Споменик 
природе „Футошки парк”), већ се могу наћи и у 
самом центру Новог Сада. 

Тако на територији Новог Сада можемо 
пронаћи представнике следећих 12 врста: 
мали мрмољак (Lissotriton vulgaris), подунавски 
мрмољак (Triturus dobrogicus), крекетуша или 
гаталинка (Hyla arborea, сл.15.), црвенотрби 
мукач (Bombina bombina, сл. 16), жутотрби му-
кач (Bombina variegata), обична крастача (Bufo 
bufo), зелена крастача (Pseudepidalea viridis, 
сл. 17), обична чешњарка (Pelobates fuscus, сл. 
18), шумска жаба (Rana dalmatina), зелена жаба 
(Pelophylax kl. esculentus), мала зелена жаба 
(Pelophylax lessonae) и велика зелена жаба 
(Pelophylax ridibundus). 

Све врсте са овог списка су законом зашти-
ћене као строго заштићене врсте, изузев по-
следње три које су заштићене врсте.

Слика 15: Гаталинка 
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Слика 16: Црвенотрби мукач

Слика 17: Зелена крастача

Слика 18: Обична чешљарка

Од давнина водоземце прати глас мистичних 
створења, опасних и отровних. Можда и због 
тога што су најчешће активни ноћу, оглашавају 
се разноликим гласовима и излазе после кише. 
Али истина је да су од свих класа животиња 
водоземци најмање штетни по човека. Ни један 
водоземац нема отрован ујед, не једу ништа 
са пољопривредних површина, нити воће и 
поврће, не преносе опасне болести. Напротив, 
хране се већином инсектима и њиховим ларва-
ма, чиме врше улогу биолошких „инсектицида”. 
Од посебног интереса за заштиту животне 
средине јесте учешће „штетних“ инсеката у 
исхрани. Водоземци су способни да поједу 
велике количине инсеката у кратком периоду, 
уколико им се пружи прилика, на пример током 
пренамножавања инсеката после поплава. 
Регулисање броја инсеката на овај начин 
представља једну од метода биолошке борбе у 
очувању здравије животне средине, смањењем 
потребе коришћења инсектицида у шумарству 
и пољопривредној производњи.
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Гмизавци
ре око 340 милиона година од 
тетраподних (четвороножних) во-
доземаца настају преци виших 
кичмењака - гмизаваца, птица и 
сисара. Већ у раној фази еволутивног 

развоја, пре 310 милиона година, група 
заједничких предака се дели на две главне линије 
од којих једна води до данашњих гмизаваца 
и птица, а друга до данашњих сисара. Класа 
гмизаваца обухвата рецентне врсте корњача, 
крокодила, туатара, гуштера и змија, са  укупно 
преко 10.000 врста. Гмизавци ни у једној фази свог 
живота нису везани за воду. Јаја полажу на копну 
или рађају живе младунце и немају фазу водене 
ларве (пуноглавца) као водоземци. Тело им је 
прекривено рожним крљуштима. Поикилотермне 
су животиње, што значи да, за разлику од птица и 
сисара, немају сталну телесну температуру, него 
зависе од спољашње температуре. Због тога у 
умереним и хладнијим климатским појасевима 
зиму проводе у хибернацији.

На територији Републике Србије забележе-
на је укупно 24 врсте гмизаваца (3 из реда кор-
њача, 11 из подреда гуштера и 10 из подреда 
змија), од чега се на подручју Аутономне По-
крајине Војводине може наћи 15 врста. И док 
су водоземци везани за влажна станишта, пред-
ставници фауне гмизаваца више су заступљени 
на сувљим, односно шумским и степским ста-
ништима.

На територији Новог Сада могу се наћи сле-
деће врсте гмизаваца: барска корњача (Emys 
orbicularis, сл. 19), слепић (Anguis fragilis), ли-
вадски гуштер (Lacerta agilis), зелембаћ (Lacerta 
viridis, сл. 20), зидни гуштер (Podarcis muralis), 
кратконоги гуштер (Ablepharus kitaibelii), а 
од змија: смукуља (Coronella austriaca), смук 
(Zamenis longissimus), белоушка (Natrix natrix, 
сл. 21), рибарица (Natrix tessellata), а врло ретко 
на обронцима Фрушке горе у околини Врдника 
и шарка (Vipera berus). 

Слика 19: Барска корњача Слика 20: Зелембаћ
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Од присутних 11 аутохтоних врста седам је 
строго заштићено (барска корњача, кратконоги 
гуштер и све врсте змија). Овом списку врста 
можемо додати још три врсте које су алохтоне 
за Војводину, али се често држе као кућни 
љубимци и, након што их  несавесни власници 
одбаце, могу се видети у граду, односно његовој 
околини: шумска корњача (Testudo hermanni), 
кочијев гекон (Mediodactylus kotschyi) и 
инвазивна северноамеричка врста, црвеноуха 
корњача (Trachemys scripta). 

Црвеноухе корњаче, које грађани након 
држања у тераријумима пуштају у природу, 
често можемо видети нпр. у језеру у Дунавском 
парку, из ког је у току 2013. године извађено 
38 примерака ове врсте, а у току 2015. године 
нових 29 јединки. Све корњаче су однете у 
прихватилиште за дивље животиње у зоо врту 
Палић. Напомињемо да је у питању страна и 
инвазивна врста која угрожава нашу аутохтону 
врсту, европску барску корњачу. Наиме, 
црвеноуха корњача има већу способност 

преживљавања и производи више потомака. 
Свако ко има за кућног љубимца црвеноуху 
корњачу (или неку другу животињску врсту), 
уколико не жели више да је гаји, треба да 
се обрати Покрајинском заводу за заштиту 
природе, чији ће сарадници пронаћи најбоље 
решење у интересу како тог љубимца, тако и 
домаћих врста.

Што се тиче гмизаваца, највише позива у 
Покрајинском заводу за заштиту природе прими 
се у вези змија. Сваке године десетине грађана 
зове и пита шта да ради када примети змију у 
свом дворишту, кући, подруму, шупи или чак 
на улици. Не једном су змије биле и убијене, у 
страху да је у питању отровница. Истина је да ни 
једна отровница није пронађена на територији 
града, нити у приградским насељима. Најчешће 
грађани виде белоушке, рибарице, смукове 
или смукуље од којих ни једна није отровна и 
хране се жабама и мањим рибама (белоушка и 
рибарица), гуштерима, мишевима и пацовима 
(смук и смукуља).

Слика 21: Белоушка



20

Угрожене врсте

Птице Новог Сада
рад Нови Сад изузетно је богат фауном 
птица. Велики број врста настањен је 
унутар подручја Града, како станарица 
(које је на подручју Града гнезде и 
проводе репродуктивни период), тако 
и селица (које се у њему заустављају на 

сеоби) и зимовалица (које у њему бораве током 
зимских месеци). Укупан број врста дивљих 
птица које живе на подручју Града је око 210, 
док је гнездарица око 115. Разлог томе су веома 
разноврсна станишта, од оних које у потпуности 
контролишу људи, до простора готово сасвим 
регулисаних природним процесима. За птице 
су најважније следеће категорије станишта 
на подручју Града:  алувијалне шуме, баре 
и ливаде и припадајућа вегетација, брдске 
шуме, суве низијске ливаде, слатине и утрине, 
вештачка водена станишта (ископи, рибњаци), 
река Дунав са рукавцима, паркови и урбане 
зелене површине, рурални мозаици, канали, 
урбани матрикс са објектима, потоци, те 
пољопривредна станишта.

Кључни чинилац који обезбеђује овако 
велику заступљеност и диверзитет  птица 
је управљање појединим стаништима, фре-
квенција кретања људи, степен коришћења 
природних ресурса и заузетост простора 
објектима и инфраструктуром, што све ути-
че на кључне претпоставке за успешно пре-
живљавање појединих врста. То су: довољне 
количине хране, места за одмор и (у случају 
гнездарица) довољан и повољан избор места 
за гнежђење. Веома велики простор јужне 
Бачке и део сремског Подунавља то свакако 
пружају.

Поједине врсте птица на подручју Гра-
да достижу бројност која је значајна на 
регионалном, па чак и на националном нивоу.

Лабуд грбац (Cygnus olor) гнезди се на 
подручју Града, но далеко су веће концентрације 
јединки ове врсте у зимујућим јатима, са сталним 
местима боравка у приобаљу Дунава, од Бегеча 
до Ковиља, те од Лединаца до Петроварадина, 
укључујући и распршена јата у Ковиљском риту, 

као и јата која се задржавају на Малом бачком 
каналу. Укупна бројност лабуда грпца појединих 
зима на подручју Града достиже и до 600 јединки, 
пореклом углавном из средње Европе (Мађарска, 
Чешка, Пољска, Словачка), што је више од петине 
националне популације на зимовању.

Слика 22:  Лабуд грбац

Бела рода (Ciconia ciconia) се гнезди у сваком 
насељу на подручју Града. Бројност је око 60 
парова, с тим да је запажено да она полако расте. 
Готово половина ове бројности забележена је у 
Ковиљу, где се гнезди до 25 парова, те је Ковиљ 
по томе насеље са највећим бројем парова беле 
роде у Бачкој. Повољност подручја Ковиљско-
петроварадинског рита главни је предуслов за 
овако велику концентрацију. У самом насељу 
Нови Сад гнезде се три пара беле роде. 

Слика 23: Бела рода
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Обична ветрушка (Falco tinnunculus), иако 
наша најбројнија птица грабљивица, ипак, као 
гнездарица насеља, има само два веома снажна 
урбана упоришта у Србији, Београд и Нови Сад. 
У самом Новом Саду гнезди се 44-50 парова, 
најчешће на високим зградама, на висини од се-
дмог спрата па до врха зграда. Гнезда на симсо-
вима, жардињерамa, испустима, орнментима, 
терасамa, балконима и осталим нишама на 
зградама постају све чешћа појава, исто као и 
брига грађана за њихово очување и посебну 
заштиту младунаца током осамостаљивања.

Слика 24: Обична ветрушка

Црна чиопа (Apus apus) се гнезди готово 
искључиво на високим зградама у самом Новом 
Саду, док се један мањи део гнезди у другим 
типовима објеката, као што је мост Ковиљ-Бешка 
на Дунаву. Нови Сад је једно од само тридесетак 
насеља у Србији у коме се ова врста гнезди, а 
по последњим проценама, бројност износи око 
2.200 парова, по чему је, у овој групи, свакако 
на првом месту у нашој земљи.

Слика 25: Црна чиопа

Вртна црвенорепка (Phoenicurus pho-
enicurus), иако прилично ретка гнездарица 
Србије, редовно се, и релативно бројно гнезди 
у побрђу Фрушке горе, на њеним јужним 
обронцима, а посебно у баштама и шумарцима 
шире зоне Петроварадина и Сремске Камени-
це. Ови простори се, по томе, упечатљиво 
разликују од осталих делова Војводине, из којих 
ова врста птице одсуствује.   

Слика 26: Вртна црвенорепка

Са друге стране у односу на набројане 
природне вредности, које су све строго зашти-
ћене или заштићене врсте, може да се издвоји 
пример врсте одомаћеног па подивљаног 
градског голуба (Columba livia f. domestica), чија 
бројна јата у Новом Саду представљају веома 
озбиљан комунални проблем. Јата градских 
голубова задржавају се, проводе ноћ и гнезде 
на и у најразличитијим нишама на зградама 
и у кућама, у њиховој унутрашњости и на 
cпољашњим деловима. Начин живота у великим 
групама, укључујући и допунскy исхрану од 
стране појединих грађана, углaвном се негативно 
перципира  од стране становника града, јер се 
остављање измета и опортуни начин живота 
повезује са могућношћу ширења болести.

Како би се бројна питања егзистенцијe 
популација птица у Граду решила, свакако је 
потребно успоставити хитан мониторинг и 
активно управљање, како популације градских 
голубова, тако и строго заштићених врста птица 
у Граду. То је једини могући корак како би се 
природне вредности на подручју Града очувале 
и унапредиле, а бројне и конфликтне врсте које 
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не уживају законску заштиту опстале у оном 
броју који не изазива тешкоће у функционисању 
комуналних система.

Осим непрекидног ширења делова урбаних 
система, нарочито инфраструктуре, као и 
последичног дефицита простора са природи 
блиским стаништима, нарочито вегетацијом, 
те интензивне пољопривреде, један од 
главних притисака на птице  на подручју 
Града је илегално хватање, заробљавање, 
продавање ради држања у заробљеништву, те 

убијање, препарирање и трговина убијеним 
примерцима, било да је у питању дозвољена 
експлоатација (лов), било недозвољена, у виду 
многобројних облика криволова. Охрабрује 
и раст свести о томе да је потребно активно 
се борити против оваквих појава, за јачање 
знања о надлежностима институција које су 
за ту борбу надлежне. Ми, становници Града 
свакако имамо посебну одговорност да на томе 
истрајно и непрекидно радимо.

Сисари 
а простору АП Војводине живи 
75 врста сисара, што чини 76,5% 
укупног броја сисара (98) који живе 
у Републици Србији. Сврстани су 
у 6 редова: Insectivora, Chiroptera, 
Rodentia, Lagomorpha Carnivora и 

Artiodactyla  Према Правилнику о проглашењу 
и заштити строго заштићених и заштићених 
дивљих врста, 37 врста сисара су строго 
заштићене врсте док су остале заштићене. У 
условима, када пољопривредне површине 
заузимају око 75% територије Покрајине, 
природних станишта је све мање, па многе врсте 
животиња, прилагођавајући се новонасталим 
условима, проналазе просторе за живот чак и 
у урбаним срединама. Тако се на територији 
града Новог Сада среће већи број врста сисара. 
Неке врсте, какве су слепи мишеви, стално 
насељавају град и шири простор, док друге 
долазе повремено у потрази са храном. 
Од 30 врста слепих мишева (Chiroptera) који 
живе у нашој земљи на простору Војводине се 
среће 22 врсте и све су строго заштићене. На 
ширем простору града, због близине Дунава, 
парковских површина и дрвореда као и 
заштићених подручја као што су Специјални 
резерват природе „Ковиљско - петроварадински 
рит“ и Парк природе „Бегечка јама“ забележене 
су врсте родова Myotis, Epstesicus и Plecotus, 

Слика 27: Средњи ноћник

Слика 28: Велики потковичар



23

Угрожене врсте

које користе влажна подручја као пребивалиште 
или место за исхрану. У самом граду и околини 
борави више врста слепих мишева какав је напр. 
средњи ноћник (Nyctalus noctula) (сл. 22) и велики 
потковичар (Rhinolophus ferrumequinum) (сл. 
23). Они бораве на таванима кућа, већих старих 
зграда и у торњевима цркава.

У оваквим склоништима они смештају своје 
породиљске колоније од средине маја до 
почетка септембра. Током септембра сви слепи 
мишеви траже мирно место где ће преспавати 
зимски сан и формирати зимујуће колоније. 
Тада се виђају свуда по граду, око високих 
зграда, користе кутије за ролетне, пукотине на 
фасадама, таване, подруме, а неретко се деси да 
улете у станове и куће што код већине грађана 
изазива страх и нелагоду.  Уколико слепи миш 
улети у стан треба мирно отворити прозоре и 
угасити светло и он ће сам изаћи. Забрањено је 
убијање ових животиња. Важно је напоменути 
да су слепи мишеви безопасни те нема потребе 
да их се људи плаше. Веома су корисни и 
представљају регулаторе бројности популације 
атмобионтних врста инсеката. 

Слика 29: Ласица

У граду и широј околини срећу се и 
представници реда звери (Carnivora). Овај ред је у 
Војводини заступљен са 14 врста. Као становници 
претежно шумских станишта, веома су угрожени 
сечом и нестајањем шума. У потрази за храном 
често долутају до насељених делова града па 
тако у околини кућа можемо видети ласицу 
(Mustela nivalis) (сл. 24) која је строго заштићена 

врста, куну белицу (Martes foina), творa (Mustela 
putorius), лисицу (Vulpes vulpes) (сл. 25), понекад 
јазавца (Meles meles) и пухова у насељима која 
су ближе Националном парку „Фрушкa горa“. 
Појави ових животиња погодује ако је околина 
обрасла вегетацијом, ако су дворишта неуређена, 
уколико људи држе домаће животиње (кокошке, 
свиње, зечеве и др.), ако имају чардаке, шупе и 
сличне просторије. Треба напоменути да се не 
треба плашити ових животиња ако се примете. 
Треба имати на уму и велику корист ових 
животиња јер су, мање-више све, регулатори 
бројности глодара којих има пуно у близини 
људских насеља. Подизање жичаних ограда 
око куће, уређивање и одржавање дворишта је 
начин да се појављивање ових животиња сведе 
на најмању могућу меру.

Слика 30: Лисица

Видра (Lutra lutra) првенствено насељава 
водене токове у Ковиљско-петроварадинском 
риту и на Бегечкој јами користећи обални појас 
као место за размножавање и одгајање младих. 
У потрази за новом територијом дешава се да 
видре страдају на путевима. Дивља мачка (Felis 
silvestris) живи у густим и тешко проходним и 
малобројним остацима ритских шума Ковиљско-
петроварадинског рита и ретко се виђа у близини 
људских насеља. Од врста које представљају 
ловну дивљач, у близина града на околним 
пољопривредним површинама релативно често 
се виђа зец (Lepus europaeus), срна (Capreolus 
capreolus) и  дивља свиња (Sus scrofa). 
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