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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

У Аутономној Покрајини Војводини се налази само један 
национални парк (НП)  „Фрушка гора“, док се у целој 
Републици Србији под заштитом налази 5 националних 
паркова. Национални парк „Фрушка гора“ је основан 1960. 
године, на површини од 25.393 ha. 

Национални парк „Фрушка гора“ налази се на јужном 
ободу Панонске низије, уз саму десну обалу Дунава. 
Заштићен простор заузима највише гребенске делове 
брдског масива Фрушке горе, са највишим врхом од 539 m 
надморске висине. Фрушка гора је дугачка 78 km, а широка 
15 km. Просторно се налази у општинама: Петроварадин, 
Сремски Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Ириг, Инђија, 
Шид и Сремска Митровица.

Фрушка гора у геолошком смислу представља јединствени 
природни феномен. Њу граде стене из скоро свих 
геолошких периода, почев од најстаријег палеозоика 
(периода пре 500 милиона година), преко мезозоика, 
неогена па до квартара. На њеном ободном делу пре свега 
лесни одсеци и корита фрушкогорских потока откривају 
богату фосилну фауну некадашњег Панонског мора.

Национални парк  „Фрушка гора“ прекривен је шумом, у 
површини од 90%. Највише има шуме липе, храста и букве. 
У оквиру шумског појаса описано је преко 20 заједница 
чистих и мешовитих шума. Флору Фрушке горе чини око 
1500 биљних врста. Од овог броја 40 врста има статус 
строго заштићених врста. На Фрушкој гори живи преко 30 
врста орхидеја.

Од 13 врста водоземаца и 11 врста гмизаваца, 14 врста 
се налази на Светској црвеној листи угрожених врста. 
Најугроженије врсте су шарка и шарени даждевњак.

НАЦИОНАЛНИ ПАРК

НАЦИОНАЛНИ ПАРК  ‘’ФРУШКА ГОРА’’

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р
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НАЦИОНАЛНИ ПАРК

Фауна птица обухвата 211 врста. Од тога око 130 врста се 
гнезде на Фрушкој гори. Међу гнездарицама Фрушке горе 
издваја се орао крсташ, најугроженија врста са Светске 
црвене листе. Фрушка гора је једино место у Србији где се 
гнезди ова врста.

Фауну сисара Фрушке горе чини око 60 врста. Међу њима 
се издваја текуница, слепо куче, заштићена група слепих 
мишева, дивља мачка и друге врсте.

Поред природних, издвајају се и културне вредности 
Фрушке горе. На њој се налазе бројни археолошки 
локалитети од неолита преко римског доба до средњег века. 
Значајни споменици архитектуре сачувани су у насељима 
попут Сремских Карловаца, Ирига и Петроварадина. У 
Фрушкој гори изграђено је 17 православних манастира 
својеврсне архитектуре. Они датирају из периода од 
XV до XVIII века. Са богатим библиотекама, ризницама и 
фрескама, они су у средњем веку били значајни духовни и 
културни центри.

Национални парк ‘’Фрушка гора’’ је регистрован као 
станиште од међународног значаја за птице (IBA подручје 
– Important Bird Area), биљке (IPA подручје - Important Plant 
Areas) и дневне лептире (PBA подручје - Prime Butterfly Ar-
eas).

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А РФ О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Специјални резерват природе (СРП) ‘’Ковиљско-
петроварадински рит’’ је стављен под заштиту као подручје 
I категорије, односно подручје од изузетног значаја. 

Налази се на територији Града Новог Сада (КО Каћ, КО 
Ковиљ и КО Петроварадин) на површини од 2.922 ha (49%) 
и територијама општина Сремски Карловци, Инђија и 
Тител. 
   
СРП ‘’Ковиљско-петроварадински рит’’ обухвата укупну 
површину од 5.895 ha. 

Специјални резерват природе ‘’Ковиљско-
петроварадински рит’’ представља највећи очувани ритски 
комплекс, који се целом површином налази у плавној зони 
Дунав и карактеришу га велика специјска разноврсност 
флоре и фауне, као и очуваност и разноврсност изворних 
орографских и хидрографских облика ритова.

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ 
‘’КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ’’

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р
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Заштићено подручје обухвата коплекс ритских станишта: 
шуме храста лужњака и пољског јасена, бреста, црне и 
беле тополе, беле врбе, влажне ливаде које обавијају 
плитке депресије, простране мочварне комплксе 
обрасле тршћацима и високим шашевима, отворена 
водена огледала сталних бара. Специфичност се огледа 
у очуваности и разноврсности изворних орографских и 
хидрографских облика ритова као што су: речне аде, стари 
водени рукавци, меандри, плиће и дубље депресије и баре, 
као и обалске греде настале ерозивним и акумулативним 
процесима. 

Богатство флористичке разноврсности огледа се у 
присуству 443 таксона виших биљака, 24 врсте риба, 11 
врста водоземаца, 7 врста гмизаваца и 206 врста птица.

Богатство специјске разноврсности фауне чине 
представници: безкичмењака, гмизаваца, водоземаца, 
риба, птица, сисара.

Подручје резервата представља изузетно природно 
плодиште риба, као и станиште риба тог дела тока Дунава 
у свим фазама њиховог развоја, као и хранидбена база и 
место окупљања птица у периоду миграције.

Ковиљско-петроварадински рит је номинован за 
Рамсарско подручје, а због изузетних орнитолошких и 
флористичких вредности регистрован је као станиште од 
међународног значаја за птице (IBA подручје – Important 
Bird Area) и биљке (IPA подручје - Important Plant Areas).   

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Површина Парка природе (ПП) „Бегечка јама“ је 489 ha. На 
основу националног законодавства, припада III категорији, 
као заштићено подручје значајно за Град Нови Сад. 

Динамика плављења и конфигурација терена резултује 
присутвом разноврсних типова станишта, присутне су 
аутохтоне шумске заједнице, водена и мочварна станишта. 
На подручју је евидентирано 125 таксона виших биља, 150 
врста птица, 14 врста риба, 11 водоземаца, 6 гмизаваца и 
18 врста инсеката. Бегечка јама је изузетно плодиште већег 
броја дунавских риба и репродуктивни центар водоземаца 
ширег подручја.

Шуме и шумске културе покривају 2/3 површине 
Заштићеног подручја. Упркос доминацији монокултура 
евроамеричких топола, на овом простору још увек су 
сачуване веома вредне, репрезентативне површине 
природних поплавних шума беле врбе (Salix alba) са црном 
и белом тополом (Populus nigra, P. alba).

ПАРК ПРИРОДЕ

ПАРК ПРИРОДЕ ‘’БЕГЕЧКА ЈАМА’’

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р



7

Најзначајнији делови заштићеног подручја су остали у 
природном или блиско природном стању. Велики и Мали 
Дунавац, језеро Јама, бара Провалија и природне поплавне 
шуме беле врбе (Salix alba) са црном и белом тополом 
(Populus nigra, P. alba) представљају вредности над којима 
је неопходно спроводити активне мере заштите, ради 
њиховог даљег очувања и побољшања стања.

Посебну ботаничку вредност Парка природе „Бегечка 
јама“ представљају стара стабла аутохтоних топола (Pop-
ulus nigra, Populus alba), лоцирана у близини насипа, на 
око 4 km узводно од црпне станице „Бегеч“. Због изузетно 
лошег конзервационог статуса на целом ареалу врсте, 
кроз пројекте конзервације, мониторинга и вештачке 
репродукције, аутохтоној - европској црној тополи (P. ni-
gra), током последње две деценије посвећује се велика 
пажња. Прсног пречника и преко 2 m, ова стабла су 
драгоцена и као чист матични материјал за репродукцију, 
вештачку селекцију и хибридизацију топола.

ПАРК ПРИРОДЕ

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Споменик природе ‘’Парк института у Сремској Каменици’’, 
који је 1976. године први пут заштићен као Регионални 
парк ‘’Парк Института за туберкулозу и грудне болести 
у Сремској Каменици’’, заузимао је површину од 26 
ha. Пројекат парка је рађен 1956. године, а основна 
карактеристика је слободна пејзажна обрада енглеског 
стила прилагођена конфигурацији терена са нарочито 
истакнутим визурама на парковске мотиве и околину.
 
Споменик природе ‘’Парка института у Сремској Каменици’’ 
стављен је под заштиту у циљу очувања богатства 
дендрофлоре, као и његове аутентичности, интегралности, 
пејзажне атрактивности, очуваности и изузетног значаја за 
стварање повољне микроклиме и побољшање квалитета 
ваздуха и животне средине у непосредној околини 
института.

Налази се на територији Града Новог Сада, у насељу 
Сремска Каменица, и обухвата површину од 35 ha 30 a 48 
m2. Налази се у заштитној зони Националног парка Фрушка 
гора.

ЗАШТИЋЕНИ ПАРКОВИ

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 
‘’ПАРК ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ’’
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СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ

Парк се одликује великим бројем врста дендрофлоре коју 
карактерише 117 жбунастих и дрвенастих таксона од којих 
је 28 четинарских и 89 лишћарских. 

Пространство парка пружа могућност уживања у дугим 
шетњама кривудавим линијама стаза које воде кроз 
сеновите делове масива стабала ка отвореним просторима 
ливада са којих се отварају визуре ка северним падинама 
Фрушке горе и Новом Саду.

Парк је настао као парк специјалне намене око објеката 
три високо-специјализованe здравствене установе: 
Институт за плућне болести, Институт за онкологију и 
Институт за кардиоваскуларне болести. Парк настао 
на овај начин има значајну еколошку вредност која се 
огледа у побољшању квалитета животне средине путем 
побољшања микроклиматских и санитарно-хигијенских 
услова локалитета на ком се налази.  Доказано је позитивно 
дејство вегетације на физиолошке функције човека преко 
јонизације ваздуха, као и свог ароматичног, фитоцидног и 
инсектицидног дејства. 

Врсте које увећавају број лаких јона у ваздуху су бреза, 
јела, бор, клен и др. Испарљивим етарским уљима богати 
су бор, јела, бреза, липа и др. Фитоцидно дејство испољавју 
храст, клен, јела, смрча, орах, јасен, бреза, липа, кедар, 
бела топола, бели бор, дугоигличава јела, псеудотсуга, 
бодљикава смрча, барски чемпрес, Лавсонов чемпрес, 
дивљи кестен. Управо наведене врсте налазе се у Парку 
института у Сремској Каменици.
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Споменик природе ‘’Дунавски парк’’ у Новом Саду 
стављен је под заштиту као споменик природе II 
категорије захваљујући својој аутентичности, квалитетно 
осмишљеном простору и разноврсном биљном материјалу.

Споменик природе “Дунавски парк” стављен је под 
заштиту ради очувања и унапређења природних 
реткости (мечја леска, копривић, тиса, ловор вишња, 
божиковина), биодиверзитета великог броја остале вредне 
дендрофлоре, аутохтоних и алохтоних врста и егзота (око 
760 примерака дрвећа, 7370 примерака украсног шибља) 
у урбаној средини.

Парк се налази на подручју Града Новог Сада и обухвата 
површину од 12 ha 26 a и 59 m². Најпознатији је и 
најпосећенији парк, лоциран у самом центру града и 
представља омиљено шеталиште и место окупљања 
Новосађана. 

Простор на коме је подигнут парк је све до 1895. године 
био муљевита депресија, лиман-дунавски рукавац. Крајем 
19. и почетком 20. века почиње значајније уређење дела 
града у коме се налази и данашњи Дунавски парк, тадашња 
Променада. Како је текла изградња, тако је уређиван и 
простор Променаде, насипањем земљишта и садњом 
дрвећа. Средином 30-тих година прошлог века извршено 
је насипање терена и формирање стаза, те овако уређена 
и проширена Променада добија назив Дунавски парк. 
Данашњи концепт парка даје др Ратибор Ђорђевић 1958. 
године. Решењем је задржан највећи број одраслог дрвећа, 
формирани су цветни елементи, а уклоњена деформисана 
и непожељна стабла.

Централни мотив парка је новоформирано језеро, у чијем 
центру се налази мало острвце са жалосном врбом. Оваква 
концепција парка је одржана до данас, и подједнако је 
атрактивна као и у време настанка парка. На велику радост 
најмлађих посетилаца парка све до првих мразева на
језеру борави пар лабудова, већи број патака и корњачица. 

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

ЗАШТИЋЕНИ ПАРКОВИ

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‘’ДУНАВСКИ ПАРК’’
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Парк је богато украшен скулптурама које умногоме 
доприносе свечанијем изгледу парка. Свакако су 
највредније „Нимфа“ (рад Ђорђа Јовановића), биста Бранка 
Радичевића (рад И. Ацинa), фигура Ђуре Јакшића (рад 
Јована Солдатовића), биста Мирослава Антића (рад Павла 
Радовановића), фигура преподобног Сергеја Радоњешког 
(рад В. Куликова).

У парку се налази и реконструисана салетла, стилски 
укомпонована у окружење парка, која је место одржавања 
мањих концерата и различитих културних дешавања током 
летњих месеци.

На основу свега изнетог може се закључити да парк има 
значајне природне, културне и традиционалне вредности. 
Парк је стар преко 100 година, о чему сведоче бројна стара, 
лепо формирана стабла аутохтоне и алохтоне флоре, а има 
и доста егзота. Површина Дунавског парка износи 39.300 
м2. У парку је преко 600 стабала различитих биљних врста. 
Посебне вредности су садржане у обиљу дендролошког 
материјала, међу којима је највреднији пирамидални 
храст (Quercus pedenculata far. fastigiata), затим дрворед 
копривића (Celtis australis), црвени кестен, мечја леска, 
платан, водени чемпрес, црвена шљива и многе друге.

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Споменик природе ‘’Футошки парк’’ је стављен под заштиту 
Одлуком о заштити као значајно природно добро (III 
категорије) у циљу очувања изворности стила, богатства 
дендрофлоре и других природних вредности. 

Футошки парк се налази на територији Града Новог Сада 
и обухвата површину од 8 ha 13 a и 6 m². Заштитна зона 
обухвата 3 ha 52 a 87 m2. 

Футошки парк је настао у првој декади 19. века. Подигнут је 
као парк специјалне намене око Јодне бање. Пројектован 
је у мешовитом стилу, који је доминирао у вртној 
архитектури тог периода. Елементи сачуваног пројекта 
чувеног мађарског пејзажног архитекте Армина Пеца – 
Млађег (1855-1927) из 1907. године су препознатљиви 
у   реализованом решењу, о чему постоје документовани 
подаци. Комплекс објеката Јодне бање који се налазе у 
парку, са непосредном околином заштићен је 1986. године 
као споменик културе од великог значаја, тако да Футошки 

парк и Јодна бања чине културно-историјску целину од 
великог значаја за град.

Дендрофлора парка је веома богата. У време подизања 
парка сађене су многобројне егзотичне и аутохтоне врсте. 
Накнадном садњом приликом делимичне реконструкције 
парка која је спроведена 1964. године, створен је веома 
богат фонд са преко 100 врста, варијетета и форми 
декоративне дендрофлоре.

Парком доминирају високи лишћари, како по броју 
заступљених врста, тако и по броју присутних примерака. 
Заступљене су   многе алохтоне врсте, и то стабла 
ликвидамбра (Liquidambar styraciflua L.), састојине стабла 
софоре (Sophora japonica L.) и црног ораха (Juglans nigra L.) 
великих размера, као и магнолије (Magnolia liliflora Desr. и 
Magnolia stellata Maxim.) и др. Од високих лишћара у парку 
се налазе и аутохтоне врсте типичне за низијске пределе- 
храст лужњак, бела топола, вез.

ЗАШТИЋЕНИ ПАРКОВИ

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‘’ФУТОШКИ ПАРК’’

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р



15

У парку се налазе стабла, која се издвајају по својој 
виталности и декоративности. На предњем платоу, испред 
саме зграде бање налази се старо стабло платана (Platanus 
aceriflolia Wild.), које убедљиво доминира простором. Два 
стабла  тулипановца (Liriodendron tulipifera L.) у Футошком 
парку су најстарији забележени примерци ове врсте на 
јавним зеленим површинама у Новом Саду. Посебно је 
декоративно стабло пирамидалне беле тополе (Populus 
alba var.pyramidalis Bunge).

У парку су високи четинари заступљени појединачно или 
у групама. Изузетним хабитусом и великом старошћу се 
истичу стабла мочварног чемпреса (Taxodium distichum 
Rich.), као и калифорнијског либокедра (Libocedrus decur-
rens Torr.), црног бора (Pinus nigra), белог бора (Pinus silves-
tris) и Панчићеве оморике (Piceae omorika).

У парку се налази више геотермалних извора. На територији 
непосредне близине Јодне бање и у парку укупно је досада 
бушено седам бунара. Сви бунари су бушени на приближно 
истој дубини, те вода у њима има исте физичке и хемијске 
особине.

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р



16

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Споменик природе ‘’Каменички парк’’ је стављен под 
заштиту као значајно природно добро (III категорије) у 
циљу очувања изворности стила, планске организације 
простора, богатства дендрофлоре и оригиналних вртно-
архитектонских елемената. Каменички парк је подигнут 
око дворца породице Марцибањи де Пухо изграђеног 
1797-1811. године и реконструисаног и дограђеног 1834-
1836. године, када је уређен на површини од 28 ha.

Налази се на територији Града Новог Сада, општина 
Петроварадин, КО Сремска Каменица. Најстарији је 
и површински највећи парк у Новом Саду. Обухвата 
површину од 33 ha 65 a и 15 m². Заштитна зона обухвата 
10 ha 24 a. 

Положај Каменичког парка у односу на Град Нови Сад чини 
га посебно атрактивним за већи број посетилаца, а велика 
површина на којој се простире даје му значајну улогу у 
општем систему зеленила града. Изузетну вредност овог 
објекта вртне архитектуре представља и његова локација 
на обали Дунава. У тој чињеници леже велики потенцијали 
за промоцију и унапређивање Каменичког парка, али под 
светлом заштите у смислу очувања његове вредности као 
историјског парка. Такође, има и васпитно-образовну, 
научно-истраживачку, развојну, санитарну, естетску, 
еколошку, психолошку и рекреативну функцију.

Посебна вредност парка је очуваност планске 
организације простора и стила у коме је пројектован, 
са препознатљивим елементима у простору. На уласку у 
парк, на месту некадашње импозантне камене ћуприје, 
бетонски мост премошћава Каменички поток; уочавају 
се видиковци и кружна пешачка стаза која потиче из 
времена подизања парка. У северном делу парка налази се 
природно језеро, једино преостало из групе некадашњих 

ЗАШТИЋЕНИ ПАРКОВИ

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‘’КАМЕНИЧКИ ПАРК’’

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р
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пет међусобно повезаних језера. У парку се налазе остаци 
вртно-архитектонских елемената који потичу из времена 
подизања парка. Најупечатљивија скулптура у парку 
постављена је у централном делу, на главном видиковцу 
– „брежуљку ружа“ или тзв „пентагону“, у виду пет стубова 
са ликовима који личе на римске војнике, а могуће је 
да представљају ликове чланова породице Карачоњи. 
Претпоставља се да је, поред видиковца,  „пентагон“ имао и 
функцију ледаре, у којој је чуван лед током летњих месеци 
како би гостима на имању била послужена расхлађена 
пића. У парку су и остаци скулпура „Сфинге“ и „Девојке која 
лежи“, који такође датирају из времена подизања парка.

Дендрофлора „Каменичког парка“ са преко 7500 стабала 
представља најразноврснију и најбогатију дендрофлору 
новосадских паркова. Парк је подигнут на остацима 
аутохтоне вегетације обронака Фрушке Горе, и у њему 
доминирају аутохтоне лишћарске врсте дрвећа у оквиру 
шумских заједница које су распоређене у три нивоа: уз 
саму обалу Дунава доминирају стабла врбе и тополе, на 
средишњем простору парка доминирају храстови , а на 
највишим деловима терена присутна су стабла сребрне 
липе, јавора, клена, млеча , граба и др. Посебно се својом 
лепотом истичу два храста, који се налазе у централном 
делу парка. То су најстарији храстови у Новом Саду и 
датирају из 1805. године.

Ф О ТО Г РАФ И Ј А :   О Л И В Е Р  Ф О Ј К А Р
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Скупштина Града Новог Сада ставила је под заштиту стабло 
Копривић (Celtis australis L.) у Новом Саду као споменик 
природе I категорије.

Споменик пироде „Копривић у центру Новог Сада“, једно 
је од преосталих стабала некадашњег дрвореда у улици 
Модене, а налази се преко пута хотела Путник. Споменик 
природе налази се на подручју Града Новог Сада, на углу 
улица Модене и Илије Огњановића. 

Стабло копривића је високо око 15 m, обим дебла на 1,30 m 
износи 3,6 m, док је пречник круне око 22 m. 

Старост стабла се процењује на око 100 година. 

Површина споменика природе је пројекција крошње и 
износи 3,80 ари, док заштитну зону чини спољна ивица 
прстена ширине 7 m око припадајућег простора (6,37 ари). 
Укупна заштићена површина износи 10,17 ари.

Споменик природе Стабло копривића представља изузетан 
примерак ове врсте. Стабло се посебно одликује својим 
дендрометријским и естетским карактеристикама. Круну 
стабла формира више бочних грана које чине да круна 
има кугласти облик. Због опасности да се поједине гране 
не одломе, на стаблу су постављене челичне сајле које су 
утврдиле бочне гране. Пре неколико година земљани слој 
испод крошње је замењен новим хумусом. Овим мерама 
стаблу копривића обезбеђени су услови за опстанак.

ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 
‘’КОПРИВИЋ У ЦЕНТРУ НОВОГ САДА’’
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Скупштина Града Новог Сада ставила је под заштиту 
амерички платан (Platanus occidentalis L.) на Сајлову као 
споменик природе III категорије.

Амерички платан је листопадно крупно дрво, чије је 
природно станиште подручје Северне Америке. Достиже 
висину и до 50 m и пречник дебла до 4 m. Лист је широк 
између 8 и 20 cm са 3, а ређе и 5 крупно назубљених 
режњева.

Споменик природе ‘’Амерички платан на Сајлову’’ 
представља јединствен примерак ове врсте на територији 
Града Новог Сада. Доброг је здравствног стања, великих 
димензија, старости и веома лепог хабитуса. Стабло 
платана на Сајловује високо око 28 m, висина дебла до 
прве гране је 2,8 м, обим дебла на 1,3 m је 4,5 m, док је 
пречник круне око 34 m.

ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 
‘’АМЕРИЧКИ ПЛАТАН НА САЈЛОВУ’’
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Споменик природе налази се на подручју Града Новог Сада, 
у дворишту летњиковца Епархије Бачке, у својини Српске 
православне цркве, Нови Сад на Руменачком путу број 45.

Површина споменика природе је пројекција крошње 
и износи 9,04 ари, док је установљена заштитна зона 
површине 13,85 ари. Укупна заштићена површина износи 
22,89 ари.

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Скупштина Града Новог Сада ставила је под заштиту 
Амерички платан (Platanus occidentalis L.) у Футогу као 
споменик природе III категорије.

Споменик природе ‘’Амерички платан у Футогу’’ 
представља веома интересантан примерак своје врсте, 
необично је лепог пораста и хабитуса, велике старости 
и доброг здравственог стања. Стабло је висине око 28 m, 
висина дебла до прве гране је око 6 m, обим дебла на 1,3 m 
је 3,8 m, док је пречник круне 30 m.

Стабло је старо око 120 година.

Споменик природе налази се на подручју Општине Нови 
Сад, КО Футог, у дворишту Пољопривредне школе у 
државној својини.

Површина споменика природе је пројекција крошње 
и износи 7,07 ари, док је установљена заштитна зона 
површине 12,56 ари. Укупна заштићена површина износи 
19,63 ари.

ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 
‘’АМЕРИЧКИ ПЛАТАН У ФУТОГУ’’
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СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Скупштина Града Новог Сада ставила је под заштиту стабло 
платана (Platanus acerifolia Willd) у дворишту Основне 
школе “Милош Црњански” у Новом Саду као споменик 
природе III категорије.

Споменик природе ‘’Платан у дворишту Основне 
школе Милош Црњански’’ издваја се по својој лепоти и 
импозантности, јер доминира двориштем у којем се налази, 
а по својим биолошким и историјским карактеристикама 
заслужује да се стави под посебну заштиту. Стабло је 
висине 17 m, висина дебла до прве гране 2,7 m, обим дебла 
на 1,3 m висине је 3 m, док је распон круне 23 m. 

Стабло је старо око 80 година. 

Површина споменика природе је пројекција крошње 
платана на земљу пречника 23 m, а укупна заштићена 
површина око споменика природе је 415,26 m2. 

Споменик природе налази се на подручју Града Новог Сада. 
Носилац права коришћења на овом споменику је Основна 
школа „Милош Црњански“ у Новом Саду. 

ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‘’ПЛАТАН У ДВОРИШТУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ’’
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СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Скупштина Града Новог Сада ставила је под заштиту 
стабло белог дуда (Morus alba L.) на Ченејском салашу као 
споменик природе III категорије.

Споменик природе ‘’Дуд на Ченејском салашу’’ је један од 
најстаријих живих представника своје врсте и најстарије 
стабло дуда на територији Града Новог Сада. Споменик 
природе налази се на подручју општине Нови Сад, КО 
Ченеј, у дворишту Ченејског салаша број 252.

Импозантног је пораста са ниско обраслом круном. Стабло 
је висине 16 m, висина дебла до прве гране 2,3 m, обим 
дебла на 1,3 m висине је 3,8 m, док је пречник круне 17 m. 

Стабло је старо око 190 година. 

Површина споменика природе је пројекција крошње и 
износи 2,27 ари, док заштитну зону чини спољна ивица 
прстена ширине 7 m око припадајућег простора (5,27 ари). 
Укупна заштићена површина износи 7,54 ари.

ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 
‘’ДУД НА ЧЕНЕЈСКОМ САЛАШУ’’



29

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Споменик природе ‘’Јаворолисни платан у Новом Саду’’ 
стављен је под заштиту као споменик природе III категорије.

Споменик природе ‘’Јаворолисни платан у Новом Саду’’ је 
изванредно витално, здраво и обилно плодоносно. Лепо 
је  и правилно формиране кугласте круне, коју изграђују 
огранци седам главних грана. Стабло је висине 25 m, 
висина дебла до прве гране је 3 m,обим дебла на 1,3 m је 
3,8 m, док је пречник круне 33,5 m. 

Стабло је старо око 110 година.

Површина споменика природе је пројекција крошње и 
износи 8,31 ари, док заштитну зону чини спољна ивица 
прстена ширине 5 m око припадајућег простора (6,04 ари). 
Укупна заштићена површина износи 14,85 ари.

Споменик природе налази се на подручју Града Новог 
Сада, у кругу касарне у ул. Футошка бр. 54.

ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 
‘’ЈАВОРОЛИСНИ ПЛАТАН У НОВОМ САДУ’’
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СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ
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