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ПРЕДГОВОР

„Окањ бара” стављена је под заштиту  одлуком Владе Републике Србије Уредбом о
заштити („Службени  Гласник  РС”  број  39/13.). За  Управљача  је  одређено  Друштво  за
заштиту животне средине „Окањ- Елемир“ из Елемира.

Доношење Плана управљања за ово заштићено подручје представља значајан корак
јер  је  овај  документ  важан  алат  за  обављање  свих  Законом  предвиђених функција
Управљача. Планом управљања ближе се планира сваки аспект рада Управљача у наредних
десет година, било да се ради о научним истраживањима, конкретним активностима заштите
и очувања врста и еколошких система, развоју система посећивања или институционалном
јачању самог Управљача и едукацији његових запослених.

План управљања Специјалним резерватом природе „Окањ бара“ плод је дуготрајног
заједничког напора многих колега. У његовом израђивању активно су  учествовали  чланови
Управљача, стручњаци Покрајинског секретеријата за заштиту животне средине и одрживи
развој и Покрајинског Завода за заштиту природе, удружења и појединци.

С обзиром да се ради о првом десетогодишњем плану управљања Резерватом, очекује
се да ће током његовог спровођења бити прилике за тестирање његових поставки, испуњење
предвиђених циљева и спроведених мера, али да ће се уочити и његове недостаци како би се
приликом ревизије Плана управљања исправили.

Захваљујемо свима који су учествовали у изради овог Плана управљања, а све оне
који су на било који начин заинтересовани за простор Специјалног резервата природе „Окањ
бара“ и рад Управљача позивамо да нам се придруже у креирању и спровођењу акционих
планова и  својим сугестијама  помогну бољем спровођењу  Плана.  Верујемо  да  ћемо тако
допринети заједничком циљу, а то је очувана природа Специјалног Резервата природе „Окањ
бара“ за добробит свих.

Управљач
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С А Д Р Ж А Ј :

УВОД

1. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
1.1. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ

1.1.1. ГЕОМОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
1.1.2. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
1.1.3. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
1.1.4. КЛИМАТСКЕ ОДЛИКЕ

1.1.4.1. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА
1.1.4.2. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА
1.1.4.3. ПАДАВИНЕ
1.1.4.4. ВЕТАР

1.1.5. ПЕДОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
1.1.6. ФЛОРИСТИЧКЕ ОДЛИКЕ

1.1.6.1. БИЉНЕ ВРСТЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ОЧУВАЊЕ СПЕЦИЈСКОГ ДИВЕРЗИТЕТА
1.1.6.2. ЗНАЧАЈ ФЛОРЕ ПО РАЗНИМ КРИТЕРИЈУМИМА

1.1.7. ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ
1.1.8. ЕНТОМОФАУНА

1.1.8.1. УГРОЖЕНЕ ВРСТЕ ИНСЕКАТА
1.1.9. БАТРАХОФАУНА
1.1.10. ХЕРПЕТОФАУНА
1.1.11. ОРНИТОФАУНА
1.1.12. ТЕРИОФАУНА
1.1.13. ПРЕДЕОНЕ ОДЛИКЕ

1.1.13.1. ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДЕЛА
1.1.13.2. СТРУКТУРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
1.1.13.3. СЛАТИНСКИ КОМПЛЕКС ОКАЊА КАО ДЕО ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ

1.1.14. ИСТОРИЈАТ ПРЕДЕЛА
1.1.15. ЕТНО-КУЛТУРНЕ, ИСТОРИЈСКЕ И СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ ОДЛИКЕ

1.1.15.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ
1.1.15.2. НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРА
1.1.15.3. СТАНОВНИШТВО

1.1.16. РЕСУРСИ
1.1.17. ДЕЛАТНОСТИ

1.1.17.1. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ У НАСЕЉИМА
1.1.17.2. ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА У РЕЗЕРВАТУ И ОКРУЖЕЊУ
1.1.17.3. ВИКЕНД ЗОНЕ И ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНА ПОДРУЧЈА

2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
2.1. ЗНАЧАЈ И ФУНКЦИЈА РЕЗЕРВАТА

2.1.1. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ФУНКЦИЈА
2.1.2. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ФУНКЦИЈА
2.1.3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКА ФУНКЦИЈА

2.2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ
2.2.1. АУТЕНТИЧНОСТ
2.2.2. РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
2.2.3. РАЗНОЛИКОСТ
2.2.4. ИНТЕГРАЛНОСТ
2.2.5. ПЕЈЗАЖНА АТРАКТИВНОСТ

2.3. МОГУЋИ ПРАВЦИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
2.3.1. ЗНАЧАЈ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕЗЕРВАТА И ЊЕГОВЕ ОКОЛИНЕ
2.3.2. ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
2.3.3. МОГУЋНОСТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОКОЛИНЕ РЕЗЕРВАТА

2.3.3.1. ПОЉОПРИВРЕДА
2.3.3.2. ТУРИЗАМ

2.4. ОРНИТОФАУНА
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2.4.1. ЗНАЧАЈНЕ ВРСТЕ ПТИЦА
2.4.1.1. ПЛАВОКЉУНА ПАТКА (Oxyura leucocephala)
2.4.1.2. СИВИ ЖДРАЛ (Grus grus)
2.4.1.3. САБЉАРКА (Recurvirostra avosetta)
2.4.1.3. ЦРВЕНОНОГИ СПРУДНИК (Tringa totanus)
2.4.1.4. МОДРОВОЉКА (Luscinia svecica)
2.4.1.5. ДИВЉЕ ГУСКЕ И ПАТКЕ (Anseriformes)
2.4.1.6. ШЉУКАРИЦЕ (Charadriiformes)

2.5. ФАУНА СИСАРА

3.  АКТИВНОСТИ,  ДЕЛАТНОСТИ  И  ПРОЦЕСИ  КОЈИ  ПРЕДСТАВЉАЈУ  ФАКТОР  УГРОЖАВАЊА
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

3.1. ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА И ОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
3.1.1. ФАКТОРИ КОЈИ УГРОЖАВАЈУ РЕЗЕРВАТ

3.1.1.1. НАСЕЉА
3.1.1.2. САОБРАЋАЈНИЦЕ У РЕЗЕРВАТУ
3.1.1.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ У НАСЕЉИМА
3.1.1.4. ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
3.1.1.5. САЛАШИ И ЕКОНОМИЈЕ
3.1.1.6. ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА
3.1.1.7. ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕЗЕРВАТУ

4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ ЦИЉЕВА

6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ
ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

6.1. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА
6.1.1. УСКЛАЂИВАЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА
6.1.2.  ОРГАНИЗОВАЊЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  ЗАШТИТУ,  УНАПРЕЂЕЊЕ,  ПРОМОВИСАЊЕ  И

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ РЕЗЕРВАТА
6.1.3. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
6.1.4.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  РЕЗЕРВАТА  ТАБЛАМА  СА  ПУТОКАЗИМА,  УПУТСТВИМА,

ПРАВИЛИМА УНУТРАШЊЕГ РЕДА И ИНФОРМАЦИЈА РАЗЛИЧИТОГ ТИПА ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА И
ПОСЕТИЛАЦА РЕЗЕРВАТА

6.1.5. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА РЕЗЕРВАТА
6.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

6.2.1. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПРОПИСАНИХ ЗАБРАНА И КОРИШЋЕЊА РЕЗЕРВАТА
ПРЕМА СТЕПЕНИМА ЗАШТИТЕ

6.2.2. УРЕЂЕЊЕ ВОДНОГ РЕЖИМА У РЕЗЕРВАТУ
6.2.3.  ФОРМИРАЊЕ ПОДЛОГА ЗА ГНЕЖЂЕЊЕ РЕТКИХ ВРСТА ПТИЦА И ПОСТАВЉАЊЕ

ВЕШТАЧКИХ ДУПЉИ
6.2.4.  РЕВИТАЛИЗАЦИЈА  НАРУШЕНИХ  СТАНИШТА,  РЕСТАУРАЦИЈА  НЕСТАЛИХ

СТАНИШТА И АКТИВНО СУЗБИЈАЊЕ ИНВАЗИВНИХ ВРСТА БИЉАКА
6.3. УСТАНОВЉАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
6.4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ

6.4.1.  КАРТИРАЊЕ  И  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА  ВЕГЕТАЦИЈЕ,  ФЛОРЕ,  ФАУНЕ  И  ТИПОВА
СТАНИШТА У СКЛАДУ СА НАТУРА 2000

6.4.2. КАРТИРАЊЕ РЕТКИХ, РЕЛИКТНИХ И ЕНДЕМИЧНИХ ВРСТА
6.4.3. ПРАЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ У ЦЕЛИНИ
6.4.4. ПРАЋЕЊЕ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ВОДЕ
6.4.5. УТВРЂИВАЊЕ ПРИСУСТВА, ПРОСТОРНОГ РАСПОРЕДА И БРОЈНОСТИ ТЕКУНИЦА
6.4.6. УТВРЂИВАЊЕ ПРИСУСТВА СЛЕПИХ МИШЕВА, ВРСТА ВОДОЗЕМАЦА, ГМИЗАВАЦА

И ИНСЕКАТА
6.4.7. ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ ПОДРУЧЈА У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ

РЕЗЕРВАТА
6.4.8. ПРЕЛИМИНАРНА МОНИТОРИНГ ЛИСТА ВРСТА СА ЦРВЕНЕ ЛИСТЕ СРБИЈЕ
6.4.9.  ИСТРАЖИВАЊЕ  УТИЦАЈА  МЕРА  УПРАВЉАЊА  РЕЗЕРВАТОМ  НА  СТАНИШТА  И

ВРСТЕ
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6.4.10. УПРАВЉАЊЕ ПОПУЛАЦИЈАМА НАЈРЕЂИХ ВРСТА

6.5. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ
6.5.1. УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
6.5.2. ЕКО-КАМПОВИ
6.5.3. ШКОЛА У ПРИРОДИ
6.5.4. ЕДУКАЦИЈА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА

6.6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗЕРВАТА
6.7. УРЕЂЕЊЕ, ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ РЕЗЕРВАТА
6.8. МОНИТОРИНГ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

6.8.1. МОНИТОРИНГ ОРНИТОФАУНЕ
6.8.2. МОНИТОРИНГ ФЛОРЕ И ВЕГЕТАЦИЈЕ
6.8.3. МОНИТОРИНГ ВОДНОГ РЕЖИМА, САЛИНИТЕТА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ
6.8.4. МОНИТОРИНГ ПОЈАВЕ ИНВАЗИВНИХ ВРСТА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА
6.8.5.  ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ХЕМИЈСКИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА У

ПОЉОПРИВРЕДИ
6.9. РАЗВИЈАЊЕ ПАРЦИЈАЛНИХ И СПЕЦИФИЧНИХ ПРОЈЕКАТА

6.9.1. ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
6.9.2.  ПАРЦИЈАЛНИ  ПРОГРАМИ  ЗА  УРЕЂИВАЊЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  СТАНИШТА  И

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВАТА
6.9.3.  ПРОЈЕКАТ  ПРЕТВАРАЊА  ОТКУПЉЕНОГ  ЗЕМЉИШТА  У  ПАШЊАКЕ  И  ЛИВАДЕ  И

КОРИШЋЕЊЕ ПАШЊАКА
6.9.4.  ПРОЈЕКАТ  ОТКУПА  ПРИВАТНОГ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА  ИЛИ  ЗАМЕНЕ

ПРИВАТНИХ ОРАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ СА ДРЖАВНИМ ВАН РЕЗЕРВАТА
6.9.5. СТУДИЈА АНАЛИЗЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКИХ ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВАТА
6.9.6. СТУДИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ У РЕЗЕРВАТУ
6.9.7.  СТУДИЈА  АЛТЕРНАТИВНЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПРОИЗВОДЊЕ  ЗДРАВЕ  ХРАНЕ  БЕЗ

КОРИШЋЕЊА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА И РАЗВОЈА БРЕНДИНГА И ТРЖИШТА ЗДРАВЕ ХРАНЕ СА ОКАЊ
БАРЕ

6.10.  СТРУЧНА  САРАДЊА  СА  СВИМ  НАУЧНИМ  И  СТРУЧНИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА  И  ДРУГИМ
ЗАШТИЋЕНИМ ДОБРИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

6.11. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ
6.12. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА

8.  ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ  НА  ОДРЖИВОМ  КОРИШЋЕЊУ  ПРИРОДНИХ  ВРЕДНОСТИ,  РАЗВОЈУ  И
УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА

8.1. ПОЉОПРИВРЕДА
8.2. ЛОВ
8.3. ОСТАЛО
8.4. КОРИСНИЦИ И ИНТЕРЕСИ
8.5. ЕКОНОМСКА ВРЕДНОСТ

8.5.1. ПОЉОПРИВРЕДА
8.5.2. ТУРИЗАМ

9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
9.1. РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА
9.2. РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА
9.3. РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА

10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВАТА
10.1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗЕРАВТА
10.2. ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
10.3. ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

11.  СТУДИЈСКА  (ИСТРАЖИВАЧКА),  ПРОГРАМСКА,  ПЛАНСКА  И  ПРОЈЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ

11.1. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА
11.2. ПОЈЕДИНАЧНИ ПРОЈЕКТИ
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11.2.1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ВОДНОГ РЕЖИМА
11.2.2. ПРОГРАМ ПРЕТВАРАЊА ОБРАДИВИХ ПОВРШИНА У АУТОХТОНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
11.2.3.  ПРОГРАМИ  НА  УРЕЂИВАЊУ  И  ОДРЖАВАЊУ  СТАНИШТА  И  ПРИРОДНИХ

ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВАТА
11.2.4. ПРОГРАМ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА
11.2.5. ПРОГРАМ ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ
11.2.6. ПРОГРАМИ НА ЕДУКАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА
11.2.7. ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ У РЕЗЕРВАТУ

12. ОБЛИЦИ САРАДЊЕ И ПАРТНЕРСТВА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА И
КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ

13. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПЛАНА УПРАВЉАЊА И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ

13.1. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА
13.1.1. УСКЛАЂИВАЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА
13.1.2.  ОРГАНИЗОВАЊЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  ЗАШТИТУ,  УНАПРЕЂЕЊЕ,  ПРОМОВИСАЊЕ  И

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
13.1.3. ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
13.1.4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ГРАНИЦА
13.1.5. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ОКАЊ БАРЕ

13.2. ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
13.2.1.  НАДЗОР  НАД  СПРОВОЂЕЊЕМ  ПРОПИСАНИХ  ЗАБРАНА  И  ОБИМА  КОРИШЋЕЊА

РЕЗЕРВАТА ПРЕМА СТЕПЕНИМА ЗАШТИТЕ
13.2.2. УРЕЂЕЊЕ ВОДНОГ РЕЖИМА У РЕЗЕРВАТУ
13.2.3. ПРЕТВАРАЊЕ ОРАНИЦА У ПАШЊАКЕ
13.2.4. ФОРМИРАЊЕ ПОДЛОГА ЗА ГНЕЖЂЕЊЕ РЕТКИХ ВРСТА И ПОСТАВЉАЊЕ ДУПЉИ
13.2.5. ПОСТАВЉАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ГНЕЗДА
13.2.6. СЕЧЕЊЕ ТРСКЕ РАДИ СПРЕЧАВАЊА ГУБЉЕЊА ОТВОРЕНИХ ВОДЕНИХ ОКАНА

13.3. УСТАНОВЉАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИОНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
13.4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ
13.5. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ
13.6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗЕРВАТА
13.7. УРЕЂЕЊЕ, ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ РЕЗЕРВАТА
13.8. МОНИТОРИНГ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
13.9. РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА
13.10.  СТРУЧНА  САРАДЊА  СА  СВИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА  И  ФАКУЛТЕТИМА  И  ДРУГИМ

ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
13.11. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ
13.12. ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
13.13. ВИЗИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

13.13.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ
13.13.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА

14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИХ
ПОСЛОВА У УПРАВЉАЊУ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОБЕЗБЕЂИВАЊА

14.1. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА
14.1.1. ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

14.1.1.1 НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД
14.1.1.2. НАМЕНА И РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

14.1.2. ПРИОРИТЕТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ
14.1.3. ФИНАНСИРАЊЕ И ПРОЦЕНА ТРОШКОВА

14.1.3.1. ФИНАНСИЈСКЕ ПОТРЕБЕ И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
14.1.3.2. МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕДПОСТАВКЕ
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Слика 1. Карактеристичан пејзаж Окањ баре

Слика 2. Залазак Сунца на Окањ бари
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

Назив заштићеног подручја: Специјални резерват природе „Окањ бара“
Категорија заштићеног подручја: I категорија (природно добро од изузетног значаја).
Датум  проглашења  заштићеног  подручја: 08.  мај 2013. године,  Уредба  о  заштити

Специјалног резервата природе „Окањ бара“ („Сл. Гласник РС“ број 39/13).
Дан Резервата: 22. мај
Површина  :   5480 ha 94 a 04 m2

Планско раздобље плана управљања  :   2014.-2023. година.
Управљач  :   Друштво за заштиту животне средине „Окањ- Елемир“, Жарка Зрењанина

49, 23208 Елемир
Тел/факс: +38123/ 738-443
Локација заштићеног подручја:
СРП „Окањ бара” налази се у Војводини, на подручју Средњег Баната, непосредно уз

леву обалу реке Тисе, односно, северозападно од Зрењанина. Окружују га насеља: Елемир,
Тараш, Кумане и Меленци. Резерват је окружен путевима Тараш-Елемир и Елемир-Меленци-
Нови Бечеј.  Уз источну границу  Резервата налази се железничка пруга Београд- Кикинда.
Заштићено подручје удаљено је од: Зрењанина 15 km, Новог Сада 50 km и од Београда 90 km.
Због близине великих градова и саобраћајница омогућен је добар и брз приступ посетилаца.
Просторно и територијално „Окањ бара” налази се на простору општина Зрењанин и Нови
Бечеј. Катастарски припада: К.О. Тараш, К.О. Елемир, К.О. Меленци и К.О. Кумане.

Карта 1.: Специјални резерват природе „Окањ бара“ са границом заштитне зоне
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Табела 1. Координате заштићеног подручја:
Граничне тангенте по Гриничу по Гаус- Кригеру
SL- Јужна гранична линија 45о 26' 30'' N 5033.287
NL- Северна гранична линија 45о 32' 36'' N 5044.637
WL- Западна гранична линија 20о 10' 24'' E 7435.399
EL- Источна гранична линија 20о 19' 10'' E 7446.810

Централна тачка одређује глобални положај простора и налази се по Гриничу: 45о 28'
03'' N - 20о 18' 20'' E, а по Гаус- Кригеру: 5036.133- 7445.716.

UTM систем: DR 33, DR 34.
Документациона основа управљања:

- Закон о заштити природе („Сл. Гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10)
- Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Окањ бара“ („Сл. гласник РС“ бр. 39/13)
- Годишњи програми управљања
- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби СРП „Окањ бара“
- Правилник о накнадама у Специјалном резервату природе „Окањ бара“.

Правни оквир заштите  :  
Покрајински  Завод  за  заштиту  природе  je урадиo студију  која  је  послужила  као

подлога  за  проглашење  природног  добра  „Окањ  бара“.  Уредбом  од  08.05.2013. године
(„Службени гласник РС“, број  39/13) ступила је на снагу предложена заштита подручја у
статусу  Специјалног  резервата  природе и прописане су одговарајуће  мере и режими које
треба  спровести  да  би  се  очувала  ова  јединствена  акваторија  са  најближим окружењем
укупне површине  5480  ha 94  a 04  m2. Резерват „Окањ бара“ је сврстан у  I  категорију, тј. у
природна добра од изузетног значаја од националног аспекта (Правилник о категоризацији
природних добара– „Службени гласник РС“, бр. 30/92).

Уредбом о заштити СРП “Окањ бара“ су дате мере за спровођење режима-степена
заштите  и  одређен  је  Управљач  заштићеног  подручја.  Правилник  о  унутрашњем реду  и
чуварској служби, као и Акт о утврђивању висине и начина обрачуна накнада за коришћење
природних  вредности  делом  дефинишу  мере  заштите  очувања  и коришћења  заштићеног
подручја.

Активности  везане  за  контролу  управљања  заштићеним  подручјем  и  спровођење
прописаних  мера  заштите  су  у  надлежности  Министарства  заштите  животне  средине  и
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, коме су поверени
и инспекцијски  послови.  Стручни послови  везани  за  Резерват су  поверени Покрајинском
Заводу за заштиту природе.

Међународни статус:
Подручје  Окањ  баре,  заједно  са  баром  Русандом,  под  називом  „Окањ  и  Русанда“

налази се у поступку номинације за међународно значајно подручје за птице (IBA- Important
Bird Area).  Национални  Kод  IBA 010RS.  Mеђународни Код  RS038.  Површина  10194  ha.
(Пузовић и др., 2011.)

2005.  године издвојена  је  и  као значајно  ботаничко  подручје  (IPA-  Important  Plant
Area) под називом „Средњи Банат I“. (Божа, Аначков, 2005./2006.)

У циљу успостављања еколошке мреже NATURA 2000, подручје Окањ баре, као једно
од централних подручја националне еколошке мреже, биће обрађено као Natura подручје у
Републици  Србији,  будући  да  обухвата  приоритетне  типове  станишта  у  панонском
биогеографском региону (Директива о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре-
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Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild
fauna and flora).

Управљачка структура:
За управљача Специјалног резервата природе „Окањ бара“ је одрeђено Друштво за

заштиту животне средине „Окањ- Елемир“ из Елемира.
Обавезе Управљача су:

-  да  се  управљањем  у  потпуности  спроведу  успостављени  режими  заштите  и  очува
заштићено подручје;
-  да  се  обезбеде  услови  за  спровођење  научно-истраживачких,  културних,  васпитно-
образованих, информативно-пропагадних и других активности;
-  да  се  успостави  развој  дозвољених  одрживих  делатности,  односно  развојних  функција
заштићеног подручја на прописан начин;
-  да  се  обезбеде  финансијских  средстава  за  извршење  планских  задатака  из  буџета
Републике, буџета Покрајине, сопствених средстава, пројектних активности и других извора.

Карта 2.: Карта Резервата са режимима заштите
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1.  ПРИКАЗ  ГЛАВНИХ  ПРИРОДНИХ  И  СТВОРЕНИХ
ВРЕДНОСТИ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Специјални  резерват  природе  „Окањ  бара“ обухвата  комплекс  ливадско-степске
вегетације,  слатина  и  заслањених  бара  различитог  интензитета  које  представљају
приоритетни тип заштите у панонском биогеографском региону. Представља једну од три
најрепрезентативније  и  најатрактивније  очуване  баре  на  слатинама  Војводине,  односно,
сланих језера у палеомеандрима. Специфична је по јединственим панонским екосистемима
типичним  за  заслањене,  муљевите  баре,  са  очуваним  еухалофитним  биљним  врстама  и
животињским светом карактеристичним за слану подлогу.

Значај  подручја  Окањ баре је вишеструк,  као једне од ретких очуваних панонских
типова  предела  чији  су  слатински,  ливадско-степски  и  водени  екосистеми  од  значаја  за
очување укупне биолошке разноврсности региона Баната, Војводине, Србије и Европе.

Основни значај Окањ баре је очување природних целина у измењеном агрикултурном
окружењу у којем доминирају монокултуре. Кроз то се уједно остварује и очување биолошке
разноврсности,  као  и  ублажавање опште  нарушености  животне средине.  Функционалност
екосистема Окања доприноси очувању квалитета воде, ваздуха и земљишта. На тај начин се
побољшава и квалитет живота људи у окружењу.

1.1. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ

1.1.1. ГЕОМОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ

Заштићено  подручје  у  геоморфолошком  погледу  припада  алувијалној  равни  реке
Тисе. На банатској страни алувијална раван реке Тисе, идући од севера ка југу, има неколико
сужења и проширења посматрајући терен од реке ка банатској лесној тераси. Ова проширења
су: крстурско-новокнежевачко, падејско-новобечејско, новобечејско-арадацко и проширење
између  насеља Арадац  и  Перлез.  Подручје  СРП  „Окањ бара“ налази  се  на  новобечејско-
арадацком  проширењу.  Ово  проширење  налази  се  између  насељених  места:  Нови  Бечеј,
Кумане, Меленци, Елемир и Арадац и реке Тисе са друге стране. Ова насеља подигнута су на
вишим деловима лесне терасе,  осим насеља Тараш које је подигнуто на лесном острву, а
окружено је алувијалном равни реке Тисе.

На пространој алувијалној равни карактеристични су акумулациони облици рељефа:
обалске гредице, обалски брежуљци и речна острва.

Уске  и  издужене  депресије  отворене  према  реци  Тиси  које  се  пружају  у  низу
концентричних  лукова,  као  и  упоредни  брежуљци  дуги  неколико  километара  заузимају
значајно место у алувијалној равни реке Тисе.

На подручју СРП „Окањ бара“ депресије представљају остатке некадашњег меандра
Тисе. Најзначајније и највеће су: Окањ бара са Окањицом, бара Црвенка, Чикош и Надош.

Овде се налази и већи број плићих депресија које указују на ниже терене као што су:
Блато,  Дубока,  Широка,  Јегдина  копов,  Кумански  вањ,  Рогозара,  итд.  Између  депресија,
високих греда и копова постоји и заравне који се користе као пашњаци и виши терени који се
обрађују и користе се као пољопривредно земљиште.

Висинска разлика терена креће се од 74 m надморске висине на дну депресија, па до
83 m на источној високој обали Окањ баре. Својом висином издваја се неколико вештачки
насталих хумки: Мазгина, Вањ, Бијелина и Леја хумка висине око 86 m.
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Облици флувијалног  рељефа на  подручју  СРП  „Окањ бара“ генетски  су  везани  за
непосредно дејство савремених речних токова. Тиса је имала велики утицај на морфолошко
обликовање рељефа уз њен ток. Део Резервата налази се на простору  алувијалне равни као
најнижег дела војвођанске низије. Нешто виши терен представља нижи речну терасу на којој
се налазе многобројне депресије и стара напуштена речна корита. Источније од ниже речне
терасе је виша речна тераса. Окањ бара се налази на вишој речној тераси. Она представља
део напуштеног  Тисиног  речног  корита,  односно,  представља фосилни меандар  Тисе.  По
настанку напуштени меандри и рукавци припадају флувијалном рељефу.

Рељеф заштићеног  подручја  са висинском разликом од око 9 метара има значајну
улогу у формирању живог света Резервата.

Слика 3.: Једна од хумки у Резервату

1.1.2. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ

У  дугој  геолошкој  историји  догађале  су  се  бројне  промене  на  овим  просторима.
Интензивним деловањем унутрашњих сила долазило је до раседања, убирања и вулканских
активности.  Најновијим  геотектонским  покретима  и  деловањем  спољашњих  сила  на
површинском  делу  настали  су  најмлађи  седименти.  Управо  они  имају  највећи  утицај  на
природно окружење заштићеног подручја.

На дубинама од око 1500 метара регистроване су палеозојске стене. Њихова старост
припада пермској периоди. На нешто мањим дубинама појављују се магматске стене које
пробијају палеозојске и мезозојске творевине. На мањим дубинама до 60 метара налазе се
плиоценске наслаге. Ови седименти утврђени су на читавој територији Баната и Бачке.

Лес је најзначајнија геолошка творевина Војводине. Сувоземни лес наталожен је на
исушеном дну Панонског језера. Приликом акумулације леса значајну улогу имала је сува
степска  клима  и  вегетација.  Барски  лес  настао  је  од  прашине  таложене  на  влажном
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земљишту,  а  у  њему  је  очувана  фосилна  флора  и  фауна.  Значајну  улогу  у  формирању
садашњег  рељефа  имала  је  река  Тиса  која  је  на  подручју  Резервата  оставила  данас
многобројне трагове палеомеандара.

 
Карта 3.: Геоморфолошка карта Резервата

1.1.3. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ

Између  Новог  Бечеја  и  ушћа  Бегеја
данас  постоји  велики  број  издужених
удубљења која представљају остатке старих
токова и меандара реке Тисе.  Неке од ових
акумулација  су  повремено  или  стално
испуњене  водом,  а  неке  су потпуно  суве  и
представљају  мање-више  засуте  и
вегетацијом  обрасле  лучне  депресије.  Због
своје  рецентне  хидролошке  функције
посебно се издвајају: Слано копово, Острово,
Русанда и Окањ.

Ова  језера-мртваје  налазе  се  на
простору којим је  Тиса текла стварајући алувијалну раван пре последњег таложења леса.
Пружају се у једном низу општег правца север-југ. И поред значајне удаљености од самог
тока реке Тисе, димензије и облик ових мртваја доказују да се ради о некадашњим активним
меандрима Тисе. Најближа мртваја је управо Окањ бара удаљена 4 km источно од матичног
тока реке Тисе.

Басен мртваје Окањ представља југоисточни, низводни и најдубљи део некадашњег
активног потковичастог меандра Тисе.  Правац пружања Окања је североисток-југозапад у
дужини од око 4,5 km. Окањ бара има највећу ширину у свом средишњем делу од око 500 m,
док се према североисточном и југозападном краку сужава на око 100 m. Укупна површина
Окања износи око 1,5 km2, а просечна дубина износи 1-1,5 m.

У површинском рељефу, западно од Окањ баре, постоји неколико плићих депресија
лучног облика окренутих ка Тиси. Западни крак Окањ баре, преко вока Шикшов, наслања се
на  низ  повезаних  депресија  под  називом  Чикош,  од  којих  је  одвојен  насипом  са
саобраћајницом.  Северни  крак  Окања  наслања  се  на  плићу  депресију  „Окањицу”.  Бара
Црвенка и бара Надош већим делом године имају воду. Са западне стране Окањ се граничи
са вишим тереном на којем се налазе оранице. Поред ових депресија постоји и низ мањих
бара и влажних ливада испресецаних каналском мелиорационом мрежом.
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Карта 4.: Мапа Торонталске Жупаније из XIX века која приказује део Резервата

Северно од насеља Тараш налази се депресија Рогозара.  Ова депресија пружа се у
правцу  исток-запад.  Источни  део  ове  депресије  стално  је  под  водом.  Кроз  Рогозару  је
прокопан мелиорациони канал,  тако да је  она сада остала  без воде,  којим се вишак воде
одводи у бару Црвенку.

Водни  режим  Окања  одржава  се  притицањем  подземних  и  сливних  вода,  мањим
делом од атмосферског талога, а воду губи углавном испаравањем. Ово се догађа управо због
чињенице да сливне воде потичу са слатинастих терена и вода у језеру има алкалну реакцију.

Изградња  каналске  мреже  за  одводњавање  на  овом  сливном  подручју  и  мање
количине атмосферских талог доводе до тога да углавном крајем лета и јесени,  ако нема
већих падавина у јесењем периоду, Окањ бара остаје без воде.

1.1.4. КЛИМАТСКЕ ОДЛИКЕ

1.1.4.1. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

Од  температуре  ваздуха  и  подлоге  земљишта  зависи  интензитет  и  количина
испаравања воде, влажност ваздуха, облачност, падавине, итд. Температура ваздуха је веома
важан  чинилац,  односно,  модификатор  климе.  Живи  свет  на  овом  простору  у  целини  у
великој мери зависи од температуре ваздуха.

Средња  годишња  температура  износи  11,6оС.  Средња  годишња  максимална
температура износи 12,9 оС, а средња годишња минимална температура 10,4оС. Најхладнији
месец  на  овом  простору  је  јануар  са  средњом месечном  температуром  од  0,1  оС,  док  је
најтоплији месец август са средњом месечном температуром ваздуха од 22,0  оС. Просечна
зимска температура ваздуха је изнад 0 оС.

1.1.4.2. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

Засићеност ваздуха воденом паром назива се релативна влажност ваздуха. Током дана
у ваздуху се налазе извесне количине водене паре. Релативна влажност ваздуха у Резервату
варира на нивоу средњих годишњих вредности од 64% до 76%.

Релативна  влажност  ваздуха  и  облачност  имају  вишеструки  значај.  Од  степена
облачности (која означава прекривеност неба облацима и која за ово подручје на годишњем
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нивоу просечно износи 5,5) зависи колико ће површина тла примити топлоте од Сунца, као и
колико ће топлоте тло израчити и предати атмосфери.

Средње годишње сијање Сунца износи 2169 часова. Број ведрих, као и број облачних
дана током године од великог су значаја за процес фотосинтезе у развоју биљног света.

1.1.4.3. ПАДАВИНЕ

Заједно  са  температуром  ваздуха,  падавине  су  један  од  најважнијих  климатских
елемената. Од годишње суме падавина и њихове расподеле по месецима зависи развој живог
света  и  богатство  површинских  и  подземних  вода.  Водене  површине  Резервата  водом се
снабдевају и путем атмосферских падавина.

1.1.4.4. ВЕТАР

Ветрови  су  снажан  климатски  фактор  за
поднебље  неког  простора,  а  настају  као
разлике  ваздушног  притиска  на  Земљиној
површини  услед  неједнаког  загревања.
Ветрови дувају од вишег ка нижем притиску.
Њихова  брзина  и  јачина  у  зависности  је  од
градијента ваздушног притиска и повећава се
са  повећањем  разлика.  Ветар  има  значајну
улогу у развоју живог света.

Доминантан  ветар  у  Резервату  је
југоисточни  ветар  кошава са  честином  од
218,1 ‰. На другом месту је западни ветар са
честином од 182,6 ‰. Најслабијег интензитета
је  североисточни  ветар са  честином од 54,3
‰.

                                                                                                 

                                                                                                       Графикон 1.: Ружа ветрова у Резервату

На  основу  анализа  климатских  елемената  подручје  Резервата  припада  умереној
климатској зони са јаче наглашеним континенталним особинама.

1.1.5. ПЕДОЛОШКЕ ОДЛИКЕ

На стварање  појединих  типова  земљишта  највећи  утицај  имају  педогени  фактори,
међу  којима  је  најважнији  геолошка  подлога,  односно  матични  супстрат-  лес,  клима  и
вегетација.

У ширем окружењу Резервата заступљен је земљишни покривач хетерогеног састава
са  појавом  халогених  земљишта  (солоњец),  хидрогених  земљишта  (ритска  црница

                     Друштво за заштиту животне средине „Окањ”-Елемир 14



План управљања Специјалним резерватом природе „Окањ бара” за период 2014.-2023.

бескарбонатна),  ксероморфних  земљишта  (чернозем  карбонатни  (мицеларни) на  лесној
тераси) и флувиогених земљишта (алувијално земљиште на ритској црници).

Доминантан  тип  земљишта  у  Резервату  је  солоњец.  Хидролошки  услови  и  висок
степен  минерализације  подземних  вода  имали  су  битан  утицај  на  формирање  овог  типа
земљишта.  Солоњец се одликује алкалном реакцијом.  Реакција  у горњем слоју овог типа
земљишта  креће  се  у  границама  рН  7,40-8,20.  Садржај  хумуса,  азота  и  калијума  је  у
нормалним количинама.

Слика 4.: Солоњец

Други  тип  земљишта  по  заступљености  у  Резервату  је  чернозем  карбонатни
(мицеларни) на  лесној  тераси.  Овај  тип  земљишта  одликује  се  алкалном  реакцијом  у
хумусном  хоризонту  (рН>7,5).  Висока  обала  уз  Окањ  бару  прекривена  је  овим  типом
земљишта.

Мање површине у Резервату чини алувијално земљиште на ритској црници. Хемијска
реакција овог типа земљишта је најчешће неутрална до слабо алкална.

У  Резервату  је  заступљено  више  различитих  типова  земљишта,  а  од  тога  је  већи
проценат земљишта лошег квалитета. Због близине реке Тисе и великог броја бара и мочвара
у којима је изграђена каналска мрежа, више су присутне подземне воде, а то све одражава се
на укупне хидролошке и површинске воде.

Виши терени у Резервату (преко 80 m надморске висине)  одликују  се черноземом
карбонатним (мицеларним) на лесној тераси, ливадском црницом са знацима заслањења и
черноземом  са  знацима  оглињавања  у  лесу.  Ови  типови  земљишта  су  бољег  квалитета,
обрађују се и служе за ратарску производњу.
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Карта 5.: Педолошка карта Резервата

1.1.6. ФЛОРИСТИЧКЕ ОДЛИКЕ

Подручје Војводине предствља агрокултурни предео, где је више од три четвртине
подручја  обрасло културама, а  природна вегетација  остала је сачувана у виду мањих или
већих издвојених оаза као што су ритови, слатине, необрађени делови лесних тераса, лесних
заравни,  односно  све  оно  што  се  није  могло  придружити пољопривредним  површинама.
Такво је и подручје Окања, препознатљиво по сланом језеру насталом у палеомеандру Тисе. 

Окружено  је  барама  и  слатинама  на  подлози  различите  заслањности, а  на  вишим
деловима  присутни су  и  остаци степе.  Окањ бара,  поред  Сланог  копова  и  баре  Русанде,
представља  специфичан  центар  халофитске  специјске  и  екосистемске  разносврсности  у
Панонској низији познат и изван граница Србије.  

Флора и вегетација Окањ баре, као једно од репрезентативних подручја са сланим,
муљевитим и повремено исушеним барама на  хлоридним солоњецима,  до сада  није  била
предмет проучавања ботаничара.

1.1.6.1. БИЉНЕ ВРСТЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ОЧУВАЊЕ СПЕЦИЈСКОГ ДИВЕРЗИТЕТА

Специфичност флоре Окања су врсте које се по свом фитогеографском значају налазе
на  граници  ареала,  односно  имају  уско  распрострањење.  То  су  врсте  понтско-
централноазијске  групе  флорних  елемента,  односно  панонски,  субпанонски,  понтско-
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панонски,  субпонтски,  субпонтско-централноазијски,  понтско-источно-субмедитерански  и
суббалкански флорни елементи.

Присуство  панонских  ендема  и  субендема  у  флори  СРП „Окањ  бара“  је  веома
значајно  и  указује  на  фитогеографску  припадност  овог  дела  Потисја  панонској  флорној
провинцији.
- Шварценбергова боквица (Plantago schwarzenbergiana Schur) је ердељско-панонски ендем
и врста од међународног значаја за очување глобалног биодиверзитета. Налази се на списку
ендема Европске црвене листе и на Прелиминарној црвеној листи васкуларне флоре Србије.
Заштићена је у Србији као природна реткост. Ова врста има значајну улогу јер представља
специфичну  компоненту  флористичке  и  вегетацијске  разноликости  трансилванијско–
панонског региона. Расте у већем броју уз руб Окањ баре,  на влажној слатини заједно са
безбридњачом  (Pucineliia distans ssp.  limosa)  и  панонским  звезданом  (Aster tripolium ssp.
pannonicus).

Слика 5.: Plantago schwarzenbergiana (шварценбергова боквица)

- Врањемил (Limonium gmelini O. Kuntze (Willd.) ssp. hungaricum (Klokov) Soó) је панонски
ендем, изразита халофитска врста која за време цветања у лето даје светло љубичасти аспект
слатинама. У Бачкој и Банату  налази се на јужној граници распрострањења.
- Безбридњача  (Pucinellia distans ssp.  limosa)  је  панонски субендем,  типична холофитска
врста  која  расте  на  влажним депресијама  и на  ниским,  периодично  плављеним деловима
слатина, где гради карактеристичан и препознатљив појас. У Банату се налази на једној од
јужних граница  ареала.  Чест је  и  Aster sedifolius L.  subsp.  canus (Waldst.  &  Kitt)  Merxm.,
такође панонска субендемична врста.
-  Жутеница (Roripa sylvestris ssp. Kerneri)  Menyh.  има  панонско субендемско обележје.
Расте на влажним благо заслањеним ливадама у Резервату.

Представници панонског флорног обележја у Резевату су: 
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- Панонски звездан (Aster tripolium L. ssp. pannonicus (Jacq.) Soó) који расте уз тршћаке и на
влажној слатини. 

Слика 6.: Aster tripolium ssp. pannonicus (панонски звездан)

- Слатинска паламида (Cirsium brachicephalum Juratzka) се периодично јавља на влажним
стаништима  уз  баре  Нађош,  Жугља и Окањ.  Врста  је  издвојена  као  значајна  за  очување
глобалног биодиверзитета, а заштићена је као природна реткост. 
-  Врста детелине Trifolium angulatum W.et K. као субмедитеранска врста расте на влажним
песковитим и благо заслањеним ливадама и пашњацима.
- Пурпурноцрни лук (Allium atropurpureum Waldst. &Kit) расте на остацима степе уз  пругу,
на  потезу  Елемир-Меленци.  Бројност  популације  је  око 50 јединки.  Врста  је  угрожена  у
опасности од нестајања (EN) са тенденцијом опадања бројности у оквиру распона јављања.
Припада  субсредњеевропском  балканском  флорном  елементу.  Врста  је  заштићена  као
природна рекост. 
-  Позни  зумбул (Scilla  autumnalis L.)  има  понтско-централноазијско-субмедитеранско
флорно  обележје,  а  својим  љубичастим  цветовима  украшава  слатине  у  јесен.  Врста  је
заштићена као природна реткост.
-  Лепљиви пуцавац (Silene viscosa (L.) Pers) је представник субпонтско-централноазијског
флорног елемента. Евидентирано је само неколико јединки у заједници  Achilleo-Festucetum
pseudovinae око  Окања.  Ово  је  крајње  угрожена  врста  у  Резервату  са  само  7  јединки  у
популацији.  Врста  је  заштићена  као  природна  реткост.  Из  ове  групе  флорног  елемента
обележје флори даје и  Potentilla argentea L.

Веће учешће врста понтско-панонског флорног обележја указује на фитогеографску
припадност панонској провинцији, а то су:  
-  врсте панонског флорног елемента (Achillea pannonica,  Aster trifolium subsp.  pannonicus,
Cirsisum brachycephalum, Plantago schwarzenbergiana, Trifolium angulatum)
- понтско-панонске врсте (Anthemis austriaca, Ornithogalum boucheanum, Ranunculus pedatus,
Salvia austriaca, Camphorosma annua)
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-  понтско-субмедитеранске врсте (Consolida orientalis,  Lathyrus aphaca,  Muscari neglectum,
Prunella  laciniata,  Stachys  germanica,  Cerastium  dubium,  Eryngium  campestre,  Onopordon
acanthium, Salvia verticillata, Veronica austriaca subsp. vahlii)
- понтско-централноазијске врсте (Veronica  incana)
- понтско централноазијско-субмедитеранске врсте (Dipsacus laciniatus, Lythrum salicaria,
Oenanthe silaifilia, Scilla autumnalis)
- врсте субпонтског флорног елемента (Salvia nemorоsa)
- субпонтско-централноазијске врсте (Potentilla argentea, Silene viscosa) 
- субпонтско-субпанонске врсте ( Lepidium perfoliatum).

Значајно  је  и  присуство  врсте  Artemisia  maritima  subsp.  monogyna која  припада
субтуранском флорном елементу.  

Од  врста  које  припадају  медитеранској  флорној  групи,  евидентиране  су
субмедитеранске врсте  Galium pedemontanum,  Muscari racemosum и  Scorzonera cana, као и
Pulicaria dysenterica,  Trifolium striatum,  Trifolium subterraneum субатланско-субмедитеанског
флорног обележја.  

Од  врста  уског  распрострањења  налазе  се  и  врсте  субсредњеевропског  флорног
елемента,  које  насељавају шире подручје  око средње Европе, а то су:  Cerastium pumilum,
Lamium  purpureum,  Lepidium  ruderale,  Linaria  vulgaris,  Lysimachia  nummularia,  Mentha
pulegium, Ranunculus sardous, Rumex sanguineus, итд.  

Како  се  на  овом подручју  присутна  мочварна  и  водена станишта, у  флори Окања
значајну  улогу  имају  врсте  широког  распрострањења,  које  су  представници  хладнијих
области, као што су врсте евроазијске флорне групе: 
-  евроазијског флорног елемента (Agrimonia еupatoria,  Alopecurus pratensis,  Calamagrostis
epigeos,  Camelina micricarpa,  Crepis tectorum,  Eleocharis uniglumis,  Euphorbia cyparissias,
Euphorbia esula  subsp.  tommasiniana,  Galium verum,  Gypsophila muralis,  Hydrocharis morsus-
ranae, Juncus compressus var. dianthelus, Juncus conglomeratus f. laxus, Matricaria chamomilla f.
nana, Mentha aquatica, Plantago lanceolata, Salsola soda, итд.)
-  субевроазијског  флорног  елемента (Arabidopsis  thaliana,  Cardus  nutans,  Carex  divisa,
Carex vulpina,  Cirsium arvense,  Cirsium lanceolatum,  Conium maculatum,  Papaver rhoeas,  Poa
trivialis f. semineutra, Salix cinerea, Sparganium erectum, итд.) 
- субјужносибирског флорног елемента (Lythrum virgatum). 

Забележнe су и врсте циркумполарног флорног обележја, као што је  Stachys palustris
и представници субциркумполарног флорног елемента (Erophila verna и Juncus gerardi). 

Од космополита обележје флори Окања дају: Bolboschoenus maritimus, Capsella bursa
–pastoris, Cynodon dactylon, Eleocharis palustris, Juncus effusus и Phragmites australis. 

Веће  присуство  врста  евроазијског  и  космополитског  распрострањења  указује  на
значајан  утицај  водене средине на разноврсност еколошких  услова у ширем географском
подручју.  

Од инвазивних врста констатоване су Amorpha fruticosa и Lycium barbatum.
Специфичност  флористичке  структуре  подручја  обухваћеног  СРП  „Окањ  бара“

одређује и присуство терцијарних реликтних врста, а то су: Bolboschoenus maritimus, Butomus
imbelatus и Salvinia natans. 

Од великог значаја су и врсте едификатори заједница, свеза, редова и класа, наизглед
честе, али због нестанка барских, мочварних, слатинских и степских станишта значајне су за
очување како екосистемског, тако и специјског диверзитета. 

1.1.6.2. ЗНАЧАЈ ФЛОРЕ ПО РАЗНИМ КРИТЕРИЈУМИМА
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Европска црвена листа (European Red list of Globally Threatened Animals and Plants,
1991): Plantago schwarzenbergiana Schur

Spec  CATEGORY (IUCN,  1994)  глобално  угрожене  врсте  васкуларне  флоре
Југославије  од  међународног  значаја  за  очување  биодиверзитета:  Cirsium  brachicephalum
Juratzka (слатинска паламида) и Plantago schwarzenbergiana Schur (Шварценбергова боквица)

Врсте заштићене као природне реткости (Уредба о заштити природних реткости, “Сл.
гласник РС”, бр. 53/93): Salsola soda L. (солњача), Silene viscosa (L.) Pers (лепљиви пуцавац),
Plantago schwarzenbergiana Schur (Шварценбергова боквица),  Salvia austriaca Jacq.  (памук
трава),  Cirsium  brachicephalum Juratzka  (слатинска  паламида),  Scilla  autumnalis L.  (позни
зумбул) и Allium atropurpureum Waldst. & Kit (пурпурноцрни лук).

1.1.7. ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ

Данашњи изглед  и  стање природне вегетације  на  подручју  Окањ баре резултат  су
природно–историјских  и  еколошких  фактора,  који  се  огледају  у  географском  положају,
клими, микрорељефу, едафским и биотичким факторима и све израженијем антропогеном
утицају. 

Формирање степске флоре и вегетације у Панонској низији прошло је кроз три фазе:
тундро-степа за време глацијације, типска ливадска степа за време бореала када је степска
вегетација  доминирала  Панонском  низијом  и  ливадска  степа  у  оквиру  данашње  шумо-
степске подзоне.  Обогаћивање степске флоре панонске низије  елементима који потичу из
Медитерана одвијало  се  од бореала до данас. Ободне кречњачке планине биле су један од
центара медитеранских али и типичних понтских елемената одакле су се шириле на север
према Панонској низији. 

Поред физичко-хемијских особина земљишта,  за  формирање вегетације  значајан  је
водни режим река као и ниво подземних вода. Поред тога, клима у Војводини је умерено-
континентална, а у Банату има јаче изражен континентални карактер, тј. велике климатске
екстреме.  Захваљујући  чернозему,  као  типичном земљишту панонског  подручја,  у  сувим,
равничарским деловима развијена је степска вегетација. О њеном карактеру може се судити
на основу заосталих фрагмената, као што су интразоналне слатине и пескови и рудерални
фрагменти крај путева или на пашњацима. Слатине као интразонална вегетација везане су за
степе. Слатинска вегетација највише је развијена у Бачкој и Банату. На подручју Војводине, у
прошлости  је,  услед  меандрирања  река  и  високих  подземних  вода,  као  и  местимично
непропустљивој  подлози,  била врло развијена азонална вегетација мочвара,  бара и мањих
језера.  Мелиорационим  захватима  она  је  у  већој  мери  уништена  и  сведена  на  изоловане
фрагменте. Такав пример имамо и уз реку Тису, где се налази СРП „Окањ бара“. 

У фитогеографском погледу подручје  Специјалног  резервата  природе „Окањ бара“
припада  понтско  флористичко-вегетацијском  региону,  панонско-влашком  подрегиону,
односно  панонској  провинцији.  Панонска  провинција  обухвата  степске,  шумо-степске,
пешчарске екосистеме, као и одређени број слатинских екосистема. 

Степе у Војводини и панонској низији представљене су свезом Festucion rupicolae, а
слатине свезама Cypero-Spergularion, Pucinellion limosae и Pucinelion peisonis.

Панонска  низија  је  шумо-степска  област  која  је  секундарно  настала,  где  су  степе
климатогене,  а шуме хиролошки или рељефски условљене. Биљногеографски,  на подручу
Средњег Баната одражавају се утицаји панонске провинције понтско-јужносисбирске регије.

Природну  потенцијалну  вегетацију  овог  подручја  представља  вегетација  слатина.
Основни  еколошки  фактори  који  владају  на  слатинама  су  соли  и  вода,  и  директно  или
индиректно утичу на друге факторе и на тај начин стварају специфичне услове на станишту.
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Услед  израженог  микрорељефа,  влажности  подлоге  и  концентрација  земљишног
раствора, варирају од локације до локације, тако да особине солоњеца не долазе подједнако
до  изражаја  на  свим деловима  слатине.  Због  тога  се  овде  сусрећу  поред  халофитских  и
еухалофитских врста и врсте које припадају ливадској вегетацији.

Слика 7.: Слатине у Резервату

Утврђене биљне заједнице подручја Окања имају следећи синтаксономски положај:

I Klasa: Lemnetea minoris Koch et Tx. 1955
  Red: Lemnetalia minoris Koch et Tx. 1955

Sveza: Lemno-Salvinion Slavnić 1956 em. Schwabe. Tx. 1981 et Tx. 1981
Ass.-gr. Salvinietum natanstis Koch 1954

 Ass.: Spirodelo-Salvinietum natantis Slavnić 1956

II Klasa: Utricularietea intermedio-minoris Den Hartog et Segal 1964 em Pietsch 1965
Red: Lemno-Utricularietalia vulgaris Pass. 1978

Sveza: Utricularion vulgaris Pass. 1964
Ass.-gr.: Utricularietum vulgaris Pass. (Soó 1928) Pass. 1964
Ass. Lemno minoris–Utricularietum vulgaris Soó (1928) ex. Pass. 1964

III Klasa: Ceratophylletea Den Hartog et Segal 1964
Red: Ceratophylletalia Den Hartog et Segal 1964

Sveza: Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal 1964
 Ass.Potamogetono-Ceratophylletum demersi(Hild et Rehnelt 1965)Pass1995

Red: Hydrocharitetalia Rubel 1933 em Pass. 1978
Sveza: Hydrocharition morsus-ranae  Rubel 1933
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Ass.-gr.: Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935 em.
Ass.: Ceratophyllo – Hydrocharitetum morsus-ranae Pop 1962

IV Klasa: Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942 
Red: Phragmitetalia Koch 1926

Sveza: Phragmition Koch 1926
Ass.: Phragmitetum communis Schmale 1939
Ass.: Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924
Ass.: Typhaetum angustifoliae Pign. 1953

Red: Bolboschoenetalia maritimi Hejny 1967 
Sveza: Bolboshoenion maritimi continentale Soó (1945) 1947

Ass.:  Bolboschoenetum maritimi continentale Soó (1927)1957

Red: Nasturcio – Glycerietalia Pign. 1953.
Sveza:Sparganio- Glycerion fluitantis Br.- Bl.Et.Siss.in Boer 1942 nom. Inv. Oberd.

Ass.: Sparganio-Glycerietetum fluitantis Br.- Bl.1925

V Klasa: Molinio-Arrhenatheretea  Tx. 1937 
Red: Deshampietalia Horvatić (1956)1958 

Sveza: Deschampsion caespitosae Horvatić 1930
Ass.: Agrostieto-Juncetum effusi Cincović 1959

Red: Trifolio-Hordetalia Horvatić 1963 
Sveza: Trifolion pallidi Ilijanić 1969

Ass.:Oenanthe (banatica)- Alopecuretum pratensis Parabućski, Stojanović 1985
Sveza: Trifolio-Ranunculion pedati Slavnić (1942)1948

VI Klasa: Thero-Salicornietea Tx.1955 Tx. Et Oberd.1958 
Red: Therosalicornietalia

Sveza: Thero- Suaedion Br.-Bl. 1931
Ass.: Salsoletum sodae Slavnić (1939) 1948

Sveza: Cyperio-Spergularion salicinae Slavnić 81939) 1948
Ass.: Crypsidetum aculeatae Bojko (1932) Wendelbg. 1943

VII Klasa: Festuco-Puccinellietea Soó 1968
Red: Festuco-Puccinellietalia Soó 1968 

Sveza: Pucinellion limosae (Klika 1937) Wendelberger 1943
Ass.: Puccinellietum limosae (Rapcs. 1927) Soó 1930
Ass.: Camphorosmetum annuae Topa 1939
А  ss  . Hordeetum hystricis (Soó 1939) wendelbg. 1943

Sveza: Juncion gerardi  Wendelberg. 1943
Ass.: Carricetum divisae Slavnić (1939)1948 

Sveza: Beckmannion eruciformis Soó1933
Ass.: Agrostio- Alopecuretum pratensis Soó (1933) 1947 

Red: Artemisio -Festucetalia pseudovinae  Soó 1968
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Sveza: Festucion pseudovinae Soó 1933 
Ass.: Achilleo- Festucetum pseudovinae (Magyar1928) Soó (1933) 1945
Ass.: Artemisiso- Festucetum pseudovinae (Magyar 1929) Soó 1945 

Утврђено је 58 синтаксономских јединица, расподељених унутар 7 класа, 12 редова,
16  свеза,  3  групе  заједница  и  20  биљних  заједница.  Издвојене  биљне  заједнице,  као  и
синтаксономски преглед, по први пут се дају за ово подручје.

Утврђен је специфичан и богат вегетацијски диверзитет.  Поред састојина водене и
мочварне  вегетације,  констатована  је  и  мочварна  вегетација  заслањених  станишта,  затим
састојине ливадске вегетације, од влажних ливада преко фрагментисаних остатака степе, до
слатинске вегетације на подлози различите заслањености.

Особеност  вегетације  на  Окању  чине  очуване  специфичне  слатинске  заједнице
халофитских једногодишњица класе Thero-Salicornietea. У каналу који води ка Окањ бари, из
правца Меленаца, на влажном песковитом дну, фрагментарно су распрострањене састојине
заједнице ass. Salsoletum sodae. Едификатор и уједно доминантна врста фитоценозе је Salsola
soda L., једногодишња халофита која се развија на јако сланим местима на солончацима, у
каналу. Врста је заштићена као природна реткост, а самим тим и њена заједница која је све
ређа на војвођанском простору. 

На местима где се вода повукла и подлога исушила,  односно у исушеним и слабо
заслањеним  барама  и  депресијама  (Окањ бара,  Нађош,  Жугља,  Бара  Црвенка)  развија  се
заједница  ass.  Crypsidetum aculeatae.  Градитељ врсте  је  трница (Crypsis aculeata (L.)  Ait.)
халофитска  једногодишња  биљка  која  је  на  основи  бусенасто  разграната  са  пузећим
многобројним стабљикама.

Слика 8.: Смена вегетацијских појасева у Резервату
Из  класе  Festuco-Puccinellietea која  обухвата  ливадско-степску  вегетацију

континенталних  слатина  јављају  се  потопљене,  јако  слане  ливаде  реда  Festuco-
Puccinellietalia.  Највеће  површине  обрасле  су  са  састојинама  заједнице  Puccinellietum
limosae,  које  попут  појасева  обухватају  мочварну  вегетацију  бара.  Заједница  је
препознатљива  по  карактеристичној  и  доминантној  врсти  Pucinellia distans ssp.  limosa,
панонског  субендемског  обележја.  На  мањим  површинама  фрагментарно се  јавља
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фитоценоза аss. Camphorosmetum annuae. Велики део пашњака обраста заједница Hordeetum
hystricis која указује на претерану испашу. Најразвијеније састојине ове фитоценозе налазе се
на  уласку  у  Резерват  из  правца  Меленаца.  У  плитким  уским  јарцима  унутар  слатина
развијена је вегетација свезе  Juncion gerardi препознатљиве по врстама: Carex vulpina, Carex
divisa,  Carex otrubae,  Juncus compresus,  Juncus gerardi,  Juncus effusus,  Lythrum virgatuma,
Typha laxmanii, итд., а на влажнијим деловима слатина, на нешто вишем терену јављају се
ливадске  заједнице  Agrostio-  Alopecuretum pratensis,  које  карактеришу  врсте  Alopecourus
pratensis и Agrostis stolonifera.

Ливадско-степска вегетација слабо заслањених земљишта редa Aretmisio– Festucetalia
pseudovinae заузима највише положаје у Резервату. Издвојене су две заједнице аss.: Achilleo-
Festucetum pseudovinae и  аss.:  Artemisiso -Festucetum pseudovinae,  у  којима  поред  Festuca
pseudovina обележје дају Achillea pannonica и Artemisia maritima subsp. monogyna. Врста која
се јавља у обе заједнице је Limonium gmelini ssp. hungaricum.

Слика 9.: Ливаде у Резервату

Специфичност простора одређена је развијеном мочварном вегетацијом заслањених
станишта реда Bolboschoenetalia maritimi. Око слатких бара развијена је вегетација оштрица
(ред  Magnocaricetalia),  а  око  сланих  бара  развија  се  вегетација  реда  Bolboschoenetalia
maritimi.  Најраспрострањенија  мочварна  заједница  је  аss.  Bolboschoenetum maritimi
continentale која  густо  обраста  око бара.  Едификаторска  врста  заједнице  је  Bolboschoenus
maritimus.  

Ови типови станишта са специфичном халофитском вегетацијом у Панонској низији
су у ишчезавању. Изграђују их врсте различитог степена угрожености и значаја не само за
ово подручје,  него и на националном и међународном нивоу. Из тога разлога,  готово сви
типови  природних  станишта  у  Резервату  представљају  приоритетни  тип  станишта  за
заштиту.

1.1.8. ЕНТОМОФАУНА
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Окањ бара са непосредном околином представља веома важно станиште за аутохтону
ентомофауну. 

Регистроване  су  врсте  из  редова  Оdonata  (фамилије  Coenagrionidae,  Lestidae,
Libellulidae,  Aeschnidae  и  Gomphidae),  Orthoptera  (Acrididae,  Tettigoniidae,  Gryllidae),
Homoptera  (Aphidae),  Coleoptera  (Hydrophilidae,  Dytiscidae,  Cetoniidae  и  Cerambycidae),
Diptera (Tipulidae и Tabanidae) и Hymenoptera (Apidae).

Као део некадашњег тока Тисе, а због непосредне близине  реке, Окањ бара обилује
фауном инсеката водених станишта. Вилини коњици (Odonata) сачињавају 16% од укупног
броја утврђених врста у Србији. Дуж тока Тисе, у суседној Мађарској, забележена је већина
врста  регистрованих  и  на  Окању.  Поред  вилиних  коњица  присутни  су  и  тврдокрилци
водених станишта: Hydrophilus piceus и Dytiscus marginalis.

Попац (Melanogryllus desertus) насељава влажне ливаде. Због близине Тисе овде се
могу  срести  и  врсте  влажних  ливада  у  поплавном подручју:  водендевојчица  (Coenagrion
scitulum) и горска зелендевица (Lestes dryas). 

Од типично ливадско-степских врста сувљих станишта, непосредно уз обалу Окања
до пољопривредних површина, срећу се врсте правокрилаца (Orthoptera). Ларве стрижибуба
Pedestredorcadion pedestre и  Carinatodorcadion aethiops развијају  се  у  стабљикама  трава.
Нису летачи  и  нестанак  њихових природних  станишта  доводи  до  смањивања популација
ових врста. Оваква станишта насељавају и правокрилци (Orthoptera) од којих су многе врсте
типичне за агроекосистеме. 

Coenagrion scitulum и Hydrophilus piceus су карактеристичне врсте влажних станишта
на заслањеном земљишту. Врсте из фамилије Lestidae подносе изузетно висок проценат соли
у води у којој се развијају.

Слика 10.: 
Dytiscus marginalis

1.1.8.1. УГРОЖЕНЕ ВРСТЕ ИНСЕКАТА

На  простору  Окањ  баре  нису  регистроване  врсте  инсеката  природних  реткости  у
Србији. Ова чињеница не умањује значај овог простора с обзиром на присуство заштићених
врста  у  суседним  земљама  које  се  налазе  у  панонском  басену.  Све  регистроване  врсте
вилиних  коњица  на  подручју  Окања  су  обухваћене  заштитом  у  суседној  Мађарској  или
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Хрватској. У Хрватској су заштићене: Ischnura pumilio, Ischnura elegans, Coenagrion scitulum,
Coenagrion puella,  Lestes macrostigma,  Lestes virens,  Lestes dryas,  Orthetrum albistylum,  Anax
parthenope и Stylurus (Gomphus) flavipes. Велика зелендевица (Lestes macrostigma) има статус
критично угрожене врсте, док мала зелендевица (Lestes virens) представља угрожену врсту. У
Мађарској  су  заштићене:  вилини  коњици  Coenagrion scitulum,  Lestes dryas,  Stylurus
(Gomphus) flavipes и скакавац Acrida ungarica. Последња врста је панонски ендем и као и сви
представници Acrididae слабо је прилагодљив на промене услова станишта.

Једина међународно угрожена врста је  Stylurus (Gomphus)  flavipes. Врста је постала
угрожена  у  Европи,  нарочито  западној  где  је  на  многим  локалитетима  већ  ишчезла,
повећаним  загађењем  воде  и  каналисањем  водених  токова  чиме  је  нарушена  природна
структура обала и дна. Код нас је додатно угрожена због чињенице да су станишта ове врсте
у Србији на западној граници ареала, а у Мађарској, дуж тока Тисе веома ретко се среће.
Велика  зелендевица  (Lestes macrostigma)  је  претежно  медитеранска  врста  и  има  строго
локализоване ареале мале површине у Европи, због чега је такође угрожена. 

Изузетно је значајан налаз врсте стрижибубе Theophilea subcylindricollis Hladil.

Слика 12.: Stylurus (Gomphus) flavipes

Слика 11.: Acrida ungarica

1.1.9. БАТРАХОФАУНА

Фауна водоземаца (батрахофауна) на овом подручју је недовољно истражена. 
Простор  који  окружује  Окањ  бару  је,  због  плодног  земљишта  и  интензивне

пољопривредне производње, под снажним антропогеним утицајем,  па преостала станишта
представљају последњи рефугијум за не мали број врста водоземаца овог поднебља. 
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Значај  водоземаца  на  овим  стаништима,  као  прелазних  и  завршних  чланова
биоценоза, проистиче из многобројних, узајамно испреплетених односа који владају у овим
специфичним и изузетно рањивим екосистемима. Водоземци представљају хранидбену базу
за  многе  врсте  заштићених  врста  птица,  а  такође  представљају  и  значајне  регулаторе
бројности фауне бескичмењака, нарочито инсеката.

На подручју Окањ баре забележено је чак 8 врста водоземаца, што чини 47% од 17
врста које живе на територији Аутономне Покрајине Војводине, односно 35% од укупно 23
врсте које су забележене на територији Републике Србије. 

У батрахофауни најзаступљенију компоненту чине три врсте фамилије Ranidae: Rana
kl. esculenta (зелена жаба), Rana lessonae (мала зелена жаба) и Rana ridibunda (велика зелена
жаба).  Ове врсте су заштићене Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета
дивље флоре и фауне (,,Сл. Гл. РС”, бр. 31/05).

Неке  врсте  водоземаца  (гаталинка,  црвенотрби  мукач,  обична  чешњарка,  зелена
крастача,  шумска жаба)  бораве у воденој  средини само током кратке  сезоне парења,  док
остатак године проводе на околним терестричним локалитетима, где се хране и где проводе
зиму у зимској укочености.

Слика 13.: Hyla arborea (гаталинка)

Ово подручје је изузетно значајно као репродуктивни центар и центар биодиверзитета
фауне водоземаца.

Важан фактор велике разноврсности батрахофауне на овом локалитету је присуство
различитих типова станишта. На овом простору су мозаично распоређени различити типови
станишта, међу којима преовлађују водена станишта која су од изузетне важности за фауну
водоземаца,  али  се  налазе  и  влажне  ливаде,  као  и  остаци  фрaгмената  са  степском
вегетацијом.  Стање  популација  свих  врста  водоземаца  у  директној  је  вези  са  стањем
акватичних биотопа који су им неопходни за нормално одвијање животних циклуса. Многе
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врсте  овде  присутних  водоземаца  бораве  у  воденој  средини  само  током  кратке  сезоне
парења, док остатак године проводе на околним терестричним локалитетима.

1.1.10. ХЕРПЕТОФАУНА

Фауна гмизаваца (херпетофауна) на овом подручју је такође недовољно истражена. 
Као  што  је  то  случај  и  са  водоземцима,  и  за  гмизавце  простори  око  Окањ  баре

представљају последње рефугијуме. 
Гмизавци, такође, представљају извор хране за многе врсте заштићених врста птица, а

исто  тако представљају  и  значајне  регулаторе  бројности  фауне  бескичмењака,  нарочито
инсеката.

На овом локалитету забележено је 6 врста гмизаваца, што чини 35% од 17 врста које
живе на територији Аутономне Покрајине Војводине, односно 27% од укупно 22 врсте које
су забележене на територији Републике Србије.

Регистрована  је  једна  врста  корњаче  Emys  orbicularis (барска  корњача),  три  врсте
гуштера: Lacerta agilis (ливадски гуштер), Lacerta viridis (зелембаћ) и Podarcis muralis (зидни
гуштер) и две врсте змија: Zamenis longissima (Ескулапов смук) и Natrix natrix (белоушка).

Слика 14.: Natrix natrix (белоушка)

Више  од  половине (око  60%)  регистрованих  врста  гмизаваца  су заштићене  као
природне  реткости  и  сврстане  у  националне  и  међународне  црвене  листе  као  ретке  и
угрожене врсте. Без обзира на важећи статус заштите,  све наведене врсте представљају,  у
ланцу  исхране,  значајну  карику  функционисања  постојећих  екосистема  и  услов  опстанка
великог броја врста птица и сисара.

Ово подручје је изузетно значајно као репродуктивни центар и центар биодиверзитета
фауне гмизаваца.

Одређени број врста гмизаваца, које обитавају на подручју предвиђеном за заштиту,
значајне су у међународним и националним размерама.

За  све  врсте  гмизаваца  (било  да  су  више везани  за  воду као  барска  корњача  или
белоушка, или да нису уопште везани за воду као све врста гуштера и смук) ово подручје
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представља једино место где могу успешно да заврше свој репродуктивни циклус, односно
да положе јаја, и једино место где могу да презиме.

1.1.11. ОРНИТОФАУНА

Окањ  представља  значајно  станиште  ретке  и  угрожене  орнитофауне  слатинских
ливада, језера и бара. Заједно са сличним стаништима у окружењу, пре свега Русандом, али и
Сланим коповом и Островом, чини вредну и еколошки јединствену целину. 

Богатство фауне птица Окања пре свега се огледа у гнежђењу ретких врста.  Међу
њима  треба  издвојити  мешовиту  колонију  чапљи  (Egretta alba,  Egretta garzetta,  Ardea
purpurea,  Platalea leucorodia),  патке кашикару  (Anas clypeata)  и  њорку  (Aythya nyroca),
шљукарице попут сабљарке (Recurvirostra avocetta),  властелице (Himantopus himantopus) и
црвеноногог спрудника (Tringa totanus), као и певачица, цврчића тршчара (Locustella naevia)
и модровољку (Luscinia svecica). 

Слика 15.: Бела чапља 
(Egretta alba)

Током  пролећне  и  јесење  сеобе  Окањ  је  важно  одмориште  на  којем  се  окупљају
велика јата птица, шљукарица (Tringa erythropus, Numenius arquata,  Limosa limosa) и патака
(Anas penelope,  Anas acuta). Спорадична посматрања орла крсташа (Aquila heliaca) и ражња
(Plegadis  falcinellus),  као и историјски подаци о белоглавoj  патки (Oxyura leucocephala)  и
великој  дропљи  (Otis  tarda)  истичу  Окањ  као  вредно  подручје  за  унапређење  стања
популација ових крајње угрожених врста.

Укупан број врста птица забележених на овом простору (184) је изузетан, уз додатно
велики број ретких, угрожених и заштићених врста, поготово имајући у виду чак седам врста
са Светске Црвене Листe (IUCN Red List).

Заједно са Русандом, Окањ представља међународно значајно подручје за птице (IBA
- Important Bird Area), у поступку номинације под називом „Окањ-Русанда“.

Многе врсте  птица  значајне  су у националним и међународним размерама,  што је
доказано њиховим присуством на одговарајућим листама, уредбама и конвенцијама:
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 107 врста заштићено је Уредбом о заштити природних реткости Републике Србије
(„Сл. Гл. РС“ 50/93 и 93/93), и стављене су под режим заштите I степена

 72 врсте налазе се на SPEC листи, од чега SPEC 1 – седам, SPEC 2 – шеснаест, SPEC 3
– четрдесет и осам. Врсте категорисане као SPEC 1, спадају у групу најугроженијих
животиња на Планети. У овом случају то су патка њорка (Aythya nyroca), гнездарица,
белоглава патка (Oxyura leucocephala), белорепан (Haliaeetus albicilla), крсташ (Aquila
heliaca) и степски соко (Falco cherrug), врста која се храни на овом подручју, прдавац
(Crex crex) и велика дропља (Otis tarda)

 27 врста птица налази се на CITES листи, од тога четири (Haliaeetus albicilla,  Aquila
heliaca, Falco cherrug и Tyto alba) на Додатку 1, као изузетно угрожене врсте

 55 врстa захтева посебне мере заштите станишта према Emerald пројекту
 регистровано је 130 врста са Додатка II и 47 врста са Додатка III Бернске конвенције.

Од станишта значајних за орнитофауну на овом простору издвајају се:
1. Окањ бара са приобалном вегетацијом:

Значајне гнездарице: колонија чапљи (Egretta alba,  Egretta garzetta,  Ardea purpurea,
Platalea  leucorodia,  патке  кашикара  (Anas  clypeata)  и  њорка  (Aythya  nyroca),  сабљарка
(Recurvirostra avocetta), властелица (Himantopus himantopus) и црвеноноги спрудник (Tringa
totanus), цврчић тршчар (Locustella naevia) и модровољка (Luscinia svecica).

Слика 16.: Сива чапља (Ardea purpurea)
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Слика 17.: Platalea leucorodia (чапља кашикара)

Значајне врсте током сеобе: шљукарице (Tringa sp.,  Numenius sp., Calidris sp., Limosa
limosa) и гуске (Anser sp.), патке (Anas sp.) и ражањ (Plegadis falcinellus).
2. Шикшов, Чикош, Црвенка и друге баре  :  

Значајне гнездарице: букавац (Botaurus stellaris), еја мочварица (Circus aeruginosus),
барски петлован (Rallus aquaticus), вивак (Vanellus vanellus), жута плиска (Motacilla flava) и
мочварна стрнадица (Emberiza schoeniclus). 
3. Слатинске ливаде:

Значајне гнездарице: сива ветрушка (Falco vespertinus), мали сврачак (Lanius minor),
пупавац  (Upupa  epops),  степска  трептељка  (Anthus  campestris),  обична  траварка  (Saxicola
rubetra), црногрла траварка (Saxicola torquata).

Ливадска станишта су значајна хранидбена база за степског сокола (Falco cherrug),
белу роду (Ciconia ciconia) и царске шљуке (Numenius sp.), селидбени коридор орла крсташа
(Aquila  heliaca)  и  потенцијално  зимовалиште  велике  дропље  (Otis  tarda).  Евентуалним
постављањем вештачких дупљи може се очекивати гнежђење модровране (Coracias garrulus).

1.1.12. ТЕРИОФАУНА

Окањ бара представља једну од малобројних очуваних бара на слатинама Војводине.
Овај тип водених басена све више нестаје, а са њим и специфичне животне заједнице. Фауна
сисара простора Окањ баре до сада није била проучавана.

Шири простор Окањ баре насељавају врсте које нису везане за специфична станишта,
а  релативно  су  честе.  Међу  врстама  бубоједа  (Insectivora)  утврђено  је  присуство  јежa
(Erinaceus concolor)  и  кртицe (Talpa europaea).  Сви  представници  бубоједа  законом  су
заштићени као природне реткости.
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На водено окно се наслањају обрадиве површине засејане сунцокретом, кукурузом и
пшеницом.  Ове пољопривредне  површине  настањују  врсте  типичне  за  агробиоценозе  као
што  су:  хрчак  (Cricetus  cricetus),  пољски  миш  (Apodemus  sylvaticus),  жутогрли  миш
(Apodemus favicollis) и домаћи миш (Mus musculus). 

У  близини  људских  насеља  као  и  уз  живице,  поља  и  путеве  живе  вртна  ровчица
(Crocidura  suaveolens)  и  пољска  ровчица  (Crocidura  leucodon),  пругасти  миш  (Apodemus
agrarius)  и  сиви  пацов  (Rattus  norvegicus).  На  самом  окну  баре  чест  је  бизамски  пацов
(Ondatra zibethica).

Значајно је поменути групу слепих мишева (Chiroptera) која заслужује посебну пажњу
обзиром да су све врсте законом заштићене као природне реткости. Већина слепих мишева је
угрожена не само код нас, већ и у оквиру укупног ареала. На истраживаном подручју нема
података  о присутним врстама из  ове  групе, па у будућем програму развоја се предвиђа
овакво истраживање.

На вишим гредама где се задржала степска вегетација живи текуница  (Spermophillus
citellus).  Ову  врсту  налазимо  и  уз  пут  Елемир-Тараш.  На  подручју  заштићеног  подручја
забележена су 4 локалитета са текуницама на којима се налази већи број рупа.

У границама заштићеног  подручја налазе се 3 локалитета,  док се у заштитној зони
налази само 1 локалитет. Од некад широко распрострањене, ова врста је данас у Војводини
опстала  на  малобројним  локалитетима.  Укрупњавањем  пољопривредних  површина  и
нестајањем традиционалног  пашарења дошло је  до  смањења исконске  степе  која  је  била
станиште  текунице.  Остаци  степске  вегетације  на  подручју  Окањ  баре  опстали  су  на
површинама које се још увек користе као пашњаци.  На овим остацима степе-пашњацима
живе  мала  друштва  текуница,  која  су  окружена  пољопривредним  површинама.  Ова
просторна  изолација  онемогућава  комуникацијu између  тих  малих  популација,  односно
сезонску миграцију као и размену генетичког материјала. 

Текуница је законом заштићена као природна реткост, а налази се и на прелиминарној
листи  за  Црвену књигу кичмењака  Србије.  Истовремено се  као глобално угрожена  врста
налази на Светској Црвеној Листи. Према IUCN категоризацији води се као рањива (VU).

Из реди звери (Carnivora) на простору Окањ баре живи јазавац (Meles meles), ласица
(Mustela  nivalis),  куна  белица  (Martes  foina)  и  твор  (Mustela  putorius).  Из  породица  паса
(Canidae) присутна је широко распрострањена лисица (Vulpes vulpes) и шакал (Canis aureus),
врста која је последњих година шири у Војводини, а насељава степе, тршћаке и мочваре.  

Како река Тиса није далеко од Окањ баре, спорадично се појави и дивља мачка (Felis
silvestris) која је у Војводини заштићена као природна реткост. На овом простору могуће је
појављивање и кунопаса (Nyctereutes procyonoides). 

Ловна дивљач представљена је следећим врстама: срна (Capreolus capreolus), дивља
свиња (Sus scrofa) и зец (Lepus europaeus). 

На простору Резервата налазе се 2 ловишта. Ловиште “Јариње“ мање површине којим
газдује ловачко друштво „Кумане“ из Кумана које је део ЛУ из Новог Бечеја,  и ловиште
„Бегеј“  које  обухвата  Елемир,  Тараш  и  Меленце,  а  којим  газдује  ловачко  удружење
„Зрењанин“ из Зрењанина.  Површина зрењанинског ловишта је 126 000  ha и главне врсте
гајене дивљачи су срна, дивља свиња и зец.
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Слика 18.: Capreolus capreolus (срна)                                      Слика 19.: Lepus europaeus (зец)

1.1.13. ПРЕДЕОНЕ ОДЛИКЕ

1.1.13.1. ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДЕЛА

Заштићено  подручје  обухвата  две  геоморфолошке  целине.  Виша  речна  тераса
покривена лесом и нижа речна тераса су вишеструко повезане запуштеним речним коритима
како међусобно, тако и са алувијалном равни Тисе. Главни утицај на формирање данашње
слике предела имала је река Тиса чије корито се усекло у речну терасу, а промене корита су
остављале  за  собом  запуштене  мртваје  и  простране  површине  између  њих  на  којима  су
настале  примарне  слатине.  Због  близине  подземне  воде,  мезо  и  микрорељеф  одређују
текстуру природних станишта. Висинске разлике које су мање од пола метра условљавају
настанак разноврсних станишних типова и такође утичу на формирање културног предела.

Пре регулације вода утицај Тисе је био знатно израженији на овом простору, и то не
само преко динамике подземних вода, него је постојала и могућност директног плављења
неких  депресија.  Под  утицајем  плављења  су  настали  градијенти  салинитета  у  неким
депресијама,  што  се  уочава  у  мозаичности  станишта  истих,  подржавајући  биолошку  и
предеону разноврсност. Секундарне слатине, које су настале као резултат регулација Тисе, не
јављају се као посебне целине биљног покривача. Падом нивоа подземних вода дошло је до
повећања примарно заслањених површина. Као и сам настанак, тако и очување природних
вредности зависи од функционалности хидролошке целине некадашњих мртваја. Снимање
хидролошких  карактеристика  ове  целине  је  предуслов  за  планирање  будућих  активности
заштите и унапређења Резервата. 

1.1.13.2. СТРУКТУРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Због  својих  еколошких  карактеристика  шира  околина  Резервата вековима  је
припадала  сточарском  подручју.  Како  традиционални  облици  испаше  у  панонском
биогеографском  региону  доприносе  очувању  биодиверзитета  пашњака,  већина  њих  је  у
блиско  природном  стању.  Због  наведеног, нема  потребе  одвајати  ливаде,  пашњаке  и
замочварене депресије и зато се ове површине сматрају природним.
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Како изглед антропогеног предела рефлектује природну структуру из којег је настао,
мозаичност овог простора је условљена едафским и хидролошким приликама. Ову текстуру
прати и распоред природних и антропогених површина и на тај начин се простор дели на две
целине. Источна целина је пољопривредно подручје, у којој заслањена депресија Окањ баре
лежи као делимично изоловано острво природних станишта.  На западном делу слатине и
мочварне  депресије  стварају  матрицу  предела  која  је  перфорирана  са  бројним енклавама
обрађених површина. Однос покровности природних и обрадивих површина, као и растојање
између појединачних енклава обрађених површина (око 1000 m), ствара изразито неповољну
ситуацију  у средишњем делу  Резервата. На овом делу простора сва природна станишта су
заправо рубна станишта под негативним утицајима антропогеног окружења, односно енклава
обрађеног  земљишта.  Једини део  заштићеног  подручја који  се  може сматрати  стаништем
унутрашњег типа су слатине јужно-југоисточно од Кумана. У случају овакве перфориране
предеоне структуре, ревитализацијом енклава обрађеног земљишта може се знатно смањити
ефекат руба и јачати еколошки интегритет Резервата.

1.1.13.3. СЛАТИНСКИ КОМПЛЕКС ОКАЊА КАО ДЕО ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ

Очување  биолошке  разноврсности  унутар  културног  предела  захтева  међусобно
повезивање  фрагментираних  станишта  еколошким  коридорима.  Континуирани  или
дисконтинуирани (тзв. "stepping stone") коридори омогућaвају одвијање сезонских миграција
и размену генетичког материјала између делимично изолованих и/или просторно удаљених
станишта.  Заштићено  подручје  је  у  потпуности  заокружено  обрађеним  и  урбанизованим
површинама са јужне, источне и североисточне стране. Повезаност са слатинама северно и
североисточно од  Резервата је све слабија због преоравања ливада и пашњака, а изолацију
повећава и постојећа саобраћајна инфраструктура. Неопходно је очувати слатинске пашњаке
и  формирати  еколошки  коридор  према  СРП  „Слано  копово“  и  према  Русанди.  Такође,
постоји  могућност  формирања  еколошког  коридора  према  слатинама  на  југу  за  шта  је
потребно извршити откуп земљишта.

Заштићено подручје се, са западне стране, граничи са насипом Тисе северно и јужно
од насеља Тараш. Некадашње мртваје које су повезале слатине са плавним подручјем Тисе
претворене су у канале. Да би ови канали функционисали као еколошки коридори неопходно
је  побољшавање  њихових  еколошких  карактеристика.  Река  Тиса  је  један  од  главних
еколошких коридора Панонског биогеографског региона. 

1.1.14. ИСТОРИЈАТ ПРЕДЕЛА

Екстензивно сточарство је допринело очувању природних станишта у нетакнутом или
у природи блиском стању.  Поновно насељавање Баната  у  XVIII веку после граничарског
периода  је  почетак  формирања  данашњег  културног  предела.  До  краја  XIX века  богата
степска вегетација више речне терасе је претворена у оранице, а највиши делови греда на
слатинама су такође преоравани. Развој  интензивне пољопривреде у другој  половини  XX
века  је  омогућен  одводњавањем  и  мелиорацијом заслањених  земљишта  и  доводи  до
континуираног раста обрадивих површина на свим вишим теренима слатинског комплекса. 

После  II Светског  рата у региону је  отпочео развој  интензивне пољопривреде,  без
процене  правих  еколошких  капацитета.  Као  резултат  ове  политике  велики  проценат
обрадивих  површина  је  слабог  бонитета  са  непрофитабилном  производњом.  Неадекватно
коришћење ресурса је створило бројне проблеме као што су загађеност подземних вода, као
и еутрофизација влажних ливада и површинских вода. 
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1.1.15. ЕТНО-КУЛТУРНЕ, ИСТОРИЈСКЕ И СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ ОДЛИКЕ

1.1.15.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ

Травна станишта која окружују села утицала су на развитак сточарства, а пре свега
традиционалног  полу-номадског  пашарења.  Овакав  начин  живота  условио  је  и  одређене
културне особености и специфичан начин живота “на отвореном”. Материјалне творевине су
ретке  код  људи  који  су  стално  у  покрету.  Своде  се  на  привремене  чобанске  настамбе,
надстрешнице,  кола,  огртаче–  “опаклије”,  штапове  и  ђермове и бунаре  за  појење  стоке.  

Чобанске  настамбе  адаптиране  у  традиционалном  стилу  представљају  неодвојиву
компоненту  предеоног  лика  и  као  такве  могу  имати  значајног  удела  у  развоју  посебних
видова туризма на заштићеном подручју. 

Чобани су међу последњим људима у Војводини који живе у тзв. “дивљој природи”,
изван насеља и већине цивилизацијских тековина. Уз све предности и мане које носи такав
начин живота, представљају социо-културну особеност овог краја. 

1.1.15.2. НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРА

Елемир- насеље  кoje се  први  пут  спомиње  у  списима  1454.  године.  Припадао  је
Торонталској  жупанији.  Био је  насељен Србима.  Како је  насеље добило данашње име не
може  се  поуздано  рећи.  Можда  је  назив  Елемир  постао  од  назива  насељене  пустаре
“Елемир”. Насеље је мењало име у Српски Елемир, Горњи Елемир, да би се данас поново
звало  Елемир.  Прве  куће  изграђене  су  на  самој  обали  и  насеље  се  прилагођавало
конфигурацији микрорељефа.

Тараш- типично равничарско село панонске физиономије. Не постоје писани подаци
када је село постало на садашњој локацији. Предпоставља се да је оно на овом локалитету
подигнуто у XVIII веку. 

Кумане- предпоставља  се  да  назив  села  води  порекло  од  Кумана,  једног  огранка
азијских Турака, који су у XI веку, у свом походу ка средњој Европи, доспели у ове крајеве.
У  историјским  документима,  ово  насеље  се  помиње  тек  у  XVII веку,  у  периоду  турске
владавине.  У  познатом  списку  прилога  за  Пећку  патријаршију  из  1660.  и  1661.  године,
Кумане се помиње као српска општина у Банату. Све до насељавања Срба у ове крајеве,
насеље је имало свега неколико кућа.  Тек крајем  XIX века,  Кумане поново почиње да се
развија.

Меленци-  насеље је добило име према већ постојећем топониму– пустари Меленце,
која се први пут помиње на карти Баната из 1723.–1725. године. Највероватније, насеље је
настало после 1739. године. Меленце су формирали у првој половини XVIII века од војске
ослобођени граничари Поморишке војне границе. Године 1758. село је имало око 300 кућа и
једну  школу,  а  1891.  године  у  Меленцима  је  било  1519  кућа,  железничка  станица,
штедионица и пошта.

Постојећа  насеља  у  окружењу  (Елемир,  Тараш,  Меленци и Кумане)  налазе  се  ван
простора под заштитом. Границе Резервата и заштитне зоне простиру се једним делом до
грађевинских зона ова 4 насеља.

Насеља  највећим  делом  поседују  изграђен  водоводни  систем,  само  у  делу
домаћинстава  снабдевање водом решава се  индивидуално  коришћењем бушених  бунара.  

Ниједно насеље на овом подручју тренутно нема изграђену канализациону мрежу. У
целом  насељу Елемир у току је изградња канализације. На простору  Резервата утврђено је
постојање канала којим се планира одвођење отпадних вода насеља Кумане у Бару Црвенку. 
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Кроз подручје заштитне зоне трасиран је цевовод којим се пречишћене отпадне воде
из Фабрике синтетичког каучука испуштају у реку Тису.

Слика 20.: Близина 
индустријских 
постројења

Путна инфраструктура  која  повезује  околна насеља и пролази кроз заштитну зону
већином је асфалтирана. Саобраћајнице које пролазе кроз Резерват су неасфалтиране.

На  простору  заштићеног  подручја није  регистрована  надземно  постављена
инфраструктура. Преко Резервата прелази нафтовод Русанда-Сабирна I, а део трасе најближи
Окањ бари прелази преко депресије на југозападном делу баре (“Шикшов”). Кроз заштитну
зону, паралелно са саобраћајницом која повезује насеље Елемир и викенд насеље Бабатово,
трасирани су нафтовод и далековод.

Елемир  нема  типичан  центар.  У  центру  се  налазе  месна  канцеларија,  школа,
продавнице и пијаца, забавиште, основна школа од 1752. године, православна и католичка
црква. Куће и помоћне зграде у Елемиру по облику се не разликују од кућа сеоских насеља
Баната. Село има потребну водоводну и електричну мрежу.

Тараш  има  укупно  девет  улица.  Све  су  асфалтиране  и  имају  тротоаре.  У  самом
средишту  насеља  налази  се  центар  у  коме  су  објекти  православне  цркве,  осмогодишње
школе,  забавишта,  месне  заједнице,  месне  канцеларије,  здравствене  станице.  Село  је
изграђено  углавном  од  приземних  кућа,  које  по  типу  можемо  сврстати  у  две  групе:
традиционалног и савременог типа. Тараш нема много услова за територијално ширење, јер
се око насеља налазе водоплавни терени.

У  насељу  Кумане  улице  су  од  скоро  асфалтиране.  У  насељу  се  налазе  објекти
православне цркве, осмогодишња школа, забавиште, месна заједница и здравствена установа.

Меленци  имају  основну  школу  која  је  основана  1758.  године,  а  садашња  зграда
изграђена је 1968. године. На излазу из Меленаца налази се Бошњакова ветрењача изграђена
1891. године. Данас је једна од две сачуване у Банату. У селу постоје савремена амбуланта,
пошта, банка. У насељу се налази бања Русанда, која је једино активно бањско лечилиште у
Банату.  Основана  је  1867.  године,  има  лечилишну  традицију  засновану  на  коришћењу
лековитих  својстава  минералног  пелоида  (блата)  из  језера  Русанда,  које  се  убраја  у
најлековитије у земљи.
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На заштићеном простору налази се десетак објеката: сталних (економије и салаши) и
привремених, са простором за чување стоке током вегетационог периода године (тзв. торови
и куље), од којих је већина у функцији.

Слика 21.: Близина насеља

1.1.15.3. СТАНОВНИШТВО

У насељу Елемир живи око 4200 становника, а просечна старост становништва износи
40,0  година  (38,3  код  мушкараца  и  41,7  код  жена).  У  насељу  има  1623  домаћинства,  а
просечан број чланова по домаћинству је 2,89.

Ово насеље је углавном насељено Србима, а у последња три пописа, примећен је пад у
броју становника.

Становници Тараша су  углавном православни Срби,  а  у  селу живе и православни
Роми. Средњовековно мађарско становништво насеља на Селишту није оставило потомства у
Тарашу. Мало мађарских и словачких досељеника се посрбило.

Иако  је  после  Првог  светског  рата  шпанска  грозница скоро  преполовила
становништво, после 1920. године је дошло до демографске експлозије.  Становништво је,
изузев  неколико  породица  богатих  земљорадника,  било  веома  сиромашно.  Унутрашњом
колонизацијом  су  Тарашани  после  Првог  светског  рата  насељавани  у  села  Стајићево,
Чикерија и Ливаде.

У насељу Кумане живи око 4000 становника, а просечна старост становништва износи
43,3  година  (42,1  код  мушкараца  и  44,2  код  жена).  У  насељу  има  107  домаћинстава,  а
просечан број  чланова по домаћинству је 4,03.

Ово насеље је великим делом насељено Србима, а у последња три пописа примећен је
пад у броју становника.

Меленци имају 6563 становника, од чега већину чине Срби (93%). Године 1825. у селу
је од 5.015 становника православних било 4981, а римокатолика 34. Брз пораст становништва
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Меленаца довео је  и до ширења места,  па  се село до краја  18.  века састојало од четири
„кварта“ који и данас постоје: Српкањ, Павлиш, Влашкањ и Чонтик. Село је подељено на око
2400 домаћинстава, а велика већина живи од пољопривреде.

1.1.16. РЕСУРСИ

Темељне одлике Резервата јесу,  пре свега,  очуване природне вредности.  Комплекс
Окањ баре са околним ливадским стаништима представља остатак плавног подручја  реке
Тисе са својим специфичностима и карактеристикама земљишта у Банату, погодним за развој
изворних  биљних  водених  и  мочварних  заједница  и  ливадско-степских  станишта  на
заслањеним земљиштима. Управо су оваква станишта места на којима се задржала изворна
фауна поплавних подручја уз Тису са великим бројем ретких и угрожених врста. 

Као значајни природни ресурс  Резервата издвајају се пољопривреда, ловна дивљач,
коришћење трске и гајење ароматичног биља.  Обрадиво земљиште у околини саме Окањ
баре  и  на  високим  гредама  унутар  заштићеног  подручја је  изузетног  квалитета  за
пољопривредну  производњу.  Поред  квалитетног  земљишта, већи  део  заслањеног  и
повремено плављеног простора који је преоран представља земљиште лошег бонитета. 

Пољопривредну производњу неопходно је ускладити са потребама заштите природе.
Ово се пре свега односи на примену агротехничких мера као и других активности на обради
и узгоју ратарске производње. Неопходно је у будућности земљу лошег бонитета откупом
вратити и претворити је у ливаде и пашњаке.

Сеча трске у Резервату може се обављати само на појединим деловима, у складу са
условима заштите. 

Гајење ароматичног биља је веома актуелно задњи низ година на подручју Војводине.
Гајење врста као што је бели слез, матичњак и слично ароматично и друго зачинско биље
представља мање интензиван вид пољопривредне производње која у значајној мери смањује
негативне утицаје хемијских материја на Резерват. На слатинском земљишту успешно се гаји
камилица.

Пчеларство  представља  још  једну  потенцијалну  развојну  форму  у  границама
Резервата, управо због присуства природне ливадске вегетације са медоносним биљем у свом
саставу.

Простори у околини Окањ баре пружају идеална станишта за поједине врсте које се
сматрају  ловном  дивљачи.  Како  је  у  Резервату  ограничен  и  контролисан, лов  се мора
развијати  у  складу  са  ловним основама  подручја.  Међутим,  «hunt watching» (посматрање
ловне дивљачи са безбедне удаљености) не представља претњу по живи свет и заједно са
«bird watching»-ом (посматрање птица) може омогућити посетиоцима и љубитељима природе
уживање.

Оваква и слична природна добра значајна су у смислу развоја еколошког туризма.
Фото-сафари,  посматрање  птица,  шетња Резерватом и слично  представљају  само  неке  од
видова  еко–туризма  који  се  овде  могу  развијати.  Културно–историјске  специфичности
околних насеља (Тараш, Елемир, Кумане) могу  употпунити туристичку понуду Резервата.  

Развој еко-туризма  у Резервату може пружити подршку заштити кроз обезбеђивање
економских  повластица  за  локалне  заједнице,  организације  и  ауторитете  који  управљају
природним подручјем у циљу заштите,  обезбеђујући алтернативна запослења и могућност
зараде  за  локалне  заједнице,  као  и  повећање  свести  о  заштити  природних  и  културних
добара, како међу локалним становништвом, тако и међу туристима. 
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1.1.17. ДЕЛАТНОСТИ

1.1.17.1. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ У НАСЕЉИМА

У  насељу  Елемир  и  околини  смештена  су  постројења  Фабрике  за  производњу
синтетичког каучука, Рафинерија гаса, Пунионица гаса, сабирне нафтне станице, складишта,
претакалиште на Тиси, бројне нафтне бушотине и други пратећи објекти. Остале привредне
активности обавља неколико приватних предузећа која се баве производњом грађевинског
материјала, прерадом дрвета, металопрерађивачком делатношћу, производњом сточне хране,
производњом и прерадом млека, продајом и откупом пољопривредних производа и др. Иако
је  Елемир  развијено  индустријско  место,  сточарство  и  земљорадња  су  остала  основна
занимања. Према процени, у Елемиру се узгаја око две хиљаде говеда, око 200 оваца и коза,
тридесетак  коња, а  број  свиња и живине не  може се  одредити  ни приближно.  Номадски
начин узгајања стоке од пре неколико година је поново у порасту.

У насељу Тараш, поред приватних поседа,  постоји  пољопривредно предузеће ЗПП
"Тараш". Претежно се бави производњом житарица и уљарица.

У насељу Кумане налази се хемијска индустрија БИСЕР АД Кумане, чија је основна
делатност производња кућне хемије, козметичких средстава, као и производња индустријске
хемије, са смањеним обимом производње и утицаја на животну средину.

У насељу Меленци, поред приватних поседа, носиоц пољопривредне производње је и
ЗДД "Агровет".

1.1.17.2. ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА У РЕЗЕРВАТУ И ОКРУЖЕЊУ

Простор Окањ баре окружен је обрадивим површинама које досежу до самог обода
баре. Гајење пољопривредних производа на делу Резервата претежно се одвија на земљишту
типа  чернозем  карбонатни  на  лесној  тераси,  а  делимично  на  чернозему  са  знацима
оглињавања у лесу и ливадској црници са знацима заслањивања. Док се пашњаци и утрине
претежно користе за сенокос и напасање стоке, обрадиве површине у Резервату и заштитној
зони најчешће су засејане кукурузом и житарицама, мање индустријским биљем, а на делу
"Бабатово" узгаја се поврће, воће и винова лоза, претежно за сопствене потребе. 

Слика 22.: Пољопривредне
површине у Резервату
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На приватном сектору насеља Тараш, поред житарица и уљарица, углавном се узгајају
повртарске културе (купус и кромпир). Сточни фонд је из године у годину у опадању. Атар
села  обилује  добрим  пашњацима,  тако  да  се  ту  одвија  напасaње  говеда  и  оваца.  Поред
Тараша налазе се виногради и воћњаци.

1.1.17.3. ВИКЕНД ЗОНЕ И ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНА ПОДРУЧЈА

На  простору  Резервата не  постоје  изграђени  објекти  за  туристичко-рекреативну
намену. 

Излетиште Бабатово, изграђено за потребе становника Елемира, налази се у заштитној
зони. У оквиру наведеног викенд насеља не постоји изграђена водоводна ни канализациона
инфраструктура. Снабдевање водом врши се коришћењем локалних бунара, а отпадне воде
упуштају се у водопропусне септичке јаме.

2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА

Стање  животне  средине  у  Специјалном  резервату  природе  „Окањ  бара“ је  у
последњих 100 година веома нарушено због израженог антропогеног утицаја на овај рањиви
простор. 

Човеков  утицај  се  пре  свега  огледа  у  активностима  на  мелиорацији  и  обради
земљишта,  одвођењем вишка воде у Тису и преоравањем виших града претварајући их у
обрадиво  земљиште.  Такође,  стање  у  Резервату  додатно  је  угрожено  интензивном
индустријализацијом и ширењем околних насеља. И поред наведених активности изворност
предела  је  очувана,  а  кроз  мере  активне  заштите  могуће  је  ублажити  последице  ових
негативних утицаја на ово подручје.

2.1. ЗНАЧАЈ И ФУНКЦИЈА РЕЗЕРВАТА

Основни  значај  СРП  „Окањ  бара“  је  очување  природних  целина  у  измењеном
агрикултурном окружењу у којем доминирају монокултуре. Кроз то се уједно остварује и
очување биолошке разноврсности, као и ублажавање опште нарушености животне средине. 

Функционалност  екосистема  Окања доприноси  очувању квалитета  воде,  ваздуха  и
земљишта.  На тај начин се побољшава и квалитет живота људи у окружењу.  

Због посебних природних вредности јединствених панонских екосистема типичних за
слатине, СРП „Окањ бара“ има значајно место у регионалном развоју као и друг и Резервати:
СРП „Стари Бегеј–Царска бара“ у општини Зрењанин и СРП „Слано копово“ у општини
Нови  Бечеј.  Поред  важности  као  оазе  очуване  природе,  овај  простор  има  научно–
истраживачку функцију, васпитно–образовну функцију и културно–историјску функцију.

2.1.1. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ФУНКЦИЈА

Као  јединствено  и  очувано  равничарско  подручје СРП „Окањ  бара“  представља
погодан полигон за проучавање природних процеса и органских врста. Са аспекта природних
вредности је само делимично истражен. Развој науке на овом простору потребно је усмерити
на мултидисциплинарни приступ у решавању проблема у области заштите природе, како би
се кроз стварање модела унапредили и ревитализовали деградирани простори.
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2.1.2. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ФУНКЦИЈА

СРП „Окањ бара“ омогућава одвијање васпитно–образовних активности, од класичне
посете  Резервату до специјалистичких посета.  У том циљу је  потребно да се у  Резервату
успоставе  еко-стазе  и  видиковци.  Најважнији аспект ове вредности је  да се  ученицима и
студентима  пружа  могућност  да  се  упознају  са  природним  вредностима  Окањ  баре,  као
карактеристичног очуваног панонског предела.

2.1.3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКА ФУНКЦИЈА

Еколошка  функционалност  овог  заштићеног  простора неодвојиво  је  повезана  са
културним  наслеђем  околног  простора.  Пространа  травна  станишта  која  окружују  сеоска
насеља и данас омогућују традиционалне активности, пре свега кроз пашарење. Присуство
степских и слатинских терена, који се користе као пашњаци, омогућава да се одрже културне
особености везане за екстензивно сточарство, чобански начин живота и специфичан начин
привређивања.
                          
2.2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ

На основу природних и створених вредности и значаја са аспекта очувања генетичког,
специјског и екосистемског диверзитета, геоморфолошких и хидролошких специфичности,
Специјални резерват  природе „Окањ бара“  као ретко  очувани слани локалитет заслужује
адекватну заштиту.

2.2.1. АУТЕНТИЧНОСТ

На подручју  Резервата „Окањ бара“  очуване  су  типичне  и  специфичне  вредности
екосистема слатинских подручја Панонске низије.  Представља карактеристично слатинско
подручје  са  ретким  биљним  и  животињским  врстама  слатинских,  ливадских,  барских  и
мочварних станишта. 

Присутне  су  биљне  врсте  панонских  ендема  (Limonium  gmelini и  Plantago
schwarzenbergiana) и субендема (Pucinellia distans ssp. limosa и Roripa sylvestris ssp. kerneri).

Окањ је једно од малобројних гнездилишта чапље кашикаре (Platalea leucorodia) у
Србији и станиште чак седам врста птица са Светске Црвене Листe (IUCN Red List).

2.2.2. РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
     

„Окањ бара“ је једна од репрезентативних очуваних панонских типова предела чији су
слатински, мочварни и акватични екосистеми од значаја за очување укупног биодиверзитета
овог локалитета, региона Баната, Србије, Европе, као глобалне разноврсности живог света.
Највећи  проценат заступљености земљишта у Резервату  је солоњец. Он даје печат Резервату
као доминантан тип халофитске (слатинске) вегетације.
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2.2.3. РАЗНОЛИКОСТ

Основу  сваке  разноликости  врста  чини  разноврсност  станишта,  која  су  овде
представљена  слатинским и степским ливадама,  влажним ливадама,  тршћацима и другом
емерзном вегетацијом,  дугим и уским слатководним барама попут Шикшова и Чикоша и
отвореном сланом акваторијом Окањ баре. Животне заједнице са свим својим компонентама
последица  су  геоморфолошких,  хидролошких,  педолошких  и  антропогеног  утицаја.  На
подручју  Резервата забележено је седам вегетацијских класа. Укупан број од чак 184 врсте
птица забележених на овом простору је изузетан, уз додатно велик број ретких, угрожених и
заштићених врста.

2.2.4. ИНТЕГРАЛНОСТ

Укупан СРП „Окањ бара“ смештен је у алувијалну раван реке Тисе. Терен је избразан
лучним палео-меандрима реке која је у геолошкој прошлости мењала свој ток од истока ка
западу. Простор је окружен вишим обрадивим земљиштем, а унутар Резервата постоје високе
греде. 

Окањ представља значајно станиште слатинских ливада, језера и бара, које заједно са
сличним стаништима у окружењу  (Русандом, Сланим коповом и Островом) чини вредну и
еколошки јединствену целину. 

На  простору  Резервата смењују  се  различита  станишта,  са  многим  врстама  које
животне  потребе  задовољавају  у  оквирима  два  или  више  екосистема  и  на  њиховим
екотонима, са међусобно зависним и испреплетаним односима.

2.2.5. ПЕЈЗАЖНА АТРАКТИВНОСТ

Доминантну пејзажну целину чини водено огледало Окањ баре, складно уклопљено у
мозаично пространство ливадских и барских равничарских предела.

2.3. МОГУЋИ ПРАВЦИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

2.3.1. ЗНАЧАЈ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕЗЕРВАТА И ЊЕГОВЕ ОКОЛИНЕ

Приликом  одређивања  смерница  заштите  и  развоја Резервата,  неопходно  је
разматрати и могућности развоја непосредне околине. Специјални резерват природе „Окањ
бара“ налази се окружен пољопривредним подручјем, а и унутар Резервата постоје такође
делови који се обрађују. Развој интензивне пољопривреде током друге половине XX века је
довео до екстремног смањења степских површина и до угрожености степских остатака од
стране  преоравања  високих  греда  и  хемизације.  Одрживи  развој  треба  да  се  планира  уз
процену  еколошких  капацитета  овог  осетљивог  простора.  Приликом  валоризације
заштићеног подручја на многим локалитетима су уочена преорана закоровљена земљишта
која су вероватно након годину-две обраде престале да се обрађују због малих приноса. Ових
појава има највише у атару Тараша где је квалитет земљишта изузетно лош.

У циљу очувања геоморфолошког, хидролошког и биолошког диверзитета неопходно
је  његово  одрживо  коришћење,  односно  облик  коришћења  који  не  нарушава  природну
равнотежу (пре свега се мисли на каналисање и мелиорацију степе). Смернице које се односе
на  развој  екотуризма,  производњу  здраве  хране  и  других  видова  коришћења  простора
Резервата „Окањ  бара“  доприносе  очувању  природних  ресурса.  На  тај  начин  се  живот
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замишљен  паралелно  са  очувањем  заштићеног  подручја  уклапа  са  опште  усвојеном
концепцијом одрживог развоја.

2.3.2. ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Многе  локалне  иницијативе  као  што  је: развој  сеоског  туризма  (реконструкција
постојећих  салаша,  традиционално  сточарење  аутохтоних  врста  и  одржавање
традиционалних манифестација посвећено испаши на степи), еколошка едукација (изградња
видиковца, едукативних стаза) и алтернативни видови пољопривреде (здрава храна пореклом
са заштићеног  подручја може да се појави на тржишту користећи заштитни знак  Резервата
или као елементи комплексне туристичке понуде) заснивају се на реалним потенцијалима
подручја и могу се ускладити са циљевима заштите природе. 

2.3.3. МОГУЋНОСТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОКОЛИНЕ РЕЗЕРВАТА

2.3.3.1. ПОЉОПРИВРЕДА

Контролисана  примена  традиционалних  видова  коришћења  ресурса,  као  што  су
кошење  и  испаша, представља  основну  меру  заштите  на  просторима  под  природном
вегетацијом. Стварање и уређивање заштитног појаса по рубу  Резервата захтева на неким
местима промену намене пољопривредног земљишта (мисли се на земљу лошег квалитета). 

Поред  екстензивног  коришћење  простора  на  неким  деловима  Резервата треба
предвидети  развој  алтернативних  видова  пољопривреде.  Производња  здраве  хране  или
ароматичног  биља  пореклом  са  заштићеног  простора може  да  се  појави  као  елеменат
комплексне туристичке понуде.

На  основу  Закона  о  пољопривредном  земљишту  и  Закона  о  заштити  природе
Управљач  планира  да  на  државном  земљишту  унутар  заштићеног  подручја  (ливаде,
пашњаци, оранице)  као корисник покрене одрживо коришћење тог истог земљишта у циљу
започињања  производње зачинског  и  ароматичног  биља,  потом подстицање  екстензивног
пашарења  и  даљу  дистрибуцију  производа  са  заштићеног  подручја.  Наравно,  у  све  ово
укључиће се и локално становништво које има економски интерес.

2.3.3.2. ТУРИЗАМ

Туризам  данас  представља  неизбежан  облик  развоја  сваког  заштићеног  подручја.
Фрагменти  очуваних  предела,  који  представљају  ретке  природне  оазе  за  очување
биодиверзитета,  због  својих  специфичних  карактеристика  истовремено  постају  део
туристичке понуде. 

Уређење  простора  за  туристичке  и  спортско-рекреативне  активности  и
реконструкција старих објеката у традиционалном стилу саставни су део концепта заштите
природног  добра.  Ширење  туристичке  понуде  треба  да  обухвата  развој  еколошко-
едукативног  туризма  као  и  укључивање  културно-етнографских  вредности  околине
заштићеног подручја. 

У ширем окружењу као туристички потенцијал представља река Тиса,  а на насипу
Тисе налазе се заштићени стари храст и стара пумпа саграђена почетком прошлог века која
није  заштићена,  али  се  у  наредном  периоду  може  адаптирати  и  уврстити  у  туристичку
понуду Резервата (иако се налази ван граница заштићеног подручја).
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Неадекватно  коришћење  заштићених  подручја  за  потребе  развоја  туризма  може
изазвати деградацију природних вредности. Захтеви заштите природе повећавају трошкове
инвестиције,  међутим,  деградација  природних  карактеристика  простора  угрожава  саму
основу туристичке понуде заштићених подручја. Коришћење простора на одржив начин (по
принципу  одрживог  коришћења  простора,  подржавањем  органске  производње  хране  и
зачинског  и  ароматичног биља,  гајењем  аутохтоних  раса  стоке,  итд.)  захтева  детаљну
анализу  рањивости  Резервата, имајући  у  виду  да  је  основна  улога  заштићених  подручја
очување биодиверзитета.

Еко-туризам  је  одговорно  путовање  и  посета  релативно  недирнутим  областима
природе, да би се уживало у природи и да би се она уважавала (као и сви пратећи културни
објекти из прошлости и из садашњости), а промовише очување, има низак утицај посетилаца
и омогућава корисну активну друштвено-економску укљученост локалног становништва. 

Екотуризам  је  подкомпонента  у  оквиру  области  одрживог  туризма  и  представља
првенствено  одрживу  верзију  туризма  заснованог  на  природи,  а  укључује  и  руралне  и
културне елементе туризма. Екотуризам тежи да достигне резултате одрживог развоја. Ипак,
важно је разјаснити да све туристичке активности (било да се уско везују за одмор, бизнис,
конференције, конгресе или сајмове, здравље, авантуре или екотуризам)  треба да имају за
циљ одрживост.  То значи  да  планирање и развој  туристичке инфраструктуре,  њено даље
пословање као и њен маркетинг треба да се усредсреде на друштвене, културне и економске
критеријуме одрживости.

Планиране активности највећим делом треба да се одвијају на просторима са режимом
заштите  III степена.  Код  обележавања  излетничких  и  едукативних  стаза  избор  пунктова
треба да обухвата различите типове вегетације, како би сви били заступљени у презентацији.
Посебно су интересантна посматрања птица на простору Резервата. 

Етно-смештај туриста је постао скоро обавезна компонента савремене еко-туристичке
понуде. При томе треба водити рачуна да он буде у околним местима која  окружују СРП
„Окањ бара“ и на посебно уређеним салашима за ту сврху која садрже и нуде производе
традиционалних заната у окружењу исконског начина живљења. Интересантне су куће које
имају облик градње карактеристичан за Банат које треба укључити у туристичку понуду, као
и постављање етно-изложби ручних радова, ношњи и старих дрвених предмета из овог краја
у етно-кућама. Још увек нема тачних података, али ћемо у наредном периоду настојати да
прикупимо све потребне податке о заинтересованим власницима ових кућа које би могле да
се укључе у туристичку понуду Резервата.

Излетничке стазе у Резервату могу бити пешачке и бициклистичке. У сваком случају
на  местима  са  угроженим  природним  вредностима,  локацијама  природних  реткости  и
специфичности, као и на стаништима са најстрожијим видом заштите стазе могу бити само
стручно-научног  карактера  (едукативна  стаза).  Предлог  пројекта  стаза  треба  да  уради
Управљач,  према  условима  Покрајинског  Завода  за  заштиту  природе,  при  томе  бирајући
најрепрезентативније и научно најзначајније локалитете. Посматрање мора бити усмерено и
умерено.  Прецизније  планирање  ових  стаза  биће  дефинисано  у  наредним  Програмима
управљања.

Еколошка едукација је специфичан елеманат туристичке понуде заштићених подручја.
Све је  већи проценат становништва  који  живи у урбанизованим условима у којима нови
нараштаји немају прилику да се упознају с природом и да искусе њене законитости. Суштина
наставе  у природи је  прикупљање искустава  и  доживљаја,  који  заједнички обликују  везу
младих према појединим елементима природе. Теренске вежбе и излети везани за школске
програме  у првом реду служе за  продубљивање знања,  док добро организовани кампови
граде емоционалну везу са природом и утичу на формирање еколошке свести.  У служби
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еколошке едукације може да се формира визиторски центар (по принципу надстрешнице за
школу у природи), истраживачка станица, видиковци и сл. 

У 2014. годину у плану је  изградња 3 видиковца, као и надстрешнице за школу у
природи у близини воденог окна Окањ баре у режиму заштите III степена.

Видиковци  ће  се градити  од  природног материјала  и  складно  уклопити  у  околни
простор. 

Први видиковац  поставиће  се  у  режиму  заштите  III  степена,  на  Леја  хумци,  К.О.
Меленци.

Следећи  видиковац  изградиће  се  такође  у  режиму  заштите  III  степена,  у  близини
насељеног места Тараш, К.О. Тараш.

Трећи  видиковац  поставиће  се  у  режиму заштите  III  степена,  поред  воденог  окна
Окањ баре, у близини насељеног места Елемир, К.О. Српски Елемир.

Едукативна стаза може да обухвата део терена и наведене објекте на основу унапред
припремљеног, педагошки осмишљеног програма.

Ловни  туризам  представља  посебан  облик  развоја  Резервата  и саставни  је  део
туристичке понуде. Будућа заштита никако не искључује могућност лова и развоја ловног
туризма ако се заснива на принципима одрживог развоја. 

Унапређење  ловства  у  функцији  заштите  природе  треба  спроводити  следећим
заједничким активностима:
• Ревитализацијом деградираних површина побољшаће се и станишни услови дивљачи
• Планским  подизањем  ремиза  и  хранилишта  према  условима  Покрајинског  Завода
побољшаће се квалитет ловишта.

Ради усклађености туристичких понуда неопходно је ускладити постојеће планове и
програме из ове области са заштитом Резервата.

Стање и степен угрожености осетљивих екосистема  Окањ баре је условљено низом
природних и антропогених фактора и процеса који трају током читавог XX. века. Разлог су
поремећај  водног  режима,  еутрофизација, сукцесија  екосистема,  привредна  делатност,
недостатак адекватних мера управљања простором, итд.

2.4. ОРНИТОФАУНА

2.4.1. ЗНАЧАЈНЕ ВРСТЕ ПТИЦА

Овде  су  приказане  врсте  птица  од  посебног  значаја  за  заштиту  на  којима  ће  се
базирати План управљања.

2.4.1.1. ПЛАВОКЉУНА ПАТКА (Oxyura leucocephala)

Плавокљуна патка (Oxyura leucocephala) представља гнездарицу изумрлу у Србији и
шире у Панонском басену. Гнезди се претежно у плитким, слатким или бочатим мочварама,
сталним или привременим, са екстензивним тршћацима. У суседној Мађарској се регуларно
у  малом броју  гнездила  до  1960.,  а  након  тога  је  током  1980.-их  спровођен  пројекат
реинтродукције на гнежђењу, који није успео. Ипак, и у Мађарској као и у Војводини, током
1990.-их се повећава број посматрања птица током лутања и зимовања, што даје наду да се
може нешто учинити на поновном повратку ове врсте као гнездарице у Панонску низију.
Активност на поновном успостављању еколошких услова за повратак ове врсте пре свега
треба  да  се  огледа у побољшању водног  режима,  нарочито  током периода  гнежђења,  од
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априла до јула. Пошто се ради о патки ронилици,  неопходна је  одређена дубина воде за
гњурање и тражење хране. Други важан елемент је обезбеђивање мира у станишту, током
целог времена боравка врсте на овом подручју и у широј околини.

2.4.1.2. СИВИ ЖДРАЛ (Grus grus)

Гнездећи ареал ждралова простире се од централне Европе до Сибира, са највећим
популацијама у Русији и Шведској. Они редовно користе плитку воду Окањ баре за ноћни
одмор током пролећне и јесење сеобе, а околна обрадива поља и утрине за исхрану. Јата
ждралова могу се понекад видети и током хладних зима.

Окањ бара је од непроцењивог значаја за очување гнездилишне популације са севера и
представља једну од најважнијих станица на миграторној рути ове врсте. Током јесење сеобе
преко  овог  подручја  прође  вероватно  преко  30.000 птица. Стратегија  управљања
популацијама ждралова који бораве и прелазе преко Окањ баре и шире околине треба да буде
усмерена у правцу очувања повољних услова за исхрану и ка спречавању употребе опасних
хемијских средстава у пољопривреди, одржавању мира у станишту где ждралови проводе
ноћ и дан, као и обезбеђивању повољног водног режима и просторног распореда и састава
околних  агрикултурних  површина.  Посебним  едукативним  радом  са  локалним
становништвом треба изграђивати позитиван однос мештана према ждраловима, и потпуно
спречити њихово директно плашење, прогањање или убијање. Одрасле птице у пролећним
месецима умеју повремено на  Окањ бари да започну свадбени плес, који је веома богат и
атрактиван, а својствен породици ждралова. У новије време по неколико ждралова редовно
остаје  у  летњим месецима  на  Окањ  бари,  тако  да постоји  могућност  њиховог  поновног
започињања гнежђења.  У те сврхе је  потребно обезбедити  мир у станишту,  пре  свега на
местима где би птице могле формирати легло, као и повољне услове за исхрану.

Слика 23.: Grus grus (сиви ждрал)

2.4.1.3. САБЉАРКА (Recurvirostra avosetta)

Сабљарка  се  гнезди  на  свега  неколико  подручја  у  Србији.  Окањ бара  је  једно  од
најзначајнијих  локалитета  гнежђења  ове  врсте.  Гнезда  су  смештена  на  муљевитим  и
песковитим спрудовима и обалама или на острвцима различитог облика и начина настанка. 

Због тешког проналажења погодне подлоге за смештај гнезда, често се дешава да јаја
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буду поплављена или уништена од стране предатора или пољопривредне механизације. Тада
су птице принуђене да покушавају поновно гнежђење. Локалитети од посебног значаја за ову
врсту  су  северна  и  јужна обала  језера,  на  којој  се  при  одговарајућем  водостају  гнезде
сабљарке.

Карактеристично је сезонско варирање бројности. Оптимална бројност је при средњем
водостају. У сушним сезонама језеро пресушује и нема довољно хране за успешни завршетак
гнежђења, док у сезони са много падавина сва погодна блатна станишта бивају прекривена
водом.

Главна мера заштите и очувања популације ове врсте је спречавање пропадања легала
(јаја и младунаца) и смањење узнемиравања од стране стоке,  паса и људи. Ограничавање
кретања стоке,  паса и људи током сезоне гнежђења (мај–јул)  у најужој зони гнежђења је
изузетно важно. Регулисање нивоа воде Окањ баре би могло бити једна од мера заштите, пре
свега у контексту повољнијих услова исхране и могућности формирања спрудова и острваца
за гнежђење. Могуће је предузимање постављања (изградње) вештачких острваца, која ова
врста радо прихвата. 

Слика 24.: Recurvirostra avosetta (сабљарка)

Сабљарка је веома осетљива птица, посебно због чињенице да прави гнезда уз саму
воду на малим хумкама, спрудовима или острвцима, па свако узнемиравање на гнежђењу или
нагла промена  нивоа  воде  значи  пропадање целе  колоније.  Због  тога  је  потребан  стални
надзор и спровођење активних мера заштите, уз одржавање оптималних животних услова за
ову врсту. Сабљарка се гнезди на голом или слабо обраслом тлу, тако да је за потребе ове
врсте потребно омогућити да најважније локалитете на северној  и јужној обали језера не
обрасте  густ  травни  покривач  (кошење  или  паша,  али  након  15.  јула; уколико  се
мониторингом утврди да сезона гнежђења касни, одложити и ове мере у складу са тим).
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2.4.1.3. ЦРВЕНОНОГИ СПРУДНИК (Tringa totanus)

Ово  је  палеарктичка  врста,  са  пола  гнездећег  ареала  у  Европи.  Услед
хидромелиоративних захвата, бројност им опада од 1970.-их година. Гнезди се у отвореним
низијама  умереног  и  степског  региона,  на различитим влажним стаништима. Црвеноноги
спрудник  је  једна  од  најзначајнијих  гнездарица  Окањ  баре према међународном  и
националном значају заштите, пошто се гнезди на малом броју локалитета у Србији.

Неколико парова се гнезди у зони влажних ливада овог подручја. Најважнија мера је
заштита станишта–влажних ливада као места гнежђења. Веома је важно спречити страдање
легала услед кошења, паљења или узнемиравања од стране стоке, паса и људи током сезоне
гнежђења.  Контрола  водног  режима  битан  је предуслов  одржавања  влажних  ливада
неопходних за опстанак црвеноногог спрудника.

Слика 25.: Tringa totanus (црвеноноги спрудник)

2.4.1.4. МОДРОВОЉКА (Luscinia svecica)

Ова врста  је  пре свега  везана за  станишта  обрасла трском,  па  је  за  очување њене
популације потребно заштитити старе тршћаке од сече и паљења.

2.4.1.5. ДИВЉЕ ГУСКЕ И ПАТКЕ (Anseriformes)

Међу бројним гускама и паткама има велики број врста веома ретких и угрожених у
међународним размерама. То се пре свега односи на  Aythya nyroca и  Oxyura leucocephala.  

Активна  мера  заштите  ове групе  птица  водених  станишта  се  пре  свега  огледа  у
обезбеђивању  повољног  водног режима  у  периоду  миграције  и  зимовања,  а  пре  свега  у
периоду гнежђења, пошто се последњих година често дешава да  Окањ бара већ почетком
јула  сасвим  пресуши. Друга  активност  треба  да  буде  усмерена  на  регулисање  ловног
притиска на поједине врсте, како према креирању оптималне ловне сезоне тако и просторно
на терену, у односу на режиме заштите.
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2.4.1.6. ШЉУКАРИЦЕ (Charadriiformes)

Окањ бара је посебно значајно за птице из великог реда шљукарица. Представници
ових птица везаних за водена станишта се могу видети током целе године, а највише свакако
током периода миграције, када на  Окањ бари има и највише воде. Тада нису ретка јата од
преко хиљаду птица, састављена од великог броја врста, које су на први поглед доста сличне.

Посебно  се  могу  издвојити  Tringa  erythropus,  и  Limosa  limosa.  Свакако  једну  од
највећих орнитолошких атракција Окањ баре представљају његове шљукарице гнездарице.

Као гнездарице треба издвојити Tringa totanus, Himantopus himantopus и Recurvirostra
avosetta.  Основне  мере  заштите  и  управљања  популацијама  ових  врста  се огледају  у
успостављању оптималног годишњег режима вода, од којег зависи њихов опстанак, као и
ограничавању кретања стоке и становништва по муљевитим обалама и влажним ливадама,
као и балансирању ловног притиска у широј околини Резервата за оне врсте које су перната
ловна дивљач. За ове врсте су од значаја и влажне ливаде  у централном делу  Резервата, а
којима  се  због  удаљености  од језера  посвећује  мања пажња.  Оне трпе  већи притисак  од
испаше.  Треба  одржавати  влажне  и  забарене депресије,  по  потреби  прокопавањем,  и
ограничити кретање стоке и људи.

2.5. ФАУНА СИСАРА

Већина  врста  сисара  регистрованих  на  подручју  СРП  Окањ  бара припада групи
природних реткости и заштићени су законом, а налазе се на попису Црвене књиге, односно
прелиминарном  списку  врста  кичнењака  за  Црвену  књигу  Србије. Териофауну  Резервата
карактерише  присуство  25  врста  из  редова  Insectivora,  Lagomorpha,  Rodentia,  Carnivora  i
Artiodactyla.

Посебно  треба  истаћи  налаз  врсте  Spermophilus citellus,  који  је  већ  сам  по  себи
довољан да оправда потребу заштите подручја Окањ баре са аспекта териофауне.

Spermophilus  citellus (текуница)  је  типичан  степски  представник  териофауне,
становник сувих терена (пашњака и утрина). Настањује цело подручје Војводине.

Tекуница je угрожена како нестајањем станишта, тако и изменом коришћења сеоских
пашњака и утрина, односно све мање присутним пашарењем, нарочито оваца. Стога је ова
врста једна од најугроженијих не само код нас већ и у целој Панонској низији.

Слика  26.:  Spermophillus citellus
(текуница)
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3.  АКТИВНОСТИ,  ДЕЛАТНОСТИ  И  ПРОЦЕСИ  КОЈИ
ПРЕДСТАВЉАЈУ  ФАКТОР  УГРОЖАВАЊА  ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА

3.1. ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА И ОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

3.1.1. ФАКТОРИ КОЈИ УГРОЖАВАЈУ РЕЗЕРВАТ

Основни фактори угрожавања Резервата су:
 Промена режима површинских и подземних вода, исушивање и одводњавање, чиме

долази до нестанка влажних станишта и раслањивања слатина
 Губитак и деградација станишта услед непосредног антропогеног притиска, посебно

због повећања обрадивих површина, што је и главни узрок фрагментације простора. У
последње  време  појачани  су  ефекти  овог  фактора  услед  обраде  земљишта  нижих
бонитета

 Фрагментација  и  изолација  природних  површина  онемогућује  дугорочни  опстанак
угрожених врста, чак и под условима пасивне заштите

 Недостатак заштитних појасева између природних станишта и обрадивих површина
 Непланским пошумљавањем травних станишта мењају се њихове основне природне

карактеристике
 Дифузно  загађење  са  пољопривредних  површина  путем  подземних  вода  и  еолске

ерозије
 Уклањање приобалне вегетације нарушава целовитост и угрожава велики број врста

зависних од ових станишта
 Околни  простор  је  под  све  јачим  антропогеним  утицајем,  па  преостала  станишта

представљају  последњи  рефугијум  за  велики  број  врста  водоземаца  и  гмизаваца.
Губитак  и  деградација  одговарајућих  станишта  представља  највећи  фактор
угрожавања опстанка батрахофауне и херпетофауне на овом подручју, па би у циљу
очувања  богатства  биодиверзитета  највећу  пажњу  требало  посветити  очувању
њихових станишта и спречавању њихове даље фрагментације чиме се појединачне,
најчешће мале популације,  доводе у стање генетске изолације

 Изградњом путне мреже се пресецају и фрагментишу како станишта, тако и путеви
миграције водоземаца у периоду парења

 Изградња  објеката  и  инфраструктуре  смањила  је  површине  природних  станишта,
нарушила изглед предела и учинила учесталијим присуство људи

 Ширење насеља по депресијама доводи и до потребе за  даљњим смањењем нивоа
подземних  вода  и  на  тај  начин  може  онемогућити  ревитализацију  природних
станишта

 Смањење сточног фонда, посебно оваца, има велику утицај. Нестајањем стада оваца
зарастају некадашњи степски пашњаци и нестају врсте које су опстајале захваљујући
испаши.  Најдрастичнији  пример  је  текуница  чија  су  станишта  само  изоловани
фрагменти некада непрегледних пашњака. Уколико пашарење потпуно нестане и ако
се  не  буде  спроводило  кошење као мера очувања степских  пашњака,  текунице  ће
потпуно нестати, а са њима и врсте које су везане ланцима исхране
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 Присутни фактори угрожавања фауне, пре свега птица и сисара током репродукције
или  миграције,  су  узнемиравање  од  стране  пољопривредника  са  механизацијом,
излетника, ловаца и чобана са стоком и псима

 Неконтролисан  лов,  поготово  на  воденом  окну  у  доба  миграције,  онемогућава
функцију овог простора као селидбене станице и одморишта птица

 Већина постојећих система одбране од поплава недовољно или чак уопште не води
бригу о еколошким аспектима речних коридора и сливова. Изградња насипа, канала и
других  хидротехничких  грађевина,  при  предузимању  мера  одбране  од  поплава,
искључиво  са  инжењерског  становишта,  узроковала  је  промене  природног
хидролошког режима, фиксирање неприродних облика водотока, одвајање отворених
водотока од њихових плављених површина, итд. Њихове последице су дугорочне и
пре  свега  су  видљиве  у  масовним  и  драстичним  губицима  станишта  и  биолошке
разноврсности

 Паљење вегетације, било да се ради о шумској, жбунастој или зељастој, која расте у,
поред или на косинама канала,  довело је  на дуже време или неки пут и трајно до
промена у воденим и обалним екосистемима. Овај начин одржавања канала има за
последицу драстично осиромашење биљног и животињског света што умногоме мења
ове  екосистеме  који  су  од  изузетног  значаја  када  се  налазе  уз  пољопривредно
земљиште.  Такође,  и  ниво  и  квалитет  вода  прве  издани  се  мења  услед  промене
вегетације, што такође негативно утиче на агроекосистеме

 Загађење воде и земљишта опасним материјама и појава еутрофикације са променом
вегетације, услед интензивног коришћења пољопривредних препарата на обрадивим
површинама, од којих се део налази уз ободни део Окањ баре

 Појава  еутрофикације  и  промена  вегетације  под  утицајем  фекалног  отпада  са
комплекса за чување стоке на Резервата

 Загађење воде и земљишта услед неадекватног третмана комуналних отпадних вода
насеља, комуналног и пољопривредног отпада

 Загађење  ваздуха,  воде  и  земљишта  загађујућим  материјама,  међу  којима  је
евидентирано присуство оних које  спадају  у групу опасних,  услед функционисања
производних  и  пратећих  објеката  попут   постојећих  нафтовода  индустријске  зоне
насеља Елемир, а као последица застареле технологије

 Деградација  простора  у  Резервата,  услед  експлоатације  природних  ресурса  без
дугорочних програмских оријентација.

3.1.1.1. НАСЕЉА

Постојећа насеља у окружењу (Елемир, Меленци, Тараш и Кумане) имају посредан
утицај на  Резерват, који се манифестује претежно хидролошким путем (комуналне отпадне
воде, процедне воде са сметлишта и сл.), као и услед распростирања загађујућих материја у
смеру кретања доминантних ветрова. 

Услед  непостојања  канализационе  инфраструктуре  и  организованог  система
пречишћавања,  отпадне  воде  испуштају  се  у  водопропусне  септичке  јаме,  а  одлагање
садржаја  из  септичких  јама  врши  се  на  несанитаран  начин,  испуштањем  на  околна
сметлишта, њиве крај асфалтног пута и поред Окањ баре. Несанитарно решавање проблема
отпадних вода има директан утицај на квалитет земљишта, воде Окањ баре и околних канала.
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Решавање овог проблема се назире изградњом канализационе мреже у насељима која
окружују  Резерват,  као  и  додатном  контролом  заштићеног  подручја  од  стране  чуварске
службе Резервата.

Упуштање отпадних вода насеља Кумане у Бару Црвенку путем постојећег  канала
може утицати на поремећај природне динамике вода на овом подручју и губитка једног дела
слатинских станишта. 

Изношење  и  одлагање  смећа  на  нивоу  насеља  није  организационо  ни  технички
решено, што за последицу има негативан утицај околних сметлишта на квалитет животне
средине природног добра. 

Саобраћајнице  које  повезују  насеља  су  локалног  карактера  и  не  представљају
утицајни фактор високог интензитета  на Резерват.  Као енергент у насељима се претежно
користи природни гас, што има позитиван утицај на стање квалитета ваздуха.

Слика 27.: Насеље Елемир у близини Резервата

3.1.1.2. САОБРАЋАЈНИЦЕ У РЕЗЕРВАТУ

Саобраћајнице  на  подручју  заштићеног  простора  локалног  су  типа  и  имају  улогу
повезивања насеља и пољопривредних површина. Услед ниске фреквенције кретања возила,
локални путеви не представљају висок ниво ризика за заштићено подручје. У близини путева
спорадично  се  одлаже  чврст  отпад,  претежно  од  пољопривредне  хемизације,  што  има
директан негативан утицај на простор Резервата.
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Слика 28.: Пут у Резервату

3.1.1.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ У НАСЕЉИМА

Најинтензивнији  утицај  привредних  активности  на  простор  Резервата (посебно  на
Окањ бару) односи се на индустријску зону насеља Елемир и пратеће објекте.  Утицај  се
манифестује  ваздушним  путем  (распростирањем  загађујућих  материја  из  високе  и  ниске
бакље у смеру доминантног југоисточног ветра),  као и загађењем земљишта и подземних
вода (као потенцијални извор загађујућих материја евидентирани су нафтоводи: систем који
прелази преко простора заштићеног добра у близини Окањ баре трасиран од нафтног поља
“Русанда”  у  циљу  транспорта  нафте  до  сабирне  станице  1,  као  и  нафтовод  који  спаја
Утоварну станицу “Тиса” и Сабирну станицу 1, пролазећи кроз заштитну зону).

Дуж трасе нафтовода који спаја Утоварну станицу “Тиса” и Сабирну станицу 1, на
неколико  локација  утврђено  је  постојање  локви  од  изливања  нафте.  Слична  ситуација
евидентирана је  на околним њивама и у каналима. Највећа површина загађена изливеном
нафтом  на  површини  заштитне  зоне  лоцирана  је  у  оквиру  депресија  код  оближњег
стрелишта. Не постоје подаци о анализи садржаја загађујућих материја у оквиру угрожених
депресија. 

Канализационом  инфраструктуром  евакуисана  је  условно  чиста  отпадна  вода
атмосферског порекла са локацијe Фабрике за производњу синтетичког каучука. Негативни
ефекти таквих активности евидентирани су преко промене дела биљног покривача (појава
трске и ишчезавање слатинске вегетације) на месту излива у Окањ бару. Међутим, овај део
инфраструктуре више није у функцији.  

Пречишћене  технолошке отпадне воде из  Фабрике синтетичког  каучука  испуштају
цевоводом преко подручја заштитне зоне у реку Тису ван зоне утицаја на заштићен простор.
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3.1.1.4. ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА

Узгој пољопривредних производа захтева интензивну примену минералних ђубрива за
повећање  приноса,  као  и  агрохемијских  мера  заштите  култура,  што  као  последицу  има
негативан утицај на простор Резервата, посебно на квалитет воде Окањ баре.

Потенцијални ефекти пестицида на  Резерват појављују се у облику загађења воде и
земљишта: предозирање код употребе хемикалија и фитосанитарних производа, површинско
влажење и спирање по профилу земљишта до подземних и површинских вода (услед киша
или наводњавања), промет пестицида преко ланаца исхране, доспевање на или у земљу и
воду  биљних  и  животињских  остатака  у  којима  има  накупљених  трагова  пестицида,
непосредно доспевање честица из атмосфере, и сл.

Минерална ђубрива акумулирају се у земљишту у облику различитих нерастворљивих
соли  које  загађују  земљиште,  површинске  и  подземне  воде.  Употребом  веће  количине
ђубрива могу се појавити и тешки метали у земљишту и води. Доспевањем у воду, што је
чест случај, вештачка ђубрива изазивају брзу еутрофикацију.

Површине  под  пашњацима,  као  ни  ливадске  површине,  нису  у  довољној  мери
валоризоване  за  сточарску  производњу,  као  најоптималнији  начин  коришћења  ових
пољопривредних површина.

Слика 29.: Угрожавање Резервата од стране пољопривреде: ( a) пољопривредна механизација,
b) пољопривредна хемизација)

3.1.1.5. САЛАШИ И ЕКОНОМИЈЕ

Стални и привремени објекти на подручју  Резервата, са простором за чување стоке
(торови  и  куље)  нису  инфраструктурно  опремљени.  Снабдевање  водом  врши  се  путем
копаних  бунара.  Услед  претежно  номадског  начина  чувања  стоке,  не  постоји  никакво
решење за одвођење отпадних вода, али се у будућности планира проналажење решења за
овај проблем. 

У најближој околини Окањ баре налазе се четири привремена објекта са простором за
чување стоке (у зони заштите, у плану је предузимање мера за спречавање дивље изградње у
Резервату тако што ће се надлежној инспекцији предочити постојећи проблеми и надлежна
институција  ће  и  уклонити  исте) и  једна  економија  (на  северној  граници  Резервата,  у
заштитној  зони)  за  коју  не  постоје  подаци  о  тренутном  стању  коришћења  објеката.
Привремени објекат са простором за чување стоке на југозападном делу Окањ баре садржи
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објекат са 60-70 крава и стамбени објекат (колибу). У правцу северно-северозападног дела
Окањ баре евидентиран је низ од три привремена објекта (од којих су прва два опремељена
камп приколицама са струјним агрегатима). Непосредно поред наведених објеката узгајају се
краве (преко 200 грла) и овце (40-50).

Најближи објекти (на југозападном и северном делу) могу имати и највећи утицај на
простор Окањ баре, али се њихов утицај у што већој мери мора санирати. 

У  објектима  на  подручју  Резервата у  највећем проценту  узгајају  се  краве  у  циљу
производње  и  продаје  млека,  осим  пољопривредног  добра  “Тараш”,  где  је  утврђено
постојање  комплекса  за  прераду  пољопривредних  производа  (укључујући  систем  за
дистрибуцију горива). Комплекс није у функцији, тако да тренутно није евидентиран утицај
на Резерват.

На  северозападном  делу  Резервата постоји  огледно  поље,  оформљено  за  потребе
истраживања у ратарству, за које није утврђен потенцијалан утицај на заштићено подручје.

3.1.1.6. ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА

У Резервату,  као  и  у  заштитној  зони,  нема  регистрованих  санитарних  депонија  за
одлагање отпада. На простору природног добра несанитарно се одлаже најчешће чврст отпад
од пољопривредних препарата,  а највећа количина овог отпада лоцирана је у непосредној
близини  ћуприје  преко  “Чикоша”,  на  локалном  путу  Тараш-Меленци.  На  простору
предвиђене заштитне зоне налазе се сметлишта насеља из окружења, где се претежно одлаже
комунални отпад и отпад животињског порекла.

Елемирско сметлиште најближе је лоцирано грађевинској зони насеља и смештено је
на локацији бивших позајмишта глине у близини циглане, тзв. “јамуре”. Друго сметлиште
налази се крај локалног пута “Меленачки друм”. Удаљеност сметлишта од границе Резервата
је око 350 m. Несанитарно одлагање отпада на овом простору указује на потенцијалан утицај
загађујућих материја из процедних вода сметлишта на Окањ бару, која је удаљена око 800 m. 

Сметлиште насеља Тараш (смештено поред гробља) налази се непосредно уз границу
Резервата,  а  сметлиште  насеља  Кумане  (лоцирано  на  пашњаку,  око  пола  километра
удаљености од Баре Црвенке), на граници Резервата. Оба сметлишта налазе се у заштитној
зони.  Санација свих сметлишта у близини Резервата је неопходна и вршиће се постепено, а
по  принципу  рекултивације  и  пошумљавања  простора  како  би  се  спречило  даље
неконтролисано одлагање смећа на непредвиђеним местима за то,  а такође ће и чуварска
служба Резервата редовним обиласцима и контролама надгледати најугроженије просторе на
којима може доћи до недозвољеног бацања отпада из домаћинства.

Одлагање отпада одвија се на несанитаран начин, а најинтензивнији негативан утицај
хидролошким путем потиче од сметлишта насеља Кумане.

Постојеће  локације  за  одлагање  чврстог  отпада  насеља  не  испуњавају  захтеве
Правилника о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја
(''Службени гласник РС'', бр. 54/92).

Код неуређених сметлишта веома је изражен проблем загађења околног земљишта,
површинских  и подземних  вода како филтратом,  тако  и  отпацима  који  се  разносе  путем
ветра.  У  филтрату  се  може  очекивати  појава  вирусних  и  бактеријских  инфекционих
обољења. Од издвојених гасова из сметлишта највећу запремине заузимају метан (запаљив и
експлозиван  гас)  и  угљен-диоксид  (који  представља  сметњу  због  његове  специфичне
густине,  јер може да доспе до нивоа подземних вода).  Због растворљивости СО2 у води,
долази до смањења рН вредности и до повећања тврдоће и садржаја минерала у подземној
води,  што  може  да  угрози  опстанак  слатинске  вегетације  (земљиште  типа  солонец
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солончакасти одликује се алкалном реакцијом- реакција горњег хоризонта се креће рН 7,40-
8,20).

Слике 30. и 31.: Стварање дивљих депонија поред

путева

3.1.1.7.  ПРАЋЕЊЕ  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  (МОНИТОРИНГ)  У
РЕЗЕРВАТУ

На  подручју  Резервата и  заштитне  зоне  није  успостављено  континуално  праћење
квалитета  животне  средине.  У  плану  је  константан  обавезан  мониторинг  Резервата
(мониторинг воде, ваздуха и земљишта).

Не постоје подаци о праћењу утицаја објеката за чување стоке,  процедних вода са
пољопривредних површина и сметлишта на Резерват,  као ни подаци о праћењу квалитета
воде канала који пролази поред насеља Кумане и улива се у Бару Црвенку. 

Такође, не постоје подаци о праћењу квалитета животне средине у околини нафтовода
који пресецају простор Резервата и заштитне зоне.

Није утврђено изливање комуналних отпадних вода у Окањ бару.
У  оквиру  наведених  насеља  која  окружују  Резерват  не  спроводи  се  континуално

праћење  имисије  загађујућих  материја,  нити  других  законски  утврђених  параметара
квалитета животне средине.

Постоје подаци о праћењу стање квалитета ваздуха у насељу Елемир (концентрације
сумпор-диоксида,  чађи,  азот-диоксида,  суспендованих  честица  и  приземног  озона)  само
током  2004.  и  2005.  године.  Резултати  праћења  показали  су  појединачна  прекорачења
граничних вредности имисије у случају сумпор-диоксида, чађи и приземног озона, док су
концентрације суспендованих честица прелазиле ГВИ (85mg/m3) у 30% случајева. Међутим,
није дато образложење добијених вредности (могући извори емисије и сл).

Према  ружи  ветрова  за  ширу  околину  насеља  Зрењанин,  у  смеру  кретања
југоисточног  ветра  (један  од  доминантних  ветрова  на  овом  простору)  распростирање
емитованих  загађујућих  материја  из  индустријске  зоне  врши  се  према  Резервату, делом
према самој Окањ бари.
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4.  ДУГОРОЧНИ  ЦИЉЕВИ  ЗАШТИТЕ,  ОЧУВАЊА  И
УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Заштићена  подручја су динамичне области отворене утицају природних и људских
фактора.  Управљање  је  процес  који  предвиђа  компромис  између  одржавања  биолошког
диверзитета, мудрог коришћења ресурса заштићеног природног добра и интереса власника
пољопривредног земљишта и других заинтересованих страна.

Дугорочни  циљеви  заштите  и  одрживог  развоја  су  одређени  Планом  управљања
Специјалног  резервата  природе ,,Окањ  бара” за  период  2014.-2023.  година.  Дугорочни
циљеви заштите и развоја су засновани на одржавању вредности  Окањ баре као једног од
последњих  станишта  бара  на  слатинама,  специфичног  по  јединственом  панонском
екосистему  сланих  муљевитих  бара,  са  повремено  исушеним  деловима,  са  особеном
биолошком разноврсношћу.

Окањ бара је  место  гнежђења птица  атипичних  за Панонску  низију  и  јединствена
селидбена станица птица у миграцији које су у Панонској низији и Европи у нестајању и као
станиште других врста мочварних птица.

Окањ бара одликује се очуваном специфичном халофитском вегетацијом и биљним
врстама типичним за слана станишта, које су у Панонској низији у фази ишчезавања. Окањ
бара представља  изузетну  природну  вредност  са геоморфолошког,  хидролошког  и
микроклиматског аспекта.

Планом управљања утврђује се концепт заштите заштићеног подручја као и смернице
за  његово  уређење,  а  њиме  су  дефинисани  циљеви  и  принципи  заштите,  унапређења,
коришћења и развоја заштићеног подручја, који ће се спроводити програмским и планским
документима.  Основни,  дугорочни  циљ  у  Плану  управљања  је  дефинисање  услова
неопходних  за  одржавање  биолошке  равнотеже,  односно  специјског  и  екосистемског
диверзитета  као  темељне  вредности.  Упоредо  са  тим  планиране  су  активности  на
ревитализацији појединих екосистема.

Полазећи од природних вредности резервата одређују се дугорочни циљеви заштите:
- Очување и унапређење станишта на подручју СРП „Окањ бара“
- Активна заштита кључних врста и њихових станишта
- Усклађивање активности и заштите са правним оквирима функционисања Резервата
- Очување и унапређење разноврсности орнитофауне
- Очување и унапређење флоре и вегетације
- Обезбеђивање одговарајућег хидролошког режима у Резервату
- Сагледавање стања природних вредности, уз вредновање флоре и фауне
- Идентификација и вредновање угрожавајућих фактора и њихово ублажавање
- Израда карте флоре Резервата
- Ревитализација нарушених и рестаурација несталих станишта
- Активно сузбијање инвазивних врста биљака
- Успостављање базе података и информационог система
- Трајни мониторинг екосистема, процеса и утицаја, и посебно вредних врста
- Одрживи развој делатности (туризам, едукација, рекреација, пашарење, итд.) и изградња и
уређење потребне инфраструктуре
- Презентација Резервата
- Научно–истраживачка активност и едукација
- Сарадња са локалном заједницом и корисницима простора
- Сарадња у оквиру националне и међународне мреже заштићених подручја

                     Друштво за заштиту животне средине „Окањ”-Елемир 57



План управљања Специјалним резерватом природе „Окањ бара” за период 2014.-2023.

- Противпожарна заштита
- Промоција вредности заштићеног подручја
- Обезбеђивање финансијске подршке (Министарство, АП Војводина, локална самоуправа,
донације, поклони, пројекти, итд.).

5.  АНАЛИЗА  И  ОЦЕНА  УСЛОВА  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ
ДУГОРОЧНИХ ЦИЉЕВА

Идентификација циљева управљања заштићеним подручјем је основна и најважнија
функција  која  се  дефинише  за  сваку  важну особину  еколошког  карактера и  друге  важне
особине укључујући социо-економске, културне и едукационе вредности. Циљеви заштите и
мудро  кориштење  заштићеног  подручја  је  под  утицајем много  фактора,  трендова,
ограничења и обавеза.  За све идентификоване важне факторе се мора утврдити утицај  на
еколошке  особине  Резервата.  Основа  за планирање  је  препознавање  и  решавање  сукоба
интереса корисника добара у Резервату и интереса очувања природних вредности.

Планирање управљања је трајан  и  дугорочни процес.  План управљања треба да се
развија како информације постају приступачне. Све доступне информације се прикупљају и
цене и управљачки План се развија на основу закључака о променама природних и људским
деловањем створених услова. Процес планирања је динамичан и адаптибилан. Основно је да
се  План  мења  и  развија  у  зависности  од  природних  и вештачких  особина,  еколошких
фактора, техничко-технолошких утицаја људских делатности и приоритета у Резервату.

План  управљања  2014.–2023.  године  је  први средњорочни  План  од  оснивања
Резервата.

У оквиру организације управљања, активности на усклађивању нормативних аката у
складу  са  новим  Законом,  организација  Управљача  и  опремање  чуварске  службе ће  се
завршити  током  2014.  године.  На  тај  начин  ће  се Управљач  према  Закону  потпуно
оспособити и опремити за управљање Резерватом.

С  обзиром  да  је  организација  управљања  Резерватом  тек  у  зачетку  и  не  постоје
сигурни извори прихода за све неопходне и планиране активности на заштити и унапређењу
заштићеног подручја, као и сукоби са локалним становништвом и корисницима који поседују
површине унутар Резервата (али ти сукоби су минимални и решиви), постоје ограничења у
управљању  Резерватом.  Ово  се  огледа  у  чињеници  да  је  Друштво  за  заштиту  животне
средине „Окањ- Елемир“ из Елемира невладина организација која нема сопствене приходе и
чланство је на добровољној бази,  присутно је велико неразумевање од стране и локалног
становништва  и  локалне  самоуправе  да  помогне  Управљачу  у  решавању  проблема  и
препрека који би унапредили заштићено подручје које се налази у непосредној близини, а
сам његов значај и потенцијал је веома велики.

У  остваривању  дугорочних  циљева  биће  укључено  локално  становништво  (као
индиректни корисник Резервата). Већ је наведено да постоје приватни поседи у Резервату и
ово са собом повлачи и велику одговорност, с обзиром да ови поседи представљају извор
прихода том истом локалном становништву. Због тога је у плану да се власници парцела које
се налазе унутар Резервата преорјентишу на други вид пољопривредне производње који је
прихватљивији и здравији од до сада примењиваног, а ту се пре свега мисли на органску
производњу хране и зачинског и ароматичног биља, као и на смањење коришћења хемијских
препарата чија се неадекватна употреба одражава на стање и квалитет животне средине у
заштићеном подручју.
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Овим  ће  локално  становништво  које  има  економски  интерес  бити  укључено  у
планирање унапређења и самоодржавања Резервата као целине.

Дугорочни  циљеви  управљања  Резерватом  који  су  дефинисани  овим  Планом
остварљиви  су  у  оноликој  мери  колико  је  Управљач  способан  да  обезбеди  изворе
финансирања заштићеног подручја (на основу Акта о накнадама за коришћење заштићеног
подручја),  као  и  организацијом  управљања  и  кадровском  структуром  запослених  која  ће
обезбедити добар почетак за даље неометано управљање Резерватом у будућности.

6.  ПРИОРИТЕТНЕ  АКТИВНОСТИ  И  МЕРЕ  НА
ЗАШТИТИ,  ОДРЖАВАЊУ,  ПРАЋЕЊУ  СТАЊА  И
УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

Стратешки циљеви Плана управљања су очување и заштита станишта, екосистема и
укупног биодиверзитета резервата, даља истраживања и вредновање компоненти екосистема,
трајни мониторинг стања екосистема, угрожавајућих фактора, ефеката мера активне заштите
и  утицаја  дозвољених  развојних  активности, успостављање  и  развој  едукативних  и
туристичких активности, сарадња у оквиру националне и међудржавне мреже заштићених
подручја и развијање најбоље могуће праксе у управљању Резерватом.

Стратешки  цељеви  се  остварују  приоритетним  оперативним  активностима  који се
спроводе  путем  годишњих  планова  и  појединачним  програмима.  Приоритетним
активностима  се  обезбеђује  спровођење  мера  очувања  и  заштите  природних  вредности
спровођењем прописаних режима заштите и очувања  Резервата, очувањем и унапређењем
стања  и  разноврсности  орнитофауне  резервата  и  очувањем  и  унапређење популација
значајних врста птица.

Планиране  мере  активне  заштите  обезбеђују  могућност  одрживог  коришћења
природних ресурса без нарушавања основних природних вредности. Мере санације пружају
могућност  поправљања  стања  деградираних  површина.  Мере  ревитализације обухватају
активности на плану заштите и развоја, које уз просторно–планске и остале мере омогућавају
враћање изворних природних вредности.

6.1. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА

Управљање СРП „Окањ бара“ треба да обезбеди:
1. чување заштићеног подручја и спровођење прописаних режима заштите;
2. унапређивање и промоцију заштићеног подручја;
3. доношење предвиђених нормативних аката;
4. обележавање граница и режима заштите;
5. осигурање неометаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења Резервата;
6. праћење кретања и активности посетилаца;
7. вођење евиденције о природним вредностима Резервата;
8. вођење евиденцијe о људском активностима, делатностима и процесима који представљају
фактор угрожавања и оштећења заштићеног простора;
9. вођење евиденције о непокретностима од заначаја за управљање заштићеним подручјем;
10. спречавање активности и делатности којe су у супротности са актом о заштити.
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6.1.1. УСКЛАЂИВАЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА

Са  програмским  опредељењима  овог  Плана  и  законом  треба  ускладити  постојеће
нормативне акте:
- Програми управљања
- Акт о накнадама за коришћење природног добра.

6.1.2. ОРГАНИЗОВАЊЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ, УНАПРЕЂЕЊЕ, ПРОМОВИСАЊЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ РЕЗЕРВАТА

Ову службу  ће  обављати  биолог  или  еколог  са  VII степеном  стручне  спреме  или
биолог мастер или еколог мастер.

Делокруг рада стручног сарадника:
- послови заштите и мониторинга заштићеног подручја;
- обезбеђивање поштовања режима и зона заштите;
- обележавање подручја;
- стратешко планирање и имплементирање одредаба просторног плана;
- израду планова управљања и програма управљања;
- израда извештаја о реализацији по програму управљања;
-  обезбеђивање одрживог  коришћења природних  ресурса  у  складу  са  актом о заштити  и
другим националним и међународним прописима;
-  сарадња  са  надлежним  Министарством,  покрајинским  секретаријатом,  Покрајинским
Заводом за заштиту природе и другим научним и стручним организацијама;
- обезбеђивање контаката са корисницима простора и ресурса;
- праћење националних и међународних конкурса и припрему пројеката заштите и развоја
Резервата;
- руковођење реализацијом одобрених пројеката;
- припрема нацрте нормативних аката Управљача;
- подношење пријава за прекршаје или привредне преступе на основу надзора чувара;
- припрема одлуке о накнадама у заштићеном подручју;
- руковођење и координирње рада чуварске службе;
- припрема и спровођење програма едукативног и рекреативног туризма;
- припрема и спровођење програма едукације становништва;
- и обавља друге послове из области заштите природе.

6.1.3. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

Чуварску  службу  чине  чувари  заштићеног  подручја  који  морају  да  има  најмање
средњу стручну спрему, једну годину радног искуства у струци и положен стручни испит,
као и да испуњавају прописане услове за ношење оружја и друге услове утврђене актом
Управљача којим се уређује организација чуварске службе.

Чуварска служба контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном
подручју и обавља послове чувања заштићеног подручја, у складу са чланом 110. Закона о
заштити природе.

Најважнији  предуслов  за  поштовања  режима  и  зона  заштите  и  спречавање
узнемиравања  птица  од  стране  људи  је  стална  чуварска  служба,  која  ће  пре  свега
контролисати активности и посетиоце у Резервату. У периоду гнежђења птица (1. април–1.
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јул)  неопходно  је  свакодневно  присуство  чувара  и  контрола  кретања,  поготово
пољопривредника са механизацијом, као и стада оваца и крава.

Делокруг рада чуварске службе:
1)  прати  кретање  и  активности  посетилаца  и  других  корисника  у  заштићеном подручју,
коришћење флоре и фауне укључујући и дивљач, употребу моторних возила, улазак у зоне у
којима је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада,
одвијање спортских такмичења и других манифестација;
2) прати стање биљних и животињских врста, као и других вредности заштићеног подручја;
3) пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом;
4) пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и другим лицима при обиласку и разгледању
заштићеног подручја, научним истраживањима и образовним активностима;
5) сарађује са корисницима природних ресурса у заштићеном подручју;
6) сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном подручју у циљу
заштите природе;
7) сарађује са другом чуварском службом, инспекцијском службом и органом унутрашњих
послова.

Када  чувар  утврди  или  основано  предпостави  да  је  посетилац,  односно  корисник
заштићеног  подручја  учинио  радњу  супротно  правилима  унутрашњег  реда  или  мерама
заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен је да:
1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи
2) изврши преглед свих врста возила и товара
3) привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или кривично дело и
предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дела, као и да ове предмете, без
одлагања, преда управљачу заштићеног подручја ради чувања
4) затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за спречавање и уклањање
штетних последица
5) изврши сваки преглед,  осим станова и других просторија,  за чији је  преглед потребан
судски налог.

Чуварска  служба  ће  радити  према  месечним  програмима  активности  који  ће
обухватити  контролу  прописаних  режима  заштите,  мониторинга  угрожених  биљних
заједница  и  орнитофауне,  контролу  кретања  посетилаца  у  резервату  и  пољопривредних
радова.

Чуварска служба ће на посебним формуларима, по препоруци Покрајинског Завода за
заштиту природе, водити белешке о прегледу Резервата.

Чуварска служба ће бити снабдевена потребном опремом за осматрање, дурбином,
телескопом  и  фотоапаратом.  Чувар  ће  бити  опремљен  оружјем,  посебном униформом  и
значком. Чуварска служба ће се стално стручно усавршавати да би одговорила постављеним
задацима.

6.1.4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РЕЗЕРВАТА ТАБЛАМА СА ПУТОКАЗИМА, УПУТСТВИМА,
ПРАВИЛИМА УНУТРАШЊЕГ РЕДА И ИНФОРМАЦИЈА РАЗЛИЧИТОГ ТИПА ЗА
ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА И ПОСЕТИЛАЦА РЕЗЕРВАТА

Специјални резерват природе  Окањ бара обележава се у складу са Правилником о
обележавању заштићених  природинх  добара  (Сл.  Гласник  РС бр.  30/92, 24/94  и  17/96) и
планира се постављање табли  са  путоказима,  упутствима, правилима  унутрашњег  реда и
информације различитог типа за потребе корисника и посетиоца Резервата.
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6.1.5. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА РЕЗЕРВАТА

Да би се спречили нежељени притисци на Резерват, а који су омогућени решењима из
Закона  о  заштити  природе  за  коришћење  простора  у  режиму  II и  III  степена  заштите,
неопходно је  иницирати израду урбанистичког  плана  Окањ баре  којим би се дефинисало
коришћење  простора  у  складу  са  циљевима  очувања јединственог  простора  особене
биолошке разноврсности заслањених станишта, гнездилишта врста атипичних за Панонску
низију и других врста птица и јединствену селидбену станицу миграторних врста птица.

6.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

6.2.1. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПРОПИСАНИХ ЗАБРАНА И КОРИШЋЕЊА
РЕЗЕРВАТА ПРЕМА СТЕПЕНИМА ЗАШТИТЕ

Надзор над спровођењем прописаних забрана и обима коришћења  Резервата према
степенима заштите врши стручна служба  Резервата коју чине стручни сарадник и чувар. О
организовању,  опремању обучавању и усавршавању кадрова стручног сарадника и чувара
стара се Управљач.

Послови стручног сарадника обухватају праћењe стања и промена у Резервату, вођење
документације  о  заштићеном  добру,  спровођење  режима  и  мера  заштите природних
вредности, намену и коришћење простора и спровођење планираних активности плановима,
пројектима и годишњим програмима.

Послови  чувара  природе  обухватају  контролу  кретања  и  активности  посетилаца и
других корисника у резерват и праћење стање биљних и животињских врста. О променама
насталим  у  резервату  и  прекршајима  нормативних  аката  Резервата обавештава  стручног
сарадника и комисију која управља Резерватом.

6.2.2. УРЕЂЕЊЕ ВОДНОГ РЕЖИМА У РЕЗЕРВАТУ

У  наставку  програма  уређења  водног  режима  следи  утврђивање еколошких
индикатора  Резервата који зависе од климатских промена, утврђивање утицаја климатских
промена и неповољног водног режима на еколошке карактеристике Окањ баре, утврђивање
водног  биланса,  дефицит  површинске  и  подземне  воде  и адекватног  водног  режима
површинских и подземних вода.

Утврђивање еколошких  индикатора  Резервата радиће  Управљач  у  сарадњи  са
Покрајинским Заводом за заштиту природе.

6.2.3.  ФОРМИРАЊЕ  ПОДЛОГА  ЗА  ГНЕЖЂЕЊЕ  РЕТКИХ  ВРСТА  ПТИЦА  И
ПОСТАВЉАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ДУПЉИ

Да би се обезбедила успешна репродукција ретких барских птица, попут сабљарки и
властелица, неопходно је формирати уздигнуте земљане подлоге за њихово гнежђење, које
неће бити плављене при високим водама, а у исто време ће бити на довољној удаљености од
површина по којима се креће стока.

Ове уздигнуте земљане подлоге ће се формирати на претходно утврђеним локацијама
у Резервату,  у  сарадњи са  Покрајинским Заводом за  заштиту  природе,  а  све  у складу са
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добијеним Условима Покрајинског  Завода.  У наредном периоду ће се  тачно  прецизирати
колико и где ће бити формирано ових узвишења.

6.2.4.  РЕВИТАЛИЗАЦИЈА  НАРУШЕНИХ  СТАНИШТА,  РЕСТАУРАЦИЈА
НЕСТАЛИХ  СТАНИШТА  И  АКТИВНО  СУЗБИЈАЊЕ  ИНВАЗИВНИХ  ВРСТА
БИЉАКА

Током трајања вишегодишњег сушног периода дошло је до нарушавања и губљења
аутохтоних мочварних и травнатих станишта. Ревитализација нарушених станишта је везана
за  уређење водног режима  и  одређеним  техничким  мерама  неопходно  је  обезбедити
рестаурацију ових станишта.

У почетку вегетацијског периода вршиће се кошење и сеча инвазивних биљних врста,
амброзије и другог коровског биља које се шири са обрадивих пољопривредних парцела да
би се спречило њихова појава у Резевату.

6.3. УСТАНОВЉАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Управљач Резервата  Друштво за заштиту животне средине  „Окањ-Елемир“  ће се уз
стручну помоћ Покрајинског Завода за заштиту природе кадровски и технички опремити за
успостављање, обраду и депоновање података прикупљених мониторингом у циљу развоја
информационог система Резервата као дела јединственог информационог система природних
добара Војводине и Србије.

Информациони систем са базом података ће се користити за спровођење мера заштите
и унапређивања природних вредности заштићеног добра и праћења ефеката активности на
заштити  и  уређивању  Резервата  за  даље  планирање,  уређење и коришћење  Резервата, за
управљање  Резерватом,  истраживања  и  размену  информација на  националном  и
међународном нивоу и за израду пропагандно информативног материјала.

6.4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ

Генерална  смерница  научно–истраживачког  рада  је  праћење  свих  природних
вредности  у  циљу  спровођења  адекватне  заштите  и  очувања  укупног  биодиверзитета
Резервата.

Битан елеменат планирања заштите и развоја природног добра је његова истраженост.
Истраженост природих вредности Окањ баре није задовољавајућа.
Услед  застарелости  података  неопходно  је  са  Покрајинским Заводом  за  заштиту

природе сачинити програм за проучавање природних вредности.
Код  дефинисања  тема,  треба  имати  у  виду  потребу  за  успостављање  система

савременог  управљања  заштићеним  природним  добром  и  стварање  научно-стручно-
информационо-докуметационе основе о стању и вредностима природног добра, а за потребе
његове  заштите,  унапређења  и  развоја.  Кроз  студије  и  научно  истраживачке пројекте
сагледаће се стање, циљеви и мере заштите, као и услови и начин коришћења.

Научно истраживачка активност обухвата:

6.4.1.  КАРТИРАЊЕ  И  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА  ВЕГЕТАЦИЈЕ,  ФЛОРЕ,  ФАУНЕ  И
ТИПОВА СТАНИШТА У СКЛАДУ СА НАТУРА 2000

6.4.2. КАРТИРАЊЕ РЕТКИХ, РЕЛИКТНИХ И ЕНДЕМИЧНИХ ВРСТА
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6.4.3. ПРАЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ У ЦЕЛИНИ

6.4.4.  ПРАЋЕЊЕ  ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ  И  БИОЛОШКИХ  КАРАКТЕРИСТИКА
ВОДЕ

6.4.5.  УТВРЂИВАЊЕ  ПРИСУСТВА,  ПРОСТОРНОГ  РАСПОРЕДА  И  БРОЈНОСТИ
ТЕКУНИЦА

6.4.6.  УТВРЂИВАЊЕ  ПРИСУСТВА СЛЕПИХ  МИШЕВА,  ВРСТА  ВОДОЗЕМАЦА,
ГМИЗАВАЦА И ИНСЕКАТА

6.4.7. ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ ПОДРУЧЈА У НЕПОСРЕДНОМ
ОКРУЖЕЊУ РЕЗЕРВАТА

6.4.8.  ПРЕЛИМИНАРНА  МОНИТОРИНГ  ЛИСТА  ВРСТА  СА  ЦРВЕНЕ  ЛИСТЕ
СРБИЈЕ

6.4.9.  ИСТРАЖИВАЊЕ  УТИЦАЈА  МЕРА  УПРАВЉАЊА  РЕЗЕРВАТОМ  НА
СТАНИШТА И ВРСТЕ

6.4.10. УПРАВЉАЊЕ ПОПУЛАЦИЈАМА НАЈРЕЂИХ ВРСТА

6.5. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ

Културно и васпитно образовна функција заштићеног подручја ће се остварити према
специјализованим  програмима  и  циљним  групама  посетиоца  и  корисника Резервата.  У
функцији  едукације  биће  уређене  едукативне  стазе  са  обележавањем посебних  и
специфичних природних вредности флоре, вегетације и фауне. Ове стазе ће се формирати и
тачне  локације  ће  се  знати  у  наредном  периоду.  Све  ово  радиће  се  у  сарадњи  са
Покрајинским  Заводом  за  заштиту  природе  и  према  добијеним  условима  Покрајинског
Завода.  У  плану  је  постављање  едукативних  табли  поред  ових  стаза,  као  и  ангажовање
стручне и чуварске службе као водича.

6.5.1. УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

За  успешан  рад  стручне  службе  у  Резервату  неопходно  је  стално  усавршавање  и
примењивање најновијих научних и стручних сазнања из области заштите природних добара
и метода управљања. Усавршавање ће се обезбедити учествовањем радника стручне службе
на конгресима, симпозијумима, семинарима и састанцима уз повезивање и размену искустава
са другим заштићеним природним добрима.

6.5.2. ЕКО-КАМПОВИ

У Резервату ће се организовати еко-кампови за истраживаче. Смештај учесника еко-
кампова  ће  бити  ван  граница  Резервата,  а  Програмима  управљања  ће  детаљније  бити
дефинисани где ће се формирати, као и сам тип смештаја. Управљач ће радити на стварању
техничких могућности за формирање еко-кампова на подручју Резервата. Такође, за рад ће се
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оспособити и опремити постојећи објекти у оквиру Резервата за прихват посетилаца који се
налазе у заштитној зони.

Програми еко-кампова ће се ускладити са научноистраживачким темама утврђеним
овим Планом.

6.5.3. ШКОЛА У ПРИРОДИ

Близина већих образовних центара (Нови Сад, Зрењанин, Кикинда и остали градови)
дају  могућност  организовања  једнодневних  посета  Резервату  уз  одржавање предавања  о
природним вредностима  Резервата. Предавања ће бити припремљена за различите узрасте,
предшколски, основна школа, средња школа.

6.5.4. ЕДУКАЦИЈА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА

Посебним  едукативним  радом  са  локалним  становништвом  треба  изграђивати
позитиван однос мештана према заштићеном добру и заштићеним природним вредностима а
посебно  према  ждраловима  и  другим  заштићеним  врстама  и  спречити њихово  директно
плашење и прогањање.

6.6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗЕРВАТА

Промоцијом  Резервата се остварују циљеви остварени Планом и Програмом, али и
циљеви развоја еко туризма и одрживог коришћења добара Резервата. Природне вредности
Резервата ће се представљати разноврсним пропагандним материјалом. За посетиоце ће се
обезбедити  оптичка  помагала  (двогледи  и  телескопи)  и  стручни  водичи  (биолози,
орнитолози). Промоција Резервата ће се уредити посебним планом.

Промоција ће се изводити путем:
а) тематским опремањем визиторског центра за посетиоце (чија ће изградња и тачна локација
у наредном периоду бити прецизирана)
б) штампаних материјала
- леци, плакати, брошуре-улазнице
- теренски приручници
- туристичке карте
- разгледнице
в) електронских медија
г) на изложбама и сајмовима
д) контакти са туристичким сектором
ђ) промотивни DVD
е) организовање и ажурирање веб странице.

У информативне сврхе ће се израдити аудиовизуелни пропагандни материјал који ће
се приказивати посетиоцима.

На  научном  скупу  који  ће  се  организовати  са  темама о природним вредностима
Резервата прикупиће се научни радови од којих ће се уредити стручна публикација.
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6.7. УРЕЂЕЊЕ, ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ РЕЗЕРВАТА

Концепције  развоја и уређења  Резервата  ће се уредити урбанистичким планом. До
израде урбанистичког пална у  Резервату ће се изводити појединачни објекти неопходни за
послове очувања, заштите и коришћења Резервата као што су туристичке стазе, видиковци и
информативни панои. Ови објекти ће се планирати парцијалним пројектима.

У функцији побољшања заштите и развоја потребно је изградити и обележити мрежу
рекреативно–едукативних стаза које  би  требало да имају намену за едукацију, рекреацију,
образовање, научна истраживања, мониторинг и извођење редовним послова на управљању
природним  добром.  На  сваком  значајном  месту  треба  поставити одговарајуће  ознаке  уз
вредне  примерке  флоре,  инфо-табле,  клупе,  столове  и  канте  за смеће  од  природног
материјала. Видиковце треба градити од природног материјала и складно уклопити у околни
простор.

6.8. МОНИТОРИНГ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

Функција мониторнинга у контексту планирања је мерење ефикасности управљања.
Ради  контроле  спровођења планираних  мера  заштите  и  њихове ефикасности  потребно  је
спроводити мониторинг. Мониторинг је потврда да су циљеви управљања достигнути. Осим
праћења спровођења мера заштите потребно је обављати мониторинг орнитофауне и флоре
чије стање је основни показатељ успешности спровођења мера. Поред миниторинга флоре и
фауне  треба  успоставити  мониторинг утицаја  активности  човека  и  мера  управљања
природним добром на станишта и заштићене врсте. Мониторинг природних вредности ће се
обављати по парцијалним плановима за поједине еколошке индикаторе и дугих предвиђених
области. Парцијални пројекти треба да садрже све елементе потребне за успешно извођење
мониторинга  у зависности  од  објекта  односно  појаве  која  се  прати,  опис  еколошког
индикатора или појаве која се прати у резервату, неопходне подлоге и карте, одабир локације
и методе прикупљања података, вођење евиденције и израде извештаја.

6.8.1. МОНИТОРИНГ ОРНИТОФАУНЕ

Мониторинг  орнитофауне  је  неопходан  предуслов  за  успостављање  и  добро
спровођење  режима  заштите  и  Програма  управљања.  Неке  од  основних  података  може
прикупљати Чувар Резервата, али целовитији приступ, обрада и тумачење података захтевају
ангажовање стручног сарадника.

Прироритети мониторинга мапирањем дистрибуције и бројног стања:
- Просторни распоред гнезда и фенологија гнездеће популације значајних врста (сабљарка
Recuvirostra avosetta и Tringa totanus)
- Ажурирање списка гнездарица и пролазница, са посебним освртом на врсте које се ретко
појављују на овом простору плавокљуна патка (Oxyura leucocephala)
- Сезонска динамика бројности ждралова (Grus grus)
- Миграторна јата шљукарица (Charadriiformes ) и гусака и патака (Anseriformes)
- Птице грабљивице које стално или повремено бораве на овом простору, а посебно ретке
врсте као што су орао белорепан (Haliaeenus albicilla), крсташ (Aquila heliaca) и степски соко
(Falco cherrug).
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6.8.2. МОНИТОРИНГ ФЛОРЕ И ВЕГЕТАЦИЈЕ

Мониторинг популација угожених биљних врста, као и њихових станишта,  односно
екосистема, је  један  од  најважнијих  задатака.  Омогућава  не  само  сагледавање рецентног
стања, него и потребе евентуалног предузимања неких мера у циљу ревитализације биљних
заједница.

Мониторинг укључује картирање станишта и мапирање дистрибуције, прописивање и
спровођење мера заштите свих локалитета на којима расту нарочито кључне врсте биљака:
Aster  tripolium  var.  pannonicus (панонски  звездан),  Plantago  schwarzenbergiana
(шварценбергова боквица), Scilla autumnalis (позни зумбул) и друге халофите и слатководне
мочварне биљне врсте.

Мониторинг  специфичних  заједница  треба  да  омогући  очување  екосистемског
диверзитета заједно са очувањем укупног биодиверзитета и генофонда. То би подразумевало
и истраживање структуре екосистема и праћење сезонске (фенолошке) динамике.

6.8.3. МОНИТОРИНГ ВОДНОГ РЕЖИМА, САЛИНИТЕТА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Од висине воде у Окањ бари зависе све еколошке карактеристике Резервата. Подаци о
променама висине површинских и подземних вода и салинитета у зависности од осцилација
воде у језеру ће се користити за дефинисање водног биланса. Физичко хемијски параметри
који ће се пратити су салинитет, растворени кисеоник, засићење кисеоника,  pH и електро
проводљивост.

6.8.4. МОНИТОРИНГ ПОЈАВЕ ИНВАЗИВНИХ ВРСТА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ
СВЕТА

6.8.5.  ПРАЋЕЊЕ  УТИЦАЈА  МЕХАНИЗАЦИЈЕ  И  ХЕМИЈСКИХ  ЗАШТИТНИХ
СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

6.9. РАЗВИЈАЊЕ ПАРЦИЈАЛНИХ И СПЕЦИФИЧНИХ ПРОЈЕКАТА

Реализовање постављених специфичних циљева невезаних за сталнe послове очувања
природних вредности и мониторинга:

6.9.1. ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

6.9.2. ПАРЦИЈАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАНИШТА И
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВАТА

6.9.3.  ПРОЈЕКАТ  ПРЕТВАРАЊА  ОТКУПЉЕНОГ  ЗЕМЉИШТА  У  ПАШЊАКЕ  И
ЛИВАДЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПАШЊАКА

6.9.4.  ПРОЈЕКАТ ОТКУПА ПРИВАТНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ИЛИ
ЗАМЕНЕ  ПРИВАТНИХ  ОРАНИЦА  У  РЕЗЕРВАТУ  СА  ДРЖАВНИМ  ВАН
РЕЗЕРВАТА

6.9.5. СТУДИЈА АНАЛИЗЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКИХ ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВАТА
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6.9.6.  СТУДИЈА  ЗА  УНАПРЕЂЕЊЕ  РАЗВОЈА  ТУРИСТИЧКИХ  АКТИВНОСТИ  У
РЕЗЕРВАТУ

На подручју општина Нови Бечеј  и Зрењанин  постоји разноврсна и богата културна
баштина чији су потенцијали недовољно искориштени.

6.9.7.  СТУДИЈА  АЛТЕРНАТИВНЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПРОИЗВОДЊЕ  ЗДРАВЕ
ХРАНЕ БЕЗ КОРИШЋЕЊА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА И РАЗВОЈА БРЕНДИНГА И
ТРЖИШТА ЗДРАВЕ ХРАНЕ СА ОКАЊ БАРЕ

6.10.  СТРУЧНА  САРАДЊА  СА  СВИМ  НАУЧНИМ  И  СТРУЧНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА  И  ДРУГИМ  ЗАШТИЋЕНИМ  ПОДРУЧЈИМА  У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Планирани пројекти на проучавању и очувању природних вредности Резервата се не
могу изводити без научних и стручних институција. Управљач треба да обезбеди услове да
што  већи  број  стручних  организација  нађе  интерес  да  Окањ бара буде објекат  њихових
страживања и да  Окањ бара буде тема за дипломске,  магистарске и докторске радове на
факултетима.

Сарадња са другим заштићеним добрима се заснива на:
- развијање и организација сарадње у размени искустава о методима управљања заштићеним
добрима;
- рад на заједничким научно-истраживачким пројектима;
- размена едукативних садржаја.

6.11. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ

Управљач треба да  обезбеди што веће учешће јавности  у раду  Резервата  да  би се
испунили постављени циљеви Плана и Програма.

 Учешће јавности ће се обезбедити кроз:
- побољшање комуникације са Управљачима осталих заштићених подручја;
- чвршће повезивање и рад са локалном заједницом;
- укључивање локалног становнишва кроз програме образовања;
- укључивање локалног становништва у спровођењу еко-туристичких пројеката;
- редовно извештавање медија о радовима у Специјалном резервату природе „Окањ бара“.

Управљач  ће  основати  посебно  тело  које  би  се  бавило  развијањем  сарадње  и
партнерства  са  локалним  заједницама,  власницима  и  корисницима  непокретности  на
подручју Резервата.

6.12. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Специјални  резерват  природе  „Окањ  бара“  је  нарочито  угрожен  од  пожара  услед
великих површина под трском и травом,  којe су нарочито угроженe лети када долази до
паљења стрњика  на  околним њивама.  У неколико  наврата  је  Окањ бара била  упаљена и
добрим делом је њено окружење изгорело, ширењем ватре са стрњика уз велику еколошку
штету. С обзиром да је појава пожара сезонског карактера,  после жетве у лето и скидања
сунцокрета и кукуруза у јесен чуварска служба треба у том периоду да спроводи појачан
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надзор, контролу и праћење активности. Управљач поред надзорних активности обавља и
континуалне активности у циљу спровођења мера противпожарне заштите:
-  стално  се  прате  климатски  услови  и  стање  горивог  материјала  у  циљу  текуће процене
опасности од пожара;
- организује се осматрање и обавештавање о појави пожара током пожарних сезона;
- на изузетно угроженом подручју обавља се свакодневни мониторинг;
- уређује се посебно место где је дозвољено палење ватре у Резервату, на осталим местима се
строго забрањује паљење ватре и о томе се постављају одговарајуће табле са обавештењима;
-  заштита  од  пожара  реализује  се  са  Ватрогасном  службом  Министарства унутрашњих
послова.

Противпожарна заштита се мора организовати и обезбедити да би се уклонила штета
од ове опасности, односно да би се открили починиоци и предузеле одговарајуће Законом
прописане мере против њих.

7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ
И ОБРАЗОВНОГ РАДА

На  Окањ  бари вршена  су  истраживања  неких  компоненти  фауне, односно
орнитофауне.  Иако су  истраживане  поједине  биљне  врсте  до данас  није  урађен регистар
флоре.  Картирање  вегетације  на  простору  Окањ  баре није  рађено,  као  ни картирање
станишта.  Вршена  су  уобичајена  синтаксономска, односно  фитоценолошка истраживања,
констатовано присуство познатих заједница или су описане неке нове асоцијације.  Поред
тога је одређен синтаксономски положај констатованих фитоценоза.

Истраживачки пројекти треба да буду у функцији даље заштите и развоја заштићеног
природног добра. Садржај научно-истраживачког рада на заштићеном природном добру ће
бити  првенствено  усмерен  на  проучавању  биолошке разноврсности  флоре  и  фауне.  За
научно-истраживачки рад је неопходно урадити студије,  како би се дошло до практичних
пројеката.  На  основу  планиране  кадровске структуре  Управљача  може  се  извршити
примарно  прикупљање  података  ради дефинисања  проблема  и  утврђивања  постизања
жељених циљева. Обухваћена предложена материја истраживања је мултидисциплинарна, а
за  израду  потребних студија  неопходно  је  ангажовати  адекватне  научно-истраживачке
установе.

Имајући  у  виду статус  заштићеног  подручја и  циљеве  заштите, програми  научно-
истраживачког  рада  ће  се  припремати  у  сарадњи  са  Покрајинским  Заводом  за  заштиту
природе и научно-истраживачким институцијама на следеће теме:
- сагледавање стања природних вредности, уз вредновање флоре и фауне;
- идентификација и вредновање угрожавајућих фактора и њихово ублажавање;
- картирање вегетације;
- картирање типова станишта у складу са Натура 2000;
- картирање флоре;
- картирање ретких, реликтних и ендемичних врста;
- праћење природних вредности у целини у циљу очувања укупног биодиверзитета;
- праћење гнездарица и миграторне орнитофауне на Окањ бари;
- праћење физичко-хемијских и биолошких карактеристика воде;
- утврђивање присуства, просторног распореда и бројности текуница;
- утврђивање присуства слепих мишева;
- утврђивање присуства врста водоземаца, гмизаваца и инсеката;
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-  истраживање  и  израда  листа  акватичних  бескичмењачких  организама приоритетних  за
заштиту;
- валоризација природних вредности подручја у непосредном окружењу Резервата;
- прелиминарни мониторинг врста са Црвене листе Србије;
- утврђивање стања рецентне вегетације као и синтаксономски положај биљних заједница
развијених у Резервату;
- утицај човека и мера управљања природним добром на станиште и врсте;
- управљање популацијама најређих врста;
-  образовни  рад  са  младом  популациојом  интензивирањем  организовања школских
екскурзија;
- успостављање базе података и информационог система.

Садржај  и  динамика  извршавања  научноистраживачког  рада  ће  се  одређивати
годишњим програмима управљања.

8.  ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ  НА  ОДРЖИВОМ
КОРИШЋЕЊУ  ПРИРОДНИХ  ВРЕДНОСТИ,  РАЗВОЈУ  И
УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА

Улога  локалног  становништва  у  очувању,  унапређењу,  одрживом  и  усклађеном
коришћењу  природних  ресурса  Окањ  баре је  од  великог  значаја.  У  ранијем периоду,
становништво  на  овом првоостору  није  у  потпуности  схватало  да  заштита подручја  има
вишеструки значај за развој и неговање локалне традиције.

Становништво треба да увиди да СРП „Окањ бара“ може да им донесе одговарајућу
шансу  за  развој  и  одрживе  делатности,  посебно  путем  еко  и  етно-туризма, услужних
активности, производње локалне хране и других продуката.

У економском коришћењу простора Резервата доминира пољопривреда. На простору
Резервата  најзаступљенија  је  пољопривреда  са  ратарством  и  сточарством.  За дугорочан
опстанак и очување природних вредности  Окањ баре треба извршити утицај  да се смањи
интензивна  пољопривредна  производња  уз  примену  хемијских средстава  и  вештачког
ђубрива. У повоју је коришћење Резервата за едукативне, научно-истраживачке сврхе и еко-
туризам.

Могућност развоја:
- одрживо коришћење травнатих станишта, на начин прописан Уредбом
- производња органске хране без коришћења хемијских средстава;
- производња ароматичног биља;
- традиционално сточарство;
- пчеларство;
- еколошки туризам и пласирање локалних производа.

8.1. ПОЉОПРИВРЕДА

Приватне  површине  на  којима  се  врши  ратарска  производња  су  на  подручју  III
степена заштите, где је Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе „Окањ бара“
предвиђено,  између  осталог,  постепено  враћање  пољопривредних  површина  у првобитно
стање  (ливаде  и  пашњаци)  и  ограничена  и  селективна  употреба  вештачких ђубрива  и
хемијских средстава за заштиту биља.
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Коришћење и кошење ливада је ограничено Уредбом (забрањено је до 15. јула), па се
и овде могу очекивати одређене тешкоће са власницима ливада,  пошто им пропада први
откос.

У  наредном периоду активности ће бити усмерене на едукацији  становништва за
алтернативне  видове  пољопривредне  производње:  подстицање  органске  производње,
производње зачинског и ароматичног биља, итд.

Пољопривредна  производња  ће  се  усмеравати  ка  културама  које  мање  оптерећују
средину и омогућавају обнављање природних ресурса.

Управљач планира да на државном земљишту унутар заштићеног подручја (ливаде,
пашњаци, оранице) иницира одрживо коришћење тог истог земљишта у циљу започињања
производње зачинског  и  ароматичног  биља,  потом подстицање  екстензивног  пашарења  и
даљу дистрибуцију производа са заштићеног подручја.  Наравно, у све ово укључиће се и
локално становништво које има економски интерес.

Управљач ће кроз своје програме понудити корисницима пољопривредног земљишта
алтернативне  програме  за  гајење  органске  хране,  потом  производњу  зачинског  и
ароматичног  биља,  итд.  да  би  се  корисницима  и  власницима  тих  парцела  указало  на
могућности другачијег коришћења тог земљишта.

8.2. ЛОВ

Лов је био заступљен у  већем обиму због  велике површине  Резервата и определења
ловачких друштава која управљају ловиштима.

На основу Уредбе о проглашењу  Специјалног резервата природе „Окањ бара“ (члан
8., став 2., подтачка 9) забрањен је  лов на ситну дивљач од 1. априла до 1. јула и  лов на
удаљености мањој од 200 m oд Окањ баре и пуцање у правцу подручја са режимом заштите I
степена (члан 8., став 2., подтачка 10).

Радови и активности ограничавају се на лов на просторно и временски ограничене
активности на одржавању здравственог стања и бројности популација ловних врста (члан 8.,
став 3., подтачка 5).

Планови, програми и основе из области ловства морају се усагласити са Просторним
планом Републике Србије,  Уредбом о проглашењу  Специјалног резервата  природе „Окањ
бара“ и овим Планом управљања.

8.3. ОСТАЛО

У  близини  Резервата ће  се изградити визиторски  центар за  пријем  посетилаца,
видиковци и други објекти који могу служити у сврси развоја туризма.

Још увек није прецизрана тачна локација  будућег визиторског  центра,  али ће се у
наредном периоду радити на њеном одређивању, а све у сарадњи са Покрајинским Заводом
за заштиту природе.

Видиковци  ће  се градити  од  природног материјала  и  складно  уклопити  у  околни
простор. 

Први видиковац  поставиће  се  у  режиму  заштите  III  степена,  на  Леја  хумци,  К.О.
Меленци.

Следећи  видиковац  изградиће  се  такође  у  режиму  заштите  III  степена,  у  близини
насељеног места Тараш, К.О. Тараш.
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Трећи  видиковац  поставиће  се  у  режиму заштите  III  степена,  поред  воденог  окна
Окањ баре, у близини насељеног места Елемир, К.О. Српски Елемир.

Простор Окањ баре су користили пчелари за испашу пчела. Коришћењем Окањ баре
за  испашу  пчела  је  створило  тензију  између  пчелара  и  сточара,  пошто  су пчеле  радије
користиле  појила  за  стоке,  него  вештачка  појилишта  код  кошница,  што  је сточарима
отежавало  напајање  стоке.  Решавање  тензије  ће  се  обезбедити  померањем кошница  на
потребну удаљеност од појилишта.

8.4. КОРИСНИЦИ И ИНТЕРЕСИ

Корисници простора Специјалног резервата природе су:
- власници пољопривредних парцела,
- сточари које представља Пашњачки одбор локалне заједнице,
- ловци,
- берачи ароматичног биља (камилице),
- пчелари
- невладине организације из области заштите животне средине које се посебно баве заштитом
птица,
- туристичке организације,
- научне организације и установе,
- образовне установе, основне школе, средње школе и факултети.

Корисници  чији  су  интереси  значајно  угрожени  стављањем  под  заштиту простора
Окањ баре су власници пољопривредног земљишта.

Сточари су нешто мање угрожени предвиђеним мерама заштите.
Остали  наведени  корисници,  пчелари,  берачи  ароматичног  биља,  невладине

организације,  туристичке  организације,  научне  и  образовне  институције  нису  у  великом
обиму користиле Резерват, те се не очекују тензије поводом ограничења у Уредби о заштити.

8.5. ЕКОНОМСКА ВРЕДНОСТ

8.5.1. ПОЉОПРИВРЕДА

Економска  добит  коришћењем  природних  вредности  Резервата  се  може  стећи
коришћењем  површина  које  су  у  државном  власништву  којима  управља  Управљач,  од
кошења ливада, испаше, накнаде за постављања кошница, од продаје сувенира и локалних
производа и од туристичких активности.

У државном власништву су пашњаци и ливаде, тако да пашарење и кошење ливада
могу бити извор прихода за финансирање дела програма и радова на очувању природних
вредности у Резервату.

Потенцијална економска вредност може бити створена туристичким програмом, али
тек  после  изградње  потребних  садржаја  у  Резервату  као  што  су  визиторски  објекат,
видиковци,  информативне  табле,  туристичке  стазе  и  успостављања  стабилног  еко-
туристичког тржишта. Организовањем еко-туризма и увећањем броја посетилаца у Резерату
створиће се услови за пласман сувенира за промовисање природних вредности Резервата и
локалних производа: сира, меда, зачинског и ароматичног биља, чајева и др.

Разрешавање  тензија  између  корисника  пољопривредног  земљишта  и  Резервата се
морају  решавати  откупом  пољопривредног  земљишта  и  алтернативним  програмима за
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охрабривање  власника  земље  за  производњу  здраве  хране  без  коришћења  хемијских
средстава и зачинског и ароматичног биља. Пласман здраве хране и зачинског и ароматичног
биља се може побољшати стварањем „брендинга“ здраве хране са  Окањ баре и развијањем
тржишта за ову робу.

Пољопривредна производња без коришћења заштитних хемијских средстава се може
стимулисти  компензацијама  и  ослобађањем  од  пореза  за  коришћење  земљишта или
увођењем додатних такси за примену заштитних хемијских средстава и вештачких ђубрива
на парцелама у Резервату. Ово је веома важно због очувања живог света Резервата

Постојећу  пољопривредну производњу уз  примену  свих агротехничких  мера треба
усмерити  на  производњу  здраве  хране  уз  проналажење  финансијских  средстава  за
стимулацију овог процеса. Једна од мера је откуп пољопривредног земљишта у Резервату.

Исто  тако,  ограничена  и  строго  контролисана  примена  минералних  ђубрива  је
неопходна  због  спечавања  нарушавања  режима  салинизације  и  едафских  параметара
агроекосистема,  а  у  циљу  одржавања  основних  еколошких  фактора  на  оптималним
вредностима  јер  су  они  кључни  за  биодиверзитет  повезан  са  сезонским  и  периодичним
режимом подземних вода.

С тим у вези обавезно је успостављање контроле хемијског састава подземних вода
које  су  кључни  чинилац  одржања  слатина  у  циљу  спречавања  процеса  еутрофизације,
односно, сукцесије екосистема.

Треба  дефинисати  и  биодинамички,  односно,  интегрални  приступ  пољопривреда
компатибилан са  површинама  сертификованим  за  органску  производњу.  Исто  тако,
неопходно је укључити све заинтересоване привредне субјекте да учествују у заједничким
пројектима.

Да би се спровели постављени циљеви неопходно је донети:
- План коришћења пољопривредног земљишта у функцији заштите природних вредности;
- Програм образовања земљопрадника о производњи здраве органске хране и зачинског и
ароматичног биља;
- Програм формирања фонда за откуп нових пољопривредних парцела од прихода са раније
откупљених парцела.

Овде нарочиту пажњу треба посветити пројектима прекограничне сарадње и другим
субјектима сличних карактеристика ради ширења тржишта производа препознатљивих за ово
поднебље.

8.5.2. ТУРИЗАМ

Простор  Окањ  баре има природњачку,  културно-историјску,  рекреативну и
амбијенталну  вредност  и  пошто  Резерват  заузима  велики простор,  представља  велику
могућност за одрживи развој. Положај, близина великих градова: Зрењанина,  Новог Сада,
Београда  и  Новог  Бечеја,  као  и  развијена  путна  инфраструктура,  један  су  од  битних
елемената за развој туризма, програма едукације и рекреације. 

Блато  из  Окањ  баре,  које  се  сматра  лековитим  за  реуму,  спорадично  се  и
неорганизовано користило код локалног становништва у терапеутске сврхе.

Туристички потенцијал Резервата није у довољној мери искориштен.
Туристичка  понуда  Резервата  треба  да  обухвати  едукативни  туризам,  излетнички

туризам, етно и еко туризам и рекреативни туризам, као и туризам посебних интереса (ловни,
риболовни, фото-сафари, камповање, итд.).

Да би се туристички програм развио потребно је извршити:
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-  оспособљавање  стручног  кадра  Управљача  за  спровођење  и  презентацију туристичких
потенцијала
- опремање простора за едукативне и еко туристичке намене и
- едукацију локалног становништва.

9.  ПРОСТОРНА  ИДЕНТИФИКАЦИЈА  ПЛАНСКИХ
НАМЕНА И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Када  се  разматра  коришћење  Резервата  за  људску  употребу,  активност  или
експлоатацију активности не смеју да прете природним еколошким карактеристикама.

Укупна  заштићена  површина  Специјалног  резервата  природе  „Окањ  бара“ износи
5480  ha 94  a 04  m2.  У  Резервату су успостављена три степена режима заштите,  а од тога
подручје:

 режима заштите I степена обухвата 165 ha 75 а 90 m2 или 3,02 %,
 режима заштите II степена обухвата 3160 ha 78 а 75 m2 или 57,67 %,
 режима заштите III степена обухвата 2154 ha 39 а 39 m2 или 39,31 %.

Површина заштитне зоне је 4143 ha.
У  циљу  интегралне  заштите  и  очувања  екосистемских  веза  и  свих  темељних

природних вредности резервата и ограничења видова коришћења Резервата заснована су три
степена заштите.

На  целом  подручју  Специјалног  резервата природе „Окањ  бара“ забрањено  је:
извођење  хидромелиорационих  (бушења  бунара,  изградња  канала  и  заливних система),
грађевинских  и  других  радова,  осим  радова  који  су  у  функцији  унапређења еколошких
услова  станишта; истраживање,  као  и  извођење  других  радова,  који  мењају  основне
карактеристике  станишта; изградња  објеката,  осим  чобанских  колиба  и  торова  за  овце;
испаша свиња; пошумљавање станишта и  отварање депонија и депоновање смећа. На овом
простору овим се обезбеђује праћење стања и унапређење свих типова станишта, животних
заједница  и  биљних и  животињских  врста,  посебно  природних  реткости  и успостављање
сталног мониторинга.

9.1. РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА

1. Забрањује се коришћење природних ресурса и изградња објеката.
2. Радови и активности ограничавају се на: 

1) научна истраживања и праћење природних процеса; 
2) контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе; 
3)  спровођење  заштитних,  санационих  и  других  неопходних  мера  у  случају  пожара,
елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и пренамножавања
штеточина;
4) интервентне мере на заштити екосистема по посебним условима заштите природе.

                     Друштво за заштиту животне средине „Окањ”-Елемир 74



План управљања Специјалним резерватом природе „Окањ бара” за период 2014.-2023.

Карта 5.: Приказ режима заштите I степена

9.2. РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА

Поред ограничења дефинисана законом, забрањено је:
1) уклањање травног покривача са површинским слојем земљишта; 
2) уклањање приобалне вегетације; 
3) кошење тешком механизацијом; 
4) кретање возила и пољопривредних машина изван путева; 
5) приступ посетиоцима у периоду од 1. априла до 1. јула без пратње чуварске службе; 
6) окупљање већег броја људи и одржавање манифестација. 

Радови и активности ограничавају се на: 
1) контролисану испашу по посебном програму; 
2) контролисано сечење трске; 
3) кошење ливада након плодоношења заштићених биљних врста (после 15. јуна); 
4) осматрање само за то предвиђеним местима (видиковци), без кретања по Резервату; 
5) трасирање и уређење приступних стаза до места за осматрање; 
6)  спровођење мелиоративних  активности  које  не  нарушавају  природну динамику  водног
режима. 

Обезбеђује се:
1. редуковање бројности лисица,
2. повремено плављење станишта влажних, сланих ливада и тршћака,
3. лов према ловној основи,
4. кошење ливада после 15 јула,
5. туризам под условом да се прилаз местима за осматрање мора одвијати утврђеном трасом.
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Карта 6.: Приказ режима заштите II степена

9.3. РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА

У овом режиму заштите забрањује се:
1) орање њива до руба депресија; 
2) употреба пестицида из групе хлорованих угљоводоника и метил бромида на удањености
мањој од 50 m, а осталих пестицида (зооциди, фунгициди, хербициди) на мањој удаљености
од 20 m од канала и рубова њива; 
3) изградња рибњака; 
4) пошумљавање и преоравање травних станишта, ливада и пашњака; 
5) одржавање канала паљењем вегетације у, поред и на косинама канала; 
6) подизање ветрозаштитног зеленила које није у циљу заштите природног добра; 
7) вршење мелиорација ливада и пашњака; 
8) узнемиравање птица, посебно у периоду гнежђења (1. април –31. јул); 
9) лов на ситну дивљач од 1. априла до 1. јула; 
10) лов на удаљености мањој од 200 m oд Окањ баре и пуцање у правцу подручја са режимом
заштите I степена; 
11) упуштање вода испод II класе квалитета у реципијент. 

Радови и активности ограничавају се на: 
1) промена намене површина, на потребе ревитализације и унапређења природних станишта; 
2)  изградња  објеката  и  инфраструктуре  на  потребе  одрживог  коришћења  и  управљања
заштићеним подручјем, одржавање постојећих објеката, и постављање подземних водова уз
постојећу инфраструктуру; 
3) мозаично паљење травне вегетације  на потребу ревитализације станишта,  по посебном
пројекту и условима заштите природе; 
4) кошење, на просторно и временски ограничене активности, уз примену заштитних мера за
флору и фауну; 
5) лов на просторно и временски ограничене активности на одржавању здравственог стања и
бројности популација ловних врста; 
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6) изградња путне мреже на одржавање и реконструкцију постојећих путева. 
Поред ограничења дефинисана законом, обезбеђује се:

- постепено враћање пољопривредних површина у првобитно стање (ливаде и пашњаци),
- редукција лисица,
- регулисано кретање људи и возила,
- обнављање делова тршћака,
- ограничена и селективна употреба вештачких ђубрива и хемијских средстава за заштиту
биља.

Карта 7.: Приказ режима заштите III степена

10.  АКТИВНОСТИ  НА  ПРОМОЦИЈИ  ВРЕДНОСТИ
РЕЗЕРВАТА

Природне вредности  Резервата ће се промовисати уобичајеним методима, израдом и
пласирањем  разноврсног  пропагандног  материјала  као  што  су: проспекти, постери,
разгледнице и налепнице на сајмовима са темом екологије и туризма.

Природне  вредности  Резервата  и  заштита  животне  средине  ће  се  код  школске
омладине промовисати на часовима у природи у Резервату који ће се организовати у сарадњи
са наставницима биологије и екологије.

Еколошки кампови и радионице ће се организовати са невладиним организацијама, са
тематиком  уређења  Резервата  и  побољшавање  природних  услова  за гнежђење  станарица
постављањем вештачких гнезда и кућица (дупљи).

Посетиоцима ће се уместо улазница у  Резерват давати мали теренски приручници у
којима ће бити представљене најважније заштићене врсте у Резервату и правила понашања и
кретања по Резервату.

Посетиоцима  ће  се  обезбедити  оптичка  помагала  (двогледи  и  телескоп)  и  помоћ
стручних водича (биолози, орнитолози,…).
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У просторијама Управљача посетиоци ће моћи  да се  обавесте о свим вредностима
Резервата и програмима који се спроводе на заштити природних вредности Резервата путем
плаката, видео филма, проспекта и брошура.

За приказивање Резервата на интернету ће се израдити одговарајућу презентација.
На свим значајнијим прилазима Резервату ће се поставити нови информативни панои

и  табле,  који  ће  посебно  бити  намењени  давању  информација  о  режимима заштите,  и
забрањеним и дозвољеним радњама.

У  Резервату  ће  се  организовати  научни  скупови  о  очувању  природних  вредности
Резервата и истраживачким пројектима и радови са ових скупова ће објављивани у стручним
брошурама и на сајту Резервата.

10.1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

а) Информисање:
- јавни медији,
- информативне табле,
- изложбене поставке.
б) Водич за посетиоце
в) Издавачки рад:
- брошуре,
- лифлети,
- карте.

10.2. ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

-  Еко  кампови:  извођење волонтерских  радних  и  истраживачких  кампова  у Резервату  са
заинтересованим невладиним организацијама.
- Школе у природи: у визиторском центру ће се организовати настава о заштићеном добру уз
практичне примере на еколошким стазама у Резервату.

10.3. ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Туристичка  понуда  заснива  се  на  еколошким  вредностима  Резерата  уз  богато
културно-историјско  окружење.  Туристичке  посете  Резервату  треба  да  буде  усклађене са
очувањем природних вредности Резервата. Овде се мисли на:
- Екскурзије за школску и студентску омладину. Дозвољена величина група је до 30 ученика. 

Циљ: едукација и рекреација.
-  Туристичке  туре:  организоване  групе  посетилаца,  по  унапред  утврђеним програмима
туристичких агенција. Дозвољена величина групе је до 15 особа. 

Циљ: едукација и рекреација.
-  Посетиоци  у  пролазу:  Овим  посетиоцима  треба  обезбедити  информације  на улазним
путевима у Резерват.
-  Специјални  „birdwatching” туризам:  Захтевни  посетиоци  којима  треба  обезбедити
квалитетне објекте, опрему и водича. Дозвољена величина групе до 5 особа.

За  извођење  туристичких  активности  треба  урадити  посебан  програм  развоја
туристичких  функција  који  треба  да  садржи  анализу  потражње  за  овим  туристичким
производом и неопходних услова за извођење.
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11.  СТУДИЈСКА  (ИСТРАЖИВАЧКА),  ПРОГРАМСКА,
ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ

План управљања 2014.-2023. године ће се спроводити путем Програма управљања и
појединачних програма на заштити и уређивању Резервата.

Реализација  ће  се  пратити  путем  годишњих  извештаја  о  остваривању  програма
развоја,  извештаја о остварењу  Плана управљања и извештаја о спровођењу појединачних
програма. Рок извештаја о спровођењу годишњих планова и појединачних програма је 15.
децембар текуће године.

11.1. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА

Усклађивање  нормативних  аката  СРП „Окањ бара” са  програмским определењима
Плана управљања:
-  Предлог  за  израду  урбанистичког  плана  Специјалног  резервата  природе  „Окањ  бара”.
Извршиоци: Покрајински секретаријат, Покрајински Завод за заштиту природе, Управљач.
- План анализе економских вредности Резервата.
Извршилац: Управљач.
- Акциони план мониторинга природних вредности.
Извршилац: Управљач.
- Акциони план рада стручне и чуварске службе.
Извршилац: Управљач.
- Доношење акта о заштити од пожара. 
Извршилац: Управљач.

11.2. ПОЈЕДИНАЧНИ ПРОЈЕКТИ

11.2.1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ВОДНОГ РЕЖИМА

План  интегралног  управљања  воденим  ресурсима подразумева  акциони  план
упумпавања воде са програмом праћења елемената водног режима, кретање салинитета воде
и програм праћења климатских промена.

11.2.2. ПРОГРАМ  ПРЕТВАРАЊА  ОБРАДИВИХ  ПОВРШИНА  У  АУТОХТОНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Ово  подразумева  акциони  план  активности  на  промени  биљих  култура  на
пољопривредном земљишту.

11.2.3. ПРОГРАМИ НА УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СТАНИШТА И ПРИРОДНИХ
ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВАТА

Овде спадају:
- Акциони план и динамика активности на уздизање подлоге за гњежђење ретких врста.
- Акциони план активности на одабиру места и постављање вештачких гнезда.
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-  Акциони  план  сечења  трске,  са  дефинисаним  локацијама,  површином  и динамиком
извошења радова.

11.2.4. ПРОГРАМ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Акциони планови:
- Истраживање флоре Окањ баре- пашњака и ливада,
- Истраживање вегетације Окањ баре- пашњака и ливада,
- Истраживање флоре баре Црвенка,
- Истраживање вегетације баре Црвенка,
- Истраживање флоре баре Рогозара,
- Истраживање вегетације баре Рогозара,
- Истраживање  физичко-хемијских  и  биолошких  карактеристика  воде  Окањ  баре при
максималним нивоима,
- Утврђивање присуства просторног распореда и бројности текунице.

11.2.5. ПРОГРАМ ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ

- Наставни програм за школску децу до 5. разреда,
- Наставни програм за школску децу до 8. разреда,
- Наставни програм за средњешколску омладину,
- Програм за одржавање семинара (локалних и међународних),
- Програм курсева и обуке за предаваче биологије и екологије,
- Програм обуке за ренџере и водиче у заштићеним природним добрима,
- Програм еколошких радионица,
- Програм летњих волонтерских радних еко-кампова.

11.2.6. ПРОГРАМИ НА ЕДУКАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА

- Предавања на тему значаја заштићеног добра и социо-економске користи за заинтересоване
стране.
- Предавања на тему производње здраве хране.
- Предавања на тему производње зачинског и ароматичног биља.

11.2.7. ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ У РЕЗЕРВАТУ

- Акциони план оснивања центра за посетиоце,
- Акциони план уређења Резервата за пријем туриста,
- Акциони план оснивања информативног центра,
- Акциони план презентације Резервата, издања, плакати, представљање Резервата, итд.
- Програм еколошке и културно-историјске понуде за излетнички туризам.
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12.  ОБЛИЦИ  САРАДЊЕ  И  ПАРТНЕРСТВА  СА
ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА
И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ

Сарадња  са  локалним  станивништвом  један  је  од  приоритета  развоја  и  заштите
Резервата. Од велике је важности да локално становништво пронађе свој интерес у очувању
Специјалног  резервата  природе  „Окањ  бара“  као  могућност  локалног развоја  кроз  еко-
туризам, производњу органске хране и пласман локалних производа.

Са корисницима пољопривредног земљишта сарађиваће се на спровођењу програма
производње здраве хране и зачинског и ароматичног биља. Сарадња ће се обезбедити преко
организовања округлих столова на којима ће бити позиване заинтересоване циљне групе и на
којима ће се разматрати одабране теме сарадње. Поред округлих столова организоваће се
зимска  предавања  за  пољопривреднике  заинтересоване  за  производњу органске  хране  и
зачинског  и  ароматичног  биља.  Управљач  ће  такође  обезбедити  контакте  између
пољопривредника,  произвођача  органске  хране  и  зачинског  и  ароматичног  биља  са
привредним субјектима који се баве овим областима ради олакшавања пласмана производа
са подручја Резервата.

Управљач ће обезбедити контакте са малим привредницима који могу своје производе
пласирати посетиоцима  Резервата.  Производи могу бити сувенири са ознакама  Резервата,
мајице,  прслуци,  качкети,  сафари  кошуље,  керамички  производи,  али  и  мед  са  ливада
Резервата, сир, млеко, итд.

Управљач ће обезбедити сарадњу са туристичком организацијама у окружењу ради
израде  излетничких  програма  који  укључују  посету  Резервату  уз  посету интересантним
културним и историјским местима у близини Резервата или кружне туре са посетом сличним
Резерватима, као што су  „Слано копово“,  „Пашњаци велике дропље“, „Царска бара“, као и
парковима природе „Русанда“ и „Бисерно острво“, итд.

Са удружењима грађана и невладиним организацијама којима је  област делатности
заштита  животне  средине  сарађиваће  се  на  заједничким  пројектима  са циљем уређења и
коришћења  простора  Резервата,  али  и  на  другим  општим  питањима заштите  животне
средине, обуке и едукације.

Управљач  ће  обезбедити  повезивање  Резервата  са  невладиним  организацијама  у
земљи и окружењу са циљем израде и спровођења заједничких пројеката из области заштите
животне средине и културе.
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13.  АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА
СА ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА  И  НАЧИН  ОЦЕНЕ  УСПЕШНОСТИ  ЊЕГОВЕ
ПРИМЕНЕ

13.1. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА

13.1.1. УСЛАЂИВАЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА

- П  рограм управљања   за 201  4  . и  за наредне године   се израђује у складу са овим Планом.
Носиоц: Извршни одбор Управљача, стручна служба.
Рок: 15. децембар претходне године.
Оцена: Усвојен годишњи програм у предвиђеном року.

-  Акт о накнадама  за коришћење заштићеног  подручја ће  се усагласити са  овим Планом
управљања.

Носиоц: Извршни одбор Управљача, стручна служба.
Оцена: Усвојен Акт о накнадама.

- Акт о заштити од пожара ће се усагласити са овим Планом управљања.
Носиоц: Извршни одбор Управљача, стручна служба.
Оцена: Усвојен Акт  о заштити од пожара.

13.1.2.  ОРГАНИЗОВАЊЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  ЗАШТИТУ,  УНАПРЕЂЕЊЕ,
ПРОМОВИСАЊЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Управљач  запошљава  стручног  сарадника  биолога  или  еколога  са  VII степеном
стручне спреме или биолога мастера или еколога мастера за обављање предвиђених послова
на заштити, унапређењу, промовисању и одрживом развоју Специјалног резервата  природе
Окањ бара и обезбеђује потребну опрему.

Носиоц: Извршни одбор Управљача, стручна служба.
Рок: континуално.
Оцена: Запослен стручни сарадник, набављена опрема, двоглед, телескоп, микроскоп,

лупа, фотоапарат, теренско возило, рН метар.

13.1.3. ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

Управљач  запошљава  чувара  са  потребним  степеном  стручне  спреме  за обављање
предвиђених послова на поштовању режима и зона заштите Специјалног резервата природе
Окањ бара и обезбеђује потребну опрему: двоглед, телескоп, фотоапарат, теренско возило.

Носиоц: Извршни одбор Управљача.
Рок: континуално.
Оцена успешности: запослен чувар, набављена опрема, електро-бицикли.
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13.1.4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ГРАНИЦА

Резерват ће се обележити сходно Правилнику о обележавању заштићених природних
добара  (Сл.  гласник  РС бр.  30/92,  24/94  и  17/96)  2002.  године.  Постављене  табле  треба
обновљати и постављати додатне.

Ангажовати стручно особље и чуварску службу  који ће  израдити План постављања
информативних табли и да обнови и постави табле за обележавање границе тако да се све
преломне тачке догледају.

Носиоци: Извршни одбор Управљача, стручна служба, чуварска служба.
Рок: друга година плана, континуално.
Оцена успешности: постављен предвиђен број табли.

13.1.5. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ОКАЊ БАРЕ

У циљу заштите и развоја Специјалног резервата природе  Окањ бара  неопходно је
иницирати израду урбанистичког плана. Пошто је Окањ бара стављена под заштиту Уредбом
Владе  Републике  Србије  одлуку  о  изради  урбанистичког  плана дониси  Покрајински
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту природе.

Носиоци:  Управљач,  Покрајински  Завод  за  заштиту  природе,  Покрајински
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Рок: трећа година планског периода.
Оцена успешности: Донет урбанистички план у планираном року.

13.2.  ОПШТЕ  МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  И  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ
ВРЕДНОСТИ

13.2.1.  НАДЗОР  НАД  СПРОВОЂЕЊЕМ  ПРОПИСАНИХ  ЗАБРАНА  И  ОБИМА
КОРИШЋЕЊА РЕЗЕРВАТА ПРЕМА СТЕПЕНИМА ЗАШТИТЕ

-  Надгледање  спровођења  режима  и  мера  заштите  природних  вредности,  намену  и
коришћење простора.

Носиоци, Извршни одбор Управљача, стручна служба, чуварска служба.
Рок: континуално.
Индикатори:

- спроводи се мониторинг заштићених врста
- гнежђење значајних врста птица је редовно
- бројност ждралова у току сезоне се одржава на постојећем нивоу
- бројност популација халофита је стабилна услед регулисаног водног режима
- очувана аутохтона слатководна вегетација.

Оцене успешности:
- Поднете пријаве за прекршиоце прописаних забрана
- Одржање или унапређење стања индикатора.
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13.2.2. УРЕЂЕЊЕ ВОДНОГ РЕЖИМА У РЕЗЕРВАТУ

Спровођење  Плана  интегралног  управљања  водним  режимом  спроводи  стручни
сарадник.  Стручни  сарадник  прати  водни  режим  у  Резервату и  прати  метеоролошке  и
климатске податке и промену индикативних еколошких параметара и промену салинитета у
језеру. На основу ових података и мера из Плана интегралног управљања водним режимом
одређује динамику и количину пумпања воде.

Носиоц: стручна служба.
Рок: трајно.
Оцена успешности: Успостваљен оптимални водни режим у Резервату.

13.2.3. ПРЕТВАРАЊЕ ОРАНИЦА У ПАШЊАКЕ

Спровођење програма претварања ораница у пашњаке,  иницирање откупа приватног
пољопривредног земљишта и адекватно коришћење пашњака и ливада су трајни послови у
Резервату.

Носиоц: стручна служба.
Рок: трајно.
Оцена: Смањење површине приватних пољопривредних парцела.

13.2.4.  ФОРМИРАЊЕ  ПОДЛОГА  ЗА  ГНЕЖЂЕЊЕ  РЕТКИХ  ВРСТА  И
ПОСТАВЉАЊЕ ДУПЉИ

За  успешно  гнежђење  птица  која  полажу  јаја  у  гнездима  на  муљевитим  обалама
сланог језера потребно је формирати подлоге уздигнуте земље.

Носиоц: стручна служба, чуварска служба.
Рок: трајно
Оцена: Одржан или увећан број гнездећих парова сабљарки.

13.2.5. ПОСТАВЉАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ГНЕЗДА

Постављање  вештачких  гнезда  на  муљевитим  и  тршчаним  обалама  Окањ  баре и
кућица у шумарцима у и око Резервата да би се помогло гнежђење заштићених врста птица.

Носиоц: стручна служба, чуварска служба.
Рок: трајно
Оцена: Број гнезда и изведених птића.

13.2.6. СЕЧЕЊЕ ТРСКЕ РАДИ СПРЕЧАВАЊА ГУБЉЕЊА ОТВОРЕНИХ ВОДЕНИХ
ОКАНА

Сечење трске и уклањање друге барске вегетације са отворених водених површина ће
се обављати јануара када је вода залеђена.

Носиоц: стручна служба, чуварска служба.
Рок: трајно
Оцена: Очуване водене површине.
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13.3.  УСТАНОВЉАВАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИОНО-  ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА

Неопходно  је  прикупљање  материјала  и  грађе  за  документационо–информациони
систем. Потребно  је  сакупити  до  сада  објављене  и  необјављене  научне  радове  и
евидентиране податке  о  биљним  и  животињским  врстама  на  простору  Резевата, карте,
просторно  планска  документа,  пројекте  и  планове  објеката  изграђених  у циљу  уређења
Резервата,  фотографије,  теренска  истраживања  промена  еколошких карактеристика и
промене салинитета да би се створила докуметациона основа. Документациона основа треба
да  послужи  код израде  планова  мониторинга  еколошких  вредности  и  израде  планова
управљања Резерватом.

Рок: континуално.
Носиоц: стручна служба
Рок: трајно.
Оцена: Успостављен документационо-информациони систем.

13.4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ

Сачињавање програма и координацију спровођења научно-истраживачких делатности
у  сарадњи  са  Покрајинским  Заводом  за  заштиту  природе  биће  делокруг  рада стручног
сарадника.

Рок: континуално.
Носиоц: стручна служба, Покрајински Завод за заштиту природе.
Оцена:  Израђен  Програм научно  истраживачких  активности,  спровођење програма

према годишњим плановима.

13.5. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ

Образовне  активности  се  спроводе  на  више  нивоа,  усавршавање  стручне  службе,
образовање посетилаца, образовање корисника добара у Резервату, а огледа се у одржавању
семинара, трибина и стручних саветовања:
- усавршавање високо образованих кадрова Управљача;
- усавршавање чуварске службе Управљача;
- рад на едукацији и комуникацији са посетиоцима.

Носиоци: Покрајински  Завод  за  заштиту  природе,  факултети,  научне  и  стручне
установе, Управљач

Рок: трајно.
Оцена:  Израђен  Програм  образовних  активности,  спровођење  програма  према

годишњим плановима.

13.6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗЕРВАТА

Промоцијом  Резервата  се  остварују  циљеви  задати  овим  Планом, али  и циљеви
развоја  еко-туризма и одрживог коришћења добара  Резервата.  Промоција Резервата  ће се
уредити посебним планом.

Носиоц: Управљач, стручна служба.
Рок: трајно.
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Оцена: Израђен План промоције, спровођње презентације Резервата према годишњим
плановима.

13.7. УРЕЂЕЊЕ, ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ РЕЗЕРВАТА

Концепције развоја и уређења Резервата ће се уредити урбанистичким планом.
До  израде  урбанистичког  плана  у  Резервату  ће  се  изводити  појединачни  објекти

неопходни за послове очувања, заштите и коришћења Резервата као што су туристичке стазе,
видиковци и  информативни  панои.  Изградња  и  уређење  ових  објеката  ће  се спроводити
парцијалним пројектима према годишњим плановима.

Носиоц: Управљач, стручна служба.
Рок: трајно.
Оцена: Спроведени парцијални пројекти према годишњим плановима.

13.8. МОНИТОРИНГ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

Мониторинг  природних вредности  ће се  спроводити по парцијалним плановима за
поједине области према годишњим плановима.

Носиоц: стручна служба, Покрајински Завод за заштиту природе.
Рок: трајно.
Оцена: Спроведени парцијални пројекти према годишњим плановима.

13.9. РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Реализовање  специфичних  циљева  заштите  и  развоја  и  решавање  новонасталих
задатака током управљања  Резерватом спроводе се посебним програмом. Посебни програм
се  израђују  у  сарадњи  са  Покрајинским  Заводом  за  заштиту  природе  и  другим  научно
стручним институцијама, а спроводи се парцијалним тематским пројектима.

Носиоц: стручна служба, Покрајински Завод за заштиту природе
Рок: трајно
Оцена: Спроведени парцијални тематски пројекти према програму пројеката.

13.10.  СТРУЧНА  САРАДЊА  СА  СВИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА  И
ФАКУЛТЕТИМА И ДРУГИМ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

Сарадња  са  стручним  и  научним  институцијама  треба  да  се  обезбеди  код  израде
специфичних  пројеката  заштите  и  развоја  Окањ  баре, али  и  код  пројеката коришћења
Резервата за туристичке и социо-економске сврхе. Израда специфичних пројеката се одређује
годишњим плановима.

Носиоц: стручна служба.
Рок: трајно.
Оцена: Остварена сарадња кроз израду и спровођење специфичних пројеката према

годишњим плановима.
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13.11. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ

Учешће јавности у пословима заштите и развоја  Резервата је важно за спровођење
постављених задатака овим Планом управљања. Јавност ће бити обавештавана о спровођењу
годишњих  програма  и  специјалних  пројеката  на  трибинама,  посебним радионицама  и
конференцијама и преко јавних локалних и националних медија.

Носиоц: стручна служба
Рок: трајно
Оцена: Спроведене активности на учешћу јавности.

13.12.  ПЛАНИРАЊЕ  И  СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРА  ПРОТИВПОЖАРНЕ
ЗАШТИТЕ

Специјални  резерват  природе  Окањ  бара је  нарочито  угрожен  од  пожара  услед
великих површина под трском и травом. Трстици и пашњаци су нарочито угрожени лети
када долази до паљења стрњика на околним њивама. Управљач поред надзорних активности
обавља и континуалне активности у циљу спровођења мера противпожарне заштите.

Носиоц: стручна служба, чуварска служба.
Рок: трајно
Оцена: Спроведене активности и мере за заштиту од пожара у Резервату.

Успешност реализације појединих програма се утврђује оценом на крају програма на
основу индикатора. За оцену успешности плана неопходно је дефинисати индикаторе успеха
који су у складу са постављеним циљевима у сваком програму.

Оцена спровођења активности годишњих програма се врши у годишњим извештајима
поређењем планираних и остварених резултата који се достављају Министарству природних
ресурса,  рударства  и  просторног  планирања,  Покрајинском  секретаријату  за  заштиту
животне средине и Покрајинском Заводу за заштиту природе.

Десетогодишња оцена  имплементације  плана  се  ради  у  задњој  години спровођења
плана, на основу годишњих извештаја.  У овој оцени посебна пажња се посвећује степену
остваривања стратешких циљева који су постављени планом. Оцена треба да установи до
каквих промена је дошло у природним и социо-економским условима и до ког степена су
остварени  стратешки  цељеви.  У  складу  са  утврђеним оценама  и  чињеницама  стања
заштићеног подручја, приступа се изради новог десетогодишњег програма.
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Табела 2.: Динамика спровођења активности по годинама
Опис Динамика спровођења активности по годинама

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Усклађивање аката х
Стручна служба х х х х х х х х х х

Чуварска служба х х х х х х х х х х
Обележавање х х х х х х х х х х
Урбанистички план х х
Опште мере заштите х х х х х х х х х х
Водни режим х х х х х х х х х х
Претварање  ораница  у
ливаде

х х х х х х х х х х

Подлоге  за  гнезда
(обале)

х х х х х х х х х х

Вештачка гнезда (трска) х х х х х х х х х х
Сечење трске х х х х х х х х х х
Информациони систем х х х х х х х х х х
Образовне активности х х х х х х х х х х
Уређење Резеервата х х х х х х х х х х
Мониторинг  природних
вредности

х х х х х х х х х х

Развијање пројеката х х х х х х х х х х
Стручна сарадња х х х х х х х х х х
Учешће јавности х х х х х х х х х х

Противпожарна заштита х х х х х х х х х х

13.13. ВИЗИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Проглашењем  Специјалног  резервата  природе  „Окањ  бара“ и  додељивањем
управљања над овим заштићеним подручјем Друштву за заштиту животне средине „Окањ“-
Елемир  из  Елемира  само  Друштво  је  добило  могућност  да  своју  дугогодишњу борбу  за
очување овако значајног простора званично спроводи у дело и да се потруди се ово подручје
штити и унапређује на најбољи могући начин.

Ово  подразумева  како  сарадњу  са  локалним  становништвом,  тако  и  веома  битну
сарадњу са локалном самоуправом и осталим нивоима власти и неопходна је помоћ свих да
би се адекватно и у најбољој могућој мери спроводиле мере заштите прописане Уредбом о
проглашењу Специјалног резервата природе „Окањ бара“.

Визија Управљача је да се одређеним програмима и едукацијама у активну заштиту
Резервата укључе сви корисници који могу имати економски или неки други интерес. Ово је
пре свега важно због великог броја корисника и власника парцела обрадивог земљишта које
се  налази  унутар  Резервата  и  локално  становништво  зависи  у  сваком  погледу  од  тог
земљишта.

Управљач ће кроз своје Програме управљања указати на алтернативне програме за
гајење органске хране, потом производњу зачинског и ароматичног биља који би требало да
допринесу  брендирању  производа  из  заштићеног  подручја  и  како  би  се  корисницима  и
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власницима  парцела  унутар  Резервата  предочиле  и  другачије  могућности  коришћења тог
земљишта.

Једна од битних ствари на којој ће се радити у будућности је и развијање туристичке
понуде  Резервата  и  убацивање  овог  заштићеног  подручја  у  туристичку  понуду  општине
Зрењанин.

Исто тако, неопходна је и презентација заштићеног подручја да би се привукао што
већи број посетилаца Резервата.

13.13.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ

Концепт  управљања  Специјалним резерватом природе „Окањ  бара“  заснива  се  на
заштити природних вредности и ресурса, укупне биолошке разноврсности, као и задовољењу
научних, образовних, културних, туристичких и рекреативних потреба у складу са начелима
заштите природе и одрживог развоја. 

Основни циљеви су:
- заштита и очување биодиверзитета и очување, заштита и унапређење локалитета посебних
природних  и  створених  вредности  и  реткости  и  њихово  наменско  коришћење  за  научна
истраживања,  едукацију,  презентацију  јавности  и  рекреацију,  у  складу  са  еколошким
потенцијалима подручјa
-  очување,  заштита  и  унапређивање  предеоних  и  амбијенталних  вредности  подручја
укључујући  флору,  фауну,  земљиште,  воду,  ваздух,  пашњаке  и  ливаде и  ловну фауну  уз
њихово наменско коришћење на принципима одрживог развоја
-  организована  и  дугорочна  научна  истраживања  Резервата,  едукација  становништва,
презентација и популаризација вредности Резервата
-  системским  управљањем,  контролом  и  надзором  вршити  спречавање  нарушавања  и
деградације Резервата
- усмерени развој постојећих и нових активности заснованих на потенцијалима и традицији
заштићеног  подручја  и  непосредног  окружења,  развој  туризма у  складу  са  функцијама
Резервата
- успостављање свих видова сарадње са корисницима Специјалног Резервата природе „Окањ
бара“ и локалним заједницама у циљу оптималног коришћења подручја, сагласно наменама и
функцијама
- регулисање водног режима на простору Резервата
- рационално коришћење ресурса
- развој локалних заједница и њихово укључивање у процес управљања подручјем Резервата
- подизање еколошке свести.

Ови циљеви представљају основ  за  укључивање свих заинтересованих  субјеката  у
процес доношења одлука у Резервату јер поспешују њихово ангажовање и усмеравају њихове
активности ка задатим циљевима.

Успешан план управљања настоји да препозна и реши конфликтне ситуације и сукобе
интереса. Да би се то постигло, потребно је јасно сагледати и оценити вредности подручја и
узети у обзир све постојеће људске активности и факторе који могу утицати на дефинисање
оперативних циљева. За ово заштићено подручје дефинисани су следећи стратешки циљеви:

1. Очување предела, екосистема, ретких и ендемичних врста у Резервату и унапређење
биодиверзитета; 

2.  Успостављена комуникација  и партнерство са широким кругом заинтересованих
страна  и  развијени  механизми  за  подстицање  њиховог  активног  учешћа  у  заштити  и
унапређењу подручја и развоју одрживог туризма; 
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3.  Развијен  екотуризам  у  Резервату уз  неопходно  обезбеђење  адекватне
инфраструктуре и опреме; 

4.  Подршка  економском  развоју  локалне  заједнице  путем  разноврсних  активности
одрживог туризма у заштићеном подручју и околини; 

5.  Развијени  програми  обуке  и  унапређења  свести  у  области  заштите  природе  и
развоја одрживог туризма за управљаче заштићеним подручјем, као и локално становништво.

Управљање заштићеним подручјем је динамичан процес. Већина планом предвиђених
циљева је дугорочна и може се остварити у току неколико година.

13.13.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА

На основу наведених стратешких циљева дефинисана су три општа циља предвиђена
за дугорочно одрживо управљање Резерватом: 

1.  Заштићене и  очуване функције  и вредности мозаичности  предела у заштићеном
подручју; 

2.  Заштићен и очуван биодиверзитет,  посебно ретких и угрожених врста и њихова
станишта; 

3. Осигурано одрживо коришћење природних вредности Резервата и ширег подручја
путем развоја  активности  које  су  усклађене  са  заштитом уз  уважавање потреба локалног
становништва и за добробит садашњих и будућих генерација. 

Концепција заштите и развоја  Резервата је дефинисана на основу извршених оцена
стања заштићеног подрчуја, система и праксе заштите и коришћења, а нарочито на основу
дефинисаних циљева и принципа заштите, као и могућности за њихову реализацију. 

Планом и програмима управљања утврђене су темељне смернице за опредељивање
циљева  заштите,  коришћења  и  развоја  овог  заштићеног  природног  добра.  Приоритет
остваривања циљева одређује се на основу селекције по фактору угрожавања и објективних
могућности њихове реализације. 

Програм  карактерише  примена  принципа  активне  заштите  са  свим  елементима
ограничавања  начина  и  обима  коришћења,  који  треба  да  обезбеди  очување  свих  видова
установљене  биолошке  разноврсности.  На  таквим  основним  полазиштима  дефинишу  се
програмски  циљеви  и  приоритетни  програмски  задаци,  мере  и  активности  које  треба  да
допринесу њиховом остваривању. 

1.  Заштита и праћење стања биљних и животињских врста,  њихових популација  и
станишта; 

2.  Одржавање  травних  површина,  нега  и  обнова  аутохтоних  станишта,  уклањање
затечених инвазивних врста, где је то прописано утврђеним режимима и мерама заштите; 

3. Спонтана или планска ревитализација пожаришта; 
4.  Поновно  насељавање  аутохтоних  биљних  и  животињских  врста  природних

реткости и обезбеђивање одговарајућих станишта; 
5. Управљање популацијама природних реткости; 
6.  Очување  разноврсности  екосистема,  биљног  и  животињског  света  и  распореда

животних заједница; 
7. Очување и одржавање водених екосистема у смислу успоравања еутрофизације; 
8. Контролисано сакупљање биљних и животињских врста; 
9. Коришћење пољопривредног земљишта и сточарство на традиционалан начин; 
10. Уређивање и коришћење простора у складу са прописаним режимом заштите на

начин којим се омогућава очување природних вредности; 
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11.  Научно-истраживачки  рад  и  мониторинг,  васпитно-образовне  активности  и
презентација добра, уз одговарајуће опремање; 

12. Опремање простора за потребе еколошког туризма; 
13. Успостављање и развој едукативних и туристичко-рекреативних активности.
По свом карактеру, набројани приоритетни задаци, мере и активности су такви да се

већина неће реализовати до краја у овом средњерочном програму, већ ће се део њих само
започети и наставити у наредним програмима. 

14.  ФИНАНСИЈСКА  СРЕДСТВА  И  ДРУГЕ
МАТЕРИЈАЛНЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ЗА  ИЗВРШАВАЊЕ
ПОВЕРЕНИХ  ПОСЛОВА  У  УПРАВЉАЊУ  ЗАШТИЋЕНИМ
ПОДРУЧЈЕМ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОБЕЗБЕЂИВАЊА

Финансирање Специјалног резервата природе „Окањ бара“ се обезбеђује из средстава
буџета  Републике  Србије,  аутономне  покрајине Војводине,  јединице  локалне самоуправе,
накнада за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених у обављању делатности и
управљања заштићеним подручјем, средстава обезбеђених за реализацију програма, планова
и пројеката у области заштите природе, донација, поклона и помоћи и других извора у складу
са Законом.

За  коришћење  заштићеног  подручја  плаћа  се  накнада  Управљачу  за  делатности  у
области туризма, угоститељства, трговине, услуга и кришћења дивље флоре и фауне, возила
на моторни погон у употреби на заштићеном подручју, туристичке, рекреативне, спортске и
друге манифестације и активности, рекламне ознаке, комерцијалне филмске, фото и тонске
записе, коришћење услуга, објеката и друге имовине Управљача, имена и знака заштићеног
подручја и посету заштићеном подручју.

Финансирање  посебних  програма  ће  се  обезбедити  конкурисањем  код  посебних
фондација која обезбеђују средства за заштиту животне средине.

14.1. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА

14.1.1. ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

Област спровођења Плана управљања је одређен циљевима и мерама управљања, као
и делатношћу којом се Друштво бави, односно важећим законским прописима. План за време
трајања  2014.-2023. године  обухвата  заштиту,  унапређење  и коришћење  заштићеног
подручја. Финансирање се процењује, а извори за финансирање плана су доступни фондови,
донатори, Управљач и други субјекти.

 НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД

На основу постојеће  кадровске структуре  Управљача  може се  извршити примарно
прикупљање података ради дефинисања проблема и утврђивања постизања жељених циљева.

Обухваћена предложена материја истраживања је мултидисциплинарна,  а за израду
потребних  студија  неопходно  је  ангажовати  адекватне  научно-истраживачке установе.  У
последњој фази би се приступило изради практично примењивих пројеката.
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Носиоци израде  пројеката  треба  да  буду пројектанске  куће –  бирои са  потребним
лиценцама.
- Пројекат техничког осматрања О  кањ   баре  

Начин спровођења:
- праћење нивоа вода (површинске и подземне).

Главне активности:
- очитавати висину вода у бунарима
- очитавати висину воде у Окањ бари
- објединити податке
- обезбеђивање финансијских средстава
- синтетизовати податке.

Процена трошкова: 1.000.000,00 дин.
Време реализације: свакодневно за период 2014. – 2023. год.
Носиоци: Управљач, Покрајински  Завод  за  заштиту  природе, Покрајински

секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој.

-   Пројекат ревитализације и промоције природних екосистема  
Начин спровођења:

- израда Пројекта, Управљач, спољни сарадници, стручне институције.
Главне активности:

- рекогносцирање терена,
- одређивање израде приоритетних парцијалних пројеката, предвидети изградњу (видиковци,
приступне едукативних стаза, надстрешница и слично).

Процена трошкова: 3.000.000,00 дин.
Време реализације:

- израда пројекта до 2017. год.
- парцијалан пројеката 2017. год.
- реализација 2018.– 2023. год.

Носиоци: Управљач, Покрајински  Завод  за  заштиту  природе, Покрајински
секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој.

-   Студија картирања и мониторинга заштићених врста  
Начин спровођења:

- израда студија.
Главне активности:

- картирање флоре и фауне у заштићеном добру,
- обележавање локације на терену где се налазе ретке и угрожене врсте флоре и фауне,
- израда карти,
- праћење промена – мониторинг.

Процена трошкова: 10.000.000,00 дин.
Време реализације: 2014. – 2023. год.
Носиоци: Управљач, Покрајински  Завод  за  заштиту  природе, остале  стручне

институције.
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-   Студија за унапређење туристичке понуде и укључивање локалних заједница  
Начин спровођења:

-  ангажовањем  стручне  организације  за  студијско  истраживање  потенцијала  и давање
решења.

Главне активности:
-  завршити инфраструктурне радове (туристичке стазе,  мониторинг, видиковце  и објекте)
који су у сврси промовисања и унапређења туристичке понуде,
- укључивање локалног становништва који гравитира ка Резервату у организовању трибина
из ове области како би становништво нашло интерес у запошљавању.

Процена трошкова: 1.300.000,00 дин.
Време реализације: континуирано 2014. – 2023. год.
Носиоци: Управљач, спољни сарадници, стручне организације.

-   Образовни рад  
Начин спровођења:

- одржавањем семинара, трибина и конгреса,
- стручна саветовања и усавршавања.

Главне активности:
- усавршавања чуварске службе Управљача,
- усавршавање високо образованих кадрова Управљача,
- рад на едукацији и комуникацији са посетиоцима.

Процена трошкова: 1.500.000,00 дин.
Време реализације: континуирано 2014. - 2023 год.
Носиоци: факултети, научно и стручне устнове, Управљач.

-   Коришћење природних вредности  
Планом управљања се предвиђа коришћење свих природних ресурса у заштићеном

добру.  Посебан  акценат  се  даје  на  „мудро“  и  усклађено  коришћење  пашњака  и  ливада,
осталих производа, развој туристичког потенцијала укључујући и културно историјска добра,
а да се при томе не наруше природне вредности Резервата.

-   Коришћење ловне фауне  
Начин спровођења:

- путем усаглашених ловних основа за ловишта на територији Резервата
- строго поштовање законских прописа и режима заштите приликом годишњег планирања
коришћења ловне дивљачи.

Главне активности:
- заштита ретких и проређених врста дивљачи које су стављене под трајну заштиту; гајење
главних врста дивљачи (срна, дивља свиња) и споредних врста дивљачи
- заштита дивљачи од болести, предатора, криволова, елементарних непогода (поплава),
- фаворизовање фото сафарија и посматрање птица у зависности од режима заштите.

Процена трошкова: 1.000.000,00 дин.
Време реализације: континуирано 2014. – 2023. год.
Носиоци:  Управљач,  Покрајински Завод  за  заштиту  природе, научне  и  стручне

институције.
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-   Туристички потенцијал  
Начин спровођења:

- спроводити на основу просторног плана подручја посебне намене за Окањ бару,
- формирати адекватан тим за реализацију пројектних задатака и коришћење- опслуживање
изграђене инфраструктуре (стручно особље, чувари, водичи).

Главне активности:
- путем разгледања заштићеног добра-еколошко образовни туризам,
- развој рекреативног туризма (вожња бициклима),
- изградња и завршетак започетих инфраструктурних објеката,
- стриктно примењивање граничног капацитета броја посетилаца у туристичким зонама.

Процена трошкова: 1.500.000,00 дин.
Време реализације: континуирано 2014. – 2023. год.
Носиоци: Управљач, стручне установе, надлежне државне институције.

-   Научноистраживачка база  
Начин спровођења:

- израда примењивих пројеката за унапређење научноистраживачког туризма.
Главне активности:

- организовање научних радионица,
- учествовање и припрема тема,
- прерастање у манифестацију међународног карактера.

Процена трошкова: 2.000.000,00 дин.
Време реализације: 2017. – 2019. год.
Носиоци: научне институције, Управљач.

-   Развој и унапређење простора  
Начин спровођења:

- спровођење концепције развоја,
- израда парцијалних пројеката,
- реализација парцијалних пројеката.

Главне активности:
-  наставак  у  реализацији  деградираних  станишта  и  привођење  нових  влажних  ливада  и
пашњака,
- сеча инвазивних врста, машински кошење зељасте и жбунасте вегетације
- остварити оптималан однос бара, мочвара, ливада и пашњака,
-  наставак  изградње  инфраструктурних  објеката  (туристичких  стаза,  видиковаца,
надстрешница и слично).

Процена трошкова: 2.500.000,00 дин.
Време реализације: континуирано 2014.- 2023. год.
Носиоци: Управљач, спољни  стручни  сарадници, Покрајински  Завод  за  заштиту

природе.

14.1.1.2. НАМЕНА И РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Сви планирани радови, мере, узгојни радови, коришћење осталих производа, посебно
пашарење су усаглашени са одредбама које су дате у режимима заштите (I, II и III степена).

Основни циљ спровођења планираних радова који проистичу из планских докумената
Управљача су заштита и унапређење природних вредности СРП ”Окањ бара”.
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-   Промоција Специјалног резервата природе   “  О  кањ   бара  ”  
Начин спровођења:

- промоција путем штампања материјала
- Монографија Окањ баре;
- Летци, плакати;
- Туристичке карте;
- Разгледнице;
- Доштампавање постојећег материјала о Резервату;
- промоција путем електронских медија
- Израдити промотивне материјале прикладне за презентацију заштићеног подручја путем
електронских медија;
- промоција путем мултимедијалних презентација, изложби, сајмова
- Осмислити садржаје.

Главне активности:
- израда тематског плана за штампање материјала,
- контактирати туристички сектор у вези штампања материјала,
- израдити тематски план за промоцију путем електронских медија,
- издавање промотивног ДВД-а,
- дистрибуирати материјал,
- стално ажурирање и унапређивање веб – странице Резервата,
- промоција путем радиа, ТВ-а, путем директних контаката и слично.

Процена трошкова: 8.000.000,00 дин,
Време реализације: континуирано 2014. – 2023. год.
Носиоци: Управљач, сарадници:  фотографи,  сниматељи,  дизајнери,  научници,

туристички сектор, Покрајински Завод за заштиту природе,

-   Учешће јавности  
Начин спровођења:

-  побољшати  комуникацију  са  управљачима  осталих  заштићених  подручја  и  подстаћи
њихово евентуално укључивање у рад СРП,
- чвршће повезивање у рад са локалним заједницама,
- разговори и едукација локалног становништва.

Главне активности:
- основати Савет Резервата кога ће чинити представници (Управљач и сви заинтересовани
субјекти на локалном, регионалном и националном нивоу),
-  организовати састанке са локалним становништвом и презентовати планове и резултате
рада на заштићеном добру,
- покренути иницијативу о штампању Билтена о СРП “Окањ бара“,
- редовно извештавати медије о раду у Резервату.

Процена трошкова: 2.000.000,00 дин.
Време реализације: континуирано 2014. – 2023. год.
Носиоци: Управљач,  стручне  институције, партнери:  локално  становништво,

невладине организације, медији.
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14.1.2. ПРИОРИТЕТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ

Приоритeтнe мeрe и активности обухватаjу мeрe и активности коje ћe сe спроводити у
заштићeном подручју,  на тeрeну (завршетак започетих радова)  и канцeлариjи покрeтањeм
инициjатива  за  заштиту  и  унапрeђeњe.  Нeопходно  je у  што краћeм  року  завршити  са
формирањeм чуварскe и стручне службe и њихово опрeмање неопходном опремом за рад
(возила, униформе, фото-апарати, двогледи, рН метар).

-   Формирањ  e   чуварск  e   служб  e  
Стањe:

- нe постоjи чуварска служба Рeзeрвата која се бави чувањем заштићеног подручја.
Циљ:

- формирати чуварску службу за чувањe и презентацију заштићeног подручја,
- припремити чуварску службу,
- опрeмити чуварску службу (униформe, лeгитимациje, прeвозна срeдства).

Мeрe и начин спровођeња:
- обучавањeм путeм eдукациje,
- опрeмањeм и куповином опрeмe.

Главнe активности:
- организовањeм курсeва за eдукациjу,
- укључивањe стручњака Управљача,
- по потрeби укључивањe Покрајинског Завода за заштиту природe и стручних сарадника,
- ангажовањe у проналажeњу извора финансирања за куповину пратeћe опрeма за чуварe.

Потрeбна срeдства:
- бруто 2 чувара природe 1.000.000 дин. x 10 год. = 10.000.000 дин.
- пратeћа опрeма 7.200.000 дин.

Свега: 17.200.000 дин.
Врeмe рeализациje:

- за формирањe службe и eдукациjу чувара 2015. год.
- за куповину пратeћe опрeмe 2016. год.

Носиоци: Управљач, Покрајински Завод за заштиту природe, стручни сарадници.

-   Формирањ  e   стручне служб  e  
Стањe:

- нe постоjи стручна служба Рeзeрвата.
Циљ:

- формирати стручну службу за чувањe и презентацију заштићeног подручја,
- припремити стручну службу,
- опрeмити стручну службу (прeвозна срeдства, фото-апарати, дурбини, рН метар).

Мeрe и начин спровођeња:
- обучавањeм путeм eдукациje,
- опрeмањeм и куповином опрeмe.

Главнe активности:
- организовањeм курсeва за eдукациjу,
- по потрeби укључивањe Покрајинског Завода за заштиту природe и стручних сарадника,

Потрeбна срeдства:
- бруто 2 стручна лица 1.600.000 дин. x 10 год. = 16.000.000 дин.
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- пратeћа опрeма 1.000.000 дин.
Свега: 17.000.000 дин.
Врeмe рeализациje:

- за формирањe службe и eдукациjу 2015. год.
- за куповину пратeћe опрeмe 2016. год.

Носиоци: Управљач, Покрајински Завод за заштиту природe, стручни сарадници.

-   Изградња туристичко рекреативних и едукативних садржаја  
У функцији побољшања заштите и развоја  Резервата, а посебно његове промоције у

јавности и обогаћивања туристичких и едукативних садржаја, потребно је изградити мрежу
рекреативно-едукативних стаза.

Трасиране  едукативне  стазе  треба  да  имају  вишенаменску  функцију за  едукацију,
рекреацију,  образовање,  научна  истраживања,  мониторинг  и  спровођење редовних  мера
управљања  Резерватом.  Потребно  је  обезбедити  постављање одговарајућих  ознака,  инфо-
табли, клупа и столова, канти за смеће од природних материјала. На сваком значајном месту
треба  поставити информативне  табле.  Потребно  је  формирати  осматрачке  пунктове  за
посетиоце  и мониторинг  на  посебно  значајним  локалитетима  који  представљају
репрезентативне делове Резервата. Осматрачке пунктове (видиковце) градити од природног
материјала и складно уклопити у околни простор. 

Први видиковац  поставиће  се  у  режиму  заштите  III  степена,  на  Леја  хумци,  К.О.
Меленци.

Следећи  видиковац  изградиће  се  такође  у  режиму  заштите  III  степена,  у  близини
насељеног места Тараш, К.О. Тараш.

Трећи  видиковац  поставиће  се  у  режиму заштите  III  степена,  поред  воденог  окна
Окањ баре, у близини насељеног места Елемир, К.О. Српски Елемир.

Планира се још један видиковац у режиму заштите III  степена, на рубу депресије, у
близини ловачког објекта ловачког удружења из Кумана, К.О. Кумане.

Начин спровођења:
- обилазак терена,
- прикупљање података,
- израда парцијалних пројеката.

Главне активности:
- просецање туристичко, рекреативних-едукативних стаза  у укупној дужини од 1000 м,
- уклањање отпада, ручно утовар, одвоз трактор са приколицом,
- изградња 4 видиковца

Потребна средства:
- за изградњу стаза 400.000,00 дин.
- изношење отпада 600.000,00 дин.
- изградња објеката 1.000.000,00 дин.

Свега: 2.000.000,00 дин
Време реализације: 2014. – 2017. год.
Носиоци: Управљач, Покрајински  Завод  за  заштиту  природе,  Покрајински

секретаријат за заштиту животне средине.

                     Друштво за заштиту животне средине „Окањ”-Елемир 97



План управљања Специјалним резерватом природе „Окањ бара” за период 2014.-2023.

- Обележавање Резервата
У оквиру задатка на  обележавању, као обавеза Управљача у 2014. години планира се:

-  завршетак радова започетих у 2013. години на обележавању унутрашњих и спољашњих
граница Резервата
-  почетак  израде  катастра/регистра  (електронске  база  подржане  ГИС  технологијом)
непокретности
-  одржавање  статусних  (државних)  табли  и  обнављање  граничних  ознака  Специјалног
резервата природе
-  постављање информативних табли, табли упозорења, обавештења и забрана, у складу са
актом о заштити и Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби.

Информативне  табле намењене  пружању информација  о  неком  специфичном  делу
Резервата биће постављене у близини државних ознака природног добра, с том разликом што
ће оне садржати сликовит приказ одређеног дела Резервата. Оне ће такође бити постављене и
у близини видиковаца, хранилишта, одморишта, итд.

Ове табле ће садржати карту са тачном тренутном локацијом и вредностима које се
могу наћи у њеној непосредној близини. У близини ових табли биће формирана и одморишта
од еколошких  материјала  чија  изградња не  угрожава животну средину  и живи свет.  Ова
одморишта  ће  бити  формирана  по  принципу  клупа,  столова,  канти  за  отпатке и
наткровљених површина која не нарушавају природну равнотежу предела.

У плану је постављање четири информативне табле које ће се налазити на улазима у
Резерват из сваког насељеног места.

Циљ:
- завршетак радова на обележавању унутрашњих и спољашњих граница започетих у 2013.
години.

Мeрe и начин спровођeња:
- ангажовати стручну институцију путем јавне набавке за спровођење радова.

Главнe активности:
- на тeрeну у складу са Правилником о обeлeжавању, Управљач ћe видно обележити границe
Рeзeрвата да сe овe прeломнe тачкe доглeдаjу.

Потрeбна срeдства:
- за завршетак радова: 2.400.000,00 дин.

Врeмe рeализациje: до краjа 2014. год.
Носиоц: Управљач, стручне институције.

-   Обнављањ  e и одржавање   спољних граница Резервата  
Стањe:

- спољна граница Рeзeрвата обeлeжeна је 2013. год.
Циљ:

- одржавати и обнављати ознаке спољнe границe.
Мeрe и начин спровођeња:

- ангажовати стручно особљe Управљача у обнови обeлeжавања граница.
Главнe активности:

- на тeрeну у складу са Правилником о обeлeжавању, Управљач ћe видно обновити границe
Рeзeрвата да сe овe прeломнe тачкe доглeдаjу.

Потрeбна срeдства:
- матeриjал шаблони, чeткицe, фарба 70.000 дин.
- бруто ЛД радника 350.000 дин.

Свега: 420.000 дин.
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Врeмe рeализациje: до краjа 2016. год.
Носиоц: Управљач.

14.1.3. ФИНАНСИРАЊЕ И ПРОЦЕНА ТРОШКОВА

14.1.3.1. ФИНАНСИЈСКЕ ПОТРЕБЕ И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

Сходно члану 69. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10
и 91/10-исправка),  финансијска  средства за заштићена подручја од националног интереса,
односно за реализацију  њихових планова и програма управљања обезбеђују  се  из  буџета
Републике  Србије,  накнада  за  коришћење  заштићеног  подручја,  прихода  остварених  у
обављању  делатности  и  управљања  заштићеним  подручјем,  средстава  обезбеђених  за
реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе, донација, поклона и
помоћи и других извора у складу са законом. Истим чланом тог закона утврђено је да се
средства буџета првенствено користе за финансирање радова и других трошкова на:
1)  чувању,  одржавању  и  презентацији  заштићених  подручја  (успостављање,  опремање  и
обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег реда, медијско и друго јавно
приказивање  вредности,  санација  деградираних  површина,  управљање  отпадом,  развој
информационог система и друго); 
2)   управљању посетиоцима (изградња улазних станица, едукативних и визиторских центара,
штампање материјала намењених посетиоцима и друго); 
3)  регулисању имовинско-правних односа (откуп или замена земљишта, накнада власницима
и  корисницима  непокретности  за  ускраћивање  и  ограничавање  права  коришћења,  нанету
штету или друге трошкове које имају у вези заштите);
4)  праћењу  и  унапређењу  стања  заштићених  подручја  (мониторинг,  реинтродукција,
рекултивација и друго); 
5)   уређењу  простора  и  одрживом  коришћењу  природних  ресурса  (програми,  планови  и
пројекти развоја екотуризма, органске пољопривреде и друго).

Део  буџетских  средстава  обезбеђује  се  из  субвенција  за  заштићена  подручја од
националног интереса које се сваке године утврђују Законом о буџету Републике Србије и
додељују  управљачима заштићених подручја од националног интереса  на основу посебне
уредбе  Владе.  Право  на  коришћење  ових  средстава  имају  сви  управљачи  заштићених
подручја  од  националног  интереса,  односно  национални  паркови  и  заштићена  подручја
проглашена уредбом Владе. Управљачи подносе захтев за доделу субвенција Министарству
пољопривреде  и  заштите  животне  средине  и  са  тим  Министарством  закључују  уговор  о
висини и начину коришћења односно намени тих средстава.

Политика  расподеле  средстава  субвенција,  у  оквиру  укупних  средстава  утврђених
Законом о  буџету,  подразумева  да  Управљач заштићеног  подручја  у  једној  години може
добити  већа  средства  а  у  другој  мања,  у  зависности  од  значаја  и  приоритета
субвенционисаних радова и активности, тако да та средства не морају имати континуирани
раст у десетогодишњем периоду. То значи да се лимити утврђени фискалном стратегијом на
разделу Министарства природних ресурса, рударства и просторнох планирања, у оквиру кога
су и средства субвенција, не морају нужно односити на појединачне кориснике субвенција,
већ  та  средства  појединим  управљачима  у  некој  години  могу  бити  значајно  умањена, а
другим повећана, уколико се ради о завршетку започетих или започињању нових пројеката
који су од општег интереса. 

                     Друштво за заштиту животне средине „Окањ”-Елемир 99



План управљања Специјалним резерватом природе „Окањ бара” за период 2014.-2023.

Сагласно  планираним  активностима  и  задацима,  који  су  као  законска  обавеза  и
стручна потреба постављени Планом управљања СРП “Окањ бара“ за период 2014. - 2023.
године, имајући у виду величину и режим заштите у том заштићеном подручју и планиране
веома разноврсне радове и улагања на уређењу, промоцији и презентацији, односно развоју
свих  функција  овог  заштићеног  подручја,  процењује  се  да  су  за  реализацију  Плана
управљања  потребна  финансијска  средства  у  износу  81.689.200,00 динара  укупно  у
десетогодишњем периоду.

Највећи део ових средстава  ће се обезбедити из субвенција за заштићена подручја и
из других извора финансирања, а од којих ће се моћи финансирати радови и активности из
планова управљања заштићеним подручјима,  а  у  складу са  чланом 69.  Закона о заштити
природе.    

Планом управљања обухваћен је велики број активности за наредни десетогодишњи
период.  Које  ће  се  од  њих  реализовати  завиће  од  расположивих  средстава  појединих
конкурса  и  фондова.  Да  би  се  могло  конкурисати  на  исте,  План  управљања  садржи
планиране трошкове.  

Досадашња пракса у функционисању заштићених подручја указује да постоји сталан
недостатак средстава за реализацију основних послова у заштити добара у смислу редовног
надзора,  праћење  стања,  активне  мере  заштите,  стручни  кадар  и  опрема.  Полазећи  од
наведених законских решења и текућег  стања, а  имајући у виду да је  Планом планирана
реализација великог броја задатака и законских обавеза, неопходно је створити услове да се
средства обезбеђују из свих потенцијалних извора.

14.1.3.2. МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕДПОСТАВКЕ

У циљу квалитетног и ефикасног спровођења радова на реализацији Плана управљања
СРП „Окањ бара“, Управљач мора обезбедити и неопходне материјалне услове. 
Управљач се  налази у просторији месне заједнице Елемир.  Овај  простор се користи  као:
канцеларијски простор,  простор за потребе промоција,  презентација,  радионица и слично.
Просторије су адаптиране и делимично опремљене.  Неопходно је  даље опремање које би
подразумевало: набавку адекватних грејних тела, дела канцеларијског намештаја и опреме,
итд. 

За  квалитетан  рад  чуварске  службе  неопходно  је  опремање  у  виду:  униформе,
службене легитимације, неопходне опреме за рад (гориво, лаптоп, фото апарат, двоглед, GPS
уређај) и стручно усавршавање.

Планом  управљања  Специјалним  резерватом  природе  „Окањ бара“  је извршена
процена трошкова заштите и развоја  Резервата  и потенцијални извори финансирања.  Сви
трошкови процењени су на основу садашњих вредности као на пример: Бруто ЛД особља
задужених  за  спровођење  режима  заштите  у  Резервату,  вредност  опреме,  вредност
материјала, радни дан машина и слично.

Планом управљања за изворе финансирања предвиђена су средства која треба да се
обезбеде  путем  доступних  фондова,  донација, средстава  Управљача,  путем  конкурса  са
израђеним пројектима и других извора.

Програмима управљања  ће  бити  тачно  одређена  локација-место  извођења радова,
динамика  (квартално)  и  процењена  финансијска  средства  потребна  за  њихово извођење.
Узимајући  у  обзир  значај  заштићеног  подручја,  неопходно је  да  се  за  обезбеђивање
процењених финансијских средстава ангажују сви субјекти, посебно државне институције и
управљач како би се исти у потпуности и реализовао.
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Табела 3.: Процена потребних финансијских средстава за спровођење Плана управљања (2014.-2023.
године)

Научно истраживачки и образовни рад 5.800.000,00
Коришћење природних вредности 1.000.000,00
Развој и унапређење простора 2.500.000,00
Изградња туристичких објеката 2.000.000,00
Намена и режими коришћења земљишта није процењивано
Промоција Резервата 9.500.000,00
Учешће јавности 2.000.000,00
Формирање и опремање чуварске службе 17.200.000,00
Стручна служба 17.000.000,00
Усаглашавање планских докумената није процењивано
Ревитализација влажних ливада и пашњака 5.500.000,00
Обележавање Резервата 2.400.000,00
Обнављање и одржавање спољних граница 420.000,00
Праћење стања- мониторинг 10.000.000,00
Сарадња са осталим управљачима заштићених подручја 2.000.000,00
Регулисање имовинско-правних односа није процењивано
Непредвиђени трошкови 6% од укупног износа 4.639.200,00
Свега процењени трошкови за спровођење Плана управљања 81.689.200,00

Образложење табеле: Буџет Плана управљања за период 2014. – 2023. године рађен је
на основу процењених могућности реализације појединих задатака и обавеза који проистичу
из Уредбе Владе Републике Србије  о проглашењу Специјалног  резервата  природе „Окањ
бара“. 

Износ  који  је  приказан  односи  се  на  десетогодишњи  период  од  01.01.2014. до
31.12.2023.  године,  и  обухвата  све  мере  и  активности  Управљача  које  се  планирају  на
подручју Резервата.  Будући да је ово прва година управљања овим  Резерватом, Управљач
предвиђа  утрошак  највећег  дела  средстава  управо  за  опремање  чуварске  службе,
информативне делатности,  обележавање,  уређење  простора  и  др.  Наиме,  како  до  сада  у
заштићено подручје није ништа улагано, то је његовим проглашењем за Специјални резерват
природе створена потреба улагања већег износа средстава управо у мере које за циљ имају
активирање  иницијалних  мера  заштите  Резервата,  а  то  је  првенствено  опремање,
обележавање, санација, информисање.

У наредном десетогодишњем периоду, Програмима управљања дефинисаће се врста и
обим  задатака, висина  средстава  и  начин  њиховог  обезбеђивања  по  следећој  планској
структури. Планирана структура одсликава садашњи статус стараоца и његове могућности у
обезбеђивању средстава за реализацију циљева заштите и развоја подручја.
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Табела 4.: Утрошак потребних финансијских средстава по годинама и планирани видови радова
ИЗНОС ПРОЦЕЊЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПО ГОДИНАМА И ОБЛАСТИМА
ОБЛАСТ
ФИНАНСИРАЊА

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. Укупно

Научно
истраживачки  и
образовни рад

500.000 500.000 500.000 600.000 600.000 800.000 575.000 575.000 575.000 575.000 5.800.000

Коришћење
природних
вредности

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000

Развој  и
унапређење
простора

700.000 800.000 700.000 300.000 - - - - - - 2.500.000

Изградња објеката 1.200.000 200.000 200.000 400.000 - - - - - - 2.000.000
Намена  и  режими
коришћења
земљишта

- - - - - - - - - - -

Промоција
Резервата

950.000 950.000 950.000 950.000 950000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 9.500.000

Учешће јавности 200.000 200.000 200.000 200.000 200000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000

Формирање  и
опремање
чуварске службе

3400000 3400000 3400000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 17.200.000

Стручна служба 1.950.000 1.950.000 1950000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 17.000.000

Усаглашавање
планских
докумената

- - - - - - - - - - -

Ревитализација
влажних  ливада  и
пашњака

550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 5.500.000

Обележавање
Резервата

2400000 - - - - - - - - - 2.400.000

Обнављање  и
одржавање
спољних граница

- 420.000 - - - - - - - - 420.000

Праћење  стања-
мониторинг

1.000.000 1.000.000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 10.000.000

Сарадња  са
корисницима

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000

Регулисање
имовинско-
правних односа

- - - - - - - - - - -

Непредвиђени
трошкови  6%  од
укупног износа

463.920 463.920 463.920 463.920 463.920 463.920 463.920 463.920 463.920 463.920 4.639.200

Свега процењени
годишњи
трошкови

13613920 10733920 10163920 7363920 6663920 6563920 6638920 6638920 6638920 6638920 81.689.200

Финансијска средства предвиђена Планом управљања су оквирна средства, и утврђена
су на основу тренутне процене у моменту израде Плана управљања. У зависности од темпа
одвијања појединих активности зависиће и њихов износ. Односно, њихов износ неће бити
једнак  сваке  године.  Једне  године  њихов  износ  ће  бити  већи, а  друге  године  мањи,  у
зависности од планираних активности, а уз сагласност надлежног Министарства. И, наравно,
све у зависности да ли се ради о завршетку започетих или започињању нових пројеката који
су од општег интереса.

Највећи део средстава утрошиће се у првим годинама функционисања заштите, а ради
неопходног опремања Управљача. Њихов годишњи износ ће такође ће зависти и од висине
средстава која ће бити, за ове намене, обезбеђена у буџету Републике односно Покрајине. И
средства која ће се можда обезбедити из Европских фондова, у великој мери ће растеретити
потраживања према државним буџетима. 
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План управљања Специјалним резерватом природе „Окањ бара” за период 2014.-2023.

Процењени су највећи трошкови за формирање, опремање и рад чуварске службе уз
обезбеђене бруто  личне доходке чувара и  стручне  службе,  такође  са бруто  личним
доходцима. Потом  иду процењени  трошкови потребни  за  мониторинг,  израду  научно
истраживачких студија, израду пројеката и њихову реализацију у циљу унапређења заштите
и развоја, као и за промоцију Резервата.

Средства Републичког буџета очекују се, пре свега, за суфинансирање пројеката који
пружају  подршку добром чувању и одржавању заштићеног  подручја  и  заштити  кључних
природних вредности. 

На основу очекиваних прихода, с обзиром на интенцију смањивања јавне потрошње,
неопходна је ревизија укупне суме планираних средстава у правцу њеног балансирања, што
ће  бити  дефинисано  годишњим програмима  управљања  заштићеним  подручјем.  Уколико
буде потребе, могуће је након извесног времена извршити и иновацију Плана.

Обрадила:                                                                                                         Председник Друштва:

__________________________                                                        __________________________

Милица Кнежевић,                                                                                             Милош Ранисављев
Дипл. еколог-заштита животне средине                                                                    Дипл. правник
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