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М
али вршачки рит се простире североисточно од Врш-
ца, од саме градске зоне до села Велико Средиште и се-

верозападно од Вршачких планина, са којима чини једин стве-
ну еколошку, структурну и функционалну целину и хра нидбену 
базу за многе врсте. По облику је дугуљасто, затво рено 
удубљење дужине 11 km и ширине око 2 km, правца југо запад-
североисток, на надморској висини између 80 и 90 m. 

М
али вршачки рит је веома особено станиште, другачије 
од већине водених и влажних подручја у Србији. И поред 

обимних хидромелиоративних захвата у прошлости, није 
преведен у обрадиво земљиште и остао је вредно и богато 
влажно подручје чији се карактер нарочито испољава током 
влажних сезона. Одликују га суве и влажне ливаде, баре и 
тршћаци, са карактеристичним представницима живог света. 
Међу њима се посебно издвајају угрожене врсте биљака и 
животиња, како карактеристичних панонских врста, тако и 
врста везаних за борео-монтане баре и тресаве. Утврђено 
је присуство два панонска субендема: звјездичице (Aster 
sedifolius) и безбридњаче (Puccinellia distans), а ту се налази и 
сиротињска трава (Glyceria declinata), нова врста за флору Србије 
и друге ретке и угрожене врсте, попут сиљавинe (Peucedanum 
o�  cinale), степског гуштера (Podarcis taurica), патке њорке 
(Aythya nyroca) и прдавца (Crex crex). Због наведених вредности, 
ово станиште је предмет све већег интересовања орнитолога 
и посматрача птица из Србије и околних држава. До сада је 
забележено присуство чак 176 врста птица.

З
авод за заштиту природе Србије предложио је Мали 
врша чки рит за заштиту, као парк природе II категорије 

– природно добро од великог значаја, односно Подручје за 
управљање врстама и стаништима (IV Habitat/Species Ma-
nagement Area). Заједно са Вршачким планинама, Мали рит 
је у границама једног од 42 подручја значајних за птице (IBA 
– Important Bird Area) у Србији. Укупна површина будућег 
заштићеног подручја је 931 ha, од тога у другом степену је 
449 ha, док је у трећем степену 482 ha.

П
остоје бројни фактори коју угрожавају природне вре-
дности Малог вршачког рита, а међу најзначајнијима 

су: уништавање станишта и промена намене простора, 
не о  држиво коришћење, угрожавање биодиверзитета, не-
кон тролисан лов, асфалтни пут Вршац – Велико Средиште 
– Мар ковац (пресеца природну везу Малог рита и Вршачких 
пла нина и представља баријеру на којој страда велики број 
живо тиња), недовољна свест грађана и доносилаца одлука о 
значају заштите Малог рита.

Т
ренутно највећи фактор угрожавања је одсуство мера 
активне заштите на овом подручју. Иако је Завод за за-

штиту природе студију заштите са предлогом мера и управ-
љача (ЈП „Варош“) завршио још 2008. године и упутио је 
локалној самоуправи на усвајање, Скупштина општине Вршац 
још увек није усвојила одлуку о заштити Малог вршачког рита. 
У међувремену је ступио на снагу и нови Закон о заштити 
природе, тако да се одлука сада не може усвојити док се не 
уса гласи са новим одредбама. Одсуство заштите чини да 
се сви угрожавајући фактори несметано испољавају и да се 
свакодневно губе вредности због којих је ово подручје пре-
дложено за заштиту. Надамо се да ће општина Вршац након 
усаглашавања са новим Законом брзо прогласити заштиту, 
а до тада очекујемо више комуникације са грађанима и 
обавештења о разлозима одлагања проглашења заштите.

Ј
едан од услова прикључења Србије ЕУ и важан приоритет 
Националног програма заштите животне средине је по ве-

ћање заштићених површина на укупно 10% државне тери-
торије. Тренутно је око 6% територије Србије под зашти том, 
па су најважнији задаци проширење површине по стојећих и 
проглашење нових заштићених подручја. Усвајањем одлуке 
о заштити Малог вршачког рита, општина Вршац може 
допринети испуњењу овог циља и обезбедити из ванредан 
развојни, економски, еколошки и генетички ресурс.

Барска Перуника / Iris pseudacorus L.

BirdLife

Important Bird Area

2011.
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Soko lastavičar / Falco subbuteo

Мали вршачки рит се простире североисточно од Врш-
ца, од саме градске зоне до села Велико Средиште и се-

верозападно од Вршачких планина, са којима чини једин стве-
ну еколошку, структурну и функционалну целину и хра нидбену 
базу за многе врсте. По облику је дугуљасто, затво рено 
удубљење дужине 11 km и ширине око 2 km, правца југо запад-
североисток, на надморској висини између 80 и 90 m. 

Мали вршачки рит је веома особено станиште, другачије 
од већине водених и влажних подручја у Србији. И поред 

обимних хидромелиоративних захвата у прошлости, није 
преведен у обрадиво земљиште и остао је вредно и богато 
влажно подручје чији се карактер нарочито испољава током 
влажних сезона. Одликују га суве и влажне ливаде, баре и 
тршћаци, са карактеристичним представницима живог света. 
Међу њима се посебно издвајају угрожене врсте биљака и 
животиња, како карактеристичних панонских врста, тако и 
врста везаних за борео-монтане баре и тресаве. Утврђено 
је присуство два панонска субендема: звјездичице (Aster 
sedifolius) и безбридњаче (Puccinellia distans), а ту се налази и 
сиротињска трава (Glyceria declinata), нова врста за флору Србије 
и друге ретке и угрожене врсте, попут сиљавинe (Peucedanum 
o�  cinale), степског гуштера (Podarcis taurica), патке њорке 
(Aythya nyroca) и прдавца (Crex crex). Због наведених вредности, 
ово станиште је предмет све већег интересовања орнитолога 
и посматрача птица из Србије и околних држава. До сада је 
забележено присуство чак 176 врста птица.

Завод за заштиту природе Србије предложио је Мали 
врша чки рит за заштиту, као парк природе II категорије 

– природно добро од великог значаја, односно Подручје за 
управљање врстама и стаништима (IV Habitat/Species Ma-
nagement Area). Заједно са Вршачким планинама, Мали рит 
је у границама једног од 42 подручја значајних за птице (IBA 
– Important Bird Area) у Србији. Укупна површина будућег 
заштићеног подручја је 931 ha, од тога у другом степену је 
449 ha, док је у трећем степену 482 ha.

Постоје бројни фактори коју угрожавају природне вре-
дности Малог вршачког рита, а међу најзначајнијима 

су: уништавање станишта и промена намене простора, 
не о  држиво коришћење, угрожавање биодиверзитета, не-
кон тролисан лов, асфалтни пут Вршац – Велико Средиште 
– Мар ковац (пресеца природну везу Малог рита и Вршачких 
пла нина и представља баријеру на којој страда велики број 
живо тиња), недовољна свест грађана и доносилаца одлука о 
значају заштите Малог рита.

Тренутно највећи фактор угрожавања је одсуство мера 
активне заштите на овом подручју. Иако је Завод за за-

штиту природе студију заштите са предлогом мера и управ-
љача (ЈП „Варош“) завршио још 2008. године и упутио је 
локалној самоуправи на усвајање, Скупштина општине Вршац 
још увек није усвојила одлуку о заштити Малог вршачког рита. 
У међувремену је ступио на снагу и нови Закон о заштити 
природе, тако да се одлука сада не може усвојити док се не 
уса гласи са новим одредбама. Одсуство заштите чини да 
се сви угрожавајући фактори несметано испољавају и да се 
свакодневно губе вредности због којих је ово подручје пре-
дложено за заштиту. Надамо се да ће општина Вршац након 
усаглашавања са новим Законом брзо прогласити заштиту, 
а до тада очекујемо више комуникације са грађанима и 
обавештења о разлозима одлагања проглашења заштите.

Један од услова прикључења Србије ЕУ и важан приоритет 
Националног програма заштите животне средине је по ве-

ћање заштићених површина на укупно 10% државне тери-
торије. Тренутно је око 6% територије Србије под зашти том, 
па су најважнији задаци проширење површине по стојећих и 
проглашење нових заштићених подручја. Усвајањем одлуке 
о заштити Малог вршачког рита, општина Вршац може 
допринети испуњењу овог циља и обезбедити из ванредан 
развојни, економски, еколошки и генетички ресурс.
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М
али вршачки рит се простире североисточно од Врш-
ца, од саме градске зоне до села Велико Средиште и се-

верозападно од Вршачких планина, са којима чини једин стве-
ну еколошку, структурну и функционалну целину и хра нидбену 
базу за многе врсте. По облику је дугуљасто, затво рено 
удубљење дужине 11 km и ширине око 2 km, правца југо запад-
североисток, на надморској висини између 80 и 90 m. 

М
али вршачки рит је веома особено станиште, другачије 
од већине водених и влажних подручја у Србији. И поред 

обимних хидромелиоративних захвата у прошлости, није 
преведен у обрадиво земљиште и остао је вредно и богато 
влажно подручје чији се карактер нарочито испољава током 
влажних сезона. Одликују га суве и влажне ливаде, баре и 
тршћаци, са карактеристичним представницима живог света. 
Међу њима се посебно издвајају угрожене врсте биљака и 
животиња, како карактеристичних панонских врста, тако и 
врста везаних за борео-монтане баре и тресаве. Утврђено 
је присуство два панонска субендема: звјездичице (Aster 
sedifolius) и безбридњаче (Puccinellia distans), а ту се налази и 
сиротињска трава (Glyceria declinata), нова врста за флору Србије 
и друге ретке и угрожене врсте, попут сиљавинe (Peucedanum 
o�  cinale), степског гуштера (Podarcis taurica), патке њорке 
(Aythya nyroca) и прдавца (Crex crex). Због наведених вредности, 
ово станиште је предмет све већег интересовања орнитолога 
и посматрача птица из Србије и околних држава. До сада је 
забележено присуство чак 176 врста птица.

З
авод за заштиту природе Србије предложио је Мали 
врша чки рит за заштиту, као парк природе II категорије 

– природно добро од великог значаја, односно Подручје за 
управљање врстама и стаништима (IV Habitat/Species Ma-
nagement Area). Заједно са Вршачким планинама, Мали рит 
је у границама једног од 42 подручја значајних за птице (IBA 
– Important Bird Area) у Србији. Укупна површина будућег 
заштићеног подручја је 931 ha, од тога у другом степену је 
449 ha, док је у трећем степену 482 ha.

П
остоје бројни фактори коју угрожавају природне вре-
дности Малог вршачког рита, а међу најзначајнијима 

су: уништавање станишта и промена намене простора, 
не о  држиво коришћење, угрожавање биодиверзитета, не-
кон тролисан лов, асфалтни пут Вршац – Велико Средиште 
– Мар ковац (пресеца природну везу Малог рита и Вршачких 
пла нина и представља баријеру на којој страда велики број 
живо тиња), недовољна свест грађана и доносилаца одлука о 
значају заштите Малог рита.

Т
ренутно највећи фактор угрожавања је одсуство мера 
активне заштите на овом подручју. Иако је Завод за за-

штиту природе студију заштите са предлогом мера и управ-
љача (ЈП „Варош“) завршио још 2008. године и упутио је 
локалној самоуправи на усвајање, Скупштина општине Вршац 
још увек није усвојила одлуку о заштити Малог вршачког рита. 
У међувремену је ступио на снагу и нови Закон о заштити 
природе, тако да се одлука сада не може усвојити док се не 
уса гласи са новим одредбама. Одсуство заштите чини да 
се сви угрожавајући фактори несметано испољавају и да се 
свакодневно губе вредности због којих је ово подручје пре-
дложено за заштиту. Надамо се да ће општина Вршац након 
усаглашавања са новим Законом брзо прогласити заштиту, 
а до тада очекујемо више комуникације са грађанима и 
обавештења о разлозима одлагања проглашења заштите.

Ј
едан од услова прикључења Србије ЕУ и важан приоритет 
Националног програма заштите животне средине је по ве-

ћање заштићених површина на укупно 10% државне тери-
торије. Тренутно је око 6% територије Србије под зашти том, 
па су најважнији задаци проширење површине по стојећих и 
проглашење нових заштићених подручја. Усвајањем одлуке 
о заштити Малог вршачког рита, општина Вршац може 
допринети испуњењу овог циља и обезбедити из ванредан 
развојни, економски, еколошки и генетички ресурс.

Барска Перуника / Iris pseudacorus L.
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