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Полазећи од Средњорочног програма рада Завода за Заштиту природе 
Србије за период од 2006. до 2010. године и Програма рада за 2007. Завод за 
заштиту природе Србије је извршио валоризацију и вредновање Tителског брега, 
и на основу законских овлашћења припремио Студију заштите као предлог за 
његову заштиту као Специјалног резервата природе “Тителски брег” I (прва) 
категорија–природно добро од изузетног значаја за Републику Србију. Средином 
2007. године Студија је достављена Министарству за заштиту животне средине 
ради доношења Акта о заштити. 

Како је у међувремену донет Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ 
бр. 36/09,88/10 и 91/10) и подзаконска акта којима се уређује заштита природе, 
Студију заштите је било потребно ускладити са цитираним законом. Према члану 
134. тога закона, сви поступци започети према одредбама Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС", број 135/2004), морају се завршити по 
одредбама Закона о заштити природе. Сходно томе, Студија заштите враћена је 
Заводу на измену и допуну садржаја у циљу усаглашења са актуелном законском 
регулативом. 

У току израде Студије, односно 1. 04. 2010. од Завода за заштиту природе 
Србије основана су два правна субјекта: Завод за заштиту природе Србије са 
седиштем у Београду и Покрајински завод за заштиту природе са седиштем у 
Новом Саду. Радна једица у Новом Саду, као носилац ревизије природних 
вредности и израде студије прерасла је у Покрајински завод за заштиту природе, 
на основу члана 133. Закона о заштити природе. 

Полазећи од одредби члана 103. Закона о заштити природе послове 
заштите природе и природних добара која се целом својом површином налазе на 
територији Аутономне покрајине Војводине, обавља Покрајински завод за 
заштиту природе. 

Правни основ за израду студије заштите садржан је у члану 42. става 3. 
Закона о заштити природе. 

На основу законских овлашћења Покрајински завод за заштиту природе 
израдио је Студију заштите као стручно-документациону основу за 
успостављање заштите Специјалног резервата природе „Тителски брег“.  

Студију достављамо  Влади Републике Србије, односно Министарству 
животне средине, рударства и просторног планирања ради доношења Уредбе о 
заштити Специјалног резервата природе „Тителски брег“. 
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«Тителски брег се моћно уздиже из Шајкашких 
ритова уз Тису, недалеко од њеног ушћа у Дунав. 
Разноврсност геоморфолошких облика и 
специфична вегетација чине га јединственим у 
односу на друге лесне платое Војводине и 
Панонско-карпатске котлине. Препозна-тљив је 
као усaмљени лесни плато чији источни, стрми 
лесни одсеци високи преко 30 m, вековима 
стражаре над Тисом, њеним променљивим 
током и даље преко Тисе над Царском и 
Перлеском баром, мртвајама Бегеја и слатинама 
Баната».  
 

                                                     Др Бранислава Буторац (1998) 
 
 
 
 
 
 
 

Ова студија заштите резултат је рада и сарадње великог броја стручњака 
из области заштите природе и научних радника.  

 

Овом приликом посебно се захваљујемо на помоћи и вредним  
сугестијама: 

Проф. др Ружици Игић и проф. др Слободанки Стојановић са Универзитета 
у Новом Саду, Славици Ћурчић, професору биологије у Локу и Тителу, као и 
Стевану Гечевском из Општине Тител. 

 

Такође, захваљујемо се свима који су на било који начин допринели да ова 
студија поприми садашњи изглед и буде употпуњена са корисним новим и 
квалитетним подацима и решењима за заштиту Тителског брега. 
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   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ЗАШТИТЕ   

 
Полазећи од Средњорочног програма рада Завода за Заштиту природе 

Србије за период од 2006. до 2010. године и Програма рада за 2007. Завод за 
заштиту природе Србије је извршио валоризацију и вредновање Tителског брега, 
и на основу законских овлашћења припремио Студију заштите као предлог за 
његову заштиту као Специјалног резервата природе “Тителски брег” I (прва) 
категорија–природно добро од изузетног значаја за Републику Србију. Средином 
2007. године Студија је достављена у Министарству за заштиту животне средине 
ради доношења Акта о заштити. 

Како је у међувремену донет Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ 
бр. 36/09,88/10 и 91/10) и подзаконска акта којима се уређује заштита природе 
Студију заштите је било потребно ускладити са цитираним законом. Према члану 
134. тога закона, сви поступци започети према одредбама Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС", број 135/2004), морају се завршити по 
одредбама Закона о заштити природе. Сходно томе, Студија заштите враћена је 
Заводу на измену и допуну садржаја у циљу усаглашења са актуелном законском 
регулативом. 

Правни основ за израду студије заштите садржан је у члану 42. става 3. 
Закона о заштити природе („Сл. Гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 91/10). 

Необична усамљеност, висинска надмоћност у односу на Тису и околне 
депресије Шајкашке области, као и специфичан рељеф – одлике  су Тителског 
брега. Његову јединственост чини богатство геоморфолошких облика и појава 
сконцентрисаних на релативно малом простору: сурдуци, поличице, плећа, лесни 
одсеци, висеће долине, лесне пирамиде, лесне пећине, лесне шкрапе или 
вртаче, провалије, плавине, сливци, одроне и лесне луткице.  

Посебна вредност Тителског брега проистиче из неуобичајене моћности 
лесно–палеоземљишних секвенци које су формиране током последњих пет 
глацијалних циклуса. Лесно-палеоземљишне секвенце Тителског брега 
представљају један од најдетаљнијих палеоклиматских и палеоеколошких архива 
на европском копну, током последњих 600 000 година.  

Као резултат ових услова и историјских фактора развијена је 
карактеристична и разноврсна  ксеротермна вегетација са стаништима  
приоритетним за заштиту, међу којима доминира добро очувана реликтна степа у 
чији састав улазе бројне ретке, угрожене и заштићене врсте. 

Фауна је такође веома разноврсна. Одликује се присуством ретких и 
угрожених врста,  карактеристичних за равничарско-степска подручја. 

Налазећи се на раскрсници путева, Тителски брег је од давнина био 
насељен. О томе сведоче очувани остаци из разних праисторијских периода и 
различитих култура. 
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I   ИДЕНТИФИКАЦИОНА  ЛИСТА  

 

I 1.   НАЗИВ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

„Тителски брег“ 
 

I 2.   ВРСТА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

Специјални резерват природе 

Члан 29 Закона о заштити природе („Сл. Гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 
91/10). 

 

I 3.   КАТЕГОРИЈА 

I категорија - заштићено подручје међународног, националног, односно 
изузетног значаја - Закон о заштити природе («Службени гласник Републике 
Србије», број 36/2009, 88/2010 и 91/2010)  

 

I 4.   КАТЕГОРИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈАПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ                            
СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ (IUCN) 

IV Категорија – Подручје управљања стаништем и врстама. Заштићено 
подручје на којем се заштита спроводи интервентним мерама.  

IUCN Category IV - Habitat and species menagement area. Protected area 
mainly for conservation through management intervention. 

 

I 5.   МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

IPA (Important plant areas)– значајно ботаничко подручје  

На основу вредновања значајних ботаничких подручја у Србији, а према 
критеријумима за IPA (Important plant areas), флористичке и екосистемске одлике 
станишта послужиле су као основ за укључење Тителског брега у национално 
IPA подручје централне и источне Европе (Stevanović, V. 2005).  

 

IBA (Important Bird areas) - значајно подручје за  птице  

Тителски брег, IBA код 037, нац. код RS006IBA; површина 14 318 ha 
(Пузовић и сар. 2009.). 
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I 6.   ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Необична усамљеност, висинска надмоћност у односу на Тису и околне 
депресије Шајкашке области, као и специфичан рељеф, особености су Тителског 
брега (Тителског платоа или Тителске лесне заравани). Његову јединственост 
чинe богатство геоморфолошких облика и појава, концентрисаних на релативно 
малом простору: сурдуци, поличице, плећа, лесни одсеци, висеће долине, лесне 
пирамиде, лесне пећине, лесне шкрапе или вртаче, провалије, плавине, сливци, 
одроње и лесне луткице. Посебна вредност Тителског брега проистиче из 
неуобичајене моћности лесно-палеоземљишних секвенци које су формиране 
током последњих пет глацијалних циклуса. На основу тога можемо закључити да 
лесно-палеоземљишне секвенце Тителског брега представљају један од 
најдетаљнијих палеоклиматских и палеоеколошких архива на европском копну, 
током последњих приближно 600 000 година.  

Као резултат ових услова и историјских фактора присутне су бројне строго 
заштићене и заштићене дивље врсте, у карактеристичној и разноврсној 
вегетацији фрагилних типова екосистема, који припадају стаништима 
приоритетним за заштиту, на међународном  и националном нивоу. Међу њима 
се истичу очувана степа на лесу, панонске термофилне шуме медунца и руја, као 
и ксерофилни  шибљаци. 

На простору  Специјалног резервата природе “Тителски брег” забележено 
је око 630 биљних врста, 137 врста птица, 9 врста водоземаца, 11 врста 
гмизаваца као и 33 врста сисара ретких за ово подручје (текуница, дивља мачка 
и др.). 

Све изнето представља темељну природну вредност ове лесне заравни, а 
истовремено одваја Тителски брег од других лесних платоа Панонске низије и 
чини га јединственим у европским размерама.  

 

I 7.   ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

Резерват се налази у Војводини, на подручју југоисточне Бачке, у области 
Шајкашка. Належе на десну обалу реке Тисе, недалеко од њеног ушћа у Дунав. У 
његовом подножју, са северне стране налази се насеље Мошорин, са западне 
Шајкаш, са југозападне Вилово, а са јужне стране Лок и Тител, који је највеће 
насеље, а уједно и седиште истоимене општине. 

У административном погледу Брег припада Јужнобачком округу, општина 
Тител (К.О. Тител, К.О. Мошорин, К.О. Вилово и К.О. Лок). 

У близини пролази регионални пут Нови Сад–Перлез, који је повезан преко 
Перлеза са Зрењанином, Београдом и Вршцeм. Од насеља Шајкаш полази 
локални пут за Мошорин, који се продужава до Тисе.  

Од Новог Сада је удаљен око 40 km, од Београда око 60 km, а од 
Зрењанина око 30 km. 

Као Централна тачка узет је сурдук Дукатар, а она одређује глобални 
положај простора (таб. 1.). 
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Табела 1. : Координате централне тачке 

По Гриничу По Гаус - Кригеру 
Централна тачка 

45°16' 51" N – 20°14' 53" Е 5.015.425 – 7.441.025 

Положај добра је одређен следећим географским координатама (таб. 2.):  

Табела 2. : Габаритне координате природног добра 

Граничне тангенте по Гриничу по Гаус-Кригеру 

SL Јужна гранична линија 45o 12’ 19” N 5.007.000 km 

NL Северна гранична линија 45o 17’ 50” N 5.017.400 km 

WL Западна гранична линија 20o 07’ 53” E 7.432.000 km 

EL Источна гранична линија 20o 18’ 58” E 7.446.350 km 

 
 

I 8.   ГРАНИЦЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

I 8. 1.  Опис граница Тителског брега 

Специјални резерват природе „Тителски брег“састоји се из три одвојене 
целине (Подручје од Титела до Мошорина, Подручје од Мошорина до Вилова и 
Подручје од Вилова до Лока).  

 
Карта 1.:Граница заштите СРП “Тителски брег“ са границом заштитне зоне 
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Подручје од Титела до Мошорина 

Почетна тачка описа I целине границе заштите је тромеђа парцела 3985/2, 
4125, К.О. Мошорин, Општина Тител и међног камена са К.О. Тител, Општина 
Тител. Граница иде на северозапад граничном линијом 3985/2│4125 до тачке 
удаљене 84 m од међне тачке парцеле 3985/1. Граница се ломи на југозапад, 
пресеца парцелу 3985/2 до парцеле 3987, где скреће на северозапад границом 
парцела 3987│3985/2; 3987│3985/1, 4439│3985/1; 4439│2357, даље на 
северозапад границом парцела 2782│4175; 2783│4175; 2784│4175; 2882│4175; 
2969│4175, у правцу запада границом парцеле 2969 и границом грађевинског 
реона, 2980 и границом грађевинског реона , 2988 и границом грађевинског реона 
до крајње северозападне тачке парцеле 2988. Граница скреће на југ западном 
границом парцела 2988, пресеца парцелу 4364 до њене јужне преломне тачке. 
Ломи се на исток идући јужном граничном линијом парцеле 4364 до њене крајње 
јужне међне тачке. У правцу истока обухвата парцелу 4352 до њене крајње 
југоисточне међне тачке у правцу југоистока иде границом парцела 2790│2784; 
2790│2783; 4349│2783 до парцеле 4348. Даље на југоисток обухвата парцелу 
4348 идући њеном јужном међном линијом до њене крајње међне тачке и тачке 
са К.О. Тител. Граница иде у истом правцу обухвата парцелу 4743 К.О. Тител до 
преломне тачке наспрам парцеле 4802. Скреће на североисток, пресеца парцелу 
4743 и у даљем опису обухвата парцелу 4802 до јужне преломне међне тачке, 
наспрам парцеле 3109. Скреће на југоисток пресеца парцелу 4802 и иде 
западном граничном линијом парцеле 2443, пресеца парцелу 735 и наставља 
западном граничном линијом парцела 774, 771/1, скреће на исток јужном међном 
линијом парцеле 771/1, на север источном међном линијом парцеле 774 до 
северозападне међне тачке парцеле 775. ломи се на исток северном међном 
линијом парцеле 775 до парцеле 4674(река Тиса). Скреће на север западном 
граничном линијом парцеле 4674 до међне тачке са К.О. Мошорин, односно 
почетне тачке описа границе заштите I целине.  

 

Подручје од Мошорина до Вилова 

Почетна тачка описа границе заштите II целине је североисточна међна 
тачка парцеле 3079 К.О. Мошорин. Граница иде на запад северном граничном 
линијом парцела 3079, 3126, 3165, 3164, 3627 до међног камена са К.О. Вилово. 
Граница у правцу југа иде западном граничном линијом парцела 801, 802, 894, 
967, К.О. Мошорин до парцеле 1100. Граница скреће на север источном 
граничном линијом парцеле 1100 до парцеле 1879. Пресеца исту и скреће на 
запад северном, односно источном граничном линијом парцеле 943 до 
југозападне међне тачке парцеле 942. Ломи се на запад пресеца парцелу 1878 до 
северозападне међне тачке парцеле 1866. Скреће на југ западном, па на 
северозапад, северном међном линијом парцеле 1866 до међног камена са К.О. 
Мошорин. Граница иде на североисток источном међном линијом парцеле 4374 
К.О. Мошорин до њене крајње југоисточне међне тачке. Даље у правцу 
северозапада , североистока граница обухвата парцелу 4373 до североисточне 
међне тачке парцеле 3062. Ломи се на север, пресеца парцелу 4373 и иде 
источном граничном линијом парцеле 3079 до почетне тачке описа границе 
заштите II целине.  
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Подручје од Вилова до Лока 

Почетна тачка описа границе заштите III целине је северна међна тачка 
парцеле 1238 К.О. Вилово. Граница иде на југоисток источном међном линијом 
парцеле 1238 до парцеле 1909. У правцу југоистока пресеца исту и наставља 
источном граничном линијом парцеле 1909 до њене крајње северозападне међне 
тачке. У правцу југоистока пресеца парцелу 1835 и скреће на југозапад па на 
југоисток обухватајући парцелу 1919 до парцеле 1920. Ломи се на исток границом 
парцеле 1919│1920; 1256│1920; 1921│1920 ломи се на југозапад, обухвата 
парцелу 1921 до парцеле број 1920. скреће на југозапад источном граничном 
линијом парцеле 1926 до наспрам парцеле 1927. Скреће на запад, пресеца 
парцелу 1926 и иде споњном границом парцеле 1927 до парцеле 1348. Њеном 
граничном линијом иде на југоисток до преломне тачке са парцелом 1926. 
Пресеца исту и наставља на југоисток спољном границом парцеле 1926 до њене 
северне међне тачке . Скреће на исток пресеца парцелу 1925 до међног камена 
са К.О. Лок. У правцу југа, југоистока обухвата парцелу 2415 К.О. Лок до њене 
крајње мађне тачке, скреће на југ до парцеле 1473/2 . Скреће на исток па на 
север спољном границом парцела 1473/2, 2408 до међне тачке парцеле 2413. 
Ломи се на исток, пресеца парцелу 2408 и враћа се на југ њеном источном 
граничном линијом, до парцеле 1265, обухвата парцелу 1265 до парцеле 2396. У 
правцу југоистока обухвата исту до парцеле 2380. скреће на исток пресеца 
парцелу 2380 и иде на југ, источном граничном линијом парцеле 2395 до парцеле 
2394. Скреће на исток идући јужном међном линијом парцела 2394, 2388 до 
североисточне међне тачке парцеле 2391. У правцу југоистока обухвата парцелу 
2391 до наспрам северозападне међне тачке парцеле 1219. Ломи се на југ, 
пресеца парцелу 2391 и иде граничном линијом парцела 1221│1219; 1221│1220 
до парцеле 2392. Обухвата парцелу 2392 и у правцу југа иде источном граничном 
линијом парцеле 1218 до међног камена са К.О. Тител. Граница иде на исток 
северном међном линијом парцеле 4781 К.О. Тител до међне тачке парцеле 
3911. скреће на исток, па на север, северном односно западном међном линијом 
парцеле 3911 до парцеле 4783. Ломи се на југоисток, јужном међном линијом 
парцеле 4783 до североисточне међне тачке парцеле 3912. Њеном источном 
граничном линијом граница иде на југ, пресеца парцелу 4781 и источном 
граничном линијом парцеле 3916 иде до парцеле 4741. Пресеца исту до међне 
тачке са К.О. Лок, односно преломне међне тачке парцеле 1634 К.О. Лок. 
Граница иде на југ источном граничном линијом парцеле 1634 до југоисточне 
међне тачке парцеле 2431. У правцу запада и северо запада обухвата парцелу 
2431 до парцеле 2338. Граница иде на северозапад јужним међним линијама 
парцела 2338, 2430, 2337, 2427, 2378, 2336, 1615, 2426, 1614 до парцеле 2417. 
Скреће на североисток, западном међном линијом парцеле 1614 пресеца 
парцеле 2416, 2377, до унутрашње ивице асфалта према Тителском брегу. 
Граница се ломи на севоро запад идући ивицом асфалта до међног камена са 
К.О. Вилово. даље на северо запад ивицом асфалта кроз парцелу 1832 К.О. 
Вилово до међне тачке са грађевинским реоном . У истом правцу граница иде 
границом грађевинског реона и парцела 1243, 1238 до почетне тачке описа III 
целине границе заштите.  
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I 8.1.  Опис граница режима заштите 

I 8.1.1. Oпис границе режима заштите I степена  

Карта 2.: Режим заштите I степена у СРП “Тителски брег“ 

 

Режим заштите I степена простире се на три одвојене целине (Ободни део 
„Лесна пирамида“ – Циглана, Ободни део Циглана – Стрелиште и Ободни део 
Стрелиште – сурдук Дукатар).  

I 8.1.1.1.  Ободни део „Лесна пирамида“ – Циглана 

Почетна тачка описа границе режима I целине је јужна међна тачка 
парцеле 774 К.О. Тител. Граница иде на север упоредо са границом заштите до 
југоисточне међне тачке парцеле 2443. Њеном источном граничном линијом 
наставља на север до наспрам југоисточне међне тачке парцеле 3101 ломи се на 
запад, пресеца парцелу 2443 и иде на југ западном међном линијом парцела 
2443, 774 до почетне тачке описа границе режима I степена заштите I целине. 

I 8.1.1.2.  Ободни део Циглана – Стрелиште 

Почетна тачка описа границе режима II целине је тромеђа парцела 4743, 
3099 и 2443. Граница иде на североисток, пресеца парцелу 2443 до парцеле 
2442. Скреће на север границом парцела 2443│2442 у дужини од 210 m где се 
ломи на запад, пресеца парцелу 2443 и иде на југ њеном западном међном 
линијом до почетне тачке описа II целине режима I степена заштите.  

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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I 8.1.1.3.  Ободни део Стрелиште – сурдук Дукатар 

Почетна тачка описа режима I степена заштите III целине је преломна 
тачка парцела 2443, 2442, удаљена 210 m од крајње североисточне тачке 
границе II целине. Граница иде на северозапад границом парцела 2443│2442 до 
међног камена са К.О. Мошорин. У истом правцу иде границом парцела 
3987│3985/2 К.О. Мошорин до тачке удаљене 84 m од југозападне међне тачке 
парцеле 3985/1. граница скреће на југозапад, пресеца парцелу 3987 до парцеле 
4348. Ломи се на југоисток границом парцела 3987│4348 до међног камена са 
К.О. Тител. у истом правцу граница иде границом парцела 4743│2443 до наспрам 
почетне тачке описа, скреће на североисток, пресеца парцелу 2443 и иде до 
почетне тачке описа III целине, I степена заштите. Из режима заштите I степена 
изоставља се парцела 3986 и локални сурдучки пут источно од те парцеле.  

 

I 8.1.2. Oпис границе режима заштите II степена  

Режим заштите II степена обухвата Северни, Западни и Јужни ободни део 
и два локалитета: Пашњаци код Лока и Водица. Унутар њих је описано 26 мањих 
целина. 

 
Карта 3.: Режим заштите II степена у СРП “Тителски брег“ 

 

I 8.1.2.1. Северни ободни део 

1. целина – почетна тачка је преломна тачка на међној линији парцеле 
3987 удаљена 84 m од југозападне међне тачке парцеле 3985/1. граница иде на 
северозапад границом парцела 3987│3985/2; 3987│3985/1; 3987│4439; 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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3987│4348 до преломне тачке наспрам почетне тачке описа. Ломи се на 
североисток, пресеца парцелу 3987 до почетне тачке описа 1. целине режима 
аштитеII степена з.  

2. целина обухвата у целости парцелу 2782 К.О. Мошорин. 

3. целина обухвата у целости парцелу 2784 К.О. Мошорин. 

4. целина обухвата у целости парцелу 2882 К.О. Мошорин. 

5. целина обухвата у целости парцелу 2969 К.О. Мошорин. 

6. целина обухвата у целости парцелу 2980 К.О. Мошорин. 

7. целина обухвата у целости парцелу 2988 К.О. Мошорин. 

8. целина обухвата у целости парцелу 3079 К.О. Мошорин. 

9. целина обухвата у целости парцелу 3126 К.О. Мошорин. 

10. целина обухвата у целости парцелу 3165 К.О. Мошорин. 

11. целина обухвата у целости парцелу 3164 К.О. Мошорин. 

 

I 8.1.2.2. Западни ободни део 

12. целина обухвата у целости парцелу 3627 К.О. Мошорин, парцелу 801, 
802, K.O. Вилово. 

13. целина обухвата у целости парцелу 894, 967 К.О. Вилово. 

 

I 8.1.2.3. Јужни ободни део 

14. целина обухвата у целости парцелу 943 К.О. Вилово. 

15. целина обухвата у целости парцелу 1100 К.О. Вилово. 

16. целина обухвата у целости парцелу 1238 К.О. Вилово. 

17. целина обухвата у целости парцелу 1243 К.О. Вилово. 

18. целина обухвата у целости парцелу 1348, 1349 К.О. Вилово. 

19. целина обухвата у целости парцелу 1473/2 K.O. Лок. 

20. целина обухвата у целости парцелу 1265 K.O. Лок. 

21. целина обухвата у целости парцелу 1264 K.O. Лок. 

22. целина обухвата у целости парцелу 1222 K.O. Лок. 

23. целина обухвата у целости парцелу 1221 K.O. Лок. 

24. целина обухвата у целости парцелу 1218 K.O. Лок, обухвата у целости 
парцелу 3915 K.O. Тител. 

 

I 8.1.2.4. Пашњаци код Лока 

Почетна тачка описа 25. целине је југозападна међна тачка парцеле 1614 
К.О. Лок. Граница иде на североисток границом парцеле 1614, пресеца парцелу 
2416 и ломи се на југоисток границом парцела 2416│2377 до крајње међне тачке 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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парцеле 2416. Скреће на југозапад источном границом парцеле 2336 до њене 
југоисточне међне тачке. Ломи се на северозапад и иде границом парцела 
2325│2336; 2325│1615; 2325│2426; 2325│1614 до почетне тачке описа границе 
режима.  

 

I 8.1.2.5. Пашњаци код „Водица“ 

Почетна тачка описа 26. целине је југозападна међна тачка парцеле 1633. 
Граница иде на североисток до парцеле 2377, ломи се на исток, југоисток 
северном границом парцеле 1633, обухватајући у целости парцеле 1634, 2338, 
2429, 2337 у правцу северозапада иде јужном границом парцеле 1633 до почетне 
тачке описа границе режима.  

 

I 8.1.3. Oпис границе заштитне зоне  

Почетна тачка описа границе заштитне зоне је северна међна тачка 
парцеле 3985/1 К.О. Мошорин. Граница иде на југоисток и прати десну обалу 
реке Тисе, и уједно се поклапа са границом заштите природног добра, до 
ресторана «Алас» на Тиси. Граница скреће на запад до Потиске улице. Кроз 
насеље Тител иде улицама: Рибарском, Доситејевом, улицом Светозара 
Милетића, Јована Рајића, Ђорђа Стратимировића, Мошоринском, Милоша 
Цветића и улицом Ледине. На запад наставља јужном линијом парцеле 4825 К.О. 
Тител, до парцеле 3945. Скреће на југ источном међном линијом парцеле 3945 
до парцеле 4827. Ломи се на запад северном линијом парцеле 4827, пресеца пут 
парцеле 4741 и западном линијом 4741 иде на југ до пруге, парцела 4739. Скреће 
на запад северном линијом парцеле 4739 (пруга), улази у К.О. Лок, до канала 
парцеле 2340 К.О. Лок. Граница иде на северозапад западном линијом парцеле 
2340, затим јужном линијом парцеле 2434 до тачке грађевинског реона. Затим 
иде даље на запад границом грађевинског реона насеља Лок, до парцеле 2425, 
севереном линијом парцела 2425, 2423 иде на запад до пруге. Скреће на 
северозапад до К. О. Вилово. Пресеца парцелу 1825 К.О. Вилово. Граница иде 
даље на северозапад спољашњом границом парцеле 1825 до грађевинског 
реона  насеља Вилово, односно до главне улице Жарка Зрењанина. Скреће на 
север, па на северозапад улицама 22. октобра, Тиме Берара, Светозара 
Марковића, до парцеле 1834. Наставља на северозапад парцелама 1834, 1883, 
спољашњом међном линијом парцеле 1814 до К.О. Шајкаш. Западном граничном 
линијом парцеле 3650 К.О. Шајкаш иде на северозапад, скреће на исток 
северном границом парцеле 3759 до К.О. Мошорин, парцела 4165. Иде на исток, 
па на североисток каналом до атарског пута парцеле 4387. Граница иде на 
североисток парцелом 4387 (пут) до међне тачке грађевинског реона насеља 
Мошорин. Скреће на југ до главног пута улаза у насеље. Граница даље иде у 
правцу истока улицама: Книћанском, Петра Драпшина, Јовановићевом, 
Новосадском, Косовском и Светозара Милетића, до насипа парцеле 4173. 
Скреће на северозапад линијом парцеле 4173  до канала парцеле 4161. У правцу 
истока пресеца парцелу 4173 и наставља северном линијом парцеле 4161 до 
канала парцеле број 4150. Ломи се на југоисток пратећи северну линију парцеле 
4150 до насипа парцеле 4171. У правцу истока пресеца насип и иде до десне 
обале реке Тисе. Граница се ломи на југоисток идући обалом Тисе, односно 
линијом парцела 2357 и 4125, до почетне тачке описа граница заштитне зоне. 
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Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

I 9.   ПОВРШИНА 

Заштићено подручје СРП „Тителски брег“ простире се на територији 
општине Тител (КО Тител, КО Лок, КО Вилово и КО Мошорин) и на њему се 
успоставља режим заштите I, II и III степена. Од укупно заштићене површине која 
износи 496 ha, подручје: 

  режима заштите I степена обухвата 69 ha или 13, 94 %, 

  режима заштите II степена обухвата 246 ha или 49, 62 %, 

  режима заштите III степена обухвата 180 ha или 36, 44 %. 

Површина заштитне зоне је 8643 ha. 

Табела 3: Приказ површина у резервату изражених по режимима заштите 

Режими заштите m2 % 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА 69 15 77 13,94 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА 246 12 99 49,62 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА 180 76 91 36,44 

Укупно: 496 05 67 100,00 

 

 
 

Графикон 1: Приказ површина у резервату изражених по режимима заштите 
 
 
 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ 
II СТЕПЕНА; 
246,1299 ha; 

50%

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ 
I СТЕПЕНА; 
69,1577 ha; 

14%

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ 
III СТЕПЕНА; 
180,7691 ha; 

36%

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА
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Према укупној намени површина највећи удео имају ливаде и пашњаци 
(44,78 %), шуме (29,89 %), па путеви (11,33 %).  

Табела 4: Структура површина по намени – култури у резервату 

Култура m2 % 

ТРСТИК-МОЧВАРА 44 60 0,09 
КАНАЛ 60 30 0,12 
ЊИВА 9 95 59 2,01 
ПУТEВИ 56 19 59 11,33 
ОСТАЛО 58 45 23 11,78 
ШУМА 148 28 70 29,89 
ПАШЊАЦИ И ЛИВАДЕ 222 11 66 44,78 

Укупно: 496 05 67 100,00 
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Графикон 2: Приказ површина у резервату исказаних по намени – култури  

 

I 10.   ВЛАСНИШТВО 

Према структури власништва, у заштићеном подручју највише површина се 
налази у државном власништву, и то 488 99 26 ha или 98,58 % док је остатак 7 06 
41 ha (1,42 %) у приватном власништву. 

Табела 5: Структура површина приказана по облику својине 

Облик својине m2 % 

ДРЖАВНО 488 99 26 98,58 

ПРИВАТНО 7 06 41 1,42 

Укупно: 496 05 67 100,00 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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7,0641 ha; 
1%

488,9926 ha; 
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Графикон 3: Структура површина приказана по облику својине 
 

I 11.   ИСТОРИЈАТ ЗАШТИТЕ 

Активности на заштити овог заштићеног подручја започете су пре десетак 
година, а односиле су се пре свега на заштиту геоморфолошких вредности као 
једне од темељних особености Брега. Поред тога, вишедеценијска проучавања 
флоре, а затим и вегетације Тителског брега, показала су да он и са овог аспекта 
поседује изузетност и специфичност, које су значајне и у ширим размерама. 
Валоризацијом фауне Тителског брега и прелиминарним резултатима, 
констатовано је да Тителски брег поред геоморфолошких и ботаничких 
вредности поседује и орнитолошке, мамолошке, као и друге вредности и да га 
треба комплексно истражити.  

 

Слика  1:  Падине Тителског брега уз реку Тису  (Фото: Н. Ковачев) 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Прва студија заштите је сачињена 2004. и иновирана 2007. године,  са 
предлогом проширења граница заштићеног подручја и на комплетни простор 
лесног платоа Тителског брега. Како је у међувремену донесен Закон о заштити 
природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09,88/10 и 91/10) и подзаконска акта којима се 
уређује заштита природе, заштита станишта и врста, као и успостављање 
еколошке мреже по међународним правилима, сачињена је нова студија заштите 
усклађена са важећим  мерилима и прописима. 

У Просторном плану Републике Србије до 2020. године („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/10) Тителски брег је одређен за стављање под заштиту. 

На основу Уредбе о еколошкој мрежи („Сл. Гласник РС“ бр. 102/2010), 
Тителски брег представља Еколошки значајно подручје у Републици Србији, бр.  
11.Тителски брег.   

Због посебног геоморфолошког значаја Брег је предвиђен за заштиту 
геонаслеђа у статусу  Гео-парка. Већи број значајних археолошких налазишта из 
различитих историјских периода на Тителском брегу  определио је Тителски 
плато за  заштиту као Археолошког налазишта од изузетног значаја (Одлука 
Скупштине Србије, «Службени гласник РС», бр. 16/1990). 
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II   ОПИС ПРИРОДНИХ, СТВОРЕНИХ И ПРЕДЕОНИХ ОДЛИКА 

 
«Археолошко насеље на Тителском брегу Феудвар је било утврђено...дебелим 
земљаним бедемима. Стојећи уз реку Тису са банатске стране, кроз грање и небо 
гледам Тителски брег јединствен у својој лепоти. Слушам хук реке и сећам се речи 
Богдана Чиплића у роману «Куда Тиса тече» којима писац помиње «укроћену водену 
масу, увек спремну да рикне и пропне се као бесна кобила!»...»Подлокава бедем»...»Али је 
бедем тврђава». Сећам се и желим да упркос немирној Тиси, уз наклоност и заштиту 
човека, Тителски брег заувек опстане, бар у оном стању у ком данас  постоји. Нека 
Тителски брег буде бедем кога смо баштинили од прошлости, њен споменик и у 
геолошком и у биолошком смислу». 

 

Бранислава Буторац (1998- Тителски брег – Панонска принцеза, „Футура“) 
 
 

II 1.   ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ  

Тителски брег представља усамљену лесну узвишицу на подручју 
југоисточне Бачке. Има облик развучене елипсе која се пружа дуж десне обале 
доњег тока Тисе. Са његове северне стране лежи насеље Мошорин, са 
југозападне Вилово, са јужне Лок и Тител, који је и највеће место у окружењу. 
Источни обронци Тителског брега обурвавају се у реку Тису (Живковић и сар., 
1972). 

 

 

 

 

 

Слика 2: Типични 
изглед вршних 

делова Брега са 
огољеним лесом 

и пионирском 
вегетацијом 

(фото: Б. Буторац) 
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Историјат истраживања 

У периоду од 1870. године па до данас, светло дана угледали су бројни 
радови научника који су са разних аспеката истраживали Тителски лесни плато.  

Многи од њих указују да је у питању веома интересантан објекат, посебно 
са геолошко - геоморфолошког аспекта. Ови истраживачи  проучавали су 
литолошку грађу, генезу леса као и постанак Тителског лесног платоа 
покушавајући да објасне његов специфични облик и положај (Горјановић-
Kramberger, 1922; Bula, 1938; Малицки, 1947; Милојевић,1948; 1949; Букуров, 
1948; 1953; 1971;1975; Марковић-Марјановић, 1950; Ласкарев, 1951; Живковић и 
сар., 1972). 

Током последње деценије истраживачи се баве хронологијом 
палеогеографских етапа и доминантних палеогеографских процеса који су се 
одвијали током квартара на територији Војводине (Марковић и сар., 2000; 2001, 
2003; 2005; 2007). 

О флори и вегетацији Тителског брега постоје литературни и хербарски, 
релативно стари подаци који се углавном односе на значајније таксоне. Први 
писани подаци, према нашим сазнањима, постоје у раду Zorkóczy –а (1896), 
затим Prodán-а (1915), Jávorka (1925) и (Prodán ap. Kovács, 1929).  

У периоду од преко 50 година настаје вакуум тако да се наредни подаци о 
флори Тителског брега појављују тек осамдесетих година и то у радовима 
Обрадовић (1981), Обрадовић и Будак, (1980), Ђурчјански (1980), Станојев и 
Парабућски (1981), Стојановић, (1982).  

Од тада до данас објављено је више радова који са флористичког, 
хоролошког и биљногеографског аспекта представљају прилог флори Тителског 
брега (Станојев, Обрадовић, 1983; Станојев, Божа, 1984; Игић, 1986; Игић, 1988; 
Стојановић, Буторац, 1988; Обрадовић, Игић, Буторац, Стојановић, Стојшић, 
1992; Игић, Вучковић, Стојановић, Будак, 1993; Лазић, Игић, Буторац, Петровић, 
1995; Буторац, Игић, Златковић, 1997; Игић, Буторац, 1998; Игић, Буторац, 
Златковић, Аначков, Вуков, 1999.)  

Према подацима Ентомофаунистичка истраживања вршена су једино 
кроз аспект фауне осоликих мува (Петров, 1986; Стојановић, 2001).  

Проучавањем водоземаца и гмизаваца на просторима Србије и 
Војводине бавили су се многи истраживачи: Marsigli 1700, 1726; Fitzinger 1824, 
Werner 1897, Mehely 1902, 1903 (Џукић 1977). Од домаћих научника и 
истраживача овом проблематиком су се бавили: Панчић, 1869; Докић, 1883; 
Караман, 1948; Радовановић, 1951; Прша, 1954, 1958; Џукић, 1968, 1972, 1974, 
1987, 1994, 1995; Микеш, 1977; Пауновић, 1990; Васић и сар.. 1991 (Момиров, 
2002).     

Орнитофауна Тителског брега, како у прошлости тако и данас, није 
довољно истражена. Први подаци о ширем подручју Тителског брега потичу од 
Maрсиљија (1700, 1726, 1744) који је посетио ове крајеве крајем 17. и почетком 
18. века. Током 19. и почетком 20. века истраживане су птице на воденим 
стаништима у околини Тителског брега (Hodek,1873; Lakatos, 1901, 1905; Szlavy, 
1908; Kaufmann, 1896). Птице Тителског брега помињу се у радовима Марчетића 
(1955, 1956, 1957, 1958, 1959). 
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Током и 1980-их и 1990-их птице Тителског брега је пратио Иштван Хам, 
али ништа од прикупљених података није објавио. Мећу повремене истраживаче 
птица Тителског брега и околине треба навести и Јавора Рашајског и Шандора 
Лукача. Најзначајније податке о птицама Тителског брега дао је мр Борис 
Гаровников (1998), који је као стручњак Завода за заштиту природе истраживао 
ово подручје у периоду од 1979. до 1988. године. Птице Тителског брега је у том 
периоду интензивно истраживао и Јене Ј. Пургер, али осим неких спорадичних 
објављених података, пре свега о пчеларици, није објавио резултате својих 
вишегодишњих истраживања. Крајем 20. и почетком 21. века  истраживања 
фауне птица Тителског брега је у мањем обиму наставио и Слободан Пузовић. 

 

II 1.1.   Положај   

Тителски брег представља  изоловано лесно острво на крајњем југоистоку 
Бачке, које је смештено у међуречју Дунава и Тисе. Издиже се 50 m из 
алувијалних равни ових река, док се југозападно од самог Титела надовезује на 
Тителску лесну терасу и на алувијалну раван Дунава.  

Елипсастог је облика што је последица ерозивног дејства дунавских и 
тиских вода (Букуров, 1953, 1975). Са свих страна јасно је омеђен стрмим 
падинама и одсецима који се издижу од 35 до 55 m у односу на околни простор. 

Према подацима које наводе 
Букуров (1975, 1986) и Петровић 
(1979), површина Тителског 
брега износи 94 km2, 
максимална дужина 18 km, а 
максимална ширина 7,5 km. 
Међутим, најновијим 
истраживањима (Марковић et al. 
in press) је утврђено да 
површина овог лесног платоа 
износи 79,5 km2. Дужа оса 
оријентисана правцем 
северозапад-југоисток пружа се 
у дужини од 16,1 km, просечна 
ширина брега је 4,9 km, а 
највећа 7,2 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 3:  Највиши, источни део Тителског 
брега са лесним одсецима који се обурвавају у 
Тису  ( Фото: Н. Ковачев ) 
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Прелаз од платоа ка нижем земљишту (подножју) је двојак. Јавља се у 
виду благих падина или је изражен одсецима различите висине. На југу, ближе 
месту Тител, лесни одсеци уз Тису досежу 30 m висине, док су на источној и 
североисточној страни брега, такође уз Тису, највиши.  

Према Букурову (1975) просечна надморска висина Тителског брега износи 
120 m. У питању је висина на изохипси између Мошорина и Лока која дели 
Тителски брег на два висинска дела: нижи, западни део заравни (110-120 m, код 

Вилова) и виши, источни део 
заравни (преко 130 m, код 
Пајићевог салаша уз Тису). Ова 
чињеница као и стално 
присутно подлокавање 
источног дела заравни водама 
Тисе, допринела је 
разноврсности живог света, а 
још више необичном богатству 
лесних геоморфолошких 
творевина. Оне су са научног 
аспекта посебно интересантне, 
поготово због тога што су 
сконцентрисане на географски 
релативно малом простору, 
какво је подручје Тителског 
брега. Његов постанак и састав 
проучавао је читав низ 
истраживача који су заступали 
различите, па и опречне 
теорије. Опште је уврежено 
мишљење да је Тителски брег 
најинтересантнија лесна 
зараван у Средњој Европи.  

 
Слика 4:  Најинтересантнији 
лесни плато у Средњој 
Европи са специфичном 
вегетацијом 
( Фото: Н. Ковачев ) 
 

 

II 1.2.   Геоморфолошке одлике 

Преглед теоријских разматрања геоморфологије  Тителског брега 

У периоду од 1870. године па до данас, светло дана угледали су бројни 
радови научника који су проучавали литолошку грађу, генезу леса као и постанак 
Тителског лесног платоа покушавајући да објасне његов специфични облик и 
положај.  

Геолошки, Тителски брег делује једноставан, јер је састављен од леса на 
бази доњеплеистоцених и горњеплиоцених глинаца, глине и пескова 
(Милојевић,1948; 1949). Развија се у уобичајеној форми кречне песковите глине 
жуте боје која се лако дроби под прстима.  
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Истраживачи овог подручја бележе различити број слојева леса и 
погребене земље. Тако Малицки (1947) и Букуров (1948) описују три погребене 
земље и четири  леса на Тителском брегу, док Милојевић (1948) закључује да је 
лес овог платоа сложен, јер обухвата 6 лесних хоризоната који су растављени са 
пет смеђих фосилних зона (погребене земље), што је видљиво на пример на 
одсецима брега дуж десне обале Тисе. 

 Геолошка истраживања Марковић-Марјановић (1950) указала су на то да 
различити сектори Тителског брега имају различити број хоризоната леса и 
погребене (фосилне) земље. Овај аутор констатује минимум од 2 погребене 
земље и 3 леса (Мошорин, Велики Сурдук) и максимум од 7 слојева погребене 
земље и 7 слојева леса (Сурдук Дукатар на Тиси). Тако Тителски брег 
представља плато са највећим бројем слојева погребене (фосилне) земље и 
лесних хоризоната у нашој земљи.  

Милојевић (1948) објашњава дебљину лесних наслага појавом 
сукобљавања источних и западних ветрова у овом делу Војводине, који су сваки 
са своје стране доносили лесни материјал. После акумулације леса Тителски 
лесни плато је био изложен дејству различитих спољних сила које су га и 
физички и хемијски мењале, разарале и формирале нове облике, па и ове који 
данас карактеришу Тителски брег.  

Што се тиче постанка Тителског брега, не може се избећи чињеница да 
постоје различита гледишта и мишљења. Букуров је још 1953. године истицао да 
фосилна фауна леса сведочи о томе да је лес Тителског брега навејаван на 
сувом земљишту, у другој половини дилувијума, за време глацијалних фаза.  

Букуров (1971) закључује да постоји паралелизам између појава одређених 
типова вегетације и процеса који су се одвијали у глацијалним и 
интерглацијалним добима.  

Мишљења геолога су подељена када је у питању правац са ког је лес 
навејаван не само на Тителски брег и поједине делове Војводине, већ и на 
подручју Панонске низије. Углавном се ради о ставовима да су у питању ветрови 
са источноевропских степа или западни ветрови са Алпа, или да је у питању 
њихова комбинација.  

Ласкарев (1951) и Букуров (1975) износе мишљење да су горњи слојеви 
свих лесних терена (платоа и тераса) исте старости и порекла, односно да су 
покривени најмлађим лесом навејаним за време III- Würm глацијалног периода. 
Ово мишљење, бар када је подручје Војводине у питању, на неки начин потврђују 
налази Nejgebauera (1951) да горњи слојеви леса имају истоветан удео креча који 
се креће у распону од 20 % до 30 %.  

По Милојевићу (1948) «стварање бачких лесних платоа није било 
предиспонирано прелесном топографијом, као што је био случај код осталих 
лесних заравни». Лес је на бачким лесним заравнима почео да се таложи у 
равници која је у то време била под барама и малим језерима.  

Букуров (1971) сматра да је и у настанку Тителског брега прелесна 
топографија, односно «виши терен» као пречага, имао пресудну улогу.  

Усамљени положај ове лесне заравни покушали су да објасне бројни 
истраживачи (Halavacs, Cholnoky, Цвијић, Горјановић, Bula, Милојевић). Неки од 
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њих као Halavacs, Cholnoky, Цвијић и др. сматрају да је Тителски брег 
флувијалном ерозијом одвојен од североисточног дела Фрушке горе.  

Тако Volf, Halavacs и Горјановић (према Марковић-Марјановић, 1950) стоје 
на становишту да је овај плато био у вези са Земунско-Сланкаменским, а да се 
Тиса уливала у Дунав код Мошорина. Према њима Тителски брег је откинути 
источни део Фрушке горе. У ово мишљење се уклапа и схватање Цвијића да је 
Тителски брег несумњива целина са Сремским лесним плочама, а да је Дунав 
својеврсна пробојница кроз лес између Тителског брега и Фрушке горе. Након 
пробијања Дунава код Лока, по Цвијићу (Букуров, 1975),  на «вишем терену» 
обавља се и даље акумулација и ствара сувоземни тј. типски лес. Уз то, он тврди 
да је тителски лес најдебљи лес наших крајева.  

Милојевић (1948) сматра да је Тителска лесна зараван настала одвојено 
од Сремске од које је одељена Дунавом и Тисом, па није са њом ни могла имати 
неке везе. Ова друга теорија о настанку Тителског брега је малтене остала 
усамљена у научним круговима.  

Букуров (1975) објашњава став Милојевића по коме је Тителски брег 
постао одвојено од Фрушкогорске лесне заравни, али под истим условима и у 
исто време. Тек касније Тиса и Дунав својом ерозијом свеле су га на данашњи 
облик. На неки начин ово је трећа, донекле компромисна теорија о настанку 
Тителске лесне заравни. Поред тога,  Букуров стоји на становишту да је ова 
субаерска творевина «добила свој усамљени облик још у првим периодима 
лесне акумулације, јер је већ у оно време била опкољена Дунавом и Тисом». 
Доказ у том смислу је и одсуство неке дуже долине која би могла да представља 
почетак неког дола из старијег периода. Тако овај аутор тврди да је још за време 
претпоследњег и последњег навејавања леса Тителски брег имао малу 
површину.  

 
Слика 5:  Лесни одсек на ком су уочљиве смеђе зоне («погребене земље» или «фосилне земље»)    

( Фото: Н. Ковачев ) 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Схватање да се река Тиса рачвала северно од платоа, обилазећи га са 
запада и истока, а Дунав са југа, тј. да је Тителски брег био острво са свих страна 
опкољено речним водама, потврђује и постојање широке мочварне долине која 
се простире од Мошорина до Гардиноваца (Хаџић, и сар., 1998).  

Новија археолошка истраживања потврђују поменута кретања Дунава 
односно Тисе, јер су код Мошорина, Шајкаша и у околини паралелно са 
насељима нађени и многобројни речни спрудови. На једном таквом спруду тј. 
речној ади касније је настало насеље Мошорин. Тиме је потврђена Halavacs-ева 
хипотеза да су Дунав и Тиса померали свој ток.  

Хаџић, Кукин и Нешић (1998) су на западној и југозападној страни у 
подножју Тителског брега утврдили распрострањена земљишта типа смонице, 
која се образују претежно на алувијалном наносу Тисе, и која се по механичком 
саставу разликују од алувијалних наноса Дунава. То иде у прилог напред изнетог 
и потврђује да је Тиса некад текла око Тителског брега. 

Уопште гледано може се са сигурношћу тврдити да је Тителска лесна 
зараван пролазила кроз три сукцесивне фазе у свом развоју. Прва представља 
језерско-барски стадијум, када је формиран лесолики слој основе. Друга, уједно и 
најдужа обухвата период стварања серија од 7 слојева леса и 7 слојева 
погребене земље. Навејавање леса је почело у плеистоцену и трајало је кроз цео 
холоцен, што је заиста дуго временско раздобље. Трећа фаза је доба стварања 
лесних тераса, старије Тителске и млађе Лочке. 

Геоморфолошке карактеристике 

 

Карта 4:  Хипсометријска карта 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Суштинска особеност Тителског брега проистиче из његових рељефних 
карактеристика. Елипсаста површина ове лесне заравни као да израња из 
околних нижих терена. Хипсометријски односи показују изразиту уравњеност 
површине платоа и универзалну заступљеност стрмих одсека и падина 
различитог нагиба на његовом ободу. Апсолутне висине околног терена крећу се 
у распону од 70 до 85 m. Међутим, на овом простору и поред малих висинских 
одступања веома јасно се могу уочити трагови деловања интензивних 
флувијалних процеса (карта 4). 

Анализом карте може се уочити да су источни и централни део платоа 
виши од осталих делова Тителског брега. Према старијим топографским картама 
Војно-географског Института (ВГИ) размере 1:50.000 највиша тачка висине 130 m 
лоцирана је уз обалу Тисе на потезу Шљука (Марковић-Марјановић, 1950; 
Букуров, 1975). Ова висинска тачка није уцртана на новијим топографским 
картама ВГИ размере 1:25.000. Највиша тачка на новим топографским картама 
има висину 128,7 m и налази се на потезу Калварија, непосредно изнад Титела. 

 

 

 
Графикон 4:  Топографски профил А-А, 

 
Графикон 5:  Топографски профил Б-Б, 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ”  
II  Oпис природних, створених и предеоних одлика 

23

На топографким профилима А-А` (Графикон 4) и В-В` (Графикон 4) 
пластично су приказане контуре рељефа Тителског брега. Пружање 
топографског профила А-А` од Мошорина на северозападу до Титела, односно 
корита Тисе на југоистоку и профила В-В` који иде од корита Тисе на северу до 
терасе између Титела и Лока на југу уцртана су на хипсометријској карти.       

Букуров (1953, 1971, 1975) указује да су после акумулације леса на 
подручју овог платоа, на заравњеној површини и на падинама, формирани 
следећи морфолошки облици: предолице, долине, висеће долине, лесне 
пирамиде, плећа, поличице, лесне шкрапе, лесни одсеци, плавине, сливци, 
одроње и сурдуци. Према мишљењу овог аутора на њихов настанак су утицали 
атмосферски талози, ветрови, рад реке Тисе, али и биљни и животињски свет као 
и антропогени фактор.  

Дебеле наслаге леса на Тителском брегу, висок садржај калцијум-  
карбоната и подземна вода на великим дубинама, предуслови су за нормалан 
ток процеса карстификације који је на овом простору био од давнина присутан. 
Тако се на овом подручју јављaју различити ерозивни карстни облици као што су 
већ поменуте предолице, долине, лесне пирамиде, висеће долине, провалије, 
плећа, поличице, сурдуци, глодине, као и двојни облици флувиокарстне ерозије. 

Од акумулативних облика присутне су плавине, сливке, одроње и други.  

Предолице или лесне вртаче су најмногобројнији морфоскулптурни 
рељефни облици на уравњеном делу  Тителског брега (Букуров, 1953, 1971, 
1975; Марковић, et al., in press). Локално становништво их зове и удолице, 
утолеглице, коћ и долине, мада су праве долине другачије настале. Предолице 
су плитка удубљења различите величине најчешће овалног (тањирастог или 
карличастог облика), али и елипсастог, осмичастог или облика издуженог у 
једном или у више праваца. У литератури се наводе и као лесне вртаче, 
здјеличаста удубљења и сл., а најновији термин суфозије уводе Кукин и 
Миљковић (1988). Због сличности са морфологијом крашких терена ова 
геоморфолошка конфигурација назива се и псеудокрашки рељеф.  

 

 
Слика 6:  Предолице или лесне вртаче доприносе таласастој конфигурацији вршног дела Тителског брега 

 (Фото: Н. Ковачев ) 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Атмосферска вода која се процеђује кроз лес тј. отиче вертикално, 
раствара кречне састојке, а због поступног засићења воде кречом овај процес у 
дубљим слојевима престаје. Услед овог процеса лес се на површини слеже, док 
се истовремено врши и ерозија растреситог материјала са страна на дно овако 
насталих улегнућа. Отуда пречник предолица достиже од неколико десетина до 
неколико стотина метара. Навод Милојевића (1948) указује да су најчешће 
предолице пречника 50-100 m и дубине од око 4 метра.  

Долине постају карстификацијом на већим дубинама и то онда када 
постоји обиље воде. Одликују их стрме стране и јак пад, због чега се вода кроз 
њих слива само током јаких киша и још више их продубљује. Паралелно са овим 
процесом одвијају се и хемијски процеси у лесу, док се слегање леса дешава по 
читавој дужини долине. Оне могу бити дуге сто и више метара, а према Букурову 
(1975) најдужа је Бусија (3 km) која се пружа северно од Горњег Титела. Спаја 
место Тител са Мошорином. Већи део године, ова и друге долине су суве и 
погодне за саобраћај (Букуров, 1953), чему погодује и њихова отвореност према 
нижем земљишту које опкољава ову лесну зараван.  

Висеће долине се стварају тамо где река подрива доње делове долина, 
тако да су резултат двојне тј. флувиокарстне ерозије. 

 

 
Слика 7:  Висећа долина на месту где Тиса подрива доњи део долине  (Фото: Н. Ковачев ) 

 

Лесна пирамида, у народу позната и као «пласт», формирана је нешто 
северније од Титела. Настала је на месту где су веома приближене две кратке 
долинице стрмог пада које и немају долинске равни. Првобитно су биле 
растављене купастом творевином која сада посматрано са тиске стране има 
излед тростране пирамиде, док издалека стварно личи на пласт сена. 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Слика 8:  Лесна пирамида у народу позната као "пласт" ( Фото: Б. Буторац ) 

Плећа или плећ, како их зову становници Шајкашке, представљају благе 
падине тителског брега настале у одсусутву вертикалних одроњавања. Свој 
изглед дугују чињеници да је обурвани материјал покривен денудованим лесом, 
па самим тим нема ни стрмих одсека. Плећа су константно изложена променама 
због слегања земљишта, тако да се обично на њима јавља геоморфолошка 
творевина звана поличице. 

 
Слика 9:  Поличице – геоморфолошка творевина, карактеристична за блаже падине Тителског брега     

( Фото: Н. Ковачев ) 

Поличице издалека личе на степенице по благим падинама ове усамљене 
заравни. Настају тако што се услед непрекидног слегања земљишта јављају 
паралелне хоризонталне пукотине дуж којих се тло степенасто спушта. Дуге су по 
неколико десетина метара, високе до 50 cm а широке 10-20 cm. Поред 
атмосферске воде у њиховом настанку значајну улогу је имала стока, пре свега 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

овце које се широм овог брега вековима напасају. Ређе су у питању и говеда. 
Стока је током испаше користила ове «поличице» као стазе са којих је лакше 
долазила до траве на стрмим теренима између две суседне хоризонталне 
бразде («стазе»). Она их је све више утабавала (утапкавала) својим кретањем па 
и удубљивала и тако омогућавала задржавање воде у њима након падавина. 
Вода је на таквим местима перманентно обављала физичко-хемијске процесе, а 
резултат је видљив и пролазнику издалека.  

Лесне шкрапе су према Букурову (1971) присутне на стрмим одсецима 
Тителског брега. Настају радом атмосферских вода. То су вертикална удубљења 
различите ширине, дужине и дубине. Поменути истраживач је нашао западно од 
Титела лесне шкрапе које су дуге 2-7 m, широке до 2 m а дубине до 50 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Слика 10:  Лесне шкрапе на стрмим одсецима Тителског брега  

 ( Фото: Н. Ковачев ) 

Провалије су настале су под утицајем 
велике количине воде која се вертикално слива 
у периферним деловима анализиране лесне 
заравни. То значи да с  резултат само дубинске 
ерозије и зато истраживачи који су их 
описивали наглашавају да обично подсећају на 
«кањоне». Оваква једна провалија постоји и у 
самом насељу Тител, а то је улица Петефи 
Шандора по наводима Букурова (1975). 

у

 

 
 
 

Слика 11:  Вертикално цепање леса је једна од најчешћих појава у 
обликовању леса на подручју Тителског брега  

( Фото: Н. Ковачев ) 
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Лесни одсеци су резултат карстне ерозије лесних наслага. Вертикална 
капиларност лесних складова, која се атмосферским талозима проширује, 
омогућава да се типичан лес уздужно цепа. Када се у вертикалне цевчице сручи 
већа количина воде ствара се прво пукотина. Касније се одељена маса одваја и 
пада наниже, поготово ако је подлога наквашена водом. Коначан резултат су 
стрми, високи «зидови» који опкољавају Тителски брег са источне и 
североисточне стране. 

За разлику од наведених, следеће три врсте геоморфолошких облика су 
резултат акумулационе ерозије.  

Плавине настају на излазима из сурдука. Њихове димензије су 
пропорционалне величини сурдука. Налазе се и на крајевима долина које се 
спуштају са Тителског платоа у нижа алувијална земљишта. Сва насеља око 
Тителског брега подигнута су на ободу Тителског брега тј. на плавинама. Букуров 
(1975) наводи да најмоћнију плавину има Бусија и да је велики део тителске 
терасе део ове плавине.  

Сливци се јављају у доловима, долинама и око лесне заравни, а 
представљају лес који је денудован са нагнутих страна.  

Одроње представља стрме лесне одсеке настале на местима где река 
подрива лесне наслаге.  

 

Слика 12: Одроње настало акумулативном ерозијом ( Фото: Н. Ковачев ) 

Лесне пећине су најатрактивнији облици лесног рељефа на Тителском 
брегу. Највећа лесна пећина види се на лесном одсеку напуштеног копа старе 
тителске циглане. 

Сурдуци представљају полигенетске рељефне форме. Настали су радом 
људи у спрези са природним факторима. Пролажењем кола, коња и друге стоке 
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кроз поједине долине Тителског брега спиран је и устињаван горњи хумусни 
хоризонт. Тако је лес огољен и изложен атмосферским водама које се кроз њега 
цеде и убрзавају карстификацију. Од укупно 68 сурдука највећи је Тителски 
сурдук или Бусија, чија дужина прелази 2 km, а ширина износи и до 250 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13: Сурдук Дукатар близу Мошорина ( Фото: Н. Ковачев ) 

Обликовању сурдука допринела је и изражена циркулација ветрова. 
Сурдуци представљају уске сеоске путеве. Оне који су мањи и уски тако да кроз 
њих може проћи само стаза, народ зове «просек», «сурдучак» или «сурдучњак». 

Тителска лесна тераса представља фрагмент Бачке лесне терасе. 
Налази се јужно од Тителског брега. Има облик троугла чија је основица окренута 
ка месту Лок, док је на њеној источној половини изграђен Горњи Тител. Њена 
ширина је мала, (просечно 1,5 km) јер је на северу омеђена стрмијим косама 
Тителског брега. Просечна надморска висина ове терасе износи 84 m. Букуров 
(1953) износи став да је ова тераса акумулативно-ерозивног порекла. Према 
њему «она је нееродирани део који је током Würm-a III акумулиран у поширокој 
дунавској равни између Тителског брега и Фрушке горе, и служи као доказ да је 
Дунав туда и раније отицао и да није обилазио Тителски брег.»  

Алувијална раван Тисе је веома неуједначене ширине и облика у целом 
доњем току. Најужа је између Титела и Перлеза, свега 6 km (Букуров, 1971). Зато 
је народ Шајкашке од давнина на овом месту прелазио немирну Тису. Поменути 
аутор наводи да је »за време Диоклецијана и Трајана, Тиса обилазила са 
југозападне стране Тителски брег и скретала према југоистоку, искоришћујући 
стари дунавски ток». На уздужном профилу алувијална раван код Титела износи 
76 m. Алувијална раван је флувијалног порекла и састављена је од пескова, 
речног муља и глине.  

Корито Тисе належе уз саму источну ивицу Тителског брега и приликом 
високих вода интензивно је еродира.  
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II 1.3.   Геoлошке одлике  

Тителски брег и његова непосредна околина изграђени су од стена 
квартарне старости. Сагласно глобалним квартарним палеоклиматским 
флуктуацијама, мењао се и палеогеографски лик простора који захвата данашња 
Војводина. На графикону (графикон 6) приказана је  подела и оквирна 
хронологија палеогеографских етапа и доминантних палеогеографских процеса 
који су се одвијали током квартара на територији Војводине (Марковић, 2000). 
Поменуте палеоклиматске промене пресудно су утицале на одвијање природних 
процеса, тако да сваки од хладних, односно топлих периода представља засебну 
хроностратиграфску јединицу (Марковић, et al. in press). 

 

 
 

Графикон 6:  Шема одвијања палеогеографских процеса током квартара на територији Војводине 
(Марковић, et al. in press) 

 

У падини Тителског брега спорадично је откривена седиментна серија 
хетерогених седиментолошких и литолошких карактеристика. Према подацима 
које наводи Марковић-Марјановић (1967) ови седименти у себи садрже остатке 
шкољке Corbicula fluminalis. Слојеви са овим руководећим фосилом 
представљају речно-барске наслаге које су на простору Војводине таложене од 
позног плиоцена до средњег плеистоцена, када је ова шкољка дунавским речним 
системом мигрирала ка јужном ободу Каспијског језера и Туркестану где и данас 
живи као рецентна врста. У асоцијацији са Corbicula fluminalis најчешће се срећу 
врсте Viviparus diluvianus, Fagotia esperi, Thedoxus danubialis и Amphimalania 
holandri (Стевановић, 1977). 

Изнад поменуте лесно-алевритичне серије акумулиране су моћне лесно-
палеоземљишне наслаге висине од 35 до 55 m. Лесно-палеоземљишне секвенце 
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Тителског брега су формиране током млађег дела средњег плеиостоцена, 
наизменичним смењивањем еолске акумулације током хладних и педогенетских 
процеса током топлих палеоклиматских фаза. 

Лесни хоризонти представљају прашинасте наносе које су снажни 
глацијални ветрови депоновали у периглацијалним областима. Реконструкција 
прилика које су владале током акумулирања лесних наслага указује да се 
палеоеколошко окружење мењало у распону од тундре до оскудне степе (Kukla, 
1975). Акумулација леса је прекидана у условима топле и влажне 
интерглацијалне климе, када су формирана фосилна земљишта. Захваљујући 
томе, у лесно-палеоземљишним секвенцама Тителског брега је сачуван 
сензибилан и веома поуздан палеоклиматски запис формиран током последњих 
приближно 600.000 година (Марковић, et al. in press). 

Литолошка грађа профила Дукатар код Мошорина је приказана од стране 
различитих аутора (Марковић-Марјановић, 1967; Bronger, 1976; Singhvi et al. 
1989; Зеремски, et al., 1991). Приметна је значајна подударност наведених описа 
лесно-палеоземљишних секвенци профила Дукатар.  

Међутим, схватања о хроностратиграфији лесно-палеоземљишних наслага 
Тителског брега се значајно разликују. Марковић-Марјановић (1972а, 1972b) је 
приказала стратиграфску шему по којој прво фосилно земљиште (рачунајући од 
топографске површине) одговара палеопедолошким творевинама Strifild B 
(Paudorf) у Аустрији или чешком PK I. Друго фосилно земљиште, мркоцрвенкасти 
чернозем, одговара горњем делу аустријског Strifild-а A и чешког PK II. Трећи 
двочлани педокомплекс је еквивалент најстаријем интерстадијалу вирма. 
Четврти двочлани педокомплекс је настао током интерстадијала рис I-II, а пети 
педокомплекс би одговарао великом интерстадијалу миндел-рис. Према 
немачком педологу Бронгеру (Bronger, 1976) палеземљишта F2, F3 и F4 лесног 
профила Стари Сланкамен формирана су током вирма. Марковић-Марјановић 
(1972a, 1972b) за еквивалент интерглацијала рис-вирм сматра двочлани 
педокомплекс који одговара палеоземљиштима F4 и F5 Бронгерове 
номенклатуре. За разлику од ње, Бронгер сматра да је током последњег 
интерглацијала формирано фосилно земљиште F5. Поменута 
хроностратиграфска шема је модификована након термолуминисцентног 
датирања (TL) тако да палеоземљиште F2 одговара маринско изотопском 
стадијуму MIS 5a, док је педохоризонт F3 формиран током интерглацијала рис-
вирм (Singhvi et al., 1989).  Упоредна анализа резултата до којих су дошли Сингви 
и сарадници (Singhvi et al., 1989) и Зеремски и сарадници (1991) показују значајна 
одступања. Датирање палеоземљишта F2 (S1) и леса изнад њега су готово у 
потпуности сагласни. Међутим, резултати датирања за све остале лесне и 
палеоземљишне секвенце у великој мери одступају. У светлу нових сазнања 
пелеомагнетне и δO18 стратиграфије, Бронгер и сарадници (Bronger et al., 1995, 
1998) износе нове информације о хроностратиграфији лесно-палеоземљишних 
секвенци  (Марковић, et al. in press).  

Према овим резултатима палеоземљиште F7?,8?  лесног профила Дукатар у 
Мошорину одговара педокомплексу S5 у кинеским лесним профилима, односно 
педокомплексима PK V и PK VI лесног профила Карамајдан у Таџикистану, чији 
су временски еквиваленти MIS 13, 14 и 15 SPECMAP (Imbrie, et al., 1984) 
палеоклиматског модела који оквирно одговарају временском интервалу од 
478.000 до 620.000 година уназад. Прелиминарни резултати истраживања амино-
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ацидо (ААR) релативне геохронологије презентовани у овој студији потврђују ово 
становиште (Oches, E.A., усмено саопштење) (Марковић et al., in press). 

Табела 6:  Хроностратиграфски модели лесно-палеоземљишних секвенци профила Дукатар у Мошорину  
(Марковић, et al. in press) 

Bronger 
(1976) 

Singhvi  
et al. 

(1989) 

Bronger &
Heinkele 
(1989) 

Зеремски 
и сар. 
(1991) 

Наш модел 
Our model 

литологија 
lithology 

Алпска 
стратиграфија 

Alpine sudivision 
MIS MIS MIS 

Литологија 
Lithology 

MIS 

F2 5a 5a 5а S1 5 
F3 5e 5e 5c S2 7 
F4 

Вирмска 
палеоземљишта 
Würm paleosols 

W   5e S3 9 
F5 R-W  9 или/or 11 7 S4 11 

F7?8?   13-15 9 S5 13-15 
 

Интересантно је истаћи да се између палеоземљишта S3 и S4 на 
локалитетима Фелдвар и Дукатар уочен слој тефре, вулканског пепела богатог 
пироксенима и фелдспатском и кварцном прашином. Слични вулкански продукти 
се срећу и у лесним наслагама Мађарске, где су познати под именом БАГ тефра 
(Horvath, 2001). 
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Графикон 7:  Палеоклиматски показатељи: учешће глине (< 5 μm), средње и крупнозрни песак (> 44 μm), магнетни 
сусцептибилитет и геохемијски индекси Ba/Sr и глина/Al  (Bokhorst et al., in preparation). 
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Посебно су значајни резултати истраживања лесно-палеоземљишних 
секвенци последњег глацијалног циклуса која су изведена у високој резолуцији. 
Детаљна мерења вредности магнетног сусцептибилитета, гранулометријског 
састава, учешћа карбоната и геохемијских карактеристика обављена су на сваких 
5 m, на 20 m моћном профилу старе циглане код Титела. Апсолутно датирање 
лесно-палеоземљишних секвенци је изршено применом методе оптички 
стимулисане луминисценције (OSL). Резултати ових истраживања показују један 
од најдетаљнијих архива палеоклиматских колебања на европском копну током 
последњих приближно 130.000 година (Bokhorst et al., in preparation). 

Наведени подаци показују неуобичајену моћност лесно-палеоземљишних 
секвенци на појединим локалитетима Тителског брега. Према досада познатим 
литературним подацима лесни профил код старе тителске циглане представља 
један од најдетаљнијих палеоклиматских и палеоеколошких записа на европском 
копну током последњег глацијалног циклуса (Марковић, et al., in press). 

На основу приказаних најновијих резултата истраживања, који указују на 
велику перспективу даљих проучавања лесно-палеоземљишних секвенци 
Тителског брега  (Марковић, et al., in press), досадашњи резултати истраживања 
апострофирају Тителски брег као један од најзначајнијих европских локалитета 
за проучавање палеоклиматске и палеоеколошке еволуције средњег и горњег 
плеистоцена. 

Суштинска особеност Тителског брега потиче како из његових рељефских 
карактеристика, тако и моћности поменутих лесних складова. Лес делује попут 
фине жућкасте прашине која се лако дроби под прстима. Механички састав леса 
по Нејгебауеру (1952) чине ситан песак, калцитна прашина и разни минерали. 
Пребогат је калцијум карбонатом (кречом). Атмосферске воде које се цеде кроз 
лес испирају тај креч. Горњи слојеви садрже мање калцијум карбоната (3 – 15 %), 
а доњи много више (16 –28 %). Доказ за то, поред података педолошких анализа, 
су и специфичне творевине у виду тврдих, кречних конкреција познатих као 
«лесне луткице». Обилато се јављају у дубљим хоризонтима. Њихова величина 
је различита. Тако Букуров (1975) као највеће помиње лесне луткице нађене 
северно од Титела дужине 40 до 50 cm и тешке од 800 gr до 2 kg. Оне се 
формирају таложењем креча у цевастим шупљинама које су настале 
продирањем корења зељастих и дрвенастих биљака у лес. Током одроњавања 
падина и стварања стрмих одсека лесне луткице постају видљиве.  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 14: Стварање лесних луткица на 
подручју Тителског брега                             
( Фото: В. Хабијан-Микеш) 
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То је нарочито уочљиво у источном делу Брега где Тиса еродира терен и 
огољује лес који обилује лесним луткицама.  

 

Слика 15: Обала Тисе код Мошорина »пошљунчена» лесним луткицама ( Фото: Н. Ковачев ) 

Тако оне постају уочљиве и путницима намерницима и бројним 
научницима, који су радили на овом подручју и широм Панонске низије. Од тих би 
поменули Адама Малицког који 1946. године помиње и лесне одсеке високе 55 m 
са уделом креча од 22%. Он указује да захваљујући томе и «моћности растворног 
процеса, у подножју Тителске узвишице срећу се у масама конкреције које се не 
могу видети на другом месту и које подсећају на камење моренског шљунка». 
Њихова величина је изузетно велика, али има и мањих, па и веома ситних. Услед 
сталног подлокавања Тиским водама долази до њиховог спирања у реку, а након 
опадања и повлачења воде остају обале «пошљунчене» невероватним облицима 
лесних луткица накнадно углачаних радом Тисе.  

Геонаслеђе Тителског брега 

Захваљујући великој концентацији облика, појава и процеса 
геодиверзитета на овом јединственом простору, димензијама и фреквентности 
појављивања, лесни морфоскулптурни облици Тителског брега представљају 
један од најбољих полигона за проучавање лесног рељефа у Европи. Такође, 
комплетност и знатна моћност лесно-палеоземљишних секвенци сврстава ову 
лесну зараван у ред најкомплетнијих архива палеоклиматских и палеоеколошких 
збивања у овом делу Евроазијског копна. 

Као објекти геонаслеђа Тителског брега на основу резултата досадашњих 
истраживања издвојени су:  
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 Простор између сурдука Феудвар и Дукатар - зона са најкомплетнијим 
лесно–палеоземљишним секвенцама и видљивим хоризонтом  БАГ тефре. 

 Лесни профили уз обалу Тисе, од Рогулићевог сурдука до Старе циглане - 
са ултрамоћним лесним хоризонтом навејаним током последњег глацијала 
и великим диверзитетом лесних геоморфолошких микрооблика. 

 Потез Калварија, изнад Титела – са великом лесном пирамидом (локални 
назив: Пласт или Тањир). 

 Велики сурдук код Мошорина – са врло моћним лесним хоризонтима 
навејаним током последња два глацијална периода. 

 Појас кратких сурдука и плавина, између Вилова и Мошорина. 

 Сурдуци великих димензија: Стражилово код Вилова, Грац и Топола код 
Лока и Бусија код Титела.  

 Велика терасирана плавина код Титела. 

Лесни седименти покривају око 10% површине копна у свету и имају 
јединствено распрострањење на простору Евроазије, Северне и Јужне Америке и 
Новог Зеланда. Знатна моћност и континуирана седиментација лесно–
палеоземљишних секвенци, условиле су да је у њима сачуван један од 
најдетаљнијих плеистоцених палеоклиматских записа (Heller, Evans, 1995). Стога 
су поједини лесни профили широм света заштићени као својеврсни објекти 
геонаслеђа. Тако се нпр. лесни профил Долни Вестолнице код Павлова у Чешкој 
окликује посебним статусом заштите у оквиру подручја која се налази на 
UNESCO-вом Попису светске баштине, Програм MAB као резерват биосфере. 
Тренутно се у Кини спроводи опширна акција идентификације и дефинисања 
облика заштите најзначајнијих лесних профила (Guo,усмено саопштење). 

У Србији је заштићен један лесни профил у сурдуку између Старог и Новог 
Сланкамена, а у поступку заштите је и лесни профил Чот код Старог Сланкамена 
(Марковић и сарадници, 1998). 

Најзначајнији проблем заштите лесних наслага проистиче из «конфликта 
интереса»  између економске експлоатације и заштите, односно чињенице да лес 
представља матични супстрат најпродуктивнијих типова земљишта, те да је 
одлична сировина за производњу грађевинског материјала. Због тога је на 
пример један од најзначајнијих локалитета и свету, Червени Копец код Брна 
(Kukla,1975, 1977, 1978; Kukla, Cilek, 1996), заштићен као споменик природе тек 
након што је потпуно девастиран.  

Ништа мањи проблем не представља и непостојаност лесних облика 
рељефа, узрокована слабом отпорношћу лесних седимената на ерозију.  

 

II 1.4.   Хидрографске одлике  

Према Марјанову (1971) испред Тителског платоа дуго су биле растоке 
тиских и дунавских вода. О томе сведочи и право корито образовано у самом 
подножју платоа у ком се данас налазе делови села Лок, Вилово и Мошорин. Он 
наводи да се на карти Шајкашке из 1764. године, када Дунав и Тиса још нису 
имале регулисан ток, виде њихове широке инундације и рукавци. На овој карти се 
на брегу код Вилова и Мошорина уочавају и мањи шумски комплекси.  

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Од већих река у окружењу Тителског брега треба поменути Дунав, Тису и 
Бегеј, а недалеко је Јегричка. Најзначајнија је свакако Тиса. Ћурчић (1998) 
наводи да потоци као хидролошке појаве «...нису карактеристични за 
геоморфолошке чланове који окружују Тителски брег.» На читавом подручју 
Тителског брега нема ни једног потока и ни једног извора.». У подножју брега је 
једини извор у окружењу – «Водице». 

Опште је познато да су на 
инундационим равнима Дунава и 
Тисе језера и баре углавном 
флувијалног порекла. Међутим, у 
ужем окружењу Тителског брега 
пажњу заслужују другачије 
настала В овачка језер ихове 
басене су у један мах издубили 
поплавни таласи ( тзв. «провале») 
и то за време велике поплаве 
1895. године (Ћурчић, 1998).  

 

ил а. Њ

 

Слика 16: Поглед са Тителског брега на
р

 

рва издан дубоко је испод површине земље на Тителском брегу, тако да 
подзем

егулисана у периоду 1850-1875 године. Нешто касније (1868-
1872) 

 

није
 

Тителског брега на сустицају две велике реке, Тисе и Дунава,  
доприноси ублажавању климатских екстрема. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

еку Тису и низине Баната са рибњацима    
(Фото: В. Хабијан-Микеш) 

П
не воде практично немају утицаја на вегетацију. Сви плитки бунари на 

подручју Шајкашке у укружењу Тителског брега се напајају водом из ове прве 
издани. На самом Тителском брегу су се међутим користили копани (зидани) 
бунари који су велике дубине (Марјанов, 1971). Ниво издани се налази на котама 
75 до 95 m дубине.  

Река Тиса је р
су подигнути одбрамбени насипи око Шајкашке што је значајно изменило 

дотадашњи водни режим. Према поменутом аутору високи водостаји су 
учестали, дуже трају и много су виши него пре регулације. Насупрот томе ниски 
водостају су нижи од ранијих, а јављају се као и некад током зиме или у јесењим 
месецима. Што се тиче наводњавања оно и није било планирано на 
истраживаном подручју, јер Тителски брег  ни мало привлачан за 
наводњавање. 

Локација 
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II 1.5. 

ашке, је умерено-континентална и 
дручју не одударају много од оних широм Војводине. 

Према

 

За општу јановић (1983/I) 
навод податке метеоролошке станице са Римских Шанчева (јужна Бачка), на 
основу

 –
1,3 C. 

 и северозападни и западни ветрови. Кошава 
која до

  Климатске одлике  

Клима Тителског брега, као и целе Шајк
климатске појаве на овом по

 Милосављевићу и Тодоровићу (1971) то је тип климе карактеристичан за 
макроклиматско подручје Панонске низије. 

Слика 17: Доњи ток реке Тисе недалеко од Титела ( Фото: Н. Ковачев ) 

карактеризацију климатских карактеристика Сто
и 
 којих презентира и климадијаграм по Walter-у. Овај климадијаграм 

показује одсуство сушног периода и присуство полусушног периода током лета и 
с почетка јесени. Просечна количина падавина је 602 mm. Најмање падавина је у 
октобру (33 mm), док је њихов максимум у јуну месецу (82 mm). Лети кише падају 
обично у виду пљускова те велики део испари. Дешава се да укупна месечна 
количина атмосферских талога падне у току само једног дана. Крајем пролећа и 
почетком лета има довољно падавина што је значајно за развитак вегетације.  

Средња годишња температура ваздуха износи 10,9 оC. Најтоплији је месец 
јул са средњом месечном температуром око 21,5 оC, а најхладнији јануар са

о Због наглашеног континенталног карактера клима Тителског брега се 
одликује великим температурним колебањима. Зиме су оштре и хладне, а лета 
топла и сува, мада повремено долази и до одступања. Рани мразеви се 
појављују најчешће крајем октобра, док су позни мразеви регистровани током 
априла, ређе и почетком маја.  

На подручју Тителског платоа најчешће дува кошава-југоисточни ветар 
најјачег интензитета. Јављају се

лином Дунава продире из Влашке низије појачава континенталност климе, 
док је јужна ваздушна струјања као и она из средње Европе ублажавају. Тако је 
клима овог подручја умерено-континентална тј. панонска, што је од посебног 
значаја за укупан живи свет Тителског брега. 
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II 1.6.   Педолошке одлике  

Миљковић (1971), односно Живковић и коаутори (1972), указују да 
елског брега чине два основна типа: иницијално 

земљи

дебљине свега неколико центиметара се скоро не 
разли  стрмим теренима на којима је 
израж   

минантни тип земљишта на Тителском брегу. Настао је у сувом и 
топлом

га и све искошеније рељефске облике који опасују овај 
брег. 

е р  

земљиште на подручју Тит
ште на лесу и чернозем, док је у окружењу  југозападно од Титела 

констатована ливадска црница карбонатна на лесној тераси, а уз реку Тису 
алувијално земљиште.  

Иницијално земљиште на лесу (сирозем) 

Ово земљиште 
кује од матичног супстрата. Јавља се на
ена ерозија. По механичком саставу је иловача или глиновита иловача са 

14-16% креча. Једино је код места Вилово забележено потпуно одсуство креча. 
Местимично развијена вегетација доводи до педогенезе на матичном супстрату. 
Отуда је и нагомилавање хумуса мозаично, због чега хумусни хоризонт није 
континуиран. Количина хумуса је веома ниска (испод 1%), а реакција средине 
неутрална до слабо алкална, што се опет одражава на карактер оскудне 
вегетације.  

Чернозем карбонатни (мицеларни) на лесном платоу или степска 
црница је до

 добу бореала у условима степско-континенталне климе. Развијен је на 
типском лесу овог платоа, па су им и особине веома сличне с тим што га одликује 
већи удео глине. По механичком саставу је претежно иловача или лака иловача. 
Одликује га мрвичасто-грудваста и ситнозрнаста структура. То је резултат с једне 
стране утицаја некадашње степске вегетације, а с друге стране снабдевености 
довољном количином минералних и органских материја и погодним саставом 
хумусних материја. Ови услови су створили чернозем идеалне структуре са 
добрим ваздушним, водним, топлотним и биолошким режимом. Типична хемијска 
особина овог чернозема је карбонатност од саме површине, а њена 
процентуална вредност је у складу са мезо- и микрорељефом тј. са условима 
испирања калцијум карбоната. Миљковић (1971) указује на висок удео карбоната 
у површинском слоју (2,70-19,34%) који се повећава са порастом дубине чак на 
38%. Због наведеног, пропорционално са повећањем дубине расте и алкалност. 
Чернозем карбонатни мицеларни спада у дубоке педолошке творевине, а 
истовремено у земљиште највеће производне вредности не само на подручју 
овог платоа већ и у целој Панонској низији. Његове добре производне особине 
потичу од карбонатности, повољне реакције земљишта и значајног присуства 
хумуса (посебно азота). Једина непогодност за обраду су различити облици 
рељефа на којима се ствара чернозем карбонатни мицеларни на лесном платоу.  

Чернозем еродирани  

Овај плитки тип земљишта покрива горње облике израженог макрорељефа 
на платоу Тителског бре

Његова појава је резултат сукцесивног дејства ерозивних процеса 
(Живковић и сар., 1972). Хумусни хоризонт је мање моћности. Редукован је 
ерозивним радом воде и ветрова и углавном дебљине 10 до 15 cm. Због 
испирања хумуса одликује га светлосмеђа боја. По механичком саставу је 
претежно иловача или песковита иловача која је у површинском делу 
ситногрудвичасте а у доњем делу зрнасте структуре. Удео карбоната је висок, 
нарочито у површинском делу где износи врло често и преко 20%, тако да је 
реакција чернозема роди аног јаче алкална (pH је преко 8,50). Према подацима 
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из литературе (Живковић и сар., 1972; Миљковић, 1971) што је већи степен 
еродираности то је мања дебљина хумусног слоја. Истовремено механички 
састав овог земљишта постаје лакши, тј. све више сличан лесу (глиновита 
иловача). Највећа моћ ретенције воде је у горњим слојевима. С обзиром на 
напред поменуте орографске карактеристике овог платоа, на ком вода отиче 
површински по нагибима, никада не долази до инфилтрације целокупних 
падавина.  

Од хемијских својстава, поред карбонатности, значајна је и повољна 
реакција земљишта (која се креће од неутралне до слабо алкалне), док је 
количина хумуса, а сразмерно томе и азот, због ерозије врло мала (до 3%).  

г на 
 испрани или излужени чернозем. Из назива се 

а генеза повезана директно са процесом испирања 
карбон

им тим се 
одлик

  0

статован је на јужним падинама Тителске лесне заравни и то увек на 
орфолошким творевинама. Развијен је у виду 
је карбонатна иловача или чак глиновита 

илова

Чернозем бескарбонатни  

Представља један од варијетета чернозема карбонатног мицеларно
лесном платоу. Назива се још
може закључити да је његов

ата у условима наглашенијег утицаја атмосферских вода (јаче кише, нагло 
топљење снега, чему доприносе и воде са конвексних површина).То истовремено 
значи и да је настао услед јачег влажења акумулативно-хумусног дела нарочито 
на теренима пространог платоа Тителског брега где се смењују већа или мања 
удубљења и поменутог процеса испирања чернозема карбонатног (мицеларног). 
Калцијум-карбонат је испран до дубине 30-40 cm, а у неким случајевима и из 
целог акумулативног слоја. Значајно је да паралелно са испирањем креча 
почиње и распадање силиката, те је повећан проценат глине. Тако је изменом 
структуре типичног чернозема створен бескарбонатни чернозем.  

Развија се углавном на ободним деловима платоа или у виду флека на 
самом платоу. Овај чернозем је тежег састава због спирања, наношења или 
таложења најситнијих делова са околних виших површина. Сам

ује дубљим, супермоћним хумусним хоризонтом који је тамносмеђ и 
приметно финијег механичког састава због минералних и органских састојака. 
Одуство креча у хумусно-акумулативном хоризонту условило је нижу pH 
вредност која одговара неутралној или слабо алкалној реакцији (7, -7,4). С друге 
стране у дубљим слојевима се секундарно јављају кречне конкреције –лесне 
луткице.  

Чернозем карбонатни заруђени  

Кон
добро оцедитим и осунчаним геом
флека. По механичком саставу 

ча, лакшег састава, те је по особинама близак матичном супстрату. 
Одликује се највећим присуством ситног песка. Садржај карбоната је још доста 
висок (6-16 %) упркос томе што је процес климатско-орографске деградације –
заруђивања (тј. огајњачавања) знатно одмакао. Сачувана је и алкална реакција 
земљишта. Водно-физичке особине су сличне особинама типског чернозема, а то 
значи да је и чернозем заруђени карбонатни добре процедљивости и порозности, 
те је његов водни режим релативно добар. По Nejgebaueru (1951) представља 
прву фазу деградације чернозема коју сем испирања креча одликује и распадање 
примарних минерала и образовање слободних фероксида. Посматрано шире, на 
просторима Војводине, посебно на Фрушкој гори и њеној лесној заравни где је 
присутна стална сукцесивна проградација шумске вегетације, ово би била само 
једна фаза у деградацији чернозема чији би крајњи продукт био чернозем 
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огајњачен. Он није констатован на Тителском платоу, што је вероватно у тесној 
вези са чињеницом да на њему доминира зељаста вегетација ливадско-степског 
карактера.  

Ливадска црница карбонатна на лесној тераси  

Констатована је на простору Тителске лесне терасе. Иначе спада у 
. У њеном стварању основну 
 која је на 200-300 cm дубине. 

Уколи

 65 cm а ређе и до 80 cm. 
Карбо

 истраживаном подручју. 
рих појаса у полоју Тисе. Настао је услед 

. Његова слојевитост је одраз стихијске 
активн

Близина Тисе доприноси ублажавању климатских екстрема на појединим 
ког брега. ”Питомија” клима влада и у сурдуцима 

 Насупрот томе, стрми одсеци отворени ка Тиси и 
највиш

Тителског брега, најзначајније су свакако типичине степске врсте којима на 

најраспорострањенији тип земљишта у Војводини
улогу је одиграо рељеф и близина подземне воде

ко се воде нађу ближе површини након њиховог испаравања у 
површинском слоју се акумулира калцијум-карбонат.  

Ливадска црница је земљиште ситно-грудвичасте и мрвичасте структуре, 
које врло добро прима и задржава воду у својим порама, а при том садржи 
довољно ваздуха. Хумусни хоризонт је дебљине око

нати су регистровани са 10%, мада се њихова количина повећава са 
близином подземних вода које садрже доста калцијум бикарбоната. Реакција pH 
је 7,7 - 8,7% што указује да је ово алкално земљиште.  

Алувијална земљишта уз Тису  

Овај тип земљишта заузима малу површину на
Јавља се у виду ужих или ши
периодичног плављења речне воде

ости воденог тока која није престала ни данас, када постоје насипи за 
одбрану од поплава и када је ток реке делимично регулисан и диктиран радом 
бране на Тиси, узводно, код Новог Бечеја. Тако се зависно од брзине кретања 
воде таложи различити материјал. При бржем кретању воде таложи се грубљи, 
песковити материјал, а у другачијим условима водног режима материјал финијег 
састава: минерални и органски муљ као и разни микроорганизми. На оваквом 
супстрату је образован забарени и бескарбонатни алувијум. Миљковић (1971) 
указује, такође, да су потиски алувијуми нешто тежег механичког састава од 
дунавских. Физичка својства алувијалних земљишта зависе од механичког 
састава, минералошког састава наноса као и изражености педогенетских 
процеса. Алувијална земљишта песковито-иловастог састава имају повољан 
водни, ваздушни и топлотни режим тј. врло повољна физичка својства. 
 

II 1.7.   Флористичке одлике  

орографским облицима Тителс
који су заштићени од ветрова.

и делови Тителског брега на сталном су удару источног ветра-кошаве, који 
потенцира континентални карактер климе на овом подручју исто као и широм 
Војводине. Последица оваквих климатских услова је специфичан и разнолик 
биљни свет на падинама Тителског брега, често реликтног карактера. Треба 
напоменути да је вршни, заравњени део платоа који је био приступачан човеку и 
погодан за обраду, већ вековима под културама. Због тога су само на блажим 
или стрмијим падинама и лесним одсецима очуване биљне заједнице које по 
свом карактеру припадају фрагилним типовима екосистема, а чију грађу одликују 
биљне врсте различитог степена угрожености.  

Када је у питању флора и сагледавање карактера тока флорогенезе 
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пример припада бабалушка (Sternbergia colchiciflora). Поред бабалушке, која је 
важна као реликт ксеротермног доба – бореала, налазе се и: патуљаста перуника 
(Iris pu

а разноврсност на падинама Тителског брега 
условила је и висок степен диверзитета флоре. Сем поменутих ретких биљака на 
овом подручју су расле још неке врсте које заслужују пажњу са аспекта заштите и 
унапре ство 
човека је резултирало наглашено ијом правегетације и нестанком 
еких врста. Тако је на Тителском брегу још у првој деценији овог века расла 
врста 

) који на Тителском брегу констатује изузетно ретку врсту Alyssum 
ifolium. Тај његов податак је представљао једини налаз  таксона у овом 
одручју и у нашој земљи уопште. У протеклих пола века ниједном није потврђен, 

mila), гороцвет (Adonis vernalis), Валдштајнов лук (Allium rotundum subsp. 
waldsteinii), као и критични угрожени таксони Allium atroviolaceum 
(тамнољубичасти лук), Bassia sedoides (бобовњаста трноплодка) и Sysimbrium 
polymorphum (прутасти осак).  

 

 

Наглашена екосистемск

Слика 18:  Касно пролећни аспект степске вегетације (у првом плану Astragalus onobrychis )  (Фото: В. 
Хабијан-Микеш) 

ђења стања њихових популација. Са друге стране дугогодишње прису
м деградац

н
Alyssum linifolium. Одатле је заувек ишчезла. Ради спречавања понављања 

овог случаја код врста које су на прагу ишчезавања, очекујемо што скорију 
законску заштиту подручја Тителског брега у целини као заштићеног подручја. Да 
за то има основа показују резултати урађене валоризације геоморфолошких и 
ботаничких вредности овог лесног платоа, док су остале вредности у фази 
проучавања.  

 

ФЛОРИСТИЧКО БОГАТСТВО И РАЗНОВРСНОСТ  

Флору Тителског брега проучавали су бројни ботаничари. Први писани 
подаци, према нашим сазнањима, постоје у раду Zorkóczy –а (1896), затим 
Prodán-а (1915
lin
п
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зла не само са Тителског брега него и 
из наш

монографског типа. 

, 
хорол

Слика 19: Источне падине брега са гороцветом  (Фото: В. Стојшић) 

 

Гороцвет  (Adonis vernalis) (Фото: Б. Буторац) 

па се претпоставља да је ова врста ишче
е флоре. У флори овог лесног платоа више не расте орхидеја Ophrys 

sphegodes (Prodán ap. Kovács, 1929). У међувремену на овом платоу је 
ботанизирао и познати мађарски ботаничар Jávorka (1925).  

У периоду од преко 50 година настаје вакум тако да се наредни подаци о 
флори Тителског брега појављују тек осамдесетих година и то у радовима 
Обрадовић (1981), Обрадовић и Будак, (1980), Ђурчјански (1980), Станојев и 
Парабућски (1981), Стојановић, (1982). Подаци о флори овог подручја фигурирају 
и у фитоценолошким табелама које у својој докторској дисертацији прилаже 
Стојановић (1981), а што је 1983. године и објављено у раду 

Прво комплексно сагледавање флоре Тителског платоа даје Станојев 
(1983) у свом магистарском раду “Флористичке одлике Тителског брега” у ком за 
ово подручје констатује укупно 543 таксона од чега је 526 аутохтоних врста 
васкуларне флоре. С обзиром да у ове бројке улазе и подаци из литературе 
треба истаћи да је поменути аутор у датом периоду сам сакупио укупно 366 
врста. Од тада до данас објављено је више радова који са флористичког

ошког и биљногеографског аспекта представљају прилог флори Тителског 
брега (Станојев, Обрадовић, 1983; Станојев, Божа, 1984; Игић, 1986; Игић, 1988; 
Стојановић, Буторац, 1988; Обрадовић, Игић, Буторац, Стојановић, Стојшић, 
1992; Игић, Вучковић, Стојановић, Будак, 1993; Лазић, Игић, Буторац, Петровић, 
1995; Буторац, Игић, Златковић, 1997; Игић, Буторац, 1998; Игић, Буторац, 
Златковић, Аначков, Вуков, 1999.) Резултати до којих су дошли ови истраживачи 
показују да је упркос све већој угрожености и деградацији изворног биљног 
покривача флора Тителског брега богатија но што се мислило, јер је регистрован 
позамашан број (скоро 90) нових врста васкуларне флоре за ово подручје.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Слика 20: 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ”  
II  Oпис природних, створених и предеоних одлика 

42 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

Према подацима до којих су дошли поменути ботаничари, током својих 
истраживања на Тителском брегу у
обухвата око 630 биљних врста
биодиверзитета (Rio de Јaneiro, 1992) поред заштите постојеће екосистемске 
разноликости намећу и отребу очувања специјске разноврсности односно 
заштиту свих, а посебно ретких , очита 
је потреба хитне заштите и им стаништима. 
У том смислу подлога за конкр
подаци бројних истражива
односе се на биљне врс
инвентару флоре (Прилог 

Да би се што боље 
његову

најређе врсте наше флоре сврстане према 
критер

 

 

 протекла два века, флора Тителског платоа 
. Пошто одредбе Конвенције о очувању 

п
 и проређених врста и њиховог генофонда

стих у “in situ” условима тј. на природн
етан рад на терену може бити ова студија и 

ча чији су научни радови цитирани у литератури, а 
те или њихове инфраспецијске облике наведене у 

1 ). 

упознао Тителски брег и његов биљни покривач важно 
је сагледати  праисторију, реликтност подручја и вегетације, или пак 
савремене промене у структури биљних заједница, а посебно констатовати све 
компоненте екосистемског и специјског диверзитета. У том смислу поред биљних 
заједница непоновљиве структуре и неких специфичних специјских компоненти 
везаних за Тителски брег, као и ретких, реликтних и ендемичних врста, истичу се 
и врсте са Прелиминарне Црвене листе флоре Србије и Црне Горе (Ур. 
СТЕВАНОВИЋ, 2002). Оне су кандидати за обраду у Црвеној књизи флоре Србије у 
коју ће бити унете само 

ијумима мђународне асоцијације за заштиту природе (IUCN). Са подручја 
Тителског брега као такве су већ поменуте Alyssum linifolium (за коју се 
претпоставља да је нестала), Sternbergia colchiciflora (реликт  бореала), Adonis 
vernalis, Prunus tenella, P. fruticosa, Dianthus giganteus subsp. banaticus, Iris pumila 
и Pulsatilla pratensis (syn. P. nigricans).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 21: "Јастучићи" са ниском перуником ( Iris pumila f. pumila) на вршним, ободним деловима Тителског брега
уз Тису код Титела ( Фото: Б Буторац и В. Стојшић) . 
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О некима од ових врста пишу бројни аутори. Поменули би рад Буторац, 
Стојановић, и Стојшић (1992) са међународног скупа о реци Тиси (1991). У том 
раду се детаљно анализира пет ретких врста које су први пут забележене 
почетком деведесетих година у састојинама раније описане заједнице Thymo-
Chrysopogonetum grylli Стојановић (1981) 1983 subass. stipetosum capillatae. То су 
врсте: Prunus tenella, Ornithogalum refractum, Iris pumila, Adonis vernalis и Vinca 
herba
популацијама, регистро а платоа уз Тису или 
на вршним деловима падинама сурдука, где се често јављају у виду «јастучића» 
или «о

 

ИЧИТИМ КРИТЕРИЈУМИМА 

ј

У Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије и Црне Горе је наведено 29 
један у категорији ишчезлих (EX) 
грожених (CR) (Аllium atroviolaceum, 

Bassia

 

cea. Њихова бројна налазишта, са релативно добро развијеним 
вана су на вршним ободним деловим

стрваца». У питању је крајњи  источни део Тителског брега на потезу од 
Мошорина до Титела. Још у том раду Буторац, Стојановић и Стојшић (1992) 
наглашавају потребу заштите подручја у целини ради очувања станишта ових и 
других ретких врста. Изузев врсте Ornithogalum refractum све остале су 
заштићене врсте на основу  Правилника о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста (“Службени гласник РС“, бр. 5/10) и 
наведене у Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије и Црне Горе 
(СТЕВАНОВИЋ, 2002).  

Да би боље упознали специфичну флору Тителског брега, како  ону које 
више нема, тако и ону која је успела да опстане до данас, да би сагледали разне 
аспекте са којих може бити значајна и схватили бар основне правце процеса 
флорогенезе важно је познавати припадност појединих таксона појединим 
категоријама угрожености сходно критеријумима који су били полазна тачка за 
њихово опредељење и разврставање. 

 

ЗНАЧАЈ ФЛОРЕ ПО РАЗЛ

Дефинисање разлога за проглашење стварно и потенцијално угрожених 
врста врши се у складу са одредбама «Кодекса понашања за очување угрожених 
животиња и биљака и других врста» (Geneve, New York, 1992). Према њему свака 
држава је дужна да заштити глобално вредне врсте. При том е битно определити 
се за категорију угрожености по најновијим схватањима Међународне уније за 
заштиту природе IUCN (2001).  

таксона (28 врста и једна подврста) и то 
(Alyssum linifolium), 3 у категорији критично у

 sedoides, Sisymbrium polymorphum), 8 у категорији угрожених (EN) (Аlkanna 
tinctoria, Arabis nova, Colchicum arenarium, Hypericum elegans, Iris pumila, 
Ornithogalum boucheanum, Prunus fruticosa, Pulsatilla pratensis ), 9 врста и једна 
подврста у категорији рањивих (VU) док је 7 врста услед недостатка података 
(DD) сврстано у комбиноване категорије EN-VU (DD), VU-LC (DD) и VU-NT (DD) 
(Табела 7). 

ВРСТЕ ИШЧЕЗЛЕ ИЗ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ (КАТЕГОРИЈА EX) 

Alyssum linifolium  

Врсту Alyssum linifolium на Тителском брегу, на лесним одсeцима према 
Тиси, 1911. године констатује Prodán (1915). Овај налаз први цитира Jávorka 
(1925), затим Диклић у Флори СР Србије (1977). Као бореални реликт ову врсту 
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налазе код Титела Обрадовић, Божа, Ђурчјански, Станојев, (1981), али 
Стојановић (1981) и Станојев (1983) не налазе поново овај таксон. Обазривијим 
приступом Божа,  Адамовић, Буторац,  и Кнежевић (1997) истичу да је налаз 
Alyssum linifolium из 1981. године вероватно последњи на овом подручју и да је 

у врсту као ишчезлу третира 
и анализи биолошке разноврсности и промена у структури 
 Војводине, а као такву је помињу Буторац и Игић (1995) 

указив

Ajug

Artemisia campestris subsp. lednicensis (Prodán, 1915) 

5) 

поменута врста ишчезла из наше флоре. Ову ретк
Буторац (1994) пр
биљних заједница

ањем на најзначајнији део флористичког диверзитета као базу за заштиту 
подручја коју и предлажу.  

У Црвеној књизи флоре Србије 1 (Будак, in Стевановић, 1999: 60-61)  
Alyssum linifolium је сврстан у таксоне ишчезле из флоре Србије и Југославије, тј. 
Србије и Црне Горе, с обзиром да је налажен на реликтним стаништима које 
перманентно еродира река Тиса. Као мера заштите предложена је 
реинтродукција семенским материјалом из Македоније. 

 

ВРСТЕ КОЈЕ ВИШЕ ОД 80 ГОДИНА НИСУ НАЂЕНЕ У ФЛОРИ ТИТЕЛСКОГ БРЕГА, ПА СЕ 

ПРЕТПОСТАВЉА ДА СУ ИШЧЕЗЛЕ ИЗ ОВОГ ПОДРУЧЈА 

a laxmanni (Prodán, 1915)  
Anthemis ruthenica (Prodán, 1915) 
Anthemis tinctoria (Prodán, 1915) 
Anthriscus caucalis (Zorkóczy, 1896)  
Arabis recta (Prodán, 1915)  
Artemisia absinthium (Prodán, 1915) 

Bromus squarosus var. villosus (Prodán, 1915) 
Bupleurum falcatum (Prodán, 1915; Jávorka, 1925) 
Camelina sativa (Prodán, 1915) 
Carduus hamulosus (Prodán, 191
Caucalis platycarpos (Zorkóczy, 1896)  

n, 1915)  

Centaurea fritschii (Prodán, 1915) 
Chenopodium rubrum (Prodán, 1915)  
Chenopodium urbicum (Prodá
Cyperus glaber (Jávorka, 1925)  
Epilobium parviflorum (Prodán, 1915)  
Eragrostis minor (Prodán, 1915)  
Eragrostis pilosa (Prodán, 1915)  
Euphorbia lucida (Prodán, 1915)  

rodán, 1915)  
; Jávorka, 1925)  

 1925) 

 Jávorka, 1925) 

n.: M. pannonicum) (Prodán, 1915) 

Euphorbia villosa (Prodán, 1915)  
Fumaria rostellata (Zorkóczy,1896) 
Gagea pusilla (Prodán, 1915)  
Herniaria incana (Prodán, 1915)  
Hieracium bauchinii subsp. nigrisetum (P
Hypericum elegans (Prodán, 1915
Inula ensifolia (Prodán,  1915; Jávorka,
Inula germanica (Prodán, 1915)  
Inula oculus-christi (Prodán, 1915;
Malva alcea (Prodán, 1915)  
Malva pusilla (Prodán, 1915)  
Marrubium peregrinum x vulgare (sy
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Melampyrum barbatum (Zorkóczy, 1896) –панонски субендем  

а врста
Odontites lutea (Prodán, 1915)  
Orchis ustulata (Prodán, 1915) – међународно значајн   

 врстаOphrys sphegodes (Prodán, 1915) – међународно значајна   

zy, 1896)  

  ез накнадне потврде наводи у Флори СР Србије. 

Papaver hybridum (Prodán, 1915) 
Peucedanum oreoselinum (Zorkóc
Polycnemum majus (Prodán, 1915). 
Напомена: овај податак се б

Potentilla recta subsp. leucotricha (Kupcsok, 1914) 
Reseda phyteuma (Prodán, 1915)  
Rumex acetosella (Zorkóczy,1896; Prodán, 1915)  
Salvia aethiopis (Prodán, 1915)  
Saxifraga tridactylites (Zorkóczy, 1896)  

96)  Scabiosa suaveolens (Zorkóczy, 18
Scabiosa ucranica (Jávorka, 1925)- реликт бореала  

896)  

Scorzonera laciniata (Zorkóczy, 1896)  
Silene conica (Prodán, 1915)  
Sinapis alba (Zorkóczy, 1896)  
Sinapis arvensis (Zorkóczy, 1896)  
Sisymbrium altissimum (Zorkóczy, 1
Thesium ramosum (Zorkóczy, 1896)  
Verbascum phlomoides var. australe (Prodán, 1915) 

Calendula arvensis (Zorkóczy, 
1

елемент аутохтоне вегетације која је према 
п на за растресите, песковите падине Тителског 
б ете тиским водама, па је тако уништено 
с  за влажну вегетацију уз ову реку. 
П  несталих врста и тада 
р  су мањег значаја. Међу 
ишчезлим Тителског брега већ је била истакнута врста 
Alyssu

уопште. Поред ове ишчезле врсте посебно су важне оне које су некад 
расле ј

 в к к

Vicia lathyroides (Prodán, 1915) 
 

Од гајених и подивљалих истог карактера је: 
896)  

Већина ових врста је 
оменутим ауторима карактеристич
рега, и то уз Тису, које су вероватно одн

у типичнитаниште врсте. Само неки таксони с
оред тога, из списка је очито да је знатан број

цији на брегу. Онеегистрован у коровској вегета
 врстама из флоре 

m linifolium за коју је то било једино регистровано станиште не само у 
Војводини него и у Србији. Тако је њеним нестанком осиромашена флора наше 
земље 

 на Тителском брегу, а имају међународни знача  за очување 
биодиверзитета (Ophrys sphegodes, Orchis ustulata), затим реликт бореала 
Scabiosa ucranica која спада у понтски флорни елеменат, панонски субендем 
Melampyrum barbatum, затим неки понтско-панонски елементи флоре (Carduus 
hamulosus, Inula ensifolia, I. germanica, I. oculus- christi), понтско-панонско-
балканска врста Ajuga laxmannii али и ретке илирске врсте попут Centaurea 
grinensis subsp. fritschii. О снажном утицају топлијих струјања на флору Тителског 
брега некада су указивали и њени саставни елементи: Euphorbia villosa (понтско-
субмедитеранска врста), Ranunculus illyricus, Odontites lutea и Peucedanum 
oreoselinum (понтско-медитеранске врсте), Herniaria incana која је 
субмедитеранског обележја, али и рсте атланско-медитеранског ара тера као 
што су Malva alcea и Vicia lathyroides.  
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У групи национално и међународно значајних врста забележено је 37 
таксона у рангу врстe (34) и подврсте (3). Од тога је у  Правилнику о проглашењу 
и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста у категорији строго 
заштићених наведено 20 таксона на нивоу врсте (19) и подврсте (1). (Табела 7). У 
категорији заштићених је наведено 57 врста и 3 подврсте. (Табела 8 ). 

У Додатку I Бернске конвенције као строго заштићена (App.I, strictly 
protected plant species, 1992 and 1999 rev., Appendix 1/ Annexe 1) је наведена 
једна врста (Colchicum arenarium). На ИПА листи (IPA Criterion A, threatened 
species) се налазе 3 врсте и једна подврста (Centaurea sadlerana, Colchicum 
arenarium, Dianthus giganteus subsp. banaticus ), односно 4 врсте (Ophrys 
sphegodes, Orchis coriophora, O. ustulata и Sternbergia colchiciflora ) на CITES 
листи (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora, Аppendix 2) (Табела 7). 

 

Табела 7: Биљне врсте значајне за очување биодиверзитета  
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ц
и
ја

 

C
IT

E
S

 

1 VU    
Achillea asplenifolia Vent. 
мочварна хајдучица 

  

2 
Adonis vernalis L.  
гороцвет 

  VU   

3 
Аjuga laxmannii (L.) Benth. 
Лаксманова ивица 

   VU   

4 
Аlkanna tinctori ch 
вучји језик 

a (L.) Taus
   EN   

5 
Аllium atroviolaceum Boiss. 
тамнољубичасти лук 

CR     

6 
Allium paniculatum L. subsp. 

  није процењиван   
marginatum (Janka) Soó 

7 
han ex Willd. 

а 
   EX   

Alyssum linifolium Step
ланилисна жутениц

8 
Arabis nova Vill. 
гушарка 

   EN   

9 
Aster tripolium L. subsp. pannonicus 

ездан 
(Jacq.) Soó 
панонски зв

   VU   

10 
Bassia sedoides (Pallas) Asch. 

ка бобовњаста трноплод
   CR   

11 Brassica elongata Ehrh.    VU   

12 
Centaurea sadlerana 
Садлеров различак 

Janka 
  није пр иван оцењ  

13 
um Waldst. & Kit. 

 
Colchicum arenari
пешчарски мразовац 

   EN 
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C
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14 
Dianthus giganteus D' Urv
banaticus (Heuffel) Tutin  

. subsp. 
није пр иван    оцењ  

15 Galium flavescens Borbás    VU-LC (DD)   

16 
Hypericum elegans Stephan ex Willd. 
витки кантарион 

   EN   

17 
Iris pumila L. 
ниска перуника 

   EN   

18 
Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. ex 
Willd. 
челинац 

   VU   

19 
Ophrys sphegodes Miller 

   VU-NT (DD)   
ситни шаренбубац 

20 
L. 

смрдљиви каћунак  
   VU-NT (DD)   

Orchis coriophora 

21 
Orchis ustulata L. 
медени каћунак 

   VU- D)  NT (D   

22 
Ornithogalum boucheanum Asch. 
рањи лук 

   EN   

23 
Prunus fruticosa L. 
степска вишња 

   EN   

24 
Prunus tenella Batsch
бадемић 

 
     VU 

25 
Pulmonaria angustifolia L. 

     
медуњак 

EN-VU (DD) 

26 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 
саса 

     EN 

27 
Ranunculus illyricus 
илирски љутић 

L.  



 VU-N D)    T (D

28 
Salvia aethiopis L. 
бела жалфија 

   VU   

29   није    Sideritis montana L.  процењиван

30 
 polymorphum (Murray) Roth

   CR   
Sisymbrium
прутасти осак 

31 
ergia colchiciflora Waldst. & Kit. 

  VU   
Sternb
бабалушка 



32 
ak. 

  није процењиван   
Stipa joannis Čel
ковиље 

33 
 Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) 
Poir. 
степски маслачак 

   VU-NT (DD)   

34 
Vinca herbacea Waldst. & Kit. 
зимзелен 

  није пр иван оцењ   

 
 



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ”  
II  Oпис природних, створених и предеоних одлика 

48 

 

 

 

лика 23:  Ниска перуника (Iris pumila f. lutea) заштићена 
врста у и Тителског брега  (Фото: В. Стојшић). 

 

на 

С
 флор

 
Слика 22: Бадемић (Prunus tenella)  
(Фото: В. Стојшић) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Слика 24: Ornithogalum refractum, ретка биљка у флори 
Тителског брега и Војводини (Фото: В. Стојшић) 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

 
 
 

 

 
 

Слика 25:  Степски попонац (Convolvulus cantabricus) – врста отворених, ксеротермних степских састоји
 (Фото: В. Стојшић) 



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ”  
II  Oпис природних, створених и предеоних одлика 

49

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

Т ви нику о проглашењу и заштити строго 
рс а (Прилог II) 

абела 8: Врсте наведене као заштићене у Пра
заштићених и заштићених дивљих в

л
т

 Species 

Amaryllidaceae 
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. 
бабалушка 

Araliaceae Hedera helix L./ бршљан 

 Acorus calamus L./ иђирот 

 Hedera helix L./ бршљан 

Boraginaceae 
Pulmonaria angustifolia L. 
медуњак 

 Symphytum officinale L./ црни гавез 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L./ зова 

Caryophyllaceae Gypsophila paniculata L./ шлајер 

 am./ сива сипаница Herniaria incana L

 Silene bupleuroides L. 

Chenopodiaceae Bassia laniflora (S. G. Gmelin) A. J. Scott 

 B trata (L.) A. J. Scott/ assia pros

Compositae 
Achillea asplenifolia Vent./ 

јдучица  мочварна ха

 Achillea millefolium L. / хајдучка трава 

 Arctium lappa L./ чичак 

 
Artemisia campestris L. su
Lemke & Rothm./ рунка 

bsp. lednicensis (Rochel) 

 Aster linosyris (L.) Bernh./ звездичица 

 
Jacq.) Soó/ Aster tripolium L. subsp. pannonicus (

панонски звездан 

   Carduus hamulosus Ehrh.

 
ál (syn. C. banatica Centaurea rocheliana (Heuff.) Dost

Rochel ex Hayek)/ васиљак 

 Solidago virgaurea L./ златица 

   
aldst. & Kit.) Poir. Taraxacum serotinum (W

степски маслачак 

 Tussilago farfara L./ подбел 

Cruciferae Brassica elongata Ehrh. 

  R. Br./ кљуноврат Euclidium syriacum (L.)

Geraniaceae Geranium robertianum L./ жива трава 

Gramineae 
Gaertn. subsp.  pectinatum (M. Agropyron cristatum (L.) 

Bieb.) Tzvelev/ чешљаста пиревина 

 вља раж Secale sylvestre Host/ ди

Guttiferae 
Hypericum elegans Stephan ex Willd. 
витки кантарион 

 m L./ кантарион Hypericum perforatu

Iridaceae  Iris pumila L./ ниска перуника
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 Species 

Labiatae 
Аjuga laxmannii (L.) Benth. 
Лаксманова ивица 

 ица Glechoma hederacea L./ добрич

 Leonurus cardiaca L./ срдачица 

 Marrubium vulgare L./ бели тетрљан 

 Origanum vulgare L./ вранилова трава 

 
Salvia aethiopis L. 
бела жалфија 

 Teucrium chamaedrys L./ подубица 

Leguminosae Astragalus austriacus Jacq. / козинац 

 Melilotus officinalis L./ кокотац 

 Ononis spinosa L./ зечји трн 

Liliaceae 
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schultes & Schultes fil./ 
једнолучац гроњасти 

 
Ornithogalum boucheanum Asch.
рањи лук 

 

Malvaceae лез Althaea officinalis L./ бели с

Onagraceae к Epilobium parviflorum Schreb./ ноћура

Rosaceae 
Crataegus laevigata yn. C. oxyacantha (Poir.) DC. (s
auct.)/ црвени глог 

 Crataegus monogyna Jacq./ једносемени бели глог 

 
Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex W

 
illd./ 

петостубичасти глог

 Fragaria vesca L./ јагода 

 Prunus spinosa L./ трњина 

 
Prunus tenella Batsch 
бадемић 

 Rosa canina agg./ пасја ружа 

Rubiaceae Galium flavescens Borbás 

 Galium verum L./ ивањско цвеће 

Scrophulariaceae 
it. ex Willd. Melampyrum barbatum Waldst. & K

челинац 

Tiliaceae Tilia tomentosa Moench/ сребрна липа 

Violaceae Viola odorata L./ мирисна љубичица 

 
ВРСТ  «НАЦРТ WCMCЕ УНЕТЕ У  ЛИС ЈУГОСЛАВИЈИ  
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЗАШТИТУ (198

У тој листи се помињу и не ом платоу. 
За сваку врсту се даје распрост а и статус угрожености у 
свакој од њих, као и још пет став степена угрожености за: 1. 
Регионалне Црвене књиге према  Црвену књигу по IUCN, 
затим је под 3. ознака за ендем р података за име, и под 5. 
подаци о дистибуцији као целина м (за ендемизам). 

ТЕ БИЉАКА У 

9)»  

ке ретке врсте које расту на Тителск
рањење по земљам
ки. То су категорије 
 IUCN, 2. за Светску
изам, под 4. изво
са ознако
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У том смислу су наведене врсте:  

Sternbergia colchiciflora – за коју се помиње да није угрожена код нас, као  ни 
у све

 – код ате биологије, а у свету 
угрож Е). Исти статус има 
и ре Панонско-
карпа сена сем у Србији и Црној Гори.  

 треба иновир мена у нашој 
нека ржави него и због то жености мењали. 
ако IUCN даје и 1991. и 2001. детаљније разврставање категорија угрожености 

врсте које су 

 

 
. Буторац) 

Achillea asplenifolia (панонски субендем) 
Adonis vernalis (реликт бореала)  
Agropyrum cristatum  
Alkana tinctoria реликтна врста) 
Allium atroviolaceum  
Allium flavum  
Allium rotundum subsp. waldsteinii  
Centaurea sadlerana (панонски ендем) 
Chamaecytisus heuffelii  
Colchicum arenarium (панонски ендем) 
Convolvulus cantabricus 

ту.  

Colchicum arenarium нас недовољно позн
ена врста, тј. у опасности (
гионално, тј. у свим земљама 
тског ба

Овај нацрт ати, не само с аспекта про
дашњој д га што су се критеријуми угро

Т
ретких врста, па условно треба схватити горње наводе за 

га.   регистроване и у флори Тителског бре

СПЕЦИФИЧНОСТИ ФЛОРИСТИЧКОГ ДИВЕРЗИТЕТА, ЕНДЕМИ ПАНОНСКЕ ФЛОРНЕ 

ПРОВИНЦИЈЕ И ВРСТЕ РЕЛИКТНОГ ОБЕЛЕЖЈА 

 

Слика 26:  Постглацијални реликт – бабалушка (Sternbergia colchiciflora) у степској вегетацији сурдука
Дукатар (Фото: Б
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Dianthus pontederae (панонски субендем) 
Dianthus pontederae subsp. giganteiformis (панонски ендем) 
Hypericum elegans  
Iris pumila (реликт бореала у повлачењу) 
Kochia prostrata 
Orchis coriophora  
Ornithogalum refractum  
Pulsatilla pratensis (P. nigricans)  
Prunus fruticosa  
Prunus tenella (P. nana, Amygdalus nana)  
Sideritis montana  
Sternbergia colchiciflora (реликт постглацијала тј. 
ксеротермног бореала) 
Sysimbrium polymorphum 
Vinca herbacea (реликт бореала)  
 

 

Ове врсте имају велики значај за сагледавање 
карактера
пано
реликтне биљке специфични  
б и сведоци 
п  и лесних 
п е низије. 

Слика 27: Зимзелен (Vinca herbacea) је реликт  
тглацијалног доба бореала  

(Фото: В. Стојшић) 

В ЈИ ТИТЕЛСКОГ 

Б ОДНОСУ НА 

С
1

 
ubsp. waldsteinii  

s  

 многе друге.  

 биљног покривача Тителског брега. Таксони 
нског обележја (ендеми и субендеми) као и 

 су индикатори
иљногеографске припадности подручја 

ог негороцеса флорогенезе не само ов
латоа широм Панонск

 
 

пос

 

РСТЕ КОНСТАТОВАНЕ У СТЕПСКОЈ ВЕГЕТАЦИ

РЕГА КОЈЕ СУ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА У 

РЕМСКУ ЛЕСНУ ЗАРАВАН  (СТОЈАНОВИЋ,  БУТОРАЦ,  
988):  

Allium rotundum s
Astragalus austriacu
Bupleurum affine  
Convolvulus cantabricus  
Gypsophila paniculata  
Orchis coriophora 
Sedum telephium  
Sideritis montana 
Sisymbrium polymorphum  
Vicia villosa   
и Слика 28:  Валдштајнов лук  

(Allium rotundum subsp. waldsteinii)  
(Фото: Б. Буторац) 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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С обзиром да се ради о два најближа лесна платоа (Сремски или рушко-
горски и Тителски лесни плато) разумљиво је да с обзиром на геолошку подлогу, 
надморску висину и јављање у зони исте климатогене вегетације њихова флора  
обухвата велики број заједничких врста карактеристичних за степску вегетацију. 
Међутим, поменути аутор

 Ф

и констатују и одређене разлике које сведоче у прилог 
другој теорији да су ова два платоа настала одвојено у исто време и на сличан 
начин у истим условима. 

 
ВРСТЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЗА ФЛОРУ СРЕМСКОГ ЛЕСНОГ ПЛАТОА КО

ТИТЕ СКОМ БРЕГУ   (СТОЈАНОВИЋ, БУТОРАЦ, 1988): 
 

chis arenaria  
Orobanche purpurea  

 

тављају својеврстан прилог напред наведеним теоријама 
о лског брега. 

 
Н РСТЕ У ФЛОРИ ТИТЕЛСКОГ БРЕГА У САСТОЈИНАМА ШУМСКЕ 

В  ЗЛАТКОВИЋ, АНАЧКОВ,  ВУКОВ, 1999): 

ермним састојинама шумских фрагмената на Тителском брегу су 
пр на први пут констатовани следећи таксони , 
Quercus pubescens, Evonymus verrucosus, Lonicera xy , 
Rhamnus catharticus, Peucedanum alsaticum, Cynanchum vincetoxicum, Celtis 

мало
 збивања, 

казује да Тителски брег још увек није довољно проучен ни флористички а 

 податак да Буторац и 
И ије компоненте флористичког диверзитета 
Т  вегетацијску разноврсност, при изношењу 
п  у целини заштити. Сматрајући да је разноликост 
т ног покривача која ће детерминисати и режиме заштите и 
ка , ови аутори траже и конкретну заштиту на терену. Ранија 
и инистративна заштита врста није довољна и да неће 
с  која се надвила над опстанак осетљивих биљних 
в кос томе што је приличан број заувек ишчезао са ових 
простора  и судбину врсте Alyssum linifolium која је нестала из 

ЈЕ НЕ РАСТУ НА 

Л

Allium rotundum subsp. diocletianii  
Dorycnium germanicum  
Jurinea mollis  
Onobry

Peucedanum alsaticum  
Senecio doria  

osumTanacetum corymb
Xeranthemum foetidum itd.  

Оне такође предс
ку Тите геолошком постан

ОВОЗАБЕЛЕЖЕНЕ В

ЕГЕТАЦИЈЕ (ИГИЋ, БУТОРАЦ,

У ксерот
е десетак годи :Berberis vulgaris

losteum, Tilia tomentosa

occidentalis, Hedera helix, Achillea nobilis var. ochroleuca, Vicia peregrina, Turritis 
glabra, Veronica chamaedrys, Geranium robertianum, Viola ambigua, Cerinthe minor, 
Lathyrus sphaericus, Asplenium adianthum-nigrum, Asplenium trichomanes, Acer 
campestre var. acutilobum, Polygonatum latifolium и Galium album subsp. 
pycnotrichum. 

Овако велики број новозабележених врста за једно релативно  и 
но подручје, које је вековима у центру цивилизацијскихприступач

у
вероватно ни вегетацијски. 

Сагледавајући све изнето, не може се пренебрећи
гић (1995) указују на најзначајн

 тога и наителског брега, а поред
 подручјередлога да се

емељна вредност биљ
тегоризацију подручја
скуства показују да адм

угроженостпречити даљу 
рста које су очуване упр

. Њихову судбину
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ф  је избећи само заштитом у «in situ» условима што 
подра

Сви досад изнети подаци о флори Тителског брега представљају део 
ог, Завод 
 природе 

елског брега и 
станиш

О

и 
 
 

строго а 
(“ за 

, 
ретким за 
њих ни 
су  

у 

лоре наше земље, могуће
зумева очување фрагилних степских екосистема и овог јединственог лесног 

платоа југоистoчне Бачке.  

одличне флористичке и фитогеографске основе на којој је, између остал
за заштиту природе Србије односно Покрајински завод за заштиту
засновао покретање поступка за очување екосистема Тит

та строго заштићених и заштићених  врста, односно иницијативу за 
заштиту Тителског платоа као типа предела у целини. 

 

Слика 29: Невенка (Xeranthemum annuum) (Фото: Н. Ковачев) 

ности. Заштита ретких 
угрожених врста регулисана је одређивањем њиховог статуса као строго
заштићене и заштићене дивље врсте у Правилника о проглашењу и заштити

 заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљив
Службени гласник РС”, бр. 5/10), као и Правилнику о критеријумима 

издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим
 и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите 

ово очување („Сл. Гласник РС“, 35/2010). а у Додатку II и Додатку III наведе
типови станишта приоритетни за заштиту, као и мере заштите. Очување

популација строго заштићених врста захтевало је анализу рецентног стања 

ЧУВАЊЕ ПОПУЛАЦИЈА РЕТКИХ БИЉНИХ ВРСТА  

Очување популација заштићених и ретких врста није довољно само 
административном заштитом појединачних врста. Кроз заштиту подручја тј. 
природних целина у статусу различитих природних добара, у суштини се штите 
њихова станишта и екосистеми, јер се тако обезбеђује еколошка равнотежа 
неопходна за очување и специјске и генске разноврс
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смислу присутности субпопулација, локалности, бројности, као и угрожавајућих 
фактора како би се поред прописаних мера заштите могле одредити и активне 
мере на унапређењу станишта и врста. Поред тога, предвиђа се и 
реинтродукција ишчезлих врста на њихова прастаништа. 

 
Alyssum linifolium 

У Црвеној књизи флоре Србије 1 (Budak  in Stevanović, 1999:60-61) 
предлаже се реинтродукција ове врсте на Тителски брег семенским материјалом 
из Македоније.  

 
Allium sphaerocephalum, A. flavum и A. rotundum subsp. waldsteinii 

Овде би међутим истакли други  приступ одредбама ове Конвенције и 
својеврстан вид борбе у очувању ретких врста. Познато је да је још у праисторији 
човек покушавао да гаји биљке које су му биле најнеопходније. С обзиром на 
истакнуте особине неких представника лукова, интересантан је недавни покушај 
преношења неких представника овог рода из аутохтоне вегетације 
репрезентативних природних подручја Војводине, ради гајења у вештачким 
условима. Поред тога, и неке дивље врсте које су се чиниле погодне за гајење у 
декоративне сврхе, такође су пренете у гајене услове. То је, између осталог, 
учињено и са извесним бројем биљних врста које су редовни елементи степске 
вегетације на падинама Тителског брега. У питању су ретке врсте у флори овог 
платоа које припа ту флоре: Allium 
sphaerocephalum, A. flavum и A. rotundum subsp. waldsteinii.  

луковичасте биљке погодни су и за 
вегета ,

ж

  и и

Очување преосталих степских станишта законском регулативом основни је 
танак рецентних екосистема и њихових компоненти- ретких 

биљака  

дају понтско-субмедитеранском елемен

Примерци ових врста које спадају у 
тивно размножавање. Њихов, одабир  карактеристике и методе праћења 

детаљно су образложени у раду Лазић, Игић, Буторац,  Петровић, Златковић, 
(1995). Сем живог материјала у циљу праћења биолошких карактеристика ових 
врста и њиховог понашања у гајеним условима пренета су и семена. Овим 
истраживањима била су обухваћена праћења ботаничких својстава, пре свега 
могућност размно авања, начин раста и сл., као и основних агротехничких 
карактеристика поменутих лукова (принос и укус на пример). Показало се да се 
ове аутохтоне врсте флоре Тителског брега могу успешно гајити и то 
размножавањем из расада или из луковице, док је ницање из семена споро. Неке 
врсте имају поједине особинекоје су иначе својствене белом луку, већина 
особина а пре свега начин ницања код ових врста је као код црног лука, мада се 
тај процес одвија много спорије код ових дивљих сродника гајених биљака. 
Резултати Лазић, et al. (1995) представљају прилог познавању биологије и 
репродукције ретких аутохтоних врста и евентуалне перспективе за њихово 
гајење у вештачким условима, а посебно прилог познавању поменутих 
ботаничких и агротехничких својстава као базе за могућност њиховог враћања на 
првобитна станишта са којих су шчезле (реконструкција  ревитализација 
правегетације) и очување у «in situ» условима.  

предуслов за опс
. Тако би се заштитом спречила не само даља деградација самих 

станишта већ би се конретним деловањем на терену обезбедила еколошка 
равнотежа неопходна за стабилност вегетације. Уједно би се врсте које су на 
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праг ишчезавања очувале у «in situ» условима а евентуалном реинтродукцијом 

р е та а двема м

у 
ишчезлих врста унапредили изворни екосистеми.  

Подручја са степском вегетацијом на Тителском брегу су станишта 
значајних ретких и угрожених врста за које је неопходно првенствено одређеним 
условима и мерама очувати изворност травних површина и површина шумо 
степске зоне. Специфична степска вегетација Тителског брега  у којој се јављају 
ове каракте истичн врсте предс вљен  је  заједница а Thymo-
Chrysopogonetum grylli и Taraxaco-Festucetum valesiacae.  

Од ретких врста различитих степена угрожености према IUCN  
категоријама евидентиране су и снимљене популације: бадемића (Prunus tenella), 
бабалушке (Sternbergia colchiciflora), врсте дивљих лукова (Allium atroviolaceum, 
А. rotundum  subsp. waldsteinii), зимзелена плавичастог (Vinca herbacea), илирског 
љутића (Ranunculus illyricus), гороцвета (Adonis vernalis), ниске перунике (Iris 
pumila) и птичијег млека (Ornithogalum refractum).   

Поред наведених присутне су и друге реликтне врсте бореала и 
ксеротермних периода као и панонски ендеми и субендеми за које постоје 
литературни подаци о налазима на Тителском брегу.  

 
Заступљеност и стање субпопулација угрожених врста 

Приликом праћења распрострањења, величина и бројности популација 
оцењено је да се ради о субпопулацијама врста и њиховим групама.   

Снимљено стање субпопулација угрожених врста на Брегу указује на 
ограничено појављивање јединки на уским појасевима ободног травног дела 
брега уз Тису, који не прелази ширину од 10 метара, као и на падинама сурдука. 
Субпопулације врста на западним и јужним обронцима брега су констатоване у 
широком ободном појасу падина (до 20 метара).  

Гороцвет (Adonis vernalis) се јавља у виду великих група на више 
локалитета уз Тису. Т  су површ не на Калварији изнад Титела, Перковцов 
сурдук, између Стрелишта и Змијњака, код Макарићевог салаша- на 15. км Тисе и 
субпопулације које расту од Кељиног сурдука до Стубарлије. На овом делу су 
најбројније код Живковићевог салаша где су на

о и

 око 200 метара падине излазног 
дела сурдука обрасле бокорима гороцвета. Такође су богате субпопулације на 
ободу сурдука Дукатара изнад гнезда банатског сокола и на излазном делу, а 
забележене су и појединачне групе, све до сурдука Стубарлије. 

Бабалушка (Sternbergia colchiciflora) је констатована на великом броју 
локалитета у западном ободном делу брега све до Белог сурдука и сурдука 
Стражилово код Вилова. На овом делу су највише потенцијално угрожена њена 
станишта због предвиђених активности на бушењу и одржавању бунара за 
потреб

делу сурдука. 

е водоснабдевања становништва околних насеља.  

Врста је у мањим групама евидентирана изнад Малог виловачког сурдука 
на самом изласку и Вилова према Локу , а уз Тису расте на падинама излазног 
дела сурдука  Дукатара, према пољопривредним површинама, на само 4 метра 
од ивичног пољског пута. Овде је субпопулација непосредно угрожена ширењем 
багрема и преоравањем пута и благих падина на улазном 

Бадемић (Prunus tenella) расте на Делиблатској пешчари и Фрушкој гори, 
док је први пут евидантиран за Тителски брег 1991 године (Butorac et al., 1992). 
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Овај налаз је утолико значајан ако се узме у обзир чињеница да је забележен на 
само једном локалитету у Фрушкој гори (Славнић,1955), у њеном источном делу. 
Детаљним истраживањима флоре источног дела Фрушке горе (Буторац, 1981) 
овај налаз није потврђен. Тако присуство ове ретке биљке на Тителском брегу 
наглаш п а

 Тисе на 16. км, преко пута 
д црпне станице на банатској страни. Пажњу је привукао  црвенкасти одсјај на 

 Шаделинов салаш). 
ну од око 50м2 али 

обимн

тог (Vinca herbacea),  илирског 
љутић

у  дужини од око 
200 м

у јастучића расте у 
сурдуц

начајних 
биљак

ава флористичку овезаност ова два подручја и указује н  могућност 
њеног очувања на исконским стаништима. 

Појава бадемића на брегу уочена је први пут  са
о
ивичним обронцима Демљанковог салаша (локални назив
Субпопулацијa бадемића је малобројна, заузима површи

о цвета. Плодоношење и фекундитет (обнављање из семена) су 
непознати.  

Детаљнијим прегледом терена евидентиране су групе са малобројним 
жбуновима између Макарићевог и Демљанковог сурдука, код тзв. Манулићевог 
салаша и у Лацовом сурдуку.  

На станишту код Манулићевог салаша заједно са бадемићем јављују се 
мале групе субпопулација  зимзелена плавичас

а (Ranunculus illyricus) и пругастог шафрана (Crocus variegatus).  Осим на 
овом локалитету Vinca herbacea расте у виду малих јастука и у сурдуку Дукатару  
и на Калварији, док је Ranunculus illyricus, са само двадесетак јединки, забележен 
после више од 80 година након последњег налаза Продана 1916. године на 
Тителском брегу.  

Најбогатија налазишта валдштајновог лука Аllium rotundum subsp. 
waldsteinii су  у широкој падини брега са јужне стране, изнад изворишта «Водице» 
код Лока. Субпопулација се простире у широком појасу падине, 

етара. Обимно цвета и плодоноси. На истом локалитету, при врху падине 
Брега, јавља се ретка врста лука Allium atroviolaceum са само десетином 
примерака у цвету.  

Ниска перуника (Iris pumila) на Тителском брегу показује велики степен 
ифраспецијске варијабилности у боји цветова и у вид

има и на лесним падина према Тиси. Присутне су групе субпопулација код 
Виноградарског и Перковцовог сурдука. Нарочито су бројне групе субпопулација 
ниске перунике у потезу од старе циглане, Стрелишта и Змијњака, као и у 
Лацовом, Рогулићевом сурдуку и Дукатару.  

Најугроженија станишта, не само ниске перунике, него и других з
а које овде расту: птичијег млека- Ornithogalum refractum (јавља се још 

само у сурдуку Дукатару), гороцвета и зимзелена су управо на Калварији и 
Виноградарском сурдуку, у близини «пласта», где је гранично подручје 
грађевинског рејона Титела. 

 
Процена величина и бројности популација 

Приликом разматрања величина и бројности популација оцењено је да се 
ради о субпопулацијама врста и њиховим групама.   

Процена величина и бројности  популација се дају у виду релативних 
вредности и урађене су на основу величине истраживаног подручја, података 
добијених бројањем јединки у констатованим субпопулацијама и учесталости 
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детектовања на терену. Приликом процене величине и бројности популације 
бабалушке (

 
Sternbergia colchiciflora) узети су у обзир и подаци из литературе 

(учест

Тако је ово један од одлучујућих фактора који  
условљ

Табела

алост налаза, број локалитета) који се односе на њена станишта. Поред 
тога, ова врста показује и флуктуацију бројности јединки које цветају у 
зависности од количина падавина, односно влажности и растреситости 
земљишта почетком јесени. 

ава њено цветање у јесен и плодоношење у пролеће наредне године, 
уколико је очувано степско станиште. Ове појаве се, према правилима IUCN – a 
за категоризацију угрожености, морају узети у обзир приликом процењивања 
бројности врста. У случају флуктуације или екстремне флуктуације бројности 
популације узимају се у разматрање регистроване најмање вредности. 

Бројност популација је одређена према петостепеној скали (у заградама 
број индивидуа): 

1 (1 –100) 
2 (100 –1 000) 
3 (1 000 – 5 000) 
4 (5 000 – 10 000) 
5 (< 10 000). 

 
 9: Бројност популација 

 
Врста Број индивидуа 

Adonis vernalis ( < 10 000) 

Sternbergia colchiciflora ( 5 000 -  10 000) 
Prunus tenella ( 100 - 1 000) 
Vinca herbacea ( 100 - 1 000) 
Ranunculus illyricus ( 1- 100) 
Аllium rotundum subsp. waldsteinii (< 10 000) 
Allium atroviolaceum (1 – 1000) 
Iris pumila ( 1 000 – 5 000) 
Ornithogalum refractum  (100 – 1 000) 

 

Услов

  наведених биљних врста 
расту 

ш

и и мере заштите за очување популација 

На основу досадашњих истраживања популације
на ободним деловима Тителског брега и сурдуцима уз Тису, за које је 

прописан режим заштите I степена. На стаништима ободних делова у западном 
луку Брега, између Мошорина и Вилова и јужном делу, између Вилова, Лока и 
Титела  је одређен режим заштите II степена на коме ће се посебним програмима 
управљања популацијама ове значајне врсте очувати на изворним и делимично 
деградованим површинама.  

Поред прописаних оп тих мера заштите, као и мера заштите на подручју 
режима заштите I и  II степена на заштићеном природном добру, којима се 
омогућава очување станишта угрожених врста  неопходно је: 

1. Сачинити програме очувања популација угрожених врста 

2. Успоставити мониторинг популација са праћењем и картирањем структуре 
популације, демографску анализу популације са одређивањем 
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н
г раста, прогнозу бројности популација и сл. 

3. Спровести ошка снимања на станишту са применом метода 
експеримент ологије у случају предузимања активних мера 
заштите.  

4. Поверити и ературне податке о налазима и других 
представник реликтних врста бореала, ксеротермних периода 

дема и субендема; картирати њихове популације и 
станишта. Нарочито су значајне врсте: црвена стежица (Alkana tinctoria), 
мразовац пеш  (Colchicum arenarium), brium 

врсте. 

5.  на очувању на х врста на 

и станишта са субпопулацијама unus tenella) и 
 (Ranunculus illyricus) нову резултата 

ругих ценопоп истраживања 
 са бадемићем н м брегу 

интродуковати врсту  илирског љ нска степска 
лског брега. За потре ције могу се 

искористити богате популације илирског љутића са сличних 
станишта (Хумка на потезу «Ливаде» код Жабља и др.). 

е на подручјима II степена 

ткупа земљишта и пренамене за заштиту). Од 

ајосетљивијих стадијума у животном циклусу који условљавају стопу 
популационо

фитоценол
алне фитоцен

 потврдити
а угрожених 

 лит

као и панонских ен

чарски
друге 

Orchis coriophora, Sisym
polymorphum и 

Применити активне мере
гу: 

рочито угрожени
Тителском бре

 Оградит  бадемића (Pr
илирског љутића . На ос
фитоценолошких и д

ати заједницу
улационих 

реконструис а Тителско

 Ре утића на иско
станишта Тите бе реинтодук

 Картирати субпопулације бабалушк
режима заштите у циљу спречавања нарушавања станишта 
приликом одређивања локација за водоснабдевање насеља 

 Ограничити намену простора у граничном делу грађевинског рејона 
Титела (Калварија, Виноградрски сурдук) само за потребе промоције 
и едукације заштићеног добра. 

 Реконструисати екосистем степе на платоу Тителског брега (према 
могућностима о
значаја су простори око сурдука Дукатара, Демљанковог, Белог 
сурдука, изнад Водица и друга значајна станишта угрожених врста.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 30: Популације лука 

на падинама Брега  
      (Фото: Б. Буторац) 
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II 1.8.   Вегетацијске одлике  

Напред је истакнуто постојање наглашеног степена изворности биљног 
по
вегетација
Последица
развијене  брег и 
у 
које је
која се

ст подручја. 
Водене
извор
између ј својих 
салаша
помоћу
прилике вегетације постоје само у увалама и 
су
развијале
атмос
карактера

На основу вредновања значајних ботаничких подручја у Србији, а према 
итеријумима за IPA (Important plant areas), флористичке и екосистемске одлике 
таништа послужиле су као основ за укључење Тителског брега у национално 
A подручје централне и источне Европе (Stevanović, V. 2005).  

ЕЉАСТА ВЕГЕТАЦИЈА 

тепска (ливадско-степска ) вегетација 

Основну ливадско-степску заједницу Тителског брега издвојила је 
тојановић (1981)1983 под називом Thymo-Chrysopogonetum grylli (свеза 
estucion rupicolae, ред Festucetalia valesiacae и класа Festuco-Brometea). То је 
аједница мајчине душице и ђиповине која је ограниченог распрострањења. 
азвијена је на питомим падинама, благо нагнутим теренима или на скоро 

ајима (предолице или лесне вртаче). Констатована је на 
над  111-130 m. Посебну бујност јој даје ђиповина (Chrysopogon 
gryl мено индицира одсуство кошења и испаше, односно повољне 

на станишту. То за последицу има јединствену структуру заједнице коју 
 више од 50 врста виших биљака. У таквом флористичком 

богатс

и у марту месецу. 
Бабалушка спада у заштићене врсте флоре Србије. Таквог обележја су још неки 

кривача на Тителском брегу, но и поред тога, добар део подручја одликује 
 која и на падинама носи печат вековног антропогеног утицаја. 
 испаше се огледа у присуству специфичне биљне заједнице 

 само на геоморфолошким творевинама својственим за Тителски
науци означеним као “поличице”. То су уствари хоризонталне бразде, ”стазе” 

 утабала стока, пре свега овце. За њих је карактеристична биљна заједница 
 са таквим комбинацијом врста нигде другде не јавља.  

На одлике вегетације, сем изнетог, утиче и општа безводно
 површине не постоје. Атмосферски талози брзо пониру у дубине а једини 

 (“Старе водице”) који током целе године има воде је у подножју брега 
 Титела и Лока. Локално становништво је на самом брегу кра
 копало бунаре и до 50 m дубине, из којих се вода вадила долапом-
 домаћих животиња. У оваквим хидрографским условима хумидније 
 битне за развој жбунасте и шумске 

рдуцима, као и ближе Тиси, док су се некад на њеној инундационој равни 
 и поплавне шуме врба и топола. Највећи део брега, доступан само 

ферским талозима, био је под ниским травним покривачем степског 
.  

кр
с
IP

 

З

С

С
F
з
Р
заравњеним полож

орској висини одм
lus) која истовре

услове 
карaктерише присуство

ву посебно су честе две врсте по којима је заједница именована, као и 
Festuca rupicola, Euphorbia glareosa var. lasiocarpa, Falcaria vulgaris и др. Густ и 
бујан биљни покривач одликују и неки елементи везани за вегетацију 
климазоналног, шумо-степског типа, међутим много су значајније типичне степске 
врсте којима на пример припада бабалушка (Sternbergia colchiciflora). Последња 
врста је као реликт сувог и топлог доба бореала у постглацијалу населила ове 
просторе у исто време када и сама степа. Сведок је тог доба и тока процеса 
формирања биљног покривача на јужном ободу Панонске низије. Интересантна 
је по свом биолошком циклусу, јер цвета у јесен, а плодонос
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структ

з

ма), па због свега изнетог њене састојине показују и максималну 
покровност.  

урни елементи заједнице мајчине душице и ђиповине, међу којима лепотом 
плене патуљаста перуника (Iris pumila) и гороцвет (Adonis vernalis), a специфичне 
су за пролећни аспект. Прва личи на разбацане плавичасто-љубичасте “јастуке” 
на највишим деловима затравњених падина уз Тису, док друга зауставља дах 
обликом, величином и бојом својих цветова. Густе популације гороцвета граде 
права “ латаста острва” на ободном, вршном делу падина на граници са 
платоом. 

 

Слика 31:  Рано-летњи аспект типичне степске заједнице (Thymo-Chrysopogonetum grylli) на благо заталасаним 
падинама између Вилова и Лока (Фото: Б. Буторац) 

Рано-летњи аспект остаје у сећању по бордо-љубичастим теписима од 
главица Валдштајновог лука (Allium rotundum subsp. waldsteinii). Боја потиче од 
његових упадљивих главица које на ветру лелујају вртачама Тителског брега. 
Својим присуством визуелно карактеришу јунски део вегетационог периода и, 
што је посебно значајно, одвајају овај лесни плато од других платоа у Војводини. 
Код нас расте само још на једном локалитету (јужна лесна обала Палића), али са 
малим бројем примерака.  

У зависности од синеколошких прилика на станишту аутор ову специфичну 
заједницу рашчлањује на две субасоцијације. Thymo- Chrysopogonetum grylli 
subass. typicum Стојановић (1981) 1983 и Thymo- Chrysopogonetum grylli subass. 
stipetosum capillatae Стојановић (1981) 1983.  

Типична субасоцијација је забележена на свим експозицијама, увек у 
близини пошумљених и заклоњених места на којима су ублажена струјања ветра 
и повољнији водни режим. Ту је и хумусни слој највеће дебљине (поготово у 
предолица
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Друга субасоцијација је окарактерисана значајним присуством 
ксеротермних биљака Stipa capillata, Xeranthemum annuum, Petrorhagia saxifraga, 
Potentilla arenaria и још неких врста, углавном индикатора мање заклоњених, 
сувљих и оцедитијих станишта. Састојине ове субасоцијације се најчешће 
развијају на еродираном чернозему, што значи на плићим земљиштима нагнутим, 
а у неким случајевима и скоро вертикалним, инсолираним падинама. 
Карактеристичнија је за јужне, мада је регистрована и на северним и на западним 
експозицијама.  

Ову заједницу  Стојановић, Буторац и Вучковић (1990) упоређују са 
основном ливадско-степском фитоценозом Фрушкогорског лесног платоа 
(Chamaecytiso austriacae-Chrysopogonetum grylli Буторац 1989) и констатују 
велику сличност. Међутим, постоје и разлике које се, у заједници са Тителског 
брега, пре свега огледају у знатном присуству биљака које расту на слабо 
киселом до неутралном земљишту, богатијем у хранљивим материјама, са 
умереним садржајем хумуса и врло добро аерисаном. Поред тога аss. Thymo-
Chrysopogonetum grylli има више хелиофилних и термофилних врста 
континенталних региона, што индицира аридније услове станишта него на 
Сремском платоу који је заклоњенији Фрушком гором и има ублаженију климу,  
што је у вези и са утицајем шумске вегетације Фрушке горе.  

За разлику од изворне ливадско-степске заједнице Тителског брега у којој 
је за
релат
заједница јесењег маслачка Taraxaco-Festucetum 
valesi

 

не степске заједнице  Taraxaco-
Festucetum vale мо

б

истички сиромашнија (77 биљних врста). Поред тога биљни 
покривач је много проређенији него код претходне фитоценозе, што значи да су 

бележен велики број строгозаштићених и заштићених врста и која има 
ивно уско распрострањење на специфичним микростаништима, степска 

 и степског вијука означена као 
acae Стојановић (1981) 1983 доминира у биљном покривачу Тителског 

брега.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Слика 32:  Степски маслачак  (Taraxacum 
serotinum subsp. serotinum)-  карактеристична 

врста деградира
siacae која се развија са  на 

"поличицама" Тителског брега ( Фото: Б. Буторац) 
 

Састојине свезе Festucion rupicolae, ред Festucetalia valesiacae и класа 
Festuco-Brometea се пружају у виду паралелних “трака” између оголелих 
“поличица” тј. стаза које је ута ала стока током испаше и довела до слегања 
земљишта. Ту су због сталне ерозије неповољнији еколошки услови па је 
заједница флор
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састој
а ј а

о

о-степске заједнице 
Тител

 флористички сиромашнија од претходне субасоцијације и отвореније 
структуре, што указује да она представља крајњи деградациони ступањ степске 
вегетације свезе Festucion rupicolae истраживаног подручја. Ливадско-степске 
врст показују незнатно учешће. На рачун њих се појављује све више коровских 
врст међу којима је зубача апсолутно доминантна и то у свим састојинама.  

Буторац и Стојановић (1991) дају упоредну флористичку анализу ове 
заједнице (Taraxaco-Festucetum valesiacae) са Тителског брега и деградиране 
степске асоцијације Potentillo arenariae-Andropogonetum ischaemi Буторац, 1989 
са Фрушкогорског лесног платоа. Обе су настале секундарно, деградационим 
процесом услед дејства зоогеног фактора, па их одликује низак биљни покривач 
типичан за пашњачку вегетацију Компариране фитоценозе су доминантне у 
степским екосистемима ова два росторно најближа лесна платоа. Поменути 
аутори закључују да и поред постојеће сличности и извесног броја заједничких 
врста чности у грађи ових фитоценоза. Оне се с 
је аступљености неких таксона само у једном 
по но слабијој присутности у другом, а с друге 
с цијалних врста за флору сваког региона 
понаособ. Уопште гледано асоцијацију Taraxaco-Festucetum valesiacae у односу 
на сро

Andropogonetum ischaemi. Закључује се да су обе фитоценозе термофилне, 
изграђене од олиготрофних биљака које преферирају подлогу слабо киселе до 

ине отворене, изложене јакој инсолацији, а самим тим их одликује 
специфичн  грађа. Попут претходне и ова е заједница присутна с мо на 
Тителском брегу па му тако даје својеврстан печат. Заједницу је назвна по 
заштићеној врсти маслачка -Taraxacum serotinum subsp. serotinum. У поменутим 
условима наглашене ерозије на Тителском брегу опстаје заједно са неким 
коровским врстама међу којима је најчешћа зубача (Cynodon dactylon), што је 
опет повезано са наглашеним зооантропогеним утицајима. У зависности од 
интензитета испаше долази д  разлика у грађи заједнице што се испољава 
присуством две различите субасоцијације. 

Taraxaco-Festucetum valesiacae subass. andropogonetosum Стојановић 
(1981) 1983 представља деградациону фазу основне ливадск

ског брега, па обухвата још увек неке значајне степске врсте (Thymus 
marschallianus, Astragalus onobrychis, Allium rotundum, Convolvulus cantabricus 
итд). Састојине ове субасоцијације са доминацијом Andropogon ischaemum 
заузимају највеће површине на истраживаној лесној заравни.  

Taraxaco-Festucetum valesiacae subass. cynodontetosum Стојановић (1981) 
1983 је

е 
а 

. 
п

постоје и одређене специфи
дне стране огледају  у бољој з
дручју, а истовремено у релатив

тране у констатовању диферен

дну фитоценозу Сремског лесног платоа одликује израженија присутност  
врста прилагођених на континенталнији режим климе који је у тесној вези са 
географским положајем и орорељефом Тителског брега, а с друге стране слабија 
заступљеност шумских елемената реда Quercetalia pubescentis. У складу са тим у 
отвореним, пашњачким састојинама на поличицама Тителског брега превагу 
имају елементи понтско-централноазијског па и субмедитеранског карактера на 
рачун врста које припадају елементима хумиднијих региона као што су 
средњеевропски и балкански који су чешћи у истом типу вегетације на 
упоређиваном платоу Срема.  

Еколошку карактеризацију састојина ове две упоређиване пашњачке 
заједнице дали су Којић, Стојановић и Буторац (1991). У том раду се 
компаративном методом тумаче сличности и разлике индикаторских вредности 
свих врста асоцијација Taraxaco-Festucetum valesiacae и Potentillo arenariae-
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базичне реакције и са средњим садржајем хумуса. Разлике се огледају у томе да 
су саставни елементи у грађи заједнице на Тителском брегу индикатори 
земљи

valesia

Kochia

и
ажност подлоге, снажни удари ветра на станишту 

итд.). 
и д

шта лакшег механичког састава, ксерофилног карактера и да у изразиту 
доминацију имају биљке светлости. Оне су одраз како абиотичких утицаја тако 
још више специфичних синеколошких прилика.  

Посебну специфичност биљног света Тителског брега представља 
заједница чешљасте пиревине и метлице (ass. Agropyro-Kochietum prostratae 
Zólyomi 1958, свеза Artemisio-Kochion, ред Festucetalia 

cae и класа Festuco-Brometea). Описана је у Мађарској 
на лесу где је такође веома ретка, с обзиром на свој 
полупустињски карактер. У Војводини долази само на два 
локалитета, од којих је један подручје Тителског брега. Ту се 
јавља у виду уског венца који опкољава његове највише 
обронке. С једне стране се граничи са њивама на платоу, а с 
друге стране са голим лесом на окомитим лесним одсецима. 

 prostrata се у појединачним популацијама развија и на 
оголићеним одсецима лесних складова. Њени градитељи-
полупустињска биљка метлица (Kochia prostrata) и туранска 
врста чешљаста пиревина (Agropyrum cristatum) су и 
најчешће врсте у заједници које су  и од пресудног утицаја на 
њену физиогномију.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Слика 33:  Чешљаста пиревина (Agropyrum cristatum)   
една од карактеристичних врста полупустињске заједнице  

Agropyro-Kochietum prostratae  (Фото: Б. Буторац) 

 

Индикатори су изразито екстремних услова често на граници опстанка 
живота (изразито високе температуре лети, велика дневна  годишња колебања 
температуре ваздуха, мала вл

Само изузетно заједница је изграђена од полужбунастих форми прве врсте. 
Оне често заузимају  веће елове стрмих лесних одсека ка Тиси. Између ових 
“жбунића” метлице углавном је сасвим огољени лес и у њему избушени отвори у 
којима се гнезде птице. Специфичне синеколошке прилике су се одразиле на 
структуру заједнице, у којој су такође,  издвојене две субасоцијације. 

Прва је Agropyro-Kochietum prostratae subass. thymetosum Стојановић 
(1981) 1983, која је флористички богатија од следеће, а ипак делује једнолично. 
Не треба испустити из вида да је физиогномија састојина ове фитоценозе такође 
једнолична, јер највећу бројност и покровност показују њене две карактеристичне 
врсте, остале су ретко заступљене, а сама заједница је флористички сиромашна 
(констатовано је укупно 64 врсте).  



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ”  
II  Oпис природних, створених и предеоних одлика 

65

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

 

Ливадска вегетација припада  Arrhenatheretalia 
и класи Molinio-Arrhenatheretea.  

Првобитно 1981. године, оди да 
ливадска заједница припада  (Br.-Bl. 
1919) Oberdorfer 1952, и то orosae       

 

Слика 34:  Лесни одсек код Лока са жбунићима 
метлице (Kochia prostrat
индикатор услова н
живота (Фото: Б. Буторац) 

 

a) која је 
а граници опстанка 

 

Agropyro-Kochietum prostratae subass. artemisietosum Стојановић (1981) 
1983 је за разлику од претходне констатована само на јужним експозицијама. У 
свом саставу броји свега 49 врста али оне показују релативно велико 
квантитативно учешће па тако дају утисак сложеније структуре. Специфичне 
услове станишта индицирају ксеротермне врсте. Огољене лесне падине су под 
утицајем инсолације и јаких зима.  

Највећи део оваквих станишта изложених струјањима оштрих 
континенталних ветрова налазишта су ендемске заједнице лишајева означене 
као Endocarpetum pusilli titelicum. Присутна је у виду црнкастих мрља на 
вертикалним лесним одсецима Тителског брега. Долине и вододерине одликује 
вегетација долинских ливада или заједницa шибљака које су мањег значаја због 
свог ширег, европског распрострањења.  

 свези Arrhenatherion, реду

а потом 1983. год.  Стојановић нав
ass. Arrhenatheretum medioeuropaeum

 субасоцијацијама: salvietosum nem
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Илијанић, Шегуља 1978 (јавља се на контакту са степом) и festucetosum 
arundinaceae Илијанић, Шегуља 1978 (резултат је зооантропогених утицаја). 

Касније након ревизије (1983, 1986) аутор исправља своје наводе 
закључујући да су долинске ливаде у «сурдуцима и подножју Тителског брега 
врло сличне онима које Илијанић и Шегуља (1978) описују као Ononido-
Arrhenatheretum elatioris, чији је оптимални развој у зони шума свезе Carpinion 
betuli illyricum. Ова заједница на Тителском брегу показује одступања због утицаја 
климазоналне вегетације свезе Aceri tatarico-Quercion» (Буторац, 1990). Та 
одступања се према Стојановић (1983)1986 огледају у одсусутву значајних врста 
као што су Trisetum flavescens, Leucanthemum praecox и Heracleum sphondylium 
док насупрот томе на значају добија субдоминанатна врста Andropogon 
ischaemum, а повећава се и удео ливадско-степских биљака понтско-
централноазијске групе флорних елемената.  

Овај тип вегетације се развија на поменутим стаништима Тителског брега 
где се вода слива са околних виших терена и саме заравни брега доносећи 
собом и честице плодне земље. У оваквим условима водни режим je повољaн, па 
су и састојине заједнице флористички богатије (90 врста).  

 

ВЕГЕТАЦИЈА ШИБЉАКА  

Стојановић (1981,1983) истиче да шибљаци представљају остатке раније 
распрострањеније шумске вегетације. Не означава их као посебну фитоценозу, 
п  чак са сигурношћу не одређује ни свезу којој припадају. Овај аутор наводи да у 
гр тан број представника свезе Aceri tatarico-
Quercion cosae, па закључује да се вероватно ради о 
остацима свезе чије је данашње стање резултат 
антропог

Посебну пажњу заслужују 
фрагменти ксеротермних шума храста 
медун

низији.  

 

 

 Шибљаци на лесним одсецима Тителског брега  
( Фото: Н. Ковачев) 

а
ађи шибљака учествује извес

 односно Prunion fruti
 храстових шума прве 
ених чинилаца.  

ца на једном ограниченом 
локалитету источног дела Тителског 
брега, јужно од Мошорина. Њихово 
присуство је значајно, јер се ради 
углавном о подручју без шумске 
вегетације, а још више због тога што је 
овај тип шума данас веома редак у 

Шибљаци су проучавани последњих 
десетак година од стране Буторац, Игић, 
Златковић (1995), Буторац, Игић, 
Златковић Аначков, Вуков (1997). 

 

 
 

 
Слика 35:  
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ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА  

Orno-Cotino-Quercetum pubescentis Butorac, Igić, Zlatković1995;1997 ap. Butorac, 
Igić,Zla

 укупно 73 врсте од којих је већина 
везана

них шума. У њима су 
констатоване и врсте Quercus pubescens, Cotinus coggygria и Berberis vulgaris, 

терцијара. Сечом храста човек је створио услове за 
ширењ

tana, Lonicera xylosteum, Rhamnus catharticus затим 
зељас  Campanula persicifolia, Turritis glabra, Viola ambigua и др. 

умских састојина и шибљака је свега 
к ичности.  

е ц х да Quercetalia pubescentis и свеза  
 индицира исходне шуме 

о в не су са степским заједницама свезе 
 макромозаик. То је у складу са 
да природну потенцијалну вегетацију 
ког брега, представљају мозаично 

распо o-Quercion и Festucion rupicolae, тј. 

pubescentis је рашчлањена на две 
о јасно издвојене као централне и периферне 

астојине.  

Централне састојине које физиогномски делују као типичније, шумске 
дликују се бољим учешћем храста медунца. Овај храст је наш најксероморфнији 
 најксеротермнији листопадни храст уопште. Међутим, овде се он јавља у 
еобичној комбинацији са елементима субатланско-субмедитеранског карактера 

 Hedera helix и Clematis vitalba) које индицирају термофилне састојине у 
нешто влажнијим условима средин састе творевине–«поличице», јаруге, 
вододери ма заступљене и три врсте папрати: 

tković, Anačkov,Vukov, Boža 2008  

Вегетацијска истраживања  у периоду 1993. –1996. год. су показала да 
постоји очувана оаза храстових шума на 3 km низводно од насеља Мошорин. 
Шума заузима појас ширине од 100 m и дужине  око 3 km на одсецима Тителског 
брега уз Тису, почев од дела брега у висини речне аде па скоро до Тителских 
циглана. У питању су северо-источне и источне падине брега изразито стрмих 
нагиба (50-70%) које одликује специфична мезоклима. Подлога је лес богат 
кречњаком, а земљиште типа чернозема (бескарбонатни, заруђени карбонатни и 
еродирани).  

У састојинама заједнице је констатовано
 за зељасти спрат (Буторац, Игић, Златковић, 1995 и 1997). Њихово 

рецентно стање је одраз карактера правегетације али и човековог присуства. 
Едификатори заједнице су Fraxinus ornus и Cotinus coggygria, док се храст 
медунац (Quercus pubescens) задржао само у неким састојинама које су још увек 
довољно репрезентативни фрагменти исходних ксеротерм

значајне као реликти 
е јасена (Fraxinus ornus), пионирске врсте на топлим и сушним теренима 

(Буторац, Игић, Златковић, Аначков, Вуков (1997) 2004).  

На јединственост ових шума указују бројне диференцијалне врсте (укупно 
37) у односу на састојине шибљака које је констатовала Стојановић, С. Многе од 
њих су први пут забележене у биљном покривачу ове заравни. Од врста 
диференцијалних у односу на шибљаке чешће се јављају Evonymus verrucosa, E. 
europaeus, Viburnum lan

те биљке
Заједничких врста између анализираних ш
26, што индицира врло низа  коефицијент сл

Обиљ  диферен ијални  врста ре
Quercion frainetto, Berberidion и Aceri tatarico-Quercion
климазоналног бележја последње с езе. О
Festucion rupicolae градиле шумо-степски
схватањем Јанковић и Парабућски, (1978) 
лесних платоа Војводине, па и Тителс

ређене заједнице свеза Aceri tataric
шумостепа.  

Асоцијација Orno-Cotino-Quercetum 
субасоцијације које су и просторн
с

о
и
н
(пузавице

е (тера
не). Због тога су у овим састојина
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Asplenium trichomanes, A. adiаnthum 

условљена је ублаженијим 

близина Тисе. Сви ови услови 

nigrum и Cystopteris fragilis. Висока 
константност ових представника 

климатским условима у благим 
увалама где је и инсолација смањена, 
осенченим местима због гушћег 
склопа крошњи и повременог 
задржавања воде на терасастим 
геомор-фолошким творевинама. 
Релативну количину влаге повећава и 

погодују нарочито папратима па се 
ове састојине централног положаја у 
шумама означене као субасоцијација 
Orno-Cotino-Quercetum pubescentis 
asplenietosum  Буторац, et al., (1997) 
2004.  

 
 
 
 

Слика 36:  Оаза ксеротермне храстове асоцијације 
Orno-Cotino-Quercetum pubescentis  (у другом плану 
десно иза шибљака) очувана само на падинама Брега 
уз Тису јужно од Мошорина (Фото: Б. Буторац) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Слика 37:  Типичан аспект састојина Orno-Cotino-Quercetum pubescentis aceretosum tatarici  (Фото: Н. Ковачев) 
 



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ”  
II  Oпис природних, створених и предеоних одлика 

69

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

Друга субасоцијација Orno-Cotino-Qu
Буторац, et al., (1997) 2004 већ својим име
обележја, с обзиром да је диферен а-A ta
субасоцијација је флористички сиромашниј не (50 : 57 вр
састојине су констатоване на истурени
вршним деловима падина и уопште периф
тим су изложеније и утицају ветрова и  к е
карактер. Интензивирано испаравање и смањена х  п д
попут Rhamnus catharticus, Berberis v
представницима као што су Peucedanum 
herbacea, Coronilla varia, Chamaecytisus
нагласити да су прави степски елемент а у
шибљака које констатује Стојановић (1983)
свим експозицијама Тителског брега, а ов
само на североисточним падинама уз Тису.

На крају треба закључити да је фло
Orno-Cotino-Quercetum pubescentis изди
регионално) специфичне еколошке варијан оновљиве структуре. Човеково 
вековно присуство се негативно одразило пре свега на храст медунац, чије су 
популације проређене чистом сечом, па је у неким састојинама нарушена 
првобитна равнотежа. Зато је ова градитељск врста угрожена, а на место ње се 
као едификатор наметнуо агресивнији Fraxinus ornus. Констатовање шумских 
састојина и издвајање ове нове заједни  и 
вегетацијски диверзитет Тителског брега ве

 

ЗАЈЕДНИЦА ЛИШАЈЕВА  

Асоцијација Endocarpetum pusilli titelicum  Galle 1974 

На Тителском брегу је Стојшић (усмено саопштење, 1991- цит. Буторац, In 
Hänsel, Медовић, 1998) констатовала састојине заједнице лишајева. Ради се о 
асоцијацији Endocarpetum pusili titelicum која представља пионирску вегетацију, 
на « локовима стена» тј. стрмим лесним одсецима Тителског брега и усецима 
сурдука уз Тису. Према подацима из научне литературе ова заједница је 
карактеристична за дебеле наслаге леса, какве и овде постоје и делују као 
огромни «блокови» често високи и тридесетак метара. Састојине заједнице имају 
малу покровност тако да су специфичне за огољене лесне површине. Према 
Стојшић (1991) у њеној грађи је присутна врста Tortula velenovskyi Schiffner (syn. 
Hilpertis velenovskyi), која је на самом платоу регистрована на свега неколико 
микростаништа (Boros, 1944, 1951; Guelmino, 1972; Galle, 1974). Буторац  (1998) 
истиче да је овај налаз «значајан, јер с једне стране представља једно од укупно 
три  ове врсте у Европи, а с друге стране, јер у биљногеографском 
смислу ова заједница лишајева, као панонска ендемска фитоценоза, потенцира 
истоветан карактер региона у целини.»  

КАРА ТЕРИСТИКЕ БИЉНОГ ПОКРИВАЧА УЖЕГ ОКРУЖЕЊА TИТЕЛСКОГ БРЕГА  

Тителски брег је смештен на ободу јужно-бачке депресије која у односу на 
оста и 
типови у овом региону граде прави мозаик-комплекс у ком дoминирају ниске, 

ercetum pubescentis aceretosum tatarici 
новањем показује јасна климазонална 
цира жешљ cer taricum. Ова 
а од претход ста), а њене 
јим положајима, гребенима платоа, 
ерним тј. рубним положајима. Самим 

 инсолацији па имају серот рмнији 
умидност ого ују врстама 

ulgaris, али и типичним степским 
alsaticum, Asparagus officinalis, Vinca 

 austriacus и др. Међутим, треба 
и ипак з ступљенији  састојинама 
. Поред тога шибљаци су развијени на 
а новоиздвојена шумска фитоценоза 
  

ристички релативно богата заједница 
ференцирана на локално (па и 
те неп

 
а 

це потврђује да је флористички
ћи него што се мислило.  

б

 

налазишта

 

К

ле делове Панонске низије има одређених специфичности. Земљишн
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“ритск

е а ,   о

R

 за овај тип 
биотопа.  

ог се може закључити да се вегетација Тителског брега и 

 

лизу специфичне асоцијације Agropyro-
Kochietum prostratae сагледан је и значај врста које овом подручју дају и неке 

е земље”. Местимично су се и у овом окружењу могле наћи сувље оазе под 
степом (заједнице свезе Festucion rupicolae). Једна од њих и данас постоји у 
околини м ст  Жабаљ где се на заравњен ј површини развијају бројне 
популације гороцвета (Adonis vernalis). У близини је и хумка у чијем биљном 
покривачу поред Adonis vernalis опстају и  anunculus illyricus и Sternbergia 
colchiciflora. (Необјављени подаци Стојшић и Буторац,1991).  

Пространа лесна тераса испресецана је фрагментима слатинских 
заједница класе Festuco-Puccinellietea код села Каћ, Будисава, Жабаљ, 
Госпођинци, Ђурђево и Чуруг (Бабић, Парабућски, 1971). Током рада на 
картирању вегетације Војводине, из ког је резултирао “Prodromus вегетације 
Војводине” (Парабућски, et al., 1986), запажено је да су многе од ових слатина у 
међувремену уништене, а да се преостале највећим делом налазе у фази 
остепњавања због промене водног режима након прокопавања канала за 
наводњавање. 

Поменути аутори констатују и оазе са типичним мезофилним ливадама 
класе Molinio-Arrhenatheretea, као и веће комплексе са мочварно-барском 
вегетацијом која још није довољно проучена. Досадашња флористичка и 
фитоценолошка истраживања ритских површина Шајкашке била су, међутим, 
сконцентрисана само на подручје Ковиљског рита, који је детаљно проучен. 
Природну потенцијалну вегетацију у Ковиљском риту представљају хидролошки 
условљене шуме врба и топола. Мочварну и ливадску вегетацију овог рита 
карактерише неколико фитоценоза, док је акватична вегетација овог подручја 
много разноврснија. Зељаста вегетација Ковиљског рита обухвата укупно 22 
заједнице различитих типова екосистема (Буторац, 1995) адекватних

На основу изнет
подручја Шајкашке у суштини веома разликују.  

ФИТОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТИТЕЛСКОГ БРЕГА 

Више аутора је током низа година проучавало биљни покривач Тителског 
брега. С обзиром на релативно ограничен простор површине од 94 km2 и 
екосистемски слабије изражену разноврсност (доминирају степски екосистеми, а 
у виду мањих оаза јављају се екосистеми мезофилних ливада и термофилних 
шума углавном присутних у виду шибљака), констатована флора од преко 600 
биљних врста представља право богатство. Еколошке одлике ових врста и 
њихово опште распрострањење сагледани су према Soó (1964-1985) односно 
према подацима из Флоре СР Србије (Јосифовић,  ур.., 1970-1977; Сарић, ур. 
1986). Поред тога, из напред датог приказа вегетације Тителског брега, анализе 
биљних заједница, њихових карактеристичних врста, као и таксона 
диференцијалног значаја, већ се добио неки увид у битне карактеристике флоре 
овог подручја. Истакнуте су и неке ретке и реликтне врсте, на основу флорних 
елемената по Гајићу (1980), а кроз ана

полупустињске и континенаталне одлике.  

Чињеница је да простором у целини доминира степа реликтног карактера 
чији је можда најзначајнији структурни елемент Sternbergia colchiciflora. Ову 
понтско-субмедитеранску врсту и реликт ксеротермног доба бореала у 
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постглацијалу, на Тителском брегу код Мошорина и Вилова прве констатују 
Парабућски и Стојановић (1982). Значајна је као веза са истоименим типом 
вегетације на Фрушкој гори и Фрушкогорском (тј. Сремском) лесном платоу. С 
обзиром на различите прилазе у тумачењу оних момената геолошке историје 
Војводине који се односе на могућност истовременог постанка Фрушкогорског и 
Тителског лесног платоа али уз просторну одвојеност реком (дакле као и у 
рецен и две е

ичке врсте су могле бити резултат истовременог постанка два 
просто

ј

 што су Euphorbia glareosa var. lasiocarpa, Sternbergia colchiciflora, 
Taraxa

Тителског брега. То су: Bupleurum 
affine понтско-панонска), Astragalus austriacus (понтско-централноазијска), 

a (субпонтско-субмедитеранска), Galium pedemontanum 
ско-субмедитеранска) и две 

евроа

каракт

тном добу),  чињенице да неки аутори ове геоморфолошк  творевине 
сматрају првобитно јединственом целином коју је Дунав касније раздвојио, 
Стојановић и Буторац (1988), односно Буторац и Стојановић, (1991) покушавају 
наћи потврду кроз анализу флористичке структуре њихове степске вегетације. Од 
укупно 198 биљних врста забележених у овом типу екосистема (свеза Festucion 
rupicolae са групама Eu-Festucion и Cynodonto-Festucion rupicolae-pseudovinae, 
ред Festucetalia valesiacae, класа Festuco-Brometea) констатовано је да је број 
заједничких врста велик (142), што потенцира флористичку сличност и јединство. 
Међутим, заједн

рно блиска и геолошки веома слична платоа, поготово што су и макро и 
мезо-климатски услови скоро истоветни. Бро  врста које диференцирају флору 
Тителског брега од Фрушкогорског лесног платоа према налазу поменутих аутора 
износи 28, а исти је и када се посматра у обрнутом смеру. Разлике су условљене 
орографским, едафским и микроклиматским приликама, специфичностима 
процеса флорогенезе али и неких момената везаних за антропо-зоогене 
факторе.  

Тако је према Стојановић и Буторац (1988) међу правим степским биљкама 
тј. карактеристичним врстама синтаксономске категорије означене као Eu-
Festucion rupicolae, за Тителски брег и Сремски лесни плато заједничких 26 
врста, као

cum serotinum subsp. serotinum, Nonnea pulla, и др. Укупно 7 врста ове 
групације диференцијалног је значаја за флору 

 (
Valerianella dentat
(субмедитеранска), Orchis coriophora (субатлан

зијске врсте Agropyrum cristatum и Gypsophila paniculata. То су све праве 
степске биљке.  

У групацији Cynodonto-Festucion rupicolae-pseudovinae исте свезе, 
заједничке су 22 врсте углавном ширег распрострањења, а само за Тителски брег 
су везане Berteroa incana и Vicia villosa. (Стојановић,  Буторац, 1988).  

У оквиру реда Festucetalia valesiacae поменути аутори констатују чак 43 
заједничке врсте, међу којима су и Chrysopogon gryllus, Stipa capillata, Dianthus 
pontederae, Allium rotundum и др. Последња врста јавља се са просторно 
одвојеним специфичним облицима. Тако је на Фрушкогорском лесном платоу 
забележена у виду типичне подврсте и варијетета али са формом diocletianii, док 
се у вегетацији Тителског брега јавља подврста waldsteinii. Поред ње још 8 врста 
забележено је само за подручје ове Бачке лесне заравни. То су: Crocus 
reticulatus, Sideritis montana, Convolvulus cantabricus, Verbascum phoeniceum, 
Erysimum diffusum, Petrorhagia saxifraga, Geranium molle и Kochia prostrata. 
Највећи број ових врста има субпонтски или субпонтско-субмедитерански 

ер.  

Укупно 65 врста класе Festuco-Brometea заступљено је у вегетацији оба 
поменута платоа (Andropogon ischaemum, Agrimonia eupatoria, Koeleria gracilis, 
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Asperula cynanchica, Pimpinella saxifraga и многе друге. ) Од врста ове класе само 
на подручју Тителског брега регистровано је следећих 11 врста: Allium flavum, 
Asparagus officinalis, Muscari racemosum, Thlaspi perfoliatum, Centaurea stoebe 
subsp. rhenana, Holosteum umbelatum, Ornithogalum umbellatum, Orobanche alba, 
Campanula glomerata, Sedum telephium и Bromus tectorum. Све ове врсте су 
диференцијалног карактера за флору степских екосистема Тителског брега.  

Полазећи од изнетог и података из литературе (Soó, 1940 односно 1964-
1985: Станојев, 1983; Обрадовић, Игић, 1990) закључује се да је флора Тителског 
брега у биљногеографском погледу део провинције Pannonicum и подпровинције 
Eupannonicum. По неким ауторима то је уствари средњеевропска провинција 
панонски, односно еупанонски сектор. На основу анализираних специфичних 
биљних заједница и диференцијалних биљних врста може се констатовати да је 
флора овог подручја с правом сврстана у посебан биљногеографски округ назван 
Titelicum.  

Игић и Буторац (1998) закључују да су «флористичка и вегетацијска 
истраживања Тителског брега показала да се ова лесна зараван може сматрати 
једним од најбоље очуваних степских подручја у нашој земљи. Без обзира што се 
типична степа данас задржала само на падинама брега констатовано је близу 
630 аутохтони  таксона што говори о знатном флористичк м богатству овог 
подручја. . Међутим, из напред изнетих спискова и података некадашњих 
ботаничара

х   о
»

 очито је да су многе врсте заувек ишчезле са овог простора због све 
наглаш

речњаку у Сићевачкој клисури и на неколико локалитета у 
планинам С

лази врсту 
Globul

ијске варијабилности-Crocus reticulatus и Iris pumila. Прва у флору 
Тител

енијих утицаја разних негативних фактора, пре свега антропо-зоогених. 

Једна од очуваних специфичности овог платоа је врста Colchicum 
arenarium (Игић, 1988). Као типична псамофитска биљка долази у вегетацију 
Суботичко-Хоргошке, Делиблатске пешчаре и Рамских пескова. Најновијим 
истраживањима забележена је на Телечкој и Тителском брегу где се развија у 
вегетацији осулина.  

Станојев и Обрадовић (1983) цитирају податак Zorkóczy (1986) о доласку 
средњеевропске врсте Globularia elongata у флору околине Вилова (Тителски 
брег). Овај налаз у међувремену није проверен. Интересантна би била потврда 
истог, јер се ради о врсти констатованој у ливадској, шумској и жбунастој 
вегетацији на к

а источне рбије (Сува планина, Сврљишке планине итд. ), као и на 
Ошљаку (Шар планина). У питању је дакле несигуран податак за флору 
Тителског брега. Међутим, пошто Савић (2004., усмено саопштење!) на

aria elongata на Фрушкој гори, следи да је ипак постојала вероватноћа да је 
некад расла и на Тителском брегу. 

Од ређих врста у флори ове заравни Игић (1986) анализира Adonis vernalis 
као типичну степску врсту евроазијско-континенталног карактера и врсту 
субпонтског елемента флоре-Ranunculus illyricus, која је у Војводини присутна на 
ограниченом броју локалитета, а у флори Средње Европе је остатак једног 
топлијег доба.  

Међу значајне врсте понтског елемента флоре које су забележене на 
Тителском брегу спадају на пример Chamaecytisus rochelii (Станојев, Божа, 1984), 
Sideritis montana и Astragalus austriacus (Игић, 1988). и две врсте врло изражене 
инфраспец

ског брега долази према Станојев, и Божа, 1984, у виду f. pluriflorus и l. 
violaceus, иако још 1980. године Обрадовић и Будак помињу f. micranthus. 
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Последњи аутори констатују на Тителском брегу код врсте Iris pumila само 
типичну подврсту и варијетет и у оквиру њих форму lutea. Буторац, Игић и 
Златковић (1994) региструју много израженију варијабилност. У 
биљногеографској анализи флоре Тителског брега Станојев (1983) истиче да је 
оваквих правих степских врста понтског карактера свега 14, да су присутне и 
врсте које припадају међуелементима (понтско-панонском и понтско-
субме

м и другим елементима флоре, док се посебно наглашавају 
предс

ј и 
рађен  

и Тителског  брега заступљени су врстама 
Chama

панонски ендеми-«панонци» представљени су у овом подручју 
само 

дитеранском), међутим да типично континентално обележје флори овог 
подручја поред понтских дају и евроазијске врсте. Према овом аутору у флори 
Тителског платоа доминирају врсте широког ареала (европске, евроазијске, 
циркумполарне и космополите) на које отпада око 65% од укупне флоре. Не 
истиче тачну заступљеност евроазијског елемента флоре ком уствари припадају 
типичне континенталне врсте евроазијских степа. Од укупно 526 аутохтоних 
врста 66 је са ужим ареалом, што се односи како на ендеме и субендеме тако 
исто и на врсте које припадају дацијско-понтском, мезијско-дацијском, алпско-
карпатско-балканско

тавници међуелемената у оквиру субмедитеранске групе, као што су 
понтско-медитерански и атланско-медитерански елементи. У складу са тим и 
напред изнетим подацима, пре свега са чињеницом да на Тителском брегу 
доминира заједница Taraxaco-Festucetum valesiacae отворене грађе и 
ксеротермних синеколошких прилика, логичан је податак Станојев и Обрадовић 
(1983) да значајну улогу у фитогеографском смислу имају баш ови јужни 
елементи флоре. Сведоци су историјског тока процеса формирање флоре. Од 
укупно 526 врста изворне флоре (Станојев,1983), када је констатован овај бро

а биљногеографска анализа, 44 врсте отпада на ове јужне елементе, и то 8 
на медитеранске и 36 на субмедитеранске биљке које уствари чине 1/5 свих 
биљних врста са ужим ареалом. Од те 44 врсте 8 има реликтни каракер, 13 спада 
у ређе врсте Тителског брега, док су 4 врсте констатоване на северним 
границама свог ареала. Ова последња констатација поменутих аутора односи се 
нарочито на субмедитеранску врсту Convolvulus cantabricus. Исте 
фитогеографске припадности је врста која је у Војводини у фази повлачења-
Alkanna tinctoria. На Тителском платоу је од стране Станојев и Обрадовић (1983) 
забележена у виду варијетета parviflora и форме lehmannii.  

О истовременим утицајима Понта и субмедитеранског региона на 
флорогенезу Тителског брега сведоче од ређих врста наше флоре Allium 
rotundum subsp. waldsteinii и Allium flavum, а према Игић и сар. (1993) и Trifolium 
diffusum, док на везу Понта и Панонске низије у прошлости указује присуство 
врсте Silene bupleuroides.  

Панонски субендеми у флор
ecytisus heuffelii, Dianthus pontederae subsp. pontederae, и Achillea 

asplenifolia, док се према непотврђеним подацима Zorkóczy (1896) и Prodán (1915) 
овој значајној групи флорних елемената придружује и Melampyrum barbatum var. 
kitaibelii.  

Типични 
са 2 таксона: Centaurea scabiosa subsp. sadleriana и Dianthus pontederae 

subsp. giganteiformis.  

Од осталих врста ужег ареала треба поменути балканску Allium 
atroviolaceum, врсту Centaurea grinensis subsp. fritschii илирског обележја, 
мезијско-дацијски флорни елеменат Dianthus banaticus и Verbascum banaticum 
која је субмезијско-субдацијског карактера.  
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Сем поменутих аутохтоних врста Станојев (1983) на подручју Тителског 
брега констатује и 35 врста које припадају неофитама или некад гајеним па 
подивљалим биљкама-придошлицама у флору. Индикатор су присуства чов а 
и његовог дугогодишњег дејства на изворну природу. Да је највећи број ових 
врста унет у новије време сведочи податак аутора да је од поменутих 35 таксона 
65% северноамеричког по екла, 23% азијског а да 14% отпада на ед теранске 
биљке. Од неофита северноамеричког порекла пажњу заслужују Aster versicolor, 
Lepidium virginicum и Matricaria discoidea које су констатоване код нас само 
местимично. Остале адвентивне врсте су се већ одомаћиле као корови (Stenactis 
annua, Xanthium italicum, Ambrosia artemisiifolia, врсте рода Amaranthus и др.)  

О вековном присуству човека на овим просторима сведоче неке гајене 
биљке које су се субспонтано јавиле у природној вегетацији Тителског брега. 
Таквог обележја су: Helianthus annuuus, H. tuberosus, Lathyrus sativus, Morus alba, 
M. nigra, Vitis vinifera, Panicum capillare, Brassica napus, Atriplex hortensis, 
медитеранска врста Calendula arvensis, Ceratostigma plumbaginoides пореклом из 
Кине и многе друге. Њихова појава у изворној природној вегетацији је значајна са 
културно-историјског аспекта, за познавање правца и времена насељавања 
човека, као и живота и навика људи на просторима Тителске заравни.  

и ек

р м и

ЕНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФРАГИЛНИ ЕКОСИСТЕМИ 

 

Слика 38:  Тителски брег са својим вредностима и човек који их нарушава, вековима су чинили 
нераскидиво јединство (Фото: Н. Ковачев) 

 

ОСНОВНЕ БИОЦ  

Наведене синеколошке прилике на Тителском брегу условиле су 
доминацију вегетације ливадско-степског типа. Она је само местимично у 
проградацији ка климазоналној вегетацији, која је према наводима Стојановић 
(1981), Буторац, Игић, (1995) представљена мозаик-комплексом заједница свеза 
Aceri tatarico-Quercion Zólyomi et Jakucs 1957 и Festucion rupicolae Soó. Последњи 
аутори истичу да «...чињеница да последња свеза обједињује ксерофилне 
степске и ливадско-степске фитоценозе алкалне подлоге, указује да вегетација 
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на Ти

На 
благо 

ставља 
развија 

–
фитоценозе, 

 

телском брегу зависи пре свега од карактеристика земљишта, али и 
атмосферских талога. Отуда на Тителском брегу доминира реликтна степа».  

Основна степска заједница Тителског брега, која је и најближа реликтној 
степи, је ass. Thymo-Chrysopogonetum grylli Стојановић 1983. Она се од других 
фитоценоза издваја по ограниченом распрострањењу, флористичком богатству, 
бујности својих састојина и доминацији правих степских врста понтског обележја, 
као што су: Adonis vernalis, Allium rotundum subsp. waldsteiniii, Chrysopogon gryllus, 
Nonnea pulla, Sternbergia colchiciflora и др. Степен флористичког диверзитета 
повећавају и бројни елементи субмедитеранског карактера који индицирају 
састојине које су бар донекле заклоњене од хладних континенталних утицаја. 

нагнутим падинама или скоро заравњеним положајима (предолице), у 
складу са синеколошким приликама на станишту, издвојене су две 
субасоцијације односно две еколошке варијанте заједнице.  

 
Слика 39:  Мозаик фрагилних екосистема на усталасаним брежуљцима Тителског брега 

(Фото: Б. Буторац) 
 

Ас
преовлађујућу компоненту ог брега, иако се 
у виду паралелних трака на специфичним геоморфолошким творевинама

не 

оцијација Taraxaco-Festucetum valesiacae Стојановић, 1983 пред
 у биљном покривачу Тителск

 
поличицама. Сиромашнијег је флористичког састава од претход
отвореније   грађе и има наглашенији термофилни карактер. Диференцира се 
такође на две субасоцијације и то у складу са интензитетом зоогеног фактора, 
тако да једна од њих представља крајњи деградациони стадијум реликтне 
степске вегетације.  

Најнеприступачнија места Тителског брега и вршне делове падина који су 
највише експонирани ваздушним струјањима (односно ударима ветрова и то 
најчешће кошаве), заузимају састојине полупустињског, ирано-туранског 
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карактера. У питању су састојине заједнице Agropyro-Kochietum prostratae, која је 
изузетна реткост Војводине и Панонско-карпатског басена. Зато је једна од 
значај

 са биоценолошког 
становишта и са становишта очувања укупног биодиверзитета. Према 
Стојановић, (1983) местимично констатовани шибљаци представљају крајњи 
деградациони стадијум шумских заједница свезе Aceri tatarico-Quercion. 
Присутност врста Prunus tenella и Prunus fruticosa као и упадљива заступљеност 
ксеротермофилних елемената одраз су зоналних утицаја. Истовремено су један 
од индикатора припадности подручја провинцији Pannonicum и подпровинцији 
Eupannonicum, на шта указују Обрадовић и Игић (1990).  

У складу са тим је и регистровање малих шумских оаза које представљају 
фрагменте изворних панонских шума описаних као нова асоцијација Orno-Cotino-
Quercetum pubescentis (Буторац, et al., 1997, 2004 ). Оне су констатоване само на 
падинама уз Тису. У односу на шибљаке који су деградациони стадијуми 
климазоналних шума овог платоа, имају 45 диференцијалних врста, а у односу на 
шибљаке оближње Фрушкогорске лесне заравни чак 56 диференцијалних врста. 
У обе субасоцијације ове шумске заједнице са храстом медунцем на Тителском 
брегу забележени су следећи таксони-индикатори шума, који не расту у 
вегетацији шибљака два поменута платоа. То су: Quercus pubescens, Acer 
tataricum, Tilia tomentosa, Berberis vulgaris, Viburnum lantana, Evonymus europaea, 
Lonicera xylosteum, Hedera helix, Asplenium adianthum-nigrum, A. trichomanes и 
Cystopteris fragilis. Разноликост станишта и специфична синекологија 
резултирали су флористичким и вегетацијским диверзитетом. Ове шуме као и 
издвојене степске фитоценозе припадај изворном (аутентичном) диверзитету с 
обзиром да ипадају и 
тзв.  или осетљивим ек

твена комбинација врста и изворна биолошка разноврсност 
која их

  . 
угрожена је пре свега степска вегетација Тителског брега као својеврсни 

них биоценолошких обележја региона, поготово што се углавном развија у 
директном контакту са геолошком подлогом која је типски лес.  

Биоценолошке карактеристике су употпуњене и појавом састојина 
долинских ливада, било у подножју самог брега, било у сурдуцима. С обзиром да 
је овај тип вегетације средњеевропског карактера и релативно добро заступљен 
широм Војводине, ливаде немају значај као степске заједнице које су  станишта 
строгозаштићених врста флоре, већ само као карика у одржавању екосистемске 
стабилности. Исто се односи и на крајње деградиране фрагменте ритских шума 
на ободу ове заравни уз Тису.  

Насупрот томе, дрвенаста вегетација представљена екосистемима 
шибљака и ксеротермних шума има несумњив значај и

у 
 су климазоналног карактера. Истовремено ове заједнице пр

фрагилним осистемима.  

Фрагилни (крхки или осетљиви) екосистеми су специфична група 
екосистема од посебног значаја за заштиту. Сматра се да су условно са нижом 
отпорношћу па услед негативних антропо-зоогених утицаја могу претрпети брзе, 
дубоке и често неповратне промене. Када су Војводина и њена вегетација у 
питању, а то се онда односи и на Тителски брег, високо рањиви екосистеми су 
пре свега шумо-степски екосистеми, односно мозаик биљних заједница ових 
климазоналних екосистема. Уколико они губе своје природне одлике и прелазе у 
различите деградационе стадијуме, тиме се трајно губи аутентична 
непоновљива, јединс

 је карактерисала. То значи да у процесима деградације крхких екосистема 
нестају многе, по правилу угрожене биљне и животињске врсте, значајне не само 
за регионални него и за глобални генофонд и биодиверзитет У овом случају, 
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рефугијум ксеротермних реликата и панонских ендема, у садашњем времену 
сведена само на падине и сурдуке овог лесног платоа. Ова преостала станишта 
су последњих година све више угрожена ширењем викенд зона, сађењем 
багрема и његовим субспонтаним ширењем, а такође и чистом сечом багрема на 
мести

генетичке варијабилности као и нарушавања 
успост е и е

а б

ећег значаја, односна 
изворн

s nana), и панонски густиши са 
рујем н Д

и

ма где су засади били раније подигнути и успостављена  «равнотежа»,  
тако да су у окриљу багрема забележене популације неких веома ретких врста 
(Adonis vernalis, Crocus reticulatus, Sternbergia colchiciflora, и др.). Ређе су 
забележени и случајеви преоравања у самом подножју, док је очување 
генофонда и укупног биодиверзитета на заравњеном делу платоа одавно 
изгубљено. Сви набројани процеси, поред изнетог, доводе и до фрагментације 
природних екосистема што у ширем смислу изазива смањење животног 
простора, а самим тим и 

ављених ц нотичк х односа. Промена нам не простора такође је један од 
узрока повећања осетљивости екосистема. Спровођењем заштите, одређивањем 
зона и прописивањем мера и режима з штите иће ограничени овакви 
узурпаторски поступци и бар донекле одржан унутрашњи склад екосистема, а 
самим тим и структура биодиверзитета.  

Еколошка карактеризација анализираног подручја будућег природног 
добра несумњиво зависи и од антропогеног фактора, његове разноврсности, 
порекла и снаге дејства. Обрадом заравњеног дела платоа у далекој историјској 
прошлости узурпирани су природни екосистеми најв

а реликтна степа на равном ван домашаја поплавних и подземних вода. 

 

ОДЛИКЕ ТИПОВА СТАНИШТА  

За потребе приступа  Србије Европској унији у области  заштите природе у 
последњих неколико година интензивиране су активности на припремана за 
Успостављање Националне еколошке мреже, а посебно еколошке мреже 
NATURA 2000. У овој мрежи треба да буду обухваћена  подручја очуване 
природе кроз коју се у земљама чланицама ЕУ обезбеђује опстанак преко више 
хиљаду угрожених врста и око 230 типова станишта, а који су заштићени 
Директивом о птицама и Директивом о стаништима.  

Од приоритетних NATURA 2000 станишта на подручју Тителског брега 
издвојено је 3 основна типа станишта и то: Субконтиненталне пери - панонске 
жбунасте формације, од којих су овде присутне формације са степском вишњом 
(Prunus fruticosa), степским бадемом (Amygdalu

(Cotinus coggygria) и цр им јасеном (Fraxinus ornus). руги тип станишта 
односи се на панонске степе на лесу. Такође је приоритетно станиште 
термофилних храстових шума са медунцем (Quercus pubescens) и црним јасеном 
(Fraxinus ornus). Ова станишта су приоритет заштите на подручју ЕУ, и као таква 
улазе као прироритетна за субвенционисање. 

У циљу спровођења заштите врста и станишта на националном нивоу 
донесен је Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о 
типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким  за заштиту приоритетним 
типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. Гласник РС“, 
35/2010). а у Додатку II и Додатку III наведени су типови станишта приоритетни за 
заштиту, као и мере заштите. 
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На подручју Тителског брега идентификовано је 9 за заштиту приоритетних 
типова станишта, који обухватају природна или полуприродна станишта која се 
налазе у опасности од ишчезавања са територије Републике Србије, као и 
станишта која представљају изузетан пример репрезаентативних  типова 
станишта континенталног и панонског региона у складу са међународном  
класификацијом, за које су потребне посебне мере заштите (таб. 13). 

 

Табела 10: Приоритетни типови станишта за заштиту на Тителском брегу                                                              

Код Станиште 
Natura 
2000 

Eunis 
Nacionalno 
prioritetna 

Nacionalno 

3 
ЖБУНАСТЕ И ТРАВНЕ 
ФОРМАЦИЈЕ  

 
    

31.81 
Средњеевропски густиши на 
богатом земљишту 

40A0*    

31.812 
>Prunus spinosa>-<Ligustrum 
vulgare> žbunaste formacije 

  
B2.IE, 
B2.16 

- 

31.8B1 
Централноевропски 
субко тинентални густиш  н и

40A0* F3   

31.8B121 
Пери-панонске <Prunus 
fruticosa> жбунасте формације 

  B2.ID 
Ret/Frag 
(A)Rep 

31.8B22 
Пери панонске <Amygdalus 
nana> жбунасте формације 

  B2.IC 
Ret/Frag 
(A)Rep 

31.8B33 
Панонски <Cotynus coggygria>-< 
Fraxinus ornus>густиши 

  B2.15 - 

34 
СТЕПЕ И СУВЕ  КРЕЧЊАЧКЕ 

ИЦЕ 
    

ТРАВНЕ ЗАЈЕДН
34.9 Континенталне степе     

34.91 
Панонске степске травне 
заједнице на лесу 

6250* E1 C1.21 
Ret/Frag 
(A)Rep 

34.911 Панонске лесне степе     

34.912 Панонске високе ливадо-степе     

34.913 Панонске полу-пустињске степе     

34.914 Панонски лесни пашњаци     

38 
МЕЗОФИЛНЕ ТРАВНЕ 

 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

   

38.25 Континенталне ливаде 6510    

38.251 
Понто-Панонске мезофилне 
високе ливаде 

 E2.25 C2.41 Frag (A) 

4 ШУМЕ     

41  
ШИРОКОЛИСНЕ ЛИСТОПАДНЕ 
ШУМЕ 

    

41.7 
Термофилне и супра-
Медитеранске храстове шуме 

    

41.7374 Панонске шуме медунца 91H0*    

41.73741 
јасена 

  A2.2116 Frag (B) 
Панонске шуме медунца и црног 

44 
УМЕРЕНЕ РЕЧНЕ И 
МОЧВАРНЕ ШУМЕ И 
ЖБУНАСТЕ ФОРМАЦИЈЕ 

91E0    

44.1 Обалске формације врба  G1.11 B1.17 Frag (A) 

54 
АЛКАЛНЕ И ПРЕЛАЗНЕ 
МОЧВАРЕ И ИЗВОРИ

    
 

54.1 Извори     
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Код Станиште 
Natura 
2000 

Eunis 
Nacionalno 
prioritetna 

Nacionalno 

8 
ОБРАДИВЕ ПОВРШИНЕ 
ИВЕШТАЧКИ ПРЕДЕЛИ 

    

82.1 
Континуиране интензивне 
агрокултуре 

    

82.1 Пољски усеви     

83. 
ВОЋЊАЦИ ЗАСАДИ И 

    
ПЛАНТАЖЕ ДРВЕЋА 

83.3 Плантаже     

83 Плантаже .321 топола     

83.324 Плантаже багрема     

86 
ГРАДОВИ, СЕЛА, 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЛОКАЦИЈЕ 

    

86.12 Субурбана подручја     

86.4 
Напуштене индустријске 
локације 

    

86.433    Ђубришта  

86.6 Археолошки локалитети     

87 
ЈАЛОВА ЗЕМЉА,ПУСТЕ
ПОВРШИНЕ 

 
    

87.1 Јалова поља     

89 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЛАГУНЕ И 
РЕЗЕРВОАРИ,КАНАЛИ 

    

89.22     Ровови и мали канали 

 
егенд
 * -  станиште 

Re учју Србиј
Fra ште услед функционалне непостојаности  осетљи  
де
Fra  слабе  споре обновљивости 

ма а  приоритетна NA 000 станишта на 
на нално титу на Тителском брегу, поред ксерофилних 
шибљака с s fruticosa епског адема (Amygdalus nana), 
руја tinu ена (Fraxinus ornus) издвојени још шибљаци 
тр Pru и калине (Ligustrum ulgare ође с прио  
одређени хигрофилни шибљаци врба (Salix spp.) и мерено влажне панонске 
ливаде свез

Најве риоритетних за заштиту представљају осетљива 
станишта зб ност и осетљивости на деградацију  
су и  ог јасена осетљиве због слабе и 
споре о рактер ретког станишта  
ксерофилни љаци степске вишње ( runus fruticosa), ог  
(Amygdalus  степе. 

Ради мских  станишта као за заштиту приоритетних  
станишта по е значајне за ти ишта осит  
страног пор дификован организме, осигурати мониторинг 
угрожених и писати мере и активности на њиховој заштити, у 

Л


а: 
приоритетно NATURA 2000
t – ретко станиште на подр е 

 g(A) – фрагилно стани
градацију 

 и вости на

 g(B) – фрагилно станиште услед  и
 

Узи јући у обзир наведен TURA 2 , 
цио м нивоу су за заш

тепске вишње (Prunu ), ст б
 (Co s coggygria)  и црног јас

nus spinosa) њине (  v ). Так у као ритетни
у

е Arrhenatherion elatioris.  

ћи број станишта п
ог функционалне непостоја и , док

 термоф лне панонске шуме медунца и црн
 обн вљивости. Од тога броја, ка

 шиб
  у Србији

степск
 имају
бадемаP

nana) и панонске лесне

заштите издвојених шу
требно је: очувати врст п стан , не ун и врсте
екла и генетски мо
 ретких врста и про

е 
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свим шумама обезбедити неопходан проценат зрелих, старих и сувих  стабала, 
као и стабала са дупљама, очувати рубове шума, продужити време опходње. 

За по них станишта забрањена је промена намене 
површина и  а потребно је очувати врсте  за тип 
станишта,  врсте страног порекла и генетски модификоване 
организме, ниторинг угрожених  ретких рста, управљати травним 
стаништима онског сточарења и кошења, прилагођеном пу 
станишта и ње травних станишта, подстицати оживљавање 
традициона арства, очувати повољан ниво вредности минералних 
ма  и н вода на умерено лажним с аништима

 

 

 

 
 

станиште Natura 2000   (Фото: В. Стојшић) 

требе очувања трав
 уништавање станишта,
не уносити

 значајне  

осигурати мо  и в
 путем редовног сез
 спречити зараста

ти

лног сточ
терија иво подземних  в т .  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика  40:  Ксерофилни шибљаци степског бадема (Amygdalus nana) на падинама Брега –  
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С обзиром да Тителски брег још није обрађен у оквиру националне 
Емералд мреже, а одређен је као значајно ботаничко подручје (IPA), наводе се 
присутних

 

II 1.9. аунистичке одлике  

II 1.9.1.   Фауна инсеката 

а основу литературних података (Петров, 1986; Стојановић, 2001)  о 
истраживаним групама инсеката на подручју ободног дела, односно на падинама 
Тителског брега, утврђено је присуство 25 врста ретких и угрожених инсеката, из 
две фамилије. Издвојене су следеће угрожене врсте: 

Classis: Insecta 
Ordo: Diptera 
Subordo: Cyclorrhapha 
Familia: Syrphidae  

 
1. Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) 

 пет типова станишта са Националне IPA листе: 

1. E1 - * Панонске степе и ливадо-степе на лесу  

2. E2.25 – Умерене травне формације, континенталне ливаде  (свеза 
Arrhenatherion elatioris)  

3. F3 - *Панонске и субпанонске жбунасте заједнице 

4. G1.11 - Шуме Salix  дуж речица 

5. G1 - * Панонске шуме са Quercus pubescens  

  Ф

Н

Општа биономија: Врста карактеристична за станишта на којима је 
присутан антропогени утицај. Ларва је афидофагна, настањена на нижим 
биљкама и житарицама. Адулти се јављају у периоду фебруар-новембар. 

аспрострањење: холарктичко-орјентално-аустралијско; јавља се од 
Скандинавије до Медитерана, око северне Африке, од Ирске кроз Европу у Азију 
до обала Пацифика, на југ до Аустралије. 

 
2. Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758) 

Р

Општа биономија: Врста насељава влажна станишта, мочваре, обале 
река. еома је честа у човековом окружењу. Јавља се и на местима где се врши 
испаша стоке и око загађених површина и јаркова. Посећује цветове врста 
Achillea millefolium, Armeria maritima, Bellis perennis, Bidens cernua, Cochlearia 
danica, Origanum vulgare, Potentila erecta, Rubus fruticosus, Senecio jacobaea, 
Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Valeriana dioica, као и родова  Allium, Caltha, 
Crataegus, Euphorbia, Galium, Leontodon, Taraxacum, Tussilago, Salix, Rosa, 
Ranun ulus. Ларве су акватични сапрофаги, настањују језерску вегетацију која 
трули  се јављају од средине априла до септембра (март-октобар у јужној 
Европ ). 

аспрострањење: палеарктичко-орјентално; јавља се у Скандинавији, 
јужно д Иберије и Медитерана,  у северној Африци, од Ирске кроз Европу, 
Турску, у , Кини, 
Индији. 

В

c
. Адулти
и

Р
о

европском делу Русије и Сибиру до обале Пацифика, Јапану
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3. Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) 

Општа биономија: Врста насељава влажна станишта, алувијалне равни, 
станишта на којима се осећа утицај човека (фарме, паркови, вртови). Посећује 

ни/субакватични сапрофаги. 

рктичко-орјентално; јавља се у  Скандинавији, јужно 
нзаса и јужној Каролини, 

 Африци. 

цветове ниско растућег биља. Ларве су акватич
Адулти се јављају од априла до октобра (март-октобар у јужној Европи). 

Распрострањење: хола
од Иберије и Медитерана,  северној Америци до Ка

Европи, Турској, севернојсеверној Индији, јужној и централној 

 
4. Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) 

Општа биономија: Врст
равни, станишта на којима се

а насељава влажна станишта, шуме, алувијалне 
 осећа утицај човека (фарме, вртови, паркови). 

иља, жбуња и дрвећа. Ларве су акватични сапрофаги, 
настањ

м делу Русије до Урала. 

 
5. E Linnaeus, 1758) 

Посећује цветове нижег б
ују влажна места и поврће које се распада. Адулти се јављају од 

фебруара до новембра. 

Распрострањење: европско; јавља се у Скандинавији, јужно од Иберије и 
Медитерана, од Ирске кроз Европу, Турску, у европско

ristalis tenax (

Општа биономија
жењу. Јавља се и 

: Врста је свуда присутна. Веома је честа у човековом 
кру на местима где се врши испаша стоке и око загађених 

ве многих врста биљака. Ларве су 
а улти се јављају у периоду фебруар-
новем

о
површина и јаркова. Посећује цвето
кватични/субакватични сапрофаги. Ад

бар. 

Распрострањење: космополитско; веома вијабилна, насељава све 
континенте сем Антарктика и крајњег севера Европе. 

 
6. Eumerus sogdianus (Stackelberg, 1952) 

Општа биономија: Врста насељава отворена земљишта, сува, око фарми, 
арве се развијају у луковицама рода 

A лама Solanum tuberosum. Адулти се 
јавља

слано земљиште, алувијалне површине. Л
llium, корену врсте Daucus carota и крто

ју од маја до јуна и краја јула и августа. 

Распрострањење: средњеевропско-средњеазијско; јавља се у Немачкој, до 
јужне Шпаније, од Белгије кроз централну и јужну Европу, у европским деловима 
Русије, централној Азији (Казахстан, Монголија), Кини. 

 
7. Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805) 

Општа биономија: Врста насељава влажна станишта, обале река, 
отворена станишта, влажне травнате површине, а јавља се и око фарми.  

Посећује цветове врста Epilobium angustifolium, Polygonium persicaria, 
Rubus fruticosus и родова Armeria, Aster, Cakile, Centaurea, Chrysanthemum, 
Cirsium, Crataegus, Eryngium, Eupatorium, Euphorbia, Ligustrum, Lychnis, Lythrum, 
Mentha, Menyanthes, Origanum, Plumbago, Potentila, Ranunculus, Rosa,  Salix, 
Sorbus. Ларве су акватични сапрофаги, настањују муљ, блато са високим 
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с е јављају од маја до октобра, највише у 
август

Пациф

 

s triv
 

адржајем органске материје. Адулти с
у. 

Распрострањење: палеарктичко; 
јавља се од Скандинавије до Медитерана, 
од Ирске кроз Европу и Азију до 

ика, Ирану и Авганистану. 

 
 

 
Слика  41:  Helophilu ittatus 

 
8. Melanogaster nuda (Macquart, 1829) 

Општа биономија: Врста насељава језера и мочваре богате калцијумом, 
такође се може наћи међу језерском вегетацијом. Посећује цветове рода: Caltha, 
Carex,

се 
вљају од маја до јуна и јул-август. 

; јавља се у Шведској и Финској, јужно од 
централне

 Chaerophyllum, Crataegus и Ranunculus. Ларве су акватични сапрофаги, 
нађене су око корења биљака, нарочито у приобалном појасу река. Адулти 
ја

Распрострањење: европско
 Шпаније, од северне Француске и Белгије,  кроз централну и јужну  

Европу, Турску, европски део Русије, у Сирији. 

 
9. Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) 

Општа биономија: Врста насељава отворене и травнате површине, шумске 
ливад у р

 ursinum, Bellis perennis, 
schscholzia californica, Salix repens, Stellaria holostea, као и родова Caltha, 

unculus, Succisa, Taraxacum. Ларве су 
а стућег биља. Адулти се јављају од 
април

ерици до Квебека и Вашингтона. 

е, а јавља се и у човековом окружењ  око фа ми, њива, вртова, паркова и 
путева. Посећује цветове следећих врста: Allium
E
Euphorbia, Leontodon, Luzula, Plantago, Ran
фидофагне, на великом броју ниско ра

а до октобра. 

Распрострањење: холарктичко; јавља се на Исланду и Скандинавију, јужно 
од Иберије и Медитерана,  северној Африци, од Ирске кроз Европу, европском 
делу Русије до обале Пацифика, у Северној Ам

 
10. Melanostoma scalare (Fabricius, 1794) 

Општа биономија: Врста насељава влажне листопадне и четинарске шуме. 
рми, вртова, башти и путева. Посећује 

ц edo, Prunus spinosa, Salix repens, Caltha, 
Eupho o

Честа је у човековом окружењу-око фа
ветове врста: Allium ursinum, Arbutus un

rbia, Ilex, Leontodon, Plantag , Ranunculus,  Taraxacum, Veronica. Ларве су 
афидофагне. Адулти се јављају у периоду март-септембар. 

Распрострањење: палеарктичко-неотропско-орјентално; јавља се од 
Исланда и Скандинавије, јужно од Иберије и Медитерана,  северној Африци, од 
Ирске кроз Европу, Турску, европски део Русије и Сибир до обале Пацифика. 
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11. Merodon avidus (Rossi, 1790) 

Општа биономија: Врста насељава шуме букве, јеле и храста, отворена 
станиш  и Euphorbia. Ларве се развијају у 

 врсте. Адулти се јављају у периоду 
ју

едитеранско; јавља се у јужној Шведској, јужно 
до Медитерана, северној Африци, од Шпаније кроз централну и јужну Европу, 
Турску, европски део Русије. 

 
12. erodon clavipes

та. Посећује цветове рода Achillea
луковицама и насељавају различите биљне
јун- л и август-септембар. 

Распрострањење: широком

 M  (Fabricius, 1781) 

Општа биономија: Врста насељава отворена станишта, са ретком 
егетацијом, семиаридна. Посећује цветове рода Euphorbia, Leontodon  и 

S цама других биљних врста. Адулти се 
јавља

13. M

в
olidago. Ларве се развијају у лукови

ју од маја до августа. 

Распрострањење: широкомедитеранско; јавља се од Француске и  
Медитерана,  северној Африци, од Португалије и Шпаније кроз централну и јужну 
Европу до Грчке, Украјине, Румуније и Турске. 

 
yathropa florea (Linnaeus, 1758) 

Општа биономија: Врста насељава лист падне шуме, мочварна подручја, 
 и баште у човековом окружењу. Посећује

о
 цветове рода Castanea, 

ymus, Filipendula, Hedera, 
R Sorbus и врсту Viburnum opulus. Ларве 
су акв

r

као
Convolvulus, Crataegus, Chaerophylum, Euon

hododendron, Rubus, Sambucus, Solidago, 
атични сапрофаги. Адулти се јављају у периоду мај-октобар, највише у јуну 

и августу. 

Распрострањење: палеарктичко; јавља се у Скандинавији, до Иберије и 
Медитерана, северној Африци, од Ирске кроз Европу и Азију до Пацифика. 

 
14. Parhelophilus versicolo  (Fabricius, 1794) 

Општа биономија: Врста насељава влажна станишта, мочваре, плавне 
површине. Посећује цветове врста Aegopodium podagraria, Filipendula ulmaria, 
Sorbus aucuparia и рода Cardamine, Cistus, Crataegus, Euphorbia, Galium, 

 Ларве су акватични сапрофаги, настањују труле ризоме Typha. АдултиLeontodon.
с

 
е јуну и јулу. 

 се од јужне Скандинавије до 
Ибери

 јављају у периоду мај-август, највише у 

Распрострањење: еуросибирско; јавља
је и Медитерана, северној Африци, од Ирске кроз Европу, Турску, европски 

део Русије до Сибира. 

 
15. Pipiza festiva (Meigen, 1822) 

Општа биономија: Одрасле јединке се срећу током пролећа. Посећује 
цветове Stellaria. Ларве су афидофагне. 

Распрострањење: еуросибирско; до сада није регистрована на подручју 
северне Европе и северне Африке. 
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16. Pipizella maculipenis (Meigen, 1822) 

Општа биономија: Врста насељава шуме, творена станишта, травнате 
површине. Посећује цветове Cirsium. Ларве су афидофагне. Адулти се јављају од 
краја маја до августа. 

Распрострањење: еуросибирско; јавља се у Белгији, Швајцарској, Италији, 
Југосл

, 1758) 

авији, Румунији, Турској, Шпанији, јужној Француској, Пољској. 

 
17. Pipizella viduata (Linnaeus

Општа биономија: Врста насељ
ешчане травнате површине и отво

ава шуме, травнате чистине у шумама, 
п рена станишта. Посећује цветове рода 
Eupho

осибирско; јавља се од Скандинавије до Иберије и 
Медит

rbia  и  Galium, као и врсте Potentila erecta. Ларве су афидофагне, на 
корењу ниских биљака. Адулти се јављају од средине априла до почетка октобра, 
највише у мају, јуну и средином јула. 

Распрострањење: еур
ерана, од Ирске кроз Европу до европског дела Русије. 

 
18. Pipizella virens (Fabricius, 1805) 

Општа биономија: Врста насе
ветове рода Euphorbia и врсте Rubus

љава суве листопадне шуме. Посећује 
ц  idaeus. Ларве су афидофагне. Адулти се 
јавља

19. S

ју од краја маја до почетка јула, највише у јулу. 

Распрострањење: палеарктичко; јавља се од јужне Шведске до северне 
Шпаније, од Британије кроз централну и јужну Европу, у Ирану, европским 
деловима Русије и Сибиру до обала Пацифика. 

 
caeva pyrastri (Linnaeus, 1758)  

Општа биономија: Врста је широко распрострањена. Честа је у човековом 
кружењу (баште, поља под житарицама). Посећује цветове врста Campanula 

m chinense,  Pulicaria dysenterica, 
R a, Tripleurospermum inodorum, као и 
родов

 Ирске кроз Европу и Азију 
до об

20. Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) 

о
rapunculoides, Eschscholzia californica, Lyciu

ubus fruticosus, R. idaeus, Solidago virgaure
а Calluna, Cirsium, Convolvulus, Euphorbia, Hamamelis, Leontodon, Ligustrum, 

Parnassia, Senecio и Ulmus. Ларве су афидофагне, на ниском биљу, жбуњу и 
житарицама. Адулти се јављају од фебруара до новембра. 

Распрострањење: холарктичко; јавља се од Скандинавије до Иберије, 
Медитерана, Канарских острва и северне Африке, од

ала Пацифика, у Индији, Кини, у Северној Америци од Аљаске до 
Калифорније и Новог Мексика. 

 

Општа биономија: Врста насељава отворена станишта, травнате 
површ

es, Cirsium arvense, Crataegus, Erigeron, 
Eschs

ине, травнатe деловe у шумама и станишта у човековом окружењу. 
Посећује цветове Campanula rapunculoid

cholzia californica, Origanum vulgare, Prunus spinosa, Tripleurospermum 
inodoratum, као и врсте рода Achillea, Euphorbia, Leontodon, Ranunculus и 
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T стим биљкама и житарицама. Адулти се 
јавља

а и Скандинавије до Медитерана, Канарских острва и 
север

21. Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822) 

ussilago. Ларве су афидифагне, на зеља
ју од априла до почетка новембра. 

Распрострањење: холарктичко-орјентално; високо миграторна врста, 
јавља се од Исланд

не Африке, од Ирске до Пацифика, Кашмира и Непала. 

 

Општа биономија: Врста насељава шуме, отворена станишта, чистине у 
шумам

о; јавља 
се од

емљама бивше Југославије, у Бугарској. 

ији. 

а и алувијалне равни. Посећује цветове врста Cochlearia danica, Potentilla 
erecta, Rosa rugosa, Sedum acre, као и родова Eupatorium, Origanum и 
Ranunculus. Ларве су афидофагне. Адулти се јављају од маја до септембра, 
највише у јуну и јулу. 

Распрострањење: палеарктичк
 Немачке до централне Француске, од 

Британије кроз централну Европу, Русију, 
Сибир до обала Пацифика, у Шпанији, Италији, 
з

Ово је веома ретка врста у Срб

 

 

Слика 42: Sphaerophoria taeniata 

22. Triglyphus primus (Loew, 1840) 

Општа биономија: Врста насељава отворена станишта, термофилне шуме. 
осећује цветове врста родова Alliaria, Euphorbia, Ligustrum, Prunus али и врсте 

S гне. Адулти се јављају од средине маја до 
почетка

П
orbus aucuparia. Ларве су афидофа

 септембра, највише у августу. 

Распрострањење: транс-палеарктичко; јавља се од јужне Норвешке до 
јужне Француске, око Медитерана, од Британије кроз централну Европу до 
Румуније и Украјине. 

За ову врсту је забележено свега неколико налаза за Србију. 

 
23. Xanthogramma pedissequum (Harris, 1776) 

Општа биономија: Врста насељава отворена станишта, шуме, а може се 
наћи и у човековом окружењу. Посећује цветове родова Berberis, Caltha, 
Crataegus, Euphorbia, Lamium, Li ustrum, Pulicaria, Ranunculus, Rosa, Rubus, 

и Ulmus, као и врст
g

e Potentilla erecta и Sambucus nigra. Ларве су 
ф  септембра и од марта до априла у 
ју

Stellaria 
а идофагне. Адулти се јављају од маја до
жној Европи. 

Распрострањење: еуросибирско; јавља се од централне Норвешке до 
Шпаније и Португала, од Британије кроз централну и јужну Европу до европских 
делова Русије. 
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Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

Ordo: Hymenoptera 
Subordo: Apocrita 
Supe

1. Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) 

rfamilia: Formicoidea 
Familia: Formicidae 
Subfamilia: Formicinae 

Општа биономија: Ова врста је везана за пустињска и полупустињска 
станиш

алаз за Србију, поред налаза са Делиблатске пешчаре. 
Врста

та.  

Распрострањење: Забележена је на Медитерану и југозападној Азији 
(Müller, 1923).  

Ово је други н
 је угрожена код нас. 

 
2. Cataglyphis nodus (Brulle, 1802) 

Распрострањење: Ово је строго медитер
северној Африкци, на Медитерану, блис

анска врста мрава (јавља се у 
ком и далеком Истоку). Код нас је до 

сада н

Налаз са обода Тителског брега, у близини Титела  представља северну 
границу распрострањења ове врсте.  

 

везан за станишта са антропогеним утицајем 
(Erista

га неколико врста су типична станишта 
предс

horia taeniata 
eigen, 1822) су веома ретке у Србији. Налаз врсте мрава Cataglyphus primus 

 (Hylander, 1849) 
Тителски . 

 најзначајнијих података представља налаз станишта ларви тиског 
цвета 

т (Palingenia longicauda (Olivier, 1791)), некада је био широко 
распрострањен у равничарским водотоцима Европе. Представља изузетно ретку 
и  угрожену врсту  Јужне и Централне Европе. Сматра се терцијерним 
реликтом. Ова врста је до 19. века била раширена Европом све до Русије. Због 

алажена само у Тивту и Дојрану.  

Највећи број сирфида је уско 
linus sepulchralis (Linnaeus, 1758), Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758), 

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758), Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758), Xanthogramma 
pedissequum (Harris, 1776) и др.), нешто мањи број за влажна станишта (Eristalis 
pertinax (Scopoli, 1763), Melanogaster nuda (Macquart, 1829), Parhelophilus 
versicolor (Fabricius, 1794)), а за све

тављале шуме (Triglyphus primus (Loew, 1840), Sphaerophoria taeniata 
(Meigen, 1822)), којих на Тителском брегу има на одређеној, нешто мањој 
површини.  

Врсте сирфида Trigyphus primus (Loew, 1840) и Sphaerop
(M
(Loew, 1840) је други за Србију, док је за врсту Cataglyphus nodus

 брег северна граница распрострањења

 
Ordo: Ephemeroptera 
Familia: Palingeniidae 

 

Један од
(Palingenia longicauda) у подножју Тителског брега у кориту Тисе испод 

викенд насеља Дукатар.  

Тиски цве

 критично
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р  великих европских река крајем 19. века, као и због великих 
з т је нестао из већине европских земаља. Данас је присутна 
у Тисе. Сматра је ендемичном за притоке Дунава у 
К Типична је врста низијских река и влажних станишта 
н дена је и на Карпатској Црвеној листи угрожене флоре и 
фауне, Директиви о стаништима ЕУ и Бернској конвенцији. Налази се на Црвеној 
л стала је из Рајне, Дунава и реке По. У 
Мађар

 

СТОРИЈАТ  ИСТРАЖИВАЊА

доземаца и гмизаваца на просторима Србије и Војводине 
б траживачи: Marsilie, 1700, 1726; Fitzinger, 1824; Werner, 
1897; Mehely, 1902, 1903 (Џукић, 1977). Од домаћих научника и истраживача овом 
проблематиком
Радов

 (батрахофауна) и гмизаваца (херпетофауна) на овом 

адова на регулацији
агађења, тиски цве
главном на доњем току 
арпатском басену. 
епосредно уз њих. Наве

исти фауне Пољске као ишчезла врста. Не
ској и Хрватској је проглашена угроженом врстом, док у Србији има статус 

строго заштићене врсте.  

 
Слика 43: Тиски цвет - Palingenia longicauda (фото Дарко Тимотић) 

II 1.9.2.   Фауна кичмењака  

II 1.9.2.1.   Фауна водоземаца и гмизаваца  

И  

Проучавањем во
авили су се многи ис

 су се бавили: Панчић, 1869; Докић, 1883; Караман, 1948; 
ановић, 1951; Прша, 1954, 1958; Џукић, 1968, 1972, 1974, 1987, 1994, 1995; 

Микеш, 1977; Пауновић, 1990; Васић ет ал. 1991 (Момиров, 2002).   

Фауна водоземаца
подручју није истражена. Доступни подаци су резултат углавном, спорадичних, 
несистематичних и неконтинураних истраживања фауне овог подручја.  Иако не 
представљају темељну природну вредност водоземци и гмизавци неодвојива су 
и веома важна карика у укупним трофичким односима овог подручја. Значај 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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оземаца Војводине опстала је на релативно очуваним 
влажним и воденим стаништима, док су представници фауне гмизаваца више 
заступљени на степским и шумским стаништима.  

На Тителском брегу живи 9 врста из класе водоземаца (Amphibia), 
сврстаних у један ред и 5 фамилија, што чини 39% од укупно 23 врсте које су 
забележене на територији републике Србије, односно 53% од 17 врста 
водоземаца који живе на територији Аутономне Покрајине Војводине.  Такође, на 
овом подручју живи 11 врста из класе гмизаваца (Reptilia) сврстаних у 2 реда са 2 
подреда и 4 фамилије, што је 50% од укупно 22 врсте које су забележене на 
територији републике Србије, односно 73% од 15 врста гмизаваца који живе на 
територији Аутономне Покрајине Војводине.  

Ови подаци указују да је подручје Тителског брега значајно као 
репродуктивни центар и центар биодиверзитета фауне водоземаца и гмизаваца. 

Важан фактор ове велике разноврсности батрахо- и херпетофауне је 
присуство различитих типова станишта. Може се очекивати да ће ова сазнања 
бити допуњена када буду спроведена систематска и континуирана истраживања. 

водоземаца и гмизаваца, као прелазних и завршних чланова биоценоза, 
проистиче из многобројних, узајамно испреплетених односа који владају у овим 
специфичним и рањивим екосистемима. Они представљају хранидбену базу за 
многе заштићенe врстe птица, а такође су и значајни регулатори бројности фауне  
бескичмењака, нарочито инсеката. 

 
БАТРАХОФАУНА  И  ХЕРПЕТОФАУНА  СРП ''ТИТЕЛСКИ БРЕГ'' 

Типична фауна вод

 

Слика 44: Смук или Ескулапова змија (Elaphe longissima)  (Фото: В. Хабијан-Микеш) 

 

 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

Неке те водоземаца (жаба травњача, гаталинка, жаба чешњача, 
црвенотрби мукач, обична и зелена крастача) 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 хибернацији. Са 
друге стране за све врсте гмизавац

врс

а (било да су више везани за воду као барска 
рњача или змија белоушка и рибарица, или да нису уопште везани за  воду као 

а зона представља једино 
ивни циклус, односно да 

полож

ене површине (минимално 20-
30 m, m

а

 

CITES - врсте обухваћене Конвенцијом о међународном промету угрожених врста 
дивље флоре и фауне: 

  
Annex II – Врсте које могу бити угрожене ако се њихов промет не подвргне 
строгим прописима 

  
Annex III – Врсте обухваћене Наредбом о стављању под контролу 
коришћења и промета дивљих биљних и животињских врста, (Сл. гл. РС 
17/1999. 

IUCN - категорије угрожености: LC

ко
све врста гуштера, степски смук, смукуља и смук) ов
место где могу успешно да заврше свој репродукт

е јаја, и једино место где могу да презиме. 

Новија истраживања (Semlitsch and Bodie, 2003) показују да водоземци у 
просеку мигрирају од 159-290 метара од обале вод

максимално до 1 600 ). Гмизавци мигрирају у просеку од 127-289 m од 
обале (минимално 30 m, максимално до 1 600 m).   

 

Значајне врсте батрахофауне и херпетофауне по различитим критеријумима 

У табели 11 су набројане врсте водоземаца које живе на простору 
предложеном за Резерват: 

Скраћенице, које означ вају статус заштите и/или угрожености врсте:  

ПСЗДВ - Правилник о проглашењу строго заштићених и заштићених дивљих врста
биљака, животиња и гљива («Сл. Гласник РС» бр. 5/10): Прилог I: строго 
заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива (I) и Прилог II: 
заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива (II). 

 последња брига, LRnt зависне од заштите, 
скоро угрожене. 

Bern - Конвенција о заштити европског дивљег  живог света и природних 
станишта, Берн,1979; 

  Annex II – строго заштићене животињске врсте; 

  
Anex III –заштићене врсте које подлежу посебним управним мерама 
(регулисање/забрана експлоатације, промета и држања). 

EU - Директиве Савета Европске Унијe (Directive 92/43/EEC) 

  
Annex II – животињске и биљне врсте од заједничког интереса чије 
очување захтева одређивање посебних подручја за њихову заштиту; 

  
Annex IV – животињске и биљне врсте од заједничког интереса које 
захтевају строгу заштиту; 

  
ереса чија 

експлоатација подлеже посебним управним мерама. 
 

Annex V – животињске и биљне врсте од заједничког инт
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Табела11 

бр SPECIES ВРСТА 

П
С
ЗД

В
 

C
IT

ES
 

IU
C

N
 

B
er

n 

EU
 

 Amphibia Водоземци      

1. Bombina bombina  црвенотрби мукач I - LC II II, IV 

2. Bufo bufo обична крастача I - LC III IV 

3. Pseudepidalea viridis  зелена крастача I - LC II IV 

4. Hyla arborea  гаталинка I - LRnt II IV 

5. Pelobates fuscus обична чешњарка I - LC II - 

6. Pelophylax kl. еsculenta  зелена  жаба II - LC III V 

7. Pelophylax lessonae  мала зелена жаба II - LC III IV 

8. Pelophylax ridibundus   велика зелена жаба II - LC III V 

9. Rana temporaria жаба травњача I - LC III IV 
 

У табели 12 су представљене врсте гмизаваца које живе на простору 
Резервата

ПСЗДВ - 
: Прилог I: строго 

CITES

 – Врсте обухваћене Наредбом о стављању под контролу 

: 

Правилник о проглашењу строго заштићених и заштићених дивљих врста 
биљака, животиња и гљива («Сл. Гласник РС» бр. 5/10)
заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива (I) и Прилог II: 
заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива (II). 

 - врсте обухваћене Конвенцијом о међународном промету угрожених врста 
дивље флоре и фауне: 

  
Annex II – Врсте које могу бити угрожене ако се њихов промет не подвргне 
строгим прописима 

Annex III
  коришћења и промета дивљих биљних и животињских врста, (Сл. гл. РС 

17/1999. 

IUCN - категорије угрожености: LC последња брига, LRnt зависне од заштите, 
скоро угрожене. 

Bern  ивог света и природних 

 мерама 

EU  

 

 

 - Конвенција о заштити европског дивљег  ж
станишта, Берн,1979; 

Annex II – строго заштићене животињске врсте;   

  
Anex III –заштићене врсте које подлежу посебним управним

, (регулисање/забрана експлоатације промета и држања). 

Директиве Савета Европске Унијe (Directive 92/43/EEC) -

  
Annex II – животињске и биљне врсте од заједничког интереса чије 
очување захтева одређивање посебних подручја за њихову заштиту; 

  
Annex IV – животињске и биљне врсте од заједничког интереса које 
захтевају строгу заштиту; 
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Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

Табела12 

бр SP В ECIES РСТА 

П
С
ЗД

В
 

C
IT

ES
 

IU
C

N
 

B
er

n 

EU
 

 Reptilia Гмизавци      

1. Em бар I - nt II IV ys orbicularis ска корњача LR  II, 

2. La   лив - - LC II IV certa agilis адски гуштер 

3. La зел - - LC II IV certa viridis  ембаћ 

4. Po сте  + - LC II IV darcis taurica пски гуштер

5. Po зид - - LC II IV darcis muralis ни гуштер 

6. Ab ан ги гуштер - LC II IV lepharus kitaibelii п онски, кратконо + 

7. Za Еск I - LC II IV menis longissimus улапов смук 

8. Do сте  - C III IV lichophis caspius пски смук + L

9. Co сму + - LC II IV ronella austriaca куља 

10. Natrix natrix белоушка I - LC III IV 

11. Natrix tessellata рибарица I - LC II IV 
 

Даља, континуирана фаунистичка и биоценолошка истраживања, као и 
 структура популација присутних врста требала би да дају одговор 
 најугроженије и након чега би оне постале предмет посебних 
ра заштите и управљања популацијама.  

истраживања
које врсте су
програма и ме

 

 
Слик    

В. Хабијан-Микеш) 

 

а 45: Степки гуштер (Podarcis taurica)- једна од сртогозаштићених врста у фауни Тителског брега                
   (Фото: 
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Без обзира на важећи статус заштите, све наведене врсте представљају, у 
ланцу исхране, значајну карику функционисања постојећих екосостема и услов 
опстанка великог броја врста птица (нарочито у периоду бе ме ојима су 
такође бро гозаштићене и ићене врс св ан на нал и 
међународне црвене листе као ретке и угрожене вр .  

 и гм су значајни регулатори бројности фа  
бес ич , нарочито а. Инсекти зауз ају доминантно место у 
ис н епих  Од унете хране ин кт ст љ  
преко тали по едставници уги руп ски ењ  и 
ређе, с ењака. 

 

II 1 .2 ица  

ИС РИ ЊА  БРЕГА 

г б  прошлости т  и ан нису  
ис ж ци о дручју Тителско ре пот од рсиљија 
(1 , ји је о ове крајеве крајем 17. и п тком 8. а. 
Током  20. траживане су птиц  на де ста ти  у 
ок н ког брег k,1873; Lakatos, 901 19 Sz , 8; 
K a тице Тителског брега помињу се ма рче а (1955, 
1956, 1957, 1958, 1959). 

брега дао је мр Борис 
аровников (1998), који је као стручњак Завода за заштиту природе истраживао 

 подручје у периоду од 1979. до 1988. године. Птице Тителског брега је у том 
периоду интензивно истраживао и Јене Ј. Пургер, али осим неких спорадичних 
објављених података, пре свега о пчеларици, није објавио резултате својих 
вишегодишњих истраживања. Крајем 20. и почетком 21. века  истраживања 
фауне птица Тителског брега је у мањем обиму наставио и Слободан Пузовић. 

ГЕНЕРАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И ЗНАЧАЈ ОРНИТОФАУНЕ ТИТЕЛСКОГ БРЕГА 

Због својих орнитолошких вредности, Тителски брег је уврштен у листу 
Значајних подручја за птице у Србији – IBA подручја (RS 037). Орнитолошка 
вредност се пре свега огледа у богатству ретких и угрожених врста птица на 
гнежђењу на степским и ливадским стаништима и на лесним одсецима.  

Посебну међународну вредност Тителског брега даје чињеница да се овде 
гнезди велики број врста сврстаних у птице од међународног значаја. До сада 
познато богатство фауне птица Тителског брега износи 137 врста птица. У 
завичајне птице, које на Тителском брегу изводе потомство, могу се уврстити 73 
врсте птица. 

ОРНИТОФАУНА ЛЕСНИХ ОДСЕКА 

Лесни одсеци су веома погодни за гнежђење птица које у лесу копају 
вертик
и  брегуница (Riparia riparia). Д оје такође насељавају лесне 
дсеке, заузимају рупе које су слободне и при томе их покушавају прилагодити 

 сео
рст

), а 
е у 

ђу к
циојне стро  зашт те 

сте
не 

Водоземци
мењака

изавци 
 инсекат

уне
к им  
хра и Anura (безр водоземаца). се и су за уп ени са

80%. Преос стотак чине пр др х г а бе чм ака
итних кичм

.9 .2.   Фауна пт

ТО ЈАТ ИСТРАЖИВА ФАУНЕ ПТИЦА ТИТЕЛСКОГ

Птице Тителско рега, како у ако  д ас,  довољно
тра ене. Први пода  ширем по г б га ичу Ma
700 1726, 1744) ко

етком
 посети оче  1 век

19. и поч
и Тителс

 века ис
а (Hode

е
1

во
, 

ним 
05; 

ниш
lavy

ма
190оли

aufm nn, 1896). П у радови  Ма тић

Током и 1980-их и 1990-их птице Тителског брега је пратио Иштван Хам, 
али ништа од прикупљених података није објавио. Мећу повремене истраживаче 
птица Тителског брега и околине треба навести и Јавора Рашајског и Шандора 
Лукача. Најзначајније податке о птицама Тителског 
Г
ово

алне рупе за своје гнежђење, а то су пре свега пчеларица (Merops apiaster) 
руге врсте птица к

о
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својим

 

 
 

ега. На овом локалитету  
показује

. 
пачне стрме лесне 

одсеке

 помоћи 
понов

 повремено прави гавран (Corvus corax). На 
ападним падинама Тителског брега са лесним 

одсец

 потребама. Ту спадају модроврана (Coracias garrulus), голуб дупљаш 
(Columba oenas), обична белка (Oenanthe oenanthe), чворак (Sturnus vulgaris), 
кукумавка (Athene noctua), чавка (Corvus monedula), ветрушка (Falco tinnunculus), 
пупавац (Уpupa epops), врабац покућар (Passer domesticus) и пољски  врабац 
(Passer montanus). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Слика 46:  
Пчеларица (Merops apiaster) честа је гнездарица у рупама  

на лесним одсецима Бр
 изузетно високу бројност. (Фото: Ј. Лакатош) 

 
 

Бројност најважнијих врста птица које живе уз лесне одсеке на Тителском 
брегу је изузетно висока, посебно када се упоређује на регионалном и 
националном нивоу. Процењује се да укупна гнездилишна популација пчеларице 
(Merops apiaster) на Тителском брегу и у његовом подножју износи од 400 до 700 
активних парова. Укупни број рупа, са онима које нису активне, премашује 1 000. 
Још бројнија врста је брегуница (Riparia riparia), која се гнезди на лесним 
одсецима Тителског брега у близини водених површина Тисе, рибњака Мошорин 

 бара код Вилова и Лока. Она гнезди у  од 1000 до 1500 пароваи бројности
Брегунице се гнезде колонијално и углавном бирају непристу

 погодне за копање великог броја рупа. У савремено доба на Тителском 
брегу не региструје се у лесним одсецима гнежђење модровране (Coracias 
garrulus). Ова некадашња гнездарица последњих година није поуздано доказана 
као гнездарица овог подручја. Добро усмереним мерама заштите може

ном успостављању гнездеће популације. На источним обронцима 
Тителског брега ка Тиси, у зони великих лесних одсека и остатака шума, гнезди 
се 2-5 парова голуба дупљаша (Columba oenas).  Ова врста веома је ретка и 
спорадично распрострањена у Војводини, а популација на Тителском брегу 
представља њен значајан део од око 4%. 

На лесним одсецима гнезда
северним, источним и југоз

има, гнезди се укупно 3-4 пара гавранова. Посебно је значајно истаћи да се 
повремено у гнезду гаврана на лесном одсеку изнад Тисе, крајем ХХ века 
гнездила изузетно ретка врста, степски соко (Falco cherrug).   
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ОРНИТОФАУНА СТЕПСКИХ ЛИВАДА И ПАШЊАКА 

Степска орнитофауна веома је угрожена, јер се степска станишта широм 
источне Европе преоравају и претварају у пољопривредне површине под 
засадом монокултура (тзв. културна степа). Већина степских врста птица није се 
успела прилагодити новонасталим условима, а ретке међу њима опстају на уским 
подручјима сачуване и само делимично нарушене степе. Једно од таквих 
значајних степских подручја је Тителски брег, углавном на очуваним падинама, а 
делимично и на платоу и подножју. 

Многе врсте птица, типичних представника отворених степских ливада и 
пашњака, које су ретке код нас и у Европи, на Тителском брегу још увек налазе 
услове да се прехране, па чак и гнезде. То су пре свега степски соко (Falco 
cherrug), степска трептељка (Anthus campestris), обична траварка (Saxicola 
rubetra), црноглава траварка (Saxicola torquata), пољска шева (Alauda arvensis)  и 
мали сврачак (Lanius minor). На Тителском брегу и околини, а посебно код 
колоније текуница, повремено се појављују орлови крсташи (Aquila heliaca), чак и 
у периоду гнежђења. Ову појаву потребно је појачано пратити, и по могућности 
спровести мере да се успостави и одржи  пар. 

ЛОКАЛИТЕТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОРНИ ФАУНУ 

лог комплекса Тителског брега у 
ме  неспорна, али се ипак јасно издвајају 
појед  орнитолошку пажњу. На њима се 
налазе изузетно значајне заједнице птица, са великим бројем ретких и угрожених 
врст као и већина укупног диверзитета фауне птица. Тим подручјима треба 
посвет

завређују изузетну пажњу због својих 
особе

и

 остатке некада 
знатно раширенијих пашњака и ливада. Пашњаци код Лока имају и неколико 

 

гнездећи

ТО

Општа орнитолошка вред
ђунаро

ност це
дним и националним оквирима је

ина мања подручја, која заслужују посебну

а, 
ити највећу пажњу током планирања активне заштите природних 

вредности овог региона, са посебним акцентом на очувању аутохтоних 
природних услова и животних заједница.  

У највредније локалитете за заштиту фауне птица на Тителском брегу 
треба посебно издвојити: 

- Лесне одсеке код Ковачевог салаша наспрам 14-15 речног km тока Тисе   

- Лесне одсеке код Рогулићевог салаша,   

- Лесне одсеке код Дукатара,  

- Лесне одсеке код Јеловец салаша изнад рибњака Мошорин,  

- Лесне одсеке и пашњаке код Белог Сурдука,   

- Лесне одсеке и пашњаке на падинама код Лока,  

- Пашњаке и влажне ливаде у долини испод Брега код Лока,   

- Мала острва на Тиси уз Тителски брег, наспрам 15. и 17. речног km,    

- Остаци природних шума и шикара са рујем на  источним падинама 
Тителског брега, наспрам 19 -15. речног километра Тисе.     

Сви напред наведени локалитети 
них вредности приликом пројектовања будућег управљања подручјем. 

Међу њима доминирају станишта на изразитим нагибима са доминац јом лесних 
одсека, који су специфични управо за ово подручје Војводине. Такође, значајна 
су и отворена станишта у непосредном подножју Тителског брега, посебно на 
његовој југозападној страни код Лока и Вилова, која представљају
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извора због којих њихове депресије имају одлике и влажних станишта. Узимајући 
у обзи

ољопривредне производње сасвим изменио 
свој н

 ретку врсту птице 
 врсте живих организама и 

не у ланцима исхране. Свако 
уништ п и

 

ф  
ћина аутохтоних станишта на платоу  

претво

ог човековог утицаја на пределе Тителског брега, било 
ну 

рање  сточарства, градња викенд 
итд). Посебно негативно било је плантажно 

телски брег.  

 ширем простору, многе врсте 
, док су се пак неке друге 

не 

епан (Haliaeetus 
albicill

р да се ту напаса изузетно велики број крава и оваца и да те локалитете 
масовно насељавају текунице, јасно је да то за собом повлачи и присуство веома 
занимљиве фауне птица. Речне аде на Тиси уз обале брега су на жалост током 
претходних деценија готово сасвим засађене плантажама топола, што је у 
значајној мери уништило њихове раније природне вредности.  

Пространи плато, заравњени део Тителског брега је током дуге историје 
коришћења простора за потребе п

екадашњи изглед и претворен је потпуно у обрадиве површине. На свега 
неколико локалитета на платоу се налазе мањи засади дрвећа и остаци салаша 
и воћњака, који колико-толико обогаћују релативно једноличну фауну птица у 
којој доминирају пољска и ћубаста шева. 

Приликом пројектовања будуће заштите подручја посебно треба имати у 
виду да у односу на орнитофауну није могуће сачувати многе врсте птица 
уколико се штити само један тип станишта, док се занемарују активности на 
заштити и очувању суседних  биотопа, где те исте врсте задовољавају део својих 
животних потреба. Није могуће трајно сачувати неку
грабљивице на пример, уколико се униште друге
њихова станишта, који су са њима тесно повеза

авање тих станишта, ретварањем у оранице или нтензивне воћарске 
засаде, значи нестанак дома за текунице на пример, али и за степског сокола 
коме гнездо може бити и преко 5 километара далеко од те локације. 

ПРОМЕНЕ У ОРНИТОФАУНИ ИЗАЗВАНЕ ЧОВЕКОВИМ УТИЦАЈЕМ                                                            

НА ПРЕДЕЛЕ ТИТЕЛСКОГ БРЕГА 

Основне вредности ауне птица Тителског брега су у значајној мери 
измењене и нарушене, узевши да је ве

рена у пољопривредне површине. Дошло је до одређених деградационих 
и проградационих  промена у саставу и структури орнитофауне, које су пре свега 
последица вишедеценијск
кроз преоравање, крчење шумске и шумо-степске вегетације или проме
намене и начина коришћења простора (зами
насеља, путне мреже, копова, 
сађење топола на сва острва на Тиси и дуж плавног подручја уз Ти

Због сталних антропогених утицаја на ужем и
птица су сасвим нестале са подручја Тителског брега
почеле редовније појављивати, па чак и гнездити. 

Као један од примера позитивних утицаја на унапређење богатства фау
птица северног дела платоа и падина Тителског брега може се навести градња 
шаранског рибњака  источно од Мошорина. Захваљујући његовом присуству, 
падине тог дела Тителског брега редовно надлећу орао белор

a), црна рода (Ciconia nigra), разне врсте чапљи, галебова и чигри, док се у 
јесен и зиму спуштају велика јата гусака и патака.  

НЕСТАЛЕ ВРСТЕ  

Услед преоравања и фрагментације степских и травних станишта са ових 
простора су нестали прдавац (Crex crex), велика дропља (Otis tarda) и мала 
дропља (Tetrax tetrax). Због уништења ритских шума са ових простора ишчезла је 
некадашња гнездарица, буљина (Bubo bubo).  
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ЗНАЧАЈНЕ ВРСТЕ ПТИЦА ПРЕМА РАЗЛИЧИТИМ КРИТЕРИЈУМИМА 

Орнитолошка вредност подручја посебно се огледа у броју ретких и 
угрожених врста. Многе врсте птица значајне су у националним и међународним 
размерама, што је исказано њиховим присуством на одговарајућим листама, 
правилницима  и конвенцијама (за детаљан преглед погледати Прилог 2): 

115 Строго заштићених врста (Правилник о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива; Службени 
гласник РС 5/2010) 

51 врста налази се на SPEC листи (врста значајне за заштиту у Европи), 
од чега SPEC 3 – 31, SPEC 2 – 16, SPEC 3 – 4.  

Врсте категорисане као SPEC 1, спадају у групу најугроженијих животиња 
на Пл

98). Претварањем степских 
станиш

зују на још увек очуван висок 
разноврсности и присутво ретких и угрожених врста сисара, пре 

свега 

типовима станишта, укључујући и 

анети. Међу њима, повремено или редовно се у гнездећем периоду на 
степским стаништима виђају орао крсташ (Aquila heliaca) и степски соко (Falco 
cherrug), а уз водена станишта орао белорепан (Haliaeetus albicilla) и мали 
вранац (Phalacrocorax pygmeus).  

85 врстa захтева посебне мере заштите станишта према Бернској 
конвенцији. 

3 врсте налазе се на Додатку I Бонске конвенције. 

7 врста налази се на додатку II Бонске конвенције. 

 

II 1.9.2.3.   Фауна сисара  

Териофауну Тителског брега и околине карактерише с једне стране 
положај, педолошка подлога и рељеф ове лесне заравни, а с друге стране 
значајан антропогени утицај који је условио измену исконских екосистема. То се 
пре свега односи на шумо-степска станишта, која су на заравни Брега замењена 
агробиоценозама. Новонастали еколошки услови узроковали су повлачење, или 
потпуни нестанак неких врста, док су одговарајуће еколошке нише на обрадивим 
површинама заузели одређени представници, пре свега мишоликих глодара. И 
шумска станишта уз Тису, подно Брега, изгубила су своју првобитну структуру и 
састав живог света, од како су преведена у засаде брзорастућих топола. 

У историјско време је са влажних станишта овога подручја нестао дабар 
(Castor fiber), а од типичних шумских представника глодара са Тителског брега су 
нестали веверица (Sciurus vulgaris) и пух (Glis glis), који су забележени у фауни 
археолошког локалитета Феудвар (Микеш, 19

та у ораничне, са ширих простора Војводине, па и околине Тителског 
брега, ишчезло је и слепо куче (Spalax leucodon). Овај фосоријални глодар се 
налази на Црвеној листи света (IUCN, 2000), са статусом угрожене врсте. 

Териофауна Тителског брега није, до сада систематски проучавана, мада 
литературни подаци, који се пре свега односе на наведени археолошки 
локалитет, као и спорадични теренски налази, ука
ниво биолошке 

на падинама лесне терасе и сурдуцима уз Тису. 

Из групе бубоједа (Insectivora) подручје настањује јеж (Erinaceus concolor), 
ровчице родова Sorex, Crocidura и Neomys, као и кртица (Talpa europaea). Ови су 
ситни сисари распрострањени готово у свим 
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ns) и мочварна ровчица 
(N. an

ко и људским насељима. Недостатак шумских станишта са 
дупља

ожене у целој Европи, а у Србији 
већин

 и највећом укупном бројношћу, на подручју 
Тителског n

слови као нестала са ових простора, веверица (Sciurus vulgaris) 
виђен индицирати евентуални 
повра обрасле багремовим 

 диверзитета подручја које се предлаже за 
rmophilus citellus)  која је код нас строго заштићена 

врста,

година

очувањ

агробиоценозе. Једино су водена ровчица (Neomys fodie
omalus) становници влажних станишта, како уз Тису, тако и канала уз 

пашњаке између Брега и села Лок. Према Правилнику о проглашењу и заштити 
строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива 
водена ровчица је строго заштићена врста а остали набројани представници 
бубоједа су заштићене врсте. 

Писаних података о представницима реда љиљака (Chiroptera) нема, мада 
су поједине врсте свакако присутне на подручју које се предлаже за заштиту, како 
у близини воде, та

ма старих стабала ограничавајући је фактор опстанка арбориколних врста 
ове групе фауне. Како су све врсте љиљака угр

а представља строго заштићене врсте, у будућим истраживањима, као и у 
спровођењу мера заштите, треба им посветити посебну пажњу. 

Из реда зечева (Lagomorpha) на Тителском брегу и околини присутан је 
пољски зец (Lepus europaeus), значајна ловна дивљач подручја. 

Са највећим бројем врста
брега присутни су глодари (Rode tia).  

Мада 
а (2002. године) на путу Шајкаш-Вилово, може 
так ове врсте и на падине Тителског брега, 

 и жбуњем. шумарцима

Највећа вредност специјског
заштиту је текуница (Spe

 али и глобално угрожена (IUCN, 2000). Све је ређа у Војводини, која као 
равничарско степско подручје, представља најзначајнији део ареала текунице у 
нашој земљи. 

Као типични представник степских екосистема, текуница је још један доказ 
да у Војводини и данас владају услови степске климе. Текуница, као становник 
деградираних степских фитоценоза, тј. нискотравних степских подручја која се 
одржавају испашом, настањује како падине Тителског брега, тако и преостале 
пашњаке између села Вилово и Лок. 
Управо ова попу-лација је пре двадесетак 

 представљала извор јединки које су 
у приличном броју коришћене у 
екофизиолошким лаборатори-јама. Данас 
је текуница строгозаштићена врста, те се 
уз поштовање закона и очување станишта, 
може повећати бројност ове типичне 
степске врсте глодара. Основна мера за 

е и унапређивање ста-ништа и тиме 
повећање густине њених популација је 
традицио-нално коришћење пашњака– 
испаша и кошење. 

 
 
 
 

Слика 47: Текуница (Spermophilus citellus) (Фото: И. Хам) 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Ораничне површине на платоу Брега и околним њивама настањује хрчак 
(Cricetus cricetus), врста која се сматра значајном пољопривредном штеточином, 
мада се последњих година у Војводини, унаточ недостатку систематских 
истраживања, не уочава типично циклично повећање бројности. Према 
поменутом правилнику налази се на списку строго заштићених врста. 

Уз хрчка се, као доминантна врста глодара из породице волухарица, јавља 
пољска волухарица (Microtus arvalis), ксерофилна врста травних заједница, која 
од пољопривредних површина заузима претежно луцеришта. 

Некада широко распрострањена у храстовим и мешовитим шумама уз 
реке, била је риђа шумска волухарица (Clethryonomys glareolus), која се на 
описиваном подручју евентуално може наћи у сурдуцима уз Тису, с обзиром на 
чињеницу да је регистрована уз леву обалу реке, на подручју СРП “Стари Бегеј-
Царска бара” (Пауновић, et al., 1996) и око ушћа Тисе у Дунав–Книћанин (Микеш, 
Хабија

а и остатака 
храсто

а овог подручја треба да буду 
усмер

е
ви пут регистрована 1932. године (унета из Америке у 

Чешку

смањења бројности водене волухарице. Ова је врста данас 
присут

п као и уз канал који одваја пашњачке 
маћи миш (Mus musculus) је врста 
 људска насеља. Уз пољског миша и 

чк ст ситних глодара агробиоценоза. 
сиви или путнички пацов (Rattus 

подручја, пре свега људских насеља 

лаже за заштиту дозвољавају да се 
ти миш (Micromys minutus), а међу 
(Pitymys subterraneus), становник 

 свакако живи и пух лешникар 
б  истра-живањима требало трагати и 

мишем (Sicista subtilis), до сада регистрованим једино на 
подручју Делиблатске пешчаре (Твртковић и Xукић, 1974), где се ова врста 
налази на јужној граници ареала. Патуљасти миш, пух лешникар и степски 
скочимиш представљају строго заштићене рсте. 

н-Микеш,1985). Опстанак ове, у Војводини све ређе врсте, директно је 
условљен ревитализацијом некадашњих форландских шум

вих заједница, а на подручју Тителског брега сурдука обраслих дрвећем и 
грмљем, као и деградираних шумских састојина храста медунца јужно од 
Мошорина. У сваком случају, будућа истраживањ

ена и на ову врсту. 

Хигрофилна врста, водена волухарица (Arvicola terrestris) је током 20-ог 
века углавном уступила м сто бизамском пацову или ондатри (Ondatra zibethica), 
која је у Војводини пр

 1905. године). У тада пространим барско-мочварним стаништима, ондатра 
се брзо проширила, мада данас, углавном због мелиорационих захвата који су 
довели до исушивања значајних површина оваквих биотопа (али и као значајна 
крзнашица), не представља више тако честу врсту. Исти разлози довели су и до 
повлачења и 

на на влажним земљиштима уз канале око Тителског брега. 

Међу мишевима (породица: Muridae), на подручју Тителског брега присутне 
су врсте: пољски миш (Apodemus sylvаticus) и пругасти миш (A. agrarius), који је 
за разлику од претходне врсте, значајније присутан у врзинама и шибљацима уз 
обрадиве овршине, уз Тису и у сурдуцима, 
површине од ораница према селу Лок. До
везана како за обрадиве површине, тако и за
хр а представља доминантну вр у 
Синантропна врста из породице мишева, 
norvegicus), такође је становник описиваног 
и викенд зона. 

Станишни услови добра које се пред
као потенцијалне врсте наводе и патуљас
волухарицама и подземна волухарица 
отворених, травних станишта. У густишима сурдука
(Muscardinus avellanarius), док и у будућим
за степским скочи

в
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Из групе месоједа (ред: Carnivora), Тителски брег и околину настањује 
широко распрострањена лисица (Vulpes vulpes), јазавац (Meles meles) ласица 
(Mustela nivalis), мрки твор (M. putorius) и куна белица (Martes foina). С обзиром на 
присутне типове станишта и распрострањење у Војводин , врсте хермелин 
(Mustela erminea), степски твор (M. eversmanni), куна златица (Marte

 
и

s martes) и 
видра

 остале наведене 
карнив

ским стаништима  све ређе дивље мачке. Стога у 
будућ

crofa) и срна 
(Capre

 (Lutra lutra), могу се сматрати потенцијалним представницима зверова 
овога подручја. Већина врста зверова су угрожене, како прогоном од стране 
човека, тако још више нестајањем станишта, те су законом заштићене. Степски 
твор, хермелин и видра су строго заштићене врсте док се

оре налазе на списку заштићених врста. 

Дивља мачка (Felis silvestris), звер која је пре око четврт века имала 
највећу бројност у Војводину управо у форландским шумама средњег и доњег 
тока реке Тисе (Димитријевић и Хабијан, 1977), данас је у знатној мери изгубила 
своја станишта, заменом аутохтоних врбових и тополових шума уз реку засадима 
брзорастућих топола. Ови захвати представљају у односу на очување биолошке 
разноврсности значајну деградацију простора, а у односу на дивљу мачку како 
губитак склоништа, тако и осиромашење хранидбене базе. Смањење бројности и 
густине њене популације условљава и повећану могућност укрштања ове врсте 
са домаћим мачкама луталицама, што неповратно нарушава генетску основу 
угрожене и на равничар

ем управљању заштићеним природним добром треба овој врсти посветити 
посебну пажњу, пре свега кроз мере пројектоване у циљу управљања њеном 
популацијом у целокупном Потисју. Дивља мачка се само на територији 
Војводине налази на списку строго заштићених врста. 

На простору Тителског брега и његовог окружења, може се очекивати и 
појава шакала (Canis aureus) и кунопса (Nyctereutes procyonoides), врста које су у 
експанзији у Панонској низији. 

Представници папкара (Artiodactyla), дивља свиња (Sus s
olus capreolus) су, као ловна дивљач, предмет посебног газдовања, које је, 

у складу са природним условима станишта, усмерено на њихово очување и 
рационално коришћење. 

 

 

ОЧУВАЊЕ ПОПУЛАЦИЈА РЕТК Х И УГРОЖЕНИХ ЖИ ОТИЊСКИХ ВРСТА 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ЕНТОМОФАУНЕ  

И В  

Осолике муве (Syrphidae) представљају једну од најбоље истражених, у 
таксон

 

омском смислу,  инсекатских група на територији Србије. Највећи број 
представља корисне инсекте (saprofage, afidofage). На основу дугогодишњих 
детаљних истраживања и података о њиховој биономији утврђен је висок степен 
угрожености многих представника ове корисне групе. 

Очувањеање њиховим популацијама пре свега се односи на максимално 
могуће очување њихових станишта. Међутим, и поред приличне заступљености 
врста везаних за станишта са антропогеним утицајем, одређен број врста је 
налажен само у ободном делу Тителског брега где су очуване природне 
вредности.  
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МЕРЕ: 

 Стога је неопходно направити баланс између ширења ораница на платоу 
Тителског брега за који су везане аграрне врсте и очувања станишта 
ободног дела ради опстанка друге групе сирфида везаних за очувана 
станишта, 

 Неопходно је спречити спирање хемијских пестицида који се евентуално 
користе на обрадивом делу Тителског брега према ободном делу, 

 Забранити евентуално коришћење хемијских пестицида у самом ободном 
делу, 

 Очување квалитетног водног режима Тисе ради опстанка врста везаних  

 за воду у ларвеном стадијуму. 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ БАТРАХО И ХЕРПЕТОФАУНЕ  

Губитак одговарајућих станишта представља највећи фактор угрожавања 
опстанка батрахо- и херпетофауне на овом подручју. 

ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА: 

 непосредни антропогени притисак, посебно изражен кроз обављање 
пољопривредних радова.  

 изградња путне мреже и инфраструктуре, чиме се пресецају и 
фрагментишу како станишта, тако и путеви 

 
миграције водоземаца у 

них радова. 

 ЗА ОЧУВАЊЕ ОРНИТОФАУНЕ 

периоду парења. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 

 забрана извођења земља

 забранити хватање јединки 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СМЕРНИЦЕ

 Израда и провођење адекватног програма очувања фауне птица, уз 
посебан акценат на мере заштите и управљања са неколико најважнијих и 
најугроженијих врста птица и њихових посебно осетљивих станишта. 

 Зна  даљим 
ias garrulus), голуб дупљаш 

рмирање оперативне базе 

ј

чајне врсте којима треба посветити посебну пажњу при
истраживањима и заштити: златоврана (Corac
(Columba oenas), степски соко (Falco cherrug), орао белорепан  (Haliaëtus 
albicilla); црна луња (Milvus migrans), пчеларица (Merops apiaster), степска 
трептељка (Anthus campestris), мали сврачак (Lanius minor), итд.  

 Мониторинг фауне птица. Картирање свих гнезда ретких врста уз посебан 
програм прикупљања и обраде података и фо
података. 

 Очување карактеристичних лесних одсека и ливадско-степских станишта.  

 Ради спречавања негативних утицаја на орнитофауну Тителског брега 
потребно е ублажити неповољне антропогене утицаје. 
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 Спречити неконтролисани лов и одстрел птица и усагласити шумске, ловне 

еди, воћарству и шумарству у широј зони Тителског брега. 

систем мониторинга орнитофауне Тителског брега.  

ти 
 избегло да ловци убијају заштићене врсте 

и друге основе и активности са потребама очувања и унапређења фауне 
птица. 

 Ограничити и строго контролисати употребу хемијских средстава у 
пољопривр

 Обуздати даље инфраструктурно отварање и градњу туристичких и других 
објеката. 

Као општу меру очувања популација значајних врста птица, неопходно је 
успоставити 

У ловачким друштвима из насеља околине Тителског брега треба врши
едукацију и популаризацију, да би се
тица.  п

СТЕПСКИ СОКО (FALCO CHERRUG) 

У  Војводини гнезди око 50-60 парова, што је скоро целокупна популација у 
Србији. Популација у околини Тителског брега је веома нестабилна. 

ГЛАВНИ ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА СУ: 

рел; 

езда гаврана у којима су се соколови нагнездили;  

 очување степских станишта (поготово пашњака на којима живе текунице); 

одима; 

1) уништавање отворених степских и сувих пашњака путем преоравања и 
зарастања, што је за собом повукло нестанак најважнијег плена – текунице; 

2) крађа јаја и младунаца ради продаје колекционарима и зоолошким 
вртовима; 

3) прогањање и одст

4) рушење гн

5) употреба пестицида у пољопривреди.  

НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 



 постављање платформи за гнежђење на далеков

 едукација голубара и ловаца као мера смањења прогањања; 

 сузбијање криволова; 

 смањење употребе пестицида. 
 

ЗЛАТОВРАНА (CORACIAS GARRULUS) 

Од почетка 1970-их година бројност ове врсте опада у целој Европи. У 
Војводини има само око двадесет гнездећих парова, а у целој Србији око 

4) лов. 

осамдесет. 

ГЛАВНИ ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА СУ: 

1) уништавање отворених степских и сувих пашњака преоравањем; 

2) уништење појединачних стабала и дрвореда; 

3) коришћење инсектицида; 
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НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 

 смањење коришћења пестицида у пољопривреди; 

 очување степских пашњака; 

 очување постојећих дрвореда и појединачних стабала уз садњу нових по 

да у лесним одсецима; 

 по

МАЛИ 

посебним пројектима; 

 очување гнез

стављање вештачких дупљи. 
 

СВРАЧАК (LANIUS MINOR) 

Бројност ове врсте у Европи драматично опада последњих 30 година. У  
Војводини гнезди око 150 парова, а у Србији око 400. 

: 

ских пашњака; 

реда и појединачних стабала уз садњу нових по 

ЕРЕ ЗАШТИТЕ И СМЕРНИЦЕ  ОЧУВАЊЕ ТЕРИОФАУНЕ  

ГЛАВНИ ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА СУ

1) уништавање отворених степских и сувих пашњака путем преоравања; 

уништење појединачних стабала и дрвореда; 2) 

3) коришћење инсектицида. 

НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 

 смањење коришћења пестицида у пољопривреди; 

 очување степ

 очување постојећих дрво
посебним пројектима; 

 

М  ЗА

ТЕКУНИЦА (SPERMOPHILUS CITELLUS) 

Нестајање текунице и њен садашњи статус ретке
(строгозаштићена врста у Србији, глобално угрожена вр

 и угрожене врсте 
ста – IUCN, 2000), 

ом – сејањем 
на великим површинама, уз коришћење савремених 
о и повлачењем екстензивног сточарства, посебно 

јводини све мање, а типична степа на равном 
– изворно станиште текунице, очувана је тек фрагментарно, на веома малим 

.  
 угрожене по међународним критеријумима. 

 брега, као и пашњаци испод Брега, још увек су 
постојеће 

њака испашом, или кошењем 
 унапређивања и коришћења у оквиру режима 

узрокован је, како савременом пољопривредном производњ
пољопривредних култура 
агротехничких мера, так
овчарства. Сеоских пашњака је у Во

површинама.  

При томе, нестајање текунице није само осиромашење генетског фонда 
сисара, већ и угрожавање опстанка дневних птица грабљивица за које је 
текуница храна од виталног значаја Међу њима су већина строго заштићене 
врсте и врсте

Западне падине Тителског
значајно очувано станиште ове врсте. Основни предуслов очувања 
популације је очување и коришћење постојећих паш
– мером предвиђеном као вид
заштите II степена. 
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ању популације текунице на подручју заштићеног 

је – бројности, дистрибуције и дисперзије, након 
ог брега; 

ног природног добра; 

езбедиће се не само заштита генетског 
отињске врсте, већ и могућност да се из 

постојеће популације користе јединке за реинтродукцију на одговарајућа 
им природним добрима у Војводини, каква су на 

вел  

Активности на очув
подручја треба да обухвате следеће: 

 Утврђивање стања популаци
проглашења заштите Тителск

 Стално праћење популације текунице укључити у обавезни мониторинг 
природних вредности заштиће

Уз одговарајуће мере заштите об
фонда ове ретке и угрожене жив

станишта у другим заштићен
пример   СРП “Слано копово”, или СРП “Пашњаци ике дропље”. 

ДИВЉА МАЧКА (FELIS SILVESTRIS) 

Дивља мачка је у целок
аутохтони

упном Потисју угрожена пре свега заменом 
 не 
еља 

соједа, у којој са преко 90 % 
. 

Смањење бројности и густине популације дивље мачке условљава и 
ња ове врсте са подивљалим домаћим мачкама, што 

равничарским стаништима  

 Утврђивање садашњег стања распрострањења и бројности дивље мачке на 
 у доњем Потисју; 

ајућих фактора за опстанак дивље мачке на 
сју; 

 

Слика 48: Дивља мачка 
(Felis silvestris) 

х шума врбе и тополе уз Тису засадима брзорастућих топола, који
само да не пружају одговарајући заклон, већ општим осиромашењем нас
ситних сисара, смањују могућност исхране овог ме
учествују управо мишолики глодари

повећану могућност укршта
неповратно нарушава генетску основу угрожене и на 
све ређе дивље мачке. 

Активности на очувању популациа дивље мачке на подручју заштићеног 
подручја треба да обухвате следеће: 


простору заштићеног подручја и непосредној околини

 Утврђивање основних угрожав
Тителском брегу и доњем Поти

 Смањивање угрожавајућих  фактора мерама заштите и унапређивања; 

 Укључивање сталног праћења популације дивље мачке  у обавезни 
мониторинг природних вредности заштићеног подручја; 

 Постављање пројекта утврђивања генетске структуре (чистоте крви) дивље 
мачке у Потисју у сарадњи са научним институцијама; 

 Израда и реализација програма 
уништавања паса и мачака луталица у
сарадњи са локалним ловачким 
друштвима. 

Неведене активности треба да 
обезбеде опстанак дивље мачке као 
значајног члана ланаца исхране 
екосистема Тителског брега, али и читавог 
средњег и доњег тока реке Тисе. 

 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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II 2.   ПРЕДЕОНЕ ОДЛИКЕ 

II 2.1.   Предеоне одлике заштићеног подручја 

о Тителски плато односно Тителска 

х ритова у југоисточном 
делу 

 у равници, из које се уздиже Тителски брег са својим питомим брежуљцима             

ивач са исконским степским заједницама. 

често 

торије пркосила ветровима и немирним 
овеку. 
дреди 

Слика 50:   Источни обронци Тит израњају из Тисе  (Фото: В. Хабијан - Микеш) 

Заштићено подручје „Тителски брег“ захвата природну геолошко-
морфолошку целину која је позната и ка
лесна зараван и представља јединствено лесно острво изузетних амбијенталних 
и естетских квалитета. Моћно се уздиже из Шајкашки

Бачке недалеко ушћа Тисе у Дунав. Тителски брег је издалека 
препознатљив по својим таласастим брежуљцима који се питомо спуштају ка 
Тителу, Локу, Вилову и Мошорину.  

Слика 49:  Панорама села Лок
(Фото: В. Хабијан-Микеш) 

Покрива их ниски травни покр
Само у источном делу стрми лесни одсеци овог брега који се обурвавају у трому 
Тису делују застрашујуће, чак претећи околним низинама, Царској и Перлеској 
бари с оне стране Тисе и непрегледној банатској равници. Ти одсеци, 
високи и 30 m, које Тиса стално подлокава и одроњава дају утисак дивљине и 
непредвидиве снаге која је од праис
токовима Тисе и Дунава који су мењали правце. Пркосила је и самом ч
Познато је да је још праисторијски човек успео да заравњени део платоа по
себи и својим потребама, да га приведе култури и отргне од природе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

елског брега као да 
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Насупрот томе, брежуљкасти терени су остали необрађени. Само је стока 
личице“ за своја путешествија. 

огољени делови на падинама, 
измеђ м

ендемских 
лишајева, дотле су сурдуци често непроходни од густе, углавном жбунасте 
вегетације. Шибљаци и ливаде дају печат долинама и вододеринама.  

Сви лесни облици на Тителском брегу су, као и на другим лесним 
платоима широм Панонске низије, јако променљиви. Киша и ветар их тешу и 
спирају. На лесне одсеке Тителске заравни највише делују воде  реке Тисе, које 
их еродирају, те тако стварају одроне, а у подножју плавине. Када се вода 
повуче, обале Тисе остају „пошљунчене“ необичним и чудесним облицима 
кречних конкреција. Накнадно их глачају речни таласи, стварајући познате лесне 
луткице.  

Упркос тесне повезаности Тисе и Тителског брега, воде и моћног леса, две 
супротности и њиховог нераскидивог јединства, Тителски брег је симбол сувог, 
безводног подручја и ниске ксеро-термофилне вегетације. Карактеришу га лесни 
предели ван домашаја поплавних и подземних вода, под правом и реликтном 
степом. Спада у типичне отворене типове предела са више издвојених биотопа. 

царовала пустим падинама утабавајући стазе – „по
Тако су настале «поличице» или заравњени, 

у којих је остао појас покривен вегетацијо . Хоризонталне „поличице“ које 
се виде и из подножја дају специфичност обронцима и предеоном лику Тителског 
брега.  

Слика 51:  Питоме јужне падине брега на локалитету Водице  (Фото: Н. Ковачев) 

 

Одсеци уз Тису, блокови леса, пласт, висеће долине и поготово сурдуци 
друга су пејсажно-амбијентална одлика овог платоа. Док су окомити лесни 
одсеци голи или под ретким, разбацаним састојинама заједнице 
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За разлику од ниског дела Шајкашке у окружењу, коју само местимично 
карактеришу «острвца» степе, док доминирају барско-мочварни и слатински 
типови предела, на Тителском брегу преовладава другачији тип екосистема чији 
се потенцијал као и потенцијална вегетација суштински разликују од оних у 
шајкашким низинама. Заједнички они доприносе високом степену 
биодиверзитета овог дела Војводине. На први поглед не стиче се дојам,  да овај 
релативно мали и просторно ограничен елипсасти лесни плато одликују тако 
богата флора и вегетација (630 аутохтоних таксона васкуларне флоре, 6 биљних 
заједница и једна ендемична заједница лишајева). Основна предеона 
карактеристика је блага заталасаност терена, зелени брежуљци покривени 
ниском травном вегетацијом. Први утисак једноличности предела и биљног 
покривача разбијају местимично присутни багремари и шибљаци поготово у 
сурдуцима, као и полупустињска заједница развијена у виду венца по вршном 
ободу платоа. Поглед путника са брода који плови Тисом клизи низ рефугијална 
станишта на стрмим одсецима, висећим долинама, лесним пећинама, лесној 
пирамиди и плавинама уз обалу. Ови предели остају у сећању као импресија 
нетакнутости и висинске импозантности Тителског брега, упркос свесности о 
променљивости лесних складова због сталних одрона и подлокавања Брега 
водама раније непредвидиве, а сада троме реке.  

Делимично измењени али „природолики“ амбијенти карактеришу узан 
полој Тисе испод Брега северно од места Тител и тиске аде тј. станишта на 
којима су природне поплавне шуме замењене засадом еуроамеричких топола. 
Намена ових просторних целина без обзира на предузете кораке заштите остаје 
шумарство, наравно усклађено са генералним концептом заштите подручја у 
целини. Циљ заштите јесте очување свих природних вредности на „нетакнутим“ 
падинама Тителског брега и постизање додатних функција развоја и унапређења.  

 

ЕКОЛОШКИ КОР

У складу са законом кроз административно подручје АП Војводина пролазе 
међун

вегетације 
(првен

ом контакту са природним и полуприродним стаништима Тителског 
брега,

 
Ливаде“ (Јуришина хумка), СП „Чарнок“, слатинска подручја Бачке предвиђена за 

ИДОРИ 

ародни речни еколошки коридори који повезују заштићена подручја 
Европе и/или суседних држава, док утврђени регионални коридори и локални 
еколошки коридори који су у поступку валоризације и евидентирања, омогућују 
комуникацију између заштићених подручја и/или станишта заштићених и строго 
заштићених врста на територији АПВ. Формирање и очување проходности ових 
еколошких коридора, који треба да преузму неке функције природне 

свено у погледу кретања врста), је од приоритетног значаја за дугорочни 
опстанак биодиверзитета ширег региона. Очување квалитета воде и одржавање 
што већег дела обале у блиско-природном стању неопходно је за дугорочни 
опстанак заштићених врста и биодиверзитета ширег региона.  

Простори који одговарају еколошким коридорима представљени су 
међународним коридором реке Тисе која је у уском обалном појасу у 
непосредн

 СРП «Царска бара» и значајним еколошким подручјима у Потисју, 
предвиђеним за заштиту у националним и регионалним планским оквирима 
(Просторни план Р Србије 2010-2020, Регионални план АП Војводине, предлог).  

Тителски брег је и део регионалног еколошког коридора,  Слатинско-
степског коридора Бачке који обухвата заштићена подручја СП „Хумка на потезу
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зашти

н   

их решења (тип обалоутврде, 
осветљ

решења. 

II 3.   С

ту (слатине код Сонте и Богојева, слатине код Руског Крстура), као и 
регистрована станишта заштићених и строго заштићених врста, између 
наведених слатинских подручја. 

Ободни канали каналске мреже ДТД, који су  такође саставни део 
еколошке мреже, одређени су као локални коридори  подручја око Тителског 
брега. 

Како водоток реке није део заштитне зоне Тителског брега а од великог је 
значаја за фу кционално повезивање утицаја реке и уског обалног појаса на 
станишта заштићених врста и друге природне одлике и вредности, одређене 
мере заштите у уређењу простора и њихово спровођење је од великог значаја за 
очување еколошких коридора. У кориту Тисе, наспрам сурдука Дукатара, новијим 
истраживањима евидентирано је станиште строго заштићене инсекатске врсте, 
тиског цвета (Palingenia longicauda), што је захтевало прописивање одређених  
мере заштите за очување станишта и  врсте, у оквиру заштите природних 
вредности еколошког коридора. 

Изграђени делови обале смањују проходност еколошког коридора 
представљајући баријеру за одређене врсте. Негативни ефекти изграђених 
делова умногоме зависе од примењених техничк

еност, саобраћајна инфраструктура, проценат зеленила), као и од дужине 
измењене деонице. Извори светлосног зрачења угрожавају ноћне врсте, јер 
функционишу као светлосне клопке, а такође стресно утичу на фауну у близини 
путева. У складу са Законом о заштити природе, саобраћајнице, 
хидрограђевински и други објекти чијом се изградњом пресецају уобичајени 
коридори миграција дивљих животиња, граде се на начин којим се умањују 
негативни ефекти и применом посебних конструкцијских и техничко-технолошких 

 

ТВОРЕНЕ ОДЛИКЕ 

II 3.1.   Културно-историјско наслеђе  

Тителски брег је био предмет археолошких истраживања после II светског 
рата у више наврата. Прва рекогносцирања су започета 1951. године и то на 
локацији средњевековног насеља Бостаниште, некрополе и насеља на Чоту 
(Стубарлији) и посебно на више налазишта на релацији Феудвар–Циглана код 
Титела. Ровови заостали из поменутог рата често су били тако дубоки да су 
показивали још увек свеже профиле на којима су се видели насеобински слојеви 
који су деловали моћно, па су планирана детаљнија истраживања (Медовић, 
1998/c). Очита је штета што се у међувремену није придавала већа пажња 
ранијим подацима о археолошкој прошлости региона Шајкашке, посебно 
Тител

п и

 
по Ша

ског брега, нити се предпостављала важност неких локалитета овог дела 
Војводине за сагледавање прошлости од раистор јског времена до данас.  

Наиме, први подаци о археолошким налазима на Тителском брегу и 
Шајкашкој датирају још од пре 300 година. Потичу од Marsigli-a (1726) који је у 
оквиру своје „дунавске“ експедиције 1694. и 1696. године створио прву 
археолошку слику Тителског брега. Он помиње и тврђаву у Тителу и бројне хумке

јкашкој (Медовић, 1998/a).  
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Слика 52: Авио снимак археолошког локалитета «Феудвар» код Мошорина                                                          
(Извор: Hänsel, Медовић ed, 1998, Feudvar 1) 

 

Када је откривено налазиште Феудвар, углавном се помињу само штури 
подаци од по неколико реченица (Тасић, 1974 in: Брукнер et al., 1974). Детаљан 
опис резултата првих истраживања насеља и некрополе Феудвар током 1951. и 
1952. године даје
дине.  

перио

н

 

 Медовић (1998/d). Наставак ових истраживања је био и 1960. 

ојекат Феудвар као заједнички, мултидисциплинарни 
иверзитета из Берлина и Војвођанског 
м плану су учињени 1983 године, док је у 

го

Касније је заживео пр
истраживачки подухват Слободног ун
музеја из Новог Сада. Први кораци на то

ду 1986-1990 била плодна сарадња (Hänsel, Mедовић, 1998). Пројекат је 
добио назив по имену археолошке насеобине Феудвар, што је у српском језику 
изведен термин од мађарске речи Földvar која означава земљано утврђење. 
Краће се још назива „Град“ или само градина. Није констатован нити бедем нити 
било какав други одбрамбени систем, што баш није уобичајено за то доба. 
Предпоставља се да једним делом одбрана и није била нужна, јер је са северне 
стране Тителски брег у то доба био неприступачан због тадашњег тока Тисе, а да 
је с друге стране добра одбрана био сурдук Феудвар који је са источне стране 
опасивао насеље Феудвар, и даље се протезао на север (Hänsel, 1998). Избору 
овог места за подизање насеља је сигурно допринео његов идеалан положај са 
којег се добијао бољи преглед територије и на већим удаљеностима.  

Према Медовић и Хенсел (1988-1989), Феудвар се налази на северној 
ивици Тителског платоа, око 4 km источно од Мошорина. Укупна очувана 
површи а насеља Феудвар износи 3 900 m2. Oko 1 km источно од овог насеља је 
истоимена некропола формирана између два сурдука, на заталасаном делу 
терасе изнад активног тока Тисе. 
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Током праисторије Тителски брег је представљао „острво“ усред меандара 
и рукаваца разливене Тисе, баруштина и ритских предела Шајкашке, те је 
погодовао као уточиште древном човеку. О томе сведоче археолошки налази из 
бронзаног и гвозденог доба на градини у археолошким круговима познатој као 
Феудвар, како је напред поменуто. Ово вишеслојно археолошко насеље било је 
подигнуто на највишој тачки северног обода платоа, 4 km источно од данашњег 
села Мошорин. На тој локацији плато је био неприступачан и вертикално засечен, 
јер је матица главног тока Тисе у том историјском периоду са севера директно 
ударала у подножје и еродирала падине брега. Неприступачности Феудвара 
доприносио је и сурдук са источне стране, који је истовремено обезбеђивао 
заштиту од непријатеља, а у мирна времена служио за бољу комуникацију. 
Разлог за то је чињеница да су сурдуци представљали увале у ондашњем 
воденом окружењу Тителског брега, а сам Феудвар раскрсницу водених путева 
од југоистока ка северозападу.  

Бирајући између равничарских, мочварних станишта и висински 
доминантне Тителске лесне заравни, праисконски човек се определио за другу 
варијанту. Поред повољног положаја за осматрање и заштићености од најезде 
непријатељских хорди, тиме је добио простор за живот углавном лишен шума, 
односно територију под разнотравном ниском степом. То је подразумевало, 
поготово на зар
житарица (једноз
својом нискотравном вегетацијом сточарство, а Тиса је 
перманентно нудила богат улов рибе, те је риболов био посебно значајан за 
станов

 чији су трагови врло раширени по Банату, Бачкој, у Поморављу и у 
Босни

цима кућа 
нађен

ожене житарице и кожа на југ све до микенских 
градова Медитерана, а одатле довожени накит, оруђе и оружје који су даље 

авњеном, вршном делу платоа, повољне услове за гајење 
рна и двозрна пшеница, раж, јечам). Падине овог брега са 

 биле су погодне за 
 

нике праисконских насеља на брегу.  

Археолошким истраживањима утврђено је  да остаци насеља потичу из 
времена od 1700 године п.н.е. до IV века п.н.е. из периода бронзаног и старијег 
гвозденог доба. Пронађен материјал из бронзаног доба припада тзв. «Ватинској 
култури»

. Важно је истаћи да на Феудвару постоје материјални докази присуства 
човека гвозденодобне културе која је код нас позната као «Босутска група». 
Посебан значај треба придати био-археолошким остацима у пронађеном слоју са 
прелаза из бронзаног у гвоздено доба који је на овим просторима био 
непознаница. Феудвар је јединствен управо по томе што су на релативно 
ограниченом простору Тителског платоа постојала насеља из разних 
праисторијских периода и различитих култура, чији остаци су до сада у великом 
делу остали сачувани (Медовић, 1994).  

Према Медовићу (1994) ово са разних аспеката веома значајно, и до пре 
педесетак година скоро нетакнуто, археолошко налазиште са Тителског брега 
савременик је микенске културе. Налазило се на путу који је повезивао простор 
источног Медитерана са средњом Европом. Самим тим је «очигледно да су 
овуда ишле путне и трговачке комуникације, које су оставиле видног утицаја и на 
материјалну културу овог периода у Панонији. На пронађеним оста

и су капители и полустубови, што је директан утицај из Микене». Одатле 
потичу и мотиви меандара и спирала које је феудварски човек урезивао у кости. 
Посебно је интересантан налаз тзв. каури-шкољки које воде порекло из Индијског 
океана, а које су у праисторијско доба служиле као једно од првих средстава 
плаћања. Овај податак је такође један од доказа да је Феудвар био смештен на 
трговачком путу и да су Тисом одв
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слати 

. „

алу Дунавца. Насеље је збијеног типа.  

до ондашњих насеља у континенталним деловима Европе. Тако је 
Феудвар био својеврсна раскрсница култура.  

Због свега тога је велика штета што није у целости очуван. На основу 
праваца нађеног културног слоја предпоставља се да се Феудвар од истоименог 
сурдука ширио на северозапад. Hänsel (1998) наводи да је због рушилачког 
дејства ерозије до данас очувано свега 33 % насеља и да се његов центар 
некада налазио изван очуване површине овог археолошког локалитета.  

 

II 3.2.   Насеља и инфраструктура 

Насеље Тител лежи на алувијалној равни реке Дунав и реке Тисе, као и 
лесној тераси. Налази се 42 km источно од Новог Сада. Први пут се у старим 
записима помиње 1138. године. Тител, од 1763. год. постаје седиште Шајкашког 
батаљона   Војне. Након губитка  крајине, тзв развојачења“, Тител постаје среско, 
а потом и општинско седиште. Преко 70% становника чине Срби. Виши део 
насеља, звани Калварија, као једно од археолошких налазишта проглашено је 
1971. године културним добром. Такође, три старе зграде из друге половине XVIII 
века заштићене су као културна добра 1950 године. Наведене археолошке, 
културне и природне вредности Титела представљају  велики туристичи 
потенцијал. 

Друго по величини насеље је Шајкаш, које не лежи уз падине Тителског 
брега, иако део самог Брега припада катастарској општини Шајкаш. Око 10% 
становништа се бави ратарством. Насеље је збијеног (панонског) типа. Насеље 
спада у стара насеља. Помиње се 1254. године као утврђење Сентинван. Од 
1722. године у саставу је Ковиљског граничарског шанца. Данас је насеље,  које 
је удвостручило број становника, више усмерено ка Новом Саду него према 
Тителу.  

Мошорин убрајамо у већа насељена места општине Тител. Датира из 
1554. године. У другој половини XVII века био је  ненасељен, да би се обновио 
1690. доласком Срба под вођством Ареснија III Чарнојевића. У Мошорину су 
рођене две велике личности српске културе, Светозар Милетић доктор правних 
наука, новинар и  знаменити српски вођа у Војводини, као и познати писац 
Исидора Секулић. 

Насеље Гардиновци најудаљеније је од Тителског брега.  Саграђено је на 
делу јужне бачке лесне терасе уз леву об

Сеоско насеље Лок је такође, збијеног (панонског) типа. Смештено је на 
нееродираном делу алувијалне терасе Дунава. Први подаци о насељу су из 
1445. године,  у саставу Бачке жупаније. У каснијем периоду се не помиње 
насеље. Под данашњим називом постоји од 1690. године. У месној православној 
цркви „Свети пророк Илија“, налази се иконостас из 1824. године, као и четири 
иконе и путир од сребра који су проглашени 1968. културним добром.  

Вилово је најмање насеље подно Тителског брега. Као и сва остала 
насеља овог дела Шајкашке збијеног је, панонског типа. Насеље је издуженог 
облика и прати западну ивицу Брега. Вилово  се помиње у XVIII веку, када је 
формиран „војнички шанац“. Као културно добро, 1975. године, издвојен је 
иконостас месне православне цркве из 1752. године. 
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Из свега наведеног, може се закључити да су насеља општине Тител 
веома стара, збијеног, тзв. панонског типа. Њихово становништво се најчешће 
бави р

 3.3.   Становништво  

на територији места Лок (општина Тител). Налаз из 1991. године,  
открив

 брега, потиче из бронзаног и старијег гвозденог доба, а има релативно 
добро

те на овим просторима. Он у ширем смислу представља 
затвор

еже, али и остаци крупних 

атарством. Очувана су бројна културна добра која су углавном стављена  
под заштиту. Са очуваном природом на обронцима и сурдуцима брега, уз 
сарадњу са локалним становништвом пружа се могућност развоја туризма и 
оживљавање насеља која полако нестају. 

 

II

СТАНОВНИШТВО У ПРОШЛОСТИ 

У праисторији и раној историји насељавани су само ивични делови 
Тителског брега и то углавном у близини сурдука, који су становницима 
олакшавали прилаз води. Поред тога, праисторијска налазишта су нађена у 
атару насеља Тител и на лесној тераси у тзв. Доњем тителском пољу. Према 
Медовићу (1998/b) праисторијски становници са ових простора су своја насеља 
подизали на сигурним позицијама активних водотокова. Једно је североисточна 
ивица Тителског брега изнад Тисе и јужна страна лесне терасе поред које је 
некад текао један рукавац Тисе. 

Медовић(1998/e) указује и на значај открића некрополе из бронзаног доба 
под Грацом 

ен је захваљујући снажним бујичним водама које су са Тителског платоа 
текле ка југу и оголеле једну вододерину летњег пута на тераси ширине 100 m 
између самог платоа и асфалтног пута Нови Сад- Тител. Поменути аутор истиче 
да се овде ради о некрополи са урнама из бронзаног доба, као и да су 
истраживачи уверени да некропола припада великом утврђеном насељу Грац. 
Ово насеље које се налази непосредно изнад некрополе на самој јужној ивици 
Тителског

 очувану конфигурацију са бедемом и одбрамбеним ровом. Смештено је 
непосредно са западне стране сурдука.  

Напред је истакнуто да су археолози констатовали присуство човека од 
праисторијских времена на подручју Тителског брега и то на Феудвару. На основу 
до данашњег дана сакупљених података може се претпоставити да је Феудвар 
најважније налазиш

ену насеобинску зону на лесу, односно микрорегион јединственог 
карактера (Hänsel, 1998).  

Положај древних насеобина на овом локалитету је имао великог утицаја на 
структуру занимања њихових житеља. О томе постоје многобројна сведочанства, 
јер је Феудвар током миленијума остао готово нетакнут, или како то др П. 
Медовић сликовито каже „својеврсни археолошки резерват, где су истраживачи 
открили драгоцене и изванредне налазе и открића која умногоме мењају 
досадашњу слику о животу праисторијских житеља овог дела Паноније у 
бронзаном и гвозденом добу“.  

Када се говори о присуству човека на овим просторима закључује се да је 
поред већ поменутих погодности које пружају најузвишенији делови самог платоа 
битно утицала и близина Тисе. Она је онда имала нерегулисан ток, разливала се 
у бројне рукавце и замочваривала терен, што је све представљало посебну 
погодност за риболов. Сачуване удице, харпуни, мр
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риба к

коња који су им служили само за 
ранспорт и говеда која су користили за орање иако су имали коње (о чему 

вана и ђубрена. Заравњени део Тителског брега је 
тарица: једнозрне и двозрне пшенице, ражи, јечма и 

проса

 grandiflora и Ajuga chamaepytis. Ови „корови“ су 
својст

су трагови живљења древног човека 
нађен

 
преко пута 

Бегеја

 

 

ао што су јесетра и сомови– метузалеми којих данас у водама овог региона 
нема, сведоче да се праисторијски човек интензивно бавио риболовом.  

Прастановници на Тителском брегу су упражњавали и лов. Од рогова 
уловљених јелена израђивали су харпуне, игле, параче за земљу, усаднике за 
мотике и др. Држали су ловачке псе и псе чуваре. Од домаћих животиња 
сачувани су остаци свиња, оваца, коза, 
т
сведоче налази).  

Земља је добро обрађи
добро послужио за гајење жи

 на шта указују сачувана карбонизована и некарбонизована семена ових 
биљака. Међу зрнима житарица нађени су и и биоархеолошки докази постојања 
неких трава и других зељастих, углавном коровских биљака (Боројевић, 1991). 
Поред тога Кroll и Боројевић (1988-1989) помињу и налазе четвороредог обичног 
јечма, мака, лана и сочива, што се уз малу ограду може сматрати доказом 
постојања посебних усева тих врста. Последња два аутора региструју у 
археолошким налазима и добро заступљена семена следећих врста: Bupleurum 
rotundifolium, Kickxia spuria, Orlaya

вене врсте свезе Caucalidion и реда Secalinetalia на пољима 
окарактерисаним присуством булке у јужним деловима Средње Европе. 
Недостатак врста и заједница свезе Caucalidion у поменутом делу Европе током 
неолита и у раном бронзаном добу Кroll и Боројевић тумаче везаношћу за 
одговарајуће земљиште и начин његове обраде. Тек гајење једнозрне или хлебне 
пшенице и ражи (Secale cereale) у континуитету омогућава промене и на овом 
палеоботаничком пољу.  

Висок стандард праисторијских култура Шајкашке најбоље илуструје 
неколико великих локалитета и налаза: Феудвар, Попов салаш, Велике земље, 
Калварија и други локалитети, као и неки појединачни налази (Медовић, 1998/b).  

Поред тога, треба нагласити да 
и на Калварији у Тителу.  

 

Калварија има доминантан положај у 
источном делу Тителског платоа, код Титела. 
Уздигнута је над Тисом ушћа 

 у ову реку. Са ње се пружа поглед дуж 
обе реке и дубоко североисточно у Средњи 
Банат, па је ова чињеница по Медовићу 
(1998/a) била узрок што је Калварија била 
насељена и коришћена као утврђење од 
праисторијских времена до данас.  

 

 
 
 

 
Слика 53: Капела на Калварији код Титела (Фото: Н. Ковачев) 



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ”  
II  Oпис природних, створених и предеоних одлика 

114 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

Поменути аутор под Калваријом подразумева горњу доминантну терасу и 
ниже терасе према истоку и југу, као и неколико улица савременог насеља Тител. 
Медов

кој некрополи „Краљев сурдук“ у Мошорину (Даутова-
Рушев

Чот) налази се на североисточној 
(Станојев, Н., 1998/a). Релативно 

о  индицира период из X и XI века. 
. о словенско-угарској симбиози, односно 

предметима бјелобрдске културе. Интересантно је да су констатовани и трагови 
некрополе са спаљивањем из бронзаног доба. Ова истраживања, иако 
фрагментарна, као и сва друга напред поменута археолошка проучавања, су 
показала да је Тителска лесна зараван била гушће насељена у прошлости. 
Према овом аутору данашњи малобројни салаши, углавном напуштени, не дају 
ни п мом платоу. Он такође сматра да 
стр  као културно-религијском и 

ић (1998/f) помиње да су на Калварији уствари констатована два насеља, а 
да су западно од Калварије видљиви и остаци зидова средњевековне тврђаве.  

Један сељак из Мошорина је 1957. године нашао скелет са древним 
накитом и керамиком на благој падини „Краљевог сурдука“ у свом селу. 
Археолошка истраживања започета 1960. године су показала да се вероватно 
ради о сарматс

љанин, 1998).  

Карта 5: Археолошка налазишта на Тителском брегу  (Извор: H
 

Средњевековна некропола, Стубарлија (
ивици Тителског платоа на висини од 123 m 
скроман археолошки материјал који је иск пан
Ради сe о словенској култури тј

änsel, Медовић ed, 1988, Feudvar 1) 

риближну слику некадашњег живота на са
аживања средњег века треба усмерити ка Тителуи

ЛЕГЕНДА               1.Феудвар          2.Стубарлија (Чот)        
                                4.Калварија        5.Под Грацом                

          3.Бостаниште (Кувеждин) 
           6.Краљев сурдук 
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војно-

). 
У неки

И

д  к
укопавањем у лесне наплавине које су се формирале 

наношењем земље са лесне заравни. На оваквим наплавинама откривени су 
детаљи насеља из X-XII века односно XVI-XVII века, док је североисточно, на 
самом платоу, евидентирана некропола X-XI века.» Нађене су и лончарска 
радионица и лончарске пећи. Куће изграђене током XVI и XVII века су биле 
укопаване или делом обликоване у лесу. Надземна конструкција је од дрвета, а 
за израду крова и зидова коришћени су и лес, пруће, плева и трска. Станојев, Н.  
наводи да су у тим кућама нађени жрвњеви и жито, па закључује да су се њихови 
становници бавили пољопривредом за шта је погодност пружала благо 
заталасан зараван и земљиште типа чернозема. Насеље је као и други засеоци 
било упућено на Тител као значајан центар тадашњег живота.  

Општи закључак би могао бити да су рељеф и вода били основни фактор 
насељавања подручја Тителског брега и привређивања његових становника. 
Поред тога појава одређених типова земљишта, са веома различитим условима 
коришћења на релативно малом простору, као и локалитета са несумњивим 
стратешким квалитетима погодовали су насељавању (Ћурчић, 1998). Последњу 
констатацију потврђује постојање низа тврђава од античких времена до новог 
века. Отежавајуће околности су биле недостатак водотокова и општа аридност 
подручја. Зато су насеља и ницала уз саму ивицу платоа, ближе реци. Плавни 
терени уз Тису нудили су многе погодности: обиље рибе и дивљачи, јестиве 
плодове, земљу која се може наводњавати и испашу током целе године. Бољи 
услови за испашу су били на оцедитим теренима безбедним од поплава, а било 
је и довољно воде због близине Тисе. Док су нижи геоморфолошки чланови били 
привлачнији за насељавање, дотле је безбедност на таквим положајима била 
слабија. Отуда и специфичан положај Феудвара на највишем и тешко доступном 
делу Т аљеношћу 
од Ти  између Бачке и 
Баната. То је међутим значило не само просту комуникацију и трговинску 
прох

Можда ће у некој од плитких лесних пећина, честих на овом платоу, једног 
дана 

с

у б

политичком центру, чији значај превазилази оквире међуречја Дунава и 
Тисе.  

На отвореним профилима североисточне ивице Тителског брега 
констатовано је средњевековно насеље. То је насеље на Бостаништу (Кувеждин

м материјалима се помиње и као Kövesd, Кувежда или Кувеџија (Станојев, 
Н., 1998/b). страживања током 1951. године су показала да је насеље живело и 
ниже, на падинама према Тиси, па и на алувијалној тераси. «Насељавана је и 
западна, есна обала Тисе уз узак појас ритова између орита реке и заравни, 
најчешће уз сурдуке, 

ителског брега. Степен сигурности је повећан максималном уд
тела на чијој локацији је одувек била највећа проходност

одност него и отвореност надирању непријатељских војски.  

бити нађен неки нови траг о насељавању Тителског брега, о обичајима 
живљења, о човеку који је симбол битисања и промена на њему. За сада се о 
човеку на Тителском брегу може говорити као о човеку из Феудвара, затим о 
житељу ободних насеља заравни од редњег века све до данашњег дана. То је 
прича о човеку на салашима са долапима, о човеку сточару и чобану, о ратнику 
из села равне Шајкашке у окружењ  Тителског рега.  

Становништво на Тителском брегу и у Шајкашкој је током 1892-1893. 
године било десетковано епидемијом колере (Марјанов, 1971). Сматра се да ју је 
изазвало коришћење тиске воде за све домаће потребе, које је било уобичајено 
вековима, али се испустило из вида да воде Тисе више нису оно што су некад 
биле. 
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СТАНОВНИШТВО У САДАШЊОСТИ 

Тителски брег просторно припада општини Тител. У оквиру општине Тител 
налаз п а

станов

вне делатности 
праис

Савремена водопривреда 
условљ

 (Марјанов, 1971). 

и се ет сеоских н сеља: Вилово, Лок, Гардиновци, Шајкаш и Мошорин, као 
и градско насеље Тител. Непосредни утицај на Тителски брег, а самим тим и на 
заштићено добро имају насеља Тител, Вилово и Мошорин који се налазе уз сам 
брег, док посредан утицај имају Шајкаш и Лок.  

Подаци Републичког завода за статистику Србије и упоредни преглед броја 
становника од 1948. до 2002. године, показује да је општина Тител 1948. године 
имала 15.757 становника, док је  2002. године њихов број износио 17.600. У том  
временском периоду број становника у Тителу се повећао за око 2 000 
становника. Највеће насеље је место Тител које је 1948. године имало 5.650 
становника. Број становника се до 2002. године повећао за 400, па је Тител те 
године био насељен са 6.034 становника. Мошорин је био 1948. године највеће 
село у општини  Тител са 3.035 становника, 
да би 2002. године број опао и према попису 
износио је 2.779 становника. У наведеном 
периоду у насељу Шајкаш број становника се 
повећао за 100%,  односно са 2.237 порастао 
је на 4.848. У осталим местима број 

ника је у паду, што је тренд и у 
осталим сеоским насељима у Војводини. 
Најмање место у општини је Вилово које по 
последњем попису 2002. године броји 1.172 
становника.  

Становништво подно Брега је 
усмерено на пољопривреду. Тако се аграром 
у Тителу бави 10,5% становника, у Шајкашу 
10%, а у Мошорину, Вилову, Гардиновцима и 
Локу чак 35 % (Стаменковић, 2002). 

 
 
 

Слика 54: Бунар «Водице» (Фото: Н. Ковачев) 

II 3.4.   Делатности 

Од првих момената насељавања Тителског брега, осно
конског човека биле су сточарство, ратарство, риболов и лов. Археолошка 

истраживања су показала да је лончарство било најстарији занат на овом 
простору, од када се учвршћују темељи свих уобичајених заната, чији су 
производи од пресудног значаја за живот човека.  

Због природних услова наводњавање на самом Брегу није постојало. 
Довољне количине воде за пиће и стоку одувек су били услов за подизање и 
опстанак насеља, која данас постоје око Брега. 

ена је величином атара и насеља везаних за земљу као базу 
привређивања. Бројни канали, раније познати као „Шанчеви“ копани су 
првенствено у циљу одбране насеља. Тако је Мошорин у XIII веку био познат као 
«Шанац» (Доњи Ковиљ). Први артерски бунар избушен је у Мошорину тек 1907 
године
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На карактер и просперитет насеља утицале су емиграције и имиграције, 
полож

н тога долази до општег напретка 
и инте

 ј

начај (Марјанов, 1971). Подизањем 
инундације у којима се некад риба 

региону су најчешћи млинови и 
ватизована, као и две фабрике од 

 у великој мери одражавао на живот и привреду у 
ако је утицао и на пољопривреду, 
т житеља овог краја. Међутим, 
кој, је током XVIII и XIX века било 
аше и пашњака било у изобиљу. 

на становништва у мањим местима, док се у 
ителу и Шајкашу, свега 10% становништва бави аграром. 

ај насеља у односу на саобраћајнице и пре свега природни услови, који су 
и суштински. До великог одлива становништва са подручја Тителског брега 
дошло је половином XVIII века када се оно исељава у Русију тј. Украјину, бежећи 
од ратова које је водио шајкашки батаљон. Највећи прилив становништва овај 
регион је доживео непосредно после II светског рата. Иначе од краја XVII века до 
краја I Светског рата је затишје у развоју, а нако

нзивирања неких делатности нарочито водопривреде у сектору захвата на 
водама. Прва регулација Тисе била је у периоду 1850–1875., а подизање 
одбрамбених насипа уз Тису од 1868. до 1872. године. То је утицало не само на 
измену водног режима него е променило и физиогномију овог краја, а морало се 
одразити и на делатност становништва. 

Почетак XX века одликује брига око уређења насеља и подизања јавних 
објеката (јавни и домаћи бунари, канализација и сл.)  

Рибарство је некада имало много већи з
одбрамбених насипа искључене су простране 
мрестила.  

Од индустријских постројења у овом 
циглане. У Тителу постоји циглана која је при
којих се једна бавила прерадом воћа и поврћа. 

 

ПОЉОПРИВРЕДА 

Режим вода Шајкашке се
окружењу Тителског брега (Марјанов, 1971). Т
која је данас још увек основна делатнос
становништво овог подручја, и шире у Шајкаш
више орјентисано на сточарство пошто је п
Данас се пољопривредом бави трећи
Т

 

Слика 55: Сточарство је традиционално присутно на пашњацима код Лока (Фото: Н. Ковачев) 
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а овај начин долази до фрагментације 
станиш

 није много привлачан као 
ареал

 

 века (Марјанов, 1971:85) 
ило је свега 3% површине под шумама. У међувремену неки делови Шајкашке 

Слика 56: Шумарство је развијено на полоју Тисе уз источне падине Брега (Фото: Н. Ковачев) 
 

АНТРОПОГЕНЕ ШУМЕ  

Антропогене или сађене  шуме на подручју Тителског Брега заузимају 
највеће површине. Подизане су на различитим местима, од најнижих као што је 
полој реке Тисе, до највиших, на падинама Тителског брега. При том се, у 
настојањ  велики 

Гајење пољопривредних производа захтева примену интензивних 
агрохемијских мера заштите култура, као и примену минералних ђубрива за 
повећање приноса. Потенцијални ефекти пестицида на заштићено природно 
добро јављају 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 ветром или 
путем падавина и сл. Поред овога, пољопривреда отвара могућност за продор 
врста које нису аутохтоне за очуване делове природе, што изазива и пад 
диверзитета врста (Hoogeveen, 2002). Н

та.  

Наводњавање нема традицију. Тителски плато
 за наводњавање, јер воду треба дизати високо и дотурати на већу 

даљину. Лесна тераса ка Локу је у нешто бољем положају. Покретни агрегати за 
наводњавање постављени су у Тителу.  

ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА  

На подручју целе Шајкашке половином прошлог
б
су пошумљени. 

у да се подигну шумски засади који за најкраће време даје

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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прира о

Слика 57: Сађене шуме подно Брега северно од Титела (Фото: Н. Ковачев) 
 

У сађеним шумама уз реку, на вишим теренима, тзв. гредама доминирају 
еуроамеричке тополе уз које се јављају  дуд (Morus alba), клен (Acer campestre) и 
пајавац (Acer negundo).  Ове врсте појавиле су се спонтано, најчешће са 
појединачним примерцима,  у процесу проградације. У спрату жбуња јавља се 
већи број врста, од којих су  најкарактеристичније врсте багремац (Amorpha 
fruticosa),  

 
 опасност за обнову  аутохтоних шума. Спрат зељастих биљака је 

ед шумских елемената налази се и већи број ливадских 
врста,

ст, није в дило рачуна о еколошким условима станишта. Једино се сађене 
шуме беле врбе налазе на одговарајућим ниским и влажним стаништима, која се 
по еколошким захтевима и специфичностима станишта минимално разликују од 
природних шума.  

Флористички састав сађених шума је сиромашан. На нижим, влажнијим 
стаништима у спрату дрвећа поред ЕА топола налазе се још бела врба (Salix 
alba) и пољски јасен (Fraxinus oxycarpa). Међутим, њихова присут-ност није 
условљена садњом, већ је последица субспонтаног развоја. Бела врба се 
развила вегетативним путем након сече, с обзиром да се налази на местима које 
у еколошком погледу представљају њено оптимално станиште, док се пољски 
јасен спонтано насељавa на тим просторима.  

амерички јасен (Fraxinus americana), бели дуд (Morus alba) и пајавац
). Ове врсте су страног порекла, а с обзиром на брзину ширења(Acer negundo

представљају
добро развијен. Пор

 које су слабе виталности. Њихова присутност је одраз  измењених 
станишних услова. 

На падинама Тителског брега најзаступљеније су сађене шуме багрема 
(Robinia pseudoacacia). То је америчка врста у Француску донета 1603. године, да 
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би се потом брзо проширила по Европи, а нарочито у Мађарској. Ове састојине 
се гаје углавном као изданачке једнодобне шуме. Спрат жбуња и његов састав 
зависе од степена просветљености крошње као и од станишних услова. Багрем 
је овде засађен у једном од најбоље очуваних степских подручја наше земље,  на 
станиш

г диверзитета. 

 

ЛОВ  

Човеково коришћење природних добара било је и остало нужно средство, 
како за одржавање живота тако и за стално побољшавање животних услова. У 
коришћењу природних добара човек дуго није био у стању да предвиди, а још 
мање да оцени, штетне последице свог деловања, како у односу на себе тако и 
на природна добра.  

Да би се лакше схватило данашње стање у погледу дивљачи, треба имати 
на уму велике промене које је природа претрпела за последњих 100 година услед 
деловања човека. У некада пространим шумским подручјима где је дивљач 
представљала  интегрални део подручја као целине, човек је у прошлости својим 
поступцима изазвао многоструке и сложене промене. Ове промене су биле 
праћене ланчаним реакцијама, које често нису биле предвидљиве и доводиле су 
до уништавања и нестанка појединих врста дивљачи. Човек је, на пример, 
стварајући вештачке екосистеме у виду монокултура, дубоко мењао животне 
услове за сав остали живи свет. Крчећи, а самим тим уништавајући природне 
шуме и шумска станишта, драстично је мењао еколошке услове за опстанак 
фауне која се или прилагођавала новонасталим приликама или нестајала са 
новостворених станишта. Што се тиче данашњег стања, главни разлог што је 
већина врста дивљачи постала ретка није у прекомерном и неконтролисаном 
лову, већ углавно ем човека, 
који прекидно мења природну средину дивље фауне.  

 

љачи: фазана, пољске јаребице, наших птица мочварица и 
оних

тима реликтне степске вегетације и станишту ксеротермних шума 
медунца. Очувана је само једна шумска оаза, чије су састојине недавно описане 
за науку као ass. Orno–Cotino–Quercetum pubescentis,  која је од посебног значаја 
због реликтних обележја. Багрем је на овим просторима познат као инвазивна 
врста, па његово присуство, као и могућност његовог ширења, доводи у питање 
очување макромозаика реликтних заједница климазоналне шумо-степе. Уједно, 
потенцира фрагментацију ових станишта која су изузетно вредна као подручја 
значајна за очување специјског и екосистемско

м у измењеним условима живота изазваних деловањ
не

ЛОВНА ДИВЉАЧ  

Одувек су обале наших река, пре свега Дунава, Саве и Тисе, представљале 
привлачна места за многобројну и разноврсну дивљу фауну. Нарочито су то 
били они њихови делови  у којима је погодан спој воде и вегетације створио 
повољне станишне услове за њихов дужи боравак и репродукцију. Те 
погодности су одувек обилато користиле аутохтоне врсте дивље фауне, па није 
случајно што су та позната станишта била најпознатија и најбогатија станишта 
ритског јелена, дивљих свиња, срнеће дивљачи, великог броја остале длакаве 
дивљачи пре свега јазавца, лисице, дивље мачке, куне, твора, ситних сисара 
као и пернате див

 ловних и неловних врста птица везаних за таква станишта.  
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Тителски брег због својих природних карактеристика (географског 
смештаја, уједначености орографских и хидрографских прилика, климе и 
величине подручја) представља просторно мали, али ипак очуван екосистем, који 
је у великој мери сачувао своје првобитне природне карактеристике.  

 

Слика 58: Мишар у прелету над Тителским брегом (Фото: Д. Тимотић) 

 

У оквиру природног добра као ловно атрактивне, односно гајене врсте 
дивљачи, овде се налазе срна (Capreolus capreolus), зец (Lepus europaeus), 
фазан (Phasanius colchicus) и пољска јаребица  (Perdix perdix). Подаци су 
преузети из Ловне основе општине Тител (табела 13 )        

 на Тителском брегу 

 

Табела 13 : Ловна дивљач

ЛОВНА ДИВЉАЧ КОМАДА 

срна 700 

зец  000 3

фазан 2 600 

пољска јаребица 2 300 

 

л тима. 
Популације ових врста су предмет планирања у области организованог 

овства, те су стога обухваћене и одговарајућим планским докумен
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Срна   

Тителски брег са својим падинама и сурдуцима обраслим купињацима и 
жбунастом вегетацијом, као и са полојем реке Тисе даје оптималне услове за 
живот срнећој дивљачи која се налази на тим површинама. Оптимални станишни 
услови омогућују да се бројност срнеће дивљачи стално повећава.  Овај процес 
је више резултат спонтаног ширења, него смишљене интервенције узгајивача. 
Пораст бројности срнеће дивљачи пропраћен је и порастом квалитета 
популације, мада се приписује искључиво погодним станишним условима и 
њиховим очигледно великим потенцијалима. На основу изнетог може се 
закључити да су потенцијали овог подручја изванредно високи.  Потребно је 
смишљеним и стручним радом усмерити узгој срнеће дивљачи за шта постоје 
изванредни услови и на овом подручју.  

 
Ситна дивљач 

Иако је Тителски брег изванредно подручје за развој и опстанак срнеће 
дивљачи на овим просторима као гајену ловну дивљач налазимо још зеца (Lepus 
europаeus), фазана (Phasianus colchicus), и  пољску јаребицу (Perdix perdix). 
Поред ових врста гајене дивљачи на овим просторима се налази и већи број 
ситне дивљачи као што су: јазавац (Meles meles), дивља мачка (Felis silvestris), 
лисица (Vulpes vulpes), твор (Mustela putorius), ласица (Mustela nivalis), куна 
златица (Martes martes), куна белица (Martes foina) и др.  

Према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и 
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (“Службени гласник РС”, 
бр. 5/2010) дивља мачка и ласица представљају строго заштићене врсте, док су 
остале, заштићене врсте.  

 

Слика 59: Пут Р110 Вилово - Перлез (Фото: В. Добретић) 
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им тога на просторима Тителског брега налазимо и већи број врста 
ситних

 пројектна документација 

д тога што није била успостављена  заштита  (ни претходна 
з ници Општине Тител су о овоме били информисани, те су све 
активн

 Просторни

Ос
 сисара (Micromamalia). Ситна дивљач на овим просторима третира се 

углавном као пратећа уз главне гајене врсте дивљачи. И поред њиховог 
присуства ситна дивљач на овим просторима није у већој мери проучавана, чак 
ни у тој мери да би било могуће начинити списак свих присутних врста. Стога 
постоји потреба утврђивања бројности врста ситне дивљачи по стаништима као и 
праћење густине њихових популација ради утврђивања степена угрожености 
појединих врста да би се на основу резултата истраживања могле одредити и 
предложити одговарајуће мере за њихову адекватну заштиту у комплексној 
заштити подручја Тителског брега. 

 

II 3.5.   Постојећа просторно-планска и

Независно о
аштита), представ

ости које су се односиле на овај простор спровођене у договору са 
тадашњим Заводом за заштиту природе Србије. Ту се пре свега мисли на 
просторно-планску документацију Општине Тител, односно насеља Тител, Лок, 
Вилово и Мошорин. 

На подручју Тителског брега важећа је следећа просторно – планска и 
урбанистичка документација: 

 план Републике Србије од 2010-2020. год („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2010); 

 Просторни план општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр.17/08). 
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III   ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДРУЧЈА 

 

III 1.   ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА И ОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 

Угроженост подручја Тителске лесне заравни, чији се обронци стављају 
под заштиту, резултат је двојаких дејстава. С једне стране су у питању глобалне 
промене више или мање независне од људског утицаја, а с друге стране промене 
које изазива напредак цивилизације. Резултати се истовремено манифестују и на 
нивоу биосфере и на локалним екосистемским нивоима. 

ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

Тителски брег је у целини задржао своје природне особености на 
падинама, обронцима и сурдуцима, док је вршни заравњени део у целини 
претворен у пољопривредне површине, тј. оранице на којима од култура 
доминирају пшеница, кукуруз и сунцокрет.  

У вредновању предеоних карактеристика природног добра «Тителски 
брег» значајна је целовитост предеоне целине, а истовремено и разноврсност 
присутних предеоних елемената. Поједини геоморфолошки облици и појаве 
очували су се и до данас. Од укупно 68 сурдука највећи је Тителски сурдук или 
Бусија чија дужина прелази 2 km, док је његова  ширина око 250 m. Овај сурдук је 
настањен, а делом и укључен у насеље Тител. Приступачни сурдуци који 
пресецају плато су одувек кориштени као традиционални путни правци који 
повезују насеља са једне и друге стране Брега. Са аспекта очувања природних 
карактеристика најзначајнији је сурдук Дукатар код Мошорина. Очуване су и 
плавине на изласку из сурдука, док на потезу уз Тису где, како народ каже: “Тиса 
дере Брег“, многе плавине и делове висећих долина однеле су њене мутне воде. 
Истовремено, Тиса је открила својим ерозивним радом једну од посебних 
вредности овог подручја, а то су лесне луткице. Уобичајена појава у лесу је 
вертикално цепање његових складова, што за последицу има одроње већег или 
мањег обима и стварање огољених лесних одсека који су карактеристични за 
источни део брега. Оваквим одроњавањем, на падинама уз Тису заувек су 
нестала станишта изузетнио значајних и ретких врста, попут Alyssum linifolium 
која су често била једина, не само на Тителском брегу и у Војводини, него и на 
подручју целе Србије.  

Сем ове врсте, 54 таксона васкуларне флоре који се наводе у ботаничкој 
литератури, нису пронађени у биљном покривачу Тителског брега током 
последњих око 80 година. Неки од њих спадају у ређе врсте, а неки су ширег 
распрострањења, међутим не може се порећи њихов значај у задржавању 
стабилности аутохтоних екосистема. Претпоставља се да је разлог њиховог 
евентуалног ишчезавања из флоре Тителског брега баш поменути процес 
перманентног подлокавања ове заравни и стална динамика лесних творевина. 
Томе у прилог сведочи и чињеница да су их ботаничари и пре могли пронаћи 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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само на обронцима, пошто је вршни, заравњени део од давнина преоран. 
Међутим, и поред нестанка неких врста  са овог подручја треба нагласити да је 
укупан биљни фонд повећан за 23 таксона, што говори да је Брег и поред бројних 
проучавања и даље отворен за флористичка истраживања. На огољеним 
површинама лесних одсека уз Тису и у одсецима сурдука очувана су 
микростаништа заједнице ретких и ендемичних лишајева. 

Највећим делом природног добра доминира ниски травни покривач 
ксеротермног карактера у ком су издвојене и за науку описане  асоцијације 
Thymo-Chrysopogonetum grylli и Taraxaco-Festucetum valesiacae. Њихове 
еколошке варијанте, односно субасоцијације, такође су специфичне за ово 
подручје. Упркос бројним антропогеним утицајима ове степске фитоценозе су још 
увек изузетно богатог флористичког састава и релативно стабилне структуре. У 
њиховој грађи услове за опстанак налазе реликтне и ендемичне врсте које су од 
посебног значаја за очување специјског и екосистемског диверзитета на 
локалном, националном и европском нивоу. У зељастом типу вегетације 
најугроженија је полупустињска заједница (Agropyro-Kochietum prostratae), чије се 
састојине данас јављају као венац који опасује Брег. У долинама и у уским 
сурдуцима су нешто мезофилније састојине, најчешће ливаде које се одржавају 
кошењем или жбунаста вегетација која представља деградациони стадијум 
исконских шума.  Од природних шума очувана је само једна једна оаза 
ксеротермног типа храстових шума, која представља посебну еколошку варијанту 
панонских шума и у којој се због повремених човекових интервенција поред 
храста медунца и руја, као градитељ испољава и агресивна врста црни јасен. 
Плавне шуме уз Тису потпуно су замењене плантажама топола.  

При поређењу са одговарајућим природним шумама, сађене шуме се 
одликују једноставном структуром и посебном физиогномијом. У погледу 
флористичког састава оне су сиромашније и естетски монотоне, јер су сађене у 
редове. Узгојним мерама у њима се одстрањују жбунасте врсте, те су стога 
еколошки неоправдане. Садашње стање састојина на подручју Тителског брега 
резултира из датих еколошких услова и спроведених газдинских мера. Ритски 
карактер полоја реке Тисе као и циљеви газдовања усмерених искључиво за 
производњу дрвета за индустријску прераду и примена вештачког пошумљавања 
довели су до низа специфичности својствених овим шумама: негативна промена 
биљног света, не пружају довољан заклон и мир животињским врстама као и 
могућност квалитетне исхране и несметане репродукције. Уједно за њихово 
подизање, узгој и сечу користе се агротехничке мере слично радовима у 
пољопривреди.    

Фауна Тителског брега није довољно проучена, па се не може детаљно 
указати на стање свих њених компоненти. Генерално, оцена стања фауне 
резулатат је новонасталих еколошких услова на заравни Брега где су 
шумостепска станишта замењена агробиоценозама. Шумска станишта уз Тису, 
подно Брега, такође су изгубила своју првобитну структуру и састав живог света 
од када су преведена у засаде брзорстућих топола. 

Основне вредности фауне птица Тителског брега су у значајној мери 
измењене и нарушене, узевши да је већина аутохтоних станишта на платоу 
претворена у пољопривредне културе. Дошло је до одређених деградационих и 
проградационих  промена у саставу и структури орнитофауне, које су пре свега 
последица вишедеценијског човековог утицаја на пределе Тителског брега, било 
кроз преоравање, крчење шумске и шумо-степске вегетације или промену 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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намене и начина коришћења простора (замирање  сточарства, градња викенд 
насеља, путне мреже, копова, итд). Плантажно сађење тополе по острвима Тисе 
и дуж плавног подручја, од стране шумара, имало је негативан утицај.  

На стање фауне сисара, нарочито текуница, пресудну улогу има 
тенденција преоравања пашњака, као и недовољна испаша нискотравних 
степских подручја. Услед  човековог вековног присуства које је изазвало промену 
састава фауне са овог подручја  нестали су  дабар, веверица, пух, слепо куче, 
док се текуница повукла на преостале пашњаке подно Брега, између Вилова и 
Лока. 

 

УГРОЖАВАЈУЋИ ФАКТОРИ 

Перманентно ерозивно дејство вода реке Тисе 

Тиса протиче подно источних падина Брега. Његови североисточни 
обронци се директно обрушавају у реку чинећи њену десну обалу, а само у 
југоисточном делу постоји уски полој реке. Ерозивни рад реке вековима ствара 
одроне и тако уништава поједина станишта, условљавајући тенденцију смањења 
популација, а истовремено доводи до ишчезавања неких врста као што је 
Alyssum linifolium (Стевановић, 1999). Ова врста је још 1915. године расла на 
лесним одсецима ка Тиси у источном делу Тителског платоа. Заувек је ишчезла 
не само из овог подручја из флоре Војводине, него и из флоре Србије. 

Спонтана сукцесија   

Природни ток проградације вегетације ка климаксу може такође 
представљати угрожавајући фактор с обзиром на жељени циљ, али је заштита 
травне вегетације у стању у каквом је данас успоставила равнотежу. Суштина је 
да заштитом желимо да очувамо тј. задржимо садашње стање са свим 
природним вредностима, мада је та жеља у супротности са природом нормалне 
сукцесије. 

Преоравање степских површина  

Свако преоравање и најмањих степских површина је значајан угрожавајући 
фактор по опстанак ретких и реликтних врста, као и биљних заједница које су 
јединствене и карактеристичне баш за овај регион. 

Комплетан плато је вековима преораван у потпуности и то углавном до 
његовог самог обода. На појединим местима преоран је и колски пут који постојао 
по ободном делу (налази се од 4 до10- ак m од падине). На овај начин оранице 
допиру до самог обода, што негативно утиче на обнављање вегетацију развијене 
на падинама и сурдуцима. Одоравање површина до саме ивице је опасност од 
ерозије ивичног дела Брега и земљишта уопште.  

Све интензивнија земљорадња доводи до уништавања станишта и 
нарушавања њиховог изгледа, али и до узнемиравања птица употребом 
механизације, што је посебно штетно током гнежђења. 

Уништавање отворених степских и сувих пашњака на падинама брега, 
путем преоравања и зарастања довело је до нестанка текунице са ових 
површина заштићеног добра. Она је значајна као природна реткост, а с друге 
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стране представља битну компоненту у хранидбеним ланцима, посебно ретке 
врсте-степског сокола. 

Присуство највећег дела инсеката из групе осоликих мува (Syrphidae) 
указује на изузетно јак антропогени утицај на подручју Тителског брега. 
Делимично деградирана станишта, међутим, омогућују опстанак аутохтоне фауне 
осоликих мува.  

 

 
Слика 60: Заравњени, заталасани део Тителског брега (лесне вртаче)  под житом (Фото: Н. Ковачев) 

 

Пошумљавање  

Посебно негативно по све природне вредности било је плантажно сађење 
топола по свим острвима Тисе и плавном подручју уз Тителски брег. Свако 
евентуално планирано пошумљавање у будућности било би и еколошки 
непримерено, а истовремено би значајно изменило предеоно-амбијентални лик 
простора у целини.  

Досадашњим пошумљавањем је истовремено деградиран аутохтони 
простор и измењен вегетацијски диверзитет, што је довело до промене састава 
орнитофауне, док су за дивљу мачку изгубљени и природно склониште и 
хранидбена база. 

Крчење багремара (чисте сече)  

Крчење багремара у виду чисте сече као и еколошки непроцењене 
проредне сече у јединој преосталој оази термофилних шума на Тителском брегу 
(јужно од Мошорина, на падинама уз Тису) такође је значајан угрожавајући 
фактор. Доводи до осиромашења укупног биодиверзитета.  

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Фрагментација станишта 

Преоравање вршног, заравњеног дела Тителског брега, тј. самог платоа 
већ је првом појавом човека довело до фрагментације станишта, јер су природна 
степска станишта остала само на питомим падинама и неприступачним одецима 
и сурдуцима. Тај процес се дешава перманентно, па тако постоји и данас. Многа 
станишта су нестала  ширењем сурдука за потребе изградње путева, 
преоравањем степе на равном, становањем и подизањем викендица, отварањем 
дивљих депонија, сађењем багрема, одношењем земље за разне потребе, 
крчењем једине оазе са природном храстовом шумом, успостављањем торова на 
самом брегу што је био ређи случај и слично. На фрагментацију су посебно 
осељиве врсте које имају мале популације, пошто су оне осетљивије на промене 
у околном простору и због губитка генетске варијабилности. Фрагментација 
станишта је често праћена губитком врсте. Фрагментацијом се прекидају 
устаљени коридори животињских врста, и најмањи пут може им представљати 
препреку за кретање, репродукцију и исхрану. Тако да данас постоје изоловане 
популације на различито експонираним падинама брега, које су потпуно одвојене 
једна од друге преоравањем платоа. 

Посебан проблем на Тителском брегу је фрагментација настала услед 
ерозивног дејства тиских вода, но овај фактор човек не може елиминисати. 
Преостали делови Тителског брега под изворном вегетацијом који се и штите,  
фрагменти су некадашње  шире предеоне целине чији је изворни, централни део 
уништен.  

С друге стране, фрагменти у непосредном окружењу (изграђена, измењена 
и мелиорисана ниска подручја Шајкашке која нису оно што су некад била) су 
заувек изгубљени делови аутохтоне природе који су са Тителским брегом чинили 
природну целину и значајан зелени коридор. 

Неконтролисано паљење вегетације 

До спровођења заштите овај вид угрожавања је био значајно присутан. 
Прописивањем степена заштите са адекватним мерама, у оквиру истих, 
мозаично паљење ниске ксеротермне травне вегетације се огранићава у 
режимима заштите II и III степена, на потребу ревитализације станишта, по 
посебном пројекту и условима заштите природе 

Уношење инвазивних (алохтоних) врста 

Већ се показало као велики проблем ширење унете алохтоне врсте– 
багрема, а још више чиста сеча формираних багремара, којима се ремети 
накнадно успостављена стабилност и услови у којима су могле да опстану  
аутохтоне врсте које су секундарно населиле ова станишта као на пример Adonis 
vernalis и Sternbergia colchiciflora. У подножју Тителског брега, уз Тису постоје  
засади канадских топола као и на острвима-адама на Тиси. Ту се задржава 
затечено стање и газдује оним што већ постоји. 

Фактори угрожавања фауне водоземаца и гмизаваца  

Водоземци су класа кичмењака са пропорционално највише угрожених 
врста. IUCN 2004 црвена листа угрожених врста наводи да је 1/3 свих познатих 
врста водоземаца суочена са изумирањем (Cushman, 2006). 
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Простор како непосредне тако и шире околине Тителског брега је под све 
јачим непосредним антропогеним утицајем, па преостала станишта у Резервату 
представљају последњи рефугијум, у ширем окружењу, за фауну водоземаца и 
гмизаваца.  

Овај антропогени утицај се посебно испољава кроз: 

- уништавање, односно губитак станишта; 

- фрагментацију станишта; 

- развој пољопривредне производње уз границе Резервата; 

- урбанизацију (изградња викендица); 

- изградња путне мреже; 

- уношење алохтоних предаторских врста. 

Стање популација свих врста водоземаца у директној је вези са стањем 
акватичних биотопа који су им неопходни за нормално одвијање животних 
циклуса, односно за полагање јаја, излегање ларви (пуноглаваца), и одвијање 
метаморфозе из ларвеног у адултни облик. Но, правилније је рећи да водоземци 
за свој опстанак захтевају комбинацију водених и терестичних станишта. Наиме, 
неке врсте водоземаца (гаталинка, црвенотрби мукач, обична чешњарка, обична 
и зелена крастача, жаба травњача) 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 хибернацији, па је за њихов 
опстанак веома значајна и шира приобална зона око водених биотопа. Она 
такође представља једино место где све присутне врсте гмизаваца (било да су 
више везани за воду као барска корњача, белоушка, рибарица или да нису 
уопште везани за  воду као све врсте гуштера и смукови) могу успешно да 
положе јаја, и једино место где могу да презиме. 

Фрагментација станишта доводи до инбридинг депресије и смањења 
генетске варијабилности у малим, изолованим популацијама, што води ка 
смањеној адаптилности на промене у окружењу, и на дужи рок ка смањењу 
вијабилности популација и до изумирања на локалном нивоу (Green, 2003.).  

Све врсте водоземаца се, после завршене метаморфозе, у јувенилном 
стадијуму, селе и траже нова станишта. Гаталинка (Hyla arborea) може да пређе 
до 12.6 km годишње, а мала зелена жаба (Pelophylax lessonae) која је била 
ухваћена и маркирана, нађена је 15 km даље (Green, 2003.). Метапопулације чије 
је станиште фрагментисано и чији репродуктивни центри нису повезани, много су 
чешће и интензивније суочене са нестајањем локалних популација, у поређењу 
са метапопулацијама чије су локалне популације просторно повезане и у којима 
се проток генетичког материјала несметано одвија.   

Као што је речено, осим репродуктивних центара (привремених и сталних 
водених површина) веома је битно и њихово окружење. Терестични предели, 
покривени вегетацијом, који окружују баре, мочваре и канале, представљају 
места где се водоземци и гмизавци  хране и где проводе зиму у хибернацији. 
Новија истраживања (Semlitsch and Bodie, 2003) показују да водоземци у просеку 
мигрирају од 159-290 метара од обале водене површине (минимално 20-30м, 
максимално до 1600м). Гмизавци мигрирају у просеку од 127-289м од обале 
(минимално 30м, максимално до 1600м).  
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Ови терени представљају, значи, и еколошке коридоре, а шири терестични 
појас минимализује и негативни ефекат руба (промене у температури, влази, 
ветру, светлости и хемијском загађењу) на локалне популације.  

Неопходно је, значи, очувати не само врсту или једно станиште, већ више 
станишта и репродуктивних центара јер су управо они индикатори тренутног 
стања популације. 

Развој полуинтензивне и интензивне пољопривредне производње има 
негативан утицај на Резерват на више начина: 

- органско и анорганско загађење воде са биоцидима,  

- одбачена амбалажа пестицида и анорганских ђубрива,  

- фосфати, тешки метали у води,  

- нафта, нафтни деривати у води, испусти канализација... 

Урбанизација (изградња викендица) у непосредној близини Резервата 
доводи до узнемиравања целокупне фауне услед присуства људи, повећаног 
протока саобраћаја, појачане буке, вибрација, светлости. 

Изградњом путне мреже пресецају се и фрагментишу како станишта, тако 
и путеви миграције водоземаца у периоду парења (Stephen C. Trombulak, 
Cristopher A. Frissell, 2000). Вођени нагонима парења и презимљавања 
водоземци сваке године предузимају две велике миграције – пролећну и јесењу. 
Њихове миграционе путеве испресецао је човек мрежом саобраћајница. 
Везаност ових организама за одређена мрестилишта и зимовнике, њихова 
завичајност, представља отежавајућу околност по водоземце, јер се једном 
фиксирани миграциони правци не напуштају, упркос масовним страдањима током 
поменутих сеоба (Џукић, 1995). Већина овде нађених врста има изражено 
завичајно понашање, што значи да се адултне јединке у сезони репродукције 
враћају на место на коме су се излегле и ту полажу своја јаја. Ако се неким 
случајем наруши станиште већина јединки престаје да се репродукује, чиме је 
угрожен опстанак читаве популације. 

Путеви су међу кључним баријерама за миграције водоземаца  јер узрокују 
повећану смртност јединки током миграција, успоравају проток гена и смањују 
генетички диверзитет (Gentile Franscecso Ficetola G. F. Et al., 2009). 

Све ово доводи до смањења бројности како броја врста водоземаца и 
гмизаваца, тако и јединки појединих врста; до промена у распрострањености 
врста; до тога да су популације просторно одвојене једне од других и доведене у 
стање генетске изолације, односно онемогућен је слободан проток гена између 
просторно блиских или удаљених популација; што на крају резултира 
изумирањем врста на локалном и ширем нивоу. 

Криволов 

Овај вид угрожавања је присустан на целом простору Брега, иако у мањем 
обиму. Посебан проблем је криволов ретких и угрожених врста. 

Узнемиравање свих представника фауне 

Ово је значајан угрожавајући фактор нарочито када је орнитофауна у 
питању (коришћенје механизације и сл.).  
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Недовољно ефикасно управљање природним ресурсима–фауном птица,  

посебно у односу на недостатак мониторинга, активних мера заштите, 
научно утемељеног проучавања и одсуства адекватних пројеката. 

Крађа јаја и младунаца ретких врста птица  

ради продаје колекционарима и зоолошким вртовима, затим рушење 
гнезда гаврана у којима су се иначе соколови гнездили. 

Уништавање појединачних стабала и дрвореда   

Овај вид човековог дејства је угрозио многе птице, а нарочито ретке врсте, 
као што су златоврана и мали сврчак. 

Употреба хербицида и пестицида  

Употребе хербицида и пестицида на заравњеном делу платоа, угрожава 
природну вегетацију на падинама, јер након киша  долази до њиховог спирања по 
одсецима и падинама Тителског брега. Коришћење хемијских средстава у 
пољопривреди веома је штетно за целокупну флору и фауну овог подручја. 

 

Урбанизација 

Подизање викендица и становање на Тителском брегу је непримерено 
очувању природе, угрожава аутохтоне карактеристике и све компоненете 
биодиверзитета и значајно мења предеоне одлике. Затечено стање са 
комплексом викендица код Мошорина се задржава, мада је ту измењен исконски 
амбијент и вероватно уништене природне реткости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 61: Викенд насеље, источно од Мошорина, које се протеже уз Тису скоро до сурдука Дукартар      
(Фото: Н. Ковачев) 
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Отварање површинских копова и одношење земље 

Ово је у прошлости био веома значајан угрожавајући фактор. Земља, тј. 
лесна подлога копана на ободу Тителског брега одношена је и кориштена за 
разне потребе, пре свега за циглане, којих има неколико у окружењу, потом за 
насипање путне мреже, као и за отварање земљаних путева кроз сурдуке. 
Експлоатација леса на ободу Тителског брега представља, како за природне 
вредности, тако и за саму геоморфологију један од суштинских угрожавајућих 
фактора.  

Изградња путне мреже и инфраструктуре  

Изградња путева доводи до уништавања станишта или пак њихове 
фрагментације, што се негативно одражава и на биљни и на животињски свет. 

Отварање депонија и бацање смећа 

Свако отварање депонија нарушава амбијентални утисак који је важан и 
ван заштићеног простора, а посебно на подручју природног добра. Депоновање 
отпада уништава и загађује станиште и околину, мења првобитну вегетацију и 
доводи до појаве коровских врста у окружењу. Тако се додатно мења 
флористичка структура постојећих фитоценоза. 

Неконтролисани туризам 

Овај вид угрожавања природе није ништа мање значајан од других начина 
узурпирања простора који се штити или је у заштитној зони природног добра.  

Ловни туризам мора бити законски регулисан.  

Све чешће упражњаван етно-смештај туриста као скоро обавезна 
компонента савремене еко-туристичке понуде мора бити планиран ван 
заштићеног добра, а препоручљиво је и на деградираним површинама ради што 
мање фрагментације изворних станишта. 

Планирана савремена туристичка изградња 

У тенденције заштите Тителског брега не уклапа се подизање голф клуба и 
хотела високе категорије који су 1991. године планирани на источном ободном 
делу платоа где су станишта најређих биљних врста. 

Водозахвати (изградња канала и заливних система) на Тителској лесној 
тераси јужно од Т. брега према месту Лок 

Изградња канала и заливних система такође значајно угрожава изворност 
и аутохтоност предела. Када је природно добро „Тителски брег“ у питању, овај 
угрожавајући фактор је делом присутан на Лочкој тераси, а могао би бити и 
израженији уколико се  буду планирали неки већи захвати у том смислу 
непримерени пројектованој заштити. 

Испаша свиња у подножју Тителског брега- на пашњаку код места Лок  

Део лесне терасе јужно од Тителског брега, све до места Лок, укључен је у 
заштићено подручје због специфичне травне вегетације на равном која погодује 
опстанку текуница које су све више угрожене на нашим просторима. Раније је 
примећена испаша свиња на овој територији, што је непримерено зацртаним 
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мерама заштите и унапређења простора с обзиром да свиње рију станишта на 
која се пуштају. На тај начин мењају основне синеколошке прилике, доводе до 
нестанка неких врста, ремете структуру биљне заједнице и тиме индиректно 
утичу на стање популација текуница које су проглашене за природне реткости 
фауне.  

Подизање торова  

Местимично је на Тителском брегу још увек уочљиво да је у прошлости 
постојала пракса подизања торова, с обзиром да на таквим локацијама долази до 
бујања коровско-нитрофилних врста које нарушавају стабилност степских 
заједница. Са аспекта заштите потребно је забранити њихово подизање, јер би 
се тиме смањио негативни утицај овог угрожавајућег фактора на простору 
Тителског брега.  

Замирање сточарства 

Замирање сточарства угрожава неке представнике орнитофауне, а још 
више одржавање ниског биљног покривача који је суштинска одлика Тителског 
брега. 
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IV   ВРЕДНОВАЊЕ И ТЕМЕЉНЕ ВРЕДНОСТИ  ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

IV 1.   ТЕМЕЉНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

Природно добро «Тителски брег»,  је јединствена геоморфолошка целина 
и природни феномен у ком су на веома малом простору концентрисани скоро сви 
могући облици лесне топографије и појаве везане за њихов настанак. На њему су 
очувана реликтна степска, као и панонска, термофилна шумска и жбунаста 
станишта. 

Богатство флористичке разноврсности огледа се у присуству  око 630 
таксона виших биљака. Најзначајније су типичне реликтне степске врсте: 
бабалушка (Sternbergia colchiciflora), патуљаста перуника (Iris pumila), гороцвет 
(Adonis vernalis), Валдштајнов лук (Allium rotundum subsp. waldsteinii), као и 
критично угрожени таксони: тамнољубичасти лук (Allium atroviolaceum), 
бобовњаста трноплодка (Bassia sedoides) и прутасти осак (Sysimbrium 
polymorphum).Тителски брег је последње забележено станиште ишчезле врсте 
ланолист (Alyssum linifolium) у Панонској низији.  

Богатство специјске разноврсности фауне чине представници :  

БЕСКИЧМЕЊАКА (Trigyphus primus, Sphaerophoria taeniata, Cataglyphus 
primus, Cataglyphus nodus);  

ГМИЗАВАЦА (Emys orbicularis-барска корњача, Lacerta agilis-ливадски 
гуштер, Lacerta viridis-зелембаћ, Podarcis taurica-степски гуштер, Podarcis muralis-
зидни гуштер, Ablepharus kitaibelii-панонски, кратконоги гуштер, Zamenis 
longissimus-Ескулапов смук, Dolichophis caspius-степски смук, Coronella austriaca-
смукуља, Natrix natrix-белоушка, Natrix tessellata-рибарица);  

ВОДОЗЕМАЦА (Bombina bombina -црвенотрби мукач, Bufo bufo-обична 
крастача, Pseudepidalea viridis-зелена крастача, Hyla arborea-гаталинка,  
Pelobates fuscus-обична чешњарка, Pelophylax kl. Еsculenta-зелена  жаба, 
Pelophylax lessonae-мала зелена жаба, Pelophylax ridibundus-велика зелена жаба, 
Rana temporaria-жаба травњача);  

ПТИЦА (Merops apiaster-пчеларица, Riparia riparia-брегуница, Columba 
oenas- голуб дупљаш, Oenanthe oenanthe- обична белка, Falco tinnunculus- 
ветрушка, Уpupa epops- пупавац, Falco cherrug- степски соко, Anthus campestris -
степска трептељка, Saxicola rubetra-обична траварка, Saxicola torquata- црноглава 
траварка, Alauda arvensis-пољска шева, Lanius minor-мали сврачак);  

СИСАРА (Erinaceus concolor-јеж, Neomys fodiens-водена ровчица, Neomys 
anomalus-мочварна ровчица, Talpa europaea-кртица, Spermophilus citellus-
текуница, Muscardinus avellanarius-пух лешникар, Mustela putorius-твор, Mustela 
eversmanni- степски твор,  Martes foina-куна белица, Lutra lutra-видра, Felis 
silvestris- дивља мачка). 
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Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

IV 2.   ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ 

На основу природних и створених културних вредности и значаја са 
аспекта очувања геоморфолошких и геолошких облика и појава сконцентрисаних 
на релативно малом простору, моћних лесних наслага,  те потребе очувања 
генетског, специјског и екосистемског диверзитета, Тителски брег као 

најрепрезентативнија лесна 
зараван у Војводини, Србији и 
шире, испуњава све услове за 
стављање под заштиту и 
заслужује адекватну заштиту. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 62: Моћне наслаге леса доприносе 
изузетној репрезентативности Брега  
(Фото: В. Стојшић) 

 

Предлог за стављање под заштиту је у складу  са националним и 
међународним прописима о стаништима и врстама приоритетним за заштиту.  

Аутентичност и аутохтоност Тителске заравни огледа се у очуваности 
типичних и специфичних вредности изворне природе. Значајна концентрација, 
пре свега, геолошких и геоморфолошких вредности регионалног карактера на 
релативно малом простору, што је иначе одлика гео-паркова, темељна је 
вредност због које се овај Брег штити, а истовремено и најаутентичнији елемент 
лесне топографије широм панонских простора и Европе. Аутентичности добра 
доприносе и неки заступљени представници фауне, затим очувана реликтна 
степска флора, а посебно вегетација са свим климазоналним обележјима. У том 
смислу на овом подручју су регистроване три специфичне зељасте фитоценозе 
од којих су две овде издвојене. То су асоцијације Thymo-Chrysopogonetum grylli и 
Taraxaco-Festucetum valesiacae. Шума шумо-степске зоне представљена је 
фрагментима ксеротермних шума чију особеност индицира и сам назив: Orno-
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Cotino-Quercetum pubescentis. Констатована је на падинама Брега ка Тиси. Овде 
су присутна и панонска ксерофилна станишта шибљака степске вишње (Prunus 
fruticosa) степског бадема (Amygdalus nana), руја (Cotinus coggygria). 

 

 
Слика 63: Благе падине и лесни брежуљци карактеристични за јужни део Тителског брега  (Фото: В. Стојшић) 

 

Репрезентативност је суштинска особина природног добра „Тителски 
брег“. Проистиче пре свега из његових рељефних карактеристика. Овај Брег је 
репрезент малог простора са изузетно великом концентрацијом лесних профила 
регионалног и глобалног значаја, као и несвакидашњег диверзитета и 
фреквентности лесних морфоскулптурних одлика. Поред тога, флористичко 
богатство, нарочито заједница ксеротермне степске вегетације, даје печат 
појединим аспектима током вегетационог периода. Истовремено то богатсво 
зељастог покривача чини упадљивим, препознатљивим и јединственим мозаик-
комплекс аутохтоних екосистема Тителског брега који и са тог аспекта делује 
импресивно.  

Разноликост природних феномена, изразито висок степен 
геоморфолошког диверзитета који је основа за велику разноликост биљних 
заједница различитих типова екосистема, богатство фонда васкуларне флоре, 
заступљеност ендемичних, реликтних и на разне начине угрожених биљних и 
животињских врста од којих су многе заштићене као строго заштићене и 
заштићене врсте, или представљају таксоне од међународног значаја за очување 
биодиверзитета, резултат су читавог комплекса биотичких и абиотичких фактора. 
С једне стране су последица сложених историјских прилика, пре свега оних током 
генезе рељефа, затим климатских и биогеографских одлика ужег и ширег 
подручја, али и утицаја карактера подлоге и антропогених карактеристика 
предела у целини. 
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Интегралност, односно функционално јединство екосистема одвија се у 
копненој средини лесног типа предела. Преовлађују термофилни типови 
станишта, ређе се јављају мезофилни, док у полоју Тисе постоје и хигрофилни 
типови станишта. Њихов мозаик-комплекс чини јединствену целину и одраз је 
основних одлика овог панонског типа предела.  

Пејзажна атрактивност. Елипсаста површина ове лесне заравни као да 
израња из околних ниских терена лесне терасе Бачке и алувијалних равни 
Дунава и Тисе. Има изузетне амбијенталне и естетске квалитете. Насупрот 
заравњености самог вршног дела Тителског брега, универзална је заступљеност 
стрмих одсека и падина различитог нагиба који га опасују. Када је у питању гео-
наслеђе овог Брега на њему је најатрактивнији простор лесних одсека 
концентрисан углавном у источном делу Брега уз Тису. Ту су најчешће лоцирана 
и најзначајнија станишта степске вегетације као и станишта строго заштићених и 
заштићених врста васкуларне флоре и орнитофауне.  

Слика 64: Артрактивности пејзажа доприноси и непосредно окруженје Брега (Ушће Бегеја у Тису)                        
(Фото: Н. Ковачев) 

Неодвојивост аутохтоних екосистема од јединствених лесних 
морфоскулптурних облика представља један од основних квалитета овог 
природног добра. Истовремено је непресушиви потенцијал за заштиту. Еколошка 
стабилност и разноликост специфичних пејзажно-амбијенталних елемената 
детерминисана је и сменом доминантног нискотравног зељастог покривача 
ксеротермног карактера,  са ређим мезофилним типовим вегетације, односно са 
разбацаним ксеротермним шибљацима и оазом исконске шуме храста медунца и 
руја. Само на  уском плавном терену уз Тису природни екосистеми су замењени 
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плантажним шумским засадима који нарушавају природолики и очувани тип 
предела и битно мењају структуру свих животних заједница.  

Старост. Тителски брег и његова непосредна околина изграђени су од 
стена квартарне старости. Пошто су лесне палео-земљишне секвенце 
формиране током млађег дела средњег плеистоцена, очита је важност овог 
јединственог лесног предела за разумевање природних процеса који су се у 
Панонској низији одвијали током средњег и горњег плеистоцена.  

Значајна стопа акумулације ових лесно-палеоземљишних секвенци 
представља изузетна потенцијал за палеоклиматску и палеоеколошку 
реконструкцију последњих 5 глацијално-интерглацијалних циклуса. То само 
потврђује исправно и визионарско мишљење мађарског геолога Јене Чолнокија 
да се ради о «сведок брду». Оно сведочи не само о старости својих лесних 
наслага, већ и о старости свих лесних платоа Панонско-Карпатске котлине.  

Очуваност. У односу на јак, перманентан антропогени утицај и познату 
чињеницу да свуда у свету проблем представља непостојаност лесних облика 
рељефа, што је последица слабе отпорности лесних седимената на ерозију, 
Тителски брег је ипак изузетно очувано „лесно острво“, са добро очуваном 
реликтном степском вегетацијом на брежуљкастим теренима који опасују брег, 
падинама сурдука, вршним деловима лесних одсека, висећим долинама и другим 
геоморфолошким облицима који представљају њихова изворна тј. исконска 
станишта.  

Ненарушени природни екосистеми овог добра и даље омогућавају 
опстанак, размножавање и развијање аутохтоног живог света, као и спонтану 
сукцесију изворних типова вегетације.  

 

IV 3.   ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

Тителски брег представља јединствено лесно острво изузетних 
амбијенталних и естетских вредности. На релативно малом простору јавља се 
велика концентрација лесних профила регионалног и глобалног значаја, као и 
учесталост и разноврсност лесних морфоскулптурних облика. Лесно– 
палеоземљишне секвенце Тителског брега се одликују значајним стопама 
акумулације што представља изузетан потенцијал за палеоклиматску и палео-
еколошку реконструкцију последњих 5 глацијално-интерглацијалних циклуса. 
Резултат специфичне геолошке прошлости и историјских фактора је очувана 
климазонална шумо-степска вегетација са реликтним степским еко-системима. 
Сматра се једним од најбоље очуваних степских подручја Србије. 

Јединственост биљних заједница, издвојених и описаних за науку баш на 
овом подручју, огледа се у непоновљивој специфичној структури, изузетном 
флористичком богатству и бројношћу реликтних и ендемских врста. Захваљујући 
томе овде су забележена 3 основна типа приоритетних станишта НАТУРА 2000 и 
9 националних станишта приоритетних за заштиту. Све изнето представља 
основу за покретање поступка проглашења заштите подручја, а истовремено 
одваја Тителски брег од других лесних платоа Панонске низије и чини га 
јединственим у европским размерама. 
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Еколошка функција се огледа у очувању геолошко-геоморфолошког 
феномена као неотуђивог природног наслеђа, а истовремено и за њега везаног 
читавог комплекса аутохтоних станишта са кореспондирајућим исконским 
екосистемима. При том је важно неремећење већ успостављене равнотеже, чиме 
се чувају не само заједнице него и биљне врсте као њихове уобичајене 
компоненте, за њих везани представници фауне, а истовремено спречава и 
нежељена проградацијска сукцесија ка климакс вегетацији, која је природно 
неминовна. Тиме се чува затечена мозаичност, аутентичност и 
репрезентативност, а обезбеђује неометана исхрана миграторних врста птица 
као и самих гнездарица, којима се обезбеђује и устаљено гнежђење. Тенденција 
спречавања уништења праисконског мозаик-комплекса вегетацијских типова 
уклапа се у начела Међународне конвенције о очувању и заштити 
биодиверзитета станишта на земљи.  

Културно-историјска функција овог природног добра је неодвојиво 
повезана са културним наслеђем везаним за просторе самог природног добра 
(археолошка налазишта Феудвар,Чот, Калварија, под Грацем итд.) као и ширег 
подручја Шајкашке у југоисточној Бачкој.  

Васпитно-образовна функција овог Резервата подразумева 
успостављање еко-стаза и организовање еко-тура у циљу што идеалнијег 
упознавања специфичних панонских екосистема, пре свега њихове реликтне 
вегетације и појединих врста-значајних елемената глобалног биодиверзитета. 
Поред тога, ова функција би могла да обухвати и упознавање са активним 
мерама заштите, као и укључивање у њихово спровођење, посебно за  очување 
популација најугроженијих врста.  

Упражњавање ове функције подразумева и теренски рад са ученицима 
основних и средњих школа, студентима биолошког, геолошког, географског и 
туризмолошког  усмерења, односно археолошког профила, као и теренске 
семинаре са професорима и наставницима, па тек онда обиласке 
заинтересованих грађана кроз организоване и контролисане еко-туристичке туре. 
Посебан вид едукације би представљао рад кроз Еко-камп који би истовремено 
подразумевао и научно-истраживачки рад.  

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ФУНКЦИЈА   

Подручје Тителског брега је скоро идеално за бројне профиле научно-
истраживачког рада, пре свега оних од фундаменталног значаја. Ова функција 
подразумева пружање могућности обављања теренских истраживања у циљу 
упознавања свих акумулативних и ерозивних  облика на лесу као јединствених 
компоненти гео-наслеђа овог Брега.  

Поред тога, ова функција треба да омогући употпуњавање сазнања из 
фундаменталних биолошких наука у оквиру популационе екологије, као и 
конзервационе биологије у заштити ретких и угрожених врста, као и њихових 
непоновљивих комбинација у виду специфичних и јединствених биљних 
заједница. Поред тога, могућност праћења непоремећене биолошке равнотеже у 
ненарушеној средини неких делова Брега треба да пружи, поред елемената за 
очување констатованих природних вредности, и путоказ за њихово 
унапређивање, али и да створи модел за унапређење и ревитализацију 
деградираних простора, посебно деградиране вегетације.  
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Развојна функција  је одређена прописаним могућностима коришћења 
природних вредности које се састоје у ограниченом и контролисаном коришћењу 
и упражњавању екотуризма. Када се са једне стране сагледају присутне 
тенденције стихијског коришћења и нарушавања, а с друге стране национални и 
европски значај добра, очито да постаје битно правовремено и на адекватан 
начин заштитити изворне екосистеме, побољшати њихово функционисање 
обнављањем уништених и деградираних делова, зауставити или ублажити 

дејства угрожавајућих фактора, те уопште 
речено унапредити природне ресурсе. То је 
посебно важно када су у питању станишта 
непоновљивих фитоценоза и станишта 
заштићених и најређих биљних врста са 
Црвене листе, врста из Црвене књиге флоре 
Србије или оних које имају међународни 
значај у очувању укупног биодиверзитета.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 65:  Обрушен лес на улазу у лесну пећину  
(Фото: Н. Ковачев) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 66: Интегралност Тителског брега и Тисе омогућава планирани развој еко-туризма                                      
(Фото: В. Стојшић) 
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V   РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ 

 

Природно добро „Тителски брег“ се због јединствених геоморфолошких 
облика и појава,  очуване реликтне степске вегетације у ободном делу Брега (на 
падинама и сурдуцима)  које су темељне вредности, ставља под заштиту као 
предео у целини.   

 

Карта 6.:Карта режима заштите у СРП “Тителски брег“ 
 

На основу одредби члана 29 Закона о заштити природе (“Сл. гласник РС”, 
88/2010, 91/2010.) Специјални резерват природе је подручје са неизмењеном или 
незнатно измењеном природом, од нарочитог значаја због јединствености, 
реткости или репрезентативности, а које обухвата станиште угрожених дивљих 
врста билљака, животиња и гљива, без насеља или са ретким насељима, у 
којима човек живи усклађен са природом, намењено очувању постојећих 
природних одлика, генског фонда, еколошке равнотеже, праћењу природних 
појава и процеса, научним истраживањима и образовању, контролисаним 
посетама и очувању традиционалног начина живота. У специјалном резервату 
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природе забрањено је вршити радње и активности и обављати делатности које 
могу нарушити својства због којих су проглашени заштићеним природним 
добром, као што су: брање и  уништавање биљака, узнемиравање, хватање и 
убијање животиња, увођење нових биолошких врста, мелиорацијски радови, 
разни облици привредног и другог коришћења и слично. 

Према IUCN критеријумима, управљање овим резерватом усмерено је на 
управљање врстама и стаништима. Заштита подручја је од изузетног значаја за 
очување степских, ливадских, шумо степских и ретких шумских термофилних 
станишта, а који су од националног и европског значаја. 

Основни циљ заштите овог резервата је очување јединствених 
геоморфолошких облика и појава као и очување реликтне степске вегетације у 
ободном делу Брега тј. на падинама и сурдуцима. Обезбеђивањем овог циља 
стварају се услови за очување и презентацију природних вредности кроз 
усклађен развој еколошки прихватљивих облика шумарства, сточарства, као и 
еко-туризма.  

Полазећи од потребе заштите и очувања геоморфолошких облика, 
реликтних степских и шумостепских станишта, као и  присуствa строго 
заштићених и заштићених  врста, одређивање степена заштите унутар СРП 
„Тителски брег“ је вршено на основу степена очуваности природних вредности, 
потребе за применом активних мера заштите и усмереног и ограниченог 
коришћења. На заштићеном подручју СРП „Тителски брег“ успостављају се 
режими заштите I, II и III степена који су прописани чланом 35. Закона о заштити 
природе (“Сл. гласник РС”, 39/2009, 88/2010, 91/2010.).  

Режим заштите првог (I) степена - строга заштита, спроводи се на 
заштићеном подручју или његовом делу са изворним или мало измењеним 
екосистемима изузетног научног и практичног значаја, којом се омогућавају 
процеси природне сукцесије и очување станишта и животних заједница у 
условима дивљине.  

Ово подручје обухвата крајњи источни део Тителског брега који се 
обрушава у реку Тису. У овом делу сконцентрисани су наjбројнији и најочуванији 
геолошки и геоморфолошки облици и појаве: лесни одсеци, лесна пирамида 
(„пласт“), долине, висеће долине, одроње, лесне пећине и сурдуци од којих се као 
већи истичу: Виноградарски, Перковцов, Змијњак, Макарићев, Демљанков, 
Лацов, Рогулићев, Кељин и Дукатар.  

Сурдуци и одсеци ка Тиси обрасли су ксеротермном реликтном 
вегетацијом у чијој структури су констатоване многе строго заштићене врсте од 
значаја за очување биодиверзитета. Jедино су oвде на Брегу развијене састојине 
ксеротермне заједнице руја и храста медунца и панонских жбунастих формација 
шибљака,  најочуваније састојине полупустињског обележја, са богатством врста 
ксеротермних степских фитоценоза,  као и заједнице ендемичних лишајева. 

Режим заштите II степена спроводи се на заштићеном подручју или 
његовом делу са делимично измењеним екосистемима великог научног и 
практичног значаја. У оквиру подручја где је прописан режим заштите II степена 
могуће је вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације 
и унапређења заштићеног подручја, без последица по примарне вредности 
њихових природних станишта, популација, екосистема, обављати традиционалне 
делатности и ограничено користити природни ресурси на одржив и строго 
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контролисан начин. Мере заштите прописују се у циљу што бољег усклађивања 
потреба заштите и унапређивања природних одлика са ограниченим и строго 
контролисаним  коришћењем простора. Традиционални видови коришђења 
простора као што су испаша и кошење одређене су као неопходне мере заштите 
станишта од зарастања. Активности се могу вршити у мери која омогућава 
унапређење стања и презентацију природног добра уз очување природних 
вредности.  

Ово подручје обухвата благе брежуљкасте терене са бујним састојинама 
основне степске фитоценозе Тителског Брега или поличице са ниским и 
проређеним састојинама деградиране степске заједнице. Налазе се у 
североисточном, северном, северозападном, западном и југозападном делу 
Брега. Судуци под овим режимом заштите су: падине сурдука Стубарлије, 
Феудвар, Шоцин, Велики и Краљев сурдук, Возаревића сурдук, Рупаревића 
сурдук, Градац, Бели сурдук, Стражилово, Велики и Мали виловачки сурдук, 
Говедарски, Капетанов, Грац и Топола. Њихове падине су под састојинама 
реликтне нискотравне степе или под шибљацима као деградационим остацима 
некадашњих храстових шума, док је само дно сурдука обрасло шибљацима или 
мезофилним ливадама кошаницама. Вршни делови сурдука, као што је Мали 
виловачки сурдук и падине између Возаревића сурдука, Белог сурдука, све до 
Стражилово сурдука, су станишта степских заједница које у свом флористичком 
саставу обухватају бабалушку (Sternbergia colchiciflora), строго заштићену врсту, 
која је као реликт бореала предвиђена за обраду у Црвеној књизи. Одсеци 
Великог сурдука код Мошорина су такође станиште ендемичних лишајева.  

Подручје  режима заштите II степена обухвата и вредно станиште са две 
врсте рода Allium, од којих је један крајње угрожена врста код нас и обрађен у 
Црвеној књизи флоре Србије 1. 

Такође, овде улазе и пашњаци код Лока у подножју Брега, који су развијени 
на лесној тераси, а станиште су текуница које имају значајну улогу у ланцима 
исхране птица грабљивица.  

Због убрзане природне сукцесије као и присуства значајних угрожавајућих 
фактора (шумарство, пољопривреда, инвазивне врсте, дифузно загађење и сл.), 
већина станишта захтева примену интервентних мера  заштите. На подручју 
резервата налазе се и станишта строго заштићених и заштићених врста, нпр. 
локације на којима су колоније текуница па на овим микролокалитетима поред 
посебно прописаних мера заштите важе и одредбе Правилника о проглашењу и 
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и 
гљива (“Службени гласник РС”, бр. 5/10).  

Режим заштите III степена обухвата преостали део резервата на коме се 
налазе просторне целине под већим утицајем човека или  које се налазе уз 
границу заштите подручја и у контакту су са сеоским насељима и обрадивим 
површинама. Прописује се за просторе са делимично измењеним или измењеним 
екосистемима где се могу вршити управљачке интервенције у циљу 
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, 
очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и 
ограничено коришћење природних ресурса и простора уз потребну 
инфракструктуру и другу изградњу. Повећање интензитета коришћења простора 
довођењем нове инфраструктуре и изградњом нових објектата угрозило  би 
основне вредности резервата.  

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Овај режим заштите обухвата: видиковац „Калварија“ изнад Титела, 
подручје са цигланом и стрелиштем, уски појас уз Тису са засадима 
еуроамеричких топола са којима се газдује, све путеве кроз сурдуке (највећи 
сурдуци као што су Велики сурдук код Мошорина и Велики сурдук код Вилова од 
памтивека се користе као путни правци којима се повезују места око Брега), 
багремар код Лока, археолошко налазиште Феудвар, део пута Р-110 деоница 
Вилово-Тител и ободни део платоа  са пољским путем који у виду траке оивичава 
плато и представља уско ограничено станиште специфичне полупустињске 
фитоценозе (ass. Agropyro-Kochietum prostratae).  

Испод Циглане код Титела и испод Рогулићевог салаша,  на проширеном 
делу полоја, сађена је брзорастућа топола у чијим крошњама се гнезди орао 
белорепан, строго заштићена врста, тако да  за гнездо и простор од 100 m у 
прстену, поред посебно прописаних мера заштите важе и одредбе Правилника о 
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива (“Службени гласник РС”, бр. 5/10).  

Повећање интензитета коришћења простора и нова изградња нарушли би 
основне вредности резервата. Основни циљеви заштите су очување геолошког 
биолошког и предеоног диверзитета, уз ублажавање утицаја пољопривреде, као 
и спровођење ревитализације и реконструкције степских  фрагмената. Развој 
шумарства и туризма је могућ само  под ограниченим и контролисаним условима 
и  мерама. 

Режим заштне зоне обухвата простор Тителског платоа у коме је у 
највећем делу присутна интензивна пољопривредна производња, напуштени 
салаши и околни простор у ободу брега са делом инфраструктурног уређења 
насеља и њиховог претежно пољопривредног окружења. С обзиром да је 
прописано да се одређивањем режима заштитне зоне забрањују и ограничавају 
радови и активности за које се (у поступку утврђеном законом и другим 
прописима) утврди да могу имати неповољан утицај на биолошку разноврсност, 
вредности геонаслеђа и предела  заштићеног подручја,  основни циљ 
успостављања заштитне зоне Тителског брега је да се смањи ниво деградације и 
дистурбације природних станишта, као да се и да се обезбеди проходност и 
функционисање еколошких коридора. 

 

V 1.   РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I (првог) СТЕПЕНА 

Строга заштита спроводи се на делу заштићеног подручја са изворним, 
неизмењеним или мало измењеним екосистемима великог научног и практичног 
значаја. У овом режиму могућа су научна истраживања и праћење природних 
процеса, контролисана едукација и активности у образовне, рекреативне и опште 
културне сврхе, као и спровођење мера заштите у случају пожара, елементарних 
непогода и удеса, појава болести  и пренамножавања штеточина уз сагласност 
Министарства.  

Режим заштите   I степена обухвата крајњи источни  део Тителског брега 
који се обрушава у реку Тису. У овом делу сконцентрисани су наjбројнији и 
најочуванији геолошки и геоморфолошки облици и појаве: лесни одсеци, лесна 
пирамида („пласт“), долине, висеће долине, одроње, лесне пећине и сурдуци од 
којих се као већи истичу: Виноградарски, Перковцов, Змијњак, Макарићев, 
Демљанков, Лацов, Рогулићев, Кељин и Дукатар.   

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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ЗАБРАЊУЈЕ СЕ: 

 коришћење природних ресурса и изградња објеката;   
 

OГРАНИЧАВАЈУ СЕ РАДОВИ  И АКТИВНОСТИ НА:  

1)  научна истраживања и праћење природних процеса; 

2) контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне 

3) сврхе; 

4) спровођење заштитних, 
санационих и других неопходних 
мера у случају пожара, 
елементарних непогода и удеса, 
појава биљних и животињских 
болести и пренамножавања 
штеточина; 

5) замена алохтоних врста дрвећа 
аутохтоним најкасније по истеку 
опходње; 

6) интервентне мере на заштити 
екосистема по посебним условима 
заштите природе. 

 
 

 
 
 

Слика 67:  
Лесни одсек са заједницом ендемичних 

 лишајева у режиму заштите I степена  
(Фото: В. Стојшић) 

 

V 2.   ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ                                                        
ПОД РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ  II  (другог) И III (трећег) СТЕПЕНА 

МЕРЕ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА: 

  очување репрезентативних геолошких, геоморфолошких и хидролошких 
појава и одлика, биогеографских обележја подручја, предеоног, 
екосистемског, специјског и генетског диверзитета;  

  примена интервентних мера на заштити екосистема;  

  картирање станишта и мониторинг природних вредности;  

  очување фрагмената аутохтоних шума;  

  фрагментарно пошумљавање аутохтоним врстама са циљем унапређења 
подручја;  

  реинтродукција врста несталих са Тителског брега или појединих делова; 

  мере активне заштите фауне (хранилишта, вештачка гнезда и др.); 



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ” 
V  Режими заштите 

148 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

  ревитализација степских, шумо-степских и шумских станишта; 

  очување стабала у чијим крошњама се налазе гнезда строго заштићених 
врста птица;  

  презентација и популаризација природних и створених вредности; 

  унапређење туристичке понуде и система управљања посетиоцима; 

  очување, рестаурација и стављање у функцију објеката културно-
историјског наслеђа и традиционалног градитељства;  

  уређење видиковца, едукативних стаза и других репрезентативних 
простор; 

  сузбијање инвазивних врста и градација паразитских врста шумског 
дрвећа применом биолошких и биотехничких средстава, као и хемијских 
средстава, по посебном одобрењу Министарства.  

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:  

 узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање дивљих животиња; 

 уништавање и непланско уклањање и сакупљање дивљих биљака и 
гљива,уништавање и угрожавање станишта строго заштићених дивљих 
врста; 

 радови и активности који могу имати значајан неповољан утицај на 
геоморфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, 
животну средину, еколошки интегритет и естетска обележја предела; 

 повећање расцепканости (фрагментације)  станишта стварањем нових или 
јачањем ефеката постојећих баријера; 

 уношење инвазивних биљних и животињских врста;  

 пошумљавање и преоравање травних станишта, ливада и пашњака; 

 уклањање травног покривача и хумусног слоја; 

 испаша свиња; 

 хемијско и физичко загађивање заштићеног подручја, отварање депонија, 
одлагање опасних материја и сл; 

 експлоатација минералних сировина, осим подземних вода; 

 ширење грађевинске зоне ван простора  утврђеих  планским документима; 

 изградња надземних енергетских и других водова, као и антенских 
стубова;  

 извођење било каквих активности које нису у складу са наменом простора 
заштићеног подручја. 

ОГРАНИЧАВА СЕ :  

1) изградња објеката и инфраструктуре на потребе одрживог коришћења и 
управљања заштићеним подручјем, одржавање постојећих објеката, 
постојећу викенд зону и постављање подземних водова уз постојећу 
инфраструктуру;  
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2) промена намене површина, на потребе ревитализације и унапређења 
природних станишта; 

3) обављање геолошких и других истражних радова, на неопходне за 
спровођење мера заштите и унапређења природних и културних 
вредности; 

4) изградња чврстих путева у сурдуцима на изградњу планираних јавних 
путева кроз оба Велика сурдука у Вилову и Мошорину;  

5) мозаично паљење травне вегетације на потребу ревитализације 
станишта, по посебном пројекту и условима заштите природе; 

6) кошење, на просторно и временски ограничене активности, уз примену 
заштитних мера за флору и фауну; 

7) лов на просторно и временски ограничене активности на одржавању 
здравственог стања и бројности популација ловних врста. 

 

V 3.   РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II (другог) СТЕПЕНА  

Режим заштите II степена се спроводи на делу заштићеног подручја са 
делимично измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја.  
Овде су могуће управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и 
укупног унапређења природног добра без последица по примарне вредности 
његових природних станишта, популација и екосистема, као и контролисане 
традиционалне делатности које током свог одвијања нису угрозиле примарне 
вредности простора и ограничено користити природни ресурси на одржив и 
строго контролисан начин. 

Режим заштите  II степена обухвата ободне брежуљкасте падине терене у 
североисточном, северном, северозападном, западном и југозападном делу 
Брега. Судуци под овим режимом заштите су: Стубарлија, Феудвар, Шоцин, 
Краљев, Возаревића, Рупаревића, Градац, Бели сурдук, Стражилово, Мали 
виловачки, Говедарски, Капетанов, Грац и Топола. Такође, овде улазе и 
пашњаци на лесној тераси у подножју Брега који су станишта текуница-пашњаци 
код Лока.  

МЕРЕ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА: 

  контролисана испаша по посебном програму; 

  сузбијање ширења багрема мимо површина предвиђених шумском 
основом; 

  сеча багрема на мањим површинама у мозаичном распореду. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: 

 преоравање сурдука;  

 подизање торова; 

 чиста сеча и крчење багремара на површинама већим од 1 хектара; 

 задржавање и одлагање пољопривредне механизације и других возила. 
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V 4.   РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III (трећег) СТЕПЕНА 

Режим заштите III степена се спроводи на делу заштићеног подручја са 
делимично измењеним и/или измењеним екосистемима од научног и практичног 
значаја. У овом степену заштите могуће је селективно и ограничено коришћење 
природних ресурса, управљачке интервенције у циљу рестаурације, 
ревитализације и укупног унапређења природног добра, одрживо коришћење,  
очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и 
ограничено коришћење природних ресурса и простора уз потребну 
инфраструктуру и другу изградњу усклађене са вредностима, потенцијалима и 
капацитетима и потребама заштићеног простора. 

Режим заштите III степена обухвата: видиковац „Калварија“ изнад Титела, 
подручје са цигланом и стрелиштем, засаде еуроамеричких топола уз Тису са 
којима се одрживо газдује, багремар код Лока, археолошко налазиште Феудвар, 
све путеве кроз сурдуке, део пут Р-110 деоница Вилови-Тител и ободни део 
платоа са пољским путем. 

МЕРЕ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА: 

  рекултивација позајмишта земље (стара циглана и сл.);  

  постављање природњачке поставке у оквиру информационог центра;  

  примена еколошких решења приликом заштите обале Тисе;  

  очување функција обале Тисе као међународног еколошког коридора;  

  конверзија плантажа еуроамеричких топола у аутохтоне састојине.  

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: 

 преоравање завршних делова сурдука према пољопривредним 
површинама. 

 

V 5.   ЗАШТИТНА ЗОНА 

Режим заштитне зоне је прописан за плато Тителског брега, као и појас у 
подножју брега, где у контакту са границама грађевинске зоне насеља Тител, 
Мошорин и Вилово у деловима обухвата и први ред кућа и улица које се пружају 
паралелно са брегом. У ободном делу ван насеља граница је вођена 
спољашњом границом локалне каналске мреже, обухватајући и паралелне 
деонице локалних путева који повезују насеља. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: 

 промена намена ливада и пашњака; 

 извођење регулационих радова на станишту строго заштићене врсте 
тиског цвета на потезу Тисе, испод Тителског брега; 

 уношење инвазивних (агресивних алохтоних) врста; 

 хемијско и физичко загађивање, отварање депонија, одлагање опасних 
материја и сл.; 
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 упуштање отпадних вода у каналску мрежу; 

 радови који негативно утичу на хидролошки режим заштићеног подручја; 

 подизање индустријских и других објеката и извођење радова који 
нарушавају еколошки или визуелни интегритет подручја; 

 радови и активности за које се у поступку процене утицаја утврди да могу 
имати значајан неповољан утицај на био и геодиверзитет и заштиту 
предела заштићеног подручја. 

ОГРАНИЧАВА СЕ: 

  Прскање комараца на примену биолошких инсектицида у периоду парења 
тиског цвета. 

МЕРЕ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

  откуп и замена површина у циљу рестаурације станишта и формирања 
заштитних појасева; 

  формирање ветрозаштитних појасева, са минимално 50% учешћа 
аутохтоних врста, у складу са интересима очувања биодиверзитета 
подручја.  

 





СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ” 
VI  Концепт заштите и унапређења и могуће перспективе одрживог развоја 

153

 
 
 
 
 
 

VI   КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА И  
      МОГУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 
VI 1.   КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ 

Генерални концепт заштите, развоја, уређења и управљања усклађен је 
како са одликама природниx вредности, тако и са врстом и категоријом 
природног добра. СРП "Тителски брег" је формиран унутар аграрног подручја и 
граничи се са три насеља. Према пропозицијама међународне организације за 
конзервацију природе (IUCN),  резерват је сврстан у категорију бр. IV (Habitat and 
species menagement area) тј. подручје управљања стаништем и врстама. Појам 
подразумева ограничене људске интервенције у циљу очувања природних 
вредности подручја, са посебним освртом на станишта која служе очувању 
ретких, ендемичних и угрожених врста флоре, резидентне и миграторне фауне, 
пре свега национално важних појединачних врста, њихових група или биоценоза. 
Њихов трајни опстанак изискује потребу сталног управљања од стране човека 
где у први план избија заштита, а не газдовање природним или обновљеним 
ресурсима. Ова опредељења су основне смернице генералног концепта заштите 
и унапређења Тителског брега. Оне, поред активне заштите подразумевају 
интердисциплинарна научна истраживања, праћење стања (мониторинг) и 
делатност образовања (едукацију), односно приказивање природних вредности и 
начина рада у резервату (популаризација). У све то се уклапа и планирани развој 
екотуризма.  

Коришћење природног добра треба ускладити са капацитетом простора и 
потребама заштите врста и станишта, као и предеоних типова који обезбеђују 
оптималне услове опстанка живом свету. У циљу очувања и унапређења 
темељних природних вредности Специјалног резервата природе «Тителски брег» 
неопходно је обезбедити строги, научно-еколошки принцип у формулисању мера 
и режима заштите.  

Исконска вегетација је опстала само у виду уског појаса на падинама 
брега, и само местимично код подножја. Овај појас представља низ тзв. 
фрагмената, осататка некадашњих већих просторних јединица. Иако су на њима 
још присутни бројни представници строгозаштићених и заштићених дивљих 
врста, фрагменти показују тенденцију деградације. Реткости су присутне због 
релативно кратког временског интервала од како је почело нарушавање 
интегралности ових екосистема (Freidenburg 1998). На остацима природних 
станишта значајан је тзв. маргинални утицај (измењени климатски услови, 
загађење, дистурбације, домаће животиње као предатори и вектори, итд.). 
Већина популација строгозаштићених и заштићених врста угрожена је наведеним 
утицајима и њихов опстанак захтева перманентну активну заштиту, а за њихово 
дугорочно очување је потребно спровести ревитализацију/реконструкцију 
станишта. 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Традиционалан начин салашарског газдовања је знатно допринео очувању 
биодиверзитета подручја. Кошење и испаша, који су вековима деловали супротно 
деградационим процесима и допринели одржавању одређеног стадијума у 
сукцесији вегетације, треба да се примењују као мере заштите. Редовно 
одстрањивање биомасе такође смањује негативне утицаје прилива азота и 
фосфора са суседних обрадивих површина и доприноси очувању исконске 
вегетације (Kelemen, 1997). 

Неопходно је обезбедити контролисано коришћење ливада и пашњака у 
складу са животним циклусом строгозаштићених и заштићених врста. 
Ограничење може бити временско, нпр. кошење после доношења плодова 
заштићених биљних врста, почетак испаше после периода гнежђења. Просторно 
ограничење подразумева да се сваке године очувају мањи нетакнути делови 
ових станишта, ради неометаног одвијања животних циклуса оних врста, чија се 
виталност кошењем смањује. 

 Плато Тителског брега припада заштитној зони и представља утицајну 
зону значајну  за очување укупног биодиверзитета на падинама. Проблем је што 
се овај заравњени део под њивама преорава до самог обода платоа, па директно 
уништава ионако уско ограничено станиште специфичне полупустињске 
фитоценозе (ass. Agropyro-Kochietum prostratae) која у виду траке оивичава 
плато. Поред тога, на ивици самог платоа су евидентирана станишта заштићених 
врста (Adonis vernalis, Prunus tenella, Allium atroviolaceum, Vinca herbacea, 
Ranunculus illyricus). Због тога је неопходно остварити откуп и ревитализацију 
површина у ширини од најмање 20m, ради формирања заштитног појаса између 
станишта строго заштићених и заштићених дивљих врста и обрадивих површина. 
Уређење овог појаса се регулише  прописивањем режима заштитне зоне у складу 
са потребама очувања биодиверзитетских вредности. Улога овог појаса је 
ублаживање утицаја аграрних и урбанизованих подручја на природна станишта. 
Поновно успостављање степске вегетације на ободном појасу лесног платоа  је 
један од дугорочних циљева заштите.  

Очување биолошке и предеоне разноврсности станишта унутар 
агроекосистема спроводи се првенствено очувањем и заштитом рубних 
станишта, живица, међа, појединачних стабала, групе стабала и ливадских 
појасева, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном 
дрвенастом, жбунастом и ливадско степском вегетацијом. У условима 
непостојања функционалних пољозаштитних појасева, формирање заштитног 
зеленог појаса на лесном платоу доприноси смањењу негативних утицаја еолске 
ерозије, побољшава квалитет животне средине и обогаћује простор врстама 
шумостепских станишта. Острва зеленила омогућавају опстанак угрожених врста 
међу којима су и заштићене врсте: птице грабљивице (мишар, ветрушка итд.), 
сове (све врсте су заштићене), сисари (јеж, ровчице, слепи мишеви), неки 
водоземци (зелена и обична крастача, црвенотрби мукач, гаталинка, шумска 
жаба) и гмизавци (нпр. белоушка). Зелени појасеви имају улогу ремизе за ловну 
дивљач, а такође обезбеђују и гнездилиште птицама певачицама које се хране 
на пољопривредним површинама.  

Пољски путеви уз ивични руб платоа према падинама  имају заштитну 
улогу од ерозије. Како су тренутно добрим делом преорани, неопходно је их је 
обновити. За обрадиве површине на платоу препоручује се подстицање 
производње здраве хране и замена хемијских препарата са биопрепаратима на 
што већем простору. Тако би се  смањило спирање хербицида и пестицида 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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атмосферским талозима који се сливају низ више или мање нагнуте падине, 
утичући на ниско травна степска и ливадска станишта која доминирају Тителским 
брегом и представљају једну од основних природних одлика заштићеног 
подручја. Производња заснована на биодинамичком принципу у складу је са 
принципима заштите и омогућује  развој производње здраве хране, која је данас 
прироритет у пољопривредној производњи широм света.  

Овако усмерено коришћење и газдовање у заштитној зони, усклађено са 
концептом заштите у Резервату добија на значају, и један је од предуслова за 
очување природних вредности од стране управљача и других корисника 
подручја. 

У оквиру коришћења природног подручја  значајно место заузима одрживи 
туризам за чији развој постоје локалне иницијативе. Очување етно – наслеђа и  
обнова традиционалних салаша пружа могућности за развој сеоског туризма. 
Обнова салашарских бунара, промера до 5 m и дубине око 50 m, из којих се вода 
извлачила помоћу долапа, а који су немилице затрпавани, треба да буде део 
ових активности. 

Тителски брег, пре свега његове стрме падине са богатом флором и 
фауном и геоморфолошким вредностима пружају могућност за развој 
екотуризма, односно такав вид туризма који би у најмању меру нарушио 
природна својства. Близина Тисе пружа могућност и за друге видове туризма на 
води, чији развој и просторни распоред треба ускладити са мерама и режимима 
заштите. У оквиру научно-истраживачког туризма може се основати школа у 
природи и спровести едукација кроз посебно припремљене и обележене 
геоморфолошке или ботаничке стазе.  

Уређење видиковца на 
узвишеном делу платоа уз Тису, 
изнад Титела, подразумева изградњу 
информативног центар са малом 
природњачком поставком којом би се  
афирмисала заштита природног 
добра. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 68: Јужне падине Тителског брега 
 (Фото: В. Добретић) 

 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 

VI 2.   СМЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

Очување геолошких и геоморфолошких вредности као и очување степских  
станишта представљају основу за усмеравање активности на заштити, развоју, 
уређењу и управљању подручјем. Смернице би подразумевале мониторинг 
популација аутохтоне флоре и мониторинг животињских врста (пре свега, фауне 
инсеката, птица и сисара), као и едукацију и популаризацију очуваних вредности 
укупног биодиверзитета природног добра.  

У циљу унапређивања стања Резервата неопходно је: 

  спроводити мониторинг природних вредности; 

  подстицање научних истраживања у циљу унапређења природних 
вредности заштићеног природног добра; 

  обезбеђивање сарадње свих корисника простора са циљем решавања 
конфликтних ситуација и унапређења простора; 

  подстицање развоја одрживог сточарства; 

  обезбеђивање средстава за откуп и ревитализацију површина ради 
формирања минималног заштитног појаса између станишта строго 
заштићених и заштићених врста  и обрадивих површина; 

  обновити пољске путеве уз ивични руб платоа, према падинама; 

  под режимом заштите II степена обухваћене су травне површине са 
ливадама, пашњацима природном добру. На овим стаништима видљиво 
је зарастање и повећана продукција биомасе, која је праћена падом 
специјског диверзитета. Редовно одстрањивање биомасе значајно 
успорава нарушавање структуре ових станишта и омогућава очување 
природних вредности подручја. Контролисана примена традиционалних 
видова коришћења природних ресурса, као што су кошење и испаша, 
представља основну меру заштите ових станишта (Kelemen, 1997). Ради 
обезбеђења оптималних услова за опстанак строго заштићених и 
заштићених врста, наведене активности треба ограничити временски 
(кошење после плодоношења угрожених биљних врста, почетак испаше 
после периода гнежђења) или просторно (успостављање и очување 
одређеног процента ливада и слатина сваке године). Технички услови 
коришћења такође треба да буду усклађени са заштитом ретких врста 
(забрана кошења тешком механизацијом, обавеза примене заштитних 
мера за фауну током кошења);  

  подстицање производње здраве хране и замене хемијских препарата са 
биопрепаратима за обрадиве површине на лесном платоу;  

  промоција природних вредности подручја, популаризација заштите 
станишта и врста. 

СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ГЕОДИВЕРЗИТЕТА И ГЕОНАСЛЕЂА 

Тителски брег представља јединствено лесно острво изузетних 
амбијенталних и естетских квалитета. На релативно малом простору присутан је 
велики број лесних профила регионалног, чак и глобалног значаја, као и 
неуобичајени диверзитет и фрекфентност лесних морфоструктурних облика. 
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Лесно-палеоземљишне секвенце Тителског брега се одликују значајним 
стопама акумулације што представља изузетан потенцијал за палеоеколошку и 
палеоклиматску реконструкцију последњих 5 глацијално-интерглацијалних 
циклуса. 

Скорашња проучавања лесно-палеоземљишних профила још у већој мери 
апострофирају значај лесно-палеоземљишних секвенци Тителског брега, што уз 
јединствен геоморфолошки диверзитет указује на неопходност заштите овог 
простора на само као природног добра, већ и као предела који има својство да 
буде номинован за Геопарк. 

У релевантним правним документима није присутан Геопарк као категорија 
заштите значајних елемената геонаслеђа Републике Србије. Геопарк је 
међународно призната категорија заштите, и представља подручје од посебног 
значаја за проучавање развоја Земљине коре, које има скуп разноврсних појава и 
процеса геодиверзитета националног или међународног значаја. Одсуство 
овакве категорије заштите у националном законодавству представља једну од 
основних недостатака за адекватну заштиту и управљање геонаслеђем 
Републике Србије. 

На територији Републике Србије за сада нису присутни локалитети који су 
укључени у Европску мрежу геопаркова (European Geoparks Network) и Глобалну 
мрежу геопаркова Организације Уједињених нација за образовање, науку и 
културу (UNESCO Global Geoparks Network), мада постоје иницијативе да се нека 
подручја (Лесни профили – “Loessland”, Фрушка гора, Ђердапска клисура и Стара 
планина) предложе за укључење у Европску мрежу геопаркова. 

Пре номиновања Тителског брега за Геопарк потребно је обезбедити 
следеће: 

1) Информативним таблама и другим ознакама извршити обележавање 
објеката геонаслеђа, односно најзначајнијих лесних профила, лесних 
морфоструктурних геоморфолошких облика и педолошких профила;  

2) Извршити конзервацију лесних облика рељефа, с обзиром на њихову 
изузетну подложност ерозији; 

3) Дефинисати одговарајуће научно-истраживачке и едукативне програме; 

4) Анализирати и имплементирати позитивна искуства управљања 
постојећим Геопарковима у Европи. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 69:  
Пећина у лесу, Велики  
сурдук код Мошорина  

 (Фото: Н. Ковачев) 

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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VI 3.   МОГУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

А)  ЗНАЧАЈ ОДРЖИВОГ  РАЗВОЈА  ПРИРОДНОГ  ДОБРА И ЊЕГОВЕ ОКОЛИНЕ 

Приликом одређивања смерница заштите и развоја природног добра, 
неопходно је разматрати и могућности развоја непосредне околине. Специјални 
резерват природе  „Тителски брег“ налази се унутар аграрног подручја. Развој 
интензивне пољопривреде током друге половине XX века је довео до екстремног 
смањења степских површина и до угрожености степских остатака. Одрживи 
развој треба да се планира уз процену еколошких капацитета овог осетљивог  
простора.  

У циљу очувања геолошког и биолошког диверзитета неопходно је 
подстицати облике коришћења који не нарушавају природну равнотежу. 
Смернице које се односе на развој екотуризма, производњу здраве хране и 
других видова коришћења простора природног добра «Тителски брег» доприносе 
очувању природних ресурса. Шумарство као облик коришћења који је 
најзаступљенији на полоју Тисе треба да економски потпомогне развој и 
унапреди заштиту самог Брега. На тај начин се развој локалне заједнице усмерен 
и на очување заштићеног подручја уклапа у опште усвојену концепцију одрживог 
развоја (Rio de Žaneiro, 1992). 

Б) ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 

Многе локалне иницијативе као што је развој сеоског туризма (уређење 
тврђаве, реконструкција постојећих салаша и артерских бунара у 
традиционалном стилу, уређење постојеће плаже, одржавање традицио-налних 
манифестација-рибарске вечери); еколошка едукација (изградња видиковца, 
едукативних стаза); алтернативних видова пољопривреде (здрава храна 
пореклом са заштићеног природног добра може да се појави на тржишту 
користећи заштитни знак природног добра или као елементи комплексне 
туристичке понуде), заснивају се на реалним потенцијалима подручја који треба 
да се ускладе са циљевима заштите природе.  

Ц) МОГУЋНОСТИ  ОДРЖИВОГ  РАЗВОЈА  ОКОЛИНЕ  ПРИРОДНОГ  ДОБРА  

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 платоа 
захтева промену намене пољопривредног земљишта.  

Поред екстензивног коришћење простора (формирање пољозаштитних 
појасева, екстензивне културе воћњака, пашњаци итд.), на неким деловима 
платоа треба предвидети развој алтернативних видова пољопривреде. 
Производња здраве хране или лековитог биља пореклом са заштићеног добра 
може да се појави као елеменат комплексне туристичке понуде.  

Плато, на коме се успоставља режим заштитне зоне се вековима обрађује. 
У питању је релативно сиромашан крај, па коришћење хемијских препарата за 
прскање усева и ђубрење није било интензивно и зато постоје могућности за 
производњу здраве хране. У оквиру пројекта Пољопривредног факултета у 
вези производње здраве хране  који је рађен у сарадњи са општином Тител и 
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фабриком за прераду воћа и поврћа, више од десетак година се производила 
храна на биодинамичком принципу. Применом биопрепарата, ван сваког контакта 
са загађеним подземним водама, и коришћењем постојећих капацитета, могла би 
се производити здрава храна. Посебну погодност у том смислу представља 
чињеница да у Тителу постоји фабрика за прераду поврћа.  

 

Слика 70: Пољопривредне површине испод Брега (Фото: Д. Тимотић) 

2. Туризам  

Туризам данас представља неизбежан облик развоја сваког природног 
добра. Фрагменти очуваних предела, који представљају ретке природне оазе са 
очуваним биодиверзитетом, 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 природног добра.  

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 природних 
добара. Коришћење простора на одржив начин захтева детаљну анализу 
рањивости природног добра имајући у виду да је основна улога заштићених 
добара очување биодиверзитета (Сабадош&Кицошев, 2006). 

Еко-туризам  је  одговорно путовање усклађено са правилима заштите и 
очувања животног простора. Подразумева посету 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 садашњости. Промовише очување 
природе, има низак утицај посетилаца и омогућава корисну активну друштвено-
економску укљученост локалног становништва. Екотуризам је поткомпонента у 
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оквиру области одрживог туризма и представља првенствено одрживу верзију 
туризма заснованог на природи, а укључује и руралне и културне елементе 
туризма. Екотуризам тежи у свим облицима да достигне резултате одрживог 
развоја. Ипак, важно је разјаснити да све туристичке активности – било да се уско 
везују за одмор, пословност, конференције, конгресе, здравље, авантуре или 
екотуризам  у заштићеном подручју треба да имају за циљ очување природних 
вредности. То значи да планирање и развој туристичке инфраструктуре у еко-
туризму, њено даље пословање као и њен маркетинг треба да се усредсреде на 
еколошке, друштвене, културне и економске критеријуме одрживости (Wood, 
2002).  

 

Слика 71: Традиционални бунар - ђерам (Фото: Д. Тимотић) 
 

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 проматрања птица и геоморфолошких творевина. Тителски брег са 
својом висином и доминантним положајем на тромеђи Бачке, Баната и Срема, 
идеална је локација за сагледавање улива Бегеја у Тису, а нешто низводније и 
великог ушћа Тисе у Дунав. Са њега је видљиво пространство Шајкашке, 
разливни токови Бегеја са Царском баром и Ечанским рибњацима, као и источни 
делови Фрушке горе. 

Етно-смештај туриста је постао скоро обавезна компонента савремене 
еко-туристичке понуде. При томе треба водити рачуна да он буде у околним 
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местима у окружењу Брега и за ту сврху посебно уређеним салашима. Као 
посебна понуда су производи традиционалних заната у складу са исконским 
начином живљења. Интересантне су куће које имају облик градње 
карактеристичан за Шајкашку, које треба укључити у туристичку понуду, као и 
постављање етно-изложби у етно-кућама са  ручним радовима, ношњом и 
старим дрвеним предметима из овог краја. 

Број туриста мора бити строго прописан сходно капацитету простора. За 
подручје резервата могуће су посете већег броја мањих група које не би 
требале премашити 25 особа. Такође, постоје у Тителу организоване туре вожње 
бродом по Тиси  са већим бројем туриста који само издалека посматрају 
Тителски брег, односно  атрактивност разуђеног рељефа уз Тису. Овај вид 
туризма доприноси афирмацији природног добра. Неопходно је урадити и 
промотивне и информативне материјале доступне сваком посетиоцу. 

Излетничке стазе на падинама Брега уз  Тису, као и на Брегу, могу бити 
пешачке, бициклистичке и коњичке. У сваком случају на местима са угроженим 
природним вредностима, локацијама строго заштићених дивљих врста 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. Посматрање мора бити усмерено. Сам плато пружа могућности 
организоване вожње фијакерима или санкама кроз највеће сурдуке, који се иначе 
користе као путни правци, или пољске путеве који иду ободом платоа. 

Еколошка едукација је специфичан елеманат туристичке понуде 
заштићених добара. Све је већи проценат становништва који живи у 
урбанизованим условима, у којима нови нараштаји немају прилику да се упознају 
с природом, да искусе њене законитости. Суштина је наставе у природи 
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 (Сабадош, 2002). У служби еколошке едукације може да се формира 
визиторски центар, истраживачка станица, осматрачница и сл. Едукативна стаза 
може да обухвата део терена и наведене објекте на основу унапред 
припремљеног, педагошки осмишљеног програма. 

Ловни туризам представља посебан облик развоја природног добра, 
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 Завода 
побољшаће се квалитет ловишта 

Ради усклађености туристичких понуда неопходно је ускладити  постојеће 
планове и програме из ове области са заштитом природног добра. 
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Слика 72: Тиса код  Тителског брега (Фото: Д. Тимотић) 
 
VI 4.   АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 

Заинтересоване стране су различита лица, групе или организације које су 
на било који начин заинтересоване за реализацију одређене стратегије или 
одређеног подухвата и могу вршити одређени утицај на њихову реализацију.  

Анализа заинтересованих страна се односи на анализирање најчешће 
односа или утицаја према нечему (најчешће некој стратегији или пројекту), у овом 
случају према заштити подручја СРП „Тителски брег“.  

Под заинтересованим странама могу се подразумевати: 

  власници (акционари, појединци); 

  запослени (менаџери, извршиоци); 

  испоручиоци, 

  купци, корисници и/или потрошачи; 

  држава и њене институције (министарства, агенције); 

  конкуренција, 

  медији, 

  НВО, 

  различите групе активиста, удружења, странака (за заштиту потрошача, 
за заштиту животне средине, и сл.), 

  финансијске институције, итд. 
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Анализу заинтересованих страна могуће је извршити једнократно, али се 
може у одређеним периодима и понављати како би се пратила промена у односу 
и ставовима заинтересованих страна. 

Анализом  ће бити разматрани:  

  тренутни управљачки систем и однос различитих заинтересованих страна 
према задацима и циљевима пројекта и идентификовати њихове потребе 
у односу на предложени пројекат;  

  везе међу појединим заинтересованим странама, као што су коалиције, 
конфликти, удруживања, стратегије;  

  карактеристике заинтересованих страна, интереси, 
формално/неформално уређење, моћ, контрола над ресурсима, знање и 
информисаност, како су организовани и ограниченост у учествовању у 
пројекту;  

  њихови утицаји и мотиви приликом доношења одлука, укључујући 
очекивања, као што су добити и спремност улагања и инвестирања у 
ресурсе, 

  путеви превазилажења конфликата измедју заинтересованих страна и  

  индикатори праћења стања развоја система у будућности.   
 

Током радо на заштити СРП „Тителски брег“, издвојено је више група 
заинересованих корисника, односно, правних и физичких лица и/или 
организованих група које су заинтересоване за примену и спровођење просторне 
заштите, а који могу имати утицај на успешност и ново успостављене заштите 
резервата. То су: власници подручја (пољопривредници, ЈП Војводина шуме, 
власници викендица, Музеј Војводине и др.), корисници  (ВД „Шајкашка“, сточари, 
риболовачка удружења, ловачка друштва, викенд насеља), државне институције 
(Покрајински завод за заштиту природе, Секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне, Министарство заштите животне средине, 
рударства и просторног планирања, Музеј Војводине, Војска Републике Србије), 
локална самоуправа (општина Тител, месне заједнице: Лок, Вилово, Шајкаш, 
Мошорин), медији, НВО (Еколошко друштво “Форланд“ из Лока, Еколошко 
друштво „Гороцвет“ из Титела и др.). Део заинтерсованих корисника активно је 
ангажован  и учествује у спровођењу заштите, док је део пасивно ангажован, тј. 
заштита утиче на њих. Заинтересовани корисници могу да утичу на заштиту и да 
је подрже, као и да буду против успостављања заштите. 

Анализа заинтересованих корисника или тзв. стејкхолдера, указала је на 
идентификацију могућих утицаја, процену ауторитета и интереса за заштиту, као 
и процену користи коју могу имати издвојени и разматрани стејкхолдери. 
Одређено је пет критеријума (узнемиравање, коришћење, загађивање, 
хидролошки режим, унапређење и промоција), који су оцењивани на скали од 0-3, 
у односу на утицај заинтересованих страна (позитиван, негативан, неутралан).  

1. УЗНЕМИРАВАЊЕ:  

  биљних и животињских врста и подручја: букa, активности у природи, 
инфраструктура, урбанизација, криволов, пољоприведа, отпад, кретање 
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ван дозвољених путања, други радови, активности на очувању и заштити 
природних вредности,  

  спречавање узнемиравања: забрана и ограничавање кретања, 
усмеравање посетилаца  

2. КОРИШЋЕЊЕ,  

  кошење, испаша, криволов, пошумљавање, испуштање и узимање воде 

  едукација, очување популација биљних и животињских врста. 

3. ЗАГАЂИВАЊЕ,  

  бука, отпад, депоније, отпадне воде, упуштање вода,  

  спречавање негативних утицаја. 

4. ХИДРОЛОШКИ РЕЖИМ,  

  промена режима подземних и површинских вода. 

5. УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА 

  активности на унапређењу стања природног добра, промоција природног 
добра, популаризација заштите, ширење еколошке свести, едукација, 
спровођење активности којима се не доводи до унапређења и промоције. 

 

Након оцењивања, извршено је сабирање позитивних и негативних 
бодова, а крајњи циљ анализе је показатељ сарадње заинтересованих страна и 
заштите СРП „Тителски брег“. Тиме ће се допринети што бољем разумевању при 
испуњењу циљева који су постављени приликом стављања подручја под 
заштиту. Неопходно је идентификовати све заинтересоване стране, како би се 
њихов значај и међусобни утицаји могли веродостојно вредновати у односу на 
циљеве заштите. 

 

Табела 14: Анализа позитивних и негативних утицаја заинтересованих страна                               
на СРП „Тителски брег“ 

УТИЦАЈИ УКУПНО
Заинтересоване 

стране Узнеми-
равање 

Коришћење 
Загађи-
вање 

Хидролошки 
режим 

Унапређење 
и промоција Σ+ Σ- 

Сточари -1 2 0 0 1 3 -1 

Ратари -1 -2 -2 0 0 0 -5 

Удружење грађана 0 1 0 0 1 2 0 

Риболовачка 
друштва 

-1 0 -1 0 1 1 -2 

Ловачка друштва -2 1 -1 0 1 2 -3 

Локална 
самоуправа 

0 -1 -1 0 1 1 -2 

Викенд насеље -1 -1 -1 -1 1 1 -4 
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УТИЦАЈИ УКУПНО
Заинтересоване 

стране Узнеми-
равање 

Коришћење 
Загађи-
вање 

Хидролошки 
режим 

Унапређење 
и промоција Σ+ Σ- 

Водопривреда -1 -1 0 1 1 2 -2 

Војводинашуме -1 -2 -1 -1 1 1 -5 

Бачка пут -1 -2 -2 0 1 1 -5 

Управљач 0 2 -1 1 3 6 -1 

Државне 
институције 

-1 1 -1 1 3 5 -2 

НВО 0 1 0 1 2 4 0 

Посетиоци -1 1 -1 0 1 2 -2 

*  Без утицаја: 0; 
    Позитиван утицај: 1, 2, 3 
    Негативан утицај: -1, -2, -3 
 
 
VI 5.   ДОКУМЕНТАЦИЈА О УСКЛАЂИВАЊУ ПОТРЕБА ЗАШТИТЕ                            
          СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

Након приступању валоризацији простора за потребе израде Студије 
заштите за СРП „Тителски брег“, Покрајински завод за заштиту природе је имао 
бројне састанке и контакте са заинтересованим странама на овом подручју. 
Највише је остварена сарадња са локалном самоуправом и државним 
институцијама, док се са НВO сарађивало при реализацији пројеката везаних за 
уређење изворишта (Водице) и очување ливадских и степских станишта у 
окружењу насеља. 
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VII   УПРАВЉАЊЕ 

 

VII 1.   НАЧИН УПРАВЉАЊА И ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА 

Основна питања везана за управљање, коришћење и унапређење 
заштићених  подручја регулисана су  одредбама Закона о заштити природе („Сл. 
гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 91/2010). 

За свако природно добро које се ставља под заштиту доноси се посебан 
акт којим се проглашава заштита тога добра, утврђују мере и режими његове 
заштите и одређује правни субјект који ће спроводити прописане режиме заштите 
(у даљем тексту: управљач).  

Управљач је дужан да заштиту спроводи у складу са одредбама закона, 
акта о заштити и плана управљања заштићеним подручјем. 

Управљач доноси план управљања за период од десет година. 

Планом управљања одређује се начин спровођења заштите, коришћења и 
управљања заштићеним подручјем, смернице и приоритети за заштиту и 
очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице, 
имајући у виду потребе локалног становништва.  

Сва правна лица, предузетници и физичка лица која обављају одређену 
делатност унутар граница заштићеног добра, дужна су да своју делатност 
обављају у складу са планом управљања.  

План управљања садржи нарочито:  

1) приказ главних природних и створених вредности, као и природних 
ресурса;  

2) оцену стања животне средине заштићеног подручја;  

3) преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају 
фактор угрожавања заштићеног подручја;  

4) дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја;  

5) анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;  

6) приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и 
унапређењу природних и створених вредности;  

7) приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада;  

8) планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, 
развоју и уређењу простора;  

9) просторну идентификацију планских намена и режима коришћења 
земљишта;  

10) активности на промоцији вредности заштићеног подручја;  

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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11) студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију 
потребну за спровођење циљева и активности;  

12) облике 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;  

14) финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање 
поверених послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог 
обезбеђења.  

У току примене плана, уколико се укаже за потребно, може се вршити 
његова ревизија у складу са прописаним мерама и режимима заштите.  

Пре истека периода за који је план донет, мора се надлежном органу 
поднети извештај о његовом остваривању. Извештајем се анализира спровођење 
плана и остварени резултати.  

На план управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом 
Владе сагласност даје Министарство, по претходно прибављеним мишљењима 
надлежних министарстава. 

Планови управљања остварују се годишњим програмима управљања. На 
програм управљања сагласност даје  Министарство.  

Управљач је дужан да надлежном органу достави извештај о остваривању 
годишњег програма за претходну годину и годишњи програм управљања за 
наредну годину, до 15. децембра текуће године, а извештај о остваривању плана 
управљања најкасније 60 дана пре истека периода за који је план донет.  

О предлогу плана управљања заштићеним подручјем управљач је дужан 
да обавести јавност.  

Обавештавање јавности подразумева јавни увид у предложени план. 

Јавни увид организује и спроводи управљач заштићеног подручја и траје 
30 дана.  

Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног 
подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који 
доноси, уз сагласност надлежног органа. 

Правилником о унутрашњем реду утврђују се правила за спровођење 
прописаног режима заштите, а нарочито: начин на који ће се понашати 
посетиоци, власници и корисници непокретности при кретању, боравку и 
обављању послова на заштићеном подручју; места, површине и објекти у којима 
се ограничава кретање или забрањује и ограничава обављање одређених 
радњи, као и трајање тих мера; врсте биљака и животиња и друге природне и 
културне вредности које је забрањено уништавати, оштећивати или 
узнемиравати; начин сарадње са физичким лицима, предузетницима и правним 
лицима која по различитом основу користе или су заинтересовани за коришћење 
природних богатстава и простора; услови заштите приликом обављања научних 
истраживања и образовних активности; места и услови за одлагање отпада; 
начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја; начин и 
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организација чуварске службе и чувања заштићеног природног добра, као и 
опрема и средства неопходна за чување и одржавање. 

Актом о проглашењу заштићеног подручја ближе се утврђују садржај и 
начин доношења и оглашавања правилника о унутрашњем реду.  

На заштићеном подручју забрањени су радови и активности, односно 
извођење пројеката, који оштећују, нарушавају и мењају особине и вредности 
због којих је подручје заштићено.  

Планиране радове и активности, односно извођење пројекта, носилац 
пројекта дужан је да писмено пријави управљачу заштићеног подручја. Управљач 
је у обавези да носиоца пројекта упозна са могућностима за обављање 
планираних радова на датој локацији, као и процедури која се мора спровести у 
случају да се захтевани радови могу изводити на заштићеном подручју. 

 Заштићена подручја могу се користити и посећивати на начин који не 
угрожава њихове вредности и спровођење заштите.  

Коришћење и посећивање заштићеног подручја дозвољено је свима под 
једнаким условима, у складу са Законом о заштити природе и актом о заштити 
тог природног добра.  

Ако би се коришћењем и посећивањем заштићеног подручја могла 
проузроковати опасност за његово очување, може се забранити или ограничити 
његово коришћење и посећивање.  

Власник или корисник непокретности у заштићеном подручју дужан је да 
дозволи приступ одређеној природној вредности, ради задовољења научних, 
образовних, естетских, културних и рекреацијских потреба, на начин и под 
условима утврђеним актом о проглашењу заштићеног подручја.  

Заштићеним подручјем, управља управљач, који испуњава стручне, 
кадровске и организационе услове за обављање послова очувања, унапређења, 
промовисања природних и других вредности и одрживог коришћења заштићеног 
подручја. Ове послове може да обавља предузетник регистрован за обављање 
послова из области заштите природе, управљања природним добрима, односно 
чија је делатност у блиској вези са тим пословима. 

Ближе услове које мора да испуњава управљач прописује Министарство. 
Министарство, надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган 
јединице локалне самоуправе, у поступку избора управљача утврђује испуњеност 
прописаних услова. Услове које мора да испуњава управљач прописани су 
Правилником о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја  
("Службени гласник РС", бр. 85/2009 ). Управљач може бити правно лице, а у 
изузетним случајевима предузетник и физичко лице. 

Избор управљача за специјални резерват природе утврђује се актом о 
проглашењу заштите који доноси Влада. 

У управљању заштићеним подручјем управљач, је дужан нарочито да:  

1) чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите;  

2) унапређује и промовише заштићено подручје;  

3) доноси план управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби 
утврђен актом о заштити;  
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4) обележи заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу са 
посебним правилником о начину обележавања;  

5) осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења 
заштићеног подручја; 

5а) даје сагласност за обављање научних истраживања, извођење истражних 
радова, снимање филмова, постављање привремених oбjeката на 
површинама у заштићеном подручју и даје друга одобрења у складу са 
овим законом и правилником о унутрашњем реду и чуварској служби; 

6) обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе; 

7) прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за 
туристичке посете;  

8) води евиденције о природним вредностима и о томе доставља податке 
Покрајинском заводу;  

9) води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који 
представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о 
томе доставља податке заводу и Министарству;  

9а) води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управљање 
заштићеним подручјем; 

10) у сарадњи са републичком и покрајинском инспекцијом и органима 
безбедности спречава све активности и делатности које су у супротности 
са актом о заштити и представљају фактор угрожавања и девастације 
заштићеног подручја;  

11) доноси акт о накнадама;  

12) врши и друге послове утврђене законом и актом о заштити.  

 

Уколико се у поступку надзора над радом, стручног и инспекцијског 
надзора утврди да управљач не извршава обавезе установљене актом о 
заштити, управљање заштићеним подручјем се одузима и поверава другом 
управљачу.  

Управљач је дужан да обезбеди чуварску службу која врши непосредан 
надзор на заштићеном подручју. Чувар заштићеног подручја контролише 
спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном подручју и обавља послове 
чувања заштићеног подручја.  

Ако у вршењу чуварске службе чувар заштићеног подручја утврди да је 
учињена радња супротно правилима унутрашњег реда или друге законом 
утврђене забране кршења режима заштите, или ако постоји основана сумња да 
је учињен прекршај, односно кривично дело, овлашћен је и дужан да:  

1) прати кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном 
подручју, посебно транспорт грађевинског материјала и изградњу 
објеката, коришћење минералних сировина, шума, флоре и фауне 
укључујући дивљач и рибе, употребу моторних возила и пловила, 
постављање објеката на води, улазак у зоне и објекте у којима је посета 
забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање 
отпада, одвијање спортских такмичења и других манифестација; 
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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;  

У вршењу службе чувар је дужан да покаже службену легитимацију. 
Легитимацију чувара заштићеног подручја издаје управљач заштићеног подручја 
на обрасцу који прописује министар.  

Чувар заштићеног подручја мора да има најмање средњу стручну спрему, 
једну годину радног искуства у струци и положен стручни испит и да испуњава 
прописане услове за ношење оружја и друге услове, утврђене актом управљача.  

За време службе, чувар заштићеног подручја носи службену одећу, знак 
заштите природе и знак заштићеног подручја које чува и може ности оружје које 
одреди управљач, у складу са законом.  

Чувар може истовремено обављати послове рибочувара, чувара шума и 
ловочувара, уколико испуњава услове утврђене прописима који одређују област 
коришћења рибљег фонда, шумарства и ловства. 

 

VII 2.   ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирање заштићеног подручја обезбеђује се из: 

1) средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе; 

2) средстава Фонда за заштиту животне средине; 

3) накнада за коришћење заштићеног подручја; 

4) прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним 
подручјем; 

5) средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у 
области заштите природе; 

6) донација, поклона и помоћи; 

7) других извора у складу са законом.  

Средства из става 1. овог члана могу се користити за намене утврђене 
овим и другим законом. Средства буџета из става1. тачка 1) овог члана 
првенствено се 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, 
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санација деградираних површина, управљање отпадом, развој 
информационог система и др.); 

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). 

 

За коришћење заштићеног подручја плаћа се накнада управљачу. Накнаду 
управљач може прописати и наплатити за:  

1) делатности из области туризма, угоститељства, трговине, услуга, 
занатства, индустрије, рударства, енергетике, водопривреде, 
грађевинарства, саобраћаја, транспорта, телекомуникација, коришћења 
флоре и фауне; 

2) викендице и друге некомерцијалне објекте за одмор у природи; 

3) возила на моторни погон у употреби на заштићеном подручју;  

4) туристичке, рекреативне, спортсе и друге манифестације и активности, 
рекламне ознаке, комерцијалне филмске, фото и тонске записе; 

5) коришћење услуга уређених терена, објеката и друге имовине управљача 
и имена и знака заштићеног подручја; 

6) посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима. 

Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице, 
предузетник или физичко лице које обавља послове или располаже 
непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, користи услуге и 
имовину управљача, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, 
рекреације и сличних потреба и на други начин користи његове вредности и 
погодности. 

Висину, начин обрачуна и плаћања ових накнада одређује управљач 
заштићеног подручја, у зависности од: 

1) степена искоришћавања заштићеног подручја;  

2) степена штете која се наноси заштићеном подручју; 

3) степена повећаних обавеза управљача у одржавању уредности и чистоће, 
чувања и обављања других послова на очувању, унапређењу, показивању 
и развоју заштићеног подручја;  

4) погодности и користи које пружа заштићено подручје за обављање 
допуштених делатности и активности. 
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Управљач може прописати смањење или ослобађање плаћања накнаде 
пре свега за: 

1) становнике и стално запослене, физичка лица која обављају послове или 
врше службене раднје у заштићеном подручју, лица са инвалидитетом и 
посебним потребама, децу, пензионере и сл.; 

2) кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, 
презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја; 

3) кориснике код којих су услед елементарне непогоде или других разлога 
наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања. 

Елементе за утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја 
накнаде прописује Влада. 

На акт управљача којим се утврђује висина, начин обрачуна и плаћање 
накнаде за коришћење заштићеног подручја заштићеног подручја сагласност даје 
Министарство.  

Управљач заштићеног подручја дужан је да средства остварена наплатом 
накнаде води на посебном рачуну и користи за заштиту, развој и унапређење 
заштићеног подручја, односно за спровођење плана и програма управљања.  

 

VII 3.   КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ УПРАВЉАЧА  

Правилником о условима које мора да испуњава управљач заштићеног 
подручја  ("Службени гласник РС", бр. 85/2009 ), разрађене су одредбе Закона о 
заштити природе којима је утврђено да  управљач може бити правно лице, а у 
изузетним случајевима предузетник и физичко лице. 

Одредбама цитираног правилника утврђени су услови које управљач мора 
да испуњава у погледу стручне, кадровске и организационе оспособљености за 
обављање послова заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја 
заштићеног подручја, да би му се заштићено природно добро поверило на 
старање.  

Сагласно томе, послове заштите, унапређења, промовисања и одрживог 
развоја заштићеног подручја, може да обавља управљач - правно лице основано 
за обављање послова из области заштите природе, управљања природним 
добрима, односно чија је делатност у блиској вези са тим пословима и ако има 
организовану: 

1) Службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног 
подручја са: 

(1) најмање једним запосленим лицем на пословима заштите природе, које 
мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије биолошког, 
шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно 
искуство од најмање једне године, које координира пословима заштите и 
мониторинга заштићеног подручја, обезбеђује поштовање режима и зона 
заштите, обележавање подручја, координира израду планова управљања 
и годишњих програма управљања, стратешко планирање, имплементира 
одредбе просторног плана, и сл.; 
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(2) најмање једним запосленим лицем на пословима управљања 
пројектима, које мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије 
биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског 
усмерења, радно искуство од најмање једне године, са знањем енглеског 
језика, који координира питања везана за одрживо коришћење природних 
ресурса у складу са актом о заштити и другим националним и 
међународним прописима, одржава контакте са корисницима простора и 
ресурса, прати националне и међународне конкурсе и припрема 
(координира/реализује) предлоге пројеката, руководи реализацијом 
одобрених пројеката и сл.; 

(3) најмање једним запосленим лицем на економско-правним пословима 
које мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије, 
дипломирани економиста или дипломирани правник, радно искуство од 
најмање једне године, које обавља правне и финансијске послове у 
заштићеном подручју, припрема правне акте управљача, пријаве за 
прекршаје или привредне преступе на основу надзора чувара, припрема 
одлуку о накнадама у заштићеном подручју и обавља друге правне и 
финансијске послове из области заштите природе. 

2) Чуварску службу, са запосленим лицима и то: 

(1) чувар заштићеног подручја, који мора да има најмање средњу стручну 
спрему, једну годину радног искуства у струци и положен стручни испит и 
да испуњава прописане услове за ношење оружја и друге услове утврђене 
актом управљача којим се уређује организација чуварске службе, који 
контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном подручју 
и обавља послове чувања заштићеног подручја, у складу са чланом 110. 
Закона о заштити природе; 

(2) руководилац чуварске службе у заштићеном подручју са пет и више 
чувара, који мора да има најмање вишу или високу стручну спрему 
биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског 
усмерења, радно искуство од најмање три године, који координира 
послове чувања и надзора, сакупља информације и прави базу података, 
предузима мере на основу пријава чувара, сарађује са надлежним 
инспектором и другим надлежним органима, и сл. 

Управљач је дужан да обезбеди да најмање један чувар контролише 
површину до 3000 ha, а изузетно и већу површину, уколико то омогућавају 
карактеристике подручја (рељеф, прегледност терена, постојећи антропогени 
притисак и сл.). 

 

VII 4.   ПРОЦЕНА СОЦИОЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА ЗАШТИТЕ 

Глобални и национални  социоекономски ефекти заштите 

Успостављањем заштите специјаног резервата природе «Тителски брег», 
Република Србија је овај јединствени лесни плато одредила за заштиту као 
национални интерес, а ради очувања геолошке, биолошке и предеоне 
разноврсности која има поред националног и међународни значај.  

Покрајински завод за заштиту природе, 2011. 
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У појединостима, тиме се обезбеђује очување врста и предела који су 
изузетно ретки на територији наше државе, као и на међународном нивоу. 
Очувањем биолошке разноврсности друштво показује одговорност према 
природи, међународној заједници и будућим нараштајима, остварујући на тај 
начин своје циљеве и обавезе у просторној и временској димензији. Наша земља 
има и обавезу да то чини у складу са Законом  о потврђивању Конвенције о 
биолошкој разноврсности («Службени лист СРЈ – Међународни уговори», бр. 
11/2001). 

Локални социоекономски ефекти заштите 

Заштићена подручја не представљају само важне инструменте очувања 
гео и биодиверзитета, него садрже и велики потенцијал социјалног и економског 
развоја. Подручје СРП «Тителски брег» има велики утицај на развој насеља и 
села која се наслањају на лесни полато.  

Свако заштићено подручје има важну улогу у развоју локалног 
становништва пре свега места која гравитирају према природном добру (Тител, 
Лок, Вилово, Шајкаш и Мошорин), као и у пружању могућности коришћења 
природних вредности подручја. Живот локалног становништва у насељима у 
окружењу везује се за лесни плато пре свега кроз пољопривреду, коришћење 
шуме и узгој стоке, док травната станишта која окружују сеоска насеља и данас 
омогућавају традиционалне активности као што су пашарење и кошење ливада. 
Роба произведена у заштићеном подручју или у његовом окружењу је мање 
изложена утицају загађивача што је чини квалитенијом и због тога потенцијално 
има бољи пласман на тржишту. 

Природне вредности резервата су добра основа за развој еколошког, 
излетничког и других облика туризма што може резултирати отварањем нових 
радних места и обезбеђивањем већих прихода општинама на чијим се 
територијама налази резерват. 

 

VII 5.   ПРЕДЛОГ УПРАВЉАЧА  

У складу са горе цитираним прописима, предлажемо да се управљање 
заштићеним подручјем, односно спровођење мера и активности заштите у 
заштићеном подручју СРП „Тителски брег“ и адекватно заступање и спровођење 
општих интереса природног добра повери Јавном предузећу „Тителски брег“ из 
Титела. 

Скупштина општине Тител основала је 2009. године Јавно предузеће 
„Тителски брег“ у циљу обнове, заштите, унапређења и промоције природних и 
културних заштићених добара на територији општине Тител. 
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I 

Прилог 1 

Списак идентификованих биљних врста (више биљке) на природним и природоликим стаништима 
подручја Специјалног резервата природе »Тителски брег« и подручја предвиђених за заштиту 

 
Abutilon theophrasti Medic. 
Acer campestre L. 

var. acutilobum Tauch. 
Acer negundo L. 
Acer tataricum L. 
Achillea asplenifolia Vent. 
Achillea collina Becker in Rchb. 

f. rubriflora K. Maly 
Achillea millefolium L. 

subsp. pannonica Scheele 
Achillea nobilis L. 

var. ochroleuca Boiss. 
Achilea setacea W. et K. 
Adonis aestivalis L. 
Adonis vernalis L. 
Agrimonia eupatoria L. 
Agropyron cristatum (Schreb.) P.B. 
Agropyron intermedium (Host.) P.B. 

subsp. trichophorum (Link.) Volk. 
Agropyron repens (L.) P.B. 
Ajuga chamaephytis (L.) Schreb. 
Ajuga laxmanni (L.) Benth. 
Ajuga reptans L. 
Alkanna tinctoria (L.) Tausch var. parvifolia Borb. f. lehmanni (Tin. in Guss.)    Podp. 
Allium atroviolaceum Boiss. 
Allium flavum L. 

var. flavum f. viride Priszter 
var. nebrodense (Guss.) Regel 

Allium paniculatum L. subsp. marginatum (Janka.) Soó 
Allium rotundum L. subsp. waldsteinii (Don.) Soó 
Allium scorodoprasum L. 

f. latifolium Zapal. 
Allium sphaerocephalum L. 

subsp. descendens (L.) A. et G. 
Allium vineale L.  

f. compactum (Thuill.) Asch. 
Alopecurus pratensis L. 
Althaea officinalis L. 
Althaea rosea (L.) Cow. 
Alyssum alyssoides (L.) Nath. 

subsp. conglobatum (Fil. et Jáv) Jáv. var. ruderale (Jord.) Nyár. 
Alyssum desertorum Stapf. 
Alyssum linifolium Steph. 
Аmaranthus albus L. 
Amaranthus crispus (Lesp. et. Thev.) N. Terr. 

   Amaranthus hybridus L. 
   Amaranthus retroflexus L. 

Ambrosia artemisifolia L. 
Amorpha fruticosa L. 
Anagalis arvensis L. 
Anchusa officinalis L. 
Andropogon ischaemum L. 
Anthemis ruthenica M.B. 
Anthemis tinctoria L. 
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II 

Anthericum ramosum L. 
Anthriscus caucalis M. B. 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. var. trichospermus (Schult) Endl. 
Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla (Kit. in Kern.) Nyman 
Arabis auriculata Lam. (A. nova Vill.) 
Arctium lappa L. 
Arenaria serpyllifolia L. 
Aristolochia clematitis L. 
Arrenatherum elatius (L.) M. et K. 
Artemisia absinthium L. 
Artemisia annua L. 
Artemisia campestris L. 

var. lednicensis (Roch. in Spreng.) Jáv. 
Artemisia scoparia W. et K. 
Artemisia vulgaris L. 
Asclepias syriaca L. 
Asparagus officinalis L. 
Asparagus tenuifolius Lam 
Asperugo procumbens L. 
Asperula arvensis L. 
Asperula cynanchica L. 
Asperula glauca (L.) Bess. 
Asplenium adiantum-nigrum L. 
Asplenium trichomanes L.  
Aster linosyris (L.) Bernh. 
Aster tripolium L. var. pannonicus (Jacq.) Soó 
Aster versicolor Willd. 
Astragalus austriacus Jacq. 
Astragalus cicer L. 
Astragalus onobrychis L. 

subsp. banaticus (Roch.) Jáv. 
Atriplex hortensis L. 
Ballota nigra L. 
Barbarea vulgaris R. Br. 
Bassia sedoides (Pall.) Aschers 
Bellis perennis L. 
Berberis vulgaris L. 
Berteroa incana (L.) DC. 
Bidens tripartitus L. 
Bifora radians M.B. 
 Bylderdikia convolvulus (L.) Dum. 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) R. et Sch. 
Brassica elongata Ehrh. 

   Brassica napus L. 
Brassica nigra (L.) Koch. 
Briza media L. 
Bromus arvensis L. 
Bromus commutatus Schard. 
Bromus inermis Leyss. 
Bromus japonicus Thunb. f. vestitus (Schrad.) Hay. 
Bromus mollis L. 
Bromus racemosus L. 
Bromus squarossus L. 

var. megastachys  Borb. 
var.vilosus (Gm.) Borb. 

Bromus sterilis L. 
Bromus tectorum L. 
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 
Bryonia alba L. 
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III 

Bupleurum affine Sadl. 
Bupleurum falcatum L. 
Bupleurum praeаltum L. 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 
Calamintha acinos Clairv. 
Calamintha clinopodium Spenner  /Satureja vulgaris (L.) Fritsch./ 
Calamintha vulgaris (L.) Druce. 
Calendula arvensis L. 
Calepina irregularis (Asso) Thell. 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 
Camelina microcarpa Andr. 
Camelina sativa Cr. 
Campanula bononiensis L. 
Campanula glomerata L. 
Campanula persicifolia L. 
Campanula sibirica L. 
Cannabis sativa L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 
Carduus acanthoides L. 
Carduus hamulosus Ehrh. 
Carduus nutans L. 
Carex caryophyllea Latour. (Carex praecox Jacq.) 
Carex distans L. 
Carex elata All.   (Carex stricta Good.) 
Carex hirta L. 
Carex pairei F. Schultz. 
Carex praecox Schreb. 
Carex spicata Huds. (Carex contigua Hoppe.) 
Carex vulpina L. (Carex spicata Thuill.) 
Carlina vulgaris L. 
Carthamus lanatus L. 
Caucalis platycarpos (L.) Heywood. 
Celtis occidentalis L. 
Centaurea arenaria M.B. 
Centaurea banatica Roch. in Rchb. 
Centaurea cyanus L. 
Centaurea fritschii Hay. 
Centaurea mycranthos Gmel. 
Centaurea panonica (Heuff.) Hayek 
Centaurea rhenana Bor. 
Centaurea sadleriana Janka 
Centaurea scabiosa L. 
Centaurea solstitialis L. 
Centaurea spinulosa Roch. 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce. 
Cephalaria transsilvanica (L.) Schrad. 
Cerastium caespitosum Gilib. 
Cerastium semidecandrum L. 
Cerasus avium (L.) Mönch. (Prunus avium L.) 
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow (Prunus fruticosa L.) 
Cerinthe minor L. 
Chamaecytisus austriacus (L.) Link.  
Chenopodium album L. var. viride L. 
Chenopodium rubrum L. 
Chenopodium urbicum L. 
Chondrilla juncea L. 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 
Cichorium intybus L. 
Cirsium arvense Scop. 
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IV 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. 
Clematis vitalba L. 
Colchicum arenarium W. et K. 
Conium maculatum L. 
Consolida orientalis (Gay.) Schröd. 
Consolida regalis S.F. Gray. 
Convolvulus arvensis L. 
Convolvulus cantabrica L. 
Corispermum nitidum Kit. 
Cornus mas L. 
Cornus sanguinea L. 
Coronilla varia L. 
Cotinus coggygria Scop. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Crataegus oxyacantha L. 
Crataegus pentagyna W. et K. 
Crepis foetida L. 

subsp. rhoeadifolia (M.B.) Fiori et  Paol. 
Crocus reticulatus Stev. ex Adam in Web. et Mohr 

    pluriflorus (Wyar. et Ravarut) Soó 
f. micranthus (Boiss.) Maw. 

Crupina vulgaris Pers. in Cass. 
Cuscuta campestris Yuncker (Cuscuta arvensis Beyrich) 
Cuscuta trifolii Bab. 
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. 
Cynodon dactylon Pers. 
Cynoglossum officinale L. 
Cystopteris fragilis Bernh. 
Cytisus austriacus L. 

var. virescens Kovács in Neilr. 
Cytisus banaticus (Griseb. & Schenk.) Rothm. 
Cytisus heuffelii Wierzb. 
Cytisus rochelii Wierzb. 
Dactylis glomerata L. 

var. ciliata Peterm. 
Datura stramonium L. 
Daucus carota L. 
Dianthus banaticus (Heuff.) Borb. 
Dianthus carthusianorum L. 
Dianthus pontederae Kern. 

subsp. giganteiformis (Borb.) Soó 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. pectiniformis Henrard 
Diplotaxis muralis DC. 
Diplotaxis tenuifolia (Jusl.) DC. 
Dipsacus laciniatus L. 
Dipsacus silvester Huds. 
Echinops sphaerocephalus L. 
Echium italicum L.   (Echium altissimum Jacq.) 
Echium vulgare L. 
Epilobium parviflorum Wither. 
Eragrostis minor Host. 
Eragrostis pilosa (L.) P.B. (Poa pilosa L.) 
Erigeron canadensis L. 
Erodium ciconium (Jusl.) L’Herit. 
Erodium cicutarium (L.) L’Herit. 
Erophila spathulata Lang 
Erophila verna (L.) Chev. 
Eryngium campestre L. 
Erysimum diffusum Ehrh. 
Euclidium syriacum (L.) R. Br. 
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V 

Euphorbia cyparissias L. 
Euphorbia esula L. 
Euphorbia glareosa M.B. 

var. lasiocarpa Boiss. (E. pannonica Host.) 
Euphorbia helioscopia L. 
Euphorbia lucida W. et K. 
Euphorbia nutans Lag. 
Euphorbia polychroma Kern. 
Euphorbia seguieriana Necker (E. gerardiana Jacq.) 
Euphorbia virgata W. et K. 
Euphorbia villosa W. et K. 
Evonymus europaeus L. 

 var. grandifolia Form. f. angustata Topa 
Evonymus verrucosa Scop. 
Falcaria vulgaris Bern. 
Festuca arundinacea Schreb. 
Festuca giganthea (L.) Vill. 
Festuca ovina L. 
Festuca pseudovina Hack. (F. vallesiacea subsp. pseudovina /Hackel/Ashers.) 
Festuca rupicola Heuff. 
Festuca valesiaca Schleich. 
Ficaria verna Huds. (Ranunculus ficaria L.) 
Filago arvensis L. 
Filipendula hexapetala Gilib. 
Fragaria moschata Duch. [F. elatior (Thuill.) Ehrh.] 
Fragaria vesca L. 
Fragaria viridis Duch. (F. collina Ehrh.) 
Fraxinus ornus L. 
Fumaria officinalis L. 
Fumaria rostellata Knaf. 
Gagea arvensis (Pers.) Dum. 
Gagea pratensis (Pers.) Dum. 
Gagea pusilla (Schm.) R. et Sch. 
Galega officinalis L. 
Galinsoga parviflora Cav. 
Galium album Mill. subsp. pycnotrichum (H. Braun) Krendl 
Galium aparine L. 
Galium flavescens Borb. 
Galium mollugo L. 
Galium pedemontanum All. 
Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. (Asperula rivale Sib. et. Sm.) 
Galium verum L. 
Genista tinctoria L. 
Geranium columbinum L. 
Geranium dissectum Jusl. 
Geranium molle L. 
Geranium pusillum Burman 
Geranium rotundifolium L. 
Geranium robertianum L.  
Glechoma hederacea L. 
Gleditschia triacanthos L. 
Glycyrrhiza echinata L. 
Gnaphalium luteo-album L. 
Gypsophila muralis L. 
Gypsophila paniculata L. 
Hedera helix L. 
Helianthus annuus L. 
Helianthus tuberosus L. 
Heliotropium europaeum L. 
Helminthia echioides (L.) Gärtn. 
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VI 

Herniaria incana Lam. 
Hibiscus trionum L. 
Hieracium bauhinii Schult. ex Bess. 

 subsp. nigrisetum N.P. 
Holosteum umbellatum L. 
Hordeum murinum L. 
Hyoscyamus niger L. 
Hypericum elegans Step. 
Hypericum perforatum  L. 

subsp. veronense (Schrk.) Frohl. 
Inula britanica L. 
Inula conyza D.C. 
Inula ensifolia L. 
Inula germanica L. 
Inula hirta L. 
Inula oculus-christi L. 
Iris pumila L. 
Juncus compressus Jacq. 
Kickxia elatine (L.). Dum. 
Knautia arvensis (L.) Coult. 
Kochia laniflora (Gmel.) Borb. 
Kochia prostrata Pall. 
Kochia scoparia (L.) Schrad. 
Koeleria gracilis Pers. 
Lactuca saligna L. 
Lactuca serriola Torn. 
Lamium amplexicaule L. 
Lamium purpureum L. 
Lappula echinata Gilib. 
Lathyrus aphaca L. 
Lathyrus hirsutus L. 
Lathyrus latifolius L. (L. megalanthus Steud.) 
Lathyrus sativus L. 
Lathyrus sphaericus Retz. 
Lathyrus tuberosus L. 
Leontodon hispidus L. 
Leonorus cardiaca L. 
Lepidium campestre (L.) R. Br. 
Lepidium draba L. 
Lepidium ruderale L. 
Lepidium virginicum L. 
Ligustrum vulgare L. 
Linaria genistifolia (L.) Mill. 
Linaria vulgaris Mill. 
Linum austriacum L. 
Linum flavum L. 
Lithospermum arvense L. 
Lolium perenne L. 
Lonicera xylosteum L. 
Lotus corniculatus L. 

 subsp. hirsutus (Koch.) Rothm. 
Lotus tenuis W. et K. (L. tenuifolius Rchb.) 
Lycium barbatum L. (L. halimifolium Mill.) 
Lysimachia nummularia L. 
Lysimachia vulgaris L. 
Malva alcea L. 
Malva neglecta Wallr. 
Malva pusilla Sm. 
Malva silvestris L. 
Marrubium peregrinum L. 
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Marrubium peregrinum x vulgare (M. pannonicum Rechb.) 
Marrubium vulgare L. 
Matricaria chamomilla L. 
Matricaria discoidea DC. 
Matricaria inodora L. 
Medicago falcata L. 
Medicago lupulina L. 

 var. lupulina f. canescens (Menyh) Soó 
 var. willdenoviana Koch. 

Medicago minima (L.) Grufbg. 
Medicago sativa L. 
Melampyrum barbatum W. et K. 
Melandrium album (Mill.) Garcke (Silene alba Krause) 
Melica ciliata L. 
Melica transsilvanica Schur 
        f. holubyana A. et G. 
Melilotus albus Medik. 
Melilotus officinalis (L.) Lam. 
Mentha aquatica L. 
Mentha pulegium L. 
Minuartia verna (L.) Hiern. (Alsine verna Wahlbg.) 
Morus alba L. 
Morus nigra L. 
Muscari comosum (L.) Mill. (Leopoldia comosa Parl.) 
Muscari racemosum (L.) Mill. 
Myosotis arvensis (L.) Hill. 
Myosotis hispida Schlechtd. (M. collina Hoffm.) 
Myosotis palustris (L.) Nath (M. scorpioides L.) 
Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm. 
Myosotis stricta Link. (M. micrantha Pall.) 
Myosoton aquaticum (L.) Möch.  /Stellaria aquatica (L.) Scop./ 
Nepeta cataria L. 
Nigella arvensis L. 
Nonnea pulla D.C. 
Odontites lutea (L.) Clairv. 
Odontites rubra (Baumg) Opiz. 
Ononis arvensis L. var spinosaeformis Simk. 
Ononis semihircina Simk. (O. spinoso-hircina Feicht.) 

 subsp. spinosaeformis (Simk.) Soó 
Ononis spinosa L. 

 var. hungarica A. et G. 
Ophrys sphegodes Mill. 
Orchis coriophora L. 
Orchis ustulata L. 
Origanum vulgare L. 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 
Ornitogalum boucheanum (Kunth.) Asch. 
Ornithogalum gussonei Ten. 
Ornitogalum refractum Kit. in Willd. 
Ornitogalum umbellatum L. 
Orobanche alba Steph. 
Orobanche coerulescens Steph. 
Orobanche lutea Baumg. 
Panicum capillare L. 
Panicum crus-galli L. 
Papaver dubium L. 
Papaver hybridum L. 
Papaver rhoeas L. 
Parietaria officinalis L. 
Pastinaca sativa L. 
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Peucedanum alsaticum L. 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. 
Phleum paniculatum Huds. 
Phragmites communis Trin. 
Picris hieracioides L. 
Pimpinella saxifraga L. 
Plantago altissima L. 
Plantago indica L. (P. arenaria W. et K.) 
Plantago lanceolata L. 

 var. sphaerostachya (M. et K.) Hay. 
Plantago major L. 
Plantago media L. 

 var. urvilleana Rapin 
Poa annua L. 
Poa bulbosa L. 

 var. bulbosa m. vivipara Koeler (P. crispa Thuill.) 
Poa palustris L. 
Poa pratensis L. 

 subsp. angustifolia Gaud. (P. angustifolia L.) 
Poa trivialis L. 
Polycnemum arvense L. 
Polycnemum majus A. Br. 
Polygonatum latifolium (Jack.) Desf. 
Polygonum aviculare L. 

 subsp.  aequale (Lind.) A. et G. 
Polygonum arenarium Bor. 
Polygonum lapathifolium L. 
Polygonum persicaria L. 
Populus alba L. 
Populus nigra L. 
Portulaca oleracea L. 
Potentilla anserina L. 

var. sericea (Zimm.) Hayne 
Potentilla argentea L. 

 f. incanascens (Opiz.) M. Gusalec. 
Potentilla arenaria Borkh. 
Potentilla recta L. 

 subsp. leucotricha (Borb.) Jáv. 
Potentilla reptans L. 
Potentilla supina L. 
Prunella laciniata L. 
Prunella vulgaris L. 
Prunus cerasifera Ehrh. 
Prunus domestica L. (P. insititia L.) 
Prunus spinosa L. 

 subsp. dasyphylla (Schur.) Dom. 
Pulicaria vulgaris Gartn. 
Pulmonaria angustifolia L. 
Pycreus glaber (L.) Hayek /Chlorocyperus glaber (L.) Pall/ 
Quercus pubescens Wild. 
Ranunculus acer L. 
Ranunculus arvensis L. 
Ranunculus illyricus L. 
Ranunculus polyanthemos L. 
Ranunculus repens L. 
Ranunculus sardous Cr. 
Ranunculus sceleratus L. 
Raphanus raphanistrum L. 
Rapistrum perennae (L.) All. 
Reseda lutea L. 
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Reseda phyteuma L. 
Rhamnus catharicus L. 
Ribes aureum Pursh. 
Robinia pseudoacacia L. 
Roripa austriaca Bess. 
Roripa silvestris (L.) Bess. 

 subsp. kerneri (Menyh.) Soó 
Rosa canina L. 
Rosa obtusifolia Desv. 
Rubus caesius L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex acetosella L. 
Rumex crispus L. 
Rumex limosus Thuill. 
Rumex patientia L. 
Rumex pulcher L. 
Salix alba L. 
Salix babylonica L. 
Salsola ruthenica Iljin (S. kali L.) 
Salvia aethiops L. 
Salvia nemorosa L. 

 l. albiflora Schur. 
 l. badacsonyensis Soó 
 l. purpurea Priszter 

Salvia pratensis L. 
Sambucus ebulus L. 
Sambucus nigra L. 
Saponaria officinalis L. 
Saxifraga tridactylites L. 
Scabiosa canescens W. et K. 
Scabiosa ochroleuca L. 
Scabiosa suaveolens Desf. 
Scabiosa ucranica L. 
Sclerochloa dura (L.) Beauv (Poa dura Scop.) 
Scorzonera cana (C. A. Mey.) Griseb. 
Scorzonera laciniata L. 
Secale silvestre Host. 
Sedum maximum (L.) Hoffm. (S. telephium subsp. maximum Krocker) 
Sedum reflexum L. (S. rupestre  L.) 
Senecio jacobea L. 
Senecio vernalis W. et K. 
Seseli annum L. 
Setaria glauca (L.) P.B. (S. lutescens Hubbard) 
Setaria verticillata (L.) P.B. 
Setaria viridis (L.) P.B. 
Sherardia arvensis L. 
Sideritis montana L. 
Silene borysthenica (Gruner) Walters /S. parviflora (Ehrh.) Pers./ 
Silene conica L. 
Silene italica (L.) Pers. (S. nemoralis W. et K.) 
Silene longiflora Ehrh. (S. bupleuroides L.) 
Silene nutans L. 
Sinapis alba L. 
Sinapis arvensis L. 
Sisymbrium altissimum L. 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
Sisymbrium orientale L. 
Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth. (S. junceum M.B.) 
Sisymbrium sophia L. 
Solanum dulcamara L. 
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Solanum nigrum L. 
Solidago virgaurea L. 
Sonchus arvensis L. 
Sonchus asper (L.) Mill 
Sophora japonica L. 
Sorghum halepense (L.) Pers. 
Stachys annua L. 
Stachys germanica L. 
Stachys palustris L. 
Stachys recta L. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Stenactis annua (L.) Ness. 

subsp. annua f. coerulescens (Borb.) Jáv. 
Sternbergia colchiciflora W. et K. 
Stipa capillata L. 
Stipa joannis Čelak 
Symphytum officinale L. 
Syringa vulgaris L. 
Tanacetum serotinum (L.) Schultz.-Bip. 
Taraxacum levigatum (Willd.) DC. 
Taraxacum officinale Weber. 

subsp. palustre (Lyons) Becherer. 
Taraxacum serotinum (W. et K.) Poir.  
Teucrium chamaedrys L. 
        l. pallidum Priszter 
Teucrium scordium L. 
Thalictrum minus L. 
Thesium arvense Horvátovszky 
Thesium linophyllon L. 
Thesium ramosum Hayne 
Thlaspi perfoliatum L. 
Thymus glabrescens Willd. 

 subsp. glabrescens var. loewyanus (Opiz) Ronn. 
Thymus marschallianus Willd. 

subsp. auctus (Lyka) Soó 
           subsp. auctus f. longifolius (Lyka) Ronn. 

Tilia tomentosa Mönch. 
Torilis anthriscus Gmel. 
Torilis arvensis (Huds.) Link. 
Tragopogon dubius Scop. 

 subsp. major (Jacq.) Vollm. 
Tragopogon pratensis L. 

 subsp. orientalis (L.) Vel. 
Tragus racemosus Desf. 
Tribulus terrestris L. 

 var orientalis (A. Kerner) Beck. 
Trifolium angulatum W. et K. 
Trifolium arvense L. 
Trifolium campestre Schreb. 
Trifolium fragiferum L. 
Trifolium hybridum L. 
Trifolium pratense L. 

           subsp. sativum (Afzelius) Jáv. 
Trifolium repens L. 
Trigonella monspeliaca L. 
Tunica prolifera (L.) Scop. 
Tunica saxifraga (L.) Scop. /Petrarhagia saxifraga (L.) Link/ 
Turritis glabra L. 
Tussilago farfara L. 
Ulmus carpinifolia Gled. (U. campestris L.) 
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Ulmus glabra Huds. 
Ulmus laevis Pall. (U. effusa Willd.) 
Ulmus minor Mill. 
Urtica dioica L. 
Urtica urens L. 
Valerianella coronata (L.) Lam. et DC. 
Valerianella dentata Poll. 
Valerianella locusta (L.) Betcke /V. olitoria (L.) Poll./ 
Verbascum banaticum Roch. 
Verbascum blattaria L. 
Verbascum phlomoides L. 

 var. australe (Schrad.) Gris. 
Verbascum phoeniceum L. 

 f. phoeniceum l. pallidium Priszter 
 f. villosum Borb. l. pallidum Priszter 
 f. albiflorum Pfund. 
 l. coeruleum Priszter 
 l. roseum Priszter 

Verbena officinalis L. 
Veronica arvensis L. 

 var. arvensis f. pseudoromana Schur. 
Veronica beccabunga L. 
Veronica chamedrys L.  
Veronica hederifolia L. 
Veronica persica Poir. 
Veronica polita Fr. 

var. thellungiana Hay. f. hirta G. Frölich 
Veronica praecox All. f. arenicola Menyh. 
Veronica prostrata L. 

 l. roseiflora Soó 
Veronica scutellata L. 
Veronica serpyllifolia L. 
Veronica spicata L. 
Veronica sublobata M. Fischer. 
Veronica verna L. 
Viburnum lantana L. 
Vicia angustifolia L. 

           subsp. angustifolia f. acuta Pers. 
Vicia cracca L. 
Vicia grandiflora Scop. 
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray. 
Vicia lathyroides L. 
Vicia pannonica Cr. 

subsp.  purpurascens (DC.) Arc. 
Vicia peregrina L. 
Vicia villosa Roth. 

f. latifolia Form. 
Viola ambigua W. et K. 
Viola arvensis Murr. 
Viola cyanea Čelak 
Viola kitaibeliana R. et Sch. 
Viola odorata L. 

            subsp.  odorata l. albiflora Wirtg. 
            subsp.  odorata f. arborea Hort. 

Viola tricolor L. 
Vinca herbacea L. 
Vinca minor L. 
Vitis vinifera L. 

   Xanthium italicum Mor. 
Xeranthemum annuum L. 
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Прилог 2 

ОРНИТОФАУНА »ТИТЕЛСКОГ БРЕГА«  СА СТАТУСОМ ВРСТА 
 

 ТАКСОН Стат СЗ Spec Bern Bonn 

 Phalacrocoracidae      

1 Phalacrocorax carbo велики вранац  П     

2 Phalacrocorax pygmeus  мали вранац П + 1 + II 

 Ardeidae      

3 Ardea cinerea сива чапља  П     

 Ciconiidae      

4 Ciconia ciconia бела рода  Х + 2 +  

5 Ciconia nigra црна рода  П + 2 +  

 Anatidae      

6 Anser anser дивља гуска  П +    

7 Anser fabalis гуска глоговњача  З     

8 Anser albifrons лисаста гуска  З   +  

 Accipitridae      

9 Milvus milvus  риђа луња П + 2   

10 Milvus migrans црна луња  П + 3 +  

11 Pernis apivorus осичар П +  +  

12 Haliaeetus albicilla орао белорепан Г + 1 + I 
13 Circus aeruginosus еја мочварица  Г +  +  

14 Circus pygargus еја ливадарка П +  +  

15 Circus cyaneus  пољска еја  З + 3 +  

16 Accipiter gentilis јастреб  Г     

17 Accipiter nisus кобац  Г +    

18 Buteo buteo мишар  Г +    

19 Buteo rufinus риђи мишар  П + 3 +  

20 Buteo lagopus мишар гаћаш  Р +    

21 Aquila pomarina   орао кликташ П + 2 + I 
22 Aquila heliaca  орао крсташ Р + 1 + I 

 Pandionidae      

23 Pandion haliaetus орао рибар  П + 3 + II 
 Falconidae      

24 Falco tinnunculus ветрушка  Г + 3   

25 Falco vespertinus сива ветрушка П + 3 +  

26 Falco peregrinus сиви соко  П +  +  

27 Falco subbuteo соко ластавичар  Г* +    

28 Falco columbarius мали соко  З +  +  

29 Falco cherrug степски соко  Х + 1   

 Phasianidae      

30 Perdix perdix јаребица  Г  3 +  

31 Coturnix coturnix препелица  Г*  3   

32 Phasianus colchicus фазан  Г     

 Gruidae      

33 Grus grus ждрал П + 2  II 
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 ТАКСОН Стат СЗ Spec Bern Bonn 

 Charadriidae      

34 Charadrius dubius жалар слепић П +  +  

35 Vanellus vanellus вивак  П + 2  II 
 Laridae      

36 Larus ridibundus речни галеб  П     

37 Larus cachinans сињи галеб  П     
 Columbidae      

38 Columba oenas голуб дупљаш  Г +    
39 Columba palumbus голуб гривнаш  Г     

40 Streptopelia decaocto гугутка  Г     

41 Streptopelia turtur грлица  Г*  3  II 
 Cuculidae      

42 Cuculus canorus кукавица  Г* +    
 Tytonidae      

43 Tyto alba кукувија  Г + 3   
 Strigidae      

44 Athene noctua кукумавка  Г + 3 +  
45 Asio flammeus ритска сова П + 3 +  
46 Asio otus мала ушара  Г +  +  

 Caprimulgidae      
47 Caprimulgus europaeus легањ  П + 2 +  

 Alcedinidae      
48 Alcedo atthis водомар  Г* + 3 + II 

 Meropidae      
49 Merops apiaster  пчеларица  Г + 3 +  

 Coraciidae      
50 Coracias garrulus модроврана  П + 2 + II 

 Upupidae      
51 Upupa epops пупавац  Г* + 3 +  

 Apodidae      
52 Apus apus црна чиопа Х +    

 Picidae      
53 Jynx torquilla вијоглава  Г* + 3 +  
54 Picus viridis зелена жуна Г + 2 +  
55 Dendrocopos major  велики детлић  Г +  +  
56 Dendrocopos minor  мали детлић Г +  +  
57 Dendrocopos syriacus сеоски детлић  Г +  +  

 Alaudidae      
58 Lullula arborea шумска шева П + 2   
59 Galerida cristata ћубаста шева  Г + 3   
60 Alauda arvensis пољска шева  Г* + 3   

 Hirundinidae      
61 Riparia riparia брегуница  Г* + 3 +  
62 Hirundo rustica сеоска ласта  Г* + 3 +  
63 Delichon urbica градска ласта  Г* + 3 +  

 Motacillidae      
64 Anthus trivialis шумска трептељка  П +  +  
65 Anthus campestris степска трептељка Г* + 3 +  
66 Anthus pratensis ливадска трептељка П +  +  
67 Anthus spinoletta планинска трептељка  З +  +  
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 ТАКСОН Стат СЗ Spec Bern Bonn 

68 Motacilla flava жута пастирица  Г* +  +  
69 Motacilla alba бела пастирица  Г +  +  

 Troglodytidae      
70 Troglodytes troglodytes царић  Г +  +  

 Prunellidae      
71 Prunella modularis обичан попић П +  +  

 Turdidae      
72 Erithacus rubecula црвендаћ  Г +  +  
73 Luscinia megarhynchos славуј  Г* +  +  
74 Phoenicurus ochruros црна црвенорепка  Г +  +  
75 Ph phoenicurus шумска црвенорепка  П + 2 +  
76 Saxicola rubetra обична траварка  Г* +  +  
77 Saxicola torquata црногрла траварка  Г +  +  
78 Oenanthe oenanthe обична белка  Г* + 3 +  
79 Turdus merula  кос  Г +    
80 Turdus philomelos дрозд певач  Г* +    
81 Turdus pilaris дрозд боровњак  З +    
82 Turdus viscivorus дрозд имелаш З +    
83 Turdus iliacus дрозд црвених поткрила  З +    

 Sylviidae      
84 Acrocephalus palustris барски трстењак  П +  +  
85 A scirpaceus трстењак цвркутић  П +  +  
86 A schoenobaenus трстењак рогожар  П +  +  
87 A arundinaceus  велики трстењак  П +  +  
88 Locustella luscinioides обични цврчић   П +  +  
89 Sylvia nisoria пегава грмуша  П +  +  
90 Sylvia curruca грмуша чеврљуша  Г* +  +  
91 Sylvia communis  обична грмуша  Г* +  +  
92 Sylvia borin сива грмуша  П +  +  
93 Sylvia atricapilla црнокапа грмуша  Г* +  +  
94 Hippolais icterina  жути вољић  Г* +  +  
95 Hippolais pallida  сиви вољић П + 3 +  
96 Phylloscopus sibilatrix шумски звиждак  П + 2 +  
97 Phylloscopus collybita обични звиждак  Г* +  +  
98 Phylloscopus trochilus брезов звиждак  П +  +  
99 Regulus regulus жутоглави краљић  П +  +  
100 Regulus ignicapillus ватроглави краљић  П +  +  

 Muscicappidae      
101 Muscicapa striata сива мухарица  Г + 3 +  
102 Ficedula hypoleuca црноглава мухарица  П +  +  
103 F albicollis беловрата мухарица  П +  +  

 Paridae      
104 Parus palustris сива сеница  П + 3 +  
105 Parus caeruleus плаветна сеница  Г +  +  
106 Parus major велика сеница  Г +  +  

 Aegithalidae      
107 Aegithalos caudatus дугорепа сеница  Г +  +  

 Remizidae      
108 Remiz pendulinus бела сеница  П +  +  

 Sittidae      
109 Sitta europaea бргљез Г +  +  
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 ТАКСОН Стат СЗ Spec Bern Bonn 

 Certhiidae      

110 Certhia brachydactyla дугокљуни пузић  Г +  +  

111 Certhia familiaris  краткокљуни пузић  П +  +  

 Oriolidae      

112 Oriolus oriolus вуга  Г* +  +  

 Laniidae      

113 Lanius collurio руси сврачак   Г* + 3 +  

 Lanius minor сиви сврачак  Г* + 2 +  

114 Lanius excubitor велики сврачак  З + 3 +  

 Corvidae      

115 Garrulus glandarius креја  Г     

116 Pica pica сврака  Г     

117 Corvus monedula чавка  Х     

118 Corvus frugilegus гачац  Х     

119 Corvus cornix сива врана  Г     

120 Corvus corax гавран  Г     

 Sturnidae      

121 Sturnus roseus ружичасти чворак П +    

122 Sturnus vulgaris чворак  Г  3   

 Passeridae      

123 Passer domesticus обични врабац  Г  3   

124 Passer montanus пољски врабац  Г  3   

 Fringillidae      

125 Fringilla coelebs зеба  Г +    

126 Fringilla montifringilla северна зеба  З +    

127 Serinus serinus жутарица  Г +  +  

128 Carduelis chloris зелентарка  Г +    

129 Carduelis carduelis чешљугар  Г +    

130 Carduelis spinus чижак  З +    

131 Carduelis cannabina конопљарка  Г + 2   

132 Pyrrhula pyrrhula зимовка  З +    

133 Coccothraustes coccothraustes батокљун  Г +    

 Emberizidae      

134 Emberiza citrinella стрнадица жутовољка  Г +  +  

135 Emberiza hortulana вртна стрнадица П + 2   

136 Emberiza schoeniclus мочварна стрнадица  Г +  +  

137 Miliaria calandra велика стрнадица  Г + 2   
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Прилог II 
Извод из листа непокретности 
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I 

ОПШТИНА ТИТЕЛ, КО ТИТЕЛ 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине 

Режим 
заштите 

735  10 35 пут  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно I 

771/1 33  под кућом  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

771/1 8 46  њива 4.класе  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

771/1 2 17 33  пашњак  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

771/1 2 26 22  шума  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

771/2 15 08  шума  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

771/3 1 06  
земљиште под 
зградом-објектом 

 
РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 3 

државно III 

771/4 51  под кућом  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

771/4 82  двориште  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

774 2 23 49  
неизграђено 
грађевинско земљиште 

 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно I 

2442/1 1 39 45  шума ШУЉКА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

2442/2 1 73 84  шума ШУЉКА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

2442/3 81 96 36  шума ШУЉКА 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно III 

2443 50 17 17  неплодно ШУЉКА 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 14 

државно I 

2443 5 27 39  неплодно ШУЉКА 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 15 

државно III 

3099 2 74 24  њива 6.класе ЛЕДИНЕ ПРИВАТНО приватно III 

3100 64 66  њива 6.класе ЛЕДИНЕ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

3101 1 06 50  пашњак ЗГРАДА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

3102 1 75 43  њива 6.класе ЛЕДИНЕ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 
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II 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине 

Режим 
заштите 

3910 1 04 15  њива 4.класе ЈАРИ У ТОПОЛИ ПРИВАТНО приватно III 

3911 2 74 28  пашњак 4.класе ЈАРИ У ТОПОЛИ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

3912 3 29 76  пашњак 3.класе ЈАРИ У ТОПОЛИ ДОО ТИТЕЛ АГРО ТИТЕЛ Главна 85 државно III 

3915 10 40 65  пашњак 4.класе ЈАРИ У ТОПОЛИ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно II 

3916 1 76 31  њива 4.класе ЈАРИ У ТОПОЛИ ПРИВАТНО приватно III 

4741  4 45 05 асфалтни пут  JP"Putevi Srbije" Beograd,Bul.Kralja Aleksandra 282 државно III 

4743  4 63 51 пут  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

4781  91 20 пут  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

4782 29 57  пут  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

4802  24 24 пут  
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
Главна 1 

државно III 

 173 23 06 10 34 35      

УКУПНО: 183 57 41      
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III 

ОПШТИНА ТИТЕЛ, КО ВИЛОВО 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине 

Режим 
заштите 

801 3 83 26  шума 2.класе БАБИЋ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

802 4 11 90  пашњак 3.класе БАБИЋ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

894 19 05 87  пашњак 3.класе БАБИЋ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

894 57 67  
остало природно 
неплодно земљ. 

БАБИЋ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

943 14 42  пашњак 3.класе СРЕДЊЕ ДУШИ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

967 6 77 34  пашњак 3.класе СРЕДЊЕ ДУШИ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1100 80 23  пашњак 3.класе СРЕДЊЕ ДУШИ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1238 6 61 79  пашњак 3.класе СРЕДЊЕ ДУШИ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1243 8 76 39  пашњак 3.класе КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1256 21 35  њива 4.класе КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно III 

1348 13 15 46  пашњак 3.класе КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1349 1 41 94  шума 2.класе КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1832  2 56 70 регионални пут  JP"Putevi Srbije" Beograd,Bul.Kralja Aleksandra 282 државно III 

1835  41 52 
земљиште под 
зградом-објектом 

СРЕДЊЕ ДУШИ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1866 2 47 08  
земљиште под 
зградом-објектом 

БАБИЋ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1867 11 32  
земљиште под 
зградом-објектом 

БАБИЋ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1878  70 10 
земљиште под 
зградом-објектом 

СРЕДЊЕ ДУШИ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1879  18 59 
земљиште под 
зградом-објектом 

СРЕДЊЕ ДУШИ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1909  49 34 земљиште под СРЕДЊЕ ДУШИ Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ државно III 
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IV 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине 

Режим 
заштите 

зградом-објектом МАРШАЛА ТИТА 1 

1919 58 71  
земљиште под 
зградом-објектом 

КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1921 43 79  
земљиште под 
зградом-објектом 

КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1925  69 00 
земљиште под 
зградом-објектом 

КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1926  1 11 07 
земљиште под 
зградом-објектом 

КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1927 11 18  
земљиште под 
зградом-објектом 

КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

1928 14 69  
земљиште под 
зградом-објектом 

КАПЕТ. СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

 69 34 39 6 16 32      

УКУПНО: 75 50 71      
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V 

ОПШТИНА ТИТЕЛ, КО ЛОК 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине 

Режим 
заштите 

1218 2 76 85  пашњак 3.класе ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1221 35 68  њива 3.класе ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1221 22 36  њива 4.класе ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1221 6 24 14  пашњак 3.класе ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1222 25 49  пашњак 3.класе ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1264 11 47 09  пашњак 3.класе ДРУМ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1264 4 38 76  шума 2.класе ДРУМ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1265 3 42 03  пашњак 3.класе ВИНОГРАДИ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1265 4 50 71  шума 2.класе ВИНОГРАДИ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1473/2 10 75 47  пашњак 3.класе ГРАЦ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", НОВИ 
САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

1473/3 6  
земљиште под 
зградом-објектом 

ГРАЦ ПРИВАТНО приватно III 

1473/3 1 12 95  њива 4.класе ГРАЦ ПРИВАТНО приватно III 

1473/3 17 85  виноград 2.класе ГРАЦ ПРИВАТНО приватно III 

1473/3 20 85  пашњак 3.класе ГРАЦ ПРИВАТНО приватно III 

1614 10 39 41  ливада 2.класе ШУМА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 

1615 6 06 64  ливада 2.класе ШУМА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 

1615 44 60  трстик-мочвара 2.класе ШУМА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 

1633 9 14 40  пашњак 2.класе БАРБА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 

1633 54 28  шума 2.класе БАРБА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 
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VI 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине 

Режим 
заштите 

1634/1 12 25 71  пашњак 2.класе БАРБА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 

1634/1 3 58  шума 2.класе БАРБА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 

1634/2 16 67 97  пашњак 2.класе БАРБА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 

1634/2 2 82  шума 2.класе БАРБА Република Србија-Корисник: СЕЛО  ЛОК, ЛОК државно II 

2336 11 24  канал ШУМА 
Република Србија-Корисник: ВДП "ШАЈКАШКА"  СА П.О., 
НОВИ САД БЕОГРАДСКИ КЕЈ 7 

државно II 

2337 22 23  канал БАРБА 
Република Србија-Корисник: ВДП "ШАЈКАШКА"  СА П.О., 
НОВИ САД БЕОГРАДСКИ КЕЈ 7 

државно II 

2338 26 83  канал БАРБА 
Република Србија-Корисник: ВДП "ШАЈКАШКА"  СА П.О., 
НОВИ САД БЕОГРАДСКИ КЕЈ 7 

државно II 

2377  8 41 37 
земљиште под 
зградом-објектом 

БАРБА 
Република Србија-Корисник: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ", БЕОГРАД КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282 

државно III 

2378 41 07  
земљиште под 
зградом-објектом 

БАРБА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2380  1 13 19 
земљиште под 
зградом-објектом 

ДРУМ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2388  5 95 
земљиште под 
зградом-објектом 

ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2391  32 90 
земљиште под 
зградом-објектом 

ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2392 19 60  
земљиште под 
зградом-објектом 

ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2393  1 94 87 
земљиште под 
зградом-објектом 

ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2395 1 29 23  
земљиште под 
зградом-објектом 

ТОПОЛА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2396 30 20  
земљиште под 
зградом-објектом 

ВИНОГРАДИ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2408  1 53 02 
земљиште под 
зградом-објектом 

ДРУМ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2415 88 90  
земљиште под 
зградом-објектом 

ГРАЦ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2416  57 36 
земљиште под 
зградом-објектом 

ШУМА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно II 

2426 12 47  
земљиште под 
зградом-објектом 

ШУМА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно II 
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VII 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине 

Режим 
заштите 

2427 30 27  
земљиште под 
зградом-објектом 

БАРБА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2429 26 83  
земљиште под 
зградом-објектом 

БАРБА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно II 

2430 2 19  
земљиште под 
зградом-објектом 

БАРБА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

2431 1 17 19  
земљиште под 
зградом-објектом 

БАРБА 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, ТИТЕЛ 
МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

 107 07 95 13 98 66      

УКУПНО: 121 06 61      
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VIII 

ОПШТИНА ТИТЕЛ, КО МОШОРИН 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине Режим заштите 

2782 4 36 01  пашњак 4.класе ЛИВАДЕ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

2783 3 13 60  пашњак 4.класе ЛИВАДЕ 
Република Србија-Корисник: "МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ 
НОВИ САД", НОВИ САД ДУНАВСКА 35 

државно III 

2784 4 94 75  пашњак 4.класе ЛИВАДЕ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

2882 17 33 29  пашњак 4.класе ЋУКОВАЦ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

2969 7 02 90  пашњак 4.класе ЋУКОВАЦ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

2980 5 08 66  шума 3.класе КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

2988 26  
земљиште под 
зградом-објектом 

КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно III 

2988 1 81 36  шума 3.класе КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

3079 6 75 45  шума 3.класе КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

3126 8 15 84  шума 3.класе ВОЗАРЕВИЋ СУР. 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

3164 3 69 99  шума 3.класе ВОЗАРЕВИЋ СУР. 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

3165 4 35 79  шума 3.класе ВОЗАРЕВИЋ СУР. 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

3627 3 54 94  шума 3.класе ВИНОГРАДИ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

3985/2  10 47 17 шума 1.класе ФОРЛАНД 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно III 

3986 1 45  
земљиште под 
зградом-објектом 

ЛИВАДЕ 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно III 

3987 23  
земљиште под 
зградом-објектом 

ФОРЛАНД 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 13 

државно II 

3987 14 51 56  пашњак 4.класе ФОРЛАНД 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 14 

државно I 

3987 1 81 91  пашњак 4.класе ФОРЛАНД 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 15 

државно II 

3987 19 67  пашњак 4.класе ФОРЛАНД Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", државно III 
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IX 

Површина 
Парцела 

цела део 
Култура Адреса парцеле Индикације власника-корисника земљишта Облик својине Режим заштите 

НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 16 

3987 2 13 20  шума 1.класе ФОРЛАНД 
Република Србија-Корисник: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
НОВИ САД АНТУНА ЧЕХОВА 17 

државно I 

4347 62 46  
земљиште под 
зградом-објектом 

РИТ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4348 2 71 88  
земљиште под 
зградом-објектом 

РИТ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4352 2 72 33  
земљиште под 
зградом-објектом 

ЛИВАДЕ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4358 85 37  
земљиште под 
зградом-објектом 

ЋУКОВАЦ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4362 2 26 55  
земљиште под 
зградом-објектом 

КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4364 1 46 75  
земљиште под 
зградом-објектом 

КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4365 55 93  
земљиште под 
зградом-објектом 

КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4373 1 64 27  
земљиште под 
зградом-објектом 

КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4374 1 39 03  
земљиште под 
зградом-објектом 

КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4376 50 67  
земљиште под 
зградом-објектом 

КРАЉЕВ.СУРДУК 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4381  27 50 
земљиште под 
зградом-објектом 

ВИНОГРАДИ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4383  52 85 
земљиште под 
зградом-објектом 

ВИНОГРАДИ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4404  43 33 
земљиште под 
зградом-објектом 

ВОЗАРЕВИЋ СУР. 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

4439 53 99  
земљиште под 
зградом-објектом 

ЛИВАДЕ 
Република Србија-Корисник: ОПШТИНА ТИТЕЛ, 
ТИТЕЛ МАРШАЛА ТИТА 1 

државно III 

 104 20 09 11 70 85      

УКУПНО: 115 90 94      
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X 

УКУПНО ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА 

 
 
 
 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ              ha   a  m2

К.О. ТИТЕЛ 183  57  41

К.О. ВИЛОВО 75  50  71

К.О. ЛОК 121  06  61

К.О. МОШОРИН 115  90  94

УКУПНО: 496  05  67
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