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УВОД
Овај документ је настао као резултат истраживања на Деветом омладинском
волонтерском кампу на Вршачким планинама, у организацији Еколошког центра
„Станиште“, а уз учешће студената Универзитета у Београду – Географског факултета,
са студијске групе Геопросторне основе животне средине. Поред документа, као
резултат кампа настале су и тематске карте, а на терену су прикупљени подаци, који
заједно са претходним ставкама представљају значајан допринос за унапређење стања
животне средине Предела изузетних одлика „Вршачке планине“. Надамо се да ће
резултати истраживања са Кампа послужити како управљачу, тако и Покрајинском
заводу за заштиту природе, и да ће на основу њих, као и резултата истраживања са
претходних кампова, надлежни имати бољи увид у стање животне средине ПИО и
донети одговарајуће мере за унапређење стања. Такође, надамо се да ће резултати
оправдати финансирање одржавања Кампа и да ће наметнути потребу за одржавањем
истих и сличних кампова сваке године.

ОСНОВНЕ ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРШАЧКИХ
ПЛАНИНА
Вршачке планине се налазе у југоисточном делу Баната, на граници са
Румунијом. Пружају се у правцу исток-запад на површини од 170km2, од чега је 122
km2 у Србији, а 48 km2 у Румунији. Изграђене су од стена палеозојске старости које
окружују неогени седименти међу којима су и седименти некадашњег Панонског
мора/језера. Највиша тачка Вршачких планина, уједно и највиши врх Војводине, је
Гудурички врх (641 m). Остали познати врхови су Лисичја глава (590 m), Ђаков врх
(449 m) и Вршачка кула (399 m). Јужне падине се постепено спуштају у побрђе, где се
налазе чувени вршачки виногради.
На подручју Вршачких планина присутно је 1.017 врста виших биљака, од којих
се седам налази у Црвеној књизи флоре Србије као ретке и угрожене врсте. Од укупног
броја врста, 2,57% су ендемити: слатинска паламида, панонски јарич, дивљи каранфил,
различак, карпатска мишјакиња итд. Такође, може се срести и карпатски дичак –
румунски ендемит, коме је ово једино станиште у Србији. Поред тога, Вршачке
планине су једина налазишта две врсте звончића субмезијског обележја. Већи део
територије је покривен листопадним шумама у којима су најзаступљенији буква, брест,
храст, багрем, липа итд., а местимично се појављују четинари и то највише црни бор.
Од животињских врста најчешће се срећу срне, зечеви, лисице, дивље свиње и мачке,
орлови, сове, фазани, јаребице и дивље патке и гуске. Простор Вршачких планина је
заштићен 1982. године као Парк природе, а у периоду од 2001.-2005. године је урађена
ревизија студије о заштити и тада су заштићене као Предео изузетних одлика.
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ПРЕПОРУКА 1
Мрежа путева је разграната и присутни су различити типови саобраћајница, од
асфалтираног пута до шумских стаза. Једна од шумских стаза је и „стаза здравља“ која
је недовољно уређена. Из тог разлога, предлаже се постављање клупа за одмор, канти
за отпад, информативних табли са географским приказом, зонама заштите, путоказима
и описима значајних врста биљака и животиња са упозорењима, како на овој, тако и на
осталим стазама које пролазе кроз шуму. Оно што би могло да додатно појача свест
људи о значају заштићеног подручја јесу инфо-табле које би инфомрисале локално
становништво и туристе о бројим занимљивостима и знаменитостима које се налазе на
планини. На слици 1 приказана је информативна табла у НП „Тара“ која може да
послужи као добар пример у изради нових и корекцији старих табли на Вршачким
планинама, које последњих година нису у најбољем стању (слика 2). Постављање
нових на местима на којима их тренутно нема довело би до информисања посетилаца о
различитим елементима заштићеног подручја, попут информисања о угроженим
птицама и њиховом значају на Вршачким планинама.

Слика 1: Информативна табла у НП Тара (www.drinainfo.com)

Слика 2: Постојећа табла у ПИО „Вршачке планине“ (фото: Тадић М.)
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ПРЕПОРУКА 2
У шумском подручју се запажа велики број сувих речна корита периодичних
водотокова, који у након јаких пљускова у пролећном делу године или током лета
имају бујични карактер. Како би се спречиле велике штете које ове реке могу нанети,
неопходан је адекватан систем мониторинга животне средине. Да би се то постигло,
предлаже се постављање две аутоматске метеоролошке станице, од којих ће једна бити
на Гудуричком врху, а друга у оквиру одмаралишта „Црвени крст“. У овим станицама
могу се мерити температура ваздуха, количина угљен-диоксида, брзина ветра,
количина падавина (слика 3), инсолација, влажност ваздуха, ваздушни притисак и
остали параметри неопходни за квалитетно управљање заштићеним подручјем. Након
постављања, на основу података са тих метеоролошких станица, као и постојеће
станице у Вршцу, одговарајућим методама могли би се добити метеоролошки
параметри за свако место у оквиру Предела изузетних одлика. Добијени подаци би
били од велике користи, не само у борби против бујица, већ и за бројне друге сврхе.
За правилне мере заштите од пожара предлаже се постављање уређаја за мерење
угљен-моноксида, влажности и температуре ваздуха на местима где је
предиспонираност за појаву пожара највећеа, како би реакција на евентуални пожар
била ефикасна и правовремена. Посебно треба обратити пажњу на западни део
заштићеног подручја који је најближи насељима и најподложнији пожарима што се
може видети на карти предиспонираности терена за настанак шумских пожара, која је
такође настала као резултат овогодишњег кампа. На Гудуричком врху, поред
стандардних инструмената, може се и поставити уређај за мерење нејонизујућег
зрачења (слика 4), ради мониторинга елетромагнетног зрачења, услед недовољно
испитаног дејства на људе и живи свет. Исти уређај се може поставити и код Куле која
се налази уз прву зону заштите.

Слика 3: Аутоматски кишомер

Слика 4: Уређај за меерење нејонизујућег зрачења

(www.phametechnology.com)

(www.srbijadanas.com)
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ПРЕПОРУКА 3
Испод Ђаковог врха, недалеко од прве зоне заштите, налази се напуштени МУПов објекат (одмаралиште), који би могао да се претвори у Центар за заштиту животне
средине Вршачких планина (слика 5). Објекат би могли да користе кроз пројекте,
кампове, теренске наставе и друге активности, студенти, научници, истраживачи и сви
други, који би својим радом и знањем допринели заштити и унапређењу животне
средине ПИО „Вршачке планине“. Такође, објекат би био од велике користи за
унапређење прекограничне сарадње са Румунијом у сфери науке и образовања.

Слика 5: Напуштен МУП-ов објекат (фото: Тадић М.)

ПРЕПОРУКА 4
Анализом мултиспектралних снимака са сателита Sentinel-2A, за потребе израде
тематских карата, примећена је дефорестација у ПИО „Вршачке планине“. Наиме, на
снимку из поменутог сателита, начињеном 25.08.2018. године, на простору који се
налази североисточно од Планинарског дома уочава се дефорестација у листопадној
шуми, на површини од 4,4 ha у моменту снимања (слике 6, 7, 8 и 9). Дефорестација
није потпуна, али је захваћена велика површина у заштићеном природном добру.
Сматрамо да је неопходно да ситуацију испитају надлежне службе и да утврде да ли је
спроведена у складу са прописима. Такође, добијени подаци су показали могућност
коришћења сателитских снимака за утврђивање стања шума, не само у овом
заштићеном добру, већ и у осталим како заштићеним, тако и незаштићеним шумским
комплексима у Србији.
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Слика 6. Локација дефорестације у ПИО „Вршачке планине“

Слика 7. Стање на локацији дефорестације 11.07.2017. године
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Слика 8. Стање на локацији дефорестације 25.08.2018. године

Слика 9. Површина са израженом дефорестацијом 25.08.2018. године
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