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1. УВОД И ЦИЉЕВИ (ЗАДАЦИ) 
 

 У складу са договором са управљачем СПР ”Увац”, мониторинг водоземаца и 
гмизаваца овог подручја у 2022. години обухватио је следеће задатке: 
- Утврђивање богатства врста водоземаца и гмизаваца; 
- Идентификацију антропогених притисака и оцену њиховог интензитета; 
- Мапирање репродуктивних центара водоземаца; 
- Утврђивање фенолошке динамике врста; 
- Утврђивање диверзитета станишта водоземаца и гмизаваца; 
- Утврђивање квантитативне компоненте диверзитета врста водоземаца у одабраним 
репродуктивним центрима; 
- Утврђивање квантитативне компоненте диверзитета врста гмизаваца на одабраним 
локалитетима; 
- Идентификацију најзначајнијих мера за очување водоземаца и гмизаваца подручја, 
као и њихових станишта; 
- Израду препорука за будући мониторинг. 
 
 

2. МЕТОДОЛОГИЈА 
 

Мапирање станишта и врста вршено је ручним ГПС уређајем, очитавањем 
географске ширине, географске дужине и надморске висине позиције станишта, односно у 
очених јединки врста водоземаца и гмизаваца. Утврђивање богатства врста по 
локалитетима вршено је визуелним прегледом сувоземних станишта и текућица током 
кретања по задатим путањама и узорковањем у оквиру водених станишта коришћењем 
мередова и клопки живоловки. Сви подаци су бележени у протоколе посебно осмишљене 
за станишта и за појединачне врсте. Репродуктивни центри водоземаца сврстани су у 



категорије дефинисане 2019. године када је започет мониторинг СРП ”Увац”: 1- језера; 2 – 
текућице; 3 – разливи текућица; 4 – локве; 5 – мочваре/баре; 6 – извори/појила и 7 – 
колотрази (Црнобрња-Исаиловић и сар., 2019). Додатно, сувоземна станишта сврстана су у 
следеће категорије: ливаде  - 8, ливаде са камењем - 9, стене и камењари - 10, обале језера и 
река -11.  

Утврђивање квантитативне компоненте диверзитета врста водоземаца у одабраним 
репродуктивним центрима као и диверзитета гмизаваца на одабраним локалитетима током 
2022. године обухватило је процену броја јединки врста водоземаца по јединици површине 
у четири одабрана репродуктивна центра и једној текућици постављањем клопки 
живоловки и процену броја јединки дуж дефинисаног дела трансектне линије на основу 
трансеката спроведених на три одабране текућице. Квантитативни састав заједнице 
гмизаваца одређиван је применом линијских трансеката на два локалитета.  
 
 

3. РЕЗУЛТАТИ 
 

3.1.Утврђивање богатства врста водоземаца и гмизаваца 
 

Наставком истраживања у 2022. години забележено је девет врста водоземаца – три 
врсте репатих и шест врста безрепих водоземаца, као и седам врста гмизаваца – три врсте 
гуштера и четири врсте змија (Табела 1 у Прилогу).  Ни ове године од претходно 
забележених врста гмизаваца није уочен слепић (Anguis fragilis).  

У 2022. години најчешћа врста водоземца била је шумска жаба - Rana dalmatina (на 
основу досадашњих истраживања, сви пуноглавци мрких жаба налажени у стајаћицама 
припадају овој врсти) – забележена на 19 локалитета, затим велика зелена жаба (Pelophylax 
ridibundus) - 18 локалитета и жутотрби мукач (Bombina variegata) – 15 локалитета. Следи 
мали мрмољак (Lissotriton vulgaris) - 14 локалитета, па алпски мрмљак (Ichthyosaura 
alpestris) и обична крастача (Bufo bufo) – по 10 локалитета. Крекетуша (Hyla arborea) је 
забележена на осам локалитета, а грчка жаба (Rana graeca) на седам локалитета.  Ни ове 
године није потврђено присуство зелене крастаче (Bufotes vridis) која је налажена на ширем 
простору Увца током 90-их година прошлог века (Црнобрња-Исаиловић, необјављени 
подаци). Најређа врста водоземaца у 2022. години била је, као и претходне године, шарени 
дажевњак (Salamandra salamandra), који је констатован на само два локалитета.  

У 2022. години на највећем броју локалитета (10) забележен је, као и претходне 
године, обични зидни гуштер (Podarcis muralis). Затим следе белоушка – Natrix natrix (шест 
локалитета), зелембаћ  - Lacerta viridis (пет локалитета), па ливадски гуштер (Lacerta agilis) 
и поскок (Vipera ammodytes) који су забележени на по четири локалитета. Рибарица (Natrix 
tessellata) и смукуља  (Coronella austriaca) су забележенe на три локалитета.   



 
3.2. Мапирање репродуктивних центара водоземаца 

 
У 2022. години укупно је прегледано 25 претходно регистрованих водених станишта 

и једно које представља нов налаз (укупно 26 водених станишта). Од укупног броја водених 
станишта анализираних ове године, 0% је припадало језерским стаништима, 19% 
текућицама, 8% разливима текућица, 19% локвама, 38.5% барама, 11.5% 
изворима/појилима/каптажама и 4% колотразима.   

У лотичким (проточним) стаништима забележено је од једне до четири врсте 
водоземаца (просечан број присутних врста био је три), што је више врста него што је било 
забележено претходне године, док се у барама и локвама тај број кретао од један до седам 
врста (просечан број присутних врста по стајаћици био је четири). Треба свакако поново 
истаћи да, иако су стајаћице средње величине, односно баре и локве, најоптималнији 
репродуктивни центри водоземаца (види у Crnobrnja-Isailović i sar., 2021), брдско-
планинске текућице представљају повољна станишта за одређене врсте водоземаца. Осим 
што су то ексклузивни репродуктивни центри за грчку жабу (R. graeca), ендемичну врсту 
водоземца Балканског полуострва (Arnold i Ovenden, 2002), на овом подручју су веома 
значајне и за развој ларви шареног даждевњака (Salamandra salamandra). По литературним 
подацима (види Црнобрња-Исаиловић, 2020 и Crnobrnja-Isailović i sar., 2021), брдско-
планинске текућице у Србији представљају значајне алтернативне репродуктивне центре за 
још неке врсте водоземаца које су забележене на овом подручју (B. variegata, B. bufo, R. 
dalmatina), што је делимично потврђено овогодишњим налазима јаја обичне крастаче.  

 
3.3. Утврђивање диверзитета станишта водоземаца и гмизаваца 
 

Поређењем броја типова станишта у којима су налажене поједине врсте може се  
претпоставити ниво разноврсности станишта које оне користе на датом подручју, али то 
свакако зависи и од укупног броја досадашњих налаза одређене врсте.  Детаљнија процена 
диверзитета станишта појединих врста може се урадити тек након неколико узастопних 
годишњих мониторинга, али је свакако подложна променама услед непрекидног деловања 
како природних, тако и антропогених фактора и варирања интензитета њиховог утицаја. 
Овде приказан диверзитет станишта које користе поједине врсте односи се само на годину 
у којој је мониторинг реализован. 

Врсте које су се одликовале највећим диверзитетом станишта у 2022. години су 
жутотрби мукач (B. variegata), велика зелена жаба (P. ridibundus)  и шумска жаба (R. 
dalmatina) - забележене у по шест типова станишта свака: жутотрби мукач једино није 
налажен у језерима, велика зелена жаба није виђена у појилима, а шумска жаба није 
налажена у језерима и разливима, али је нађена у ливади. Затим следи обична крастача (B. 
bufo) која је забележена у пет типова станишта (није забележена у колотразима и језерима). 
Мали мрмољак (L.vulgaris) је нађен у четири типа станишта (баре, локве, разливи и канал 



поред главног тока реке Тисовице). Алпски мрмољак (I. alpestris) је забележен у три типа 
станишта  (баре, локве и појила), као и крекетуша (H. arborea), која је нађена у барама и 
локвама, али и у копненом станишту (обала канала поред реке Тисовице). 

Врсте које су се ове године одликовале малим диверзитетом станишта су грчка жаба 
(R. graeca) – забележена у два типа станишта (текућице и ливаде) и шарени даждевњак (S. 
salamandra), нађен у текућицама . Ове две врсте уједно треба сматрати најрањивијим јер 
зависе најмањег броја типова станишта. 

3.3.1. Гмизавци 
На основу овогодишњих података, највећи диверзитет станишта одликује обичног 

зидног гуштера – P. muralis, који је налажен на ливадама са камењем, на стенама и у 
камењарима и  на обалама језера и река (типови станишта 9, 10 и 11) и белоушку – Natrix 
natrix – налажену у локвама, на ливадама и на обалама река (типови станишта 4, 8 и 11). 
Рибарица – N. tessellata - је забележена у локвама исушених речних корита и на обалама 
језера (типови станишта 4 и 11). Ливадски гуштер – Lacerta agilis и зелембаћ – L. viridis  
такође су забележени у само два типа станишта (ливаде и ливаде прошаране камењем – 
типови станишта 8 и 9), као и поскок (стене и камењари – тип станишта 10 – и обала језера 
– тип станишта 11) и смукуља (типови станишта 9 и 10). 

 
3.4.  Утврђивање фенолошке динамике врста 

 
На основу обављених теренских истраживања у 2022. години (18. – 20. мај, 16.-19. 

јун и 26.-29. јул) добијен је оквиран увид у динамику фенолошких фаза појединих врста.  
3.4.1. Водоземци 

Шарени даждевњак (S. salamandra): средином маја ларве су забележене на два 
локалитета (Гујаничића поток и део тока узводно од ушћа Вршевине у језеро). Крајем јула 
ларве су још увек биле у Гујаничића потоку (ушћу Вршевине није био могућ прилаз већ од 
јуна месеца због веома ниског водостаја).  
 Мрмољци (I. alpestris; L.vulgaris): средином маја, у синтопним воденим стаништима, 
мужјаци и женке малог мрмољка забележени су у већем броју него алпски мрмољци. 
Половином јуна налажене су појединачне адултне јединке малог мрмољака, док су ларве 
обе врсте биле присутне у подједнаком броју. Крајем јула, ларве алпског мрмољка биле су 
нешто бројније од ларви малог мрмољка. Распон надморских висина водених станишта 
малог мрмољка износио је од 868 м н.в. до 1293 м н.в., а алпског мрмољка од 998 м н.в. до 
1202 м н.в.  
 Обична крастача (B. bufo): пуноглавци су забележени средином маја на надморским 
висинама од 885 м до 1293 м и средином јуна на 1096 м н.в.; скупа са пуноглавцима нађене 
су и тек метаморфозиране јувенилне јединке. Крајем јула пуноглавци обичне крастаче нису 
уочени ни у једном воденом станишту. 
 Жутотрби мукач (B. variegata): адултне јединке су биле активне већ средином маја;  
налажена су јаја и пуноглавци у воденим стаништима на 1096 м.н.в. и 1114 м.н.в. Крајем 



јула су бележене одрасле јединке и метаморфозиране јувенилне јединке, али и пуноглавци 
(на 1202 м.н.в.). Стајаћица коју насељава и ова врста, а која се налази на 1293 м.н.в., 
пресушила је крајем јула па није било могуће утврдити да ли су пуноглавци жутотрбог 
мукача у међувремену метаморфозирали. 
 Крекетуша (H. arborea): средином маја углавном су налажене адултне јединке; на 
једном локалитету забележени су појединачни пуноглавци. Средином јуна пуноглавци су 
били заступљени у свим стајаћицама у којима је ове године забележена крекетуша, а били 
су још увек присутни и крајем јула. 
 Велика зелена жаба (P. ridibundus): јаја су детектована средином маја на неколико 
локалитета; средином јуна су бележена положена јаја и, у већем броју, пуноглавци који су 
налажени и крајем јула. Адултне и субадултне јединке су биле присутне током целе сезоне. 
 Шумска жаба (R. dalmatina):  средином маја забележено је клупко јаја само на једном 
локалитету, док су пуноглавци били присутни на свим локалитетима где је врста 
детектована ове године. Крајем јула месеца бележене су само адултне и јувенилне јединке.  
 Грчка жаба (R. graeca): јаја и пуноглавци су забележени средином маја, пуноглавци 
су били присутни и током јуна, а налажени су и крајем јула. Адултне и јувенилне јединке 
бележене су током целе сезоне.  

3.4.2. Гмизавци 
Као и претходне године, једина врста за коју забележени одређени фенолошки 

подаци је поскок (V. ammodytes), јер је друге недеље јуна на једном локалитету (886м н.в.) 
констатовано груписање адултних јединки на каменитој и окомитој обали језера, које није 
потврђено раније (средином маја) нити касније (крајем јула) током сезоне, па се може 
претпоставити да се парење дешавало током прве половине јуна (претходне године 
претпостављен је почетак јуна.) Јувенилна рибарица (Natrix tessellata) забележена је крајем 
јула.  

 
3.5. Идентификација антропогених притисака и оцена њиховог интензитета 

 
Водоземци и гмизавци припадају најугроженијим групама кичмењака данас 

(Anthony i sar, 2008; Böhm i sar, 2013). Поред основних фактора угрожавања као што су 
фрагментација и деградација станишта, прекомерна експлоатација, насељавање алохтоних 
врста и ланчана изумирања врста изазвана активностима човека, треба поменути и гажења 
моторним возилима, намерна убијања и све учесталије случајеве уноса алохтоних 
патогених организама у природне екосистеме (Црнобрња-Исаиловић и сар., 2015). 

3.5.1. Фрагментација и деградација станишта 
На подручју СРП ”Увац” током 2022. године нису примећене деградације водених 

станишта оних врста водоземаца које полажу јаја у стајаћице. Почетком јула неке стајаћице 
су пресушиле. Да ли је то онемогућило ларвеним стадијумима водоземаца да комплетирају 
развиће показаће подаци прикупљени мониторингом у наредних неколико година.  Велика 
промена десила се на ушћима притока у акумулационо језеро ”Кокин брод” због веома 



смањеног водостаја који је знатно променио укупну површину воденог и влажног станишта 
у ушћима притока. На ушћу Тисовице у језеро, у делу који је остао без воде, забележене су 
сасушене траке јаја обичне крастаче, као и мртве адултне јединке, претежно женке.  

Започета квантитативна истраживања показала су да су текућице, а поготову њихови 
доњи токови који протичу кроз шумске састојине, значајни репродуктивни центри шареног 
даждевњака: комбинација сувоземног (шума) и воденог (текућица) станишта није широко 
распрострањена унутар заштићеног подручја па је тиме и битније њено очување. Већ је 
напоменуто да свако ремећење брзине тока река и потока угожава опстанак грчке жабе чији 
пуноглавци не могу да опстану у спорим токовима са смањеном количином кисеоника; 
такође, ове године у текућицама су забележени жутотрби мукач, обична крастача и шумска 
жаба што потврђује претходне напомене да и овим врстама, у недостатку довољног броја 
погодних стајаћица, локалне текућице представљају погодна станишта за полагање јаја и 
развиће ларви (Црнобрња 2020; Crnobrnja-Isailović i sar. 2021). 

3.5.2. Прекомерна експлоатација 
Под режимом експлоатације у Србији, од врста водоземаца и гмизаваца присутних у 

оквиру заштићеног подручја, су велика зелена жаба и поскок. Обе врсте су претпостављено 
честе (за велику зелену жабу види подпоглавље 3.1; за поскока – налаза нема много али 
усмена комуникација са мештанима указује на већи број локалитета). Одлике њихове 
популационе структуре биће предмет истраживања у наредним годинама.  

Овогодишњи подаци прикупљени на неколико одабраних локалитета сугеришу да 
број адултних јединки велике зелене жабе по метру квадратном површине малих водених 
тела овог подручја варира од 1 до 8 јединки/м2 (Табела 2). Процена густине популације у 
акумулационим језерима није рађена због ограниченог броја клопки, али је планирана за 
наредне године мониторинга.  

На основу расположивих података, максималан број адултних јединки поскока дуж 
200 метара оптималног станишта (минимално узнемиравање) процењен је на седам јединки 
(минимално узнемиравање), односно на  једну јединку у станишту под антропогеним 
утицајем (Табела 3).  

Свакако, за утврђивање бројности и густине популације врста водоземаца и 
гмизаваца потребно је више узастопних година узорковања, а за процену популационог 
тренда најмање десет узастопних година утврђивања бројности. Стога је неопходно 
напоменути да се било какве активности прикупљања јединки врста под режимом 
експлоатације не могу дозволити унутар заштићеног подручја. 

Прекомерна експлоатација шумских састојина, која је последњих година евидентна 
у Србији, па и у оквиру заштићених подручја, свакако негативно утиче на локалне 
популације врста гмизаваца који обитавају у тим типовима станишта, као и на локалне 
популације оних врста водоземаца које, ван репродуктивне сезоне, настањују и шумска 
станишта. У такве врсте спадају, од гмизаваца – слепић, смукуља, белоушка и поскок, а од 
водоземаца шарени даждевњак, обична крастача, шумска жаба, грчка жаба и, у мањој мери, 
мали мрмољак и жутотрби мукач.  



3.5.3. Насељавање алохтоних врста 
Мала водена тела су и ове године представљала водена станишта са највећим 

богатством врста водоземаца унутар заштићеног подручја. Веома је битно да се не 
дозвољава порибљавање репродуктивних центара водоземаца јер би то довело до веома 
брзог изумирања њихових локалних популација. Општи значај малих водених тела за 
опстанак водоземаца Западног Балкана, па и Србије, приказан је у Crnobrnja-Isailović i sar, 
2022). Обзиром да су водоземци најугроженија група кичмењака на свету (Crnobrnja-
Isailović i sar. 2021, Luedtke i sar. submitted), њихови репродуктивни центри не смеју бити 
нарушени насељавањем алохтоних врста. 
 

3.6. Утврђивање квантитативне компоненте диверзитета врста водоземаца и гмизаваца 
у одабраним репродуктивним центрима 

 
Осим препознавања квалитативне компоненте диверзитета врста  (богатства врста) 

одређеног подручја, битно је проценити и бројност јединки или густину локалних 
популација (број јединки по јединици површине). Ови подаци добијају се применом 
различитих метода. Одабира се метода која је најсврсисходнија за постављени задатак. 
Мониторинг врста и заједница неког подручја свакако би требао да траје дужи низ година 
да би се могле забележити евентуалне флуктуације бројности и препознати нагла смањења 
величине локалних популација која могу угрозити даљи опстанак популације. Међутим, 
наручиоцима мониторинга обично су потребни почетни квантитативни подаци већ након 
првих неколико година мониторинга.  

3.6.1. Утврђивање квантитативне компоненте диверзитета врста водоземаца у 
одабраним репродуктивним центрима 

Почетна процена броја јединки врста водоземаца по јединици површине воденог 
тела реализована је постављањем клопки-живоловки у три одабране стајаћице (Дебеља – 
”бара испод куће” – 10 клопки; Горње Лопиже – ”бара код Ушка” – 13 клопки; Секулићи – 
”Орлова бара”  - 8 клопки) и једној текућици (река Вршевина) и пребројавањем и 
идентификацијом уловљених јединки након 24 часа. Додатно, крајем јула 12 клопки је 
постављено у стајаћицу на Селишту и извршена је идентификација и пребројавање 
уловљених јединки након 24 часа. Добијени подаци (максималан претпостављен број 
јединки присутних врста водоземаца по јединици површине воденог тела, рачунато посебно 
за адултне и ларвене стадијуме) за одабране стајаћице представљени су у Табели 2. Нису 
добијени подаци за реку Вршевину. За утврђивање максималног претпостављеног броја 
јединки врста водоземаца дуж дела доњег тока текућица: Гујаничића поток, Вршевина и 
Тисовица, рађено је пребројавање јединки присутних врста дуж одређеног дела тока 
лаганим кретањем по кориту речног тока од унапред дефинисане почетне до крајње тачке 
трансекта. Подаци су приказани у Табели 3. 

Примена клопки показала је да је обична крастача једна од најраспрострањенијих  
врста, али да је могуће да њена бројност веома варира од једног локалитета до другог на 



шта указује велики распон броја детектованих пуноглаваца. Обзиром да се одабране 
стајаћице налазе на различитим надморским висинама, могуће је да су уочене разлике само 
одраз различитих фенолошких динамика, а не стварних разлика у величини популација 
ларвених стадијума ове врсте. Будуће анализе ће потврдити или оповргнути ову 
претпоставку. 

Крекетуша је ове године забележена на знатно више локалитета у односу на 
претходну што оповргава пређашњу констатацију да је то ретка врста овог подручја. Могло 
би се претпоставити да је честа, али подаци  из Табеле 2. сугеришу да су локалне популације 
вероватно мале и да њихов опстанак зависи од специфичних параметара станишта, међу 
којима је и вегетација обалног дела стајаћице. Такође, и даље је нејасан статус алпског 
мрмољка који је раније био много присутнији у анализираним стајаћицама, а ове године 
примећујемо да преовладава мали мрмољак.  

Подаци сугеришу да је, у оквиру анализираних текућица, доњи ток Гујаничића 
потока најбогатији врстама водоземаца, али да доњи ток Вршевине вероватно подржава 
већу локалну популацију шареног даждевњака и грчке жабе. Понављање трансеката 
наредних година омогућиће и прецизније одређивање квантитативне компоненте 
диверзитета водоземаца Тисовице, које је било онемогућено овогодишњим неочекивано 
ниским водостајем језера ове године. 

3.6.2. Утврђивање квантитативне компоненте диверзитета врста гмизаваца на 
одабраним локалитетима; 

Утврђивање броја јединки појединих врста гмизаваца у оквиру заштићеног подручја 
реализовано је пребројавањем јединки врста у оквиру одабраних локалитета лаганим 
кретањем од унапред дефинисане почетне до крајње тачке трансекта. Трансекти су рађени 
на седам локалитета а добијени подаци сажето су представљени у  Табели 4. Обзиром да 
нису сви трансекти рађени у исто време и током сва три дела сезоне активности, у наведеној 
табели је, за сваку врсту, представљен максимални број јединки забележених дуж 200 
метара трансекта. 

Подаци потврђују да је обични зидни гуштер не само најчешћа већ, вероватно, и 
најбројнија врста гмизавца овог подручја (изузимају се обални делови акумулација и 
претпостављене високе бројности рибарица). Подаци добијени пребројавањем јединки 
врста гмизаваца на различитим надморским висинама и у различитим типовима станишта 
указују да се, на пример, ливадски гуштер и у повољним стаништима (табела 4., трансект 
Доње Лопиже) не одликује изразито већим бројем јединки по јединици дужине трансекта у 
односу на станишта која су повољнија за неке друге врсте као што је зелембаћ. Утицај 
квалитета различитих станишта на број јединки по јединици дужине трансекта изразит је 
код поскока, при чему треба утврдити да ли је тај квалитет највише одређен минималним 
антропогеним утицајем у синергији са могућим специфичностима абиотичких и других 
биотичких карактеристика станишта. 
 



3.7. Идентификација најзначајнијих мера за очување водоземаца и гмизаваца 
подручја, као и њихових станишта 
 

Најзначајније мере за очување водоземаца и гмизаваца СРП ”Увац” односе се на 
смернице развоја туризма унутар заштићеног подручја, на измене станишта, на режим 
експлоатације природних ресурса и на контролу уноса алохтоних врста. Неке од ових мера 
поменуте су у прошлогодишњем извештају, али обзиром да су фактори угрожавања и дље 
присутни, сматрамо да их је неопходно поновити. 

У оквиру заштићеног подручја не сме да буде дозвољена градња туристичких 
капацитета који ће угрозити природна станишта и аутохтоне врсте биљака, животиња и 
гљива. Развој туризма у брдско-планинском региону, ако се правилно спроводи, представља 
добар начин за опстанак сеоских домаћинстава и очување традиционалних вредности. 
Међутим, свака антропогена измена станишта, па и у сврху сеоског туризма, може имати 
негативне последице по опстанак локалних популација водоземаца и гмизаваца ако се не 
обрати пажња на очување довољно великих фрагмената  њихових природних станишта. 
Препоручена је поправка већ постојећих или изградња нових малих стамбених објеката – 
појединачних кућа у сврху сеоског туризма, димензија које не премашују стандардне 
величине традиционалних кућа у сеоским домаћинствима. Свакако треба избегавати 
изградњу хотела и других стандардних туристичких објеката карактеристичних за знатно 
девастирана  заштићена подручја. 

Треба истаћи значај очувања малих водених тела, у која спадају све стајаћице у 
оквиру заштићеног подручја изузев великих језера (за детаље види у: Crnobrnja-Isailović et 
al, 2021b). Досадашња истраживања показују да се већина истраживаних репродуктивних 
центара водоземаца у оквиру заштићеног подручја одликује специфичним диверзитетом и 
да, као такве, морају бити очуване. Исушивање малих водених тела мора бити забрањено. 
Посебно треба обратити пажњу на очување евидентираних стајаћица на простору Ушка 
(Горње Лопиже), затим на стајаћице на подручју Горњих Лопижа у ужем смислу речи, као 
и на стајаћицу на подручју Стеванетића (такозвана ”Орлова бара”) која је ове године 
пресушила у другој половини месеца јула. Стајаћица која подржава највећи број врста 
водоземаца (седам) налази се на локалитету Селиште и такође треба да буде заштићена од 
било каквих будућих антропогених измена. 

Саобраћајнице које пролазе кроз заштићено подручје треба да садрже инфо-табле на 
местима која су препозната као прелази водоземаца и гмизаваца током њихових пролетњих 
и јесењих миграција и ограничење брзине кретања моторних возила. 

Изградња малих хидроелектрана дуж целог тока река које чине саставни део 
заштићеног подручја мора бити забрањена. 

Сеча шума мора бити ограничена и никако се не сме спроводити у доњим деловима 
токова река и речица које се уливају у хидроакумулациона језера јер су управо ова станишта 
повољна за опстанак шареног даждевњака, врсту репатог водоземца која је на глобалном 



нивоу препозната као угрожена (најновије процене Међународне уније за заштиту природе 
– IUCN). 

Порибљавање малих водених тела мора бити забрањено ради очувања локалних 
популација и заједница водоземаца. 

 
3.8. Израда препорука за будући мониторинг 

 
Наставак мониторинга водоземаца и гмизаваца на подручју СРП ”Увац” у наредним 

годинама неопходан је да би се разрадила примена погодних квантитативних метода за 
процену квантитативне компоненте диверзитета врста водоземаца и гмизаваца овог 
подручја. Током ове године урађена су прелиминарна истраживања али их је неопходно 
поновити и наредних година да би се прикупило довољно података за увид у популациону 
структуру и евентуалне флуктуације њених параметара. Неопходно је наставити 
континуирано праћење и проверу претходно установљеног богатства врста, стања 
претходно мапираних репродуктивних центара водоземаца, фенолошке динамике врста и 
евентуалних промена диверзитета њихових станишта.  

Квантитативни састав заједнице водоземаца у 2023. години одредиће се на основу 
података добијених постављањем клопки живоловки у претходно одабране репродуктивне 
центре - стајаћице (Дебеља, Горње Лопиже, Орлова бара и Селиште) три пута током сезоне 
активности врста, и понављањем пребројавања јединки дуж дефинисаних сегмената доњих 
токова одабраних текућица (Гујаничића поток, Вршевина и Тисовица). Отежавајућа 
околност је драстично смањен водостај у 2022. години који је онемогућио прикупљање 
података на реци Вршевини почев од јуна месеца. Квантитативни састав заједнице 
гмизаваца биће поново одређиван на већ одабраним локалитетима (од два до седам 
локалитета).  

Током мониторинга идентификоваће се евентуални антропогени притисци ради 
оцене њиховог интензитета и предложити мере за даље очување водоземаца и гмизаваца 
подручја, као и њихових станишта.  

 
 
Београд, 29.11.2022. 
 

 
______________________ 
Др Јелка Црнобрња-Исаиловић 
 



 
4. ПРИЛОЗИ 

 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
 
Anonymous (2010) Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 

дивљих врста биљака, животиња и гљива. Службени Гласник Републике Србије 
5/2010.  

Anthony, B., Arntzen, J.W., Baha El Din, S., Böhme, W., Cogalniceanu, D., Crnobrnja-Isailović, 
J., ... Xie, F. (2008). Amphibians of the Palaearctic realm. In: Stuart, S. N., Hoffmann, M., 
Chanson, J. S., Cox, N. A., Berridge, R. J., Ramani, P., Young, B. E. Threatened Amphibians 
of the World, Lynx Edicions, with IUCN – The World Conservation Union, Conservation 
International and NatureServe, Barcelona, 106‒113. 

Arnold, E.N., Ovenden, D.W. (2002). Reptiles and amphibians of Europe. Princeton, NJ: 
Princeton University Press. 

Böhm, M., Collen, B., Baillie, J. E. M., Bowles, P., Chanson, J., Cox, N., …Zug, G. (2013). The 
conservation status of the world’s reptiles. Biological Conservation, 157, 372–385. 

Црнобрња-Исаиловић, Ј. (2020). Утицај малих хидроелектрана деривационог типа на 
локалне популације водоземаца и гмизаваца. У: Анђелковић, М., ПАвловић, П. 
(уредници) Утицај малих хидроелектрана на животну средину. Зборник радова са 
научног скупа одржаног у САНУ 6. јуна 2019, 191-207. 

Црнобрња-Исаиловић, Ј., Mилојковић, Д., Maцура, Б. (2015). Водоземци и гмизавци 
Ђердапа/Amphibians and Reptiles of Đerdap. Доњи Милановац, Србија: JП Национални 
Парк Ђердап/PE Djerdap National Park. 

Црнобрња-Исаиловић, Ј., Јовановић, Б., Ћоровић, Ј., Илић, М., Пејовић, Н. (2019). 
Водоземци и гмизавци специјалног резервата природе ”Увац” – мониторинг врста 
и станишта у 2019. години. Резерват ”Увац” д.о.о., Нова Варош, 36 стр. 

Crnobrnja-Isailović, J., Jovanović, B., Ilić, M., Ćorović, J., Čubrić, T., Stojadinović, D., Ćosić, N. 
(2021). Small Hydropower Plants' Proliferation Would Negatively Affect Local 
Herpetofauna. Mini Review. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: Article 610325. 

Crnobrnja-Isailović, J., Adrović, A., Bego, F., Čađenović, N., Hadžiahmetović Jurida E., 
Jablonski, D., Sterijovski, B., Jovanović Glavaš, O. (2022) The importance of small water 
bodies’ conservation for maintaining local amphibian diversity in the Western Balkans. In 
(Pešić, V., Milošević, Đ., Miliša, M., Eds.) Small Water Bodies of the Western Balkans. 
Springer Nature Switzerland A.G., 351 - 387. 



Kaлезић, M., Toмовић, Љ., Џукић, Г. (2015). Црвена књига фауне Србије. I. Водоземци. 
Универзитет у Београду, Биолошки факултет & ЗЗПС. 

Luedtke, J., Chanson, J., Neam, K., Hobin, L.,…, Langhammer, P., Long, B., Angulo, A., Stuart, 
S.N. Global Amphibian Assessment (GAA2) 2022. Submitted. 

McDiarmid, R.W., Foster, M.S., Guyer, C., Whitfield Gibbons, J., Chernoff, N. (Eds.). (2015). 
Reptile Biodiversity. Standard Methods for Inventory and Monitoring. University of 
California Press, Berkeley. 

Toмовић, Љ., Kaлезић, M., Џукић, Г. (2015). Црвена књига фауне Србије. II. Гмизавци.  
Универзитет у Београду, Биолошки факултет & ЗЗПС.. 

Wilkinson, J.W. (2015). Amphibian Survey and Monitoring Handbook. Pelagic Publishing, 
Exeter, UK, 120 p. 



ПРИЛОГ 1. ТАБЕЛЕ. 
 
Табела 1. Врсте водоземаца и гмизаваца забележене у оквиру заштићеног подручја 
”Увац” током 2022.  

 
ВРСТА IUCN 

глобални 
статус* 

 

IUCN 
национални 
статус** 

ДЕЖИ 
национални 
статус** 

ПРАВИЛНИК:  
СТРОГО 
ЗАШТИЋЕНЕ/ 
ЗАШТИЋЕНE 
ВРСТE*** 

ВОДОЗЕМЦИ 
Salamandra salamandra LC LC LC SZ 
Ichthyosaura alpestris LC LC LC SZ 
Lissotriton vulgaris LC LC LC SZ 
Bombina variegata LC LC LC SZ 
Bufo bufo LC LC LC SZ 
Hyla arborea LC LC LC SZ 
Pelophylax ridibundus LC LC LC Z 
Rana dalmatina LC LC LC SZ 
Rana graeca LC LC EN SZ 

ГМИЗАВЦИ 
Lacerta agilis LC LC LC - 
Lacerta viridis LC LC LC - 
Podarcis muralis LC LC LC - 
Coronella austriаca LC LC LC SZ 
Natrix natrix LC LC LC SZ 
Natrix tessellata LC LC LC SZ 
Vipera ammodytes LC LC LC Z 

*IUCN глобални статус представљен је на www.iucn.org/redlist; **IUCN национални статус и ДЕЖИ национални статус  
врста преузети су из Калезић и сар. (2015) за водоземце и Томовић и сар. (2015) за гмизавце. ***Anonymous (2010). 



Табела 2. Претпостављени максималан број јединки по јединици површине воденог 
станишта врста водоземаца које насељавају одабране стајаћице, израчунат на основу броја 
јединки нађених у постављеним клопкама - живоловкама након 24 часа од постављања. 
Подаци су сакупљани средином маја, средином јуна и крајем јула 2022. године. 
 
Назив стајаћице 
 

Дебеља  
”испод куће” 

Горње Лопиже 
код Ушка 

Секулићи 
Орлова бара 

Вељушница 
Селиште 

Надморска висина 
 
Врста 

1096 м.н.в. 1096 м.н.в. 1293 м.н.в. 1202 м.н.в. 

Bufo bufo  
J 

3/м2 11/м2 1274/м2  

Bombina variegata  
A 

  1/м2 10/м2 

Bombina variegata  
J 

   2/м2 

Hyla arborea 
 J 

1/м2 2/м2  1/м2 

Ichthyosaura alpestris  
A 

2/м2    

Ichthyosaura alpestris   
J 

23/м2    

Lissotriton vulgaris 
A 

10/м2 4/м2 2/м2 1/м2 

Lissotriton vulgaris  
 J 

14/м2 17/м2 13/м2  

Pelophylax ridibundus   
J 

8/м2 2/м2  1/м2 

Rana dalmatina  
J 

  989/м2  

А- адултна јединка; Ј – ларве/пуноглавци. Сива боја поља - јединке нису налажене у клопкама; црна боја поља – подаци нису доступни 
јер су клопке постављене тек крајем јула месеца. 



Табела 3. Претпостављени максималан број јединки врста водоземаца  
које насељавају одабране текућице на 200 м доњег тока, израчунат на  
основу броја јединки уочених дуж одређеног сегмента. Подаци су  
сакупљани средином маја, средином јуна и крајем јула 2022. године  
(Гујаничића поток), средином маја (Вршевина) и средином маја и крајем  
јула (Тисовица). 
 

 
Назив стајаћице 

Гујаничића 
поток 
ушће 

Река 
Вршевина 
ушће 

Река 
Тисовица 
ушће 

Надморска висина (у метрима) 876 - 918 897 - 924 885 – 902 

Дужина трансекта (у метрима) 
 
Врста 

290 м 230 м 275 м 

Salamandra salamandra 
 Ј 

8 28  

Bufo bufo             
А/СА 

  12 

Bufo bufo             
Ј 

  1 

Bombina variegata  
А/СА 

1   

Pelophylax ridibundus   
А/СА    

1  1 

Pelophylax ridibundus  
Ј 

  1 

Rana graeca        
А/СА    

 4 1 

Rana graeca        
Ј 

6 78 18 

А/СА- адултна/субадултна или јувенилна метаморфозирана јединка; Ј – ларве/пуноглавци. Сива боја поља –  
јединке нису налажене током трансекта; црна боја поља – подаци нису доступни јер су клопке постављене  
тек крајем јула месеца. 
 
 
  



Табела 4. Претпостављени максималан број јединки уочених врста гмизаваца дуж 200 м одабраног сувоземног трансекта, 
израчунат на основу броја јединки забележених дуж одређеног сегмента (наведено у табели у метрима). Подаци су сакупљани 
средином маја, средином јуна и крајем јула (Павловића брод-Божетићи; Пуљачки мост), средином маја (Гујаничића поток – од 
ушћа узводно) и средином јуна (Шапоњски врх-Шапоњићи; Вељушница ка видиковцу), крајем јула (Дебеља-видиковац Савина 
столица; брана на Растокама; Лопижанска река – од реке ка врху брда и назад). 
 
Назив локалитета 
 
Надморска 
висина 

Гујаничића 
поток 

 
876–903/ 
867-912 

Шапоњски 
врх 

 
1177-1108 

Вељушница 
видиковац 

 
1164-1160 

Савина  
столица 
видиковац 
1111-1107 

Растоке 
Брана 

 
995-985 

Доње 
Лопиже 

 
1010-1060 

Павловића брод 
– Божетићи 

902-1080 

Пуљачки 
мост 

 
897-888 

Дужина трансекта 
(метри) 
 
Врста 

 
300/250 

 
500 

 
200 

 
250 

 
300 

 
400/300 

 
1350 

 
300 

Coronella austriaca 
А 

 0.4     1  

Lacerta agilis 
А 

 0.4    1   

Lacerta viridis 
А 

 2  2   2 1 

Natrix tessellata 
А 

    1    

Podarcis muralis 
А 

2 1  1 2  4 1 

Vipera ammodytes 
А 

1      0.2 7 

 
 

 



ПРИЛОГ 2. 
 
Фотографије станишта, врста и фактора угрожавања. 
 

 
 
Слика 1. Дебеља –”бара испод куће”. Мај 2022. Постављено десет клопки живоловки. Фото:Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Горње Лопиже. Бара код Ушка. Јул 2022. Постављено 13 клопки живоловки. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Секулићи. Орлова бара. Мај 2022. Постављено осам клопки живоловки. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 

 
 
Селиште. Јул 2022. Постављено 12 клопки-живоловки. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Гујаничића поток. Мај 2022. Крај трансекта. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Доњи ток реке Вршевине. Мај 2022. Трансект. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 
 
 



 
 
Земљани пут Павловића Брод – Божетићи. Јун 2022. Трансект. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
Пуљачки мост. Мај 2022. Трансект. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Стеванетићи. Јун 2022. Локва. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Секулићи. Појило за говеда. Јул 2022. Станиште жутотрбог мукача. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Вељушница. Јун 2022. Традиционални ”сухозид” у близини видиковца изнад Вељушнице. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Доње Лопиже. Јун 2022. Станиште ливадског гуштера. Фото: Ј.Црнобрња-Исаиловић. 
 



 
 
Шарени даждевњак.  Ларва. Фото: Ј. Ћоровић.



 
 
Алпски мрмољак. Женка. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Мали мрмољак. Мужјак. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 
 



 
 
Жутотрби мукач. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Обична крастача. Женка. Мај 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 
 



 
 
Крекетуша. Мужјак. Мај 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Велика зелена жаба. Јун 2022. Фото Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Шумска жаба. Јул 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић.



 
 
Грчка жаба. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 
 
 
 
 



 
 
Ливадски гуштер. Женка. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 
 
 



 
 
Зелембаћ.  Мужјак. Фото: Б. Јовановић.



 
 
Обични зидни гуштер. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Смукуља. Јул 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић.



 

 
 
Белоушка. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић.



 
 
Рибарица. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Поскок. Јун 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Ушће Тисовице. Мај 2022. Снижен водостај услед интензивног истакања воде из језерске  
акумулације. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Ушће Тисовице. Мај 2022. Сасушене траке јаја обичне крастаче – последица нагло смањеног  
водостаја језерске акумулације. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Језеро. Јул 2022. Снижен водостај. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Секулићи. Орлова бара. Јул 2022. Локва је скоро потпуно пресушила. Нема водоземаца.  
Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 



 
 
Стеванетићи. Јул 2022. Исушена локва. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 
 



 
 
Доњи Божетићи. Исушена локва. Јул 2022. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 
 
 
 



 
 
Стеванетићи. Околина видиковца. Јул 2022.  Пластична и метална амбалажа  бачена испод  
дрвећа. Фото: Ј. Црнобрња-Исаиловић. 


