
 



НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Клисура Осаничке реке 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

III (трећа) категорија – значајно природно добро 

Category V – (Protected landscape) - Пета категорија 

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 

Споменик природе „Клисура Осаничке реке“ за сада нема међународни статус.  

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Узводно од села Осаница долина Осаничке реке је усечена у кречњаке и овде има одлике 

клисуре. Управо ова карактеристика са више геоморфолошких облика (најзначајнија је 

свакако тунелска пећина) и крашким хидролошким појавама представља значајан 

геоморфолошки објекат. Велика старост клисура и кањона у источној Србији и мале 

промене климе на овим подручјима за време глацијације условили су чињеницу да они 

представљају праве рефугијуме у којима су се очувале значајне биљне заједнице. Наравно, 

њихов значај се не огледа само у очувању реликтне вегетације – терцијених реликата и 

ендемореликата, већ и бројних врста субмедитеранског флорног елемента. Осим тога, 

клисуре и кањони представљају уточиште за многе ретке популације, карактеристичне 

биотипове и екотипове врста који се јављају у зависности од специфичних карактеристика 

појединих локалитета. Значај клисуре Осаничке реке огледа се и у томе што се шумска 

вегетација разликује од околне шумске вегетације, коју махом карактеришу заједнице 

савременог типа, као и због појаве трајне деградације и уништавања природне шумске 

вегетације изван ових рефугијума претварањем у пашњаке и пољопривредно земљиште. 

Присуство 166 биљних врста чини Споменик природе „Клисура Осаничке реке“ важним 

са аспекта ботанике. Иако је река браном одвојена од слива Млаве, врло је битно 

присуство аутохтоних врста риба (поточна пастрмка, поточна мрена, пијор). Наиме, 

постојање физичке баријере спречило је мешање поменутих врста са алохтоним врстама 

које су у слив Млаве унете планским или непланским порибљавањима и очување 

аутохтоног генетског наслеђа риба. 

 



ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе се налази у северо-западном делу општине. Административно, 

заштићено природно добро налази се у К.О. Осаница, општина Жагубица.  

ПОВРШИНА  

Укупна површина Споменика природе „Клисура Осаничке реке“ за наведено подручје 

износи 30 ha 44 a 45 m2.  

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

Цела површина је у режиму II степена заштите.  

УПРАВЉАЧ 

ЈКП Белосавац, Жагубица. 


