
 



НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

„Лесни профил Капела у Батајници“ 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе 

Уписан je у Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005): Сремска лесна зараван - листа 

Објеката геоморфолошког наслеђа (Еолски рељеф, ред. бр. 7.). 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

Валоризацијом констатованих вредности, предложено подручје „Лесни профил Капела у 

Батајници“ категорише се као заштићено подручје III категорије. 

Трећа категорија – Споменик природе или обележје 

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 

IUCN Листа националних паркова и заштићених подручја (United Nationas List of National 

parks and Protected Areas): Не уписује се због мале површине (испод 100 ha). 

Листа светске баштине (World Heritage List) и друге међународне листе: нема основа за 

предлагање. 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Лесно-палеоземљишне секвенце формиране током последњих 5 глацијално-

интерглацијалних циклуса представљају један од најкомлетнијих палеоклиматских архива 

на европском континенту током последњих, приближно 620.000 година. На основу тога, 

могуће је извршити дефинисање времена лесних и палеоземљишних секвенци лесног 

профила Капела, као и корелацију са осталим лесно-палеоземљишним секвенцама лесних 

заравни Подунавља чиме се употпуњују знања из области геоморфологије, 

палеоклиматологије, палеогеографије, палеонтологије и седиментологије. Дужина 

профила Капела у Батајници износи око 250 m, а висина отвореног дела око 40 m. 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Лесни профил Капела код Батајнице налази се 15 km северозападно од Београда на стрмој 

десној обали Дунава. Војводина-Срем, источно-североисточно од насеља Батајница, обала 

Дунава између 1184 km и 1185 km од ушћа. Територија градске општине Земун, 

катастарске општине Батајница, град Београд. 

 



ПОВРШИНА  

Површина простора споменика природе „Лесни профил Капела у Батајници“ који је 

стављен под заштиту износи: 5 ha 41 ar 74 m2. 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

Имајући у виду карактер и природне вредности, циљеве заштите и намену Споменика 

природе „Лесни профил Капела у Батајници “, а према члану 35. Закона о заштити 

природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10) на укупној површини природног 

добра успоставља се II (други) степен заштите, у коме се „активна заштита, спроводи на 

заштићеном подручју или његовом делу са делимично измењеним екосистемима великог 

научног и практичног значаја и посебно вредним пределима и објектима геонаслеђа.“ 

УПРАВЉАЧ 

Удружење Еколошки покрет Земун, Земун. 


