


НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

„Пећина Церемошња“ 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе – Геоморфолошки – спелеолошки 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

Споменик природе пећина Церемошња геоморфолошко – спелеолошки објекат сврстава се 

у III категорију као значајно природно добро. 

Према IUCN класификацији заштићених природних подручја, ово добро одговара трећој 

категорији: Category III – Natural monument/Natural Landmark – Природни споменик. 

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 

Ово природно добро није уписано у међународну листу. Међутим, пећина се налази на 

списку спелеолошких објеката Инвентара објеката геонаслеђа Србије. 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Споменик природе Пећина Церемошња је због своје очуваности као геоморфолошко-

спелеолошки објекат један од познатих и значајних пећина источне Србије. Церемошња је 

пећина понорског типа, коју је изградила понорница Стругарски поток. У Церемошњи се 

издвајају два хоризонта пећинских канала: старији - суви и млађи - водени хоризонт. 

Укупна дужина пећине износи 775, 5 метара а по дужини истражених пећинских канала у 

србији, налази се према спелеолошком Атласу Србије (1988) на 24 месту.  

У морфоспелеолошком погледу, у пећини Церемошња истичу се пет природних целина: 

Улазни канал, Арена, Понорска дворана, Андезитска дворана и Јужни канал. Природна 

целина Арена, амфитеатралног је облика, пречника од 40 m до 50 m, висине преко 20 m у 

чему се огледа њена изузетност која је на нашим просторима највећа. Над Ареном је 

наткривљена купола, обложена белим кристалним калцитом, са које висе бројни 

сталактити. Зидови су пресвучени калцитним и бигреним творевинама, саливима и 

драперијама. У Арени се налази најмонументалнији облик На вечној стражи, амблем 

пећине. Пећински стуб је изграђен од белог кристалног калцита. Пећина је уређена за 

туристе. Пећина је богата фосилном фауном и то: Ursus arctos(мрки медвед), Ursus 

spelaeus (пећински медвед),  Crocuta spelaea (пећинска хијена), Tetrao cf. Urogallus (велики 

тетреб) и др. Од представника пећинске фауне ово подземно станиште пружа уточиште 

једној врсти колеоптери, тј. врсти Bryazis scultrifons (Reitter), иначе ендему карпатско - 

балканског краса. 



ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Налази се у северозападном подножју Хомољских планина, у атару села Церемошња, по 

коме је добила име, у К.О. Церемошња, општина Кучево.  

ПОВРШИНА  

Укупна површина заштићеног природног добра износи 32,90 ha.  

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

За наведену површину изнад пећине и за простор у пећини успостављен је режим заштите 

II степена. 

УПРАВЉАЧ 

TOO Кучева 

Светог Саве 114 Кучево  

12240 Кучево 

012850666 

tokucevo@gmail.com 
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