
 
 

 

 

 

 

 



ВРСТА И НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА 
 
Споменик природе „Пећина Равна пећ“ 

 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  
 

Значајно природно добро – категорија III 

 
МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 
 

IUCN класифинација заштићених подручја: Category III – Natural Monument/Natural 

Landmark - Природни споменик. 

 

IUCN Листа националних паркова и заштићених подручја (United Nations List of 

National parks and Protected Areas): Не уписује се због мале површине (лимит: 1.000 ha 

за копнена подручја). 

 

ПРЕТХОДНИ ЗАШТИТНИ СТАТУС 

 
Пећина Равна пећ заштићена је Решењем број 225/49 Завода за заштиту природе и 

научно проучавање природних реткости НР Србије од априла 1949. године. Овим 

решењем осим пећине Равна пећ (тада Равна пећина), биле су обухваћене и 

Преконошка пећина, Голема дупка и јама Пропаст. Новим предлогом ревизије заштите, 

Преконошка пећина и Голема дупка се узимају као посебна целина за заштиту, што 

важи за пећину Равну пећ, док је јама Пропаст изузета из заштите. 

 

 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Равна пећ је сува, морфолошки једноставна пећина која одговара делу неког старог и 

великог пећинског система који је процесом саламања и засипања делимично уништен 

и фосилизован. На овим основама спелеолошка вредност пећине је велика посебно у 

смислу даљих спелеолошких истраживања и решавања проблема везаних за 

морфогенезу, седиментацију у овом објекту и друго. Посебна и изузетна вредност ове 

пећине је што је у њој откривена стеноендемична врста троглобионтске трехине 

Duvalius (Paraduvalius) winkleri Jeannel, 1923., за сада једино станиште ове врсте у 

свету. Осим ове ендемичне врсте у пећини је откривено и више инсекатских врста 

познатих и у другим  

 
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА 

 

Источна Србија, северна падина Сврљишких планина у западном делу према превоју 

Грамада (502 m), односно северни део морфолошке целине Костоловог камена (870 m), 

јужно од села Преконоге. Територија општине Сврљиг, атар села Преконога. 

 

 

ПОВРШИНА 



 

Површина значајног природног добра која је под заштитом износи 13 03 89 ha. 

 

Просторни оквир заштите:  

- Обухвата део западне падине суве долине меридијанског правца на падини 

Костоловог камена (870 m) на којој је улаз у Равну пећ и део дна ове долине. 

Око улаза граница заштите је западно око 200 m, северно 100 m, јужно око 300 

m и источно преко суве долине око 200 m. 

- Испод површине терена граница заштите обухвата све доступне делове пећине. 

У унутрашњости кречњачке масе ова граница је неодређена због засутости и 

делимичне фосилизације овог спелеолошког објекта. 

 

УПРАВЉАЧ 

 

Месна заједница Преконоге. 


