


НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

„Пећина Равништарка“ 

 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе - Геоморфолошки (спелеолошки) 

 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

Споменик природе „Пећина Равништарка“ геоморфолошки-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 – споменик природе.  

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 

Ово природно добро није уписано, нити се предлаже за упис у међународну листу. 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Споменик природе „Пећина Равништарка“ је посебно значајан због своје изузетностии 

очуваности као геоморфолошки – спелеолошки објекат  

Споменик природе „Пећина Равништарка“ је посебно значајан због своје изузетности и 

очуваности као геоморфолошки – спелеолошки објекат у Источној Србији. Специфичност 

овог споменика природе огледа се у следећем:  

- Речна пећина, са углавном сталним током. Може пресушити само изузетно сушних 

година, али то не траје дуго; 

- Улаз у пећину је на простору старе букове шуме што укупном простору даје 

посебне пејзажне и естетке вредности; 

- Пећина је веома богата зидним и таваничким пећинским накитом, врло 

инспиративним, тако да је именован већи број појединачних експоната или 

развијених композиција. Као проточна пећина, сиромашна је подним пећинским 

накитом – сталагмитима; 

- Пећина расолаже једносмерном туристичком стазом, што омогућава несметано 

кретање туриста, без задржавања и чекања. Улаз је у шуми, с једне стране 

кречњачке преграде, у којој се налази пећина, а излаз је са друге стране пречаге.  

Поред наведених вредности, пећина је станиште слепих мишева.  

 



ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Природно добро „Пећина Равништарка“ налази се у Источној Србији, у сливу реке 

Кучајне, на територији општине Кучај, катастарска општина Равниште. 

ПОВРШИНА  

Укупна површина заштићеног природног добра „Пећина Равништарке“ износи 5,9548 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 

12240 Кучево 

012850666 

tokucevo@gmail.com 
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