
 
 



НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  
 

„ПЕТРЛАШКЕ ПЕЋИНЕ“ 

 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА 

 

Споменик природе – спелеолошки  

 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА НАЦИОНАЛНОМ 

ЗАКОНОДАВСТВУ 

Категорија II – Заштићено подручје регионалног, односно великог значаја 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА IUCN 

 

Категорија III: Споменик природе или појава 

 

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА  

 

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

parks and Protected Areas): Не уписује се због мале површине (испод 1000 ha).  

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

предлагање. 

 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Петрлашке или Одоровачке пећине представљају групу блиских спелеолошких објеката на 

западном ободу Одоровачког карстног поља (јединог карстног поља и источној Србији) и 

представљају типичан карстни склоп обода карсног поља. 

Петрлашка пећина је хоризонтални подземни вијугав карстни облик са пространим 

дворанама препуним пећинског накита у коме преовлађују различите форме сталактита. 

Укупна дужина пећине износи 468 m.  

Тмна Дупка је рачваст, субхоризонталан, десцедентан подземни канал познате дужине 

170 m. Присутне су интересантне форме пећинског накита, углавном салива и бигрених 

кадица.  

Данчулица је кратак, 108 m дугачак, хоризонталан, релативно простран подземни карстни 

канал са два уска улаза. Испуњена је великом количином веома атрактивног пећинског 

накита, због чега и има други назив Кристална Дупка. 

Оџина Дупка је хоризонталан карстни канал дужине 150 m, типа звекаре са бунарастим 

јамским (вертикалним) улазом висине 15 m. 

Испред улаза у Петрлашку пећину налазе се активни понор Одоровачке реке и 

повремени понор Борејина пећ, који представља пећински канал 25 m дужине.  

У непосредној околини Тмне Дупке, као део целине, налази се кратак и узан хоризонталан 

спелеолошки објекат Недељина Дупка, дужине 68 m. 

Петрлашка група пећина је станиште 8 врста артроподске фауне. Једна је ретка 

(Paranemastoma bureschi), једна стеноендемит (Typhloiulus/Typhloiulus/nevoi) а једна 



представља нову врсту за фауну Србије (Quedius/Raphirus/boopoides).  У пећинама има 

фосилних остатака фауне и археолошких артефаката. 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА 

 

Источна Србија, територија општине Димитровград, атари села Петрлаш и Одоровци. 

 

ПОВРШИНА  

Површина простора који се предлаже за заштиту износи: 18.99.83 хектара. Просторни 

оквир заштите: Непосредна околина улаза у пећине, њихова залеђа и понор са околином. 

Обухвата површине 94 катастарске парцеле на територији КО Петрлаш, од тога 92 

катастарске парцеле у целини и делове две парцеле. 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

На читавом простору који се предлаже за заштиту неопходно је успоставити режим 

заштите II степена.  

УПРАВЉАЧ 

 

ЈП Спортско туристички центар „Димитровград“ из Димитровграда. 

 

 


