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НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе „Ресавска пећина“ 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

Природно добро од изузетног значаја – Категорија I. 

Ранг вредности: Природна добра националног значаја. 

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

Landmark – Природни споменик. 

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 

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

Parks and Protected Areas): Не уписује се због мале површине (испод 1.000 ha). 

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

предлагање. 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Пећина – подземни крашки облик са изузетним богатством и разноврсношћу форми 

кристалних украса, најзначајнија туристичка пећина у Србији. 

Ресавска пећина спада у ред најзначајнијих и најлепших спелеолошких објеката Србије по 

богатству и разноврсности форми кристалних украса. Истовремено, она представља 

подземни облик краса од посебног научног значаја с обзиром на морфолошка и 

хидрографска питања везана за њен настанак и морфолошку еволуцију. 

Разгранати пећински канали са великим дворанама развијени су у три нивоа. Укупна 

дужина канала износи 447 m. Основне целине пећине су Улазна дворана, Главни канал, 

Кристална дворана, Бобанова дворана, Концертна дворана, Корални канал итд. 

Сви делови пећине су богати кристалном калцитном орнаментиком. Заступљене су готово 

све врсте пећинских украса изузетно китњастих форми, од масивних стубова, сталагмита 

и сталактита, до коралних израслина на зидовима канала и малих кадица са перлама на 

пећинском дну. 

У пећини се налази и веома интересантна фауна. Од каверниколних зглавкара (Arthropoda) 

из ове пећине су познате две врсте троглофилних паукова, Porthhomma convexus и 

Centromerus prope dacicus, троглоксена псеудошкорпија Neobisium prope carpaticum и 

троглобионтски гујин чешаљ Serbosoma kucajensis, који је стеноендемит Ресавске пећине.  



Ресавска пећина је прва туристичка пећина у Србији. Уређена је и отворена за посетиоце  

1972. године, од када је синоним спелеолошког туризма у Србији.  

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Источна Србија, Горња Ресава, Дивљаковачко поље, испод венца Бабине главе. 

Територија општине Деспотоац, атар села Јеловац. 

ПОВРШИНА  

Површина простора који стављен под заштиту: 10,87 ha. 

Просторни оквир заштите: Непосредна околина пећине, на падини која се спушта са неких 

120 метара изнад пећинског улаза до дна Дивљаковачке увале. 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

Ресавска пећина и простор у њеној околни који је стављен под, у целини има статус 

споменика природе на коме је у складу са чланом 49. Закона о заштити животне средине 

успостављен режим заштите II степена који подразумева „ограничено и строго 

контролисано коришћење природних богатстава док се активности у простору могу 

вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра без 

последица по његове примарне вредности“. 

УПРАВЉАЧ 

ЈП „Ресавска пећина“ 

Церска 3  

35213 Деспотовац 

resavskapecina@gmail.com 
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