


НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

„Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској стени“ 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе  

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

Природно добро од великог значаја – категорија II. 

Ранг вредности: Природна добра националног значаја. 

Природно добро представља геонаслеђе по Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005) – 

Објекти неотектонске активности (ред.бр. 13) и Објекти петролошког наслеђа (ред.бр. 8). 

Водопад под Мокрањском стеном је због својих природних вредности, очуваности и 

лепоте један од потенцијалних објеката хидролошког наслеђа Србије. 

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 100 ha). 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Простор који обухвата средњи ток Сиколске реке, кратку клисуру, односно сутеску са 

сувом долином и водопад, представља хидролошко-морфолошки комлекс. Постоји велики 

број брзака и каскада са слаповима, који се на самом водопаду рачвају и више кракова. 

Испред одсека водопада, наилази се на бројне облике каменица и шкрапа (свих облика и 

стадијума старости, са отокама и без њих) насталих на стенама које штрче изнад воде.  

Наилазећи на амбис, река се у два крака стропоштава ка подножју и малом језеру 

формираном у преиздубљеном делу. Укупна висинска разлика свих каскада и водопада је 

19 м, а последњи водопади на одсеку су 5 м висине. Сагледавајући и вреднујући укупну 

појаву дивље и теко проходне клисуре и спектакуларних близаначких водопада на њеном 

изласку, може се рећи да је то редак и изузетно вредан феномен у природи Источне Србије 

и да по степену атрактивности, уникатности и високе естетичности представља изворну и 

реперезентативну вредност геоморфолошког и хидролошког наслеђа Србије и да је као 

такву треба заштитити. 



ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Источна Србија, побрђе Тимочке крајине, јужно од Неготина, на кречњачком блоку 

издигнутом по локалном раседу. Територија општине Неготин, атар села Мокрање. 

ПОВРШИНА  

Површина простора који је стављен под заштиту: 22.34.96 ha. 

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

предлагање. 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

На простору који ставен под заштиту, успостављен је, у складу са чланом 49. Закона о 

заштити животне средине, режим заштите II степена. 

УПРАВЉАЧ 

ЈП "Србијашуме", Нови Београд. 


