
 



НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

 

„Земунски лесни профил“ 

 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

 

Валоризацијом констатованих вредности, предложено подручје „Земунски лесни профил“ 

категорише се као заштићено подручје III категорије.  

 

Уписан je у Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005): Сремска лесна зараван - листа 

Објеката геоморфолошког наслеђа (Еолски рељеф, ред. бр. 7.). 

 

Трећа категорија – Споменик природе или обележје 

 

Категоријом III заштићених подручја издвајају се и штите одређенe природне вредности и 

добра, која могу бити рељеф, морска хрид или пећина, геолошке појаве (фосилна 

лежишта, геолошки профили, спелолошки објекти, водопади и др.) или живе форме 

(шума, парк шума, паркови, појединачнa стабала и др.). Ово су најчешће мала подручја по 

површини и обично веома атрактивна за посетиоце. 

 

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 
 

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

parks and Protected Areas): Не уписује се због мале површине (испод 100 ha). 

 

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

предлагање. 

 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Земунски лесни профил представља типични сувоземни лес. Дужина отвореног дела 

лесног профила у Земуну износи око 114 m, а висина око 30 m узимајући део подине 

прекривен одроњеним материјалом. На профилу је регистровано четири хоризоната леса и 

четири хоризоната фосилног земљишта - погребене земље, ствараних за време 

интерглацијала - топлијих интервала леденог доба. На основу тога, могуће је 

континуирано пратити развој лесних творевина у последњих скоро милион година, као и 

датовање времена лесних и палеоземљишних секвенци.  

 



Земунски лесни профил представља један од карактеристичних профила развоја лесних 

наслага у Србији и има посебан научни значај. 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

 

Земунски лесни профил налази се 6,6 km северозападно од центра Београда на стрмој 

десној обали Дунава. Територија града Београда, општине Земун, катастарска општина 

Земун 02-Горњи град. 

 

ПОВРШИНА  

Површина простора споменика природе који је стављен под заштиту износи: 0 ha 77a 

91m2. 

 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

Имајући у виду карактер и природне вредности, циљеве заштите и намену Споменика 

природе „Земунски лесни профил“, а према члану 35. Закона о заштити природе на 

укупној површини природног добра успостављају се II (други) степен заштите, у коме се 

„активна заштита, спроводи на заштићеном подручју или његовом делу са делимично 

измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја и посебно вредним 

пределима и објектима геонаслеђа.“ 

 

УПРАВЉАЧ 

 

Удружење Еколошки покрет Земуна, Земун. 


