
 



НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

„БАРАНИЦА – ПАЛЕОНТОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ“ 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе - геолошко-палеонтолошко-археолошки 

Уписан je у Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005): Пећина Бараница – Спелолошки 

објекти геонаслеђа (Пећине, ред. бр. 55.). 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

Валоризацијом констатованих вредности, предложено подручје „Бараница – 

палеонтолошки локалитет“ категорише се као заштићено подручје регионалног, односно 

великог значаја - II категорије. 

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 

Бараница представља карактеристичан палеонтолошки локалитет за сагледавање 

разноликости фосилне фауне на територији Централног Балкана за време горњег 

плеистоцена (ледено доба). На основу досадашњих истраживања и обављених анализа 

пронађених остатака фауне, констатовано је да је Бараница, по броју откривених врста из 

горњег плеистоцена (последње глацијације), наш најбогатији пећински локалитет. У 

четири геолошка слоја пронађено је око 40 врста крупних и ситних сисара, од којих 19 

врста глодара, затим већи број птица, гмизаваца и осталих нижих кичмењака (вертебрата). 

Поред бројних палеонтолошких налаза који су од изузетног значаја за изучавање 

плеистоценске сисарске фауне у Србији, откривени су и горњопалеолитски артефакти 

кремена и другог оруђа што нам указује на присуство човека. Бараница као 



палеонтолошки локалитет представља и веома значајно археолошко налазиште, што овом 

природном добру даје јединственост у сродним појавама у Србији. 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Територија града Књажевца, општина Књажевац, катастарска општина Жуковац. 

ПОВРШИНА  

Површина простора споменика природе који се предлаже за заштиту износи: 0.7192 ha. 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

На укупној површини утврђен је режим заштите II (другог) степена. 

УПРАВЉАЧ 

Туристичка организација општине Књажевац. 


