
 



НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Бледерија 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе – хидролошко–геоморфолошки 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

II (друга) категорија – Заштићено подручје регионалног, односно великог значаја. 

Категорија lll: Споменик природе или појава (Natural Monument or feature) 

Заштићена подручја су издвојена у циљу заштите одређеног споменика природе, који 

може бити облик у рељефу, подводни гребен, подводна пећина, геолошка појава попут 

пећине или чак живи феномен, као што је неки прастари облик вегетације. Ова заштићена 

подручја су углавном прилично мале површине, али често имају велику туристичку 

вредност (Dudley, 2008). 

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 

На малом простору од непуних 400 ha, обухваћеног сливом Бледерије груписало се 

изузетно богатство и разноврсност облика геодиверзитета: извориште Бледерије, које је 

разбијеног типа са 4 места истицања–врела; два акумулативна водопада, од којих 

низводнији висине око 7m, због своје лепоте и богатства воде представља објекат 

хидролошког наслеђа Србије, велика акумулација бигра развијена у доњем току 

Бледерије; врелска пећина Соколовица, са истоименим повременим врелом гравитационог 

типа и периодским током који је низводно од локалитета „Град“ до састава са токовима 

Суваје и Бледерије усекао живописну кречњачку клисурицу, са неколико изразитих 

сужења и слапова. Све то у комплементарности са интересантним биљним и 

животињским светом и фрагментарно очуваном шумском вегетацијом, чини ово подручје, 

„стешњено“ између обронака Мироча и обале Дунава, јединственим у Србији. 

 

 



ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Североисточни део средишње Србије – регија дунавски Кључ (југозападни обод), 

југозападно од Кладова, са десне стране дунавске магистрале Кладово–Неготин 

југоисточни обронци планине Мироч, атар села Река. Територија општине Кладово (К.О. 

Река и К.О. Брза Паланка). 

ПОВРШИНА  

Површина простора који се предлаже за заштиту: 398.86.65 ha 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

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

природе „Бледерија“, а према члану 35. Закона о заштити природе одређује 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.“ 

 


