
 



НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

„РАЈКОВА ПЕЋИНА“ 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе – геоморфолошки (спелеолошки) 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУПРИРОДЕ (IUCN)  

IUCN класификација заштићених природних 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 & Protected Areas). 

На основу Инвентара објаката геонаслеђа Србије, природно добро Рајкова пећина је 

објекат геонаслеђа балканског значаја, чека се верификација Европске асоцијације за 

конзервацију геолошког наслеђа – ProGEO. 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

У изворишту Малог Пека, на невеликој површини кречњачког слоја, дебљине 100 m, 

развијено је веома много спелеолошких објеката. Кроз кречњачки слој пробијају се воде 

понорница Рајкове, Јанкове и Паскове реке. Поменуте реке изградиле су веома сложене 

пећинске системе канала и дворана, богате пећинским накитом. Рајкова река изградила је 

два хоризонта пећинских канала: виши – суви и нижи – хидролошки активни. Укупна 

дужина истражених пећинских канала у хидрографском систему Рајкове пећине, износи 

2.304 метра. Од тога, сувом хоризонту припада 1.174 метра, а речном 1.130 метара. 

Рајкова пећина се истиче лепотом и богатством накита пре свега изразито белих, 

искричавих сталактита, сталагмита, стубова, бигрених салива и других форми, који се 

јављају у мало пећина у Србији. 

Пећина је станиште слепих мишева, а и палеонтолошки локалитет фосилне фауне: Ursus 

spelaeus (пећински медвед), Sus scrofa (дивља свиња), Cervus elaphus (јелен). 

У границама природног добра, поред Рајкове пећине постоје и друге морфолошке и 

хидролошке вредности: Паскова пећина, Јанкова пећина, понор Рајкове и Паскове реке, 

летња позорница (некадашњи понор Паскове реке), суве долине Рајкове и Паскове реке, 

кршевите литице, дубоке вртаче, почетак реке Малог Пека. Сви наведени крашки облици 

налазе се у мешовитој шуми букве, храста и јавора.  



Због изузетног крашког богатства и разноврсности Лазаревић (2004) сматра да би 

наведени простор могао представљати и геопарк у малом. 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Природно добро Рајкова пећина налази се у источној Србији, на територији општине 

Мајданпек. 

ПОВРШИНА  

Укупна површина затићеног природног добра „Рајкова пећина“ износи 137 93 64 ha. 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

У оквиру границе заштићеног споменика природе „Рајкова пећина“, како је студијом 

предвиђено (површински и унутрашњи део пећине), неопходно је успоставити режим 

заштите II степена.  

УПРАВЉАЧ 

ТОО Мајданпек  

Краља Петра I бб 
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