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III категорија – заштићено подручје локалног значаја.
Категорија III: Споменик природе или природно обележје
МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА
Споменик природе „Јовачка језера“ за сада нема међународни статус.
ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
Подручје Јовачких језера је простор стабилисаног клизишта из фебруара 1977. године. У
генетском смислу Јовачка језера су урвинска или језера на клизишт настала у удубљењима
клизне масе (lanslides lakes). Овог типа су језера Жилевје, Русимово, Црквено, Мало и
Живково језеро, док највеће, Јовачко језеро одговара подтипу језера насталог
преграђивањем речног корита клизном масом (lanslidedammed lakes). Јовачка језера чине
скупину од шест већих урвинских језера и више забарених површина у оквиру
некадашњег клизишта по чему су редак пример стабилисаних или сачуваних језера на
клизишту. Као специфичан и редак генетски тип, уврштена су на списак Инвентара
геонаслеђа Србије (2005, 2008). Биодиверзитет подручја представљен је са 77 таксона
васкуларне флоре, распоређених у оквиру 36 фамилија (61 род). На овом подручју
развијене су ретке мезофилне мешовите и хигрофилне шуме које местимично покривају
подручје
клизишта. Утврђено је постојање 19 врста херпетофауне са посебно значајним налазом
строго заштићене врсте дугоногог мрмољка (Trirurus karelinii) и барске корњаче
(emysorbicularis), односно 12 врста риба у језерима и Јовачкој реци. Подручје Јовачких
језера као део националне еколошке мреже припада одабраном подручју за дневне
лептире (планина Кукавица, PBA 18) где је констатована 81 врста лептира (Jakšić P., 2008).
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ПОВРШИНА
Укупна површина Споменика природе „Јовачка језера“ износи 53 ha 12 a 88 m2.
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
На подручју Споменика природе „Јовачка језера“ издвајају се посебне просторне целине,
режими заштите II и III степена, у зависности од природних вредности, антропогених
утицаја, потребних мера заштите и очувања, као и могућности коришћења и развоја.
Подручја под режимом заштите II степена заузимају укупну површину од 36 ha 06 а 97 m2
(67,89% укупно заштићене површине), и налазе се на два изолована локалитета унутар
природног добра. Локалитети који су укључени у овај режим заштите означени су као:
„Језеро Жилевје и Русимово језеро“ и „Црквено, Мало и Живково језеро“. Подручје под
режимом заштите III степена заузима укупну површину од 17 ha 05 а и 91 m2 (32,11%
укупно заштићене површине) и обухвата територију која одговара простору око највећег
урвинског језера – „Јовачко језеро“.
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