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НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА
ТУНЕЛСКА ПЕЋИНА ПРЕРАСТ У КАЊОНУ ЗАМНЕ
ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА
Споменик природе – Геоморфолошки, спелеолошки.
Спелеолошки објекат типа тунелске пећине.
КАТЕГОРИЈА
ПРИРОДНОГ
ДОБРА
ПРЕМА
КЛАСИФИКАЦИЈИ
НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ (IUCN)
Природно добро „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“, сврстава се у I (прву)
категорију - заштићено подручје међународног, националног, односн изузетног
значаја, на основу аутентичности, репрезентативности, пејзажне атрактивности и
очуваности добра.
IUCN класификација заштићених подручја: Category III – Natural Monument/Natural
Landmark – Природни споменик. Природним добром се управља ради заштите
специфичних морфолошких и генетских одлика, односно интегралне заштите предела
у којој се ова појава јавља.
МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА
Природно добро нема међународни статус.
ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
Тунелска пећина Прераст у кањону Замне је права тунелска речна пећина са сталним
речним током. Настала је подземним флувио-крашким усецањем Замне, што је у
одмаклој фази еволуције омогућило настанак процеса обрушавања, чиме су у пећини
отворене две вигледи. Пећина представља јединствен и једноставан пећински канал
дужине 155 m, велике висине и ширине, у чијем поду је речно корито Замне. Због две
велике вигледи ова тунелска пећина је целом дужином под дневном светлошћу.
Захваљујући постојању вигледи, на улазу и на излазу, пећински тунел има изглед једне
огромне прерасти. Вигледи су удаљене једна од друге око 70 m. Пећински канал
између прерасти још нема карактер кречњачког лука који је карактеристичан за
прерасти. У данашњем стадијуму морфолошке еволуције, пећина на реци Замни још не
представља праву прераст, али је на путу да то постане. Може се закључити да је
велика тунелска пећина Прераст на реци Замни јединствени облик подземне крашке
морфологије источне Србије, класичан пример почетне фазе стварања прерасти
урушавањем таванице речне пећине. Поред тунелске пећине Прерасти значајни
елемeнт природне средине је и кањон Замне са значајним биолошким диверзитетом
флоре и фауне који чини јединствени природни оквир овог природног добра
геоморфолошког карактера.
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА
Природно добро Споменик природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“ налази
се у источној Србији, на источној страни Дели Јована, на реци Замни, притоци Дунава
у Неготинској крајини. Припада општини Неготин, катастарским општинама Плавна и
Штубик.

ПОВРШИНА
Површина простора која је стављена под заштиту као „Тунелска пећина Прераст у
кањону Замне“ износи 39 ha 50 a 00 m².

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
Имајући у виду карактер и природне вредности, циљеве заштите и намену Споменика
природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“, а према члану 35. Закона о
заштити природе одређује се II (други) степен заштите на целом подручју, 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.“
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