НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА
Промуклица
ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА
Споменик природе – Хидрогеолошки
Разбијени крашки извор интермитентног начина истицања са секундарног изворишта.
КАТЕГОРИЈА
ПРИРОДНОГ
ДОБРА
ПРЕМА
КЛАСИФИКАЦИЈИ
НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ (IUCN)
Природно добро Споменик природе „Промуклица“ сврстава се у I категорију – природно
добро од националног, односно изузетног значаја, на основу изузетне аутентичности,
аутохтоности, репрезентативности, разноликости, интегралности, пејзажне атрактивности
и очуваности добра.
IUCN класификација заштићених подручја: Category III – Natural Monument/Natural
Landmark – Природни споменик. Природним добром се управља ради заштите
специфичних хидролошких одлика, односно интегралне заштите предела у којој се ова
појава јавља.
У складу са Уредбама о еколошкој мрежи подручје извора Промуклице у оквиру долине
Видрењака као део еколошке мреже, припада одабраном подручју за дневне лептире у
оквиру рубног дела Пештера (РВА 037).
ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
Интермитентни извор Промуклица представља једну од ретких појава овог типа у
југозападном делу Србије. Одликује се специфичним, чак јединственим начином
појављивања. Има два интермитентна извора и један сталан извор. Интермитентни извори
имају различите режиме рада - истицања и мировања, по чему је Промуклица јединствена
у Србији и има нарочити значај у науци.
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА
Југозападна Србија, територија општине Тутин, К.О. Островица, атар села Островица.
ПОВРШИНА
Укупна површина Споменика природе „Интермитентни извор - Промуклица“ износи
7.20,81 ha.

Простор који обухвата саму потајницу Промуклицу и њену непосредну околину, затим
део клисурастог сужења реке Видрењак и речне терасе овог тока, представља комплекс
хидролошких и морфолошких објеката посматраног простора. Знатна разноликост
хидролошких, али и морфолошких облика, сконцентрисаних на релативно малом
простору, уз изузетну појаву Промуклице са специфичним начином истицања, чине овај
комплекс јединственим у југозападној, али и Србији у целини.
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
Полазећи од вредности и значаја Промуклице као специфичног хидролошког или
хидрогеолошког природног добра у складу успостављен је режим заштите II степена на
површини терена, непосредно око извора Промуклице.
УПРАВЉАЧ
ЈП "Србијашуме", Нови Београд.

