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ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ
''СТАБЛО ЦРВЕНОЛИСНЕ БУКВЕ У ОМОЉИЦИ''
2016-2021 ГОД.
-ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА - III КАТЕГОРИЈА-

 Увод
1.
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3.
4.
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6.
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8.

Полазне основе за израду плана и програма
Основне карактеристике и вредности споменика природе
Опис и положај споменика природе
Површина и границе споменика природе
Статус и врста споменика природе
Оцена стања животне средине заштићеног подручја
Фактори угрожавања заштићеног подручја
Циљеви и концепција очувања, заштите и развоја споменика природе

 ''Стабло црвенолисне букве у Омољици''
 Просторна идентификација планских намена и режима коришћења
земљишта
 Планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности,
развоју и уређењу простора
 Планиране активности на промоцији вредности заштићеног подручја
 Финансирање програма

1. Полазне основе за израду Плана и Програма
План заштите и развоја природног добра ''Стабло црвенолисне букве у Омољици'' који је
сврстан у III категорију као заштићено подучје локалног значаја, рађен је на основу:


члана 5, 6, 9, 11, 14, 17, Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС''
бр.66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95)



члана 21. става 11. Статута града Панчева (''Сл. Лист града Панчева" бр. 8/2008 i
4/2009).



Одлуке о заштити споменика природе ''Стабло црвенолисне букве у Омољици'' од 12.
фебруара 2016. године, "Службени лист града Панчева" број 04/2016, усвојене
12.фебруара 2016.год.



На основу Услова за заштиту природе за потребе израде Плана и Програма управљања,
заштите и развоја заштићеног природног добра ''Стабло црвенолисне букве у Омољици''
за период од 2016.- 2021.год., бр.03-726/2 од 28.04.2016.год. а на основу захтева
стараоца (ЈКП ''Зеленило'' Панчево) бр.92-1669/2015 од 05.04.2016.год. упућеног
Покрајинском заводу за заштиту природе.



На основу система финансирања – извори и висина средстава потребних за развој и
заштиту.

2. Основне карактеристике и вредности споменика природе
(Fagus sylvatica L.cv."Purpurea" - црвенолисна буква)
Европска или обична буква - Fagus sylvatica распрострањена је лишћарска врста у
Европи а настањује области на надморским висинама између 100 и 200 м.н.в.
Шуме букве су најраспрострањеније у Србији. Најзаступљенија је Fagus moesiaca мезијска буква.
Европска буква се карактерише сивом, глатком и танком кором дебла.
Листови су јајастог или елипсастог облика 5-12 цм дуги и 3-8 цм широки, сјајни.
Стабло достиже висину до 30 м а пречник стабла до 2 м.
Цвета истовремено са листањем, у априлу-мају.
Корен је добро развијен, средњедубок или плитак.
Мушки цветови су скупљени у кугласте цвасти које висе на кончастој петељци. Женски
цветови се формирају на кратким петељкама.
Плодови, буквице, сазревају у септембру-октобру. У купули се налазе по два плода
смеђе боје, троугластог облика. Буква је отпорна на дејство ветрова а осетљива је на
касне мразеве.
Размножава се семеном и вегетативно.

3. Опис и положај споменика природе
Положај споменика природе
Споменик природе "Стабло црвенолисне букве у Омољици" налази се у
насељеном месту Омољица, на Тргу Светог Саве, у центру насеља. Насеље
Омољица припада општини Панчево.
Од града Панчева Омољица је удаљена 16 км.
Стабло црвенолисне букве (Fagus sylvatica L.cv."Purpurea") налаз и се на
јавној зеленој површини - парку, на Тргу Светог Саве на катастарској парцели
1188 КО Омољица. Носилац права коришћења земљишта је град Панчево.
Споменик природе се налази на око 78 м.н.в.
Клима овог дела Војводине је умерено - континентална, панонска клима семиаридног
типа. Средња годишња температура ваздуха износи око 13°С.
Панчево са околином се налази у I климатском рејону континенталне климе, а по
климатској рејонизацији у Војводини припада територији одређених климатских
специфичности – Јужни и југоисточни Банат I-2.

Локација споменика природе

 Антропогене карактеристике заштићеног природног добра

Стабло црвенолисне букве налази се у центру насеља Омољица, у парку за који се
предпоставља да датира из 1894. год.
Црвенолисна буква је лоцирана у средини парка, на свега 260 м удаљености од
Парка природе "Поњавица".
У парку је окружена стаблима липе (Tilia tomentosa), источне тује (Thuja orientalis),
дугоигличаве јеле (Abies concolor), бреза (Betula pendula), обичне смрче (Picea abies),
америчког платана (Platanus occidentalis), црвенолисне шљиве (Prunus pissardii),
дивљег кестена (Aesculus hippoastanum), горског јавора (Acer pseudoplatanus) и др.
Предпоставка је да је стабло букве посађено приликом оснивања парка заједно са
липама по ободу парка.
Две најстарије липе у парку значајно су оштећене због присуства трулежи унутар
дебла.

Слика1.и 2. Трулеж једног од најстаријих стабала липе у парку
Околину парка чине основна школа "Доситеј Обрадовић", дом културе "Вук
Караџић", пошта, месна заједница "Омољица", Храм рођења Пресвете Богородице.

4. Површина и границе споменика природе

Површина овог Споменика природе укључује стабло црвенолисне букве као и
простор од 4579 м² у њеној околини.
На целој површини утврђен је режим заштите III степена.
Стабло се налази на кат.парцели бр. 1188.
Почетна тачка границе заштите је 1188/1147, затим иде на исток границом парцела
1188 и 1187 до крајње источне међне тачке парцеле 1188 и 1190, затим скреће десно
на југ границом парцела 1188 и 1190 до тачке 1188/1190/1147, затим скреће на
северозапад десно и иде границом парцела 1188 и 1147 до почетне тачке границе
заштите.

5. Статус и врста споменика природе
Споменик природе ''Стабло црвенолисне букве у Омољици'' очувано је стабло
европске букве црвенолисног култивара (Fagus sylvatica L.cv."Purpurea"), изузетног
изгледа и процењене старости око 120 година.
Култивар букве са црвеном бојом листова није често виђен на зеленим површинама
Панчева и околине.
Крошња стабла је симетрична, листови карактеристичне, тамноцрвене боје током
вегетационог периода.
Морфолошке карактеристике:





висина стабла
пречник крошње
висина дебла до прве живе гране
обим дебла на 1,30 м

21,90 м
22,00 м
2,50 м
3,28 м

6. Оцена стања животне средине споменика природе
Подручје на коме се налази Споменик природе "Стабло црвенолисне букве у
Омољици" изложено је повременом аерозагађењу које проузрокује хемијска
индустрија са делимично застарелом технологијом производње. Три фабрике
хемијске индустрије ("Азотара", "Петрохемија" и "Нис-Газпромњефт") налазе се на
излазу из града Панчева према Старчеву и Омољици. Правац доминантних ветрова
не иде у прилог околним насељима када је распростирање загађења у питању.
У непосредој близини индустрије према Панчеву налазе се зелени заштитни
појасеви "Војловица" и "Топола" у којима су сађене различите врсте четинарских и
лишћарских врста. Значајно отпорнијим су се показали лишћари док се четинари
углавном суше (делимично због загађења, делимично проузроковано лошим водним
режимом земљишта).
Надлежне службе Града Панчева контролишу квалитет ваздуха на неколико мерних
места: у Панчеву у ул.Цара Душана, код Ватрогасног дома и у Војловици. Такође,
још једно мерно место налази се у насељеном месту Старчево.
У Студији заштите Споменика природе приказане су табеле граничних и измерених
вредности азот-моноксида, азот-диоксида и сумпор-диоксида у 2014.години.
Мерно место се налази 13 км удаљено од заштићеног природног добра.

Према приказаним подацима а на основу Уредбе о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха (Сл.Гласник РС бр.11/2010), измерене вредности имају
средње вредности и не представљају фактор угрожавања заштићеног природног
добра.

7. Фактори угрожавања заштићеног подручја
Фактори који угрожавају или потенцијално угрожавају Споменик природе "Стабло
црвенолисне букве у Омољици" су:







процес смањења зелене површине на којој сте стабло налази
непланско уређење исте
изостанак спровођења мера неге и заштите
механичка оштећења стабла узрокована дејством људског фактора
могуће дејство аерозагађења
лоше планиране трасе подземне инфраструктуре чијим ископавањем у
случају квара или измештања може доћи до озбиљног оштећења корена и
дебла

Како се стабло црвенолисне букве налази окружено другим стаблима на тргу,
могућност дејства временских (не)прилика на само стабло је умањена.

Слика 3. и 4. Трулеж дебла при основи

Слика 5. Суве гране у крошњи

Циљеви и концепција очувања,
заштите и унапређења стања СП
''Стабло црвенолисне букве у Омољици''
Одлуком о заштити споменика природе ''Стабло црвенолисне букве у Омољици''
заштићен је Споменик природе III категорије као заштићено подручје од локалног
значаја. Овом одлуком одређене су смернице за опредељивање циљева заштите,
унапређења и развоја заштићеног Споменика природе.
Режим заштите III степена подразумева проактивну заштиту, спроводи се на
заштићеном подручју или његовом делу са делимично измењеним и/или измењеним
екосистемима, пределима и објектима геонаслеђа од научног и практичног значаја.
"Споменик природе је мања неизмењена или делимично измењена природна целина,
објекат или појава, физички јасно изражен, препознатљив и/или јединствен
репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрографских, ботаничких и/или
других обележја, као и људским радом формирана ботаничка вредностод научног,
естетског, културног или образовног значаја. На подручју које обухвата споменик
природе забрањене су све радње и активности које угрожавају његова обележја и
вредности. Мере заштите споменика природе и начин његовог коришћења, ближе се
одређују актом о проглашењу заштићеног подручја."(Закон о заштити природе, члан
31., "Сл.Гласник РС" бр.36/09, 88/10, 91/10.)
Према Студији заштите Споменика природе ''Стабло црвенолисне букве у Омољици''
израђене од стране Покрајинскогг завода за заштиту природе циљеви су:
Основни циљ је заштита овог Споменика природе је заштита старог стабла,
спречавање процеса деградације, унапређење кроз стручан приступ (проучавање и
праћење стања током времена).
Један од циљева је да се новим садржајима ово заштићено подручје унапреди у мери
и на начин којим се неће нарушити његове темељне вредности. Ови садржаји треба
да су у складу са наменом простора јавног карактера (културни, едукативни,
туристички, информативни садржаји и сл.)
Према Студији заштите Споменика природе ''Стабло црвенолисне букве у Омољици''
израђене од стране Покрајинскогг завода за заштиту природе забрањује се:


Сеча заштићеног стабла, ломљење грана, кидање лишћа, оштећење коре и
предузимање свих радова који би имали за последицу нарушавање виталности
стабла



Извођење земљаних радова који могу оштетити корен биљке



Извођење грађевинских радова



Превођење ваздушних, електро и телефонских водова кроз и преко заштићеног
добра
Предузимање свих радова који могу узроковати нарушавање пејзажне вредности
или довести до деградације заштићеног подручја
Паљење ватре испод крошње и у близини стабла
Паркирање возила у зони пројекције крошње









Укуцавање и постављање рекламних табли, металних делова и непримерене
радње које нарушавају виталност и декоративност стабла
Одлагање и депоновање смећа и свих врста отпадних материја
Употреба материја које могу угрозити квалитет земљишта и подземних вода
Ограничава се:
- Употреба хемијских средстава на употребу у случајевима и на начин предвиђен
законом
- Уређење и садња дендрофлоре, на плански усмерено и пројектовано
хортикултурно уређење, у складу са циљевима заштите
- Обављање научно-истраживачких, образовних, информативно-пропагандних и
других активности на она која не угрожавају природне и створене вредности

Препоручене мере очувања и унапређења:


у циљу заштите и унапређења заштићеног природног добра, извођење свих
биолошко-техничких мера заштите и неге за које се процени да су неопходни за
одржавање виталности, а у складу са Планом управљања и Годишњим
програмом и под условима које утврђује Покрајински завод за заштиту природе.



Редовно уклањање сувих грана, санитарну сечу и дендрохирургију, уз обавезно
премазивање површине реза заштитним средствима.



Перманентно праћење здравственог стања стабла и предузимање мера заштите
од ентомолошких и фитопатолошких обољења.



Праћење стања хранива у земљишту, посебно минералним и органским
материјама и регулисање њиховог оптималног садржаја додавањем у земљиште
и/или фолијарним прихрањивањем.



Ревитализација и уређење зелене површине Трга Светог Саве у складу са
условима заштите природе.

Слика 6. Детаљ листа и плода (буквице) црвенолисне букве (јули 2016.)

Просторна идентификација планских намена и режима
коришћења земљишта
Неколико важних елемената карактерише околину заштићеног природног добра
''Стабло црвенолисне букве у Омољици'':
- Централно место парка у односу на насеље, непосредна близина свих важних
институција што условљава велику фреквентност парка
- Централни положај заштићеног стабла у парку на Тргу Светог Саве
- Близина заштићеног Парка природе "Поњавица"
- Богатство флоре и фауне
Један од начина контроле режима заштите је израда Плана детаљне регулације.
Одлука о заштити споменика природе"Стабло црвенолисне букве у Омољици"
представља скуп мера и услова којима се одређује начин и степен заштите,
коришћења, унапређења и уређења заштићеног природног добра.

Планиране активности на одрживом коришћењу
природних вредности, развоју и уређењу простора
Програмом је предвиђено утврђивање приоритетних циљева заштите, уређења, коришћења и
унапређења споменика природе ''Стабло црвенолисне букве у Омољици'':


Спровођење био-технолошких мера заштите Споменика природе како би се стабло
сачувало и одржало виталност а самим тим продужило животни век.



Доношење прописане планске и програмске документације.



Израда Средњерочног прогрма заштите и развоја за период 2016.- 2021.год.



Израда Годишњих оперативних програма на основу претходно прибављене сагласности
на програме од стране Покрајинског завода за заштиту природе и сагластости
Секретаријата за заштиту животне средине Града Панчева.



Израда Годишњих Извештаја о спровођењу програма за текућу годину.

 Организовање управљања односно старања Спомеником природе
 Обележавање Споменика природе у складу са Правилником о начину обележавања
заштићених природних добара (''Службени гласник РС', бр.30/92).
 Уређење и унапређење постојећег стања заштићеног природног добра, усклађено са
прописаним режимом заштите који је дефинисан Одлуком о заштити споменика
природе ''Стабло црвенолисне букве у Омољици''.

 Спровођење континуиране контроле и праћење стања (мониторинг) Споменика
природе, односно редовно праћење здравставених и свих других промена (висине
стабла, пречника дебла, пречника крошње стабла). Уколико постоји интересовање
предвидети одговарајуће стручне анализе ( у сарадњи са Шумарским факултетом и
Институтом за шумарство) у доба цветања стабла како би се утврдио разлог његовог не
плодоношења.
 У скалду са могућностима развити промотивне активности, популаризацију и
презентацију Споменика природе (нпр.публикације, разгледнице, мапе, видео или CD
издања, билтени, календари, постери, мајице, беџеви и сл.) у сарадњи са туристичким и
другим сличним организацијама, у циљу информативно-пропагандних активности.
 Утврђивање и провера здравственог стања стабла (фитопатолошка, ентомолошка и
физичка оштећења) на основу којих ће се одредити неопходне мере санације и
конзерваторски радови.

Годишњи програм за 2016.год.


Орезивање сувих грана и грана, прегледање пресека и премазивање заштитним
средствима.



Обележавање Споменика природе у складу са Правилником о начину обележавања
заштићених природних добара (''Службени гласник РС'', бр.30/92)



Израда едукативне табле са информацијама о врсти и конкретном стаблу



Утврђивање и провера здравственог стања стабла (фитопатолошка, ентомолошка и
физичка оштећења) на основу којих ће се одредити неопходне мере здравствене
заштите (биолошко-техничке) и конзерваторски радови.



Уређење и унапређење постојећег стања заштићеног природног добра



Спровођење континуиране контроле и праћење стања (мониторинг) заштићеног
природног добра.



Дефинисање активности на презентацији и популаризацији Споменика природе
''Стабло црвенолисне букве у Омољици''

