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РЕГИОНАЛНИ ЕКОТУРИЗАМ НА ТЕРИТОРИЈИ 
СЕВЕРНЕ БАЧКЕ-ОПШТИНЕ СУБОТИЦА 

 
Р. Чордаш1  

  
 

Абстракт: Еко туризам нуди комплексно решење чуварима заштићених 
природних добара. Лимитирање и држање у контролисаним оквирима броја 
корисника екотуристичких услуга, тако да би корист од развоја , поред 
организација за очување природе имало и месно становништво, на обострано 
задовољство. 

Обзиром да је туризам грана привреде која се врло динамично развија, 
представници исте гране треба да изналазе решења како за развој туризма 
тако и за очување животне средине, а све то на дуге стазе. Ова истраживања 
се спроводе у цилју, да би се дефинисала она цилјна подручја у природи које 
пружаоци екотуристичких услуга морају узети у обзир ради заштите интереса 
самих туриста.  

Са појачаним одговорностом према природним ресурсима, овај процес 
ће довести до повећања броја заштићених природних добара и броја 
посетилаца. 

Туризам, очување и приказивање природних добара широким масама 
садржи противречност. Међутим, екотуризам пружа могућност за 
комплексно решавање ове проблематике. На овај начин, приход од 
туристичке експлоатације природних добара, дели између друштава за 
заштиту природе и чланова локалног становништва. 

У раду ће бити приказано тренутно стање на територији Општина 
Суботица. 

Кључне речи: екотуризам, регионални развој, одрживи развој. 

                                                 
1 Мр Роберт Чордаш,  дипл.инг.технологије, Општински инспекторат заштите 
животне средине, СО Суботица, Трг Слободе 1, 24000 Суботица, (024) 626-800 
е-mail: csordas.r@suonline.net 
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Увод 

На територији Општине Суботица постоје четри заштићена природна 
добра, која су различитог степена заштите, од међународног, републичког и 
општинског. Предео посебних природних одлика «Суботичка пешчара», 
специјални реѕервати природе «Лудашко језеро» и «Селевењска  пустара» и 
парк природе «Палић». Експлоатација предела изузетних одлика и резервата 
као и упознавање интересаната са заштићеним природним добрима иде по 
принципима «екотуризма». Овај вид туризма обухваћа образовање и 
информисање као туриста теко и локалног становништва. Режим 
експлоатације природног добра одређује стараоц добра. 

 

Екотурзиам 

Екотуризам нуди комплексно решење чуварима заштићених природних 
добара. Лимитирање и држање у контролисаним оквирима броја корисника 
угоститељских услуга, тако да би корист од развоја, поред организација за 
очување природе имало и месно становнишптво, на обострано задовољство. 

Очито је, да је до краја ХХ века смер развоја туризма довео до 
деградације наших природних добара, како заштићених тако и незаштићених. 
Услед интензивне туристичке експлоатације локалних заштићених 
природних добара долази до девастације истих, а негативни утицаји се 
огледају у следећем: 

- загађење природних ресурса, 
- смањење здравих природних ресурса, 
- угрожавање броја и врста биљног и животињског света, 
- угрожавање природе и пејзажа. 

Обзиром да је туризам грана привреде која се врло динамично развија, 
представници исте гране примећују тежину ситуације и покрећу одређене 
иницијативе и истраживања у циљу изналажења решења како за развој 
туризма тако и за очување животне средине, а све то на дуге стазе. Ова 
истраживања се спроводе у циљу, да би се дефинисала она циљна подручја у 
природи које пружаоци екотуристичких услуга морају узети у обзир ради 
заштите интереса самих туриста.  

Интереси туриста су: 

- разноврсност биљног и животињског света, 

- нетакнута природа, 

- и чиста природа. 
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На основу горе изнетих чињеница као и појачане одговорности према 
природним ресурсима, овај процес ће одвести до повећања броја заштићених 
природних добара и броја посетилаца. 

Све више се осећа одговорнији однос локалног становништва према 
заштићеним природним добрима. Исто становништво треба да добије неку 
компензацију за ситуацију да живе поред заштићеног природног добра, које 
је иначе заштићено и разним законима као и ограничењима. 

Наизглед, са аспекта туризма, очување и приказивање природних 
добара широким масама садржи противречност. Међутим, екотуризам пружа 
могућност за комплексно решавање ове проблематике. На овај начин, приход 
од туристичке експлоатације природних добара, уз одговарајући договор, по 
одређеној сразмери се дели између друштава за заштиту природе и чланова 
локалног становништва, а на обострано задовољство и корист. 

Према ИУЦН (Inetrnational Union for Nature and Natural Resource), која 
је у ствари светска организација која се бави заштитом природе, дефиниција 
екотуризма је следећа: 

Еколшки туризам или «екотуризам» је посета и путовање према и у 
заштићена и нетакнута природна подручја, веће групе људи, који су свесни 
одговорности и важности заштите природе. Ова свест међутим, не спутава 
исту групу људи да уживају у природи или у културним вредностима 
садашњих или прошлих времена, те сходно томе иста група људи одговорно 
чува посећене дестинације, водећи рачуна о што блажим последицама своје 
посете. Овако понашање поменуте групе људи иде у корист локалног 
становништва које од овако практикованог екотуризма има и друштвене 
предности.» 

Уколико се екотуризам практикује према горњој дефиницији као 
последица могу настати следеће општекорисне појаве: 

- повећање привлачности природних подручја, 
- сусрет природне- и културне оријенрисаности туриста и локалног 

становништва, 
- посете дестинацијама у малим групама, 
- пружа учесницима могућност едукације из области заштите 

природних и културних добара, 
- подизање нивоа свести, образовања и квалитета информација о 

дестинацијама, 
- чува угрожену природу, 
- смањује негативне ефекте стихијског сезонског туризма, 
- учесници учествују у очувању и одржавању природних добара, 
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- ограничава загађења која негативно делују на природу, 
- доноси приход локалном становништву, 
- доноси приход организацијама за заштиту природних добара, 
- омогућује комплексно искоришћавање потенцијалних вредности 

једне регије. 
 

Заштићена природна добара и шуме на територији Општине Суботица 

Зеленило рубних зона и атара (предела) са својим природним 
вредностима надовезује се на зеленило насеља чинећи органску мрежу здраве 
животне средине. У Општини Суботица северни део заузимају делови 
Суботичке-хоргошке пешчаре, од Таванкута до Хоргоша. Најбећи део тог 
простора обухватају суботичке шуме  чији јужни обод окружује град ос 
северозапада до југоистока (Палић). Ове шуме су настале људским радом у 
протеклих 150 година у циљу везивања песка и спречавања дејства еолске 
ерозије , чине данас заштитно зеленило око Суботице. На овај појас се 
надовезује зеленило Палића са Палићким и Лудашким језером и у наставку 
Селевењске пустаре са Селевењском шумом. Јужни део Општине обухвата 
пољопривредно земљиште са мало зеленила у атару где је природна 
вегетација опстала само у фрагментима. Услед тога је крајње угрожена 
заједно са животињским врстама, којима обезбеђује станиште. 

Табеларни приказ површина заштићених природних добара на 
територији Општине Суботица (Tabular survey for protected natural 

estates on communal territory of Subotica): 

 

Име заштићеног добра Површина (ха) 
заштићеног добра 

Површина (ха) 
заштитне зоне 

Предео посебних природних одлика 
«Суботичка пешчара» 6637.35  

Парк природе «Палић» 713 869 
Специјални резерват природе 
 «Лудашко језеро» 387 636 

Специјални резерват природе  
«Селевењске пустаре»   677 1173 

Укупна површина (ха) 8414,35 2678 
 

Имајући у виду еколошке вредности предела у северозападном делу и 
њихов значај у очувању природних вредности окружења Суботице издвојени 
су и заштићени као природна добра: Регионални парк «Суботичке шуме», 
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Парк природе «Палић», Специјални резерват природе «Лудашко језеро» и 
Специјални резерват природе «Селевењске пуистаре». 

Ако упоредимо однос заштићених површина (8414,35 ха) са укупном 
површином коју захвата Општина Суботица (100736,1 ха) добијамо да је 
11.97%  површине под заштитом као природно добро тј. толико је условно 
природоликих, неизмењених, мало деградираних површина. 

 

Предео посебних природних одлика «Суботичка пешчара» 

Изузетне природне вредности Суботичке-хоргошке пешчаре биле су 
основ за планирање друштвене заштите у Просторном плану Војводине од 
2000. године. Ово подручје је 1982 године проглашено за Регионални парк 
«Суботичка шума». Током 1997 године започета је ревизија природних 
вредности овог подручја ради усклађивања са донетим  Законом о заштити 
животне средине. Ревизијом природних вредности Суботичке пешчаре (1998-
2000.) изнова су утврђени режими и мере заштите као и границе самога 
добра. Умсето категорије Регионални парк предложено је статус Предела 
изузетних одлика од значаја за Републику (II. категорије). Пошто се ради о 
изузетно вредним пешчарски екосистемима фрагиналног карактера, 
предложен је нов назив – «Суботичка пешчара».  

Студијом која предлаже нови адекватнији назив и статус заштите 
(Предлог за сатвљање под заштиту «Суботичке пешчаре», Завод за заштиту 
природе Србије, 2000.), природно добро је сврстано о «Станишта и друга 
управљана подручја» према класификацији IUCN ( Category IV – Habitat and 
management area – Protected area mainly for conservation through management 
intervention ). 

Суботичку пешчару одликује изузетно вредни екосистем фрагиналног 
карактера (поред пешчарских) и степских травнатих станишта (нарочито 
влажна станишта уз Кереш и Тресетиште), а који су природна целина са 
песком јужне Мађарске. Због тога је планорано да слив речице Кереш буде 
заштићено и на међународном плану кроз институт  прекограничне заштите. 

На заштићеном подручју Предела изузетних одликја Суботичка 
пешчара постоје заштитне зоне I., II. и III. степена заштите. Од укупно 
заштићене површине на 6637,35 ха, подручје режима I. степена заштите 
(строга заштита која искључује све видове коришћења) је 426,98 ха, што 
износи 6,43% укупно заштићеног простора. Подручје режима II. степена 
заштите (ограничено и усмерено коришћење) је 1435,87 ха (21,63%), док 
подручје III. степена заштите (контролисано кориштење) је 4774,5 ха 
(71,93%) површине. 
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Мугућности и развој туризма 

Суботичка пешчара са ободним градским и сеоским насељима пружа 
могућност поред екотуристичких понуда и другим облицима туризма као што 
су едукативни, eколошки, сеоски, културно-историјског, излетничког-
рекреативног, ловни туризам.  

Због различитог нивоа степена заштите природног добара различити 
облици туризам су могући. У подручју I. степена заштите дозвољено је само 
обављање научног истраживања и специјалне едукације под вођством 
компетентних стручњака, а по претходно планираним и верификованим 
програмима. Подручја II. и III. степена заштите су допуштени, дозвољени 
широј групи абонената туристичке активности, са напоменмо да и на овим 
просторима треба водити бригу како о броју посетилаца тако и о периоду 
године када су минимални могућности нарушавања природних процеса. 

Код смештаја посетилаца сем постојећих капацитета у Субоtици и на 
Палићу, може се рачунати на шумарске и ловачке куће и на поједине салаше 
које се налазе унутар заштићеног подручја. 

 

Парк природе «Палић» 

Парк природе «Палић» припада III. категорије заштите, (по 
класификацији IUCN: kat B – Protected Landscape). Површина природног 
добра је 713 ха + 869 ха заштитне зоне, у садашњем облику је заштићена од 
1996 године. Обухвата језеро Палић површине 530 ха, део северне и 
североисточне обале са Викенд насељем и спортским теренима и Велики 
парк (18 ха), подигнут 1841. године са објектима за културне, забавне и 
туристичке потребе. 

Палићко језеро је плитко степско језеро чије су природне 
карактеристике измењене утицајем човека, али су птичја острва са великим 
бројем гнездећих врста, међу којима су неке од међународног значаја. Део 
Великог парка, који је значајан културно-историјски споменик, је парк-шума 
са добром старосном и просторном структуром мезофилних шума, значајно 
станиште за ретке птичје врсте и за слепе мишеве, који су под међународном 
заштитом. 

Језеро и околина, које чине јединствен пејзажно-амбијентални 
комплекс, представљају најзначајније излетиште Суботичана. Културна 
обележја, као саставни делови овог комплекса, повећавају његову укупну 
вредност. Захваљујући балеонистичким својствима овог подручја. Палић је 
пре неколико година проглашена и бањом. 
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Поред Парка природе «Палић» у непосредној близини језера Палић, 
налази ЗЗО врт на територији од 10 ха, који је основан 1949. године. 
Располаже са педесетак животињских врста у 450 примерака животиња које 
су смештене у четрдесетак волијера, кавеза или објеката. Ботаничка баштина 
врта представља збирку многих аутохтоних и на нашем терену нетипичних 
листопада и четинара и више десетина хиљада садница сезонског цвећа 
сопствене производње. Један од најлепших ЗОО вртова на Балкану, што 
потврђује посећеност више од 150 000 посетилаца из земље и иностранства.  

 

Мoгућности и развој туризма 

Североисточна и северна обала Палићког језера, на ком делу се налази 
туристичко-рекреативни део Парка природе, са III. степеном заштите, 
туризам егзистира и развија већ 150 година. На почетку је било 
интересантоно само језеро Палић, због одлика лековитости воде и муља. 
Данас Парк природе Палић није лечилиште, али има лековита својства, јер је 
оаза мира и тишине.  

До сада нејвећи број посетилаца у туристичком рекреативном делу 
Палића је била 1989 године, када је Палић посетило 79800 посетилаца са 20% 
иностраних туриста (из Мађарске, Чешке, Словачке, Немачке, Пољске и 
Аустрије). Крајем деветдесетих година овај број се преполовило због 
нестабилног стања у држави. Овај број посетилаца сада показује поново раст, 
али и даље далеко знатно испод броја посетилаца из 1989 године. Туристички 
капацитети су преко 300 лежаја у четри хотела плус смештаји у приватним 
смештајима и вилама, око 800 места у камповима и преко хиљаду места у 
ресеторанима и другим угоститељским објектима. 

Палић је «Коридор 10» на рути аутопута Е-5 што значи да је проглашен 
за идеално место за одмор. 

Видови туризма на овом подручју су транзитни туризам, културни и 
спортско-манифестациони туризам, пословни-конференцијски туризам, 
kупалишни и екскурзиони туризам. 

Екскурзиони туризам чији су учесници школска деца заслужује 
посебну пажњу, јер то има  стабилност нарочито у пролећним месецима. 
Дестинација ове посете је посета поред језера Палић и посета Зоолошког 
врта. Број ових учесника ђачке екскурзије се не евидентирају и не улазе у 
статистистичке извештаје о туризму на овом подручју.  

Зоолошки врт улаже посебне напоре на едукацију ваншколске наставе 
са циљем побољшавања понашања и односа појединаца унутар зоо-врта и на 
заштићеним природним добрима.    
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Специјални резерват природе «Лудашко језеро» 

Специјални резерват природе «Лудашко језеро», заштићен од 1994 
године у садашњем облику, док је источни део језера био је под заштитом већ 
од 1955. године. Резерват обухвата површину од 387 ха + 636 ха заштитне 
зоне. Припада I. категорији заштите, као природно добро од изузетног значаја 
за Републику ( IUCN kat. IV: Habitat and species management area ). Резерват је 
од међународног значаја, јер је језеро 1977. године уведено на списак 
Рамсарских подручја, а 1990. године одређено за ИБА подручје (као значајно 
за заштиту птица). Комплекс је окружен пољопривредним земљиштем. Део 
Резервата је у приватној својини, а два насеља се граниче са добром. 

Лудашко језеро је комплекс влажних станишта који садржи отворене 
површине, тршћаке, влажне ливаде, тресетне ливаде, пашњаке, остатке 
реликтних степских заједница и слатинасте вегетације. Степско језеро 
Лудаш, величине 328 ха, јединствено је био и у старој Југославији. Његово 
плитко корито формирано је радом ветрова на додиру пешчаре и лесне 
заравни. Различити типови земљишта и близина подземне воде формирају 
предео мозаичног типа, које ствара степен биолошкe разноврсности унутар 
малог подручја. Лудашко језеро је већ у прошлом веку у регији било познато 
по богатој птичјој фауни. Данас је важан локалитет за одмор и исхрану на 
источном миграционом путу птица. Редовно миграционо истраживање 
(сатница за прстеновање) је организовано од 1985. године. Поред птичјег 
света међу реткости подручја убрајају се и друге животиње, као видра, 
корњаче, ретке врсте инсеката, али су присутне и ретке врсте биљака које се 
наводе Црвеној књизи Србије ( Црвена књига флоре Србије ( 2000. ) је издање 
у коме су регистроване у различитом степену угрожене биљне врсте које су 
од међународног или националног значаја ). 

Лудашко језеро се снабдева са водом поред Палићког језера и из речице 
Киреша која нам долази из суседне Мађрске. За очување језера битан је и наш 
однос према овој речици, бар на територији наше земље.  

 

Мoгућности и развој екотуризма 

Мир, лепота и реткости Лудашког језера, су предуслов за развој 
различитог облика туризма, која може задовољити васпитно-образовних, 
здравствених, културних и научних потреба људи. 

Највреднији туристички објекти са специфичном понудом, као и са 
смештајем у кућицама и у камповима су «Суњог чарда» и «Гуљаш чарда» код 
Хајдукова и салаш и етнографска кућа «Рокатања». 

Научно-истарживачки туризам је значајан због свеукупне презентације 
строгог природног резервата због разноврсности и богатства животињског и 
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биљног света. Могућност праћења еколошких односа и међузависности. Овај 
вид туризма би подразумевао организовано проучавање и посматрање 
природних вредности, образовање и стручно усавршавање младих као и 
организовање научно-стручних скупова. 

Ексурзиони туризам подразумева групне посете ђака, омладине и 
других група људи на овом природном добру. Са циљем обиласка језера. 

Екотурзам је нов облик туризма, која се развија на овом подручју. То је 
провођење мало дуже времена у разгледању и снимању природних 
вредности, оsматрање птица «bird watching» и организовања више облика 
образовног и рекреативног боравка. На обали језера постоји едукативна стаза 
за групно и појединачно разгледање природних реткости.  

Чувар природног добра Ј.П.«Палић-Лудаш» је успешно конкурисао на 
конкурс ИНТЕРРЕГ III А, из ових средстава ће бити изграђен визиторски 
центар на језеру Лудаш код Хајдукова. 

 

Специјални резерват природе «Селевењске пустаре» 

Специјални резерват природе «Селевењске пустаре», заштићен 1997. 
године II. Категоријом заштите од Републичког значаја ( IUCN kat. IV: Habitat 
and species management area ) а има површину од 677 ха + 1173 ха заштитне 
зоне. Састоји се од 10 подручја, величине од 10 до 100 ха, од којих се само 
две просторно додирују. Остале су одвојене обрадивим површинама и 
саобраћајницама. У оквиру Резервата се налази и Селевењска шума, са 
површином око 90 ха, остали делови резервата су слатине и влажне ливаде са 
фрагментима степске вегетације. Значајни део природног добра је у 
приватном власништву, а остало је друштвена имовина. 

Подручје се пружа дуж границе Суботичко-хоргошке пешчаре и лесног 
платоа Бачке. Као гранична зона две географске области, припада подручјима 
повећаног биодиверзитета. Близина подземне воде, која на таласастом терену 
ствара мочваре и слатине у непосредној близини екстремно сувих 
пешчарских станишта, додатно повећава разноврсност овог региона. Истиче 
се својим флористичким вредностима, међу њима су веома атрактивне врсте 
из породице орхидеја и перуника. За неке биљне врсте, наведене у Црвеној 
књизи Србије, резерват је једино налазиште у нашој земљи или је једно од 
постојећих малобројних налазишта. Већина тих биљака је значајна и у 
међународном смислу, и заштићена су и у суседним земљама. Од 
животињских врста такође су присутне врсте од међународног значаја, међу 
њима су барска жаба, пешчарски гуштер, слепи мишеви и неке ретке птице 
гнездарице на слатинама и у Селевењској шуми. 
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Мoгућности и развој екотуризма 

Селевењске пустаре имају велики значај у заштити природних добара у 
очувању различитих типова вегетације и разноврсних животних заједница 
везаних за степска и пешчарска станишта, слатине и оазе деградираних шума. 
Аутентичност, разноликост и старост пејзажа је културног, едукативног, 
еколошког и туристичког значаја, као што је дат нагласак на биодиверзитет и 
одрживи, заштитни развоју. 

Екотуризам би подразумевао на овом подручју контролисану посету 
организованих група са стручним видичима. А и поред тога приступ на 
поједина подручја резервата би били временски и просторно ограничени. На 
овим подручјима би се могло извести еколошко-едукативно образовање као 
за ђаке тако и семинарско усавршавање на терену за професоре и наставнике. 

 

Закључак 

1. Развој на трајним основама-одрживи туризам, значи прилагођавање 
промета абoненатат корисника туристчких понуда. Поједина заштитна добра 
треба прилагидити према капацитетима локалне средине. Локална средина 
има потребе да обогаћује понуде са новим садржајем а старе да држи на 
нивоу. 

2. Еко туризам има двострано деловање: према туристима, да покаже 
заштићена природна добра, природне вредности, различите склопове флоре и 
фауне и приказ етнолошких вредности тог краја уз систематску едукацију 
посетилаца о новим природним вредностима. И врши се едуковање самих 
туриста из области како да се понашају на заштићеним природним добрима. 
Поред тога стараоци природних добара треба да врше едукацију локалног 
становништва, да знају и да чувају одлике свог краја, а по могућству да 
учествују у очувању природног добра уз одговарајућу надокнаду. 

3. Од заштићених природних добара на територији Општине 
Суботица почетни кораци екотуризма су присутни на следећим заштићеним 
добрима: Предео посебних природних одлика «Суботичка пешчара», 
Специјални резерват природе «Лудашко језеро», и Специјални резерват 
природе «Селевењске пустаре». На језеру Лудашу се види све принципи 
екотуризма: едукативни кампови, дефинисана и употребљавана едукативна 
стаза и однос локалног становништва према природном добру. Ово искуство 
треба да се пресликава на остала два зештићена природна добра.  Док на 
територији парка природе «Палић» експлоатација приеодног добра иде у 
оквиру рекреативног, излетничког и екскурзионог туризма. 
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Abstract 

Community Subotica encloses by its territory four protected natural estates 
but with different protection grades – international, republic and communal. One of 
them is The Desert of Subotica («Subotička peščara») as the area with exeptional 
nature eminence, then special reservations of nature – Lake Ludas («Ludaško 
jezero») and Heaths of Selevenia (« Selevenjske pustare»), and the natural park 
Palic (Palić). These protected natural estates are internationaly exepted. 
Exploitation and reservation areas with remarkable values, same as introducing 
those in interest for protected natural estates, should happen on principles 
education and giving informations to tourists and to local population. Beside this, 
the guardian of protected natural estates determines the régim of exploitation. 

Key words: protected natural estates, ecoturism, maintenance of development, 
education 


