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 2 Park prirode Jegrička

Okosnica Parka prirode „Jegrička“ je istoimena i najduža autohtona reka Bačke. Po svojim 
hidrološkim odlikama ona nije pravi vodotok, već sistem bara povezan brojnim udublje-
njima. Kao takva, Jegrička je od XIX veka pretrpela brojne izmene koje su bitno uticale na 

režim voda u njenom koritu i neposrednoj okolini. Nakon 1870. godine i prokopavanja Malog bač-
kog kanala (Mali Stapar – Novi Sad), tok Jegričke je presečen kod Despotova. U skoro isto vreme 
projektovana je i prokopana mreža kanala za odvodnjavanje, koji su dodatno izmenili odlike pre-
dela oko reke. Najzad, šezdesetih godina XX veka i vodotok Jegričke je uključen u Osnovnu ka-
nalsku mrežu Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, zahvaljujući čemu je i dobio svoj konačni „antro-
pogeni“ karakter.

Priroda Jegričke je, u značajnoj meri i upr-
kos snažnom uticaju čoveka, ipak uspela da 
sačuva svoje izvorno obeležje. Ekološka i pre-
deona slika Jegričke i danas iskonski odiše 
prirodnim i estetskim ambijentom tipičnim 
za reke ravničarskih krajeva. Takav predeo 
podržava neometani razvoj rečnih, barskih, 
kao i slatinastih i livadskih staništa na nje-
noj obali, u kojima su utočište pronašle brojne 
biljne i životinjske vrste. Od posebnog značaja 
su one zaštićene, koje u prvom redu predstav-
ljaju pokazatelje ukupne vrednosti ovog pro-
stora. Najzad, Jegrička kao deo Hidrosistema 
Dunav-Tisa-Dunav povezuje dve velike reke, 
pa je neosporno značajna i kao ekološki kori-
dor. Zahvaljujući povezanošću sa Dunavom i 
Tisom, značaj Jegričke dovodi se u vezu sa pa-
nevropskom ekološkom mrežom.

Sve navedene i neke druge odlike s razlo-
gom svrstavaju Jegričku u spisak zaštićenih 
područja Vojvodine. Park prirode „Jegrička“, 

kao značajno prirodno dobro III kategori-
je, proglašen je zbog očuvanja karakteristika 
izvornog vodotoka i vrednosti koje je svojim 
radom formirao čovek, kao i zbog stvaranja 
uslova za očuvanje fitocenoza i zoocenoza. Po-
četak zaštite datira iz 1988. kada su proglaše-
na za Strogi prirodni rezervat „Četiri ostrva u 
ribnjaku Jegričke“. Park prirode „Jegrička“ za-
štićen je 2005. godine. Prema Odluci o zašti-
ti Parka prirode „Jegrička“ za Upravljača ovog 
zaštićenog područja je određeno JVP „Vode 
Vojvodine“ iz Novog Sada.

Park prirode, prema Zakonu o zaštiti pri-
rode, predstavlja „područje dobro očuvanih 
prirodnih vrednosti sa pretežno očuvanim 
prirodnim ekosistemima i živopisnim pejza-
žima, namenjeno očuvanju ukupne geološke, 
biološke i predeone raznovrsnosti, kao i za-
dovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, 
estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstve-
no-rekreativnih potreba i ostalih delatno-

Jegrička –  
od antropizacije do zaštite prirode
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A “Jegricska” Természeti Park gerince az azonos nevű és egyben a leghosszabb őshonos bács-
kai folyó. Hidrológiai jellemzői szerint ez nem egy igazi vízfolyás, hanem számos mélye-
désekkel összekötött állóvízrendszer. A Jegricskán számos változás történt a 19. század 

óta, ami jelentősen befolyásolta a vízháztartást a mederben és annak közvetlen közelében. 1870 
után, a az akkori Ferenc József-csatorna, ma Kis-Bácskai csatorna (Kis Sztapár - Újvidék) kiépíté-
se után a Jegricskát Úrszentivánnál (Despotovo) vágták le. Szinte ugyanabban az időben vízelve-
zető hálózatot terveztek és építettek, amely tovább módosította a folyó körüli terület jellemzőit. 
Végül a 20. század hatvanas éveiben a Jegricska vízfolyás is a Duna-Tisza-Duna Vízrendszer fő-
csatornahálózatába került, aminek következtében elnyerte végső “antropogén” jellegét.

A Jegricska, az ember erős befolyása el-
lenére, megőrizte eredeti jellegét. A Jegrics-
ka régió ökológiai jellege és tájképe ma is a 
síkságra jellemző természetes és esztétikai 
környezet. Partján zavartalanul fejlődhet-
nek a folyókra és tavakra jellemző, valamint 
a mocsaras és réti élőhelyek, ahol számos nö-
vény- és állatfaj talál menedéket. Különösen 
jelentősek a védett élőhelyek, amelyek a tér-
ség legfontosabb értékmutatói. A Jegricska a 
Duna-Tisza-Duna Vízrendszer részeként két 
nagy folyót köt össze, ezért ökológiai folyosó-
ként is fontos. A Duna és Tiszával való kapcso-
latának köszönhetően a Jegricska a páneuró-
pai ökológiai hálózatban is jelentősnek számít.

Valamennyi felsorolt és néhány más jellem-
zője miatt a Jegricska Vajdaság védett területei 
közé tartozik. A Jegricska Természeti Parkot, 
az eredeti vízfolyás jellemzőinek megőrzése és 
az ember által alkotott értékének megőrzése, 
valamint a fitocönózisok és zoocönózisok meg-

őrzésének szavatolása érdekében sorolták a III. 
osztályba tartozó jelentős természetvédelmi 
területek közé. A védelem 1988-ban kezdődött, 
amikor a Jegricska halastó négy szigetét szigo-
rú természeti rezervátumnak nyilvánították. A 
Jegricska Természeti Parkot 2005-ben helyez-
ték védelem alá. A Jegricska" Természeti Park 
védelméről szóló határozat szerint a védett te-
rület a Vajdaság Vizei vízgazdálkodási közvál-
lalat irányítása alá került.

A Természeti Parkot a vonatkozó termé-
szetvédelmi törvény értelmében így határozták 
meg: “A megőrzött természeti értékek terüle-
te túlnyomórészt megőrzött természetes öko-
szisztémákkal és festői tájakkal, amelyek ren-
deltetése a teljes geológiai, biológiai és tájképi 
sokféleség megőrzése, valamint a tudományos, 
oktatási, szellemi, esztétikai, kulturális, turisz-
tikai, egészségügyi és rekreációs igények kielé-
gítése, a hagyományos életmóddal és a fenn-
tartható fejlődés alapelveivel összhangban”.

Jegricska –  
az antropizációtól a természetvédelemig
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sti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima 
održivog razvoja“. Prema kategorizaciji zaštićenih područ-
ja Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), Jegrička 
je zaštićeni kopneni predeo (područje održavanih ekosistema), 
koji ističe očuvanje jedinstva tradicionalnih međudejsta-
va prirodnog područja posebno dolazi do izražaja u opisu 
njenog značaja za održivi razvoj regije kroz koju reka pro-
tiče. Vekovima unatrag ljudi su živeli oko Jegričke, adapti-
rali svoje navike prema njenim prirodnim ćudima, koristi-
li njene resurse i prilagođavali njene vode svojim potrebama. 
Zaštita prirode danas ostavlja mogućnost novog korišćenja 

resursa Jegričke, koje je održivog karaktera i u saglasnosti 
sа prirodom. Uporedo sа aktivnostima izmuljivanja, očuva-
nja staništa i zaštite vrsta, Jegrička pruža dobre mogućnosti 
u ulozi „učionice pod vedrim nebom“ i za održavanje časo-
va iz zaštite životne sredine, ekologije, geografije i biologije. 
Iz toga proističe i njen značaj u razvoju ekoturizma. Njeni 
lepi i smirujući predeli su turistički privlačni, a šetne staze 
duž obale su atraktivne za rekreaciju. Najzad, razvijena po-
ljoprivredna delatnost u okolini Parka prirode predstavlja 
osnovu za proizvodnju zdrave hrane što, zajedno sa salaši-
ma u okruženju, pruža šansu u razvoju agroturizma.

 ◼ Jegrička kod Temerina [GF]  ◼ A Jegricska Temerinnél [GF]
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A Természetvédelmi Világszövetség kategorizációja sze-
rint a Jegricska védett szárazföldi táj (karbantartott ökoszisz-
témák térsége), amely a természet és az ember hagyományos 
kölcsönhatásait emeli ki, és amely jelentős egy térség védel-
me, fenntartása és fejlesztése szempontjából.

A Jegricska védett tájként betöltött szerepe különösen fon-
tos a régió fenntartható fejlődésének tekintetében. Emberek 
évszázadokon óta a Jegricska körül éltek, hozzá igazították 
szokásaikat a természeti csodáihoz, felhasználták erőforrá-
sait, és a szükségleteikhez igazították a vizét. Manapság a 
természetvédelem a Jegricska erőforrásainak újféle felhasz-
nálását teszi lehetővé, amely fenntartható és a természethez 

igazodik. Az iszapkotrás, az élőhely megőrzése és a fajok vé-
delme mellett a Jegricska kiváló lehetőségeket kínál az „iskola 
a szabad ég alatt” jellegű tevékenységek számára, és környe-
zetvédelem, ökológia, földrajz és biológia tanórák megtartá-
sára. Ebből következik az ökoturizmus fejlődése szempontjá-
ból való jelentősége is. A gyönyörű és nyugodt tájak vonzóak 
a turisták számára, míg a parti séták kíváló alkalom a kikap-
csolódásra. A Természeti Park közelében fejlett a mezőgazda-
sági tevékenység, ami lehetőséget nyújt egészséges élelmisze-
rek előállítására, ami a környéken levő tanyákkal/szállásokkal 
együtt az agroturizmus fejlesztésében játszhat szerepet.

 ◼ Belobrka čigra (Chlidonias hybridus) [GF]  ◼ Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) [GF]
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Reka Jegrička se nalazi u severnoj Srbiji i središnjem delu Vojvodine. Postaje od nekoliko 
izvorišnih čelenki koje su smeštene u zapadnoj Bačkoj. U zavisnosti od njihove pozicije, spo-
minju se još i severno izvorišno područje sa jednim krakom (severozapadno od Stapara), 

zapadno sa dva kraka (jugozapadno od Odžaka i severozapadno od Ratkova) i jugozapadno izvo-
rišno područje sa dva izvorišna kraka (severoistočno od Tovariševa i severno od Maglića). Jegrič-
ka je tek od Despotova jedinstveni i jasno formirani tok. Upravo od ovog mesta počinje i proteže 
se Park prirode, duž rečnog korita, sve do ušća Jegričke u Tisu.

Zaštićeno područje se sastoji iz tri celi-
ne. Celina A obuhvata kanalisani vodotok od 
ustave u Despotovu do mosta na regionalnom 
putu Temerin – Bečej. Celina B počinje od po-
menutog mosta, završava se na ustavi u Žablju, 
i mahom je u prirodnom koritu Jegričke. Celi-
na C, od ustave u Žablju do crpne stanice Ža-
balj, zahvata depresiju u kojoj se od 1954. godi-
ne nalazi ribnjak. 

Park prirode „Jegrička“ se prostire u južnoj 
Bačkoj, na reljefnoj celini Južne bačke rečne te-
rase, u dužini od oko 60 km. Taj pojas, u ana-
lizi karakteristika reljefa šireg područja, za-
uzima položaj izmeđuBačke lesne zaravni na 
severu i aluvijalne ravni Dunava na jugu. Re-
ljef ovog područja je najvećim delom, u očima 
običnog posmatrača, jednoličan i bez neke 
izrazite dinamike. Na većini mesta rečna do-
lina je toliko široka i blago nagnuta da je jedva 
uočljiva. Tek istočno od Žablja morfologija te-

rena postaje upečatljivija, sa strmim i do dva 
metra visokim stranama rečne doline. Odli-
ke mikroreljefa ovde su prisutne u vidu lučnih 
udubljenja koja su povezana sa dugim lučnim 
udubljenjima i najzad sa rečnim tokom Jegrič-
ke. Nadmorska visina terena u Parku prirode i 
njegovoj neposrednoj okolini kreće se od 75 m 
do 82 m.

Geografski položaj Parka prirode „Jegrič-
ka“ u odnosu prema društvenim faktorima 
sredine najviše je određen mrežom naseljenih 
mesta u njegovom okruženju. Ova naselja pri-
padaju opštinama: Bačka Palanka, Vrbas, Te-
merin i Žabalj. Park prirode se prostire na te-
ritoriji sledećih osam katastarskih opština: 
Despotovo, Ravno Selo, Zmajevo, Sirig, Te-
merin, Gospođinci, Žabalj i Čurug. Temerin i 
Žabalj su gradska naselja, dok preostalih šest 
pripadaju tipu seoskih naselja. Jegrička proti-
če kroz Ravno Selo i Zmajevo, kao i severnim 

Geografski položaj i osnovne odlike  
Parka prirode „Jegrička“
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A Jegricska folyó Szerbia északi és ugyanakkor Vajdaság központi részén található. Nyugat-Bács-
kában található vízfőkből jön létre. Pozíciójuk függvényében említésre méltó az északi egyágú 
forrásvidék (Sztapártól/Stapar északnyugatra), a kétágú nyugati (Hódságtól/Odžaci délnyu-

gatra és Paripástól/Ratkovo északnyugatra) és a délnyugati kétágú forrásvidék (Bácstóvárostól/Tova-
riševo északkeletre és Bulkeszitől/Maglić északra). A Jegricska csupán a Úriszentivántól (Despotovo) 
számít egységes és jól formált áramlásnak. Ettől a helytől kezdődik a Természeti Park, majd tovább-
terjed a folyó mentén, egészen addig a helyig, ahol a Jegricska vize a Tiszába ömlik.

A védett terület három részből áll. Az A 
rész az úriszentiváni gáttól a Temerin-Óbe-
cse  regionális úton levő hídig terjed. A B rész 
az említett hídnál kezdődik és a zsablyai gát-
nál végződik és zömében a Jegricska természe-
tes medrével azonos. A C rész a zsablyai gát és a 
zsablyai szivattyútelep közötti szakasz, felöle-
li a depressziót, amelyben 1954. óta halastó van.

A Jegricska Természeti Park Dél-Bácskában 
terül el, a dél-bácskai folyóterasz domborza-
ti egységén. Mintegy 60 km hosszú. Ez az öve-
zet, ha a tágabb térség domborzatát elemez-
zük, az északon levő bácskai löszös síkság és a 
Duna alluviális síksága között helyezkedik el. A 
táj domborzata a közönséges megfigyelő szá-
mára nagyobbrészt egyhangú és minden dina-
mikát nélkülöző. A legtöbb helyen a folyó völgye 
olyan széles és alig lejtő, hogy nehezen látható. 
Egyedül Zsablyától keletre válik jellegzeteseb-
bé a terep, mivel a folyópartok meredekké vál-

nak, a magasságuk pedig a két métert is eléri. A 
mikrodomborzatot itt hosszú ívelt mélyedések 
jellemzik, amelyek végül össze vannak kötve 
a Jegricska folyóval is. A Természeti Park és a 
közvetlen környezete tengerszint feletti ma-
gassága 75 m és 82 m közötti.

A Jegricska Természeti Park földrajzi hely-
zetét a társadalmi környezeti tényezők függ-
vényében leginkább a környékén levő települé-
sek hálózata határozza meg. Ezek a települések 
a következő községekhez (járásokhoz) tartoz-
nak: Palánka (Bačka Palanka), Verbász (Vrbas), 
Temerin és Zsablya. A Park a következő nyolc 
kataszteri község területén terül el: Úriszen-
tiván, Sóvé (Ravno Selo), Ókér (Zmajevo), Sző-
reg (Sirig), Temerin, Boldogasszonyfalva (Gos-
pođinci), Zsablya és Csúrog (Čurug). Temerin 
és Zsablya városi jellegű települések, a többi hat 
falusi. A Jegricska átfolyik Sóvén és Ókéren, va-
lamint Zsablya északi peremén, ezáltal közvet-

A Jegricska természeti park  
földrajzi helyzete és alapvető jellemzői
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obodom Žablja, čime utiče direktno na urbani i morfološki ra-
zvoj ovih naselja, baš kao što ta naselja neposredno utiču na 
prirodu Jegričke i proces njene zaštite.

Dobar geografski položaj, uporednički pravac pružanja – 
u dužini od oko 60 km,kao i razmeštaj izvesnog broja nase-
ljenih mesta u okruženju, utiču na to da preko Parka prirode 

„Jegrička“ prolazi veći broj saobraćajnica u rasponu od među-
narodnog do lokalnog značaja. Najznačajniji je međunarod-
ni put E-75, koji prelazi preko Jegričke nizvodno od Zmajeva. 
Državni put II reda od Subotice, preko Novog Sada do Beo-
grada, premošćuje Jegričku severno od Siriga. Državni put I 
reda od Novog Sada, preko Zrenjanina do Nove Crnje, prela-

zi preko Jegričke nedaleko od njenog ušća u Tisu. Sve ove i 
druge lokalne saobraćajnice zajedno doprinose da je Park pri-
rode „Jegrička“ lako i jednostavno dostupan, što ga čini do-
datno atraktivnijim za naučna istraživanja, ekološku eduka-
ciju i razvoj turizma.

Park prirode zahvata površinu od 1.144,81 ha, na kojoj je 
uspostavljen režim II i III stepena zaštite. „Jegrička“ se nalazi 
od 1997. godine na listi područja od međunarodnog značaja za 
ptice (IBA – Important Bird Area), nizvodno od Temerinskog 
mosta. Takođe, Jegrička je obuhvaćena međunarodno značaj-
nim botaničkim područjima (IPA – Important Plant Areas) i to 
od 2005. godine, pretežno u Žabaljskom ritu.

 ◼ Geografski položaj Parka prirode Jegrička [Izvor: Google Earth]

Despotovo
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 ◼ A Jegricska Természeti Park földrajzi helyzete [Forrás: Google Earth]

Despotovo
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lenül kihat e települések urbanisztikai és morfológiai fejlődé-
sére, ahogyan ezek a települések is közvetlenül befolyásolják a 
Jegricska környezetét és annak védelmét. 

A kedvező földrajzi fekvés, továbbá az, hogy a vízfolyás 
nyugat-kelet irányban mintegy 60 km hosszú, valamint a kör-
nyékbeli települések jelenléte azt eredményezi, hogy a Jegrics-
ka Természeti Parkon területen számos nemzetközi és helyi 
jelentőségű közlekedési útvonal halad keresztül. A legjelentő-
sebb az E-75-ös nemzetközi út, amely Ókértől folyási irányban 
lefelé szeli át a Jegricskát. A másodrendű államút, amely Sza-
badkát, Újvidéket és Belgrádot köti össze, Szőregtől északra 
halad át a Jegricska felett. A negyedrendű államút, amely Új-

vidéket köti össze Nagybecskerekkel és Magyarcsernyével a 
Tiszába való beömlése közelében szeli át a Jegricskát. Minde-
zek és más helyi utak együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy 
a Jegricska Természeti Park könnyen és egyszerűen elérhető, 
ami ezenkívül még vonzóbbá teszi a tudományos kutatók, a 
környezettudatos oktatás és a turizmus számára.

A Természeti Park Park területe 1.144,81 ha, II. és III. szin-
tű védelmi intézkedések vonatkoznak rá. A Jegricska 1997. óta 
számít Fontos Madárélőhelynek (IBA – Important Bird Area), 
a temerini hídtól folyási irányban. A Jegricskát 2005 óta nem-
zetközi jelentőségű  növényélőhelyek  (IPA -  Important Plant 
Area) veszik körül, főleg a zsablyai rétben.  
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Geološke karakteristike

Geološka građa sliva Jegričke je na prvi pogled 
jednostavna i jednolična – na geološkoj karti 
samo izvežbano oko može uočiti fine razlike 
u tipu f luvijalnog (rečnog) materijala na povr-
šini. Međutim, ako bi se pogledalo u dubinu 
ispod Jegričke, ugledali bismo svedočanstvo o 
burnoj geološkoj prošlosti ovog prostora. Ne 
mora se otići ni u jako davna vremena – do-
voljno je pogledati tragove nastanka i razvoja 
Panonskog basena.

Nastanak Panonskog basena je vezan za 
izvijanje luka Karpata koje je od početka ne-
ogena, poslednjih oko 20 miliona godina, bilo 
usmereno prema istoku. Pomeranje Karpata 
dovelo je do istanjivanja zemljine kore i njenog 
tonjenja, što je dovelo do formiranja Panon-
skog basena, a potom i njegovo ispunjavanje 
vodom. Postojanje ili prekidanje veze sa su-
sednim basenima, klimatske prilike, a naroči-
to odnos između brzine spuštanja i intenziteta 
zasipanja sedimentima, određivale su dubinu 
i prostiranje mora, a potom i jezera. 

Do pre oko 12 miliona godina, tropsko Pa-
nonsko more je bilo deo velike morske površine 
Paratetisa, koja je na istok dopirala do Turkme-
nistana. Izdizanjem Alpa, Dinarida, Karpata 
i Balkanida, Panonski basen je bio izolovan od 
ostatka Paratetisa i voda u njemu je počela po-

stepeno da se oslađuje, pretvarajući se u Panon-
sko jezero. Pritoke koje su dolazile prvenstveno 
sa severozapada, zapada i severoistoka, zapu-
njavale su ovaj basen tako da je pre oko četiri mi-
liona godina jezerska površina postojala samo 
na krajnjem jugu i jugoistoku basena. Tada po-
činje nova faza ubrzanog tektonskog spuštanja 
koja je zahvatila veći deo Slavonije i Vojvodine, 
gde se proširuje slatkovodno Paludinsko jezero. 
Ono traje oko dva miliona godina i iščezava po-
četkom ledenog doba – pleistocena. Transfor-
macija močvarno-rečnog sistema u dominanti 
rečni sistem na dnu Panonskog basena, odvi-
jala se uporedo sa navejavanjem eolske prašine 
od koje su nastali lesni sedimenti. Rečna mreža 
koja je formirana tokom pleistocena do danas je 
pretrpela znatne izmene, ostavivši pri tome oči-
gledne tragove i na prostoru PP „Jegrička“.

Procesi spuštanja i istanjivanja zemljine kore 
ispod Panonskog basena traju i danas, doduše 
znatno manjim intenzitetom, pa nigde u Evropi 
kora nije tako male debljine kao na prostoru Bačke, 
od 23 km do 25 km. Velika količina sedimenata koji 
su zapunjavali basen predstavljaju pravu riznicu 
geološke istorije. Debljina neogenih i kvartarnih 
sedimenata na čitavom prostoru Jegričke prelazi 
1.500 m, a između Siriga i Bačkog Petrovca dosti-
že i 2.900 m.

Geološko-geomorfološke odlike
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Geológiai-geomorfológiai jellemzők 

Geológiai jellemzők 

A Jegricska vízgyűjtőjének geológiai felépítése 
első pillantásra egyszerű és egyenletes - a geo-
lógiai térképen csak a gyakorlott szem veszi 
észre az árnyalati különbségeket a f luviális 
(folyami) anyagban a felszínen. Ha azonban 
a Jegricska alatti mélységet látnánk, bizonyí-
tékra lelnénk a terület turbulens geológiai tör-
ténelméről. Nem kell túl messzi időkbe menni 
- elegendő a Pannon-medence kialakulásának 
és fejlődésének nyomon követése.

A Pannon-medence kialakulása összefügg 
a Kárpátok ívének keletkezésével, amely a neo-
gén kezdete óta, az utóbbi mintegy 20 millió 
éve , keleti irányban történt. A Kárpátok elmoz-
dulása a földkéreg elvékonyodásához és süllye-
déséhez vezetett, aminek következtében kiala-
kult a Pannon-medence, majd vízzel telítődött. 
A szomszédos medencékkel való kapcsolat meg-
léte vagy eltűnése, az éghajlati viszonyok, külö-
nösen a süllyedési sebesség és az üledékképzés 
intenzitása közötti viszony meghatározta a ten-
ger mélységét és kiterjedését, majd a tavakét is.

Körülbelül 12 millió éve a trópusi Pan-
non-tenger még a nagy Paratétisz tengeri fe-
lület része volt, amely keleti irányban a mai 
Türkmenisztánig terjedt. Az Alpok, a Dinari-
dák, a Kárpátok és a Balkanidák kiemelkedése 
miatt a Pannon-medencét elkülönólt a Paraté-
tisztől, és a vize fokozatosan vesztette sótar-
talmát. Létrejött a Pannon-tó. 

Az elsősorban északnyugati, nyugati és 
északkeleti irányból érkező mellékfolyók töl-
tötték fel a medencét, így mintegy négy millió 
éve csupán a medence egészen déli és délkeleti 
részében maradt meg a tavi felület. 

Ezután megkezdődött a gyorsított tekto-
nikus süllyedés új szakasza, amely a mai Szl-
avónia és Vajdaság nagy részét érintette, ahol 
az édesvizű paludina-tó bővül. Ez a szakasz 
körülbelül két millió évig tartott, majd eltűnt 
a jégkorszak-pleisztocén kezdetén. A tavas-fo-
lyós rendszer domináns folyórendszerré való 
átalakulása a Pannon-medence alján, az eo-
likus porból keletkező löszüledékek létrejöt-
tével egyidejűleg történt. A pleisztocén alatt 
kialakuló folyóhálózat jelentős változásokon 
ment keresztül, és jól látható nyomokat ha-
gyott a Jegricska TP területén is.

A Pannon-medence alatti földkéreg süllyedésé-
nek és elvékonyodásának folyamata ma is tart, bár 
jelentősen alacsonyabb intenzitású, és Európában a 
kéreg sehol sem olyan vékony, mint Bácska terüle-
tén, ahol csupán 23 km és 25 km közötti. A földtani 
történelem valódi kincse a nagy mennyiségű üledék, 
amely valaha kitöltötte a medencét. A Jegricska tér-
ségében a neogén és a kvarterner üledékek vastag-
sága meghaladja az 1500 m-t, Szőreg (Sirig) és Pet-
rőc (Bački Petrovac) között pedig eléri a 2900 m-t.
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Reljefne karakteristike

Tektonski pokreti, f luvijalni i eolski proces 
odredili su savremene crte reljefa sliva Jegrič-
ke. Sliv Jegričke je tokom XIX i XX veka pot-
puno dezorganizovan izgradnjom kanalske 
mreže, pa će se zbog toga u razmatranju relje-
fa sliva posmatrati njegovoprirodno prostira-
nje, dok će uticaj kanalske mreže biti obrađen 
u poglavlju o hidrografskim karakteristikama.

Prirodni sliv Jegričke je izdužen u pravcu 
zapad-istok, u dužini od oko 90 km, sa pro-
sečnom širinom od oko 14 km. Površina sliva 
iznosi 144.200 ha, ali je ovu brojku potreb-
no uzeti sa izvesnom rezervom, s obzirom na 
često neodređeno razvođe između sliva Je-
gričke i susednih slivova Dunava na jugu, ka-
nala Bezdan – Bečej na severu, te delimično 
i ka slivovima Mostonge na zapadu i Tise na 
istoku. Te minimalne visinske razlike su po-
stale još neuočljivije od početka perioda in-

tenzivne poljoprivrede, pre svega dubokog 
oranja. 

Sliv Jegričke se nalazi na višoj rečnoj tera-
si Dunava. Ovaj geomorfološki član se visin-
ski nalazi između lesne zaravni sa jedne i niže 
rečne terase i aluvijalne ravni Dunava/Tise sa 
druge strane. Viša rečna terasa se naziva još 
i „varoškom“ jer su na njoj postojali najbolji 
uslovi za izgradnju naselja; zbog pokrova od 
lesnog i lesolikog materijala, nazivana je i „le-
snom“, a na osnovu vremena formiranja, može 
se nazvati i „gornje pleistocenom“. Pred ušće u 
Tisu, Jegrička teče inundacijom ove reke.

Viša rečna terasa u Bačkoj ima visine iz-
među 90 m i 75 m i generalni pad prema ju-
goistoku, pa najveći njen deo pripada slivu Je-
gričke, odnosno Tise. Na njoj se mogu izdvojiti 
dva morfološki različita dela – neznatno viši, 
na kojem se ne mogu uočiti fosilni meandri 

 ◼ Jegrička u najdubljem delu 
širokog fosilnog meandra 
Dunava. U daljini se nazire 
Nadalj na varoškoj terasi [LL]

 ◼ A Jegricska a Duna széles 
fosszilis meanderének 
legmélyebb részén. A 
távolban Nádalja (Nadalj) a 
városi teraszon  [LL]
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Domborzati jellemzők

A tektonikus mozgások, a f luviális és az eo-
likus folyamatok határozták meg a Jegrics-
ka vízgyűjtője jelenlegi domborzatát vonalát. 
A tizenkilencedik és a huszadik század folya-
mán ez a terület teljesen megváltozott a csa-
tornahálózat kiépítése következtében, ezért a 
medence domborzatának elemzésekor annak 
természetes alakját vesszük figyelembe, míg a 
csatornahálózat hatásával a vízrajzi tulajdon-
ságokról szóló fejezet foglalkozik.

A Jegricska természetes vízgyűjtője nyu-
gat-kelet irányban nyújtott, mintegy 90 km 
hosszan, az átlagos szélessége pedig kb. 14 
km. A vízgyűjtő területe 144.200 ha, ám ezt 
a számot fenntartással fogadjuk, mert gyak-
ran nem pontosan elválaszthatő a Jegricska 
vízgyűjtője a Duna közeli vízgyűjtőitől, vala-
mint a Bezdán (Bezdan)-Óbecse (Bečej) csa-
tornától, sőt részben a Mosztonga nyugati és a 
Tisza keleti vízgyűjtőitől sem. Ezek a minimá-
lis magassági különbségek az intenzív mező-
gazdasági termelés időszakának kezdetétől, 
elsősorban a mélyszántás kezdete óta egyre 
jelentéktelenebbé váltak.

A Jegricska vízgyűjtője a Duna magasabb 
folyami teraszán helyezkedik el. Ez a geomor-
fológiai képződmény magasságilag a lösz-
fennsík és a Duna / Tisza alluviális síkja között 
van. A magasabb folyami teraszt “városinak” 
is nevezik, mert itt voltak a legjobb feltételek 
településépítésre; a lösztakaró és a löszhöz ha-
sonló anyag jelenléte miatt löszterasznak is 
nevezték, a képződési idő alapján pedig a felső 
pleisztocénhez tartozik. A Tiszába való ömlés 
előtt a Jegricska e folyó árterületén keresztül 
halad át. 

A bácskai felső folyami terasz magas-
sága 90 m és 75 m közötti, általában délke-
let felé lejt és a legnagyobb része a Jegricska, 
azaz a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik. Két mor-
fológiailag különálló rész van rajta – az eny-

hén magasabb, amelyen nem lehet észrevenni 
a Duna fosszilis kanyarulásait, így ezt a részt 
a Pannon-medence folyami-tavi fenekeként 
is definiálják, és a másik - ahol a Duna pa-
leo-meder nyomai képviselik az alapvető mor-
fológiai jellemzőt. A terasznak ezen az enyhén 
alacsonyabb részén található a Jegricska víz-
gyűjtőjének legnagyobb része is. A Jegricska 
gyakorlatilag szorosan követi ezt a határt Par-
ragtól (Parage) és Úriszentivántól (Despotovo) 
a folyás irányában egészen a Tisza árterületé-
ig. 

A Jegricska vízgyűjtőjének néhány jellem-
zője: nyugat-kelet irányú, a mederben levő 
vízmennyiség nem arányos a f luviális formák 
méretével; a medence bal és jobb oldala közötti ki-
fejezett aszimmetria.

A nyugat-keleti irány a terep tektonikus 
süllyedésének a következménye, amely a neo-
gén vége óta intenzív folyamat a Vuka nyuga-
ti torkolatától a mai Tisza - völgyig, és tovább 
Közép- és Észak-Bánság felé. Éppen a Jegrics-
ka vízgyűjtőjének a területén a legnagyobb ez 
a süllyedés, így pliocén- és a kvarter üledé-
kek vastagsága 500 - 1000 m - és a legnagyobb 
Bácskában. Ebben az irányban folyt a Duna, 
meanderezve, a felső pleisztocén túlnyomó 
része során, majd a Tarcal-hegy (Fruška gora) 
északi fennsíkja melletti törésvonal gyorsan 
leereszkedett délre. A magasabb folyami te-
rasz legnagyobb részének lejtői ezért a mai Ti-
sza-völgy felé irányulnak, s valójában a Duna 
valamikori méreteit ábrázolják. 

A Jegricska és a jobboldali mellékfolyói mai 
vízmennyisége egyáltalán nem arányos a me-
dencéjében található f luviális formákkal. A 
völgy legnagyobb részén a Jegricska sekély és 
keskeny, elmocsarasodott mélyedésnek tűnik, 
jelentéktelen elfolyással. Az egykori forrásá-
gai, amelyek északnyugati és nyugati irányból 
érkeztek, morfológiailag alig észrevehetők, 
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Dunava, pa se ovaj deo određuje i kao f luvio-
barsko dno Panonskog basena, i onaj na kojem 
tragovi paleo korita Dunava predstavljaju 
osnovnu morfološku karakteristiku. U ovom, 
neznantno nižem delu terase, nalazi se i naj-
veći deo sliva Jegričke. Jegrička je praktično 
priljubljena uz ovu granicu – od Paraga i Des-
potova, pa nizvodno sve do inundacije Tise.

Posmatrajući sliv Jegričke, zapaža se nekoliko 
njegovih karakteristika: pružanje zapad-istok; ne-
srazmera između savremene količine vode u koritu 
i veličine f luvijalnih oblika; izrazita asimetrija iz-
među leve i desne strane sliva.

Pružanje sliva zapad – istok posledica je 
tektonskog spuštanja terena, koje se od kraja 
neogena veoma intenzivno odvija na prostoru 
od ušća Vuke na zapadu, prema savremenoj 
dolini Tise na istoku i dalje prema srednjem 
i severnom Banatu. Upravo na prostoru sliva 
Jegričke, ovo spuštanje je najveće, pa je deblji-
na sedimenata pliocena i kvartara od 500 m 
do 1.000 m - i najveća je u Bačkoj. Ovim prav-
cem je Dunav, meandrirajući, tekao tokom 
većeg dela gornjeg pleistocena, a nakon ak-
tiviranja raseda uz severnu podgorinu Fruš-

ke gore se brzo spustio ka jugu. Padovi najve-
ćeg dela više rečne terase su stoga usmereni ka 
današnjoj dolini Tise, a zapravo oslikavaju ne-
kadašnje oticanje Dunava.

Savremena količina vode u Jegričkoj i nje-
nim desnim pritokama, u velikoj je nesraz-
meri sa veličinom f luvijalnih oblika u njenom 
slivu. Jegrička u najvećem delu doline ima 
izgled plitke i uske zabarene depresije, sa ne-
znatnim oticanjem. Njeni nekadašnji izvoriš-
ni kraci koji su doticali sa severozapada i za-
pada su morfološki jedva uočljivi, a naročito 
u području ruskokrsturske neotektonske de-
presije. Na delu toka od Despotova do Ravnog 
Sela i istočno od Siriga, njena dolina je znatno 
šira i dublja i ovde se spomenuta nesrazmera 
najbolje uočava.

Krupni f luvijalni oblici, meandri i obalske 
gredice, koji su razvijeni na desnoj dolinskoj 
strani Jegričke su nesumnjivo fosilnog porekla 
i oni govore o nekadašnjem izrazito snažnom 
erozionom dejstvu Dunava. Fosilni meandar 
koji sa zapada okružuje Temerin i u širokom 
luku se izvija do Žablja, ima dužinu od 28 km 
poluprečnik od 5,5 km i predstavlja najveći pa-

 ◼ Obalska greda - leva obala 
nizvodno od Žablja [LL]

 ◼ Folyópad – a bal parton 
Zsablyától lefelé [LL]



15A Jegricska természeti park

különösen a keresztúri (Rusko Selo) neotekto-
nikus depresszió területén. A folyónak az Úr-
iszentiván és Sóvé (Ravno Selo) közötti sza-
kaszán és Szőregtől keletre a völgye sokkal 
szélesebb és mélyebb, itt leginkább észrevehe-
tő az aránytalanság.

A nagy f luviális formák, meanderek és a 
folyópadok, amelyek a Jegricska völgyének 
jobb oldalán keletkeztek, kétségtelenül fosz-
szilis eredetűek, és a Duna egykori rendkívül 
erős eróziós hatásáról tanúskodnak. A Teme-
rint nyugat felől megkerülő fosszilis meander 
széles ívben Zsablyáig terjed. A hossza 28 km, 

a sugara pedig 5,5 km, és a legnagyobb pale-
omeander Vajdaságban. Habár f luviális és eo-
likus anyagokkal feltöltött, a feneke és a fo-
lyópadok közötti magasságkülönbség eléri a 
6 métert is. Nem sokkal kisebb palaeomean-
der az, amelyik Szépliget (Gajdobra) felől indul 
és Szilbás (Silbaš), Úriszentiván, Sóvé irányá-
ban terjed - 22 km hosszú, a sugara 4 km. Az 
ilyen nagy meanderek arról tanúskodnak, 
hogy keletkezésük idején a Duna sokkal na-
gyobb áramlású volt. A Duna akkori eróziós 
erejéről többet megtudhatunk, ha figyelembe 
vesszük, hogy Vajdaságban manapság a folyó 

 ◼ Jegrička između Žablja i 
Tise na Drugom (1865/66) 
tajnom vojnom premeru 
Habsburške monarhije i karti 
Vojno-geografskog instituta 
(1954). Regulacijama u dolini 
Tise, Jegrička je spojena sa 
koritom ove reke

 ◼ A Jegricska Zsablya és a 
Tisza között a Habsburg 
Birodalom titkos Második 
Katonai Felmérésén 
és a Katonai Földrajzi 
Intézet térképén (1954). A 
szabályozás következtében 
a Jegricska kapcsolódott a 
Tisza medréhez
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leomeandar na prostoru Vojvodine. Iako za-
punjen f luvijalnim i eolskim materijalom, vi-
sinska razlika između njegovog dna i obalskih 
gredica iznosi i do 6 m. Tek je nešto manji pa-
leomeandar koji se pruža od Gajdobre prema 
Silbašu, Despotovu i Ravnom Selu – dug 22 
km, sa poluprečnikom od 4 km. Ovako veli-
ki meandri govore o znatno većem proticaju 
Dunava u vreme njihovog izgrađivanja. Bolju 
predstavu o tadašnjoj erozionoj snazi Dunava 
možemo dobiti ako sagledamo sadašnje du-
bine ove reke kroz Vojvodinu, koje iznose i do 
25 m. Fosilni meandri su lako uočljivi na to-
pografskim kartama i satelitskim snimcima, a 
na pedološkim kartama se prepoznaju po sla-
tinama koje se nalaze na njihovom dnu, a po-

sledica su uticaja izdizanja freatske izdani i 
sasvim neznatnog oticanja. 

U najširem delu Jegričke, od Žablja pa do 
inundacije Tise, nalaze se četiri mala ostrva 
čije je postojanje na kartama prvi put zabele-
ženo 1865/66. godine i od tada skoro i da nisu 
menjali površinu.

Izrazita asimetrija sliva Jegričke, gde skoro 
sve pritoke dolaze sa njene desne, južne stra-
ne, odražava već opisanu prošlost toka Du-
nava. Njegovo meandriranje tokom perioda 
znatno većih proticaja od današnjih se odvija-
lo između sadašnjeg položaja Jegričke na seve-
ru i fruškogorske podgorine na jugu, a obe ove 
granice predisponirane su tektonskim spu-
štanjem. U ovom periodu je intenzivna eol-
ska akumulacija pokrivala oceditije terene, pa 
su fosilni f luvijalni oblici severno od toka Je-
gričke, na nekadašnjem f luvio-barskom dnu, 
jedva primetni. Na ovom reljefnom podčlanu 
se nalazi Crna bara, nekadašnje rečice, koja 
je kanalisana i predstavlja deo Velikog kana-
la. Njen položaj je takođe određen opisanim 
tektonskim spuštanjem u južnom delu Bačke, 
pa teče praktično paralelno sa Jegričkom. Za 
razliku od nje, Crna bara ima skoro isključivo 
leve pritoke – Krivaju i nekoliko znatno kraćih 
tokova koji se spuštaju sa lesne zaravni.

Uporedo sa f luvijalnim procesima, tokom 
gornjeg pleistocena, ali i tokom holocena, na 
višoj rečnoj terasi odvijala se eolska akumula-
cija kojom je stvoren lesni pokrov nevelike de-
bljine. U zavisnosti od sredine akumuliranja i 
kasnijih erozivnih procesa, on ima karakteri-
stike suvozemnog ali i pretaloženog lesa. Ovaj 
materijal predstavlja odličan supstrat za ra-
zvoj plodnih zemljišta ali i dragoceni materi-
jal za izgradnju kuća. 

 ◼ Jegrička u fosilnom meandru 
Dunava na višoj rečnoj 
(varoškoj) terasi između 
Despotova i Ravnog Sela [GF]

 ◼ A Jegricska a Duna 
fosszilis meanderében az 
Úriszentiván és Sóvé közötti 
magasabb (városi) folyami 
teaszon  [GF]
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mélysége akár a 25 métert is eléri. A fosszilis 
meanderek könnyen észrevehetőek topográfi-
ai térképeken és műholdképeken, a pedológi-
ai térképeken pedig a fenéken levő lápok alap-
ján felismerhetőek, és a freatikus víztározók 
kiemelkedése és a jelentéktelen elfolyás követ-
kezményeként jöttek létre. 

A Jegricska legszélesebb részén, Zsablja és 
a Tisza árterülete között, négy kis sziget talál-
ható, amelyek első ízben 1865/66-ban kerültek 
fel a térképre és azóta nem is változott a terü-
letük. 

A Jegricska vízgyűjtőjének kifejezett asz-
szimetriája, hiszen szinte az összes mellék-
folyója a jobb, vagyis a déli oldaláról érkezik, 
szintén a Duna múltjának a következménye. A 
Duna meanderezése, a mainál sokkal nagyobb 
áramlással, északon a Jegricska mai helye és 
délen a tarcali fennsík között zajlott. Mindkét 
határt a tektonikus süllyedés határozta meg. 
Ez idő tájt eolikus akkumuláció takarta a szá-
razabb területeket, így a fosszilis f luviális for-
mák alig észrevehetőek a Jegricskától északra, 
az egykori folyami-mocsaras fenéken. Ezen 
a domborzati képződményen helyezkedik el 
a Feketetó (Crna bara), az egykori folyócska, 
amely a Nagy csatorna/ Veliki kanal (egykor 
Ferenc-csatorna) részévé vált. A helyét szintén 
a már említett dél-bácskai tektonikus süllye-
dés határozta meg, így gyakorlatilag a Jegrics-
kával párhuzamos. A Jegricskával ellentétben 
a Feketetónak szinte kizárólag baloldali mel-

lékfolyói vannak – a Krivaja és néhány rövi-
debb, amely a löszfennsíkról ereszkednek le. 

A f luviális folyamatokkal egyidejűleg, a 
felső pleisztocán, de a holocén alatt is, a felső 
folyami teraszon eolikus akkumuláció zajlott, 
amely nem túl vastag lösztakarót hozott létre. 
A felhalmozódási környezet és a későbbi eró-
ziós folyamatok következtében ez szárazföl-
di és leülepedett lösz. Ez az anyag kitűnő al-
talaja a termőföldnek, ugyanakkor kitűnő 
építőanyag is.

 ◼ Jegrička između Temerina 
i Gospođinaca teče po dnu 
najvećeg paleomeandra na 
prostoru Vojvodine [GF]

 ◼ A Jegricska Temerin és 
Boldogasszonyfalva között 
a legnagyobb vajdasági 
paleomeander alján folyik  
[GF]
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Klimatske prilike Parka prirode „Jegričke“, kao i same Vojvodine, uslovljena je geografskim 
položajem u južnom delu Panonske nizije. Ovakav položaj je učinio da se uticaj zapadnih 
vazdušnih strujanja nešto slabije oseća, a posledica ovoga je nešto manja količina padavina 

u odnosu na zapadni deo Panonske nizije. Istovremeno je planinskim vencima Karpata u izolo-
vana od direktnih prodora hladnih, kontinentalnih masa sa istoka i severa tako da one do njega 
stižu u posebnim vremenskim situacijama. Vojvodini je, pak, znatno bliža jedna manja akvatori-
ja, Sredozemno more. Međutim, postojanje moćne planinske barijere, Dinarida, i njihov pravac 
pružanja u velikoj meri modifikuje uticaj ovog mora.

Za analizu klimatskih elemenata korišće-
ni su podaci sa dve meteorološke stanice koje 
imaju konzistentnost i kontinuitet u merenju 
klimatskih elemenata - Novi Sad i Zrenjanin. 

Prikazaće se vrednosti temperature vazduha, 
vetra, relativne vlažnosti i padavina za period 
od 65 godina (1951-2015).

Temperatura vazduha

Prosečna godišnja temperatura vazduha u PP 
„Jegrička“, tokom posmatranog perioda izno-
sila je 11,3  °C. Prosečna letnja temperatura 
vazduha iznosi 21,1 °C, a zimska 0,9 °C. Jesen 
i proleće imaju identičnu srednju vrednost 
temperature vazduha koja iznosi 11,6 °C. 

Na osnovu vrednosti srednjih mesečnih 
temperatura vazduha (1951-2015) po godinama, 
zapaža se da je jul najtopliji mesec (21,8  °C), a 
najhladniji je januar (-0,3  °C). Srednja godišnja 
temperatura vazduha na teritoriji Parka prirode 
pokazuje zapažen porast početkom XXI veka. 

Analiza trenda pokazuje da je u poslednjih 65 
godina došlo do porasta srednjih godišnjih 
temperatura vazduha za za čak 1,6 °C. Najtopli-
jom godinom pokazala se 2000.  sa prosekom 
od 13,0 °C za stanicu Novi Sad i 13,2 °C za  Zre-
njanin. Kao najhladnija godina uočena je 1954. 
(Zrenjanin) i 1956. (Novi Sad) sa 9,5 °C . 

Prikazani podaci ukazuju na primetan 
rast temperatura vazduha, pogotovo u po-
slednjih 15 godina posmatranog perioda, što 
donekle može potvrditi tezu o globalnim kli-
matskim promenama.

Klimatske prilike



19A Jegricska természeti park

A Jegricska Természeti Park éghjlati viszonyait, ahogy egész Vajdaságét, a földrajzi hely-
zet határozza meg, pontosabban az, hogy a Pannon-medence déli részén helyezkednek el. 
Emiatt kevésbé érezhető a nyugati légáramlások hatása, aminek következtében valamivel 

kisebb a csapadék mennyisége, mint a Pannon-medence nyugati részében. Ugyanakkor, a Kár-
pátok megakadályozzák, hogy keletről és északról betörjenek a hideg, kontinentális tömegek. Így 
azok csupán különleges időjárási viszonyok között érik el ezt a térséget. Vajdaság azonban sokkal 
közelebb van egy kisebb akvatóriumhoz, a Földközi-tengerhez. Az erőteljes hegyi akadály, a Di-
nári-hegység, és annak terjedési iránya azonban módosítja e tenger hatását.

Az éghajlati elemek elemzéséhez két olyan 
meteorológiai állomás adatait használtuk, 
amelyek konzisztensen és folytonosan mérik 
az éghajlati elemeket – az újvidékiét (Novi 

Sad) és a nagybecskerekiét (Zrenjanin). Is-
mertetni fogjuk a levegő hőmérsékletének, a 
szél, a relatív páratartalom és a csapadék 65 év 
(1951-2015) során mért értékeit.

A levegő hőmérséklete 

A levegő éves hőmérsékleti átlaga a Jegricska 
Természeti Parkban 11,3 °C volt a vizsgált idő-
szakban. A nyári átlaghőmérséklet 21,1  °C, a 
téli 0,9 °C. Ősszal és tavasszal azonos az átlag-
hőmérséklet: 11,6 °C. 

A havi szinten mért levegőhőmérsékleti át-
lagok (1951-2015) azt bizonyítják, hogy a leg-
melegebb hónap a július (21,8  °C), a leghide-
gebb pedig a január (-0,3 °C).

A levegő éves hőmérsékleti átlaga jelentősen 
növekedett a Természeti Park területén a 
XXI. század elején. A trendelemzés arra utal, 

hogy az elmúlt 65 év során 1,6  °C-kal növe-
kedett az éves szinten mért átlaghőmérsék-
let. A legmelegebb a 2000. év volt, amikor 
az újvidéki állomáson 13,0  °C volt az átlag, 
a nagybecskerekin pedig 13,2  °C. A leghide-
gebb 1954-ben volt (Nagybecskerek) és 1956-
ban (Újvidéki): 9,5 °C. 

Az ismertetett adatok a levegő hőmérsék-
letének érzékelhető emelkedésére utalnak, 
főleg a vizsgált időszak utolsó 15 éve során, 
ami részben bizonyítja a globálís klímaválto-
zásról szóló állításokat. 

Éghajlati viszonyok



 20 Park prirode Jegrička

Vetar

Donoseći klimatske odlike prostora sa kojeg dolaze, vetrovi 
snažno utiču na podneblje nekog područja, pa stoga imaju i 
ulogu modifikatora klime. Vetrovi, između ostalog, utiču na 
veličinu oblačnosti, količinu padavina, temperaturu vazduha, 
veličinu isparavanja i neke druge atmosferske pojave, što po-
sredno deluje na prinose u ratarskoj proizvodnji, na građevi-
narstvo, saobraćaj, turizam itd. Usled postojećeg rasporeda 
vazdušnih akcionih centara na prostoru Panonske nizije do-

minantni su vetrovi iz zapadnog, te istočnog kvadranta. Naj-
dominantniji vetrovi u Parku prirode su oni iz jugoistočnog 
(SE), zapadnog (W) i severozapadnog (NW) pravca. Prosečna 
godišnja čestina jugoistočnog vetra (poznat kao košava) izno-
si 21,0%, zapadnog 16,2%, a severozapadnog 15,4%. Vetrovi sa 
najvećim čestinama imaju i najveće srednje jačine. Tako jugo-
istočni vetar ima i najveću srednju jačinu, 3,0 m/s, dok zapad-
ni i severozapadni imaju srednje brzine od 2,2 m/s i 2,4 m/s.

Tabela 1. Srednjomesečne temperature vazduha za PP „Jegrička“ u periodu 1951-2015. (°C)

J F M A M J J A S O N D G

Novi Sad -0,3 1,5 6,1 11,7 16,8 20,0 21,8 21,3 17,0 11,6 6,2 1,6 11,3

Zrenjanin -0,3 1,4 6,1 11,7 16,9 20,2 21,9 21,5 17,2 11,7 6,1 1,5 11,3

PP „Jegrička“ -0,3 1,4 6,1 11,7 16,9 20,1 21,8 21,4 17,1 11,7 6,2 1,6 11,3
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y = 0.0245x + 10.505

 ◼ Grafikon 1. Srednjogodišnje temperature vazduha za PP „Jegrička“ u periodu 1951-2015. (°C)
 ◼ 1. ábra A Jegricska Természeti Parkra vonatkozó havi levegő átlaghőmérsékleti adatok az 1951 és 2015 közötti időszakban. (°C)
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Szél

A szelek annak a térségnek az éghajlati jellemzőit hozzák, 
ahonnan érkeznek, így erősen befolyásolják egy adott terü-
let éghajlatát, ezért az éghajlatváltató szerepük van. A szelek, 
többek között, befolyásolják a felhőzet nagyságát, a csapa-
dékmennyiséget, a levegő hőmérsékletét, a párolgási arányt 
és egyéb légköri jelenségeket, és így közvetve befolyásolják a 
mezőgazdasági termelést, az építőipart, a forgalmat, a turiz-
must stb.

A Pannon-medencében a nyugati és a keleti kvadránsból 
származó szelek a dominánsak. A Természeti Parkban pedig 
a délkeleti (SE), nyugati (W) és északnyugati (NW) irányúak. 
A délkeleti szél (ismertebb elnevezése a kossava) éves szinten 
mért gyakorisága 21,0%, a nyugatié 16,2%, az északnyugatié 
15,4%. A leggyakoribb szelek a legerősebbek is. A délkeleti szél 
erősségi középértéke a legnagyobb: 3,0 m/s, a nyugati és az 
északnyugati átlagsebessége pedig 2,2 m/s és 2,4 m/s.

Viszonylagos páratartalom 

A viszonylagos páratartalom a levegő páratartalmának leg-
jobb mutatója, mert azt fejezi ki, hogy hány százaléka a pilla-
natnyi páratartalom annak, amit a levegő az adott hőmérsék-
leten még be tud fogadni. Éves szinten általában fordítottan 
arányos a levegő hőmérsékletével. A legmelegebb hónapok, 

vagyis július és augusztus alatt a viszonylagos páratartalom a 
legalacsonyabb: 69% és 71%. A legmagasabb a viszonylagos pá-
ratartalom decemberben: 87% és januárban: 85%. A maximá-
lis mért értékek januárban: 93% és decemberben: 93%, a mini-
málisat júliusban mérték: csupán 52%-ot. 

Csapadék

A csapadékmennyiség alapján ítélve, Vajdaság országunk 
egyik legszárazabb része. Az 1951 és 2015 közötti időszakban 
a Jegricska Természeti Park területén a csapadék éves átla-
ga 599,2 mm volt. Az éves csapadékmennyiség 32,5% nyáron 
hullik le, 24,0% tavasszal, 23,0% ősszel és 20,5% télen. A ve-
getációs időszak során 347,0 mm csapadék hullik. A havon-

kénti elosztást elemezve a kövbetkező adatokhoz jutunk: a 
legkevesebb a csapadék februárban (36,0 mm), a legtöbb jú-
niusban (82,3mm). A vizsgált időszak során az éves csapa-
dékmennyiség 1,0526 mm-rel növekedett. Különösen ér-
dekes, hogy a leginkább esős és a legszárazabb év is a XXI. 
század elején volt. 

1. táblázat A Jegricska Természeti Parkra vonatkozó havi levegő átlaghőmérsékleti adatok az 1951 és 2015 közötti időszakban. (°C)

J F M A M J J A S O N D É

Újvidék -0,3 1,5 6,1 11,7 16,8 20,0 21,8 21,3 17,0 11,6 6,2 1,6 11,3

Nagybecskerek -0,3 1,4 6,1 11,7 16,9 20,2 21,9 21,5 17,2 11,7 6,1 1,5 11,3

„Jegricska“ TP -0,3 1,4 6,1 11,7 16,9 20,1 21,8 21,4 17,1 11,7 6,2 1,6 11,3
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Relativna vlažnost vazduha 

Relativna vlažnost vazduha je najbolji pokazatelj realne za-
stupljenosti vlage u vazduhu jer predstavlja odnos između 
trenutne apsolutne vlažnosti i maksimalno moguće vlage 
koju bi vazduh mogao da primi na određenoj temperaturi 
pa da bude zasićen. Godišnji tok relativne vlažnosti vazduha 
stoji uglavnom u obrnutom odnosu sa temperaturom vaz-

duha. Tako je ona u najtoplijim mesecima julu i avgustu naj-
niža - prosečno 69% i 71%. Najveća prosečna relativna vlaž-
nost se javila u decembru 87% i januaru 85%. Maksimalne 
zabeležene vrednosti su se javile u januaru 93% i decembru 
93%, dok je minimalna zabeležena u julu i iznosila je svega 
52%. 

Padavine

Prema količini padavina, Vojvodina pripada jednom od naj-
sušnijih područja naše zemlje. U periodu 1951-2015. na pro-
storu Parka prirode „Jegrička“ prosečno se tokom godine izlu-
čivalo 599,2 mm padavina. Od godišnje sume padavina 32,5% 
padne leti, 24,0% u proleće, 23,0% u jesen i u zimu padne 
20,5%. Tokom vegetacionog perioda izluči se 347,0 mm pa-

davina. Analizirajući količinu padavina po mesecima zapaža 
se da je najmanje padavina u februaru (36,0 mm), a najviše u 
junu (82,3mm). Tokom posmatranog perioda uočava se porast 
godišnje količine atmosferilija od 1,0526 mm. Posebnu pažnju 
privlači činjenica da se najkišovitija i najsušnija godina pojav-
ljuju na početku XXI veka. 

Nakon analize odabranih klimatskih elemenata u periodu 1951-2015. može se reći da klimat Parka prirode, karakteriše kontinentalna klima sa 
naglašenim uticajem Panonske nizije koja joj daje posebne specifičnosti. Odlike ove klime su topla leta i hladne zime sa prosečnim kolebanjem 
srednjomesečnih temperatura vazduha od 22,1 °C. Veliku pažnju privlači činjenica da je u poslednjoj dekadi došlo do, može se reći, krucijalnih 
promena u vrednostima temperatura vazduha. Tako na primer, vrednost srednjogodišnjih temperatura u periodu 1951/99. iznosi 11,0 °C, dok u 
poslednjih 16 godina posmatranog perioda (2000/15) ta vrednost iznosi 12,2 °C. Kada govorimo o padavinama imamo identičnu situaciju – go-
dišnji prosek padavina je tokom perioda 1951-1999. iznosio 593,0 mm, a u poslednjih 16 godina posmatranog perioda 623,9 mm. Na osnovu pret-
hodno iznetih zaključaka, može se izneti generalna konstatacija, da podaci ukazuju na proces globalnih klimatskih promena. 

Tabela 2. Srednjomesečne količine padavina za PP „Jegrička“ u periodu 1951-2015. (mm)

J F M A M J J A S O N D G

Novi Sad 38,1 36,7 38,6 47,3 65,3 84,2 64,3 55,5 45,4 46,2 51,5 49,7 622,8

Zrenjanin 37,0 35,4 35,3 43,5 57,6 80,4 58,8 46,7 45,1 40,6 46,5 48,6 575,5

PP „Jegrička“ 37,5 36,0 37,0 45,4 61,4 82,3 61,6 51,1 45,2 43,4 49,0 49,2 599,2
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2. táblázat Havi átlagos csapadékmennyiség a Jegricska Természeti Parkban az 1951 és 2015 közötti időszakban (mm)

J F M A M J J A S O N D É

Újvidék 38,1 36,7 38,6 47,3 65,3 84,2 64,3 55,5 45,4 46,2 51,5 49,7 622,8

Nagybecskerek 37,0 35,4 35,3 43,5 57,6 80,4 58,8 46,7 45,1 40,6 46,5 48,6 575,5

„Jegricska“ TP 37,5 36,0 37,0 45,4 61,4 82,3 61,6 51,1 45,2 43,4 49,0 49,2 599,2
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 ◼ Grafikon 2. Srednjogodišnje količine padavina za PP „Jegrička“ u periodu 1951-2015. (mm)
 ◼ 2. ábra Évi átlagos csapadékmennyiség a Jegricska Természeti Parkban az 1951 és 2015 közötti időszakban (mm)

A kiválasztott éghajlati elemek elemzése az 1951 és 2015 közötti időszakban arra utal, hogy, hogy a Természeti Park klímáját a kontinentális ég-
hajlat jellemzi, a Pannon-medence jelenleges befolyásával, ami különleges sajátosságokat eredményez. Ezt az éghajlatot meleg nyár és hideg tél jel-
lemzi, a levegő havi hőmérsékletenék 22,1° C-os átlagos ingadozásával. Igencsak figyelemreméltó az a tény, hogy az elmúlt évtizedben kulcsfontos-
ságú változások történtek a levegő hőmérsékleti értékeiben. Például az éves átlaghőmérsékletek értéke az 1951/99-es időszakban 11,0 ° C volt, míg a 
megfigyelt időszak utolsó 16 évében (2000/15) ez az érték 12,2° C. Amikor csapadékról beszélünk, azonos a helyzet - az éves átlagos csapadékmeny-
nyiség az 1951-1999 közötti időszakban 593,0 mm volt, a megfigyelt időszak utolsó 16 éve során pedig 623,9 mm. A korábban vázolt következtetések 
alapján megállapítható, hogy az adatok a globális klímaváltozás folyamatát jelzik.
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Nasuprot maloj količini vode u koritu Jegričke, koja se hidrografski aktivnom održava skoro 
isključivo sistemom kanala, ustava i crpnih stanica, pravo bogatstvo vode nalazi se u kvar-
tarnim i neogenim slojevima – u dubinama ispod Jegričke. 

Podzemne vode

Arteška izdan
U toku evolucije Panonskog basena, na njego-
vom dnu nataloženi su sedimenti čija debljina 
dostiže gotovo 3 km i koji predstavljaju dobre 
kolektore podzemnih voda. Mioceni sedimen-
ti imaju manji broj vodonosnih slojeva u pore-
đenju sa mlađim pliocenim naslagama, ali su 
i oni bogati vodom, koja je uglavnom veoma 
slana. Sedimenti završnog dela miocena, pli-
ocena i kvartara, čija ukupna debljina dostiže 
900 m, imaju veliki broj vodonosnih horizo-
nata. U njima se naizmenično ređaju glino-
viti i peskoviti slojevi, pa ove vode spadaju u 
arteške i subarteške. Najstariji arteški bunar 
izbušen je u Zmajevu 1913/14. godine, a nakon 
njega je urađeno više desetina ovakvih bunara, 
najčešće dubokih između 100 m i 400 m. Voda 
iz arteških bunara predstavlja osnovni izvor 
pijaće i industrijske vode na prostoru sliva Je-
gričke. Izdašnost ovih bunara zavisi od izdaš-
nosti vodonosnog sloja, vrste sedimenata u 
kojima se nalazi, njihove poroznosti, propu-
snosti i pritisaka kojima je voda izložena.

Tanka zemjina kora ispod Bačke, dobra ter-
mička provodljivost mezozojskih i neogenih 
stena, uslovili su da je geotermalni gradijent na 
prostoru Jegričke od 5 ºC  do 7 ºC na 100 m du-

bine, a najveći je upravo u centralnom delu ovog 
područja. Tako izlazne vode pojedinih arteških 
bunara dubokih 300-350 m imaju temperatu-
re od 24  ºC. Veoma su perspektivne i termal-
ne vode, koje na području Jegričke imaju izla-
znu temperaturu do 65 ºC, a najčešće od 40 ºC 
do 45 ºC. Tako se vode iz hidrotermalnih bušo-
tina napravljenih osamdesetih godina XX veka, 
dubokih oko 800 m, koriste u Bačkom Petrov-
cu za bazene (od 2012), a koristila se za zagre-
vanje plastenika i prostorija Zavoda za hmelj. 
Termomineralna voda iz 600 m duboke bušo-
tine u Temerinu se od 1985. koristi za punjenje 
dva bazena za kupanje. Podatak da je u Zmaje-
vu 1932. godine izgrađeno Narodno kupatilo, a 
da je na obali Jegričke do prokopavanja kana-
la DTD postojao i bazen za rekreaciju, govori u 
prilog konstatacije da se potencijal termalnih 
voda ne koristi i dovoljnoj meri.

Freatska izdan
Od početka formiranja mreže naselja u Bačkoj, 
plitka freatska izdan više rečne terase, pred-
stavljala je jedan od glavnih pogodnosti živo-
ta na ovom prostoru. Freatska izdan je i od 
ključne važnosti za postojanje površinskih vo-
dotokova. Ona se nalazi relativno plitko –  u 

Hidrografske odlike
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A Jegricska medrében kis mennyiségű víz található és hidrográfiai aktivitását szinte kizá-
rólag a csatornarendszer, továbbá a gátak és szivattyútelepek rendszere biztosítja. Ezzel 
szemben a Jegricska alatti mélységekben, vagyis a neogén és a kvarterner rétegekben gaz-

dag vízlelőhelyek vannak. 

Felszín alatti vizek 

Artézi vizek
A Pannon-medence evolúciója során annak 
alján üledékek gyülemlettek fel, amelyek 
vastagsága szinte eléri a 3 km-t és amelyek 
a felszín alatti vizek jó vízgyűjtői. A miocén 
üledékekben kisebb a víztartó réteg, mint a 
fiatalabb pliocén lerakódásokban, de ezek is 
vízben gazdagok, amely víz többnyire igen 
sós. A miocén, a pliocén és a kvarterner kor-
szakok üledéke, amelynek teljes vastagsága 
eléri a 900 métert, nagyszámú víztartó réteg-
gel rendelkezik. Agyagos és homokos rétegek 
váltakoznak bennük, így ezek artézi és szu-
bartézi vizek. A legrégibb artézi kútat Óké-
ren (Zmajevo) fúrták 1913/14-ben, majd ezt 
követően több tucat ilyen kutat fúrtak, álta-
lában 100 m és 400 m közötti mélységűt. Az 
artézi kutakból származó víz az ivóvíz és az 
ipari víz fő forrása a Jegricska-medence te-
rületén. Ezeknek a kutaknak a hozama függ 
a víztartó réteg nagyságától, az üledék típu-
sától, amelyben található, továbbá az üledék 
porozitásától és áteresztőképességétől, to-
vábbá a víznyomástól.

A Bácska alatti vékony földkéreg, valamint 
a mezozoikus és neogén sziklák jó hővezető ké-
pessége következtében a Jegricska térségében 
a geotermikus gradiens 100m mélységben 5 ° 
C és 7 ° C közötti, a legnagyobb pedig éppen a 
térség központi részén. Így a 300-350 m mély-
ségű egyes artézi kutak vizének hőmérséklete 
kifolyáskor 24 ºC. Nagyon ígéretesek a termál-
vizek is, amelyek hőmérséklete a Jegricska tér-
ségében kifolyáskor maximum 65 ° C, de a legy-
gyakrabban 40 ºC és 45 ºC között vannak. Így 
a XX. század nyolcvanas éveiben készült, kb. 
800 m mély, hidrotermális furatokból szár-
mazó vizet a petrőci (Bački Petrovac) úszóme-
dencékben használják (2012 óta), de használták 
melegházak fűtésére és a Komlóintézet helyi-
ségeinek melegítésére is. A 600 méter mély te-
merini furatból származó termominerális vizet 
1985 óta használják két úszómedence feltöltésé-
re. Az a tény, hogy 1932-ben Ókérnél volt egy 
Népfürdő, és, hogy a Jegricska partján is volt 
egy rekreációs medence a DTD csatorna kiépí-
téséig, bizonyítja, hogy a termálvizek potenci-
álját nem használják ki elegendő mértékben.

Hidrográfiai jellemzők 
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lesnim i aluvijalnim kvartarnim sedimentima 
se njena donja granica nalazi na 20 m do 60 m, 
a gornja na prosečnoj dubini od 2 do 5 metara. 
U aluvijalnoj ravni Tise, u kojoj se nalazi po-
slednjih oko 4 km Jegričke, izdan se nalazi na 
dubini između 1 m i 2,5 m.

Freatska izdan generalno posmatrano prati 
padove terena, pa i vode freatske izdani otiču u 
smeru u kojem otiče Jegrička – od zapada ka isto-
ku. Ovakvo oticanje će biti još jasnije ukoliko se 
ukaže da je apsolutna visina srednjeg nivoa Du-
nava u sektoru između Apatina i Bogojeva, za-
padno od izvorišnih krakova Jegričke, oko sedam 
metara viša od srednjeg nivoa Tise u sektoru ušća 
Jegričke. Oticanje vode ove izdani je sporo, naro-
čito u lesnim i lesolikim sedimentima koji su zbi-

jeniji, i ono ne prelazi nekoliko desetina santi-
metara dnevno. Veće brzine freatska izdan ima 
u peskovitim i šljunkovitim sedimentima koji se 
nalaze ispod lesa i u aluvijalnoj ravni Tise.

Njen nivo zavisi pre svega od klimatskih 
činilaca – padavina i isparavanja (uključu-
jući i evapotranspiraciju), pa režim podze-
mnih voda pripada klimatskom tipu, a aluvi-
jalnoj ravni Tise hidrografskom tipu. Tokom 
zimskog perioda traje pozitivan vodni bilans, 
kada se svega oko 50% padavina utroši na eva-
potranspiraciju, dok je tokom vegetacionog 
perioda on negativan, jer je evapotranspiraci-
ja veća od količine padavina. Međutim, opsež-
ni hidromelioracioni radovi su promenili pri-
rodan vodni režim, pa je on transformisan u 
klimatsko-antropogeni tip, usmeren na zado-
voljenje potreba biljnih kultura i zaštitu pro-
stora od visokih voda. 

Freatska izdan je najbliža topografskoj po-
vršini tokom aprila – u zapadnom delu sliva, a 
tokom maja u istočnom. Ovi maksimalni vo-
dostaji freatske izdani javljaju se kao rezultat 
povoljnog klimatsko-vodnog bilansa, naro-
čito tokom prva tri meseca u godini, dok je u 
u istočnom delu on posledica aprilskog mak-
simuma vodostaja Tise. Na bezmalo celoku-
pnom prostoru sliva Jegričke, minimalni nivoi 
freatske izdani beleže se u novembru, a samo 
južni obod u oktobru.

Do opsežnih hidromelioracionih radova 
poplave Tise i Dunava su bile veoma česte na 
prostoru Bačke. Pored ovih, sliv Jegričke je bio 
ugrožen i od poplava unutrašnjih voda.

Površinske vode

Prirodnjak Mita Petrović je 1887, godine opi-
sao Jegričku u delu „Bare u Bačkoj“. Ter-
min bara u najboljoj meri oslikava hidrograf-
ske odlike Jegričke i njenih pritoka u periodu 
za koji postoje kredibilni kartografski i pisa-

ni izvori – od druge polovine XVIII veka. Pro-
naći izvorište takve bare na prostoru sasvim 
blago disecirane rečne terase, naročito nakon 
krupnih hidrotehničkih radova i intenzivne 
poljoprivrede, pravo je umeće. 

 ◼ Suvišne podzemne vode u 
slivu Jegričke [LL]

 ◼ Felesleges belvizek a 
Jegricska vízgyűjtőjében  [LL]
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Freatikus vízfő
A bácskai települési hálózat kialakulásának kezdete óta a ma-
gasabb folyóteraszon levő egyik sekély freatikus vízfő volt az 
egyik legfontosabb előnye ennek a területnek. A freatikus vízfő 
kiemelkedő fontosságú a felszíni vízfolyások léte szempontjá-
ból is. Viszonylag sekély - a lösz- és az alluviális kvarterner üle-
dékek esetében alsó határa 20 - 60 m, a felső pedig átlagosan 
2-5 m. A Tisza alluviális síkján, ahol a Jegricska utolsó 4 km-e 
található, 1 m és 2,5 m mélységben helyezkedik el a vízfő. 

A freatikus vízfő általában követi a terep eséseit, és a vizei 
is abban az irányban áramlanak ki, mint a Jegricska - nyu-
gatról keletre. Ez annak is a következménye, hogy a Duna kö-
zépső szintjének abszolút középmagassága Apatin és Gombos 
(Bogojevo) között, a Jegricska folyó forrásaitól nyugatra, kö-
rülbelül 7 méterrel magasabb, mint a a Tisza középső szintje 
a Jegricska torkolatánál. E vízfő vize lassú, különösen a lösz- 
és löszszerű üledékekben, amelyek tömörebbek, és az elfolyás 
napi több tíz centiméternél nem nagyobb. A frenalin nagyobb 
sebességét homok- és kavicsos üledékek találják a fa alatt és 
az alluviális Tisában. Nagyobb a sebesség a homok- és kavi-
csüledékekben, amelyek a ösz alatt és a Tisza alluviális síkján 
helyezkednek el.

A szint elsősorban éghajlati tényezők függvénye – a csapa-
déké és az elpárolgásé (ideértve az evapotranszpirációt is), így 
a felszín alatti vizek rendszere klimatikus típusú, a Tisza allu-
viális síkján pedig hidrográfiai típusú. A téli időszakban pozi-
tív a vízegyenleg, amikor a csapadéknak csupán mintegy 50% 
-a párolog el, míg a vegetációs időszak alatt negatív, mivel az 
evapotranszpiráció nagyobb, mint a csapadékmennyiség. Az 
extenzív hidromeliorációs munkák azonban megváltoztatták 
a természetes vízrendszert, éghajlati-antropogén jellegűvé 
alakították, amely a növénykultúrák igényeinek kielégítésére 
és a terület magas vízállás elleni védelmére irányul.

A freatikus vízfő a vízgyűjtő nyugati részén áprilisban a 
legközelebbi a topográfiai felszínhez, májusban pedig a kele-
tihez. A vízfő ezen, maximális vízállásai a kedvező éghajla-
ti-vízegyenleg következményei, főleg az év első három hónap-
ja során, a keleti részben viszont ez a Tisza maximális áprilisi 
vízszintjének tudható be. A Jegricska-vízgyűjtő csaknem egé-
szén a fretikus vízfő minimális szintjeit novemberben jegy-
zik, októberben pedig csupán a déli peremen.

Az extenzív hidromeliorációs munkákig Bácskában igen 
gyakoriak voltak a Tisza és a Duna áradásai. Emellett a Jeg-
ricska vízgyűjtőjét belső vizek áradása is veszélyeztette. 

Felszíni vizek 

Mita Petrović természetkutató 1887-ben írta le a Jegricskát, a 
Bácskai barák („Bare u Bačkoj“) c. művében. A bara (állóvíz, 
tócsa, pocsolya) kifejezés írja le legjobban a Jegricska és mellék-
folyói hidrográfiai jellemzőit arra az időszakra vonatkozóan, 
amióta rendelkezünk megbízható kartográfiai és írásos forrá-
sokkal – vagyis a XVIII század második fele óta. Az ilyen álló-
vizek forrásának megtalálása egy alig-alig egyenetlen folyóte-
rasz területén, különösen a nagy hidrotechnikai munkálatok és 
az intenzív mezőgazdasági termelés után, igazán nagy dolog. 

Žarko Milošev 1996-ban részletesen bemutatta a Jegricska 
keletkezését, kiemelve az Északi- és a Délnyugati-Jegricskát. 
Az Északi-Jegricska három ágból állt: az északi a Sztapártól 
északnyugatra levő sekély depressziókban jött létre, nyu-
gaton viszont két ág alakult ki: Hódságtól (Odžaci) délnyu-
gatra és Paripástól (Ratkovo) északnyugatra. A két nyugati 
Paripásnál és Pincédnél (Pivnice) találkozott az északival. A 
Délnyugati-Jegricskát két ág hozta létre. Ezek Bácstóvárosnál 

(Tovariševo) északkeletre és Bulkeszitől (Maglić) északra jöt-
tek létre. Úriszentivántól (Despotovo) délre találkoztak majd 
Grcska (görög – a ford.megj.) bara (Grčka bara) néven foly-
nak be a Jegricskába. Úriszentiván környéke tehát az a tér-
ség, ahol összefolytak a Jegricska forráságai, így a Jegricská-
nak ettől a helytől számítva van kialakult völgye. Az említett 
depressziók, amelyekből létrejön az Északi-Jegricska, valójá-
ban a fosszilis folyami hálózatnak a folyami terasz magasabb 
részén – a Pannon-medence folyami-állóvizi fenekén - levő 
nyomai, amelyeket ma már kizárólag műholdas felvételeken 
észlelhetünk. A Délnyugati-Jegricskát alkotó ágak a folyami 
terasz alacsonyabb részén vannak. Ahogyan azt már a térség 
domborzati jellemzőinek ismertetésekor kifejtettük, itt sok-
kal markánsabbak a a fosszilis folyami hálózat nyomai.

A Jegricska hossza pontosan lemérhető Úriszentivántól 
kezdődően, vagyis attól a helytől, ahol e folyócska valamikori 
medrét átszeli a Torzsa-Újvidék (Savino Selo – Novi Sad) csa-
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Žarko Milošev je 1996. detaljnije prikazao 
prostor nastanka Jegričke, izdvajajući Sever-
nu i Jugozapadnu Jegričku. Severnu Jegričku 
činila su tri kraka: severni se formirao u plit-
kim depresijama severozapadno od Stapara, 
dok su na zapadu nastajala dva kraka – jugo-
zapadno od Odžaka i severozapadno od Rat-
kova. Dva zapadna kraka su se sa severnim 
spajali kod Ratkova, odnosno kod Pivnica. 
Jugozapadnu Jegričku formirala su dva kraka 
koja su nastajala severoistočno od Tovariše-
va i severno od Maglića. Oni su se sastaja-
li južno od Despotova, a potom se pod nazi-
vom Grčka bara ulivaju u Jegričku. Okolina 
Despotova je tako oblast u kojoj su se sticali 
izvorišni kraci Jegričke, pa od ovog mesta Je-
grička ima jasno definisanu dolinu. Navede-
ne depresije iz kojih nastaje Severna Jegrič-
ka predstavljaju tragove fosilne rečne mreže 
na višem delu rečne terase – f luvio-barskom 
dnu Panonskog basena, koja se danas može 
uočiti samo na satelitskim snimcima. Depre-
sije u kojima nastaju kraci Jugozapadne Je-
gričke se nalaze na nižem delu rečne terase, 

i kako je već objašnjeno u razmatranju reljef-
nih karakteristika prostora, tu su tragovi fo-
silne rečne mreže mnogo izraženiji. 

Dužina Jegričke se precizno može izmeri-
ti od Despotova, odnosno od mesta gde je ne-
kadašnji tok ove rečice presečen kanalom Sa-
vino Selo – Novi Sad, što ujedno predstavlja 
i zapadnu granicu Parka prirode „Jegrička“ i 
ona iznosi 65 km. Prema Miloševu (1996), du-
žina Severne Jegričke iznosila je preko 40 km, 
tako da bi ukupna dužina, u njenom prirod-
nom stanju, iznosila preko 100 km, pa bi pored 
toga što je najduži tok Južne Bačke, od Krivaje 
možda preuzela i zvanje najdužeg autohtonog 
toka čitave Vojvodine.

Pre hidrotehničkih radova, tokovi u slivu 
Jegričke su se hranili vodom iz freatske izdani 
i padavina, a za vreme visokih vodostaja Tise, 
voda ove reke zalazila je i uz Jegričku. Prostor 
rečne terase između Stapara i Rumenke, a na-
ročito prostor  ruskokrsturske neotektonske 
depresije bio je redovno plavljen unutrašnjim 
vodama. Oceđivanje ovih površina se odvijalo 
ka Jegričkoj i niz njen tok, što je predisponira-

 ◼ Fosilna rečna mreža u okolini 
Stapara (satelitski snimak), 
neouočljiva na terenu  
[Izvor: GoogleEarth]

 ◼ Fosszilis folyóhálózat 
Sztapár környékén 
(műholdfelvétel), a terepen 
nem lázható  
[Forrás: GoogleEarth]
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torna, ami egyben a Jegricska Természeti Park 
nyugati határa is. A Jegricska hossza 65 km. 
Milošev megállapította (1996), hogy az Észa-
ki- Jegricska hossza több mint 40 km, vagyis, 
hogy a teljes hossz, a folyó természetes állapo-
tában, több mint 100 km lenne, ami azt jelenn-
tené, hogy nemcsak Dél-Bácska leghosszabb 
folyóvize lenne, hanem feltehetően a leghosz-
szabb vajdasági folyóvíz címet is elnyerné. 

A hidrotechnikai munkálatok előtt a Jeg-
ricska vízgyűjtőjéhez tartozó folyóvizek a fre-
atikus vízfőkből és a csapadékból táplálkoz-
tak, a Tisza magas vízállása idején pedig e folyó 
vize átfolyt a Jegricskába is. A Sztapár (Stapar) 
és Piros (Rumenka) közötti folyami terasz tér-
ségét, és főleg a keresztúri (Ruski Krstur) neo-
tektonikus depresszió térségét, rendszeresen 
elárasztották a belső vizek. E vizek a Jegricska 
irányában távoztak és annak medrébe, ami a 
már említett tektonikus mozgások és a fosszilis 
folyami hálózat alakhjának a következménye. 

A Jegricska állóvizi jellege az enyhe esések 
következménye – a 65 km hosszon az esése 7,2 

m, azaz 12 cm/km. Az utolsó 40 km-en, az esés 
csupán 8 cm/km.

A felsorolt hidrográfiai sajátosságok követ-
keztében nem meglepő, hogy a Jegricskának 
és mellékfolyóinak a neve többször is változott 
nevüket – és ez nemcsak a különböző átmérő-
jű részekre vonatkozik, hanem a folyó külön-
böző szektoraira is.

A Habsburg Monarchia Első Katonai Fel-
mérésének (1782-1785) térképein, amelyek 1: 
28,800-as méretarányban készültek, a Jeg-
ricska Szilbácson (Silbaš) kezdődik, Paragra-
ben néven. Az alig látható folyócskát csupán 
a mai Ókértől (Zmajevo) folyási irányban le-
felé ábrázolták állandó folyóvízként Almás-
patak néven. Temerintől északkeletre elmo-
csárosodott vízfolyásként ábrázolták, majd 
Boldogasszonyfalvától (Gospođinci) lefelé a 
Nagybara (Velika bara) névvel illeték, amely 
belefolyik a Tisza elmocsarasodott árterületé-
be. Itt történik említés a Jegriskáról, ami meg-
előlegezte a vízfolyás jövendőbeli nevét. 

A Habsburg Monarchia Első Katonai Fel-
mérésének térképein bejegyezték a Jegricska 

 ◼ Kanal Savino Selo - Novi 
Sad i ustava na Jegrički kod 
Despotova  
[Izvor: GoogleEarth]

 ◼ A Torzsa-Újvidék (Savino 
Selo – Novi Sad ) csatorna és 
az úriszentiváni (Despotovo) 
gát a Jegricskán 
[Forrás: GoogleEarth]
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no već opisanim tektonskim pokretima i pru-
žanjem fosilne rečne mreže. 

Zabareni karakter Jegričke je uslovljen 
malim padovima – na 65 km toka, ona ima 
pad od 7,2 m, odnosno 12 cm/km. U posled-
njih 40 km, pad je još manji i iznosi 8 cm/km.

Zbog ovakvih hidrografskih specifičnosti, 
nije neobična činjenica da su Jegrička i njene 
pritoke, puno puta menjale svoja imena – ne 
samo na različitim premerima, nego i za razli-
čite sektore ove rečice.

Na sekcijama Prvog vojnog premera 
Habsburške monarhije (1782-1785), izrađenim 
u razmeri 1:28.800, tok Jegričke počinje kod 
Silbaša, pod nazivom Paragraben. Jedva vid-
ljiva rečica se tek nizvodno od današnjeg Zma-
jeva prikazuje kao stalan tok pod nazivom 
Almaš. Severoistočno od Temerina se prika-
zuje kao zamočvaren tok i nizvodno od Gos-
pođinaca nosi naziv Velka bara, koja se uliva 
u zamočvarenu inundaciju Tise. Na ovom 

mestu kartiran je lokalitet Jegriška hal, koji 
najavljuje buduće ime ovoga toka.

Na sekcijama Prvog premera kartirane su 
doline koje sa desne strane prilaze dolini Jegrič-
ke, ali u njima nisu prikazani tokovi – prito-
ke, osim kod Gospođinaca (sadašnja Mala bara). 
Sumnju da su kartografi ovde napravili previd 
u potpunosti razvejava pogled na doline Kri-
vaje i Čika. Ove doline ne samo što su, osim u 
par veoma kratkih potesa, potpuno suve, nego 
su na njihovom dnu kartirani i putevi, okruže-
ni đermovima, a ponegde su na dnu suvih doli-
na svoje mesto našle i grupe zemunica. 

Samo osamdeset godina kasnije, na sekcija-
ma Drugog vojnog premera, koje su za prostor 
Jegričke izrađene 1865-66. godine, hidrografske 
prilike su potpuno drugačije, pa su desne prito-
ke Jegričke prikazane kao zabareni tokovi, koji 
u nazivima imaju neizbežnu odrednicu „bara“.  
Tok sadašnje Jegričke i dalje počinje kod Silba-
ša, pod nazivom Greška bara (u kasnijim preme-

 ◼ Zabareni karakter Jegričke 
[LL]

 ◼ A Jegricska bara (tavi) jellege 
[LL]
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völgyét jobb oldalról környékező völgyeket is, 
ám nem ábrázolták a mellékfolyókat, kivéve 
Boldogasszonyfalvánál (a mai Kisbara). Azt, 
hogy a kartográfusok mégsem tévedtek bizo-
nyítja a Bácsér (Krivaja) és a Csík-ér (Čik) völ-
gyeinek ábrázolása. Ezek a völgyek ugyanis, 
kivéve néhány igen rövid szakaszt, nemcsak 
hogy teljesen szárazak, hanem a fenekükön 
utakat is bejelöltek, amelyeket gémeskutak 
vesznek körül, sőt a száraz völgyek alján föld-
be vájt házak is helyet kaptak a térképen.

Csupán nyolcvan év múltán a Második Ka-
tonai Felmérés térképein, amelyek a Jegrics-
ka térségére vonatkozóan 1865-66-ba készültek 
el, a hidrográfiai körülmények immár teljesen 
mások voltak, és így a Jegricska jobb oldali mel-
lékfolyóit állóvízekként ábrázolják, amelyek 
tartalmazák a „bara“ toldalékot. A mai Jegrics-
ka továbbra is Szilbácsnál kezdődik, Greska 
bara (majd Grcska bara) néven, Úriszentivántól 
Ókérig a csatornázott nagybaraként, Sóvétól 

kezdve, majd Ókértől lefelé pedig Mosztonga 
baraként. Folyási irányban egészen Boldogasz-
szonyfalváig a Jegricska a Nagybara nevet vi-
seli, onnan pedig az Almáspatak (Almásvölgy) 
vagy Nagy Jegricska bara nevet. Zsablyától 
a Tisza árterületéig van a Jegricska legszéle-
sebb része, amely az előző felmérésnél ábrá-
zoltnál nagyobb területet foglal el. Ezek az el-
nevezések megmaradnak egészen az 1941-es 
évi magyar felmérésig. A XX. század ötvenes 
éveinek közepén a térképeken Úriszentiván-
tól lefelé a Jegricska bara elnevezés használa-
tos, a két nagy paleomeander szakaszán pedig 
ezzel egyidejűleg a Nagybara (Velika bara) el-
nevezés is. A 80-as évek térképein a Jegricska 
azon szakaszát, ahol a halastó van, továbbra 
is Jegricska barának nevezik, a vízfolyás többi 
részét, ideértve az úriszentiváni északnyugati 
és délnyugati ágakat is, Jegricska csatornának 
(Jegrička kanal). A mellékfolyók neve is válto-
zott, ma pedig a következők vannak haszná-

 ◼ Sekcija Prvog vojnog 
premera 1782/85.  (levo) 
i sekcija Drugog vojnog 
premera 1865/66. (desno) 
gde se vide drugačije 
hidrografske prilike u okolini 
Temerina

 ◼ Az Első Katonai Felmérés 
részlete (balról) és a 
Második Katonai Felmérés 
részlete 1865/66. (jobbról), 
ahol megfigyelhetőek az 
eltérő hidrográfiai állapotok 
Temerin környékén
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rima Grčka bara), od Despotova do Zmajeva kao 
kanalisana Velika bara, a od Ravnog Sela pa ni-
zvodno od Zmajeva kao Mostonga bara. Nizvod-
no, sve do Gospođinaca, tok Jegričke nosi naziv 
Velika (Nagy) bara, a odatle Almaska (bara) ili 
Velika Jegriška bara. Od Žablja pa do inundaci-
je Tise, nalazi se najširi deo Jegričke, koji je nešto 
veće površine nego na prethodnom premeru. 
Ovi nazivi se zadržavaju zaključno sa mađar-
skim premerom iz 1941. godine. Polovinom pe-
desetih godina XX veka, na kartama se od Des-

potova nizvodno koristi termin Jegrička bara, a 
u sektorima dva velika paleomeandra uporedo 
i termin Velika bara. Na kartama iz 80-ih godi-
na, za sektor Jegričke u kojoj je ribnjak ostao je 
naziv Jegrička bara, a ostali deo toka, uključuju-
ći i krake NW i SW od Despotova, naziva se Je-
grička kanal. Pritoke su takođe menjale imena, 
a danas se koriste: Grčka bara (Velika bara), 
Alparska bara, Buga, Beli kanal i Mala bara 
(desne pritoke), dok sa leve strane prima samo 
Ugarsku baru – uzvodnije od Zmajeva.

Regulacije Jegričke

Najveći deo toka Jegričke je kanalisan,  kao i 
skoro sve njene pritoke, a vodni režim je pot-
puno dirigovan. Prvi tehnički poduhvat koji je 
promenio sliv Jegričke je izgradnja kanala Du-
nav-Tisa (Veliki kanal), od Bačkog Monoštra do 
Bačkog Gradišta – od 1793. do 1802. godine. Ovaj 

zahvat je doduše uticao na mali deo sliva, ali je 
sledeći kanal, od Malog Stapara do Novog Sada 
(građen od 1870. do 1875) presekao sliv pravcem 
severozapad–jugoistok. Tada je glavni tok pre-
sečen kod Despotova, a time i nekadašnji izvo-
rišni kraci kao i deo desnih pritoka Jegričke. 

 ◼ Crpna stanica Žabalj [LL]
 ◼ A zsablyai szivattyútelep  

[LL]
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latban: Grcska bara/Grčka bara (Nagybara/Ve-
lika bara), Alpári bara (Alparska bara), Buga, a 
Fehér-árok (Beli kanal) és a Kisbara/Mala bara 

(jobb oldali mellékfolyók), a bal oldalról pedig 
csupán az Ugarska bara (magyar tó – a ford.
megj.) – Ókértől folyási iránnyal szemben. 

A Jegricska szabályozása

A Jegricska legnagyobb része csatornázott, 
ahogyan gyakorlatilag az összes mellékfolyó-
ja is, a vízrendszer pedig teljes mértékben irá-
nyított. 

Az első technikai vállalkozás, amely meg-
változtatta a Jegricska-medencét, a Duna-Tisza 
csatorna (Ferenc-csatorna) Monostorszegtől 
Bácsföldvárig (Bački Monoštor, Bačko Gradiš-
te) 1793 és 1802 között. Ez az eljárás a vízgyűj-
tő kis részét érintette, de a következő csator-
na, a Kis-Sztapártól (Mali Stapar) Újvidékig 
(1870 és 1875 között épült), átszelte a vízgyűj-
tőt északnyugat-délkeleti irányban. Úriszen-
tivánnál akkor átvágták a fő vízfolyást, azáltal 
az egykori vízfőket is, valamint a Jegricska jobb 
oldali mellékfolyóinak egy részét is. Mivel ez a 
csatorna elsősorban hajózási célokat szolgált, 
a terep alacsony fekvése miatt részben a töltés-
ben épült ki, ami ellehetetlenítette a felszíni és 
a felszín alatti vizek befolyását. 

Ezzel a csatornával a vízgyűjtőbe Gom-
bos (Bogojevo) irányából bekerült a Duna 
vize, amióta pedig Zsablyánál megépült a gát 
(1954) és a szivattyútelep (1963), a Tisza vize 
immár nem folyik bele a Jegricska medrébe. 
így történt meg a Tisza és a Duna szerepcse-
réje a folyócska történetében. 

A DTD Vízrendszer kiépítésével a Jegrics-
ka a Torzsától és Úriszentivántól a Tiszába 
való beömléséig a DTD Főcsatornarendszeré-
nek részévé válik. A zsablyai, az ókéri (1960), 
úriszentiváni (1961), a keresztúri (1967) és a mi-
liticsi (Srpski Miletić) (1961) gátak, továbbá a 
gombosi és a zsablyai szivattyútelep döntő be-
folyással bírnak a Jegricska felszíni és ezáltal 
részben a felszín alatti vízrendszerére.

Így a vízrendszer irányítottá vált és egé-
szében a vízfelhasználási igényekhez igazo-
dik, és a vizek túlzott jelenléte ellen védelmet 
nyújt.

A folyó torkolatától szemlélve a szivaty-
tyútelep és a Tisza medre közötti első 820 m 
a Jegricska-csatorna, amely az árterületen 
halad át. 

Ezen a részen a vízrendszert leginkább a 
Tisza vízszintje határozza meg, míg a felsőbb 
vízfolyás teljesen irányított. A szivattyútelep-
től a Zsablya közelében lévő gáthoz (15,5 km-re 

 ◼ Crpna stanica na ušću 
Jegričke [LL]

 ◼ Szivattyútelep a Jegricska 
torkolatánál  [LL]
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Kako je ovaj kanal prvenstveno građen za po-
trebe plovidbe, zbog niskog terena je delimično 
građen u nasipu, što je onemogućilo prirodno 
priticanje površinskih i podzemnih voda. Ovim 
kanalom je u sliv, iz pravca Bogojeva, dovedena 
voda iz Dunava, a od kada su kod Žablja izgrađe-
ne ustava (1954) i crpna stanica (1963), vode Tise 
više ne ulaze u korito Jegričke. Na ovaj način su 
Tisa i Dunav zamenile uloge u životu ove rečice. 

Izgradnjom Hidrosistema DTD, deo Je-
gričke od Savinog Sela i Despotova do ušća 
u Tisu, postaje segment Osnovne kanal-
ske mreže DTD. Ustave kod Žablja, Zmaje-
va (1960), Despotova (1961), a potom i one kod 
Ruskog Krstura (1967) i Srpskog Miletića (1961), 
uz crpne stanice Bogojevo (1972) i Žabalj, sada 
presudno utiču na režim površinskih, a time 
delimično i podzemnih voda u slivu Jegričke. 
Tako je vodni režim postao dirigovan i u celini 
prilagođen potrebama korišćenja voda i zašti-
ti od njihovog suvišnog pojavljivanja. 

Posmatrajući od ušća uzvodno, prvih 
820 m, između crpne stanice i korita Tise, je 

kanal Jegričke kroz inundaciju. U ovom delu je  
vodni režim u najvećoj meri određen vodosta-
jem Tise, dok je uzvodno potpuno dirigovan. 
Od crpne stanice do ustave kod Žablja (na 15,5 
km od ušća) se u prirodnom koritu Jegričke 
nalazi ribnjak, u kojem su oscilacije vodostaja 
oko 50 cm. Narednih 15 km korito takođe nije 
regulisano jer se nalazi na dnu fosilnog mean-
dra, pa su padovi dovoljni za prirodno oticanje 
vode. Od 30. do 65. km i ustave kod Despoto-
va, korito je opet regulisano - dimenzionisano 
prema potrebama Hidrosistema DTD. 

U vodnom režimu Jegričke se mogu izdvo-
jiti nekoliko faza eksploatacije: a) faza snab-
devanja vodom, kada se iz kanala Savino Selo 

– Novi Sad voda uvodi u Jegričku; b) faza od-
vodnjavanja, kada se zbog viška unutrašnje 
vode u slivu ustava Despotovo zatvara ili pri-
tvara, a Jegrička prima i odvodi samo vode iz 
sliva; c) faza odbrane od poplava u periodu 
kada je nivo Tise kod Žablja viši od Jegričke, 
pa se zatvara ustava Despotovo, a višak vode 
se prepumpava crpnom stanicom Žabalj.
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a torkolattól) a Jegrička természetes medré-
ben van a halastó, amelyben a vízszint inga-
dozása kb. 50 cm. A meder következő 15 ki-
lométere sincs szabályozva, mert a fosszilis 
meander alján van, így az esések elegendőek 
a víz természetes elfolyásához. A 30. km-től 
a 65. km-ig és az úriszentiváni gátig a meder 
ismét szabályozott - a DTD Vízrendszer igé-
nyeinek megfelelően méretezve.

A Jegricka vízrendszerében a kiaknázás 
különböző fázisai különböztethetők meg: a) 

a vízellátás fázisa, amikor a Torzsa - Újvidék 
csatorna vízét a Jegricskába vezetik; b) a ví-
zelvezetési fázis, amikor vígyűjtőben levő 
belvíztöbblet miatt az úriszentiváni gátat le-
zárják vagy majdnem lezárják és a Jegricska 
csak a vízgyűjtőből vesz fel és csak oda szállít 
vizet; c) az árvízvédelem fázisa abban az idő-
szakban, amikor a Tisza szintje Zsablya köze-
lében magasabb, mint a Jegricska, így az úr-
iszentiváni gátat lezárják, a felesleges vizet 
pedig a zsablyai szivattyútelep pumpálja át.
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Živi svet Jegričke je raznovrstan i vredan u nacionalnim i međunarodnim razmerama i pored 
činjenice da je njen vodotok u savremeno doba sužen i većim delom okružen poljoprivrednim 
površinama i naseljima. Nekada su tim predelima jugoistočne Bačke dominirale nepregledne 

bare, ritovi i močvare, pa današnje bogatstvo biološke raznovrsnosti datira iz tih perioda. I pored 
vidljivih promena, zakonskom zaštitom prostora, održivim korišćenjem i upravljanjem slivnim po-
dručjem Jegričke, omogućen je opstanak specifične akvatične i priobalne vegetacije, sa pripadaju-
ćim zajednicama i biljnim i životinjskim vrstama. Na pojedinim deonicama toka Jegričke, posebno 
na delu između Temerina i Žablja, оčuvаni su ili nеznаtnо izmеnjеni nekadašnji prirоdni uslоvi, koji 
оbеzbеđuјu stаbilаn rаzvој brојnih biocеnоzа, kаrаktеrističnih zа rаvničаrskе rеkе Panonske nizije. 
Jegrička ima specifičan vodni režim koji je pod određenim antropogenim uticajem, pa se osim vrsta 
prilagođenih stalnom prisustvu vode, sreću i biljne i životinjske vrste koje naseljavaju obodne, suvlje 
delove njenih obala. Od visokih obala i rubova prirodne vegetacije uz obradiva polja, preko pojasa dr-
veća i žbunja, kao i guste vegetacije sa trskom i rogozom, do otvorenih vodenih okana i plutajuće vo-
dene vegetacije, na Jegrički se na malom prostoru smenjuju brojne životne zajednice. 

Flora i vegetacija

Jegrička u fitogeografskom pogledu pripada 
panonskoj provinciji. Florni elementi tog vo-
dotoka obuhvataju pre svega široko raspro-
stranjene taksone - gotovo 80%, što je posle-
dica  ujednačenih ekoloških uslova u vodenim 
staništima i time uslovljenog sastava bilj-
nih zajednica i vrsta živog sveta. Dominiraju 
vrste koje pripadaju kosmopolitima i hidro-
helofitama (Kovačev i Bošnjak, 2012, Lazić i 
sar., 2003). Jegrička je već dugo uređen i deli-
mično kanalisan vodeni sistem, ali je i pored 
toga na njoj još uvek prisutan raznolik i ka-
rakterističan sastav vodene i močvarne vege-
tacije i f lore (Stojanović i sar., 1996).  

Na Jegrički se nalazi 24 tipa staništa pri-
oritetnih za zaštitu. Prisutno je 13 tipova sta-

ništa navedenih u okviru prioritetnih Natu-
ra 2000 značajnih staništnih tipova, odnosno 
14 tipova staništa u selektovanim staništima 
Emerald mreže. Registrovano je 148 takso-
na viših biljaka. U okviru tog broja 140 zabe-
leženih taksona je na nivou vrste, a osam na 
nivou podvrste, u okviru 97 rodova (Kovačev i 
Bošnjak, 2012). Zbog svojih f lorističkih vred-
nosti, Јеgrička је uključena u mеđunаrоdna 
bоtаnički znаčајna pоdručјa (Important Plant 
Areas – IPA) u cеntrаlnој i istоčnој Еvrоpi. 

Spektar životnih formi f lore Jegričke uka-
zuje na dominaciju hidrohelofita (35 taksona) i 
na visoko učešće hemikriptofita (22 taksona). 
Manje su zastupljene terofite (6 taksona) i geo-
fite (pet taksona), a učešće hemiterofita (1 tak-

Biljni i životinjski svet
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A Jegricska élővilága változatos, országos és nemzetközi szinten is értékes, annak ellenére, 
hogy maga a vízfolyás manapság szűkebb, mint régebben és nagyrészt mezőgazdasági föld-
területek és települések veszik körül. A múltban délkelet-Bácskát hatalmas tavak, mocsa-

rak és lápok uralták, így a mai kifejezett biológiai sokféleség ezekbe az időszakokba nyúlik vissza. 
Annak ellenére, hogy a változások láthatóak, a térség jogi védelme, a Jegricska vízgyűjtőjének fenn-
tartható felhasználása és kezelése, lehetővé tette a különleges vízi és parti növényzet túlélését, az 
oda tartozó közösségekkel, növény- és állatfajokkal együtt. A Jegricska egyes szakaszain, különö-
sen a Temerin és a Zsablya közötti részen, megmaradtak a vagy csupán kissé módosultak a valami-
kori természetes körülmények, amelyek biztosítják a stabil számos, a Pannon-síkság alföldi folyó-
ira jellemző biocönózis fejlődését. A Jegricska sajátos vízháztartása, bizonyos antropogén hatások 
alatt van, így amellett, hogy a víz állandó jelenléte mellett, számos növény- és állatfaj is él a part pe-
riférikus, szárazabb részein. A magas partok és a természetes peremei, a megművelhető földterü-
letek, a fák és bokrok övezete, valamint a sűrű növényzet, nád és gyékény, a vízfelszínek és az úszó 
vízi növényzet – mindez lehetővé teszi, hogy a Jegricskán, kis területen, számos biocönózis létezik. 

Flóra és növényzet 

A Jegricska fitogeográfiai értelemben a pan-
non provincia része. Ennek a vízfolyásnak a 
f lóraelemei közé tartoznak mindenekelőtt az 
elterjedt taxonok - közel 80%-ban, ami a vízi 
élőhelyek egységes ökológiai körülményeinek 
és ezek függvényében a növényi közösségek, 
valamint az állati fajok struktúrájának a kö-
vetkezménye. A kozmopolita és a hidrohelofi-
ta fajok dominálnak (Kovačev i Bošnjak, 2012, 
Lazić i sar., 2003). A Jegricska már régóta sza-
bályozott és részben csatornázott vízrendszer, 
de ennek ellenére is változatos és jellegzetes 
összetétele van a vízi és mocsári növényzet-
nek és f lórának (Stojanović i sar., 1996). 

A Jegricskán 24, védelmi szempontból el-
sőrendű fontosságú, élőhely-típus létezik. 13 

élőhelytípus van jelen a kiemelt Natura 2000 
jelentős élőhelytípusok közül, vagyis az Eme-
rald hálózat 14 kiválasztott élőhelytípusából, 
148 magasabbrendű növényt taxonját jegyez-
tük fel. Ezek közül 140 taxon szerepel a fajok 
szintjén és 8 az alfaj szintjén, 97 pedig nem-
zetségen belül (Kovačev i Bošnjak, 2012). Flo-
risztikai értékének köszönhetően a Jegrics-
ka Közép- és Kelet-Európában a nemzetközi 
jelentőségű növényélőhelyek (Important Plant 
Areas – IPA) listáján szerepel.

A Jegricska f lórájában a hidrohelofiták (35 
takszon) dominálnak és nagy mértékben van-
nak jelen a hemikriptofiták (22 takszon). Ke-
vésbé vannak jelen a terofiták (6 takszon) és 
a geofiták (5 takszon), a hemiterofiták (1 tak-

Növény- és állatvilág
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son) i hamefita (1 takson) je neznatno. Fanerofite su zastuplje-
ne na Jegrički sa 6 taksona (Lazić, 2003; Lazić i sar., 2003). 

Vodena i močvarna vegetacija Jegričke je veoma značajna 
i relativno je bogata vrstama.  Prisutne su klase Hydrochari-
Lemnetea, Potametea i Phragmitetea (Lazić, 2003). U okviru 
pojedinih klasa prisutne su odgovarajuće sveze koje se odliku-

ju prisustvom edifikatorskih i karakterističnih vrsta biljaka. 
Uslеd prоmеnа vоdnоg rеžimа оmоgućеn је rаzvој spеcifičnе 
vоdеnе (аkvаtičnе) i mоčvаrnе (sеmiаkvаtičnе) vеgеtаciје, 
f lоrе i fаunе. Zаbеlеžеnо је 76 vоdеnih i mоčvаrnih bilјаkа 
kоје grаdе 16 bilјnih zајеdnicа. U dubоkој vоdi sе rаzviја 
drеzgа (Ceratophylletum demersi) kоја grаdi „pоdvоdnе livаdе“, 

 ◼ Karakterističana zonalnost biljnih vrsta Jegričke [LL]  ◼ Jellegzetes növényzónák a Jegricskán  [LL]

 ◼ Tršćaci u priobalju Jegričke [LL]
 ◼ Nádasok a Jegricska partján  [LL]

 ◼ Širenje tršćaka prema centralnom delu toka Jegričke [LL]
 ◼ A nádasok terjedése a folyó közepe irányában  [LL]
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szon) és a hamefiták (1 takszon) jelenléte pedig elhanyagol-
ható. A fanerofiták a Jegricskában 6 takszonnal képviseltetik 
magukat. (Lazić, 2003; Lazić i sar., 2003)

A Jegricska vízi és mocsári növényzete igen jelentős és fajok-
ban gazdag. A Hydrochari-Lemnetea, Potametea és Phragmi-
tetea osztályok vannak jelen (Lazić, 2003). Az egyes osztályok 
keretében létező kapcsolatokat az edifikációs és karakteriszti-
kus növényi fajok jelenléte jellemzi. A vízháztartás módosulása 
lehetővé tette a specifikus vízi (akvatikus) és mocsári (szemiak-
vatikus) vegetáció, f lóra és fauna fejlődését. 76 vízi és mocsári 
növényt jegyeztünk fel, amelyek 16 növényi közösséget alkot-
nak. A mélyvízben fejlődik az érdestócsagaz-hínáros (Cera-
tophylletum demersi), amely „vízalatti réteket“ alkot, valamint 
a víz alatt levő süllőhínáros - békaszőlőhínár közösségek (My-
riophyllo-Potametum), továbbá a békaszőlőhínár- érdestócsa-
gaz-hínáros (Potamogetono- Ceratophylletum demersi). 

A parthoz közelebb helyezkedik el a vízi makrofitonok 
övezete fehér tavirózsával (Nymphaea alba), sulyom mal (Trapa 
natans) és tündérfátyollal (Nymphoides peltata). A mocsári nö-
vényzetet a nádasok (Scirpo-Phragmitetum) és a keskenylevelű 
gyékényesek (Typhetum angustifolie) jellemzik. A sós mocsa-
rakban a sós rétek és legelők vegetációja van jelen. 

15 országos és nemzetközi jelentőségű faj és alfaj van 
jelen. Szerbiában szigorúan védett a fehér tavirózsa (Nympha-
ea alba), a mocsárpáfrány (Thelypteris palustris) és a vékony zab 
(Ventenata dubia). Különösen jelentős faj a pozsgás őszirózsa 

(Tripolium pannonicum, korábban Aster tripolium), amely a 
szerbiai veszélyeztetett f lóra Piros Könyvében is szerepel. Je-
lentős a tavi káka is (Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemonta-
ni), évelő növény vastag rizómával (Kovačev i sar., 2008). 

A Jegricskán igen érdekes faj a sulyom (Trapa natans), egy-
éves vízi szubmerz növény, lebegő levelekkel, nagyon hosszú 
szárral a víz alatt és jellegzetes gyümölcsével, amely a diófé-
lékhez tartozik, és magja ehető. Érdemes megemlíteni a vízi 
rucaörömöt (Salvia natans) is, amely éppúgy, mint az előző 
faj, nemzetközi jelentőségű, mert az élőhelyeit megsemmisí-
tik, megbontják és szennyezik.

A közeli élőhelyekről származó antropogén hatások és a 
Jegricska medrében történt változások miatt jelentősen ve-
szélyeztetett a közönséges rence (Utricularia vulgaris). 

A mocsárpáfrány (Thelypteris palustris) a sekély lassan folyó 
vagy álló vizeket kedveli, fejlett tőzegréteggel. A Jegricskán 
és általában Vajdaságban a túléléséhez szükséges vizes élő-
helyek eltűnése veszélyezteti. Szórványosan jelen van min-
denütt, a Jegricka vízfolyás Temerin és Boldogasszonyfalva 
(Gospođinci) közötti részén (Kovačev i Bošnjak, 2012).

A fehér tavirózsás f lotáns társulások az érdes tócsagaz-
zal (Ceratophyllum demersi) kapcsolódnak a szubmerz vegetá-
cióhoz. Jelen vannak a tündérfátyolhínár-társulások is, amely 
sekély és lassan folyó vizeket népesít be. Hasonló a sárga vízi-
tökhöz, azzal a különbséggel, hogy a virágai a vízfelszín fölé 
emelkednek. 

 ◼ Beli lokvanj (Nymphaea alba) [LL]
 ◼ Fehér tavirózsa (Nymphae alba) [LL]

 ◼ Zajednica belih lokvanja kod Gospođinaca [LL]
 ◼ Fehér tavirózsák közössége Boldogasszonyfalvánál  [LL]
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kao i pоtоplјеnе zајеdnicе krоcаnjа i mrеstnjаkа (Myriophyllo-
Potametum) i mrеstnjаkа i drеzgе (Potamogetono- Ceratophylle-
tum demersi). 

Bližе оbаli nаlаzi sе pојаs vоdеnih mаkrоfitа sa bеlim 
lоkvаnjem (Nymphaea alba), vоdеnim оrаškom (Trapa na-
tans) i lоkvаnjićem (Nymphoides peltata). Моčvаrnu vеgеtаciјu 
kаrаktеrišu tršćаci (Scirpo-Phragmitetum) i rоgоzi (Typhetum 
angustifolie). Nа slаtinskim stаništimа prisutnа је vеgеtаciја 
zаslаnjеnih livаdа i pаšnjаkа. 

Zabeleženo je prisustvo 15 vrsta i podvrsta biljaka od po-
sebnog nacionalnog i međunarodnog značaja. Strogo zašti-
ćene vrste u Srbiji su beli lokvanj (Nymphaea alba), močvar-
na paprat (Thelypteris palustris) i sitan divlji ovas (Ventenata 
dubia). Posebno je značajan panonski zvezdan (Aster tripoli-
um L. subsp. pannonicus), koja je uključena u Crvenu knjigu 
ugrožene f lore u Srbiji. Značajna je i vrsta Tabernemontano-
va zuka (Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani), višego-
dišnja biljka zadebljanog puzajućeg rizoma (Kovačev i sar., 
2008). 

Veoma zanimljiva vrsta na Jegrički je vodeni orašak (Trapa 
natans), jednogodišnja vodena zubmerzna biljka, plutajućih 
listova, veoma dugačke stabljike pod vodom i karakteristič-
nih orašastih plodova sa rogovima, čije seme je jestivo. Vred-
na je pomena i vodena paprat (Salvia natans), koja ima među-
narodni značaj kao i prethodna vrsta, jer se njena staništa 
uništavaju,  fragmentišu i zagađuju. 

Usled snažnih antropogenih uticaja sa okolnih staništa, 
kao i zbog promena u koritu Jegričke, značajno je ugrožena 
mešinka (Utricularia vulgaris). 

Močvarna paprat (Thelypteris palustris) je vrsta koja traži 
plitke sporo tekuće ili stajaće vode, sa razvijenim slojem tre-
seta. Na Jegrički i šire u Vojvodini, ugrožena je usled nesta-
janja močvarnih staništa pogodnih za njen opstanak. Spo-
radično je prisutna i svuda retka, na delu vodotoka Jegričke 
između Temerina i Gospođinaca (Kovačev i Bošnjak, 2012). 

Flotantne sastojine sa belim lokvanjem nadovezuju se na 
submerznu vegetaciju sa drezgom (Ceratophyllum demersi). 
Prisutna je i zajednica sa lokvanjićem (Nymphoidetum pelta-
te), koja naseljava plitke i sporotekuće vode. Lokvanjić je sli-
čan žutom lokvanju, a razlikuje se od njega po tome što su mu 
cvetovi na dršci izdignuti iznad vode. 

U povremeno ili stalno plavljenom obalnom pojasu Je-
gričke razvijene su zajednice sa trskom (Scirpo-Phragmitetum). 
One predstavljaju prelaz ka suvozemnoj vegetaciji i pokriva-
ju značajne površine Jegričke, u zoni pliće vode i uz priobalje. 
Očuvan pojas trske, rogoza i oštrica izuzetno je bitan jer ap-
sorbuje u sebe (fitoremedijacija) deo đubriva i hemijskih sred-
stava, koja se spiraju sa okolnih poljoprivrednih površina u 
vodene ekosisteme Jegričke. 

U okolini Jegričke nalazi se i slatinska vegetacija. Uglav-
nom su to livade sa stepskom vegetacijom na zaslanjenim sta-
ništima.  

 ◼ Vodena paprat (Salvia natans) [GF]
 ◼ Vízi rucaöröm  (Salvia natans) [GF]

 ◼ Submerzna vegetacija sa drezgom (Ceratophyllum demersi) [LL]
 ◼ Szubmerz vegetáció érdes tócsagazzal  (Ceratophyllum demersi)  [LL]
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A Jegricska időlegesen vagy állandó jelleggel elárasztott 
partmenti övezetében nádasok (Scirpo-Phragmitetum) van-
nak. Ezek képviselik az átmenetet a szárazföldi növényzet 
felé. A sekélyebb övezetekben és a partmenti területeken a 
Jegricska jelentős részét lefedik. A megőrzött nád-, gyékény- 
és ebír-övezet rendkívül fontos, mert részben magába szív-

ja magát (fitoremediáció) a műtrágyákat és vegyi anyagokat, 
amelyek a környező mezőgazdasági területekről a Jegricska 
vízi ökoszisztémáiba kerülnek.

A Jegricska környékén halofita vegetáció is található. 
Ezek főleg rétek, sztyeppi vegetációval, elszikesedett élőhe-
lyeken. 

 ◼ Lokvanjić (Nymphoides peltata) [GF]
 ◼ Tündérfátyol  (Nymphoides peltata) [GF]

 ◼ Panonski zvezdan (Aster tripolium) i zlatni žutac (Colias crocea) [GF]
 ◼ Pozsgás őszirózsa  (Aster tripolium) és sáfránylepke  (Colias crocea) [GF]

 ◼ Vodeni orašak (Trapa natans) [GF]  ◼ Sulyom  (Trapa natans) [GF]
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Na ostrvima Jegričke kod Žablja, nalaze se livade sa zajed-
nicom hajdučke trave i slatinskog vijuka (Achilleo-Festucetum 
pseudovinae), na kojima se povremeno vrši napasanje stoke. 
Na mezofilnim livadama koje se sreću na ostrvima nizvodno 
od Žablja, kao i na širim prostorima oko Jegričke, susreću se 
zanimljive vrste kao što su livadarka (Poa pratensis), hajdučka 
trava (Achillea millefolium) i kotrljan (Eryhgium campestre). 

Uz obode Jegriče ili po rubovima ostrva, rastu pojedinač-
na stabla ili njihove grupe. Prisutne su vrste kao što su bela 
vrba (Salix alba), krta vrba (Salix fragilis), bela topola (Populus 
alba), crna topola (Populus nigra), poljski jasen (Fraxinus angu-
stifolia). To su fanerofite koje su u f lori Jegričke zastupljene sa 

8%, a prisutne su uglavnom duž obala donjeg, neregulisanog 
toka, što predstavlja ostatke nekada verovatno znatno razvi-
jenije hidrološki uslovljene šumske zajednice vrbe i topole, sa 
jasenom i drugim vrstama (Lazić i sar., 2003). 

Poseban problem vezan za poslove zaštite prirode na Je-
grički, naročito za autohtonu vegetaciju, predstavljaju in-
vazivne vrste biljaka. Agresivnim širenjem ističu se pensil-
vanski jasen (Fraxinus pennsylvanica) i bagremac (Amorpha 
fruticosa). Specifičan problem predstavlja podizanje planta-
ža klonskih EA topola, posebno na vlažnim livadama i plit-
kim depresijama, čime se uništava autohtona vegetacija i 
vrste. 

Beskičmenjaci

Jegrička predstavlja veoma pogodno područje za život velikog 
broja predstavnika živog sveta iz grupe beskičmenjaka. Broj-
ni su predstavnici Oligochaeta, Protozoa, Rotatoria, Clado-
cera i drugih grupa organizama. Jegrička se zbog kvaliteta i 
raznovrsnosti vodenih staništa i močvarne vegetacije izdva-
ja po raznovrsnosti faune vodenih makroinvertebrata (Kova-
čev i Bošnjak, 2012). 

Prema mapama distribucije dnevnih leptira u Srbiji (Popo-
vić i Đukić, 2011) na širem području Jegričke sreće se veći broj 
vrsta, među kojima se posebno mogu izdvojiti: slezov pirga-

 ◼ Lastin repak (Papilio machaon) [GF]
 ◼ Fecskefarkú lepke  (Papilio machaon) [GF]

 ◼ Obična nimfa (Coenonympha pamphilus) [GF]
 ◼ Kis szénalepke (Coenonympha pamphilus) [GF]
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A Jegricska szigetein, Zsablyánál (Žabalj), rétek vannak, cic-
kafarkos és füves szikespusztás (Achilleo-Festucetum pseudovi-
nae) közösséggel. Néha itt legeltetik az állatokat. A Zsablyától 
folyási irányban levő szigeteken található mezofil réteken, va-
lamint a Jegricska körüli térségben olyan érdekes fajok talál-
hatók, mint a réti perje (Poa pratensis), a közönséges cickafark 
(Achillea millefolium) és a mezei iringó (Eryhgium campestre). 

A Jegricska partján, vagy a szigetek peremén fák vagy fa-
csoportok nőnek. A következő fajok vannak jelen: fehér fűz 
(Salix alba), törékeny fűz (Salix fragilis), fehér nyár (Populus 
alba), fekete nyár (Populus nigra), pannon kőris (Fraxinus an-
gustifolia). Ezek fanerofiták, a Jegricska f lórájának 8% -át kép-

viselik, és leginkább az alacsonyabb, szabályozatlan áramlású 
vízfolyások partjai mentén találhatók meg. Valószínűleg fej-
lettebb hidrológiailag meghatározott fűz- és nyárfás erdei kö-
zösségek maradványairól van szó, amelyekben kőris és más 
fajok is szerepeltek (Lazić i sar., 2003). 

Az invazív növényfajok a Jegricska esetében különösen 
az őshonos növényzet esetében jelentenek természetvédelmi 
problémát. Különösképpen agresszív módon terjeszkedik az 
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) és a gyalogakác (Amor-
pha fruticosa). Sajátos gondot jelentenek a klónozott EA-nyár-
fa ültetvények, főleg a vizes réteken és a sekély depressziók-
ban, mert megsemmisítik az őshonos növényzetet és fajokat. 

Gerinctelenek

A Jegricska a gerinctelenek csoportjába tartozó élővilág nagy-
számú képviselője számára alkalmas területnek számít. Szá-
mos Oligochaeta, Protozoa, Rotatoria, Cladocera és egyéb 
szervezetcsoport él itt. A Jegricska a vízi élőhelyek és a mo-
csári növényzet minőségének és sokféleségének köszönhető-
en kiemelkedően sokszínű a vízi gerinctelenek tekintetében 
(Kovačev i Bošnjak, 2012). 

A nappali lepkék több faja jelen van a Jegricska (Popović i 
Đukić, 2011) tágabb környékén, ezek közül kiemelendők a kis 
busalepke (Pyrgus malvae), a fecskefarkú lepke (Papilio macha-

 ◼ Dnevni paunovac (Aglais io) [GF]
 ◼ Nappali pávaszem (Aglais io) [GF]

 ◼ Čakljavac (Vanessa cardui) [GF]
 ◼ Bogáncslepke (Vanessa cardui) [GF]
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vac (Pyrgus malvae), lastin repak (Papilio machaon), obični mlinar 
(Leptidea sinapis), veliki kupusar (Pieris brassicae), zlatni žutać 
(Colias crocea), obrubljeni plavac (Celastrina argiolus), obični pla-
vac (Polyommatus icarus), obična sedefica (Argynnis paphia), ad-
miral (Vanessa atalanta), čakljavac (Vanessa cardui), dnevni pau-
novac (Aglais io) i obična nimfa (Coenonympha pamphilus). 

Od zaštićenih vrsta u Srbiji, zanimljivo je pomenuti prisu-
stvo jedne vrste mrava (Liometopum microcephalus), koji gnez-
da pravi na starim stablima vodoplavnih terena. 

Posebno je značajno bogatstvo vilinskih konjica (Odonata). 
Na Jegrički je zabeleženo 12 vrsta. One se smatraju ugroženim 
u širem kontekstu. 

Ribe

Jegrička je ihtiološki bogato vodeno stanište, što ipak pred-
stavlja samo deo onih vrednosti koje su krasile to područje 
pre regulacije sredinom XX veka. Tada je hidrološki režim bio 
uslovljen padavinama, nivoom Tise i podzemnih voda. Re-
gulacijama, prirodni režim voda je poremećen i Jegrička je 
uključena u hidrološki sistem mreže OKM (Osnovna kanal-
ska mreža).  

Ukupan broj vrsta riba poznat za Jegričku je 28. Strоgо 
zаštićеnе vrstе među njima su zlаtni kаrаš (Carassius carassi-
us), gаvčicа (Rhodeus amarus), linjаk (Tinca tinca) i čikоv (Mi-
sgurnus fossilis). Neke druge vrste imaju status zaštićene vrste, 
kao što su štuka (Esox lucius), šaran (Cyprinus carpio), grčeg 
(Perca f luviatilis), som (Silurus glanis) i smuđ (Sander lucioper-
ca). Na osnovu sastava faune riba, može se konstatovati da Je-
grička pripada kategoriji nizijskih ciprinidnih voda, u okviru 
kanalskog sistema ribolovnih voda (Kovačev i Bošnjak, 2012). 

Antropogeni uticaji i promene u ekološkom statusu Jegrič-
ke, uslovljene između ostalog zamuljivanjem i eutrofikacijom, 
pojačanim ispuštanjem otpadnih voda iz okolnih naselja i in-
dustrije, kao i spiranjem đubriva i pesticida sa poljoprivred-
nih površina, ali i stihijnim poribljavanjem, doveli su do po-
javljivanja nekih vrsta riba kojih nije ranije bilo na području 
Jegričke. Među njima posebno treba izdvojiti sivog tolstolo-
bika (Aristichthys nobilis), glavoča cevonosa (Proterorhinus mar-
moratus), šarana (Cyprinus carpio), čikova (Misgurnus fossilis) i 
crnog američkog somića (Ameiurus melas). Pojava i povećanje 
brojnosti navedenih vrsta riba predstavlja indikator pogorša-
vanja ekoloških uslova u vodenim staništima Jegričke, kao i 
neodgovarajućeg upravljanja od strane čoveka, ne samo na 
području vodotoka Jegričke već i u njegovom širem okruže-
nju. Značajan doprinos njihovom širenju imalo je poribljava-
nje početkom XXI veka, posebno za populaciju šarana. 

 ◼ Veliki kupusar (Pireis brasicae) [GF]
 ◼ Káposztalepke (Pireis brasicae) [GF]

 ◼ Admiral (Vanessa atalanta) [GF]
 ◼ Atalantalepke vagy admirálislepke (Vanessa atalanta) [GF]
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on), a kis mustárlepke (Leptidea sinapis), , a káposztalepke (Pieris 
brassicae), a sáfránylepke (Colias crocea), bengeboglárka (Celastri-
na argiolus), a közönséges boglárka (Polyommatus icarus), a nagy 
gyöngyházlepke (Argynnis paphia), az admirálislepke (Vanessa 
atalanta), a bogáncslepke (Vanessa cardui), a nappali pávaszem 
(Aglais io) és a kis szénalepke (Coenonympha pamphilus). 

A Szerbiában védett fajok közül érdekes megemlíteni az 
egyik hangyafajtát (Liometopum microcephalus), amely az árt-
erek ódon fatörzsein fészkel. 

Különösen jelentősek a szitakötők (Odonata). A Jegricskán 
ugyanis 12 szitakötőfajt tartanak számon. Tágabb értelemben 
véve számítanak veszélyeztetettnek. 

Halak

A Jegricska ichtiológiailag gazdag vízi élőhely, ám csupán az ár-
nyéka annak, ami a 20. század közepéig jellemezte ezt a térsé-
get. Akkor ugyanis a hidrológiai rendszert a csapadék, a Tisza és 
a felszín alatti vizek határozták meg. A szabályozások megzavar-
ták a természetes vízrendszert és a Jegricskát bekapcsolták a DTD 
rendszer Főcsatornahálózatába. A Jegricskán összesen 28 halfaj-
tát jegyeznek. Szigorúan védettek a széles kárász (Carassius caras-
sius), a szivárványos ökle (Rhodeus amarus), a compó (Tinca tinca) és 
a réti csík (Misgurnus fossilis). Más fajok a védett kategóriába tar-
toznak, mint pl. a csuka (Esox lucius), a ponty (Cyprinus carpio), a 
csapósügér (Perca f luviatilis), a harcsa (Silurus glanis) és a fogassül-
lő (Sander lucioperca). A halak faunájának összetétele alapján a Jeg-
ricska az alföldi cyprinid vizekhez tartozik, a halászatra alkalmas 
vizek csatornarendszerén belül (Kovačev i Bošnjak, 2012). 

Az antropogén hatások és a Jegricska ökológiai állapo-
tának változásai, amelyek többek között az üledékképzés 

és az eutrofizáció, továbbá a környező településekről és az 
ipari létesítményekből származó szennyvíz mennyiségének 
megnövekedése, a mezőgazdasági területekről vízbe kerü-
lő műtrágya és növényvédő szerek, valamint az ellenőrizet-
len halasítás olyan halfajok megjelenéséhez vezettek, amelyek 
korábban nem éltek a Jegricskában. Ilyenek például a pety-
tyes busa (Aristichthys nobilis), a tengeri tarka géb (Proterorhi-
nus marmoratus), a ponty (Cyprinus carpio), a réti csík (Misgur-
nus fossilis) és a fekete törpeharcsa (Ameiurus melas). Ezeknek a 
halfajoknak a megjelenése és számbeli növekedése jelzi a Jeg-
ricska vizes élőhelyei ökológiai állapotának romlását, vala-
mint a nem megfelelő emberi gazdálkodást, és ez nemcsak a 
Jegricska vízfolyására vonatkozik, hanem a szélesebb környe-
zetére is. A 21. század elején a halasítás jelentősen hozzájá-
rult a fajok terjeszkedéshez, különösen a pontypopuláció ese-
tében.

 ◼ Običan plavac (Polyommatus icarus) [GF]
 ◼ Közönséges boglárka (Polyommatus icarus) [GF]

 ◼ Zlatni žutac (Colias crocea) [GF]
 ◼ Sáfránylepke (Colias crocea) [GF]
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Poseban problem na Jegrički predstavljaju alohtone/inva-
zivne vrste riba, koje su u nju dospele pre svega neodgovara-
jućim poribljavanjem. U tom smislu su posebno važne vrste iz 
Azije, a pre svega amur (Ctenopharyngodon idella), sivi tolsto-
lobik (Aristichthys nobilis) i beli tolstolobik (Hypophthalmichthys 
molitrix). To su plantofagne i biljojedne vrste koje su ranije 

masovno unošene u vode Jegričke, između ostalog i radi spre-
čavanja obrastanja vodenih površina vegetacijom i povećanja 
ponude za ribolov. Ipak, u vodama Jegričke pozitivan efekat 
njihovog unošenja  na staništa se nije ostvario u značajnijoj 
meri, a  sa druge strane te vrste su ugrozile opstanak autoh-
tonih vrste riba.  

Vodozemci i gmizavci

Jegrička pružа pоvоlјnе stаnišnе uslоvе zа živоt većeg broja 
vrsta vоdоzеmаcа i gmizаvаcа. Nа tom pоdručјu zаbеlеžеnо 
је devet vrstа iz klаsе vоdоzеmаcа (Amphibia), što je oko 39% 
poznate faune u Srbiji, kao i tri vrstе iz klаsе gmizаvаcа (Rep-
tilia), što čini oko 14% poznate faune Srbije (Kovačev i Bošnjak, 
2012). Uglavnom su prisutne vrste koje su redovne i relativno 
brojne na sličnim vodenim i priobalnim staništima Panonske 
nizije. Većina vrsta vodozemaca i gmizavaca, koje naseljavaju 
područje Jegričke, nalaze se na listama zaštićenih i strogo za-
štićenih vrsta, na nacionalnom i međunarodnom nivou. 

Sa najvećom brojnošću, susreću se predstavnici grupe ze-
lenih žaba, koje su značajne za funkcionisanje vodenih ekosi-
stema, posebno vezano za lance ishrane. Меđu vоdоzеmcimа 
sе kао znаčајna vrsta zа zаštitu ističe crvеnоtrbi mukаč (Bom-
bina bombina). U široj okolini Jegričke viđa se i žaba češnjarka 
(Pelobates fuscus) koja je uvrštena u Crvenu knjigu vodozemaca 

 ◼ Grgeč (Perca fluviatilis) [GF]
 ◼ Csapósügér (Perca fluviatilis) [GF]

 ◼ Zlatni karaš (Carassius carassius) [GF]
 ◼ Széles kárász vagy kárász (Carassius carassius) [GF]

 ◼ Crvenotrbi mukač (Bombina bombina) [GF]
 ◼ Vöröshasú unka (Bombina bombina) [GF]
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A Jegricskán külön gondot jelentenek az alahton/inva-
zív halfajok, amelyek elsősorban a nem megfelelő halasí-
tás által kerültek a vízfolyásba. Ez elsősorban az ázsiai fa-
jokra vonatkozik, mint például az amur (Ctenopharyngodon 
idella), a pettyes busa (Aristichthys nobilis) és a fehér busa 
(Hypophthalmichthys molitrix). Ezek pantofág és növényevő 

fajok, amelyeket korábban tömegesen telepítettek a Jegrics-
kába, többek közott azzal a céllal, hogy megakadályozzák a 
vízfelszínek növényzet általi benövését és, hogy bővüljön a 
horgászati kínálat. Ám a betelepítésükből nem volt jelentő-
sebb haszon, miközben ezek a fajok veszélyeztetik az ősho-
nos halfajok fennamaradását. 

Kétéltűek és hüllők 

A Jegricska kedvező életfeltételeket biztosít több kétéltű-, va-
lamint hüllőfajnak. A térségben kilenc fajt tartanak nyilván 
a kétéltűek osztályából (Amphibia), ami az ismert szerbiai 
fauna kb. 39%-a, valamint három fajt a hüllők osztályából ), 
ami az ismert szerbiai fauna kb. 14%-a (Kovačev és Bošnjak, 
2012). Többnyire a Pannon-síkság hasonló vizein és parti élő-
helyein rendszeresen és viszonylag nagy számban jelen levő 
fajokról van szó. A Jegricska térségében élő kétéltűek és hüllők 
többsége a védett és szigorúan védett fajok országos és nem-
zetközi listáján szerepelnek.

A legnagyobb számban a kecskebékák vannak jelen. Jelen-
tősek a vízik ökoszisztémák működése szempontjából, főleg a 
tápláléklánc vonatkozásában. A kétéltűek közül a vöröshasú 
unka (Bombina bombina) védelme fontos. A tágabb környé-
ken megtalálható a barna ásóbéka (Pelobates fuscus), amely a 
Szerbiában található kétéltűek Vörös Könyvében is szerepel. 

 ◼ Štuka (Esox lucius) [GF]
 ◼ Csuka (Esox lucius) [GF]

 ◼ Česnjarka (Pelobates fuscus) [GF]
 ◼ Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) [GF]

 ◼ Čikov (Misgurnus fossilis) [GF]
 ◼ Réti csík (Misgurnus fossilis) [GF]
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Srbije. Značajno je i prisustvo malog mrmoljka (Lissotriton vul-
garis) koji naseljava određena staništa povoljna za njegov op-
stanak (Vukov i sar., 2013). Po obodnim delovima vodotoka sa 
gušćom vegetacijom može se čuti i videti gatalinka (Hyla ar-
borea). 

Меđu gmizаvcimа sе kао znаčајna vrsta zа zаštitu poseb-
no ističe bаrskа kоrnjаčа (Emys orbicularis), strogo zaštićena 

vrsta u Srbiji. Njena brojnost je značajna na mnogim delovi-
ma Jegričke, ali je još uvek nedovoljno proučena. Ugrožavaju 
je promene u staništima, a posebno neadekvatno izmuljivanje 
u periodu hibernacije odraslih jedinki i odrastanja mladuna-
ca. U široj zoni Jegričke prisutne su dve vrste zmija: belouška 
(Natrix natrix) i ribarica (Natrix tessellata), koje se mogu najče-
šće videti uz rubove vodenih staništa. 

Ptice

Područje Jegričke je verovatno najpoznatije po izuzetno bo-
gatoj fauni ptica. Zaštitni znak tog područja su svakako čigre. 
Jegrička je značajna za gnežđenje, migraciju i zimovanje ptica 
(Vig i sar., 2009). Ukupno bogatstvo ptica je oko 200 vrsta. U 
novijem periodu na Jegrički se gnezdi oko 100 vrsta ptica ili 
50% od broja koji je do sada na tom prostoru zabeležen (Balog 
i Vig, pismeno,  2013). Od tog broja oko 53% gnezdarica spa-
daju u grupu nepevačica (Non-passeriformes), a 47% u grupu 
pevačica (Passeriformes). Vrsta ptica kojih na Jegrički tokom 
reprodukcije ima više od 100 parova ima svega oko 10. Sve 
ostale gnezdarice imaju brojnost od nekoliko desetina paro-
va ili samo do 10. Mnoge vrste ptica koje se sreću na Jegrički 
su značajne u nacionalnim i međunarodnim razmerama. Od 
ukupno zabeleženog broja vrsta, čak 167 je strоgо zаštićеnо na 
nivou Srbije. 

U periodu prolećne i jesenje migracije ptica vodenih sta-
ništa na Jegrički, okupljaju se jata pataka, gnjuraca, gusaka i 
drugih vrsta. Za zimovanje je posebno važan nizvodni deo Je-
gričke koji je gradnjom ustava zabaren i sa širokim sporote-
kućim vodenim površinama, kao i obližnjim stajaćim vodama 
ribnjaka kod Žablja i taložnika šećerane. Ukoliko nije hladna 
zima i vode nisu zamrznute, na Jegrički se tokom seobe i zi-
movanja povremeno može okupiti više hiljada jedinki u okvi-
ru dvadesetak vrsta ptica vodenih staništa.  

Tokom migracije iznad Jegričke preleću velika jata ždra-
lova (Grus grus), a povremeno se dešava da više stotina ili ne-
koliko hiljada jedinki sleti uz obale Jegričke ili na uzdignutim 
obradivim površinama oko nje, zadržavajući se na tim lokali-
tetima kraće vreme, pre nastavljanja selidbenog puta. 

 ◼ Gatalinka (Hyla arborea) [GF]
 ◼ Zöld levelibéka (Hyla arborea) [GF]

 ◼ Mali mrmoljak (Lissotriton vulgaris)) [GF]
 ◼ Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris)) [GF]
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Jelentős a pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) jelenléte is, amely 
egyes, a számára megfelelő, élőhelyeket népesít be (Vukov i 
sar., 2013). A vízfolyás sűrű növényzetű peremein hallható és 
látható a zöld levelibéka (Hyla arborea). 

Szerbiában szigorúan védett faj a mocsári teknős (Emys or-
bicularis). A Jegricska több részén jelentős számú egyed él, de 
a számuk még nincs érdemében kikutatva. A mocsári teknőst 

veszélyeztetik az élőhelyek változásai, de főleg a nem megfe-
lelő iszapkotrás, amelyet a felnőtt egyedek hibernációja és a 
növendékek fejlődése időszakában végeznek el. A Jegricska 
tágabb környékén két kígyófajta található: a vízisikló (Natrix 
natrix) és a kockás sikló (Natrix tessellata), amelyek általában a 
vízi élőhelyek peremén tartózkodnak. 

Madarak

A Jegricska térsége leginkább feltehetően a rendkívül gazdag 
madárvilágáról ismert. A tájat a csérek jellemzik. A Jegrics-
ka a madarak fészkelése, vándorlása és telelése szempontjá-
ból fontos (Víg és munkatársai, 2009). Összesen mintegy 200 
madárfaj él itt. Újabban a Jegricskán fészkel mintegy 100 ma-
dárfaj vagyis az ott jegyzett fajok fele (Balog és Víg, írásban, 
2013). A fészkelők 53%-a tartozik a nem énekesek (Non-passe-
riformes) közé, 47% pedig az énekesek (Passeriformes) közé. 
Alig mintegy 10 olyan madárfaj van, amelyekből a Jegrics-
kán több mint 100 pár van szaporodási időszakban. Az ösz-
szes többi fészkelő esetében ez csupán néhány tucat vagy nem 
egész tíz pár. A Jegricskán található madárfajok közül sok or-
szágos és nemzetközi viszionylatban is jelentős. A jegyzettek 
közül 167 faj szigorúan védett szerbiai szinten. 

A tavaszi és őszi vándorlások során réce-, vöcsök-, liba- és 
más madárrajok gyülekeznek. A téli időszakban különösen 
jelentős a Jegricska alsó szakasza, ahol a gátak következtében 
széles, lassú folyású vízfelszínek vannak, továbbá a zsablyai 
halastónál és a cukorgyár ülepítő medencéinél levő állóvizek. 
Ha nem hideg a tél és nem fagynak be a vizek, akkor a Jeg-
ricskán a vándorlás és telelés időszakában néha akát több ezer 
egyed is összegyűlhet, a mintegy húsz vízi élőhelyi madárfaj 
képviselőiből. 

A vándorlás időszakában a Jegricska felett nagy darurajok 
(Grus grus) repülnek, időnként pedig néhány száz vagy akár 
néhány ezer egyed is leszál a Jegricska partjára vagy a környe-
ző kiemelkedő, rövid ideig ott tartózkodva, mielőtt folytatnák 
a költözést. 

 ◼ Barska kornjača (Emys orbicularis) [GF]
 ◼ Mocsári teknős (Emys orbicularis) [GF]

 ◼ Belouška (Natrix natrix) [GF]
 ◼ Vízisikló (Natrix natrix) [GF]
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Dео Pаrkа prirоdе „Јеgričkа“ uključen je nа listi pоdručја 
оd mеđunаrоdnоg znаčаја zа pticе Evrope (IBA pоdručје), na 
samom kraju XX veka. IBA pоdručје je tada оbuhvаtаlo dео 
Јеgričkе nizvоdnо оd Теmеrinskоg mоstа, širеći sе i nа dео 
Žаbаlјskоg ritа. Nа оsnоvu rеviziје IBA pоdručја u Srbiјi, us-
postavljena je nova granica koja obuhvata 4.112 ha, unutar 
zаštićеnоg pоdručја, kao i vlаžnih stаništа Žаbаlјskog rita i 
оstаlih prоstrаnih vlаžnih livаda, slаtina i pаšnjаka јužnо оd 
Јеgričkе, svе dо Јurišine humke (Puzović i sar., 2009). 

Jegrička je u odnosu na faunu ptica svakako najpoznatija 
po prisustvu čigri. Ona је jedno od najvažnijih nacionalnih 
gnеzdilišta bеlоbrkе čigrе (Chlidonias hybridus) i јеdinо od 
svega nekoliko do sada zabeležnih mesta reprodukcije crnе 
čigrе (Chlidonias niger) u Srbiji. Redovno se viđa i treća srod-
na vrsta, belokrila čigra (Chlidonias leucopterus) iako nema 
novijih podataka o gnežđenju. Na Jegrički se čigre gnezde u 
više odvojenih kolonija, kod Gospođinaca, Temerina i Žablja 
(Tucakov i sar., 2009). U drugoj polovini XX veka brojnost u 
kolonijama čigri je na Jegrički prelazila 400 gnezdećih pa-
rova, ali je nakon toga broj značajno opao zbog poremeća-
ja u staništima, uglavnom izazvanih delovanjem čoveka u 
širem okruženju i procesima zamuljivanja i eutrofikacije. 
Brojnost je na kraju prve decenije XXI veka procenjena je na 
250-270 parova. Čigre su  reprodukcijom i ishranom veza-
ne za sam tok Jegričke i obližnja vodena staništa. Gnezde se 

pre svega na plutajućim ostrvima ili nanosima vegetacije na 
vodi. Crna čigra se na Jegrički gnezdila verovatno u perio-
du 1989-1990. u brojnosti od desetak parova, ali nakon toga 
potvrda o gnežđenju nije bilo, iako ima indicija o mogućem 
gnežđenju čak i u prve dve decenije XXI veka. 

Na širokim razlivima Jegričke, pre svega na nizvodom 
delu, gnezde se čaplje u nekoliko izolovanih kolonija. Najre-
dovniji članovi kolonija su gak (Nycticorax nycticorax), žuta ča-
plja (Ardeola ralloides), crvena čaplja (Ardea purpurea) i velika 
bela čaplja (Egretta alba). Povremena gnezdarica kolonija je i 
mala bela čaplja (Egretta garzetta). Glavna mesta gnežđenja su 
široki tršćaci sa pojedinačnim žbunovima, pre svega nizvod-
no od Temerina, kao i u zoni oko Žablja, gde je deo Jegričke 
pretvoren u ribnjak. Veoma značajna povremena gnezdarica 
Jegričke je kašičar (Platalea leucorodia), koja se gnezdi u broj-
nosti od nekoliko parova do najviše 10, u kolonijama drugih 
vrsta čaplji, uglavnom uz velika ostrva na razlivenom delu Je-
gričke, istočno od Žablja. Izvan kolonija močvarica gnezde se 
još dve vrste čaplji. Bukavac (Botaurus stellaris) ima karakte-
rističan glas i gnezdi se usamljeno po tršćacima u ukupnom 
broju od oko 15-20 parova na Jegrički, što predstavlja jednu od 
najjačih lokalnih populacija u Vojvodini.  Čapljica (Ixobrychus 
minutus) se češće viđa u kratkom preletu između dva tršćaka 
ili ševara, nego što se čuje, a njena brojnost se kreće na Jegrič-
ki između 60 i 100 parova.  

 ◼ Ždral (Grus grus) [GF]  ◼ Daru (Grus grus) [GF]
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A Jеgričkа Természeti park egy része a 20. század váge óta 
szerepel a Fontos Madárélőhelyek (IBA) listáján. Az IBA-terü-
let akkoriban a Jegricskának a temerini hídtől lefelé levő sza-
kaszát foglalta magába, ideértve a zsablyai rét egy részét is. A 
szerbiai IBA-területek felülvizsgálatát követően új határ léte-
sült, így a védett terület 4.112 hektáros, és magába foglalja a 
zsablyai rét vizes élőhelyeit, továbbá a többi vizes rétet, szi-
kest és legelőt a Jegricskától délre (Puzović i sar., 2009). 

A faunát tekintve a Jegricska a csérek jelenlétéről ismert. 
Országos szinten ez a fattyúszerkők (Chlidonias hybridus) leg-
ismertebb fészekrakó helye, sőt egyike a kormos szerkő (Chli-
donias niger) ritka fészekrakó helyeinek is.

Rendszeresen látható a harmadik rokon fajta is, a fehér-
szárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus), habár nincsenek újabb 
adataink a fészekrakásról. A Jegricskán a csérek több, különálló 
kolóniában raknak fészket, méghozzá Boldogasszonyfalvánál , 
Temerinnél és Zsablyánál (Tucakov i sar., 2009). A 20. század 
másik felében a jegricskai csérkolóniák létszáma meghaladta a 
400 fészekrakó párt is, ám azt követően hirtelen nagyot zuhant 
az élőhelyeken történt változások miatt, amely változásokat az 
ember okozta a tágabb környéken, továbbá az eliszaposodás és 
az eutrofikáció következtében keletkeztek. Így a 21. század ele-
jén a létszámot 250-270 párra becsülték. A csérek szaporodása 
és élelme a Jegricska vizéhez és a közeli vizes élőhelyekhez kö-
tött. Főként lebegő szigeteken vagy a vízben lévő növényzeten 

raknak fészket. A kormos szerkő valószínűleg 1989-1990 között 
fészkelt a Jegricskán, mintegy tíz pár volt akkor, de utána nem 
volt bizonyíték a fészekrakásra, habár a 21. század első két évti-
zedéből is vannak fészekrakásra utaló jelek. 

A Jegricska széles árterületén, főleg az alső szakaszon, gém-
félék fészkelnek néhány elszigetelt kolóniában. Ezekben rend-
szeresen ott vannak a bakcsók (Nycticorax nycticorax), az üstö-
kösgémek (Ardeola ralloides), a vörös gémek (Ardea purpurea) és a 
nagy kócsagok (Egretta alba). Néha a kis kócsagok (Egretta gar-
zetta) is. A fő fészkelőhelyek a széles nádasok, amelyekben bok-
rok vannak, főleg Temerintől lefelé és a Zsablya körüli övezet-
ben, ahol a Jegricska egy részén halastavat létesítettek. Igen 
jelentős a Jegricskán néha fészkelő kanalasgém (Platalea leuco-
rodia). Néhány pár – legtöbb 10 – fészkel a más gémfajták ko-
lóniáiban, főleg a a nagy szigetek mentén a Jegricska árterü-
letén, Zsablyától keletre. A lilealakúak kolóniáin kívül még két 
gémfajta fészkel. A bölömbikának (Botaurus stellaris) jellegzetes 
a hangja és magányosan fészkel a nádasokban. Mintegy 15-20 
pár szokott fészket rakni a Jegricskán, ami az egyik legnagyobb 
populációjuk Vajdaság területén. A törpegém (Ixobrychus minu-
tus) gyakrabban látható amint átszáll az egyik nádasból vagy 
gyékényesből a másikba, minthogy hallani lehetne a hangját. A 
Jegricskán 60-100 párral van jelen. 

A Jegricska nyílt víztükrei, a gyorsabban folyó és a lassú 
részen is, háromféle vöcsöknek adnak otthont. A legtöbb a kis 

 ◼ Crne liske (Fulica atra) u karakterističnom trku po vodi [LL]  ◼ Szárcsák (Fulica atra) jellegzetes vízen futása [LL]
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 ◼ Belobrka čigra (Chlidonias hybridus) [GF]
 ◼ Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) [GF]

 ◼ Crvena čaplja (Ardea purpurea) [GF]
 ◼ Vörös gém (Ardea purpurea) [GF]

 ◼ Siva čaplja (Ardea cinerea) [GF]
 ◼ Szürke gém (Ardea cinerea) [GF]

 ◼ Kašičar (Platalea leucorodia) [GF]
 ◼ Kanalasgém (Platalea leucorodia) [GF]
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 ◼ Velika bela čaplja (Egretta alba) [GF]
 ◼ Nagy kócsag (Egretta alba) [GF]

 ◼ Gak (Nycticorax nycticorax) [GF]
 ◼ Bakcsó (Nycticorax nycticorax) [GF]

 ◼ Crnovrati gnjurac (Podiceps nigricollis) [GF]
 ◼ Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis) [GF]

 ◼ Ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) [GF]
 ◼ Búbos vöcsök (Podiceps cristatus) [GF]
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Otvorena vodena ogledala Jegričke, kako brže tekućeg tako 
i usporenog dela, naseljavaju četiri vrste gnjuraca. Po brojno-
sti ističe se mali gnjurac (Tachybaptus rufficollis), zatim ćubasti 
gnjurac (Podiceps cristatus), a najređi su crnovrati gnjurac (Podi-
ceps nigricollis) i riđovrati gnjurac (Podiceps grisegena) koji se na 
Jegrički do sada veoma retko viđao u periodu reprodukcije. 

Labud grbac (Cygnus olor) je posebna atrakcija za posetio-
ce Jegričke. Do pre nekoliko decenija se uopšte nije gnezdio na 
tom području. Nakon toga usledila je ekspanzija u celoj Vojvo-
dini, pa i na toku Jegričke (Puzović i sar., 2015). 

Jedna od posebnih vrednosti Jegričke je prisustvo na gnež-
đenju sive guske (Anser anser) u brojnosti od 3 do 5 parova. Ona 
bira za odgajanje potomstva mozaična i mirna mesta, udalje-
na od naselja i infrastrukture. Među patkama pažnju zavre-
đuje prisustvo grogotovca (Spatula querquedula) sa čak oko 30 
parova što je jedna od najvećih koncentracija parova na naci-
onalnom nivou, zatim riđoglave patke (Aythya ferina) sa oko 
10-15 parova, patke njorke  (Aythya nyroca), kojih na Jegrički 
ima oko 10-15 gnezdećih parova.  

Još jedna osobenost Jegričke i okoline je gnežđenje crveno-
nogog sprudnika (Tringa totanus), u brojnosti od svega nekoli-
ko parova, uz godišnja variranja. 

 Za brkаtu sеnicu (Panurus biarmicus) оvо pоdručје је mеđu 
znаčајniјim gnеzdilištimа u Srbiјi. Naseljava pre svega stare 
tršćake. Na Jegrički se gnezdi između 35-45 parova. Brojna 
vrsta tršćaka i ševara je i močvarna strnadica (Emberiza scho-
eniclus) koje ima, pojedinih godina, čak do 200 parova, što 
predstavlja blizu 3% populacije u Vojvodini. 

U priobalnoj vegetaciji, sa pojedinačnim ili grupisanim 
drvećem, žbunjem i tršćacima, naslonjenim sa jedne strane 
na vodena staništa a sa druge na livade i obradive površine, 
sreću se mnoge vrste ptice, koje ta staništa koriste za gnežđe-
nje, ali i za ishranu, odmor pa i migratorna pomeranja. Tu se 
kao gnezdarica redovno pojavljuje bela senica (Remiz penduli-
nus) koja pravi karakteristična gnezda koja vise na granama 
drveća, sa otvorom sa strane. Druga ptica jarkih boja koja se 
zadržava po drveću je vuga (Oriolus oriolus), čiji prodorni glas 
odzvanja prostorom.   

Na uzdignutim delovima uz obale Jegričke, redovno su 
prisutne  pčelarice (Merops apiaster) koje svoje rupe kopaju u 
odsecima zemlje i peska. Procenjeno je da ima oko 30-60 pa-
rova. Pojedinih godina se uz obale formiraju i kolonije bregu-
nice (Riparia riparia), koje svoja gnezda takođe prave u verti-

 ◼ Bukavac (Botaurus stellaris) [GF]
 ◼ Bölömbika (Botaurus stellaris) [GF]
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 ◼ Siva guska (Anser anser) [GF]
 ◼ Nyári lúd (Anser anser) [GF]

 ◼ Grogotovac (Spatula guerguedula) [GF]
 ◼ Böjti réce (Spatula guerguedula) [GF]

 ◼ Patka njorka (Aythya nyroca) [GF]
 ◼ Cigányréce (Aythya nyroca) [GF]

vöcsök (Tachybaptus ruf ficollis), majd a búbos vöcsök (Podiceps 
cristatus) következik, a legritkább pedig a feketenyakú vöcsök 
(Podiceps nigricollis) és a vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena), 
amely igen ritkán volt eddig látható a szaporodási időszak-
ban. 

A bütykös hattyú (Cygnus olor) különleges attrakciónak 
számít a Jegricskát látogatók számára. Néhány évtizede még 
nem is fészkelt ezen a területen. Majd elterjedt Vajdaság egész 
területén, így a Jegricskán is (Puzović i sar., 2015). 

A nyári lúd (Anser anser) fészkelése is a Jegricska különle-
gességei közé tartozik: 3-5 pár van jelen. A fiókák felnevelésé-
re mozaikus és békés helyszíneket választ, távol a települések-
től és utaktól. A récék között kiemeljük a böjti récét (Spatula 
querquedula), amelynek nem mintegy 30 párja van jelen, ami 
a legnagyobb koncentráció országos szinten, továbbá a barát-
récét (Aythya ferina) körülbelül 10-15 párral, a cigányrécét (Ay-
thya nyroca), amelyből 10-15 pár fészkel a Jegricskán. 

A Jegricska és környéke egyik különlegessége az is, hogy 
itt fészkel a piroslábú cankó (Tringa totanus), ám csupán né-
hány párja, azzal, hogy ez a szám változik év közben. 

A barkóscinege (Panurus biarmicus) számára ez az egyik 
legjelentősebb fészekrakó hely Szerbiában. Főleg régi náda-
sokban él. A Jegricskán 35-45 pár fészkel. A nádasokban és 
gyékényesekben gyakori a nádi sármány (Emberiza schoeni-
clus), amely az utóbbi években akár 200 párral is jelen van, ami 
a populációjának a majd 3%-a Vajdaságban. 

A partmenti növényzetben, ahol különálló és csoportos 
fák, bokrok és nádasok vannak, és amely egyfelől a vízi élőhe-
lyekre, másfelől a rétekre és termőföldekre támaszkodik, sok-
féle madár található. A madarak fészkelésre, élelemszerzésre, 
pihenésre és vándorlásra használják a növényzetet. Itt fészkel 
gyakran a függőcinege (Remiz pendulinus), amely a faágakról 
lelógó, oldalréses jellegzetes fészket rak. A másik élénkszínű 
madár, amely a fákon marad a sárgarigó (Oriolus oriolus), 
amelynek füttye áthatja a teret. 

A Jegricska melletti kiemelkedő partmenti részeken rend-
szeresen megjelennek a gyurgyalagok (Merops apiaster), ame-
lyek ljukat ásnak a földbe és a homokba. Becslések szerint mi-
tegy 30-60 párjuk van jelen. Az utóbbi években a part mentén 
kialakultak a partifecskék (Riparia riparia) kolóniái is, amelyek 
szintén a függüleges szakaszokon fészkelnek, gyakran olyan 
helyeken, amelyeket emberi tevékenység teremtett. Évi szin-
ten 50 és 150 pár közötti a számuk. 
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 ◼ Labudovi grpci (Cygnus olor) i crne liske (Fulica atra) [LL]
 ◼ Bütykös hattyúk (Cygnus olor) és szárcsák (Fulica atra) [LL]

 ◼ Brkata senica (Panurus biarmicus) [GF]
 ◼ Barkóscinege (Panurus biarmicus) [GF]

 ◼ Bela senica (Remiz pendulinus) [GF]
 ◼ Függőcinege (Remiz pendulinus) [GF]

 ◼ Pčelarica (Merops apiaster) [GF]
 ◼ Gyurgyalag (Merops apiaster) [GF]
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 ◼ Orao belorepan (Haliaeetus albicilla) [GF]
 ◼ Rétisas (Haliaeetus albicilla) [GF]

 ◼ Eja močvarica (Circus aeruginosus) [GF]
 ◼ Barna rétihéja  (Circus aeruginosus) [GF]

 ◼ Kukumavka (Athene noctua) [GF]
 ◼ Kuvik (Athene noctua) [GF]

 ◼ Utina (Asio otus) [GF]
 ◼ Erdei fülesbagoly (Asio otus) [GF]



 58 Park prirode Jegrička

kalnim odsecima, često nastalim radom čoveka. Brojnost u 
tim kolonijama varira godišnje od 50 do 150 parova. 

Ptice grabljivice na Jegrički predstavljaju posebnu vrednost. 
Najimpozantniji je orao belorepan (Haliaeetus albicilla) koji re-
dovno dolazi pojedinačno ili u paru, na deo Jegričke kod Žablja, 
da osmatra plen i lovi. Hrana su mu uglavnom krupnije ptice, 
ribe, kao i sisari. Ipak, najkarakterističnija vrsta na Jegrički je 
eja močvarica (Circus aeruginosus) koja se gnezdi u gustim tr-
šćacima, a plen lovi tako što nisko nadleće širi prostor vodoto-

ka i obalnih područja. Na Jegrički ova vrsta ima veoma povoljne 
uslove za život, pa je brojnost procenjena na čak 20-30 parova, 
što je više do 6% ukupne populacije u Vojvodini. 

Posebnu vrednost fauni ptica Jegričke daje ritska sova 
(Asio f lammeus) koja se gnezdi povremeno u brojnosti od neko-
liko parova, na pojedinim lokalitetima sa barskim i livadskim 
staništima u zoni Temerina i Žablja. Po okolnim naseljima i 
salašima gnezde se takođe kukuvija (Tyto alba), kukumavka 
(Athene noctua) i utina (Asio otus). 

Sisari

Fauna sisara Jegričke i bliže okoline broji nekoliko desetina 
vrsta. Većina od njih je na određeni način vezana za vodena 
i priobalna staništa. Vrste su strogo zaštićene ili zaštićene na 
nacionalnom nivou, a neke su uvrštene u lovnu divljač. 

Od velikog značaja je prisustvo vidre (Lutra lutra), strogo 
zaštićene vrste u Srbiji, koja živi na različitim delovima Je-
gričke i čija populacija postepeno raste u najnovijem periodu 
i pored pritisaka vezanih za zagađenje vodotoka, ilegalni od-
strel na okolnim ribnjacima i stradanje na putevima.  

Uz obale Jegričke živi vodena rovčica (Neomys fodiens), koja 
je ravnomerno rasprostranjena i procenjuje se da joj je broj-
nost stabilna. Na Jegrički se redovno sreće i  vodena voluha-
rica (Arvicola terrestris) koja je uglavnom aktivna u sumrak i 
zoru i koja kopa svoje jazbine u obalama Jegričke ili po okol-
nim travnim staništima. Brojan je bizamski pacov (Ondatra 

zibethicus) koji je unet u Evropu iz Severne Amerike početkom 
XX veka i koji se na Jegrički naselio na celoj dužini toka. 

Među mesojedima, prisutno je više vrsta, među kojima se po-
sebno ističu kuna belica (Martes foina), lasica (Mustela nivalis), li-
sica (Vulpes vulpes) i jazavac (Meles meles). Oko Jegričke se povre-
meno viđa divlja mačka (Felix silvestirs), posebno na delovima sa 
gušćom vegetacijom, a jedinke uglavnom tu dolaze iz pravca Tise.  

Na Jegrički i u široj okolini prisutne su neke vrste sisa-
ra koje se ubrajaju u lovnu divljač. Njihovim populacijama 
upravljaju/gazduju lovačka udruženja iz Žablja i Temerina, 
koja koriste i delove Jegričke, kao svoja lovišta. Srna (Capreolus 
capreolus) je redovna na celom području i prema evidenciji na-
vedenih lovačkih udruženja u prvoj deceniji XXI veka, bilo je 
oko 1. 800 grla, dok  je divlje svinje (Sus scrofa) bilo oko 120 grla, 
a zeca (Lepus europaeus) i do 10.000 jedinki pojedinih godina.

 ◼ Vidra (Lutra lutra) [GF]
 ◼ Európai vidra (Lutra lutra) [GF]

 ◼ Bizamski pacov (Ondatra zibethicus) [GF]
 ◼ Pézsmapocok (Ondatra zibethicus) [GF]
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A ragadozó madarak is igen értékes jellemzői a Jegricská-
nak. A legimpozánsabb a fehérfarkú rétisas (Haliaeetus albicil-
la), amely egymagában vagy párban jelenik meg rendszere-
sen a Jegricskának a Zsablya melletti részén, hogy megtalálja 
és levadássza a zsákmányt. Főleg nagyobb madarakat, hala-
kat és emlősöket ejt el. A Jegricska legjellegzetesebb madár-
fajtája mégis a barna rétihéja (Circus aeruginosus), amely sűrű 
nádasokban fészkel, a zsákmányt pedig úgy ejti el, hogy ala-
csonyan repül a vízfolyás tágabb környékén és a part menti te-

rületek felett. A Jegricska megfelel e fajnak, így becslések sze-
rint akár 20-30 párja is jelen lehet, ami több mint a a 6%-a a 
vajdasági populációjának. 

A Jegricska madárfaunájának egyik ékköve a réti fülesba-
goly (Asio f lammeus), amelynek néhány párja időről időre rak 
fészket a Temerin és Zsablya környékén levő tavi és réti lelő-
helyeken. A környező településeken és tanyákon fészkel még a 
gyöngybagoly (Tyto alba), a kuvik (Athene noctua) és az erdei fü-
lesbagoly (Asio otus) is. 

Emlősök

A Jegricskának és szűkebb környékének emlősfaunája néhány 
tucat fajból áll. A legtöbbjük valamilyen módon kapcsolódik a 
vízi és a parti élőhelyekhez. A fajok szigorúan védettek vagy 
védettek országos szinten, és néhány vadászható. 

Különös jelentőséggel bír a vidra (Lutra lutra), amely szi-
gorúan védett faj Szerbiában, amely Jegricska különféle ré-
szein él, a populációja pedig újabban fokozatosan növekszik, 
a vízfolyások szennyezése, a környező tavakon történő orv-
vadászat és a gázolások ellenére. A Jegricska partjai mentén 
él a közönséges vízicickány (Neomys fodiens), amely arányo-
san oszlik el és a becslések szerint stabil a populációja. A Jeg-
ricskán rendszeresen találkozunk a vízipocokkal (Arvicola ter-
restris), amely főleg alkonyatkor és hajnalban aktív és oduit a 
Jegricska partjain ássa vagy a közeli füves élőhelyeken. A te-
rületen sok pézsmapocok (Ondatra zibethicus) is él. Ezeket az 

állatokat Észak-Amerikából hozták be Európába a 20. század 
elején. A Jegricska teljes hosszán megtalálható. 

A húsevők közül elsősőrban a nyest (Martes foina), a me-
nyét (Mustela nivalis), a róka (Vulpes vulpes) és a borz (Meles 
meles) említésre méltó. A Jegricska környékén néha megjele-
nik a vadmacska (Felix silvestris) is, főleg a dúsabb növényzetű 
területeken. Ezek az egyedek a Tisza irányából érkeznek ide. 

A Jegricskán és tágabb környékén vannak vadászható em-
lősök is. A populációikat a zsablyai és temerini vadászegye-
sületek felügyelik, ezek az egyesületek vadászterületként 
használják a Jegricska egyes részeit. Az európai őz (Capreolus 
capreolus) rendszeresen megjelenik az egész térségben és az 
említett vadászegyesületek szerint mintegy 1. 800 példánya 
volt. A vaddisznónak (Sus scrofa) pedig mintegy 120, a mezei 
nyúlnak (Lepus europaeus) pedig évi szinten akár 10.000 is.

 ◼ Lisica (Vulpes vulpes) [GF]
 ◼ Róka (Vulpes vulpes) [GF]

 ◼ Lasica (Mustela nivalis) [GF]
 ◼ Menyét (Mustela nivalis) [GF]
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Čovek je prisutan u preobražaju predela oko Jegričke od praistorijskog vremena, što potvr-
đuju arheološka nalazišta u atarima okolnih naselja. Taj uticaj je nastavljen i kasnije. Južno 
od Jegričke se, manje ili više paralelno sa njenim tokom, proteže Veliki rimski šanac, da bi 

kod Gospođinaca dobio meridijanski pravac pružanja. Ovo markantno zemljano utvrđenje je od 
izgradnje sprečavalo da se vode sa lesnih dolina severne Bačke najkraćim putem ulivaju u Tisu, 
što se odrazilo na hidrografiju južne Bačke. Ipak, najsnažniji uticaj je ostvaren nakon potiskiva-
nja Turaka iz Bačke, u vremenu tokom i nakon prosvećenog apsolutizma, kada su brojne koloni-
zacije ovog prostora rezultirale i brojnim promenama u njegovim predelima.

Jedan od najsadržajnijih i najpouzdani-
jih kartografskih izvora za analizu predeonih 
promena Jegričke su Prvi vojni premer (1763-
1787), Drugi vojni premer (1806-1869) i Treći 
vojni premer (1869-1887) Austrijskog, odnosno, 
Austrougarskog carstva.

Na kartama Prvog premera Jegrička je od 
Despotova, u gornjem toku, prikazana kao 
uski, sporadični i zabareni tok. Za razliku od 
nizvodnih delova toka, na ovom potezu nema 

ucrtanih mostova. Po tome se Jegrička vidno 
razlikuje i od geografski bliske Mostonge, na 
kojoj se u to vreme nalaze i vodenice. Sever-
no i južno su oranične površine, ali one ne 
izlaze na sam vodeni tok i na način kako je to 
danas. Manje površine pod vinogradima, iz-
među Despotova i Ravnog Sela, govore dodat-
no o karakteru poljoprivrede tog vremena. U 
Zmajevu se u koritu Jegričke prostiru dve veće 
bare, od kojih je prva, uzvodno od sela, dale-

Istorija predela

 ◼ Prvi premer – površine 
pod vinogradima između 
Despotova i Ravnog Sela

 ◼ Első Felmérés – 
szőlőültetvények 
Úriszentiván és Sóvé között 
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Az ember Jegricska körüli terület átalakulásában az őskortól kezdve jelen van, amit a kör-
nyező települések határában levő régészeti lelőhelyek is megerősítenek. Ez a hatás foly-
tatódott. A Jegricskától délre, többé-kevésbé párhuzamosan a folyóval, húzódik a Nagy 

Római Sánc, majd Boldogasszonyfalvánál (Gospođinci) észak-dél irányúvá válik. Ez a markáns 
földerődítmény megakadályozta, hogy az észak-bácskai löszvölgyekből a víz a Tiszába a legrövi-
debb úton folyjon be, ami kihatott Dél-Bácska vízrajzára. A legerősebb befolyás a törökök Bács-
kából való elüldözése után történt, a felvilágosult abszolutizmus korszaka alatt és után, amikor a 
térség többszöri betelepítése számos tájváltozást idézett elő.

A tájváltozás követésének legtartartalma-
sabb és legmegbízhatóbb kartográfiai forrásai 
közé tartoznak az Első Katonai Felmérés (1763-
1787), a Második Katonai Felmérés (1806-1869) 
és a Harmadik Katonai  Felmérés (1869-1887), 
amelyeket a Habsburg Birodalom és az Oszt-
rák-Magyar Monarchia készített el. 

Az Első Katonai Felmérés térképein a Jeg-
ricskát Úriszentivántól (Despotovo), a felső fo-
lyásán, szűk, időnként megjelenő és elmocsa-

rasodott vízfolyásként ábrázolták. Az alsó 
folyással ellentétben ezen a szakaszon nincse-
nek bejelölt hidak. Ebben különbözött a Jeg-
ricska a földrajzilag közel levő Mosztongától, 
amelyen abban az időben vízimalmok is vol-
tak. Északra és délre szántóföldek voltak, de 
azok akkoriban nem érintkeztek a vízfolyam-
mal, nem úgy mint manapság. Kisebb szőlőül-
tetvények voltak Úriszentiván és Sóvé (Ravno 
Selo) között, ami további információ az akkko-

A táj történelem

 ◼ Prvi premer – netipično ušće 
Jegričke u Tisu

 ◼ Első Felmérés – a Jegricska 
atipikus torkolata a 
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ko prostranija i duža (1,5 km), od one u samom 
centru sela (0,2 km). Tek nakon Zmajeva for-
miran je permanentan vodeni tok i kao takav 
se prostire do dela korita između Temerina i 
Gospođinaca. U ovom delu, severno od Teme-
rina, nalaze se  brojni temerinski i čuruški sa-
laši (Szallasen von Temerin, Szallasen von Csurog). 
Veći broj đermova, od kojih su neki i na samoj 
obali reke, upućuje i na zaključak o eventual-
nom razvoju stočarstva na ovom potezu. Od 
Gospođinaca je Jegrička, u izrazito širokom 
koritu, opet zabarena što se vidi i na osnovu 
upisanih toponima (Velika bara). Ušće Jegričke 
u Tisu ovde nije tipično, već se pre može opi-
sati kao razlivanje njenih voda po aluvijalnoj 
ravni Tise.

Karte Drugog premera prikazuju Jegrič-
ku opet kao zabareni tok, obrastao vegeta-
cijom, što jasno potvrđuju i toponimi: Veli-
ka bara – između Despotova i Ravnog Sela 
i Nagy bara – čak tri puta između Zmajeva i 
Žablja. Zanimljivo da je tok na poziciji izme-
đu Ravnog Sela i Zmajeva, a zatim i nizvod-
no od ovog sela, obeležen kao Mostonga bara, 
odnosno, na isti način kako je označen i tok 
Mostonge u zapadnoj Bačkoj. Severozapadno 
od Despotova, baš na mestu vinograda iz vre-
mena Prvog premera, nalazi se i Vinogradska 
bara, što opet upućuje na jedan vid korišćenja 
zemljišta u njenom okruženju. Temerinski i 

čuruški salaši su obeleženi na istom mestu 
kao i ranije, a pojavljuju se i oni kod Žablja na 
lokalitetima Salaške njive (Novi salaš, Milošev 
salaš i Borišev salaš) i Salašari. Ovaj nizvod-
ni deo toka oko Žablja je velikim delom okru-
žen voćnjacima i vinogradima, od kojih neki 
dolaze i do obala Jegričke. Prema širini kori-
ta i intenzitetu meandriranja nizvodni deo je 
najdinamičniji na celom toku. Sastavni deo 
predela su i rečne ade (Vesina greda). Jegrič-
ka ni na ovim kartama nema pravo ušće, već 
se njene vode razlivaju po aluvijalnoj ravni 
(Veliki Žabaljski rit), kojom dominiraju oblici 
mikro-reljefa (Kengjelska greda, Popova greda, 
Černa greda, Gavrana greda).

Na kartama Trećeg premera je Jegrič-
ka opet opisana toponimima: Velika bara – iz-
među Despotova i Ravnog Sela, Mostonga 
bara – između Ravnog Sela i Zmajeva, Nagy 
bara – između Zmajeva i Temerina, Jegriška 
bara i Almaška bara – severoistočno i severno 
od Gospođinaca, a zatim Velika Jegriška, Bara 
i Greškova bara severno od Žablja. Oko toka se 
nalazi veći broj salaša, a izvestan broj salaša i 
čardi je ucrtan i na samoj obali reke (npr. Ko-
bilarov Koste salaš nizvodno od Zmajeva, Čarda 
kod Sirig puste, Gat čarda, Kasa salaš u delu toka 
između Temerina i Gospođinaca, Zlokolicki 
i Borišev salaš istočno od Žablja). Duž toka su 
zasađene bašte, voćnjaci i vinogradi. Na obali 

 ◼ Drugi premer – Velka bara – 
između Despotova i Ravnog 
sela i Mostonga bara između 
Ravnog Sela i Zmajeva

 ◼ Második Felmérés – a 
Nagybara Úriszentiván és 
Sóvé között, valamint a 
Mosztonga bara Sóvé és 
Ókér között
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ri mezőgazdasági termelés jellegéről. Ókéren 
(Zmajevo) a Jegricska medrében két nagyobb 
tavacska volt. Az folyási iránnyal szemben levő 
szélesebb és hosszabb volt (1,5 km), mint a falu 
központjában levő (0,2 km). Állandó vízfo-
lyás csak Ókér után alakult ki és a Temerin és 
Boldogasszonyfalva közötti mederrészig ter-
jedt. Ezen a részen, Temerintől északra, szá-
mos temerini és csúrogi szállás volt (Szallasen 
von Temerin, Szallasen von Csurog). A nagyszá-
mú gémeskút, amelyek közül egyesek a folyó 
partján voltak, arra engednek következtet-
ni, hogy ezen a szakaszon esetleg fejlett lehe-
tett az álattenyésztés. Boldogasszonyfalvától 
a Jegricska medre kifejezetten széles és a folyó 
ismét elmocsarasodott, amit a Nagybara (Veli-
ka bara) elnevezés is tükröz. A Jegricska nem 
a tipikus módon ömlött be a Tiszába, inkább 
arról volt szó, hogy a Jegricska vizei szétfoly-
tak a Tisza alluviális síkságán. 

A Második Katonai Felmérés ismét elbará-
sodott vízfolyásként ábrázolja a Jegricskát, 
amelyet benőtt a növényzet, és ezt egyértelmű-
en kifejezik a helynevek: Velika bara – Úriszenti-
ván és Sóvé között és a Nagy bara – három ízben 
is Ókér és Zsablya között. Érdekes, hogy a víz-
folyás Sóvé és Ókér közötti szakaszát, valamint 
az Ókértől lefelé levő szakaszt Mosztonga bará-
nak nevezi a térkép, vagyis ugyanúgy, mint 
a nyugat-bácskai Mosztonga vízfolyást. Úri-

szentivántól északnyugatra, pontosan az Első 
Felmérés szőlőültetvényeinek a helyén, volt a 
Vinogradska bara (Szőlőskerti bara), ami ismét 
arra utal, hogy a környező földeken milyen ter-
melés folyt. A temerini és a csúrogi szállások 
megmaradtak a korábbi helyükön, Zsablyá-
nál pedig megjelennek a Salaške njive (Szállási 
szántóföldek) (Novi salaš, Milošev salaš i Borišev 
salaš) és a Salašari helynevek. A Zsablya környéki 
vízfolyást főleg gyümölcsösök és szőlőskertek 
veszik körül, egyesek a Jegricskáig húzódnak. 
A mederszélesség és a meanderezés tekinteté-
ben az alsó folyás a Jegricska legdinamikusabb 
része volt. A tájhoz hozzátartoztak a folyami 
szigetek is (Vesina greda). A Jegricska továbbra 
is szétfolyt az alluviális síkságon (Veliki Žabaljs-
ki rit/ Nagy zsablyai rét), amelyen mikrodombor-
zati formák domináltak (Kengjelska greda, Popo-
va greda, Černa greda, Gavrana greda). 

A Harmadik Katonai Felmérés térképein a 
Jegricskát ismét a következő helynevekkel ille-
ték: Velika bara – Úriszentiván és Sóvé között, 
Mostonga bara – Sóvé és Ókér között, Nagy bara 
– Ókér és Temerin között, Jegriška bara és Al-
maška bara – Boldogasszonyfalvától északke-
letre és északra, majd a Velika Jegriška, Bara és 
a Greškova bara Zsablyától északra. A vízfolyás 
környékén több szállás volt, egyes szállások és 
csárdák a parton helyezkedtek el (pl. a Kobilarov 
Koste salaš Ókértől lefelé, a Szőreg pusztai csár-

 ◼ Drugi premer – Veliki 
žabaljski rit sa oblicima 
mikroreljefa

 ◼ Második Felmérés – a 
Nagy zsablyai rét 
mikrodomborzati 
alakzatokkal 
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nizvodno od Ravnog Sela se nalaze prostra-
ni vinogradi (Sowe Weingarten), kao i severno 
od Temerina. Ipak, najveće površine pod ba-

štama i vinogradima se nalaze opet kod Žablja 
(Baštine), od kojih su neki i na ostrvima. Pro-
strani pašnjaci su zastupljeni u okolini Des-
potova, Zmajeva, Temerina, Gospođinaca, 
Žablja i na njima je ucrtan veći broj đermo-
va (Slatina kod Žablja). Ušće Jegričke u Tisu je 
prvi put moguće pratiti preko kanala Žabljik i 
Tiski vok, duž kojih su podignuti i nasipi.

Današnje odlike predela Parka prirode 
„Jegrička“ i njegovog okruženja predstavljaju 
zbir uzajamnog delovanja prirodnih faktora i 
društvenih faktora tokom prošlosti, a poseb-
no u poslednjih 250 godina. Obrazac tih od-
lika zavisi od reljefno-hidroloških prilika, pa 
se u depresijama nalaze manje ili više izvorni 
lokaliteti sa vodenim prostranstvima (rečni 
tok, kanali, bare) i ostacima drugih očuva-
nih staništa (slatine), dok su na uzvišenjima 
otvorena polja sa poljoprivrednim površina-
ma. To je intenzivno kultivisani prostor po-
kriven monokulturama i ispresecan poljskim 
i saobraćajnim putevima (mnogi su trasira-
ni i pre polovine XVIII veka), pa kao takav 
predstavlja veliki izazov u upravljanju Par-
kom prirode.

 ◼ Treći premer – prostrani 
vinogradi (Sowe Weingarten) 
nizvodno od Ravnog sela

 ◼ Harmadik Felmérés – nagy 
szőlőültetvények (Sowe 
Weingarten) Sóvétól lefelé, 
folyás irányában 

 ◼ Od depresija ispunjenih 
vodom do uzvišenja sa 
poljoprivrednim površinama 
i naseljima [LL]

 ◼ A vízzel teli mélyedésektől 
a magaslatokig, amelyeken 
mezőgazdasági területek és 
települések vannak  [LL]
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da/Čarda kod Sirig puste, a Gát csárda/Gat čarda, 
Kasza szállás/Kasa salaš a Temerin és Boldogasz-
szonyfalva közötti részen, a Zlokolicki és Borišev 
salaš Zsablyától keletre). Kertek, gyümölcsösök, 
szőlőskertek övezték a folyót. Sóvétól lefelé ter-
jedelmes szőlőskertek voltak (Sowe Weingarten), 
ahogyan Temerintől északra is. A legnagyobb 
kertek és szőlőskertek viszont ismét Zsablyá-
nál voltak (Baštine), ezek közül egyesek a szi-
geteken. Nagy legelők övezték Úriszentivánt, 
Ókért, Temerint és Boldogasszonyfalvát és eze-
ken több gémeskútat rajzoltak be (Slatina Zsab-
lyánál). A Jegricska immár a Žabljik és Tiski vok 
csatornákon folyik be a Tiszába, mely csatorná-
kat töltések öveztek. 

A Jegricska Természeti Park mai tájait a ter-
mészetes és társadalmi tényezők kölcsönhatá-
sa alakította a történelem során, különösen az 
utóbbi 250 évben. A táj jellemzői domborzati 
és vízrajzi viszonyok függvényei, így a depresz-
sziókban többé-kevésbé az eredeti lokációk ta-
lálhatók vízterületekkel (a folyó, csatornák, ta-
vacskák/barák) és a többi élőhely megmaradt 
maradványaival (szikesek), míg a kiemelkedő 
talajrészeken mezőgazdasági területek léte-
sültek. Ezt az intenzíven megművelt területet 
monokultúrák borítják és mezei utak valamint 

közutak (sok esetben még a 18. század első felé-
ben kijelölt utak), szabdalják így mindez nagy 
kihívást jelent a Természeti Park irányításában.

 ◼ Treći premer – površine pod 
baštama i vinogradima kod 
Žablja (Baštine)

 ◼ Harmadik Felmérés premer 
– kertek és szőlültetvények 
Zsablyánál (Baštine)

 ◼ Potes Baštine kod Žablja još 
uvek je pod baštama [LL]

 ◼ A Zsablya közelében levő 
Baštine (kertek – a ford. 
Megj.) rész még mindig a 
kertjeiről híres [ [LL]
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Istorijat zaštite

Na prostoru zaštićenog područja Parka priro-
de „Jegrička“ prva valorizacija započeta je 1987. 
godine i to prvenstveno sa aspekta ornitologi-
je. Skupština opštine Žabalj је 1988. godine, do-
nela Odluku o proglašenju strogih prirodnih 
rezervata „Četiri ostrva u ribnjaku Jegričke“. 

Istraživanje i valorizacija celokupnog toka 
Jegričke započeta je tokom 2003, 2004. i 2005. 
godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Sr-
bije sačinio Studiju zaštite Parka prirode „Je-
grička“. Na osnovu navedene studije, opštine: 
Bačka Palanka, Vrbas, Temerin i Žabalj, done-
le su akt o proglašenju zaštite Jegričke, odno-
sno, Odluku o zaštiti Parka prirode „Jegrička“. 
Ovom Odlukom, strogi prirodni rezervat „Če-
tiri ostrva u ribnjaku Jegričke“, obuhvaćen je 
granicama zaštićenog područja Parka prirode 

„Jegrička“, a za Upravljača ovog zaštićenog po-
dručja, određeno je JVP Vode Vojvodine. 

Na osnovu Pravilnika o kategorizaciji pri-
rodnih dobara, ovo područje proglašeno je II 
kategorijom – zaštićeno područje pokrajin-
skog/regionalnog, odnosno velikog značaja, 
a prema klasifikaciji Svetske unije za zaštitu 
prirode, V kategorija – zaštićeni kopneni pre-
deo (područje održavanih ekosistema). Park 
prirode „Jegrička“ se nalazi na listi Međuna-
rodno značajnih staništa za biljke i ptice (IBA 

i IPA područje), a verifikovani su 1997, odno-
sno 2005. godine u međunarodnim okvirima.

Pošto se radi o dinamičnom sistemu, koji 
je veoma podložan prirodnim promenama, 
tokom 2012. godine, urađena je revizija za-
štite Parka prirode „Jegrička“, а Pokrajinski 
zavod za zaštitu prirode sačinio је novu doku-
mentacionu osnovu – studiju zaštite. Utvrđe-
ne su nove mere i režimi zaštite da bi se posto-
jeće prirodne vrednosti očuvale i unapredile, a 
antropogeni uticaji kontrolisali i smanjili na 
najmanju moguću meru. U postupku valo-
rizacije prirodnih vrednosti granice zaštiće-
nog područja su proširene na površine sa sla-
tinskim pašnjakom, područje Male bare i šira 
područja ušća kanala koji se ulivaju u Jegričku. 
Revizijom je površina Parka prirode „Jegrička“ 
povećana sa 1.144,81 ha na 1.193,19 ha, odnosno 
za 48,38 ha. Na osnovu stanja prirodnih vred-
nosti predložene su nove granice zaštićenog 
područja i granice režima zaštite sa merama 
zaštite, a u cilju očuvanja vodenih, močvarnih 
i livadskih staništa, koja su prioritetna za za-
štitu. 

Na području PP „Jegrička“ prvi put je uspo-
stavljena zaštitna zona, površine 5.701,60 ha, 
radi sprečavanja, odnosno ublažavanja, spolj-
nih uticaja na zaštićeno područje. 

Zaštita prirode
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Természetvédelem

A temészetvédelem története

A Jegricska Természeti Park védett területén 
az első értékelés 1987-ben kezdődött, elsősor-
ban az ornitológia vonatkozásában. 1988-ban 
Zsablya (Žabalj) Községi Képviselő-testülete 
elfogadta a Jegricska halastó négy szigete szigo-
rú természetvédelmi rezervátum kijelöléséről 
szóló határozatot.

A Jegricska teljes folyásának kutatása és 
értékelése 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben 
kezdődött, amikor a Szerbiai Természetvédel-
mi Intézet kidolgozta a Jegricska Természeti 
Park természetvédelmi tanulmányát. Annak 
alapján a következő önkormányzatok: Palán-
ka (Bačka Palanka), Verbász (Vrbas), Temerin 
és Zsablya elfogadták a Jegricska, vagyis a Jeg-
ricska Természeti Park védelméről szóló ha-
tározatot. Ezzel a határozattal a Jegricska ha-
lastó négy szigete szigorú természetvédelmi 
rezervátum a Jegricska Természeti Park vé-
dett területének határai közé került, a védett 
terület igazgatásával a Vajdaság Vizei vízgaz-
dálkodási közvállalatot bízták meg.

A természeti javak kategorizálásáról szóló 
szabályzat értelmében ez a terület a II. ka-
tegóriába tartozik - tartományi/regionális 
vagyis nagy jelentőségű - védett terület, a Ter-
mészetvédelmi Világszövetség besorolásának 
megfelelően pedig az V. csoportba tarozik: vé-
dett táj (karbantartott ökoszisztémák terüle-
te). A Jegricska Természeti Park a Növények 
és Madarak Nemzetközi Jelentős Élőhelyei-

nek (IBA és IPA Terület) listáján szerepel, amit 
1997-ben és 2005-ben nemzetközi keretek kö-
zött erősítettek meg.

Mivel egy dinamikus rendszerről van szó, 
amely nagymértékben hajlamos a természetes 
változásokra, 2012-ben elvégezték a Jegrics-
ka Természeti Park felülvizsgálatát, és a Tar-
tományi Természetvédelmi Intézet pedig új 
dokumentációs alapot készített - egy védel-
mi tanulmányt. Új intézkedéseket és védelmi 
rendszereket határoztak meg a meglévő ter-
mészeti értékek megőrzésére és fejlesztésére, 
az antropogén hatások ellenőrzésére és mini-
málisra csökkentésére. A természeti értékek 
valorizálásának folyamata során a védett te-
rület határait kiterjesztették olyan területek-
re, ahol szikes legelők vannak, a Kisbara (Mala 
bara) területére, és a Jegricskába ömlő csator-
nák torkolatának tágabb területére. A Jegrics-
ka Természeti Park területét 1.144.81 hektárról 
1.193,19 hektárra növelték, azaz 48,38 hektár-
ral. A természeti értékek állapota alapján ja-
vaslatot tettek a védett terület új határaira és 
a védelmi rendszer határaira, a védelmi intéz-
kedésekkel együttt, a vízi, mocsaras és a réti 
élőhelyek megőrzése érdekében, amelyek ki-
emelt fontosságúak a védelem szempontjából.

A Jegricska TP területén első ízben jött 
létre védőövezet, amely 5,701,60 hektárt ölel 
fel a védett területre gyakorolt külső hatások 
megelőzése vagy enyhítése érdekében.
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Režimi/zone zaštite

Polazeći od potrebe zaštite i očuvanja značaj-
nih staništa, kao i prisustva strogo zaštićenih 
i zaštićenih vrsta, određivanje stepena zaštite 
unutar Parka prirode „Jegrička“, izvršeno je na 
osnovu stepena očuvanosti prirodnih vredno-
sti, potreba za primenom aktivnih mera zaštite 
i razvoja održivog turizma.

Na zaštićenom području Parka prirode „Je-
grička“, uspostavljaju se režimi zaštite II i III 
stepena. Od ukupne površine zaštićenog po-
dručja koja iznosi 1.193,19 ha, područje režima 
zaštite II stepena iznosi 257,09ha ili 21.5% za-
štićene površine, dok režim zaštite III stepena 
iznosi 936,10ha ili 78.5% zaštićene površine.

Zbog svojih prirodnih specifičnosti i oču-
vanosti u Parku prirode „Jegrička“ izdvojene 
su tri celine: A, B i C.

Celina A obuhvata prostor od ustave Des-
potovo (km 64+140) preko preliva Zmajevo (km 
48+490), do regionalnog puta Temerin – Bečej 

(km 30+000). U ovom delu toka Jegrička je ka-
nalisana-regulisana iskopanim odvodnim ka-
nalom u širini dna od 6 m do 7m. U navede-
nom sektoru predviđen je režim zaštite III 
stepena.

Celina B obuhvata deo Jegričke sa očuva-
nim prirodnim odlikama ravničarskih reka 
od puta Temerin-Bečej (km 30+000), do usta-
ve Žabalj (km 15+470). Na ovom delu Jegričke 
oticanje se vrši preko prirodnih depresija, a 
delom i preko odvodnog kanala u koritu vodo-
toka. Na ovoj deonici, određen je režim zašti-
te II stepena.

Treća celina C uključuje donji tok Jegričke, 
prostire se od ustave Žabalj (km 15+470), do 
crpne stanice Žabalj (km 0+820), odnosno do 
uliva Jegričke u reku Tisu, na kom je uspostav-
ljen režim zaštite III stepena. Na ovoj deoni-
ci, nalaze se četiri ostrva na kojima je određen 
režim zaštite II stepena. 

Izvor: Pokrajinski zavod 
za zaštitu prirode, Novi Sad
Kartu prilagodio: dr Lazar Lazić
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Védelmi rendszerek/övezetek 

A jelentős élőhelyek védelme és megőrzése ér-
dekében, valamint szigorúan védett és védett 
fajok jelenléte miatt a Jegricska Természe-
ti Parkban a védettségi fok meghatározása a 
természeti értékek megőrzésének foka, vala-
mint az aktív védőintézkedések szükségessé-
ge alapján, továbbá a fenntartható turizmus 
fejlesztése érdekében történt.

A Jegricska Természeti Park védett terü-
letén II. és III. fokozatú védelmi rendszerek 
léptek életbe. A védett terület teljes területe 
1,193,19, ebből a II. fokozatú védelmi rendszer 
257,09 hektáron van érvényben, vagyis a vé-
dett terület 21,5% -án, míg a III. fokozatú vé-
delmi rendszer 936,10 hektáron, vagyis a vé-
dett terület 78,5% -án.

A Jegricska Természeti Parkot a természe-
ti jellegzetességek és a megőrzöttség alapján 
három egységre osztották fel: A, B és C.

Az A egység az az úriszentiváni zsiliptől 
(f km 64+150) az ókéri (Zmajevo) bukógátig 

(f km 47+700), majd a Temerin-Óbecse (Bečej) 
regionális útig (f km 30+000) terjed. A Jeg-
ricskát itt egy 6-7 méteres mederszélességű 
elvezető csatorna szabályozza. Ezen a sza-
kaszon a III. fokozatú védelmi rendszer ér-
vényes.

A B egység - a síksági folyók megőrzött ter-
mészeti jellemzőivel - a Temerin-Óbecse (f km 
30+000) úttól a zsablyai zsilipig (f km 15+470) 
terjed. A Jegricskának ezen a részén a víz a 
természetes depressziók által folyik el, de mű-
ködik egy elvezető csatorna is a mederben. 
Ezen a szakaszon a II. fokozatú védelmi rend-
szer érvényes.

A C egység a Jegricska alsó folyása, a zsab-
lyai zsiliptől (f km 15+470), a zsablyai szivatty-
útelepig (f km 0+820), vagyis a Jegricskának a 
Tiszába való beömléséig terjed. Itt a III. foko-
zatú védelmi rendszer érvényes. Ezen a szaka-
szon négy sziget van, melyeken a II. fokozatú 
védelmi rendszer érvényes. 

JEGRICSKA
Természeti Park
Áttekinthető térkép a védett
területek határaival és
a védelmi rendszer fokozatával 

A természetvédelmi
terület határa
II. fokozatú védelmi rendszer

Forrás: Tartományi Természetvédelmi
Intézet, Újvidék
A térképet dr. Lazar Lazić módosította 

III. fokozatú védelmi rendszer
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Mere aktivne zaštite

Jegrička je neposrednim ili posrednim putem 
preko svojih pritoka recipijent otpadnih voda, 
odnosno, melioracioni kanali, koji se ulivaju u 
Jegričku donose vodu koja je opterećena zaga-
đujućim materijama organskog i neorganskog 
porekala.

Kako je područje Parka prirode „Jegrička“ 
pod snažnim uticajem  antropogenih aktiv-
nosti, a takođe i prirodnih procesa koji dovo-
de do nestajanja prirodnih staništa i mnogih 
vrsta, konstatovana je velika zamuljenost i 
obraslost korita vegetacijom, koja usporava 
protok vode. 

Zaštita prirodnih vrednosti pre svega 
ugroženih vrsta, kao i ublažavanje negativ-
nih posledica ubrzane eutrofikacije na ekološ-
ko stanje vodotoka, kontinuirano se vrše kroz 
sprovođenje mera aktivne zaštite. Jednu od 
najvažnijih aktivnih mera predstavljaju rado-

vi (revitalizacija) kojima se poboljšava hidro-
loški protok vode, režim i raznolikost staništa. 
Revitalizacija staništa odnosi se na proširiva-
nje i produbljivanje korita Jegričke izmuljiva-
njem nataloženog sedimenta, košenje vodene 
vegetacije (submerzne i emerzne) plovnim ko-
sačicama i uklanjanjem invazivnih vrsta ruč-
nom i mašinskom mehanizacijom. Primena 
aktivnih mera zaštite uključuje monitoring i 
trajno očuvanje populacija strogo zaštićenih 
vrsta, kao i revitalizaciju i rekonstrukciju nji-
hovog staništa. 

U cilju očuvanja ovog područja propisa-
ne su opšte mere zaštite i navedene su aktiv-
nosti koje se u tom smislu zabranjuju. Jedna 
od predviđenih namena vodotoka Jegrička je 
i korišćenje vode za potrebe navodnjavanja što 
je u izvesnoj meri i realizovano na izgrađenim 
sistemima. Bitan uslov za postizanje ovih ci-

 ◼ Česta obaveza čuvara 
parka je uklanjanje mreža 
ribokradica [LL]

 ◼ Az őrök gyakori feladata: 
az orvhalászok hálóinak 
eltávolítása [LL]
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Aktív védelmi intézkedések 

A Jegricska közvetlen vagy közvetett módon 
a mellékfolyóin keresztül szennyvíz-befoga-
dó, vagyis a meliorációs csatornák szerves és 
szervetlen eredetű szennyeződéseket tartal-
mazó vizet visznek a Jegricskába. 

Mivel a Jegricska Természeti Park terü-
lete erős antropogén tevékenységek hatása 
alatt van, valamint a természetes élőhelyek 
és számos faj eltűnéséhez vezető természe-
tes folyamatoknak van kitéve, nagymértékű 
eliszaposodás figyelhető meg, valamint a nö-
vényzetnek a mederben való elburjánzása, 
ami akadályozza a vízfolyást. 

A természeti értékek védelme - elsősor-
ban a veszélyeztetett fajoké, valamint a fel-
gyorsult eutrofizáció negatív következménye-
inek enyhítése aktív védelmi intézkedésekkel 
valósul meg. A legfontosabb aktív intézkedé-
sek közé tartoznak a víz hidrológiai áramlását 

és az élőhelyek sokféleségét javító munkála-
tok (revitalizáció). Az élőhelyek revitalizáció-
ja a Jegricska medrének kiterjesztésére és el-
mélyítésére vonatkozik, az üledék kikotrása, a 
(szubmerz és emerz) vízi növényzet kaszálása 
által. Ez utóbbit úszó kaszálógépekkel mozga-
tásával és az invazív fajok kézi és gépi eltávolí-
tásával végzik. Az aktív védelmi intézkedések 
alkalmazása magában foglalja a szigorúan vé-
dett fajok populációinak nyomon követését és 
tartós megőrzését, valamint az élőhelyeik re-
vitalizációját és rekonstrukcióját is.

A térség megőrzése érdekében általános 
védelmi intézkedéseket írtak elő, és felsorol-
ták a tiltott tevékenységeket. A Jegricska víz-
folyás egyik rendeltetése az öntözés is, ami 
bizonyos mértékig megvalósult a kiépített 
rendszereken. E cél elérésének fontos feltétele 
a megfelelő minőségű öntözővíz biztosítása.

 ◼ Čuvari parka  
patroliraju Jegričkom [LL]

 ◼ A parkőrök őrjárata a 
Jegricskán [LL]
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ljeva je upotreba vode za navodnjavanje odgo-
varajućeg kvaliteta. 

S obzirom da se konceptom zaštite obez-
beđuje regulacija vodenog režima i protoka 
vode kroz celo zaštićeno područje (na osnovu 
Pravilnika o održavanju vodnog režima i korišće-
nju vodotoka Jegrička), primenјuju se različitа 
tehničkа rešenja, odnosno, tehnologijе izvo-
đenja radova. 

U okviru IPA programa prekogranične sa-
radnje Mađarska-Srbija, u periodu od  2013-
2014. godine, realizovan je Projekat: „Eko-
loško upravljanje vodama u ravničarskim 
predelima“, kao jedan od najznačajnijih vido-
va revitalizacije ovog područja, koji je obuhva-
tao radove na izmuljivanju i uklanjanju viška 
vodene vegetacije iz vodotoka „Jegrička“. 

U okviru Interreg IPA Programa prekogra-
nične saradnje Mađarska – Srbija, u 2018/2019. 
godini, realizovaće se nastavak projektnih ak-
tivnosti na izmuljivanju Jegričke i uklanjanju 
viška vodene vegetacije. 

Uvidom u prirodne procese, hidrotehničke 
karakteristirke i funkcije, kao i razvoj kultur-
nog identiteta područja, Prostornim planom 
područja posebne namene Parka prirode 
„Jegrička“ se identifikuje šira zona uticaja na 
Park prirode i stvara osnov za njegovu pro-
stornu afirmaciju. Prostornim planom se sa-
gledava interakcija prostornih elemenata 
koji figurišu u širem prostornom kontekstu, 
čija funkcionalnost i prepoznatljivost proizi-
lazi iz integracije u obrazac Vojvođansko-pa-
nonsko-podunavskog makroregiona, reke 
Tise i mreže naselja šireg gravitacionog po-
dručja Grada Novog Sada. 

Pristup izradi Prostornog plana usmeren 
je ka uspostavljanju mera i smernica za efi-

kasnije upravljanje PP „Jegrička“, što podra-
zumeva i uspostavljanje mera za zaštitnu 
zonu PP „Jegrička“. Polazište za uspostavlja-
nje mera i smernica za efikasno upravljanje 
PP „Jegrička“ formulisano je kroz tri osnov-
na principa: 
1. Jegrička predstavlja važan deo karaktera 

lokalne zajednice - područje snažne iden-
tifikacije lokalnog stanovništva; 

2. Park prirode „Jegrička“ kao institucija - 
društveno organizovano područje, pred-
stavlja javno dobro, a njegovo uređenje i 
održivo korišćenje je javni interes;

3. Park prirode „Jegrička“ predstavlja resurs 
društveno-ekonomskog razvoja za gravi-
tirajuće područje lokalnih zajednica 

Postavke i principi zaštite i uređenja pri-
rodnih vrednosti i vrednosti karaktera pre-
dela, koji se ovde navode kao važan element 
koncipiranja planskog rešenja, utemeljeni su 
navedenim odrednicama u smislu uspostav-
ljanja neposrednih i dugoročnih efekata na 
prirodne sisteme, lokalne zajednice i nasle-
đe uopšte. 

U skladu sa navedenim polazištem proizi-
lazi i vizija uređenja: 

„Park prirode „Jegrička“ predstavlja funkcional-
ni hidrosistem i prirodno dobro koje je važan element 
identifikacije lokalnog stanovništva sa svojim okru-
ženjem, uređena je prostorna celina koja, kao druš-
tveno organizovano javno dobro, predstavlja znača-
jan resurs za razvoj lokalnih zajednica.“ 

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „JEGRIČKA“

 ◼ Izmuljivanje korita Jegričke 
u funkciji njene zaštite i 
očuvanja  
[Izvor: Vode Vojvodine]

 ◼ Iszapkotrás a Jegricska 
medréből a folyó védelme és 
megőrzése érdekében  
[Forrás: Vajdaság Vizei]



73A Jegricska természeti park

Mivel a védelem koncepciója biztosítja a 
vízrendszer szabályozását és a teljes védett te-
rületen keresztül történő vízáramlást (a víz-
rendszer fenntartásáról és a Jegricska vízfo-
lyás használatáról szóló szabályzat alapján), 
különféle technikai megoldásokat, vagyis ki-
vitelezési technológiákat alkalmaznak.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Át-
nyúló Együttműködési Program keretében 

2013-ban és 2014-ben megvalósult az Ökoló-
giai vízgazdálkodás a síkságon projekt. A tér-
ség egyik legjelentősebb revitalizációjáról van 
szó, amely a Jegricska vízfolyás iszaptalanítá-
sát és fölösleges vízi növényzet eltávolÍtását 
jelentette. A Magyarország-Szerbia IPA Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Program kere-
tében 2018/2019-ban folytatódnak az ilyen jel-
legű projekttevékenységek. 

A természeti folyamatokból, a hidrotechnikai 
jellemzőkből és funkciókból kiindulva, vala-
mint a terület kulturális identitásának fejlesz-
tése érdekében a Jegricska Természeti Park 
különleges rendeltetésű térség területfejlesz-
tési terve kijelöli a természeti parkot befolyá-
soló tágabb körzetet és megteremti a terület 
affirmációjának alapját. A területfejlesztési 
terv a szélesebb körű térbeli elemek interak-
cióját vizsgálja, amelyek funkcionalitása és 
felismerhetősége a vajdasági-pannon-duna-
menti makrorégióhoz, a Tiszához és az újvi-
déki térség szélesebb gravitációs területeinek 
települési hálózatához való tartozásból ered.

A területfejlesztési terv célja olyan intéz-
kedések és útmutatók elfogadása, amelyek 

lehetővé teszik a Jegricska TP hatékonyabb 
irányítását, ideértve a Jegricska TP védett 
övezetére vonatkozó intézkedéseket is. Ezek 
az intézkedések és útmutatók három alap-
elvből indulnak ki: 
1. A Jegricska a helyi közösség jellegének 

fontos részét képezi - a helyi lakosság 
erős identifikációjának területe; 

2. A Jegricska Természeti Park mint intéz-
mény – társadalmilag szervezett térség 
közjónak minősül, a rendezése és fenn-
tartható használata pedig közérdek;

3. A Jegricska Természeti Park a helyi kö-
zösségek gravitációs területe társadal-
mi-gazdasági fejlődésének forrása 

A természeti és a tájra jellemző értékek vé-
delmének és szabályozásának alapelvei és el-
vei, amelyeket itt a tervezési megoldás meg-
fogalmazásának fontos elemeiként nevezünk 
meg, az említett útmutatókon alapulnak - a 
természeti rendszerekre, a helyi közösségek-
re és az örökségre gyakorolt azonnali és hosz-
szú távú hatások meghatározása céljával.

Az említett kiindulópontokból követke-
zik a rendezési vízió is: 

"A Jegricska Természeti Park funkcionális víz-
rendszer és természeti érték, amely a helyi la-
kosságnak a környzetével való azonosulásánal 
fontos eleme, rendezett területi egység, amely 
társadalmilag szervezett közjóként a helyi kö-
zösségek fejlődésének jelentős forrása." 

A JEGRICSKA KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ TÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE 

 ◼ Radovi na održavanju  
Parka prirode 
[Izvor: Vode Vojvodine]

 ◼ Karbantartási munkálatok a 
Természeti Parkban  
[Forrás: Vajdaság Vizei]
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Despotovo Ravno Selo Zmajevo Sirig
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Kvantitativne promene broja stanovnika

Prvi zvaničan popis stanovništva u Vojvodini 
izvršen je 1869, kada je u naseljima na obodu 
Parka prirode „Jegrička“, u koje spadaju 
Čurug, Despotovo, Gospođinci, Ravno Selo, 
Sirig, Temerin, Zmajevo i Žabalj, iznosio je 
31.069. Od tada pa sve do popisa iz 2002. broj 
stanovnika je rastao uz manji ili veći inten-
zitet, da bi 2011. bio zabeležen pad, kada je 
na ovom prostoru živelo 52.528 stanovnika ili 
69,1% više nego 1869. Najveći broj stanovni-
ka zabeležen je na popisu 2002. (54.537) što, 
nažalost, nije rezultat povećanog prirodnog 
priraštaja na ovom prostoru, već posledica 
velikog priliva izbeglica na područje. Poveća-
nje broja stanovnika izraženo u apsolutnim 
brojevima može izgledati veliko, ali ukoliko 
pretpostavimo da je ovo povećanje izazvano 

samo prirodnim priraštajem, dobićemo po-
datak da bi u tom slučaju godišnja stopa pri-
rodnog priraštaja stanovništva, za 142-go-
dišnji period (1869/2011), iznosila samo 3,6‰. 
Već ovaj podatak nas navodi na zaključak da 
je područje Jegričke depopulaciono. (Tabe-
la 3)

Posmatrajući kvantitativno kretanje sta-
novništva po naseljima primećuje se posto-
janje negativnog trenda. Naime, dva naselja 
(Despotovo i Ravno Selo) na poslednjem popi-
su imaju manje stanovnika nego 1869, dva na-
selja (Čurug i Zmajevo) imaju manje nego 1910, 
Gospođinci beleže manje stanovnika nego 
1931, a Žabalj i Sirig imaju manje žitelja nego 
na pretposlednjem popisu. Jedino naselje sa 
pozitivnim trendom je Temerin.

Stanovništvo

Tabela 3. Kretanje broja stanovnika u naseljima Parka prirode „Jegrička“ na popisima u periodu 1869/1991.

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Čurug 5392 6406 7773 9483 10180 10500 10483 7928 8466 9469 9336 9231 8987 8882 8166

Despotovo 1916 1940 2228 2360 2336 2395 2594 2425 2346 2396 2402 2150 2081 2096 1853

Gospođinci 2457 2589 2948 3495 3611 3575 3762 3239 3305 3705 3654 3817 3553 3896 3715

Ravno Selo 4070 4167 4396 4452 4545 4328 4423 4046 4362 4378 3814 3636 3579 3478 3107

Sirig - - - - - - - 1381 1992 2269 2201 2286 2542 3010 2939

Temerin 8564 7865 8543 9518 9763 9927 11290 11438 11621 12705 13584 14875 16971 19216 19661

Zmajevo 3668 3601 3975 4138 4411 4593 4557 4717 4583 5212 4859 4773 4548 4361 3926

Žabalj 5002 5349 6697 7819 7989 8114 8169 6273 6672 7457 7851 8503 8766 9598 9161

PP „Jegrička“ 31069 31917 36560 41265 42835 43432 45278 41447 43447 47591 47701 49271 51027 54537 52528
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A lakosság számának változása

A mai Vajdaság területén első ízben 1869-
ben volt népszámlálás. Ekkor a mai Jeg-
ricska Természeti Park peremén levő tele-
püléseken: Csúrog (Čurug), Úriszentiván 
(Despotovo), Boldogasszonyfalva (Gospođin-
ci), Sóvé (Ravno Selo), Szőreg (Sirig), Teme-
rin, Ókér (Zmajevo) és Zsablya (Žabalj) össze-
sen 31.069-an éltek. Ettől kezdve, egészen a 
2002-es évi népszámlálásig – kisebb-nagyobb 
intenzitással – folyamatosan növekedett a la-
kosság száma, ám 2011-ben csökkeni kezdett. 
Ekkor már a 52.528-an éltek, ami 69,1%-kal 
több mint 1869-ban. A lakosság száma 2002-
ben érte el a maximumot (54.537) ami, sajnos, 
nem a természetes népszaporulat eredménye, 
hanem annak, hogy erre a területre tömege-
sen érkeztek menekültek. A számbeli növeke-

dés nagynak tűnhet, de ha azt feltételeznénk, 
hogy a növekedés a természetes népszaporu-
lat következménye, az akkor is csupán 3,6‰ 
lenne évi szinten. Már ez az adat is arra utal, 
hogy a Jegricska térsége depopulációs jellegű 
(3. táblázat). 

A településenkenti elemzés negatív tren-
det észlel. Két település (Úriszentiván és 
Sóve) esetében a legutóbbi népszámlálás ada-
tai arról tanúskodnak, hogy kevesebb a lakos, 
mint 1869-ben, kettőn (Csúrog és Ókér) keve-
sebb, mint 1910-ben, Boldogasszonyfalván ke-
vesebben élnek, mint 1931-ben, Zsablyán és 
Szőregen pedig csökkent a lakosok száma az 
utolsó előtti népszámláláshoz viszonyítva. 
Egyedül Temerimben növekszik a lakosság 
száma. 

Lakosság

3. táblázat A Jegricska Természeti Parkhoz tartozó települések lakossága az 1869/1991-es időszakban elvégzett népszámlálások tükrében

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Csúrog 5392 6406 7773 9483 10180 10500 10483 7928 8466 9469 9336 9231 8987 8882 8166

Úriszentiván 1916 1940 2228 2360 2336 2395 2594 2425 2346 2396 2402 2150 2081 2096 1853

Boldogasszonyfalva 2457 2589 2948 3495 3611 3575 3762 3239 3305 3705 3654 3817 3553 3896 3715

Sóvé 4070 4167 4396 4452 4545 4328 4423 4046 4362 4378 3814 3636 3579 3478 3107

Szőreg - - - - - - - 1381 1992 2269 2201 2286 2542 3010 2939

Temerin 8564 7865 8543 9518 9763 9927 11290 11438 11621 12705 13584 14875 16971 19216 19661

Ókér 3668 3601 3975 4138 4411 4593 4557 4717 4583 5212 4859 4773 4548 4361 3926

Zsablya 5002 5349 6697 7819 7989 8114 8169 6273 6672 7457 7851 8503 8766 9598 9161

„Jegricska“ TP 31069 31917 36560 41265 42835 43432 45278 41447 43447 47591 47701 49271 51027 54537 52528
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Prirodno kretanje stanovništva

Prirodno kretanje stanovništva je komponenta koja deluje na 
kvantitativne promene broja populacije. Opšte je poznato da 
vojvođanska populacija spada u red ne samo naših, već i svet-
skih niskofertilnih populacija. Pad prirodnog priraštaja kod 
vojvođanskog stanovništva je konstantan od Drugog svetskog 
rata. 

Za potrebe analize prirodnog kretanja stanovništva u ovom 
delu sliva Jegričke korišćeni su podaci za četrdesetogodišnji 
period, 1973–2012. Sve do 1990. stopa prirodnog priraštaja je 
imala pozitivne vrednosti, osim 1986, kada je prvi put zabeleže-
na negativna vrednost. Stopa nataliteta se kretala u okvirima 
između 10,4‰ i 12,8‰, stopa mortaliteta između 8,1‰ i 12,6‰, 
dok se stopa prirodnog priraštaja kretala između -0,3‰ i 4,1‰.

Od 1987, pa do kraja perioda prirodni priraštaj stanovniš-
tva u posmatranim naseljima ima regresivan trend. Stopa pri-
rodnog priraštaja ima sukcesivan pad od 1990. kada prirodni 
priraštaj postaje negativan, kakav ostaje sve do kraja posma-

tranog perioda. Primećuje se da je uzrok regresivnog trenda 
smanjenje nataliteta, a ne toliko povećanje mortaliteta. Sma-
njenje nataliteta je posledica depopulacionog karaktera ove 
teritorije, koja se odlikuje emigracijom mladog stanovništva.

Kada se posmatra prirodno kretanje stanovništva, pode-
ljeno po naseljima u slivu Jegričke, a razmatrani period po-
deli na dva dela i to od 1973. do 1992. i od 1993. do 2012, dobi-
ja se kompleksniji prikaz ove komponente rasta stanovništva. 
U prvom periodu prosečna godišnja stopa prirodnog prirašta-
ja iznosila je 1,1‰, dok je u drugom periodu postala negativ-
na, - 3,4‰.

U prvom periodu primećujemo da od osam naselja, tri 
imaju negativan prirodni prirašaj – Despotovo, Gospođinci 
i Čurug, dok u drugom periodu, samo jedno naselje, Žabalj, 
ima pozitivan prirodni priraštaja vrlo male vrednosti, 0,2‰. 
Ova observacija nam significira zaista zabrinjavajuće stanje u de-
mografskim prilikama basena donjeg toka Jegričke.

 ◼ Grafikon 3. Stopa nataliteta - N (‰), mortaliteta - M (‰) i prirodnog priraštaja - J (‰) stanovništva  u naseljima PP "Jegrička"  u periodu 1973/2012.
 ◼ 3. grafikon Születési arányszám - N (‰), halálozási - M (‰) és a természetes népszaporulat - J (‰) a Jegricska TP településein az 1973/2012 időszakban.
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A népességszám természetes változása 

A népességszám természetes változása befolyásolja a lakosság 
számának alakulását. Ismeretes, hogy a vajdasági népesség 
nemcsak országos, hanem globális szinten is az alacsony sza-
porulatúak közé tartozik. A természetes népszaporulat csök-
kenése állandó Vajdaságban a második világháború vége óta. 

A Jegricska természetes vízgyűjtője területén elemeztük 
a népességszám természetes változásait, méghozzá az 1973–
2012 időszakban. Egészen 1990-ig pozitív volt a természetes 
népszaporulat, 1986-ot kivéve, amikor első ízben volt negatív. 

A születési arányszám 10,4‰ és 12,8‰ közötti volt, a ha-
lálozási pedig 8,1‰ és 12,6‰ közötti, míg a természetes nép-
szaporulat -0,3‰ és 4,1‰ közötti.

Az említett településeken 1987-tól a vizsgált időszak végé-
ig a természetes népszaporulat regresszív trendet mutat. A ter-
mészetes népszaporulat 1990 óta folyamatosan csökken, ami-
kor negatívvá vált, és a megfigyelt időszak végéig ilyen maradt. 

Meg kell jegyezni, hogy a regressziós trend oka a születési 
arány csökkenése, nem pedig a halandóság növekedése. A szü-
letési ráták csökkenése a terület elnéptelenedésének következ-
ménye, amelyet a fiatal népesség kivándorlása jellemez.

A természetes népességváltozást figyelembe véve, a Jeg-
ricska-medence településeire osztva, két részre osztva az 
időszakot: 1973-tól 1992-ig és 1993-tól 2012-ig, a népességnö-
vekedés ezen összetevője összetettebb képet mutat. Az első 
időszakban a természetes növekedés éves átlaga 1,1 ‰ volt, 
míg a második időszakban negatív lett, - 3,4 ‰.

Az első időszakban a nyolc település közül, három negatív 
természetes népszaporulatot mutat - Úriszentiván, Boldogasz-
szonyfalva és Csúrog, míg a második időszakban csak egy tele-
pülés, Zsablya, mutat pozitív természetes növekedést, nagyon 
alacsony értékkel, 0,2 ‰. Ez a megfigyelés igazán aggasztó helyze-
tet jelez a Jegrička alsó medencéjének demográfiai viszonyait illetően.

A népesség nem és kor szerint

A nem és kor szerinti struktúra fontos elemek a népességvizs-
gálatban. Lehetővé teszik, hogy megismerjük a lakosság bio-
lógiai reprodukciós képességét, munkaképességét, valamint 
a férfiak és nők arányát. Emiatt elemeztük ezeket a struktú-
rákat a lakosság körében a Jegricska TP településein a 2011. évi 
népszámlálás alapján.

A nemek közti arány minden népszámláláson eléggé ki-
egyensúlyozott, azzal, hogy idővel a teljes kiegyenlítés felé 
tart. Az említett népszámlálások adataiból kiderül, hogy a 
férfiak száma elenyészően alacsonyabb a nők számánál (4. 
táblázat).

A régió korstruktúrája igen kedvezőtlen. E struktúra vala-
mennyi tényezője elégtelen eredményeket és negatív trendet 
mutatnak a 20. század utolsó három és a 21. század első évti-
zede során. Csökkent a fiatalok száma, növekedett az időseké 

és a középkorúaké. Ez csökkenti a természetes népszaporula-
tot, továbbá a nemző- és munkaképesek számát. 

A kor szerinti struktúra elemzéséből kiderül, hogy a fi-
atalok (0-19 évesek) aránya a régió népességében a 2011. évi 
népszámlálás szerint 21,9% -ot tett ki. A középkorú népes-
ség (20-59 évesek) a teljes népességét 56,7% -át tették ki, míg 
az idősebbek (60 év felett) aránya hasonló, mint a fiataloké, 
21,4%. Kiemelendő, hogy a fiatalok a teljes népességen belü-
li aránya folytonos csökkenését mutat, míg az idős népesség-
nek ellentétes tendenciája van.

Átlagéletkor
A Jegricska vízgyűjtőjében levő településeken élők átlagélet-
kora 36,5 év volt az 1991-es népszámlálás adatai szerint; a férfi-
aknál 35,7, a nőknél 37,3 év. 

Tabela 4. Stanovništvo u naseljima PP „Jegričke“ prema polu, 2011.

Popis
Népszámlálásig

Broj stanovnika
Lakosok száma

Muškarci
Férfiak % Žene

Nők % Broj žena na 100 muškaraca
A nők száma 100 embernél

2011. 52528 26103 49,7 26.425 50,3 101,2
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Struktura stanovništva prema polu i starosti

Polna i starosna struktura su bitni elementi u proučavanju 
populacija. One omogućavaju da saznamo biološku sposob-
nost stanovništva za reprodukciju, radnu sposobnost, kao i 
brojni odnos muškog i ženskog stanovništva. Iz tog razloga 
izvršena je analiza ovih struktura kod stanovništva na pro-
storu PP „Jegričke“ na popisu iz 2011.

Odnos među polovima je na svim popisima dosta ujedna-
čen, s tim što se on vremenom kreće ka potpunoj egalizaciji. 
Analizom pomenutih popisa se vidi da je broj muškaraca ne-
znatno manji od broja žena (Tabela 4).

Starosna struktura ove regije je veoma nepovoljna. Svi 
činioci ove strukture u poslednje tri decenije XX veka, kao i 
početkom XXI veka pokazuju nezadovoljavajuće rezultate i 
negativan trend. Smanjio se broj mladog stanovništva, a po-
većao broj starog i sredovečnog. To ima negativne posledice 
na prirodni priraštaj, te na radni i fertilni kontigent.

Prema analizi starosne strukture vidi se da je udeo mla-
dog stanovništva (0-19 godina) u ukupnoj populaciji ove regi-
je prema popisu 2011. iznosio 21,9%. U istom periodu sredo-
večno stanovništvo (20-59 godina) je činilo 56,7% od ukupnog, 
dok je staro stanovništvo (preko 60 godina) imalo sličan udeo 
kao i mlado, 21,4%. Treba napomenuti da mlado stanovništvo 
beleži sukcesivno smanjenje učešća u ukupnom stanovništvu, 
dok staro stanovništvo ima suprotan trend.

Srednja starost
Srednja starost ukupnog stanovništva naselja u slivu Jegričke 
po popisu iz 1991. bila je 36,5 godina; muškarci su imali sred-
nju starost 35,7, dok su žene imale srednju starost 37,3 godine. 

Prema poslednjem popisu iz 2011. ove vrednosti su, za 
ukupno stanovništvo,  povišene za skoro pet godina, tako da 
srednja starost iznosi 40,4 godine, što predstavlja vrlo zabri-
njavajuć pokazatelj demografskog stanja. Naime, prema ovim 

rezultatima stanovništvo ovog područja nalazi se u stadiju-
mu duboke demografske starosti. 

Prosečna starost muškaraca prema poslednjem popisu 
iznosi 39,0 godina, dok ta vrednost kod žena iznosi 41,9 go-
dina. Od naselja koja okružuju PP „Jegrička“ najveću srednju 
starost imaju Despotovo (42,2) i Zmajevo (42,1). (Tabela 5).

Indeks starenja
Indeks starenja pokazuje odnos lica starijih od 60 godina 
prema licima mlađim od 20 godina. Kod svih naselja u slivu 
Jegričke primećuju se zabrinjavajuće visoke vrednosti ovog 
indeksa. (Tabela 5).

Fertilni kontigent
Ovom kontigentu pripadaju žene sa starošću od 15 do 49 go-
dina, odnosno žene sposobne za biološku reprodukciju. Broj 
žena u okviru fertilnog kontigenta je od velikog značaja jer 
uslovljava prirodni priraštaj, odnosno njegovu komponentu - 
natalitet.

Analizom demografskih podataka u naseljima oko PP „Je-
grička“ u 2011. utvrđena je vrednost fertilnog kontigenta od 
22,6%, odnosno učešće žena sa starošću od 15 do 49 godina u 
ukupnom stanovništvu. Malo učešće fertilnih žena ima loše 
posledice na prirodni priraštaj, a nastavljanje ovog trenda 
može uzrokovati brže regresivno kretanje broja stanovnika u 
području PP „Jegričke“ (Tabela 5).

Radni kontingent
Radnom kontingentu ili radno sposobnom stanovništvu pri-
padaju lica muškog pola starosti od 15 do 65 godina i žen-
ska lica stara od 15 do 60 godina. On je značajan zato što se 
iz njega regrutuje aktivno stanovništvo i od njega zavisi da li 
će određena naseobinska celina imati dovoljno radne snage.

Etnička struktura

Etnička struktura stanovništva u naseljima PP „Jegrička“ je, 
kao i čitave Vojvodine, posledica njenog geografskog položaja, 
njenog okruženja različitim narodima, a krucijalan faktor su 
istorijska zbivanja, posebno od ranog srednjeg veka pa sve do 

naših vremena. Do radikalnijih promena u etničkoj struktu-
ri dolazilo je u vreme značajnih istorijskih zbivanja, odnosno 
državno-teritorijalnih promena. Savremena etnička struktu-
ra na ovom prostoru je donekle stabilizovana posle Drugog 
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A legutóbbi népszámlálás (2011) adatai szerint az összla-
kosság átlagéletkora majd 5 évvel növekedett, vagyis az átla-
géletkor 40,4 év volt, ami igen aggasztó a demográfiai állapot 
vonatkozásában. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a térség lakossá-
gát a komoly demográfiai öregedés jellemzi. 

A férfiak átlagéletkora 39,0 év volt a legutóbbi népszám-
lálás adatai szerint, a nők esetében pedig 41,9 év. A Jegrics-
ka TP-t körülvevő települések közül Úriszentivánon (42,2) és 
Ókéren (42,1) volt a legnagyobb az átlagéletkor (5. táblázat).

Korosodási index 
A 60 évnél idősebbek és a 20 évnél fiatalabbak egymásközti 
arányát fejezi ki. A Jegricska TP-t körülvevő települések mind-
egyikén aggasztó az alakulása (5. táblázat).

A fertilis kontingens
A 15-49 éves nők, vagyis a biológiailag nemzőképes nők tartoznak 
ide. Ez a szám határozza meg a születési arányt, ezáltal a termé-
szetes népszaporulatot is. A 2011-es évi adatok szerint a Jegrics-
ka TP-t körülvevő településeken 22,6% volt a fertilis kontingens, 
vagyis a 15-49 éves nők aránya az összlakosságban. Ez az ala-
csony arány negatívan hat a természetes népszaporulatra. Ha 
folytatódik ez a tendencia, akkor gyorsabban fog fogyni a lakos-
ság a Jegricska TP-t körülvevő településeken (5. táblázat).

A munkakontingens
A munkakontingensbe, vagyis a munkaképesek közé tartoz-
nak a 15-65 éves férfiak és a 15-60 éves nők. Ez a potenciálisan 
aktív lakosság számának a mértéke. Ettől függ, hogy az adott 
településen lesz-e elegendő munkaerő. 

EtnikAi strUktÚrA

A Jegricska TP-t körülvevő településeken – éppúgy mint Vaj-
daság egész területén - az etnikai struktúra a földrajzi hely-
zetnek, a különböző népek jelenlétének,de főképp a tör-
ténelmi eseményeknek a függvénye. Elsősorban a korai 
középkortól máig eltelt időszakról van szó. Az etnikai struk-
túra radikálisabb változásai mindig a jelentős történelmi ese-
mények, vagyis az állami-területi változások következményei 

voltak. A mostani etnikai struktúra a második világháború 
utáni részleges stabilizálódás következménye. A 20. század 
utolsó évtizedében kitört háborúkig a lakosság etnikai ösz-
szetételének megváltozása elsősorban a természetes repro-
dukció következménye volt, ám az utolsó népszámlálás ada-
tai szerint a migrációs folyamatok váltak az etnikai változás 
jelentős okává.

Tabela 5. Srednja starost, indeks starenja i fertilni kontigent stanovništva u naseljima PP „Jegrička“, 2011. 
5. táblázat Átlagéletkor, korosodási index és a Fertilis kontingens a Jegricska TP településein, 2011. 

Naselje
Települések

Srednja starost (godine)  
Átlagéletkor

Indeks starenja   
Korosodási index

Fertilni kontigent (%) 
A fertilis kontingens (%)

Radni kontigent (%)  
A munkakontingens (%)

Čurug / Csúrog 40,5 0,96 22,0 64,7

Despotovo / Úriszentiván 42,2 1,13 21,8 64,8

Gospođinci / Boldogasszonyfalva 40,4 0,99 22,4 65,4

Ravno Selo / Sóvé 40,9 1,05 22,6 65,9

Sirig / Szőreg 40,5 0,98 22,6 67,2

Temerin / Temerin 40,2 0,96 24,2 67,2

Zmajevo / Ókér 42,1 1,22 21,8 64,6

Žabalj / Zsablya 39,7 0,87 22,5 62,9

PP „Jegrička“ / „Jegricska“ TP 40,4 0,98 22,6 66,1
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svetskog rata. Sve do ratnih sukoba u poslednjoj deceniji XX 
veka promene u etničkom sastavu stanovništva bile su uglav-
nom posledica njegove prirodne reprodukcije, da bi prema 
poslednjem popisu migracioni procesi, kao uzrok etničkih 
promena, dobili na značaju.

Za analizu etničke strukture su uzeti u obzir popisi, koji 
mogu da nam obezbede jasnu sliku etničkih promena na 
ovom prostoru. Dakle, opserviraće se popisi iz 1910, 1931, 1948, 
1991. i 2011. U ovom periodu su vođena dva svetska rata, jedan 
građanski rat i izvedene su dve agrarne reforme i kolonizaci-
je, kao i dodatno naseljavanje sa prostora ugroženih građan-
skim ratom.

Prema popisu iz 1910. na prostoru PP „Jegrička“ nijedan 
narod nije imao većinski udeo. Najbrojniji su bili Srbi sa 46,9%, 
zatim Mađari sa 34,6%, te Nemci sa 16,8%. Srbi su činili ve-
ćinu u Despotovu, Gospođincima, Čurugu i Žablju, Mađari 
su imali većinu u Temerinu, a Nemci u Ravnom Selu (Šove) i 
Zmajevu (Alt-ker) (Tabela 6).

Na sledećem odabranom popisu (1931), etnička slika je, re-
lativno gledano, vrlo slična onoj iz 1910, a raspored po nase-
ljima je ostao istovetan. Svoj udeo u ukupnom stanovništvu 

povećali su svi narodi osim Mađara, kojih je popisano za 7,5% 
manje nego 1910. (Tabela 6).

Popis iz 1948. je dao na uvid vrlo izrazite promene u etničkoj 
strukturi. Na mesto proteranih Nemaca i onih koji su otišli, ko-
lonizuju se Srbi iz nekoliko federalnih jedinica i Crnogorci. Broj 
Nemaca je pao na svega 323, dakle imamo smanjenje od 96%, a 
smanjenje svog broja beleže i Mađari (18,5%). Srbi postaju ve-
ćinski narod sa učešćem od 62,7% u ukupnom stanovništvu. Na 
ovom popisu su ubeleženi i Crnogorci, kojih je bilo 2.057 (5,0%) 
i Hrvati sa 444 lica (1,1%). Raspored po naseljima je drastično iz-
menjen u korist srpskog naroda. Oni su činili većinu u sedam 
naselja, dok su u Temerinu većinu činili Mađari (Tabela 6).

Na popis iz 1991. Srbi su uvećali svoj broj i povećali učešće 
u naseljima PP „Jegrička“ na 68,3%. Svi ostali etnikumi ili be-
leže pad svog broja, ili imaju sličnu brojnost kao 1948. Prime-
ćujemo i pojavu stanovnika izjašnjenih kao Jugosloveni, koji 
su brojali 2.195 sa učešćem od 4,3% (Tabela 6).

Na poslednjem popisu iz 2011. trend iz 1991. je nastavljen – 
svi etnikumi beleže manju brojnost ili stagniraju, dok su Srbi 
uvećali svoje učešće na 73,8% i čine većinu u svim naseljima PP 

„Jegrička” (Tabela 6).

Posmatrajući period od 100 godina (1910-2011), desile su se velike promene u etničkoj strukturi stanovništva PP „Jegrička“, koje su uzro-
kovane emigracijama, imigracijama i padom prirodnog priraštaja. Nemaca, koji su na popisima 1910. i 1931. činili 1/6 ukupnog broja, danas 
skoro nema. Mađari su u odnosu na 1910, prema poslednjem popisu (2011) smanjili svoj broj za čak 40,0%, Slovaci imaju isto brojno stanje, 
dok je broj Rusina udvostručen, ali s obzirom na mali apsolutni broj oni su svoje učešće povećali za 0,2%. Najveći porast zabeležili su Srbi, 
koji su od 1910. do 2011, udvostručili svoj broj.

Tabela 6. Etnička struktura stanovništva u naseljima PP „Jegrička“ 1910, 1931, 1948, 1991. i 2011.
6. táblázat A lakosság etnikai összetétele a Jegricska TP településein: 1910, 1931, 1948, 1991. és 2011.

Ukupno / Teljes Mađari / Magyar % Rusini / Ruszinok % Slovaci / Szlovákok % Srbi / Szerbek % Nemci / Németek % Crnogorci / Montenegróiak %  Hrvati / Horvátok % Jugosloveni / Jugoszlávok % Ostali / Megmaradó %

1910 42835 14804 34.6 133 0.3 187 0.4 20066 46.9 7197 16.8 427 1.0

1931 45278 13693 30.2 298 0.7 264 0.6 22596 49.9 7940 17.5 487 1.1

1948 41447 11166 26.9 563 1.4 166 0.4 25981 62.7 323 0.8 2057 5.0 444 1.1 747 1.7

1991 51027 10307 20.2 255 0.5 176 0.3 34857 68.3 1161 2.3 452 0.9 2195 4.3 1624 3.2

2011 54537 8893 16.3 266 0.5 190 0.3 40253 73.8 808 1.5 420 0.8 676 1.2 3031 5.6

* A – Ukupno / Teljes; B – Mađari / Magyar; C – Rusini / ; D – Slovaci / Szlovákok; E – Srbi / Szerbek; F – Nemci / Németek;  
G – Crnogorci / Montenegróiak; H – Hrvati / Horvátok; I – Jugosloveni / Jugoszlávok; J – Ostali / Megmaradó
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Az etnikai struktúra elemzéséhez azokat a népszámlálá-
sokat vettük figyelembe, amelyek világos képet rajzolnak az 
etnikai változásokról ezen a területen. Így az 1910, 1931, 1948, 
1991 és 2011 népszámlálások adatait elemeztük. Ebben az idő-
szakban két világháború volt, egy polgárháború, két agrárre-
form és kolonizáció, valamint a polgárháború által fenyege-
tett területekről származó további betelepítésekre került sor.

Az 1910-es évi népszámlálás adatai értelmében a mai Jeg-
ricska TP területén egyetlen nemzet sem volt többségben. A 
legtöbb volt a szerb: 46,9%, majd a magyar: 34,6%, és a német: 
16,8%. A szerbek Úriszentivánon, Boldogasszonyfalván, Csúro-
gon és Zsablyán voltak többségben, a magyarok temerinben, a 
németek pedig Sóvén és Ókéren (Alt-ker) (6. táblázat).

A következő népszámlálás (1931) adatai szerint az etnikai 
térkép nem sokat változott 1910 óta, a településenkénti elosz-
lás azonos maradt. Minden nép növelte részarányát, a ma-
gyarokat kivéve, akiknek a részaránya 7,5%-kal volt kevesebb, 
mint 1910 -ben. (6. táblázat).

Az 1948-as évi népszámlálás az etnikai struktúra igen ki-
fejezett változásait mutatta ki. Az elüldözött és elköltözött 

németek helyére szerbeket telepítettek be több föderális egy-
ségből, továbbá montenegróiakat. A németek száma csupán 
323-ra esett vissza, ami 96% -kos csökkenés, és a magyarok 
száma is csökkent (18,5%-kal). A szerbek többségi lakossággá 
váltak a lakosság 62,7% -ával. Az újként jegyzett montenegrói-
ak száma 2,057 volt (5,0%), a horvátoké pedig 444 (1,1%). A te-
lepülések szerinti eloszlás drasztikusan megváltozott a szerb 
nép javára. Hét településen váltak többséggé, míg Temerin-
ben magyar volt a többség (6. táblázat).

Az 1991 évi népszámláláson a szerbek száma és részaránya 
is növekedett a Jegricska TP településein (68,3%-ra). Az összes 
többi etnikumhoz tartozók száma csökkent vagy stagnált az 
1948-oa évi állapotokhoz képest. Megjelentek a magukat ju-
goszlávnak vallók is: 2.195 voltak, ami az össznépesség 4,3%-
a volt (6. táblázat).

A legutóbbi népszámlálás (2011) az 1991es évi tendenciák 
folytatását tükrözte. Minden más etnikum létszáma csök-
ken vagy stagnál, kivéve a szerbeket, akiknek 73,8% -os rész-
aránya és többsége lett a Jegricska TP településein (6. táblá-
zat).

100 év (1910-2011) alatt igen jelentősen megváltozott lakosság etnikai összetétele a mai Jegricska TP településein. Ezeket a változáso-
kat emigrációk, immigrációk és a természetes népszaporulat csökkenése okozták. A németek, akik 1910-ben és 1931-ben a lakosság 1/6-át 
képezték mára szinte teljesen eltűntek. A magyarok száma 2011-ben 40%-kal volt kisebb, mint 1910-ben. A szlovákok száma nem változott, 
a ruszinoké megduplázódott, ám – lévén, hogy kis közösségről van szó - ez csupán 0,2%-os részarány-növekedést jelent. Leginkább a szerbek 
létszáma nőtt: 1910 és 2011 között a duplájára. 

Tabela 6. Etnička struktura stanovništva u naseljima PP „Jegrička“ 1910, 1931, 1948, 1991. i 2011.
6. táblázat A lakosság etnikai összetétele a Jegricska TP településein: 1910, 1931, 1948, 1991. és 2011.

Ukupno / Teljes Mađari / Magyar % Rusini / Ruszinok % Slovaci / Szlovákok % Srbi / Szerbek % Nemci / Németek % Crnogorci / Montenegróiak %  Hrvati / Horvátok % Jugosloveni / Jugoszlávok % Ostali / Megmaradó %

1910 42835 14804 34.6 133 0.3 187 0.4 20066 46.9 7197 16.8 427 1.0

1931 45278 13693 30.2 298 0.7 264 0.6 22596 49.9 7940 17.5 487 1.1

1948 41447 11166 26.9 563 1.4 166 0.4 25981 62.7 323 0.8 2057 5.0 444 1.1 747 1.7

1991 51027 10307 20.2 255 0.5 176 0.3 34857 68.3 1161 2.3 452 0.9 2195 4.3 1624 3.2

2011 54537 8893 16.3 266 0.5 190 0.3 40253 73.8 808 1.5 420 0.8 676 1.2 3031 5.6

* A – Ukupno / Teljes; B – Mađari / Magyar; C – Rusini / ; D – Slovaci / Szlovákok; E – Srbi / Szerbek; F – Nemci / Németek;  
G – Crnogorci / Montenegróiak; H – Hrvati / Horvátok; I – Jugosloveni / Jugoszlávok; J – Ostali / Megmaradó
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Na formiranje i razvoj naselja u okruženju Parka prirode „Jegričke“ uticali su i prirodni i 
društveni činioci. Može se zapaziti da je lesna terasa veoma plodna; odlikuje se povolj-
nim pedološkim sastavom, dobrim vodno–vazdušnim osobinama zemljišta i izvanred-

nim ekološkim uslovima za mnogobrojne biljke. Društveni faktori bitno su uticali na postanak, 
opstanak, razvitak naselja ili njihovo nestajanje. Današnja naselja dolaze u red zbijenih naselja 
panonskog tipa. Kuće su ušorene i zbijene jedna pored druge. Ulice su prave i široke, kod većine 
naselja, i seku se pod pravim uglom. Većina naselja je četvrtasta, u obliku pravougaonika. Danas 
na ovom području (2018) ima osam naselja. Predstavićemo ih redosledom koji prati tok Jegričke.

Despotovo

Despotovo se nalazi u krajnjem zapadnom 
delu Parka prirode „Jegrička“, a još preciznije 
na 500 m udaljenosti u smeru zapada od ukr-
štanja Malog Bačkog kanala i Grčke bare, koja 
predstavlja glavni južni krak Jegričke, odno-
sno tok koji sakuplja vode iz južnih izvoriš-
nih kraka Jegričke. Situirano je na Bačkoj le-
snoj terasi sa nadmorskom visinom od 84 m. U 
administrativnom pogledu Despotovo pripa-
da opštini Bačka Palanka.  

Na prvi pomen Despotova, kao urbane ce-
line, nailazi se već početkom XIII veka. Tada 
je selo nosilo ime Sentivan, a koren reči je ve-
rovatno nastao iz imena Sentivanji, ondaš-
nje vlastelinske porodice u čijem posedu je i 
bilo. Naselje je kroz vekove često menjalo ime. 
Tako su se ređala sledeća: Sentivankesi (1263–
1276), Eđhazašsentivan (1418), Kišsentivan 
(isto 1418, a nalazilo se pored Eđhazašsentiva-
na), Sentivan (1464–1515), Kiškesi–Kišsentivan 
(1559), Sentivan (1570–1590), Despotsentivan 
(1715–1722), Ujsentivan (1904–1918), Despot 
Sveti Ivan (1918–1945), Vasiljevo i Novo Vasilje-
vo (kratko vreme posle Drugog svetskog rata, 
prema prvom oslobodiocu, sovjetskom vojni-
ku Vasilju), da bi konačno dobio svoje današ-
nje ime Despotovo. 

Smatra se da je naselje nastanjeno Srbi-
ma posle Velike seobe 1690, a posle revolu-
cije iz 1848. u Despotovo se doselilo i 30 ne-
mačkih porodica iz Savinog Sela (Torža). Još 
jedno veće imigriranje stanovnika u Despo-

Naselja

 ◼ Despotovo ima visok stepen 
agrarnosti [GF]

 ◼ Úriszentiván elsősorban 
mezőgazdasági jellegű 
település [GF]
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A települések kialakulását és fejlődését a Jegrička Természeti Park környezetében természe-
tes és társadalmi tényezők befolyásolták. Kiemelhető, hogy a löszterasz igen termékeny; 
kedvező pedológiai összetétel, a talaj jó víz-levegő tulajdonságai és a sok növény számá-

ra kedvező ökológiai feltételek jellemzik. A társadalmi tényezők jelentősen befolyásolták a tele-
pülések létrejöttét, megmaradását, fejlődését vagy eltűnését. A mai települések a pannon-típusú 
kompakt települések közé tartoznak. A házak sorban állnak és egymás mellett helyezkednek el. 
Az utcák egyenesek és szélesek, a legtöbb településen derékszögben metszik egymást. A legtöbb 
település négyszögletes, téglalap alakú. Ma (2018) ezen a területen nyolc település van. A Jegrics-
ka áramlását követő sorrendben mutatjuk be őket.

Úriszentiván (Despotovo)

Úriszentiván a Jegricska Természeti park leg-
nyugatibb részén fekszik, pontosabban 500 
m-re nyugati irányban a Duna-Tisza-Duna 
csatorna kisebb ága és a Grcska bara (Grčka 
bara) kereszteződésétől, amely a Jegricska fő 
déli ága, amely begyűjti a vizet a Jegricska déli 
forráságaiból. A Bácskai löszteraszon helyez-
kedik el, tengerszint feletti magassága 84 m. 
Adminisztratív értelemben Úriszentiván Pa-
lánkához (Bačka Palanka) tartozik. 

A települést először a 13. század elején 
említik. Akkor Szentiván volt a neve, fel-
tehetően a Szentiványi nemesi család neve 
után, amelynek a tulajdonában volt. A tele-
pülés neve gyakran változott: Szentivánkeszi 
(1263–1276), Egyházasszentiván (1418), Kisz-
szentiván (szintén 1418-ban, Egyházasszenti-
ván mellett), Szentiván (1464–1515), Kiskeszi–
Kisszentiván (1559), Szentiván (1570–1590), 
Deszpotszentiván (1715–1722), Újszentiván 
(1904–1918), Despot Sveti Ivan (1918–1945), 

Vasiljevo és Novo Vasiljevo (a második világ-
háború után egy rövid ideig, mert az első fel-
szabadító katona a szovjet Vaszilj volt), majd 
a mai neve: Despotovo. A szerbek feltehető-
en az 1690-es évi nagy szerb kivándorlás után 
népesítették be, majd az 1848-as forradalom 
után ide költözött 30 torzsai (ma: Savino Selo) 
német család is. A következő nagy betelepü-
lés 1953 és 1969 között történt, ezúttal Bosz-
nia-Hercegovinából. 

A legutóbbi népszámlálás (2011) adatai sze-
rint Úriszentivánon 1.853-an éltek, ami keve-
sebb, mint az első hivatalos népszámláláskor, 
amely 1869-ben volt. A lakosság átlagéletko-
ra magas– 42,2 év. A lakosság többségét szer-
bek alkotják. A 2002-es évi népszámlálás 1.863 
szerb élt itt, ami az összlakosság 88,9  %-a 
volt. Jelentősebb számban élnek itt szlovákok 
(2,2  %) és horátok (2,1  %) is. A többi nemzet-
hez és kategóriához tartozók a lakosság 6,8 % 
-kát alkotják. 

TelepÜlések
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tovo zabeleženo je u periodu 1953/69, ovaj put iz Bosne i Her-
cegovine. Prema poslednjem popisu (2011) u Despotovu je ži-
velo 1.853 stanovnika, što je manji broj od onog zabeleženog 
na prvom zvaničnom popisu 1869. Srednja starost stanovniš-
tva je visoka – 42,2 godine. U Despotovu, većinu stanovnika 
čine Srbi. Njih je prema popisu iz 2002. bilo 1.863 ili 88,9 % od 
ukupnog stanovništva. Značajnije učešće imaju još Slovaci sa 
2,2 % i Hrvati sa 2,1 %. Ostale nacije i kategorije čine 6,8 %.

Perifernost naselja uslovila je visok stepen agrarnosti. Po-
ljoprivredom se, bezmalo, bavi 2/3 aktivnog stanovništva. U 
industriji radi 12 % aktivnog stanovništva koji posao obavljaju 
u Bačkoj Palanci i Vrbasu.

U centralnom delu naselja nalaze OŠ „Braća Novakov“ i 
hram Srpske pravoslavne crkve (SPC) posvećen Svetom Jo-
vanu Preteči podignut 1786. godine, sa statusom spomenika 
kulture od velikog značaja. 

Ravno Selo

U centralnom delu sliva Jegričke, u opštini Vrbas, smesti-
lo se Ravno Selo (82 m n.v.). Ono je povezano preko Zmajeva 
sa Vrbasom, a sa Novim Sadom preko Zmajeva i preko Kulpi-
na. Ima periferan položaj. Naselje je locirano na obali Jegrič-
ke i to znatno više duž leve, nego desne obale. Jegrička upravo 
na ovom mestu pravi svoj najizrazitiji meandar, pa je, sledeći 
njegovu polukružnu obalu, i samo dobilo polukružni oblik. U 
geomorfološkom pogledu atar u celini pripada Bačkoj lesnoj 
terasi i vrlo malim delom uskoj aluvijalnoj ravni Jegričke. 

U istorijskim dokumentima naselje se prvi put pominje 
1484. pod nazivom Šefe ili Šumve kao posed Bačke župani-
je. U prvoj polovini XVI veka naselje se pominje pod nazivom 
Šove. Posle toga naselje je opustelo, a 1720. u njemu je zabe-
leženo 19 domova. Kolonizacijom i privrednim jačanjem na-
selje se postepeno širilo. Tako je 1769. u njemu zabeleženo 75, 
a 1786. godine 136 porodica. Tada se u naselje doseljavaju ne-
mačke porodice kao deo velike Jozefinske kolonizacije. Ne-
mačko stanovništvo podiže novo naselje – Nove Šove koje se 
širilo prema istoku uz levu obalu Jegričke. Prva crkva je izgra-
đena 1732, a današnja crkva je izgrađena u periodu 1790–1840. 

U to vreme (1836) izgrađena je i prva škola. Tako će od tada pa 
sve do 1945. postojati dva naselja Stare i Nove Šove. Nared-
ne godine naselje je najpre dobilo ime Ravno, a potom Ravno 
Selo kako se i danas naziva. Nemci su iseljeni, a na njihovo 
mesto su došli kolonisti iz Crne Gore i Bosne.

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. u naselju 
je živelo 3.107 stanovnika, što je najmanje zabeleženi broj na 
svim popisima. Srednja starost stanovništva iznosi 40,9 go-
dine. Najbrojnija nacionalnost su Srbi sa 77,7 % i Crnogorci sa 
7,9 %, dok ostatak čine ostale nacionalnosti i kategorije, 14,4 %. 

Šove su pre rata bile bogato i napredno mesto. Pored po-
ljoprivrede stanovništvo je bilo zaposleno i u industriji. Tako 
su postojala dva mlina i dve kudeljare koji su bili vlasništvo 
Nemaca. I pored perifernog položaja stanovnici su orijenti-
sani ka gradskim zanimanjima. Većina radnika radi u dru-
gim naseljima, više u Novom Sadu, nego u Vrbasu. Poljopri-
vredom se bavi 1/4 aktivnog stanovništva. Kao i u Despotovu i 
ovde postoje samo osnovni objekti javnog standarda. Po mor-
fološkim karakteristikama Ravno Selo je dvojno naselje, a 
deli ga Jegrička. 

Zmajevo

Zmajevo se smestilo u centralnom delu Bačke lesne terase sa obe 
strane Jegričke. Njegovo teritorijalno širenje, razvoj, privređiva-
nje i naseljavanje vezano je za ovu bačku reku. Zmajevo sa svo-
jim atarom koji zahvata 5.757 ha u celini se nalazi na lesnoj tera-
si. Nadmorska visina je ujednačena i kreće se između 80 m i 83 m.  

Prvi pomen naselja datira iz 1276. pod nazivom Ker i na-
lazilo se kod „Vodica“ 1,5 km istočno od današnjeg, pored Je-

gričke. U XVI veku pominju se dva Kera, Veliki i Mali. Druga 
polovina XVIII veka označava temeljnu antropogeografsku 
promenu Vojvodine. Tada se u Zmajevo doseljavaju Nemci i 
manji broj Mađara. U periodu novije istorije naselje je menja-
lo svoju etničku strukturu i svoj naziv. Za vreme Kraljevine 
Jugoslavije zvalo se Pašićevo, a posle rata dobilo je ime Zma-
jevo, po velikom srpskom pesniku Jovanu Jovanoviću Zmaju. 
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A település periférikus jellege következtében kifejezetten 
agrár jellegű. Mezőgazdasággal az aktív népesség majd 2/3-a 
foglalkozik. Az aktív népesség 12% -a az iparban dolgozik, Pa-
lankán és Verbászon (Vrbas).

A település központjában a Novakov testvérekről elne-
vezett általános iskola és a szerb ortodox egyház Kereszte-
lő Szent Jánosnak szentelt temploma áll. Az utóbbit 1786-ban 
emelték és nagy jelentőségű műemlék. 

Sóvé (Ravno Selo)

Sóvé a Jegricska-medence központi részén, Verbász községben 
(járásban) található. Tengerszint feletti magassága 82 m. Óké-
ren (Zmajevo) és Kölpényen (Kulpin) keresztül van összekötte-
tése Verbásszal. Periférikus településről van szó. A település a 
Jegricska partján terül el, sokkal inkább a bal, mint a jobb par-
ton. A Jegricska legnagyobb meandere éppen itt található, így 
a település maga is félkör alakú. Geomorfológiai értelemben a 
Bácskai löszteraszhoz tartozik a település teljes határa és csak 
egy igen kicsi részen a Jegricska alluviális síkságához. 

A történelmi dokumentumokban első ízben 1484-ben em-
lítik Sefe vagy Sumve néven, amely Bács vármegye tulajdo-
nában állt. A 16. század első felében említik Sóvé néven. A 
település ezt követően kihalt. 1720-ban 19 háztartást tartot-
tak itt nyilván. A kolonizáció és a település gazdasági erősö-
dése következtében a település fokozatosan bővült. 1769-ben 
75, 1786-ban pedig 136 család élt itt. Akkor költöztek be német 
családok, a II. József idejében történt nagy kolonizáció idejé-
ben. A német lakosság létrehozza Újsóvét, amely keleti irány-
ban terjedt, a Jegricska bal partja mentén. Az első templo-
mot 1732-ban emelték, a mait 1790 és 1840 között. Akkoriban 
(1836) épült az iskola is. Egészen 1945-ig két település létezettt: 
Ósóvé és Újsóvé (Stare i Nove Šove). Egy évvel később a falu 
nevét Ravnóra változtatték, majd Ravno Selo-ra, ami a mos-
tani neve is.A németeket kitelepítették, a helyükre Monteneg-
róból és Boszniából érkeztek kolonisták. 

A legutóbbi népszámlálás (2011) adatai szerint 3.107 lakosa 
volt, ami a legkevesebb, amióta népszámlálások léteznek. Az 
átlagéletkor 40,9 év. A legtöbb lakos szerbnek vallotta magát 
(77,7 %), majd montenegróinak (7,9 %), a töbi nemzetiség és ka-
tegória pedig z összalakosság 14,4 %-a. 

Sóvé gazdag és haladó település volt a második világhá-
ború előtt. A lakosság mezőazdasági és ipari termeléssel fog-
lalkozott. Két malom és két kendergyár is volt a faluban, né-
metek tulajdonában. Ma, annak ellenére, hogy periférikus 
településről van szó, a lakosság a városok felé gravitál. A több-
ségük máshol dolgozik, főleg Újvidéken (Novi Sad), kevés-
bé Verbászon. Mezőgazdasági tevékenységgel az aktív lakos-
ság ¼-e foglalkozik. Úriszentivánhoz hasonlóan itt is csupán 
alapvető közszolgáltatások léteznek. Sóvé morfológiai jellem-
zőit tekintve kettős település, a Jegricska szeli át. 

 ◼ Ravno Selo podeljeno je Jegričkom [GF]
 ◼ A Jegricska kettéosztja Sóvét [GF]
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Posleratnom kolonizacijom u Zmajevo se naseljavaju doselje-
nici iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. 

Prema popisu iz 2011. u Zmajevu je bilo 3.926 stanovnika, 
što je manje nego 1890. Srednja starost iznosi 42,1 godinu. U 
nacionalnoj strukturi preovlađuju Srbi sa 72,9  %, zatim do-
laze Crnogorci sa 10,0 %, Mađari sa 8,9 % i Ukrajinci sa 2,2 %. 
Ostale nacije i kategorije čine 7,9 %.

Zmajevo je svrstano u rang prigradskih naselja zahvalju-
jući položaju između dva gravitaciona centra. Poljoprivredom 
se bavi 22 % aktivnog stanovništva, dok u industriji radi 26 %. 
Dve trećine radnika radi van naselja, ali više u Novom Sadu, 
nego u obližnjem Vrbasu.   

Ovo je tipično vojvođansko naselje, izduženo u pravcu 
zapad–istok. Ima sve elemente naselja plansko građenog sa 
pravim ulicama, koje se u centralnom delovima naselja šire pod 
uticajem Jegričke i njenog pravca pružanja. U naselju se nala-
zi OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, kao i SPC Svetog Nikolaja (1793) i 
Rimokatolička crkva (RKC) Svetog Mihaila arkanđela (1816).

Sirig

Sirig je lociran u istočnom delu basena Jegričke na regional-
nom putu R-100 koji povezuje Novi Sad i Srbobran, kao i put 
koji povezuje Potisje i Podunavlje. Atar Siriga je nepravilnog 
oblika i zahvata površinu od 3.908 ha ili 24,06 % od opštine 
Temerin kojoj administrativno pripada. U geomorfološkom 
pogledu atar se najvećim delom nalazi na lesnoj terasi i samo 
manjim delom na aluvijalnoj ravni Jegričke. Visina topograf-
ske površine južno od doline Jegričke se kreće od 80 m do 82 
m, a severno i severoistočno od 81 m do 83 m. Na prostoru alu-
vijalne ravni visine se kreću između 76 m i 79 m.  

Sirig pripada redu mlađih vojvođanskih naselja. Za turske 
vladavine pominju se dva Siriga: Sirig i Mali Sirig kao naselja 
Bačke nahije. Od Malog Siriga kasnije će se formirati Kamen-
din, jedno od tri naselja na teritoriji atara današnjeg Siriga. 
Današnji Sirig je plansko naselje izgrađeno između dva svet-
ska rata na pustari Karlovačke patrijaršije. Prve kuće podi-
gli su stanovnici Bođana i Vajske 1927. Ovi stanovnici su pret-
hodno došli iz Like i Bosne i nastanili se u pomenutim selima 
kao kolonisti u okviru naseljavanja dobrovoljaca u Podunav-
lje. Zbog čestih poplava (1924 i 1926) oni napuštaju ta mesta i 

naseljavaju se na pustaru Sirig. Druga grupa doseljenika sti-
gla je u periodu 1929−31, 25 porodica, iz sela Sokolac, opšti-
ne Plandište u Banatu, a koji su takođe ovde kolonizovani kao 
dobrovoljci.

Prema popisu iz 2011. Sirig je imao 2.939 stanovnika. Inte-
resantno je pomenuti da za razliku od većine naselja u okru-
ženju Parka prirode „Jegrička“ Sirig uspeva da zadrži svoje 
stanovništvо. Ovo se može objasniti uticajem gravitacio-
ne zone Novog Sada i dobrim geografskim položajem prema 
okolnim naseljima. Srednja starost stanovništva je 40,5 godi-
na. Naselje pretežno naseljava srpski živalj, 88,3 %, Mađari sa 
3,7 % i Jugosloveni sa 2,7 %. Ostale nacije i kategorije čine 5,3 %. 
Više od četvrtine aktivnog stanovništva (26,7 %) radilo je u po-
ljoprivredi. U industriji radi 21,3 %, a u trgovini 15,3 % aktiv-
nog stanovništva.

Sirig je danas lepo uređeno, čisto i ozelenjeno mesto. Na-
selje nema tipičan centar kao većina sela u Vojvodini. Tu su 
OŠ „Danilo Zelenović“ i SPC Svetog Vasilija Ostroškog. Nase-
lje je nepravilnog oblika sa deformisanom rešetkastom struk-
turom.

 ◼ Zmajevo – uticaj Jegričke na strukturu naselja [Google Earth]
 ◼ Ókér – a Jegricska hatása a település struktúrájára [Google Earth]
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Ókér (Zmajevo)

Ókér a Bácskai löszterasz központi részén terül el, a Jegricska 
mindkét partján. Terjeszkedése, fejlődése, gazdasága és a be-
települések ehhez a bácskai folyóhoz kötődnek. Ókér és 5.757 
hektáros határa löszteraszon fekszik. Tengerszint feletti ma-
gassága kiegyensúlyozott: 80-83m. 

Első ízben 1276-ban említik Kér néven és a mai településtől 
1,5 km-re keletre helyezkedett el, a Jegricska mellett. A 16. szá-
zadban nagykér és Kiskér is létezett. A 18. században alapvető 
antropogeográfiai változások történtek a mai Vajdaság terü-
letén. Ókérre németek települnek és kisebb számban magya-
rok. Az újabbkori történelem során a település etnikai összeté-
tele és elnevezése is változott. A Jugoszláv Királyság idejében 
Pašićevo volt a hivatalos elnevezés, a második világháború 
után pedig Zmajevo lett - Jovan Jovanović Zmaj, a nagy szerb 
költő után. A háború utáni kolonizáció során Montenegróból 
és Bosznia-Hercegovinából érkeztek telepesek. 

A 2011-es évi népszámlálási adatok szerint Ókéren 3.926-
an éltek, kevesebben, mint 1890-ban. Az átlagéletkor 42,1 év. A 
legtöbben szerbnek vallották magukat (72,9 %), montenegró-
inak 10,0 %, magyarnak 8,9 %, ukránnak 2,2 %. A többi nem-
zethez és kategóriához tartozók részaránya 7,9 %.

Ókér külvárosi településnek számít, mert két gravitációs 
központ között fekszik. Az aktív lakosság 22%-a foglalkozik 
mezőgazdasággal, az iparban pedig alakosság 26%-a dolgo-
zik. A dolgozók kétharmada utazik munkába, főleg Újvidék-
re, kisebb mértékben Verbászra. 

Tipikus vajdasági település ez, nyugat-kelet irányú. Terv-
szerűen kiépített, egyenes utcákkal, amelyek a központi ré-
szen szélesednek a Jegricska miatt. A településen van általá-
nos iskola, Jovan Jovanović Zmaj néven, továbbá a Szt. Miklós 
nevet viselő szerb ortodox templom (1793) és a Szent Mihály 
arkangyalról elnevezett római katolikus templom (1816).

Szőreg (Sirig)

Szőreg a Jegricska-medence keleti részén ta-
lálható, az Újvidéket Szenttamással (Srbobran) 
összekötő, R-100 jelzésű, regionális út mentén. 
Ez az út köti össze a Tiszamentét a Dunamen-
tével. Szőreg határa szabálytalan alakú, terü-
lete 3.908 ha vagyis 24,06 %-a Temerin község 
területének. Szőreg Temerin községhez tarto-
zik. Geomorfológiai tekintetben település na-
gyobbrészt a löszterasz része és csak kisebb há-
nyada fekszik a Jegricska alluviális síkságán. 
A Jegricska völgyétől délre a tengerszint felet-
ti magasság 80-82m, északra és északkeletre 
pedig 81-83m. Az alluviális síkság tengerszint 
feletti magassága 76-79m. 

Szőreg a fiatalabb vajdasági települések 
közé tartozik. A török hódoltság idejében 
Szőreget és Kis-Szőreget is említik, mint a 
bácskai náhi településeit. Kis-Szőregből lett 
Kamendin (Kömend, Keménd), a mai Sző-
reg határában levő három település egyike. 
A mai Szőreget tervszerűen építették ki a két 

világháború között a karlócai szerb ortodox 
patriarchátus tulajdonában levő pusztán. 
Az első házakat Bogyán (Bođani) és Vajszka 
(Vajska) lakosai építették 1927-ben. Ők ere-
detileg a likai hegyvidékről és Boszniából ér-
keztek és az említett falvakba kolonistaként 
kerültek, a szerb katonai önkénteseknek a 
Dunamentére történt betelepítése során. A 
gyakori árvízek miatt (1924 és 1926) elhagy-
ták a két falut és Szőreg-pusztán telepedtek 
le. A második kolonistacsoport, szintén ön-
kéntesek, 1929 és 1931 között érkezett, 25 csa-
lád, a bánsági Biószegről (Sokolac), Zichyfal-
va (Plandište) község. 

A 2011-es évi népszámlálás adatai sze-
rint Szőregen 2.939-en éltek. Érdekes, hogy, 
ellentétben a Jegricska Természeti park kör-
nyékén levő többi településsel, Szőregen nem 
csökken a lakosság száma. Ez Újvidék von-
zásával magyarázható és a többi település-
hez képest jobb földrajzi helyzettel. Az át-

 ◼ Sirig su naselili Solunski dobrovoljci 
[LL]

 ◼ Szőregre a Szaloniki fronton 
szolgáló önkéntesek települtek [LL]
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Temerin

Temerin se smestio u istočnom delu sliva Jegričke. Razvio se 
na raskarsnici puteva regionalnog značaja: Novi Sad–Bečej–
Kanjiža i Odžaci–Zmajevo–Temerin–Žabalj–Zrenjanin. Kroz 
Temerin prolazi železnička pruga, koja vodi kroz istočnu 
Bačku, od Novog Sada preko Temerina, Bečeja i Sente. U geo-
morfološkom pogledu najveći deo atara pripada lesnoj terasi, 
a samo manji deo aluvijalnoj ravni Jegričke. Celokupan atar 
leži na nadmorskoj visini od 77,0 m do 85,5 m. Ukupna povr-
šina atara iznosi 11.127 ha.  

Oceditiji delovi atara privukli su prve stanovnike još u naj-
ranija vremena. Prvi pismeni pomen naselja datira iz 1332. u 
papskoj priznanici, kojom se župniku Laurentie de Themeri po-
tvrđuje uplata desetine. Za vreme turske okupacije pripadao 
je Titelskoj nahiji. Godine 1769. grof Šandor Sečanj kupuje Te-
merin i doseljava mađarski živalj. Srbi, nezadovoljni ovakvom 
situacijom napuštaju naselje 1799, njih 1.610, i osnivaju novo 
naselje Đurđevo. Za vreme ratne 1848. naselje je spaljeno i pot-
puno uništeno. Godine 1860, atar Temerina kupuje trgovac 
Antal Fernbah iz Apatina. Obnavlja i vrši nova doseljavanja. U 
periodu između 1920. i 1924, u Temerin se useljavaju dobrovo-
ljačke porodice, stvarajući zaseok Staro Đurđevo. 

Prema popisu iz 2011. u Temerinu je živeo 19.661 stanov-
nik. Temerin je najveće od posmatranih naselja i jedino koje 
ima stalan pozitivan trend kretanja broja stanovnika. Srednja 
starost stanovništva je 40,2 godine. Prema nacionalnoj struk-
turi ovo je mešovito naselje – Srbi čine 50,3 %, a Mađari 42,6 %. 

Temerin je sedište istoimene opštine i ima status grada. 
Industrijski razvoj Temerina utiče na doseljavanje radne 
snage iz okolnih naselja. Vodeća privredna grana u Temerinu 
je industrija, koja u višegodišnjem proseku učestvuje sa 62 % 
u ukupnom dohotku opštinske privrede. 

Temerin ima dve osnovne škole („Kokai Imre“ i „Petar 
Kočić“) i jednu srednju školu („Lukijan Mušicki“). 

Gospođinci

Gospođinci (81 m n.v.) se nalaze u istočnom delu basena Je-
gričke, pripadaju području stare Šajkaške, a u sastavu su ža-
baljske opštine. Od Novog Sada su udaljeni 28 km. Naselje sa 
atarom zahvata 5.206 ha. 

Gospođinci su smešteni u severnoj polovini atara koji je 
nepravilnog oblika, izdužen u pravcu severoistok–jugozapad. 

Atar se prostire na lesnoj terasi i manjim delom na aluvijalnoj 
ravni Jegričke. 

Na mestu današnjeg naselja postojala je rimska utvrda 
Santa Maria još 226. godine. Time ovaj prostor dolazi u naj-
starije naseljene delove Vojvodine. Na ovom mestu podiže se 
novo naselje 1341. pod nazivom Boldogasonjafalva, da bi nase-

 ◼ Temerin je sedište opštine i ima status grada [Google Earth]
 ◼ Temerin községi (járási) székhely és városi státust kapott [Google Earth]
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lagéletkor 40,5 év. A szerbek a lakosság 88,3  % -át alkotják, 
a magyarok 3,7 %-át, a magukat jugoszlávnak vallók pedig a 
2,7 %-át. A többi nemzethez és kategóriához tartozók részará-
nya 5,3 %. Az aktív lakosság 26,7 %-a foglalkozott mezőgazda-
sági tevékenységgel, az iparban az aktív lakosság 21,3 %-a, a 
kereskedelemben pedig 15,3 %-a dolgozik. 

Szőreg ma rendezett, tiszta és zöld település. A vajdasá-
gi falvak többségével ellentétben itt nincs faluközpont. Sző-
regen van a Danilo Zelenović Általános Iskola és az Osztrogi 
Szent Bazilnak (Sveti Vasilije Ostroški) szentelt szerb ortodox 
templom. A település szabálytalan alakú, deformált hálózatos 
szerkezetű. 

Temerin

Temerin a Jegricska-medence keleti részén fekszik. Az Újvi-
dék-Óbecse-Magyarkanizsa (Novi Sad–Bečej–Kanjiža) és a 
Hódság-Ókér-Temerin-Zsablya-Nagybecskerek (Odžaci–Zma-
jevo–Temerin–Žabalj–Zrenjanin) regionális jelentőségű utak 
kereszteződésén fejlődött ki. A Kelet-Bácskán áthaladó vasút 
Újvidéket, Temerint, Óbecsét és Zentát (Senta) köti össze. Geo-
morfológiai szempontból legnagyobb része löszteraszon fekszik, 
csupán a kisebb része a Jegricska alluviális síkságán. A tenger-
szint feletti magasság 77,0 m - 85,5 m. Határa 11.127 hektárnyi. 

A szárazabb földterületek már nagyon régen idevonzot-
tak embereket. Temerinről először egy 1332-ben összeállított 
pápai tizedjegyzékben olvashatunk, amely Laurentie de Theme-
ri (Temerini Lőrinc)  plébános adófizetéséről tudósít. A törög 
megszállás alatt a titeli náhihoz tartozott. 1769 ben gróf Szé-
csen Sándor megvásárolta Temerint és magyarokat telepít be. 
Az emiatt elégedetlen szerbek, 1.610-en, 1799-ben elhagyták 
a települést és új falut hoztak létre Đurđevo (Sajkásgyörgye) 

néven. Temerint a háborús 1848-ban porrá égették. 1860-
ban a temerini határt Fernbach Antal apatini kereskedő vette 
meg. Felújította és újabb telepeseket hozott. 1920 és 1924 kö-
zött Temerinbe szerb katonai önkéntesek családjai települnek 
be, létrehozva a Staro Đurđevo szórványtelepülést. 

A 2011-es évi népszámlálás adatai szerint Temerinben 
19.661-en éltek. Temerin a legnagyobb a szóban forgó telepü-
lések közül az egyetlen, ahol folyamatos a lakosság számának 
növekedése. Az átlagéletkor 40,2 év. Vegyes nemzetiségi ösz-
szetételű települséről van szó. A szerbek a lakosság 50,3 % -át 
alkotják, a magyarok a 42,6 %-át.

Temerin az azonos nevű község központja, városi státusa 
van. Ipari fejlődése munkaerőt vonz a környező települések-
ről. Temerinben az ipari termelés a domináns, amely 62%-kal 
vesz részt a községi gazdaság bevételeiben. 

Két általános iskola (a Kókai Imre és a Petar Kočić) és egy 
középiskola (Lukijan Mušicki) van Temerinben. 

Boldogasszonyfalva (Gospođinci)

Boldogasszonyfalva (81 m tengerszint feletti magasság) a Jeg-
ricska-medence keleti részén, a a Sajkás-vidéken fekszik. A 
zsablyai községhez tartozik. Újvidéktől 28km-re található. A 
településnek és határának összterülete 5.206 ha. A falu a határ 
északi felében van, a határ pedig szabálytalan alakú és észak-
kelet-délnyugat fekvésű. Legnagyobb része löszteraszon fek-
szik, csupán a kisebb része a Jegricska alluviális síkságán.

A mai település helyén már 226-ban volt római erődít-
mény, Santa Maria néven. Így a mai Vajdaság legkorábban 
benépesült részei közé tartozik. Új település 1341-ben ala-
kult Boldogasszonyfalva néven. A szerbek 15. századi betele-
pülésük Bogorodično selo-nak nevezik. 1440-ben vált Đurađ 

Branković (Brankovics György) despota birtokává. Az akko-
ri település a maitól 2,5 km-re volt. A sajkási zászlóalj kötelé-
kébe 1769 óta tartozott. Ebben az évben siákok települnek ide 
Boszniából és Dalmáciából és nevezik el a falut Gospođinci-
nek, ami ma is a neve. 

Boldogasszonyfalván a 2011-es évi népszámlálás adatai 
szerint 3.715-an laktak. 1869 és 1931 között fokozatosan növe-
kedett a lakosság száma, majd lassú csökkenés kezdődött. Az 
átlagéletkor 40,4 év. Etnikai összetétel: szerbek 85,3 %, ruszi-
nok 4,4 %, romák 3,9 %, magyarok 2,2 % stb. A falu mezőgaz-
dasági jellegű, az aktív lakosság 1/3-a foglalkozik ilyen tevé-
kenységgel. 
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ljavanjem Srba početkom XV veka ovo naselje dobilo ime Bo-
gorodično selo. Godine 1440. postalo je posed Despota Đurđa 
Brankovića. Ovo naselje je bilo je locirano 2,5 km od današ-

njeg naselja u potezu Selište. U sastav šajkaškog bataljona 
ulazi 1769. Te godine naseljavaju ga „Šijaci“ iz Bosne i Dalma-
cije i dobijaju današnje ime Gospođinci. 

Gospođinci su na popisu 2011. imali 3.715 stanovnika. Ana-
lizom popisnih godina od 1869. zapaža se da je broj stanovni-
ka postepeno rastao do 1931, a potom broj stanovnika  blago 
opada. Srednja starost iznosi 40,4 godine. U etničkom pogle-
du najbrojniji su predstavnici Srba sa 85,3 %, zatim Rusini sa 
4,4  %, Romi sa 3,9  %, Mađari sa 2,2  % itd. U privrednom po-
gledu Gopođinci su uglavnom orijentisani na poljoprivredu u 
kojoj radi 1/3 radno aktivnog stanovništva. 

Široke ulice sa ušorenim kućama okrenutim prema ulici, 
ukazuju na pravi panonski tip naselja. Pravougaоnоg je oblika sa 
rešetkastim rasporedom ulica. Gospođinci su danas lepo, uređe-
no i čisto bačko naselje. Prva škola je izgrađena još daleke 1763, 
čime se žitelji Gospođinaca ponose (OŠ „Žarko Zrenjanin“). U na-
selju se nalaze dve crkve: SPC Prenos moštiju Svetog prvomu-
čenika i arhiđakona Stefana koja je nekada bila posvećena Pre-
svetoj Bogorodici (Velikoj ili Maloj Gospojini), pa je tako i naselje 
dobilo ime, te grkokatolički hram Svetog arhangela Mihaila.

Čurug

Čurug predstavlja jedno od najintersantnijih mesta jugoistoč-
nog dela Bačke i sliva Jegričke. Izgrađen je na ivičnom delu 
Bačke lesne terase prema aluvijalnoj ravni Tise. S obzirom da 
se nalazi 6 km od glavnog toka Tise, pripada potiskim nase-
ljima. Jegrička nije ostavila značajnijeg traga na ovo naselje s 
obzirom da je glavni vodotok čuruškog atara Tisa, a ovo nase-
lje je ovde uvršteno jer se atar u južnom delu naslanja na Park 
prirode. Čurug administrativno pripada opštini Žabalj. Lesna 
terasa je prilično zaravnjena i u proseku visine se kreću od 80 
m do 82 m. Najviša tačka od 84,5 m nalazi se južno od Čuruga. 
Reka Tisa je najvažniji hidrografski objekat u ataru Čuruga. 
Teče obodom atara Čuruga čineći na taj način njegovu prirod-
nu granicu. Godine 1858. odsečen je meandar Tise kod Čuru-
ga, pa od tada postoji Stara (Mrtva) Tisa. Jegrička protiče juž-
nom granicom atara u dužini od 13 km. 

Čurug se prvi put pominje 1225. pod ovim nazivom i pri-
pada redu najstarijih sela u Bačkoj. Posle toga često je menjao 
feudalne gospodare, a početkom XV veka postao je posed des-
pota Đurđa Brankovića. Proterivanjem Turaka Čurug postaje 

granično mesto u Potiskoj vojnoj krajini. Nakon ukidanja Po-
tiske granice, Čurug je sa još nekoliko mesta potpao pod upra-
vu krunskog distrikta sa sedištem u Bečeju.

Prema popisu iz 2011. u Čurugu je živelo 8.166 stanovni-
ka. Analizom kretanja broja stanovnika zapaža se da je Čurug 
uvek bio veliko naselje, da je broj stanovnika u njemu rastao od 
1869. do 1931. kada broj stanovnika počinje da opada uz manje 
oscilacije. Srednja starost stanovništva iznosi 40,5 godina. U 
etničkom pogledu Srbi čine 92,3 %, zatim slede Romi sa 3,2 % i 
Mađari sa 1,0 %. U poljoprivrednoj delatnosti radi 35 % aktiv-
nog stanovništva, dok je u industriji zaposleno 23,4 %. Skoro 

2/3 radnika radi van Čuruga, najviše u Novom Sadu.
Čurug je danas veliko, tipično vojvođansko mesto, pravih i 

širokih ulica koje su asfaltirane i ozelenjene. U centru naselja 
nalazi se osnovna škola „Đura Jakšić“, i impozantna pravoslav-
na crkva sa tri tornja. Naselje je ovalnog oblika sa neznatno 
deformisanom rešetkastom strukturom ulica. U neposrednoj 
blizini pored Stare Tise nalazi se vikend zona sa preko stoti-
nak novoizgrađenih kuća za odmor. 

 ◼ Gospođinci – tipično vojvođansko naselje [Google Earth]
 ◼ Boldogasszonyfalva – egy tipikus vajdasági település [Google Earth]
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Igazi pannon típusú településről van szó, sorban levő há-
zakkal, amelyek a széles utcákra néznek. Téglalap alaprajzú, 
szabályos utcahálóval. Szép, tiszta, rendezett bácskai telepü-
lés. Az első iskolát még 1763-ban alapították (ma: Žarko Zren-
janin Általános Iskola), amire a helyiek igen büszkék. Két 

templom van a faluban: a szerb ortodox egyháznak a Szent. 
István vértanú ereklyéjének körbehordozásáról elnevezett 
temploma, amely régebben az Istennek Szent Anyja nevet vi-
selte (innen a település neve), és a Szent Mihály arkangyalnak 
szentelt görögkatolikus.

Csúrog (Čurug)

Csúrog az egyik legérdekesebb település Bácska délkeleti ré-
szén és a Jegricska vízgyűjtőjében. A Bácskai löszterasz pe-
remén épült ki, a Tisza alluviális síksága felé. Mivel csupán 6 
km-re fekszik a Tiszától, a tiszamenti települések közé tarto-
zik. A Jegricska nem hatott ki jelentősebben erre a település-
re, mert a csúrogi határ fő vízfolyása a Tisza. Azért említjük 
itt ezt a települést, mert a határa délen a természeti parkkal 
szomszédos. Csúrog a zsablyai községhez tartozik. A löszte-
rasz eléggé egyenletes magasságú: 80-82m. A legmagasabb 
pontja 84,5 m és Csúrogtól délre van. A Tisza a legfontosabb 
hidrográfiai objektum a csúrogi határban. A csúrogi határ 
természetes határa. 1858-ban levágták a Tisza csúrogi mean-
derét, azóta létezik a Holt-Tisza. A Jegricska a faluhatár, 13 km 
hosszan. 

Csurug néven említik először, 1225-ben és a legrégebbi 
bácskai falvak egyike. gyakran váltakoztak hőbérurai. A 15. 
század elején vált Đurađ Branković (Brankovics György) des-
pota birtokává. A törökök elűzése után a tiszai határőrvidék 
része. A határőrvidék megszűnése után Csúrog és még né-
hány település az óbecsei székhelyű korona-kerület igazgatá-
sa alá került.

A 2011-es évi népszámlálás adatai szerint 2011-ben 8.166-
an éltek Csúrogon. Mindig nagy település volt, a lakosság 
száma 1869. és 1931. között növekedett. Azóta csökken, ki-
sebb oszcillációkkal. Az átlagéletkor 40,5 év. A szerbek a la-
kosság 92,3 %-át alkotják, a romák a 3,2 %-át, a magyarok az 
1,0 %-át. Az aktív lakosság 35 %-a foglalkozik mezőgazdaság-

gal, az ipari termelésben 23,4% vesz részt. A dolgozók 2/3-a a 
falunk kívül keresi a kenyerét, a legtöbben Újvidéken. 

Csúrog ma jellegzetes vajdasági település, egyenes és szé-
les utcákkal, amelyek aszfaltozottak és zöldek. A központban 
van a Đura Jakšić Általános Iskola és az impozáns háromtor-
nyú ortodox templom. 

Ovális alaprajzú a település, enyhén deformált utcaháló-
zattal. Közelében, a Holt- Tiszánál üdülőtelep alakult ki, több 
mint száz házikóval.

 ◼ Čurug je izgrađen na obalama Stare Tise [Google Earth]
 ◼ Csúrog az Ó-Tisza partjain épült ki [Google Earth]
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Žabalj

Žabalj se smestio u najistočnijem delu sliva Jegričke. Okol-
ne bare (bara Žabljika, bara Belilo, Velika bara i dr.) u koje se 
slivala Jegrička i koje je često svojom vodom zagađivala Tisa, 
izlivale su se tokom prošlosti, plaveći tom prilikom plodne po-
vršine, pašnjake i često ugrožavajući i sam Žabalj. Žabalj se 
nalazi u geografskom centru Vojvodine i saobraćajno je dobro 
povezan sa susednim mestima, a preko njih sa drugim delo-
vima Vojvodine. Žabalj je sedište istoimene opštine i najzna-
čajnije mesto Šajkaške, oblasti koju karakteriše niz kultur-
no–istorijskih specifičnosti. On je raskrsnica puteva između 
Bačke i Banata. Pored toga kroz njega prolazi potiski put koji 
povezuje Novi Sad i Titel, preko Čuruga i Bečeja sa Kanjižom. 

Ovako povoljan geografski položaj uticao je na to da se preko 
Žablja izgradi železnička pruga koja je povezala Novi Sad sa 
Bečejom i Sentom još davne 1899.

Zapadna polovina atara nalazi se na lesnoj terasi. Lesna 
terasa u ataru Žablja ima visine od 77 m do 82 m. Aluvijalne 
ravni Tise i Jegričke su ujedno najniži delovi atara Žablja. Pro-
sečna visina iznosi 73,5 m. 

Žabalj se prvi put pominje 1514, kao tvrđava koju je zau-
zeo Doža Đerđ. U tursko doba, pominje se pod nazivom Sa-
blia. Za vreme austro–turskih ratova naselje je imalo važan 
vojno–strategijski značaj zbog mostobrana koji je bio podi-
gnut na Tisi. Godine 1720. žabaljski šanac imao je dve konjič-
ke čete i dve pešadijske čete. Posle raspuštanja vojne granice 
1750. Žabalj je pripojen županiji, a imanje krunskom pose-
du. Godine 1763. osniva se Šajkaški bataljon i Žabalj se pono-
vo uključuje u vojnički život. Posle više od jednog veka (1873) 
raspušta se šajkaški bataljon i Žabalj se ponovo priključuje 
Županiji. 

Prema poslednjem popisu iz 2011. Žabalj broji 9.161 sta-
novnika, za oko 400 duša manje nego 2002. Srednja starost 
stanovništva je najpovoljnija od svih pomenutih naselja − 39,7 
godina, ali je to i dalje visoka vrednost koja ukazuje na pro-
blem starenja stanovništva ne samo Žablja, već i čitave Voj-
vodine. U etničkom pogledu najbrojniji su Srbi 90,4 %, zatim 
dolaze Romi sa 2,1 %, Jugosloveni sa 1,2 %, dok na ostale do-
lazi 6,3 %. 

Među svim bačkim selima, koja su opštinski centri, Žabalj 
je najdalje otišao u razvoju od sela ka gradu. Ovde je stepen 
ruralnosti najmanji, a udeo zaposlenih u industriji najveći.

Od industrijskih kapaciteta u Žablju postoji: fabrika šeće-
ra, mlinska industrija, industrija građevinskog materijala i 
metalna industrija.

U centru se nalazi opštinska zgrada, dom kulture, dom 
zdravlja, najvažniji trgovački i ugostiteljski objekti. U Žablju 
postoji osnovna („Miloš Crnjanski“) i srednja škola („22. Ok-
tobar“), te dve crkve (SPC Svetog Nikole i RKC Snežne Gospe).

Naselje je nepravilnog oblika, izduženo kao i Jegrička, 
pravcem istok-zapad. I pored orohidrografskih smetnji for-
miran je rešetkast raspored ulica sa malom deformacijom u 
zapadnom delu.

 ◼ Žabalj – rešetkasta struktura ulica i pored orografskih smetnji  
[Google Earth]

 ◼ Zsablya – szabályos utcahálózat az orográfiai akadályok ellenére is  
[Google Earth]
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Zsablya (Žabalj)

Zsablya a Jegricska-medence legkeletibb részén fekszik. A 
környező tavacskák/barák (Žabljika, Belilo, Velika bara/Nagy 
bara stb.), amelyekbe belefolyt a Jegricska és amelyek vizét 
gyakran szennyezte a Tisza, a múltban sokszor kiöntöttek, 
termőföldeket és legelőket árasztva el, gyakran veszélyeztet-
ve Zsablyát is. Zsablya Vajdaság földrajzi középpontja és jó 
összeköttetése van a szomszédos településekkel, azok által 
pedig Vajdaság más részeivel is. Zsablya az azonos nevű köz-
ség székhelye és a kulturálisan és történelmileg sajátos Saj-
kás-vidék legjelentősebb helysége. A Bácskát Bánáttal össze-
kötő utak kereszteződésén terül el. Áthalad rajta az Újvidéket 
Titelt, Csúrogot, Óbecsét és Magyarkanizsát összekötő tisza-
menti út. A kedvező földrajzi helyzet miatt még 1899-ben ki-
épült az Újvidéket, Zsablyát és Zentát összekötő vasútvonal. 

A falu határának nyugati fele löszteraszon fekszik. A terasz 
77-82m magas. A Tisza és a Jegricska alluviális síkságai a zsab-
lyai határ legalacsonyabb részei. Az átlagmagasság 73,5 m. 

A települést 1514-ben említik, amikor Dózsa György elfog-
lalta a zseblei várat. A török időkben Sablia a neve. A Habs-
burg–török háborúk korszakában igen fontos volt kato-
nai-stratégiai szempontból a tiszai hídfő miatt. 1720-ban a 
zsablyai sáncon két lovassági század és két gyalogsági szá-
zad állomásozott. A határőrvidék feloszlatása után, 1750-ben, 
Zsablya a vármegye részévé vált, a birtok pedig a korona-ke-
rülethez. 1763-ban megalakult a sajkási zászlóalj és Zsablya 
ismét a katonák életét éli. Több mint egy évszázaddal később, 
1873-ban, feloszlatták a sajkási zászlóaljat és Zsablya ismét a 
vármegye részévé válik. 

A 2011-es évi népszámlálási adatok szerint Zsablyának 
9.161 lakosa volt, 400-zal kevesebb, mint 2002-ben. Az átlagé-
letkor itt a legalacsonyabb az említett települések közül: 39,7 
év, de ez is igen magas. Nemcsak Zsablya, de egész Vajdaság 
lakossága öregszik. A szerbek részaránya 90,4  %, a romáké 
2,1 %, a jugoszlávoké 1,2 %, a többieké 6,3 %. 

Az összes bácskai falu közül, amely községi központ is, 
Zsablya a legkevésbé falusi jellegű és a leginkább városi. Itt a 
legnagyobb az ipari dolgozók részaránya. 

Zsablyán van cukorgyár, malomipar, építőanyaggyár és 
fémipar. 

A központban van a községháza,a művelődési ház, az 
egészségház és a legfontosabb boltok és vendéglátóipari lé-
tesítmények. Zsablyán egy általános iskola (Miloš Crnjans-
ki), egy középiskola (Október 22.), és két templom van: a Szt. 
Miklós szerb ortodox és a Havas Boldogasszonyról elnevezett 
római katolikus. 

A település szabálytalan alakú, kelet-nyugati irányban hú-
zódik. Az orohidrográfiai problémák ellenére az utcahálózat 
szinte szabályos, kivéve egy kisebb deformációt a nyugati ré-
szen.

 ◼ Fabrika šećera AD Šajkaška (desno) i deo Žablja (levo) [GF]
 ◼ A Šajkaška Rt. cukorgyár (jobbról) és Zsablya egy része (balról) [GF]
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Priobalje Jegričke i naselja koja se u njemu nalaze poseduju raznovrsno kulturno nasleđe. Kao 
arheološke zone registrovane su obale starih i novih vodotokova, ritski pojas Tise, obale ne-
kadašnjih bara kao i Veliki rimski šanac koji preseca Jegričku u delu Gospođinačkog atara. 

Graditeljsko nasleđe koje je sačuvano potiče iz perioda XVIII, XIX i XX veka. Spomenici sakral-
ne arhitekture i umetnosti oličeni su u baroknim i klasicističkim crkvama i vrednim slikarskim i 
duborezačkim ostvarenjima. Stambenu arhitekturu u naseljima čine karakteristične panonsko-
ravničarske kuće jednostavnijeg uzdužnog tipa sa drvenim ili zidanim zabatom okrenutim ka 
ulici koji je često oblikovan u duhu pseudobaroka. Složeniji tip kuća sa raskošnim fasadama u 
stilu neobaroka, istorizma ili secesije, bogatom plastičnom dekoracijom, i masivnim drvenim 
kapijama javlja se u većem broju krajem XIX i u prvoj polovini XX veka, uglavnom u naseljima u 
kojima je bilo brojno nemačko stanovništvo. Znatan broj ovakvih objekata sačuvan je do danas.

Prvo naseljeno mesto nizvodno od izvo-
rišta Jegričke je Despotovo. Ovde se nalazi 
redak spomenik sakralne arhitekture i umet-
nosti. Srpska pravoslavna crkva Sv. Jovana 
Preteče i ikonostas koji se u njoj nalazi zašti-
ćeni su kao nepokretno kulturno dobro od ve-
likog značaja. Crkva je podignuta 1786. godine 
u duhu poznog baroka kao jednobrodno zda-
nje sa karakterističnom polukružnom apsi-
dom na istočnoj strani i masivnim zvonikom 
na zapadnoj. Ikonostas u crkvi koji je rad Jova-
na Isailovića Starijeg iz 1794. godine je vredno 
umetničko ostvarenje prelaznog stila od baro-
ka ka klasicizmu na kome je autor ispoljio svoj 
talenat i veštinu stečenu na Akademiji u Beču. 

U centru Despotova se nalazi Spome-
nik palim borcima u Drugom svetskom ratu 
(1941/45) na kome su upisana i imena palih bo-
raca iz Prvog svetskog rata, koji je delo vajara 
Eugena Kočiša iz 1955. godine. 

U Ravnom Selu srpska pravoslavna crkva 
Svetog Nikole uživa zaštitu kao kulturno 
dobro. Sagrađena je u XVIII veku, a današnji 
izgled crkve u klasicističkom duhu sa karak-
terističnim portikom datira iz polovine XIX 
veka. Ikonostas u crkvi izrađen je 1806. godi-
ne. Duborez predstavlja vredan rad majstora 
klasicističkog stila. U crkvi se čuvaju dve stare 
štampane knjige koje su proglašene za pokret-
no kulturno dobro: Oktoih Božidara Vukovića 

– štampan u Veneciji 1537. godine i Osmogla-
snik Jeronima Zagurovića – štampan u Veneci-
ji 1569/70. godine. U porti crkve nalazi se šest 
starih nadgrobnih spomenika od kamena pe-
ščara koji potiču iz prve polovine XVIII veka.

U centru Ravnog Sela ispred Zadružnog 
doma nalazi se spomenik palim borcima i žr-
tvama fašističkog terora.

Spomenici kUltUre U okrUženjU
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MŰemlékek a környéken 

A Jegricska menti térség és az ottani települések változatos kulturális örökséggel rendelkez-
nek. Régészeti lelőhelyek a régi és az új vízfolyások partjainál vannak, a Tisza réti öveze-
tén, az egykori barák partján, valamint a Nagy római sáncon, amely Jegricskát a boldo-

gasszonyfalvi határban szeli át. A megőrzött építészeti örökség a 18., 19. és 20. századból maradt 
fenn. A szakrális építészet és művészet emlékeit barokk és klasszicista templomok, értékes fest-
mények és fametszetek őrzik. A települések lakóépítészeti formái a jellegzetes pannon-síksági 
házak, amelyek egyszerűbb longitudinális jellegűek, az utcára néző, fából készült vagy falazott 
kapukkal, amelyek gyakran pszeudo-barokk stílusúak. Az összetettebb háztípus, amely gazda-
gabb homlokzatú és a neobarokk, a historizmus vagy a szecesszió jegyeit viseli nagyobb számban 
a 19. század végén és a 20. század elején jelent meg, többnyire azokon a településeken, ahol nagy-
számú német élt. Számos ilyen létesítményt sikerült máig megőrizni.

A Jegricska forrása utáni első lakott tele-
pülés Úriszentiván (Despotovo). A szakrális 
építészet és művészet ritka műemléke talál-
ható itt. A Keresztelő Szent Jánosnak szen-
telt szerb ortodox templom és annak ikonosz-
táza védett státust élvez és a nagy jelentőségű 
kulturális javak közé tartozik. A templomot 
1786-ban építették. Késő barokk stílusú, egy-
hajós épület, jellegzetes félköríves apszisszal a 
keleti oldalon, és egy masszív harangtorony-
nyal a nyugatin. Az ikonosztáz (1794) id. Jovan 
Isailović műve. A barokkról a klasszicizmus-
ra való áttérés értékes műve, amellyel tehetsé-
gét és a Bécsi Akadémián szerzett tudását bi-
zonyította.

A falu központjában van a második világ-
háborúban (1941/45) elesett harcosok emlék-
műve, amelyen az első világháborús harcosok 
nevei is szerepelnek. Eugen Kočiš szobrász 
1955-ben alkotta az emlékművet. 

Sóvén (Ravno Selo) a Szt. Miklós szerb or-
todox templom védett kulturális érték. A 18. 
században épült, a ma is látható klasszicista 
jellemvonások, ideértve az oszlopcsarnokot is, 
pedig a 19. század közepéről származnak. Az 
ikonostáz a 1806-ban készült el. A fametszet 
egy klasszicista stílusú mester értékes mun-
kája. Két régi nyomtatott könyvet őriznek a 
templomban, amelyek védett kulturális érté-
kek: Oktoih Božidara Vukovića - 1537-ben nyom-
tatták Velencében, és Osmoglasnik Jeronima 
Zagurovića - 1569/70-ben nyomtattak Velencé-
ben. A templomi portán hat, a 18. század első 
feléből származó, homokkőből készült sírkő 
található.

Sóvé központjában a szövetkezeti otthon-
nál van az elesett harcosok és a fasiszta terror 
áldozatainak emlékműve. 
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 ◼ SPC Sv. Jovana Preteče na glavnom trgu u Despotovu [LL]
 ◼ Úriszentiván, főtér: a Keresztelő Szent Jánosnak szentelt szerb ortodox templom [LL]

 ◼ Spomenici na trgu i obnovljeni zvonik SPC Sv. Jovana Preteče u Despotovu [LL]
 ◼ Emlékművek a téren és a Keresztelő Szent Jánosnak szentelt szerb ortodox templom harangtornya [LL]
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 ◼ SPC Sv. Nikole i Svetosavski dom u Ravnom Selu [LL]
 ◼ Sóvé: és a Szent Miklósnak szentelt szerb ortodox templom és a Szt. Száva-otthon [LL]
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U Zmajevu postoji više objekata koji su evi-
dentirani kao nepokretno kulturno nasleđe. 

Srpska pravoslavna crkva, posvećena Sve-
tom Nikoli, sagrađena je 1793. godine u duhu 
poznog baroknog stila, ali je preživela nekoliko 
kasnijih obnova. U enterijeru crkve nalaze se 
pevnice u duborezu iz 1893. koje su tada i osli-

kane. Rimokatolička crkva podignuta je 1818. 
godine na mestu starije crkve iz XVIII veka. Sa-
građena je u stilu klasicizma. U crkvi se nalazi 
propovedaonica dekorisana skladno raspore-
đenim drvorezbarenim motivima u klasicistič-
kom duhu. U istom stilu je i krstionica koja ta-
kođe poseduje drvorezbarenu dekoraciju. U 
crkvi se čuva oltarska slika Bogorodice sa Hri-
stom, naslikana početkom XIX veka. 

Veoma značajan primer arhitektonskog 
nasleđa predstavlja zgrada mesne kancelarije 
u Zmajevu. Sagrađena je početkom XX veka 
u stilu koji se ugleda na bečku secesiju, preu-
zimajući elemente neobidermajera i neobaro-
ka. Sa bočne strane se nalazi vatrogasni toranj. 
Fasadu zgrade karakterišu udvojeni kanelira-
ni stubovi koji markiraju glavni ulaz u zgradu 
i masivni pilastri na bočnim rizalitima. Visoki 
prelomljeni krov pokriven je eternit pločama u 
sivoj i crvenoj boji. 

U parku ispred škole nalazi se spomenik 
Jovanu Jovanoviću Zmaju po kome mesto nosi 
naziv. U parku ispred Doma kulture nalazi se i 
spomenik borcima NOB-a. Rad je vajara Jova-
na Gostovića i izliven je u bronzi na mermer-
nom postolju 1955. godine.

 ◼ Mesna kancelarija u Zmajevu sagrađena u duhu secesije [LL]
 ◼ Az ókéri helyi hivatal épülete a szecesszióra hasonlító stílusban [LL]

 ◼ SPC Sv. Nikole u Zmajevu [LL]
 ◼ Ókér: a Szent Miklósnak 

szentelt szerb ortodox 
templom  [LL]
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Ókéren (Zmajevo) több létesítmény is vé-
dett kulturális értéknek számít. 

A Szt. Miklósnak szentelt szerb orto-
dox templomot 1793-ban építették fel, késő 
barokk stílusú, de utóbb többször is felújí-
tották. A templom belsejében az 1893-ból 
származó, festett fametszetekkel díszített 
helyiségek vannak. A római katolikus temp-
lomot 1818-ban építették fel a 18. századi ré-
gebbi templom helyén. A klasszicizmus stí-
lusában épült. A templomi szószék faragott 
motívumokkal díszített, szintén klasszicis-
ta szellemben. A keresztelőkápolna is klasz-
szicista faragásokkal díszített. A 19. század 
elején festett oltári kép a Szűzanyát ábrázol-
ja, karján a kis Jézussal. 

Az építészeti örökség rendkívül fontos pél-
dánya az ókéri (Zmajevo) helyi hivatal épülete. 
A 20. század elején épült a bécsi szecesszióra 
hasonlító stílusban, átvéve a neobiedermei-
er és a neobarokk elemeit. Az épület mellett 
tűzoltótorony áll. Az épület főbejáratát kettős 
hornyolt oszlopok jelölik, és masszív pilaszte-
rek az oldalsó rizalitokeon. A magas tört tető 
szürke és vörös színű eternitlemezekkel bur-
kolt.

Az iskola előtti parkban Jovan Jovanović 
Zmaj szobra áll, akiről legutóbb elnevezték 
a falut. A művelődési ház előtti parkban áll a 
Népfelszabadító Háború harcosainak emlék-
műve. Jovana Gostovića szobrász műve (1955). 
A bronzszobor márványtalapzaton áll. 

 ◼ RKC u Zmajevu [LL]
 ◼ Az ókéri római katolikus 

templom  [LL]
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Temerin je naselje koje poseduje značaj-
no nepokretno kulturno nasleđe. Najvredniji 
objekat je dvorac „Kaštelj“, sagrađen 1795. go-
dine od strane grofa Sečenjija. Proglašen je 
spomenikom kulture 1949. godine. U objektu 
su trenutno smeštene prostorije srednje škole. 

Dvorac je okružen parkom koji uživa zaštitu 
kao prirodno dobro.

Rimokatolička crkva Svete Rozalije u No-
vosadskoj ulici sagrađena je 1806. godine u 
stilu neoklasicizma, kao jednobrodna gra-
đevina sa zvonikom koji se izdiže nad glav-
nom uličnom fasadom. U neposrednoj blizini, 
u Novosadskoj ulici broj 352 nalazi se zgrada 
koja je pripadala katoličkoj crkvi i u njoj je u 
jednom periodu funkcionisao ženski samo-
stan. Sagrađena je u prvoj polovini XIX veka i 
ima stilske odlike klasicističke epohe. 

Mađarska zavičajna kuća u Ulici JNA 126 
predstavlja panonsko-ravničarski uzdužni tip 
kuće sa tremom na drvenim stubovima i ula-
znim vratima na trem sa ulice. Prezentuje tra-
diciju narodnog graditeljstva mađarskog sta-
novništva u Bačkoj. U enterijeru je smeštena 
izložbena postavka koja prezentuje tradicio-
nalni način života.

Jedna od najreprezentativnijih kuća u Te-
merinu, poznata kao kuća porodice Bognar, 
nalazi se u Novosadskoj ulici broj 409. Sagra-
đena u periodu između dva rata u stilu pozne 
secesije.

 ◼ Dvorac „Kaštelj“ i park  u 
Temerinu [LL i VS]

 ◼ A temerini Széchenyi kastély 
és a park [LL és VS]
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Temerinben jelentős kulturális értékekkel 
rendelkezik. A legértékesebb a Széchenyi kas-
tély, amely 1795-ben épült fel. 1949 óta műem-
lék. A kastélyban ma középiskola van. A körü-
lötte levő park is védett. 

A római katolikus Szent Rozália plébáni-
atemplom 1806-ban épült fel neoklasszicis-
ta stílusban a mai Újvidéki utcán. Egyhajós 
templom, a harangtorony az utcai homlokzat 
fölé emelkedik. Közvetlen közelében, az Újvi-
déki utca 352 alatt van az egykor a katolikus 
egyház tulajdonában levő épület, amely női 
zárdaként is szolgált. A 19. század első felében 
épült és a klasszicista korszak jegyeit viseli. 

A Jugoszláv Néphadsereg utca 126 alatt ta-
lálható a Temerini Magyar Tájház, amely pan-
non-síksági hosszúkás gangos ház. A bácskai 
magyarság népi építészetének hagyományait 
őrzi. A Tájházban állandó kiállítás várja a lá-
togatókat. 

Temerin egyik leghíresebb háza, a Bog-
nár család házaként ismert épület, az Újvidé-
ki utca 409 alatt található. A két világháború 
közötti időszakban építették, késő szecesszi-
ós stílusban.

 ◼ RKC Sv. Rozalije u Temerinu [LL]
 ◼ A római katolikus Szent Rozália plébániatemplom [LL]

 ◼ Mađarska zavičajna kuća u Temerinu [VS]
 ◼ Temerini Magyar Tájház [VS]
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U Gospođincima status nepokretnog kul-
turnog dobra od značaja uživa crkva Svetog 
arhiđakona Stefana. Građena je u periodu 
od 1823. do 1828. godine, a obnovljena nakon 
Bune 1848. godina. Poseduje obeležja klasici-
stičkog i bidermajer stila. Ikonostas u crkvi 
je raskošno duborezao Johan Kistner u eklek-
tičnom duhu, a ikone je oslikao čuveni slikar 
Nikola Aleksić između 1860. i 1872. godine. U 
crkvi se kao pokretno kulturno dobro čuva 
Praznični minej Božidara Vukovića, štampan 
u Veneciji 1538. godine. 

Među vrednim arhitektonskim nasleđem s 
kraja XIX i početka XX veka izdvajaju se zgra-
da mesne kancelarije i zgrada u kojoj je od vre-
mena između dva svetska rata funkcionisao 
bioskop. U Gospođincima je sačuvana i jedna 
od retkih autentičnih vetrenjača u Vojvodini 
iz XIX veka. 

Srpska pravoslavna crkva Vaznesenja Gos-
podnjeg u Čurugu jedini je spomenik kultu-
re od izuzetnog značaja na području Jegričke. 
Ovo monumentalno zdanje sa tri tornja i če-
tiri masivna korintska stuba koji obeležavaju 
zapadnu fasadu, građeno je od 1857. do 1862. 
godine i nosi stilske odlike neorenesansnog 
klasicizma. Projekat je izradio vojni inženjer 
Josif Kraft. Ikonostas u crkvi je rad Đorđa Kr-
stića iz 1895. godine, jednog od najboljih slika-
ra srpskog realizma koji je Likovnu akademi-
ju završio u Minhenu. Veliko zvono na crkvi 
sa zvukom „kontra G“ smatra se najvećim na 
Balkanu. 

U Čurugu se nalazi i vetrenjača iz 1846. go-
dine (na današnjem mestu od 1912), pozna-
ta kao „Rođina vetrenjača“. Kategorisana je 
kao kulturno dobro od velikog značaja. Rodna 
kuća narodnog heroja Radivoja Ćirpanova ta-
kođe uživa zaštitu kao spomenik kulture. U 
centru naselja postoji Muzej žrtava racije koji 
čuva uspomenu na nedužne žrtve Hortijevih 
fašista koji su stradali 1942. godine.

 ◼ SPC Sv. arhiđakona Stefana u Gospođincima  [LL]
 ◼ A Szt. István vértanúnak szentelt szerb ortodox templom  [LL]
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Boldogasszonyfalván (Gospođinci) jelen-
tős kulturális érték a Szt. István vértanúnak 
szentelt ortodox templom. 1823 és 1828 között 
épült, az 1848-as forradalom után újították fel. 
Klasszicista és biedermeier jeleket visel. Az ek-
lektikus stílusú faragott ikonosztáz Johann 
Kistner műve, az ikonokat pedig a híres Niko-
la Aleksić festette 1860 és 1872 között. A temp-
lomban őrzik Božidar Vuković Praznični minej 
(ünnepi kalendárium – a ford. megj.) c. köny-
vét, amelyet Velencében nyomtattak 1538-ban. 

A 19. század végén és a 20. század elejé-
ről származó értékes építészeti örökség kö-
zött van a helyi hivatal épülete és a két világ-
háború között moziként szolgáló épület is. A 
ritka, eredeti 19. századi vajdasági szélmal-
mok egyike is Boldogasszonyfalván van.

A csúrogi Úr mennybemenetele szerb orto-
dox templom az egyedüli kiemelt jelentőségű 
műemlék a Jegricska térségében. A három tor-
nyos és a nyugati homlokzaton négy korintho-
szi oszloppal ellátott templomot 1857 és 1862 
között építették fel. A neoreneszánsz klasz-

 ◼ Zgrada mesne kancelarije u Gospođincima  [LL]
 ◼ Boldogasszonyfalva – a helyi iroda épülete [LL]

 ◼ Ikonostas od belog mermera – SPC Vaznesenja Gospodnjeg u Čurugu [LL]
 ◼ Ikonosztáz fehér márványból – a csúrogi Úr mennybemenetele szerb ortodox templom [LL]

 ◼ Prestone ikone: Sv. Stefan Dečanski i Presveta Bogorodica sa mladencem Hristom, rad 
Đorđa Krstića –  SPC Vaznesenja Gospodnjeg u Čurugu [LL]

 ◼ Ikonok: Szent Sztefan Decsanszki és Istenanya a kis Jézussal, Đorđe Krstić műve – 
csúrogi Úr mennybemenetele szerb ortodox templom [LL]
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 ◼ SPC Vaznesenja Gospodnjeg u Čurugu  [LL]
 ◼ A csúrogi Úr mennybemenetele szerb ortodox templom  [LL]



111A Jegricska természeti park

szicizmus jegyeit viseli. Josef Kraft hadimér-
nök volt a tervező. Az ikonosztáz Đorđe Krstić 
műve (1895). A szerb realizmus egyik legki-
emelkedőbb festőjéről van szó, aki Mönchen-
ben fejezte be a képzőművészeti akadémiát. A 
templom nagyharangja, a kontra G hanggal, a 
legnagyobb a Balkánon. 

Jelentős kulturális értéknek számít az 
1846-ból származó csúrogi szélmalom is (a 
mai helyén 1912 óta áll), amely Rođa szélmal-
ma néven ismert. Védett műemlék Radivoj 
Ćirpanov néphős szülőháza is. 

Csúrog központjában áll a razzia áldozata-
inak szentelt múzeum, amely a Horthy fasisz-

 ◼ Spomen-skulptura Crna 
ćuprija kod Žablja [LL]

 ◼ Crna ćuprija- az áldozatok 
emlékműve (fekete híd – a 
ford. megj.) Zsablyánál  [LL]

 ◼ Žabaljske crkve  
dominiraju okolinom [LL]

 ◼ A zsablyai templomokat 
messziről látni [LL]
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Žabalj je mesto bogatog kulturnog nasleđa 
u kome postoji nekoliko zaštićenih kulturnih 
dobara. Crna Ćuprija je znamenito mesto na 
kome su fašistički okupatori izvršili masov-
no streljanje nekoliko hiljada nedužnih ljudi. 
Obeleženo je spomen-skulpturom vajara Jova-
na Soldatovića. Nalazi se u blizini ušća Jegrič-
ke u Tisu. Uživa status kulturnog dobra od ve-
likog značaja.

Srpska pravoslavna crkva u Žablju, posve-
ćena Svetom Nikoli, sagrađena je 1835. godine 
na mestu starijeg hrama. Obnovljena je 1851. 
nakon oštećenja u Buni 1848. godine i pred-
stavlja veoma uspeo primer klasicističke arhi-
tekture sakralnog karaktera. Zidani ikonostas 
od ljubičastog mermera rad je Josifa Gojgnera 
iz 1885. godine, kao i zidne slike u kaloti apsi-
de. Proglašena je za spomenik kulture.

Rimokatolička parohijska crkva Snežne 
Gospe u Žablju podignuta je 1900-1901. godine, 
na mestu stare crkve iz 1828. koja je izgorela u 
Buni 1848/49. Izgrađena je u romantičarskom 
duhu sa elementima neoromanike i neogoti-
ke. U neposrednoj je blizini srpske pravoslav-
ne crkve sa kojom čini vrednu ambijenatalnu i 
istorijsku celinu.

Status spomenika kulture u Žablju i nepo-
rednoj okolini uživaju i rodna kuća narodnog 
heroja Stevana Divnina Babe, salaš Ilije Šoki-
ce na kome je formiran štab Šajkaškog parti-
zanskog odreda i dve vojnograničarske zgrade, 
u ataru Žablja na obali Tise. Vredan artefakt 
tehničke kulture predstavlja „crpna pumpa“, 
takođe locirana na obali Tise.

 ◼ Bogosluženje u SPC i toranj 
RKC u Žablju [LL]

 ◼ Istentisztelet a zsablyai 
szerb ortodox templomban 
és a római katolikus 
templom tornya [LL]
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tái által megölt ártatlan áldozatoknak emel 
emléket. 

Zsablyát gazdag kulturális örökség jelel-
mzi, számos védett kulturális értéket őriz a 
városka. A Crna Ćuprija (fekete híd – a ford. 
megj.) az a hely, ahol a fasiszta megszállók 
több ezer ártatlan embert gyilkoltak le. Jovan 
Soldatović szobrász monumentális emlékmű-
ve állít emléket az áldozatoknak. Az emlékmű 
közel áll ahhoz a helyhez, ahol a Jegricska a 
Tiszába ömlik. Nagyon jelentős kulturális ér-
téknek számít. 

A zsablyai Szt. Miklós szerb ortodox temp-
lom 1835-ben épült egy régebbi templom he-
lyén. A templom megsérült az 1848-as forrada-
lom idején. 1851-ben újították fel. A szakrális 
építészet igen sikeres klasszicista példányáról 
van szó. A lila márványból készült ikonosztáz 
Josef Goigner műve (1885), ahogyan az apszis 
kupoláján levő fali festmények is. Műemlékké 
nyilvánítottták. 

A zsablyai Havas Boldogasszony római ka-
tolikus plébániatemplomot 1900-tól 1901-ig 
építették, a régi templom (1828) helyén, amely 
leégett az 1848-as forradalom idején. Roman-
tikus szellemben épült, neoromán és neogó-
tikus elemekkel. A szerb ortodox templom 
közvetlen közelében áll, amellyel értékes kör-
nyezeti és történelmi egészet képez. 

Zsablyán és környékén műemléknek szá-
mít Stevan Divnin Baba néphős szülőháza, 

Ilija Šokica szállása, ahol megalakult a sajká-
si partizánegység és az egykori határvidék két 
épülete a zsablyai határban a Tisza partján. 
Műszaki szempontból fontos megemlíteni a 
folyóparton levő szivattyútelepet is. 

 ◼ Stara crpna stanica na parni 
pogon i tabla postavljena na 
otvaranju 1899. [LL]

 ◼ A gőzmeghajtású régi 
szivattyútelep és az 1899-ben 
történt felavatás emlékét 
őrző tábla  [LL]

 ◼ Spomen kompleks Crna ćuprija [LL]
 ◼ A Crna ćuprija emlékkomplexum [LL]
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Bez obzira na to što turizam na Jegričkoj nema dugu tradiciju, analiza i valorizacija njenih tu-
rističkih potencijala prisutna je u poslednjih dvadeset godina. Proglašavanje Parka prirode 
2005. godine doprinelo je tome da se na razvoj turizma čitavog područja gleda drugačije i s 

nešto više entuzijazma. Studija zaštite, odluka o zaštiti, kao i planovi upravljanja Parkom priro-
de podržavaju održivi razvoj turizma na Jegričkoj. U prilog tome ide i osnivanje turističkih orga-
nizacija u onim opštinama kroz koje Jegrička protiče, a što je doprinelo boljoj promociji i prezen-
taciji svih njenih vrednosti.

Širom sveta zaštićena područja postaju 
značajne turističke destinacije koje u kontinu-
itetu privlače sve veći broj posetilaca i turista. 
U skladu s merama i aktivnostima zaštite pri-
rode, kao i u tendenciji porasta broja gradskog 
stanovništva, upravljači brojnih zaštićenih po-
dručja uvrstilisu u plan i program svojih aktiv-
nosti: edukaciju, rekreaciju i turizam. Takođe, 

reke kao prirodni fenomen nekog prostora su 
važan turistički resurs i atrakcija. One karak-
teristično unapređuju njegove estetske vredno-
sti, ali isto tako omogućavaju upražnjavanje ra-
znovrsnih rekreativnih aktivnosti.

Osnovni turistički resurs Parka priro-
de „Jegrička“ je njegova očuvana priroda. Lepi 
pejzaži, raznovrsna staništa i značajan broj 
zaštićenih vrsta, posebno kada se posmatra-
ju i analiziraju u kontekstu agrarnog okru-
ženja, izazivaju pažnju i divljenje posmatra-
ča. Estetski doživljaj i kolorit prirode ovde su 
produbljeni i sadržajni. Za neke posetioce za-
štitni znak Jegričke je zajednica belog lokva-
nja (Nymphaea alba). Prostrani prekrivači ove 
vrste naročito su atraktivni u ribnjačkom delu 
Jegričke, Žablju, Gospođincima i Temerinu. 
Barska perunika (Iris pseudacorus), još jedan 
ukras ovog predela, zajedno sa ostalim peru-
nikama je milenijumima nosila epitet božan-
skog cveta. Ova biljka raste duž toka Jegričke, 
pored edukativnih i staza zdravlja. Žuti tepi-
si sastojine lokvanjića (Nymphoidetum peltate) 
su, osvajajući prostore plitkih, toplih i sporo-
tekućih voda, od nizvodnih delova toka formi-
rali jedan od najlepših pejzaža u čitavoj Bačkoj.

TUrizam na Jegričkoj

 ◼ Beli lokvanj  
(Nymphaea alba) [VS]

 ◼ Fehér tavirózsa  
(Nymphaea alba) [VS]
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Annak ellenére, hogy a turizmusnak nincs nagy hagyománya a Jegricskán, a turisztikai potenci-
álok elemzése és értékelése már 20 éve tart. A Természeti Park 2005-ben történt kikiáltása azt 
eredményezte, hogy megváltozott a szemlélet és, hogy nagyobb a lelkesedés a térség turiszti-

kai fejlődésének esélyeit illetően. A védelmi tanulmány, a védelemről szóló döntés és a Természeti Park 
menedzselésének terve támogatják a turizmus fenntartható fejlődését a Jegricskán. Ezzel összhang-
ban van a turisztikai szervezetek létrehozása azokon a településeken, amelyeken keresztülfolyik a Jeg-
ricska, ami hozzájárul a Jegricska értékeinek jobb promóciójához és bemutatásához.

Világszerte a védett területek fontos tu-
risztikai célpontokká válnak, amelyek egyre 
több látogatót és turistát vonzanak. A termé-
szetvédelem intézkedéseivel és tevékenysé-
geivel, valamint a városi lakosság növekedé-
si tendenciájával összhangban számos védett 
terület menedzselője, tevékenységi tervébe és 
programjába beiktatta az oktatást, a szaba-

didős tevékenységeket és a turizmust. A fo-
lyók, mint természeti jelenségek is fontos tu-
risztikai erőforrást jelentenek és vonzerővel 
bírnak. Egyrészt növelik az esztétikai érté-
ket, másrészt lehetővé tesznek különféle sza-
badidős tevékenységeket.

A Jegricska Természeti Park alapvető tu-
risztikai erőforrása a megőrzött természet. 
Gyönyörű tájak, változatos élőhelyek és jelen-
tős számú védett faj, különösen, ha figyelem-
be vesszük azt, hogy agrárjellegű környezet-
ről van szó, vonzzák a megfigyelők figyelmét 
és csodálatot váltanak ki. A természet eszté-
tikai élménye és természetének sokszínűsége 
mély és tartalmas.

Egyes látogatók szerint a Jegricska véd-
jegye a fehér tavirózsa (Nymphaea alba). E faj 
igencsak aktív a Jegricska halastavain, Zsab-
lyán (Žabalj), Boldogasszonyfalván (Gos-
pođinci) és Temerinben. A sárga nőszirom (Iris 
pseudacorus) e tájnak szintén dísze, és a többi 
írisszel együtt évezredeken át isteni virágnak 
tartották. Ez a növény a Jegricska mentén nő, 
az oktatási- és egészségösvények mentén. A 
tündérfátyolhínár sárga szőnyegei elfoglalták 
a sekély, meleg és lassan folyó vizeket és gyö-

TUrizmUs a Jegricskán 

 ◼ Sastojina lokvanjića 
nizvodno od Žablja [VS]

 ◼ A tündérfátyolhínár sárga 
szőnyegei Zsablyától folyás 
irányában lefelé  [VS]
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Turističku atraktivnost životinjskog sveta 
predvodi ornitofauna, što Jegričku promoviše 
i prezentuje kao jednu od važnih birdwatching 
destinacija. Ovde je prisutan veliki broj ret-
kih i ugroženih vrsta, a može se reći i da je Je-
grička pravo utočište za ptice. Evidentirano je 
čak 198 vrsta, od kojih 98 imaju status gnezda-
rice, 62 prolaznice, 23 zimskog gosta, sedam 
imaju status posetilaca, a osam vrsta spada-
ju u retke goste. Jegrička je jedino gnezdili-
šte crne čigre (Chlidonias niger) u celoj Srbiji i 
drugo po brojnosti gnezdilište belobrke čigre 
(Chlidonias hybridus). Kolonije ovih vrsta se na-
laze u Gospođincima, Temerinu i Žabaljskom 
ribnjaku. Najveća koncentracija vodenih ptica 
može se videti na lokalitetu kod Bognarovog 
salaša, gde se okuplja više stotina pataka, ča-
plji i drugih vrsta. Ornitolozi i ljubitelji ptica s 
nestrpljenjem iščekuju period od sredine maja 
do kraja juna, kada mogu da posmatraju pola-
ganje jaja belobrke čigre na lokvanju.

Razvoj edukativnog i ekoturizma u Parku 
prirode „Jegrička“ omogućuje i neophodna tu-
ristička infrastruktura o kojoj brine Uprav-
ljač ovog zaštićenog područja. Na desnoj obali 
reke, u blizini mosta na putu Temerin – Bečej, 
otvoren je u maju 2010. Informativni centar 
Parka prirode „Jegrička“ sa zatvorenim izlož-
beno-edukativnim delom i natkrivenom let-
njom učionicom. Centar je uspostavljen u cilju 
promocije zaštićenog područja, privlačenja 
turista, kvalitetnijeg upravljanja, kao i zbog 
upoznavanja posetilaca sa prirodnom i kul-
turnom baštinom ovog područja. Prostor u 
dvorištu centra pogodan je za održavanje eko-
loških kampova.

Edukativne i staze zdravlja uređene su u 
Ravnom Selu, Zmajevu, Sirigu i Temerinu. Na 
ovim stazama su postavljene informativno-
edukativne table sa podacima o vrednostima 
Parka prirode „Jegrička“. Najzad, turistička 
ponuda edukativnog i ekoturizma upotpunje-

 ◼ Informativni centar Parka 
prirode „Jegrička“ [GF]

 ◼ Ekološko-edukativna staza 
kod Temerina [VS]

 ◼ Edukációs- és egészségös-
vény Temerinben  [VS]
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nyörű tájakat alkotnak, a legszebbeket Bács-
kában. 

Az állatvilág turisztikai vonzerejét ille-
tően az ornithofauna az első. A Jegricska je-
lentős madármegfigyelési (birdwatching) úti 
cél. Számos ritka és veszélyeztetett faj van itt 
jelen, és azt is mondhatjuk, hogy a Jegricska 
igazi menedék a madarak számára. 198 fajt 
tartanak itt nyilván , ebből 98 fészkelő, 62 át-
utazó, 23 téli vendég, 7 látogató, 8 pedig ritka 
vendég. A Jegricska országos szinten a kormos 
szerkő egyedüli fészekrakó helye (Chlidonias 
niger) és a második legnagyobb a fattyúszer-
kő (Chlidonias hybridus) esetében. Ezen fajok ko-
lóniái megtalálhatóak Boldogasszonyfalván 
(Gospođinci), Temerinben és a zsablyai halas-
tavon is. A vízimadarak legnagyobb koncent-
rációja a Bognár szállásnál látható, ahol récék, 
gémek és más fajokhoz tartozó madarak szá-
zai gyülekeznek. Az ornitológusok és a ma-
dárkedvelők alig várják a májustól június vé-

géig tartó időszakot, amikor megfigyelhetik a 
fattyúszerkő tojásait a tavirózsákon. 

Az oktatási- és ökoturisztikai fejlesztést a 
Jegricska Természeti Parkban szükséges turisz-
tikai infrastruktúra is szavatolja, amelyért a vé-
dett terület Kezelője a felelős. A folyó jobb part-
ján a Temerin- Óbecse (Bečej) úton levő híd 
mellett 2010 májusában nyílt meg a Természe-
ti Park információs központja. Zárt kiállítási 
és oktatási részlege van és egy fedett nyári osz-
tályterme. A központot azért hozták létre, hogy 
elősegítse a védett terület népszerűsítését, oda-
vonzza a turistákat, a jobb menedzselés céljából, 
valamint azért, hogy a látogatókat megismer-
tesse a terület természeti és kulturális örökségé-
vel. A központ udvarán található terület ökológi-
ai táborok megszervezésére alkalmas.

Edukációs- és egészségösvények létesül-
tek Sóvén (Ravno Selo), Ókéren (Zmajevo), 
Szőregen (Sirig) és Temerinben. Ezek men-
tén tájékoztató és oktató táblákat helyeztek el, 

 ◼ A Jegricska Természeti Park 
tájékoztatási központja [LL]

 ◼ Interpretacija prirodnih 
vrednosti [VS]

 ◼ A természeti értékek 
értelmezése [VS]
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na je uslugom katamarana Čigra, čija plovid-
bena ruta u dužini od 3,5 km, od Informativ-
nog centra do osmatračnice za ptice, prolazi 
kroz najlepše delove zaštićenog područja u re-
žimu zaštite II stepena. Katamaran je projek-
tovan tako da ostvaruje minimalan uticaj na 
životnu sredinu.

Turističke aktivnosti u Parku prirode „Je-
grička“ zasnivaju se na propisanim merama iz 
Odluke o njegovoj zaštiti i usklađene su sa re-

žimima zaštite. Očekuje se da će razvoj turiz-
ma biti unapređen kroz uspostavljanje novih 
mera zaštite, predloženih na osnovu najnovije 
Studije zaštite Parka prirode „Jegrička“. Prema 
ovom dokumentu jedna od osnovnih smernica 
za očuvanje i unapređenje prirodnih vrednosti 
je upravo razvoj turizma, a posebno ekoturiz-
ma. Podržava se i dalje uređenje punktova na-
menjenih prezentaciji, edukaciji i rekreaciji u 
zaštićenom području. Organizacija turističke 
delatnosti zavisi od režima zaštite. U području 
režima zaštite II stepena obezbeđuje se obeleža-
vanje edukativnih staza za prezentaciju prirod-
nih vrednosti, dok se istovremeno ograničava 
kapacitet prevoznog sredstva za turiste do 50 
mesta. U području režima zaštite III stepena obez-
beđuje se određivanje i uređenje prostora za tu-
rističke i sportsko-rekreativne aktivnosti i ure-
đenje obale za kupališta i ribolovna mesta.

Pored resursa za razvoj ekoturizma, koji je 
predodređen edukacijom o značaju, raznovr-
snosti i bogatstvu prirode, Jegrička ima i svoje 
sportsko-rekreativne turističke adute. Fino 
uređena peščana plaža u Žablju, sa suncobra-
nima i sportskim terenima, pravo je mesto za 
beg od tropskih letnjih temperatura. Onima 
koji traže veći izazov u odnosu s prirodom na 
raspolaganju su ribolovački reviri duž celog 
rečnog toka i to u Zmajevu, Sirigu, Temerinu, 
Gospođincima i Žablju.

Turističku ponudu Parka prirode upotpu-
njuju i kulturni sadržaji u naseljima oko Je-
gričke. S obzirom na njihovu brojnost i razno-
vrsnost moguće je formirati više turističkih 
itinerera. U prvom, a koji se nalazi u nizvod-
nom delu toka, okosnica ponude su zaštiće-
ni spomenici kulture u Čurugu, Žablju i Gos-
pođincima. Stara vetrenjača iz 1843. godine,u 
ulozi čuvara tradicije privređivanja na ovim 
prostorima, pravi je biser etnografije Čuruga. 
Ovde se nalazi i Srpska pravoslavna crkva Sve-
tog vaznesenja Gospodnjeg, monumentalna 
neoklasicistička građevina iz 1862. godine, u 

 ◼ Ulaz u Informativni centar 
Parka prirode „Jegrička“ [LL]

 ◼ A Jegricska Természeti Park 
tájékoztatási központjának 
bejárata [LL]

 ◼ Ekološko-edukativna staza 
kod Temerina [VS]

 ◼ A Jegricska Természeti Park 
tájékoztatási központja [VS]
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amelyeken a Jegricska értékeiről van szó. Az 
oktatási- és ökoturisztikai kínálatot az Infor-
mációs Központtól a madárlesig terjedő, 3,5 km 
hosszú hajózási útvonalon, a Čigra (Csér) kata-
marán bőviti. A hajó a II. osztályú védett terü-
let legszebb részein halad át. A katamarán kivi-
telezése minimalizálja a környezeti hatásokat.

A Jegricska Természeti Park turisztikai te-
vékenységei a Park védelméről szóló határo-
zatban előírt intézkedéseken alapulnak, és 
összhangban vannak a védelmi rendszerek-
kel. Várhatóan tovább a turizmus továbbb fej-
lődik majd a Jegricska Természetvédelmi Park 
legfrissebb tanulmányában javasolt új védelmi 
intézkedések bevezetésével. 

E dokumentum szerint a természeti ér-
tékek megőrzésére és állapotának javításá-
ra vonatkozó alapvető iránymutatások egyike 
a turizmus fejlesztése, különösen az ökotu-
rizmusé. Támogatást kapott a prezentációra, 
oktatásra és kikapcsolódására szolgáló pon-
tok további rendezése a védett területen. A tu-
risztikai tevékenységek szervezése a védelmi 
rendszer függvénye. A II. osztályú védelmi rend-
szer térségében a természeti értékek bemutatá-
sára oktatási ösvények kijelölését biztosítják, 
ugyanakkor a turisták közlekedési eszköze-
inek kapacitása 50 helyre korlátozzák. A III. 
osztályú védelmi rendszer térségében turisztikai, 
sport- és szabadidős tevékenységek kialakí-
tására és elrendezésére, valamint a fürdőhe-
lyek és halászterületek kialakítására biztosít-
ják a területet.

Az ökoturizmus fejlesztésének feltételei 
mellett, a Jegricskán lehetséges a sport- és rek-
reációs turizmus fejlesztése is.

A gyönyörű zsablyai homokos strand, 
napernyőkkel és sportpályákkal, a legjobb hely 
a trópusi nyári hőmérsékletek átvészelésére.

A komolyabb kihívásokat kedvelők számá-
ra a Jegricska tejes hosszán rendelkezésre áll-
nak horgászhelyek: Ókéren, Szőregen, Teme-
rinben, Boldogasszonyfalván és Zsablyán. 

A Természeti Park turisztikai ajánlata a 
Jegricska körüli települések kulturális tartal-
maival is kiegészül. Több turisztikai útvona-
lat lehetséges a tartalmak sokaságának és sok-
színűségének köszönhetően.

Az első ilyen útvonal a folyó alsó folyásán 
van: védett műemlékek Csúrogon, Zsablyán 
és Boldogasszonyfalván. Az 1843-ban épült 
csúrogi szélmalom etnográfiai gyöngyszem 
és az ipari hagyományok őrzője. Csúrogon 

 ◼ Osmatračnica za ptice [VS]

 ◼ Madárles [LL]
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kojoj je ikonostas oslikao čuveni slikar Đorđe 
Krstić. Sećanje na nesrećne događaje iz Dru-
gog svetskog rata čuva i Muzej žrtava racije. 
U centru susednog Žablja vekovima stoje ka-
tolička i pravoslavna crkva jedna pored druge, 
kao dokaz multikulturalnosti čitave ove regije.

U drugom tematskom itinereru je Teme-
rin sa svojim lokalnim nasleđem. Sećanje na 
nekadašnji život ljudi u ovom mestu oživlja-
va zavičajna kuća. Sagrađena je u XIX veku 
od naboja i do danas brižno čuva tradicio-
nalnu narodnu arhitekturu i baštinu mađar-
skog stanovništva. U njenim prostorijama je 
moguće iščitavati stranice lokalne etnografi-
je kroz razgledanje tradicionalnog pokućstva. 
Posebno značajni i interesantni predmeti su 
izloženi u prednjoj sobi i kuhinji. U centru Te-
merina je vredna pomena i obilaska prirod-
no-kulturna celina sačinjena od kaštela Sečen 
i parka u neposrednom okruženju. Ova dva 
važna objekta lokalne baštine, s kraja XVIII 
i početka XIX veka, zaštićena su kao kultur-
no dobro i spomenik prirode. Koliko je Teme-
rin povezan s Jegričkom dokazuje i održava-
nje više manifestacija posvećenih prirodi ove 
reke i tradiciji života ljudi na njenim obalama. 
Zatim, vrednu i lepu građevinu srpske crkve u 
Gospođincima, a u stilu bidermajera, obliko-
vali su i ukrašavali čuveni majstori i umetni-
ci tog vremena.

U uzvodnom delu toka i trećem itinereru 
kulturne ponude Jegričke nalaze se Despoto-
vo, Ravno Selo i Zmajevo. Preporuka za pose-
tu u Despotovu je i Srpska pravoslavna crkva 
Svetog Jovana preteče iz 1786. godine. Sagra-
đena je u raskošnom baroknom stilu. Ovo je i 
prilika da se svi ljubitelji crkvenog slikarstva 
upoznaju s delom znamenitog srpskog baro-
knog umetnika Jovana Isailovića Starijeg. U 
susednom Ravnom Selu, čiju vizuru ispisu-
ju brojne i lepo uređene kuće sa zabatima u 
stilu rustičnog baroka, pažnju privlači i novo-
sagrađena vetrenjača na samoj obali Jegričke. 
Zmajevo je, pored barokne srpske crkve iz 1793. 
godine, prepoznatljivo po nizovima lepih i ve-
likih kuća koje su gradili nekadašnji stanovni-
ci sela nemačke nacionalnosti. Najlepše među 
njima imaju zanimljivo stilizovane fasade u 
stilu secesije.

 ◼ Plaža na Jegrički  
kod Gospođinaca [LL]

 ◼ Strand a Jegricska partján 
Boldogasszonyfalva 
közelében  [LL]

 ◼ Vetrenjača u Čurugu  
iz 1843. godine [LL]

 ◼ A csúrogi  
szélmalom (1843.)  [LL]
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van az Úr mennybemenetele szerb ortodox 
templom is, egy monumentális neoklasz-
szicista építmény (1862), amelynek ikonosz-
tázát a híres Đorđe Krstić festette. A máso-
dik világháborús razzia áldozatainak emlékét 
őrző múzeum is Csúrogon van. A szomszédos 
Zsablya központjéban évszázadok óta egymás 
mellett áll a katolikus és az ortodox templom, 
bizonyítván a régió multikulturalizmusát. 

A másik tematikus útvonal Temerinről és 
a helyi hagyományokról szól. A Tájház őrzi a 
múlt emlékeit. A 19. században építették a ve-
rett falú házat. A magyar nép építészeti érté-
kének őrzője. Helyi néprajzi tárgyak és hagyo-
mányos bútorok tekinthetők meg. Különösen 
fontos és érdekes tárgyak láthatóak az előszo-
bában és a konyhában. Temerin központjában 
érdemes meglátogatni a 18. század végéről és 
a 19. század elejéről származó védett Széché-
nyi kastélyt és a közvetlen környezetében ta-
lálható parkot. Temerin és a Jegricska kapcso-
latát azok a rendezvények is erősítik, amelyek 
a folyó természeti szépségeiről és a partjain 
való élet hagyományairól szólnak. A bieder-
meier stílusú boldogasszonyfalvi szerb temp-
lom értékes és gyönyörű épületét akkori híres 
mesterek és művészek építették és díszítették.

A Jegricska felső folyásán, a harmadik tu-
risztikai útvonalon helyezkedik el Úriszen-
tiván, Sóvé és Ókér. Úriszentivánon ajánlott 
megtekinteni a Keresztelő Szt. Jánosról elne-
vezett szerb ortodox templomot, amely 1786-
ban épült gazdag barokk stílusban. Az egyhá-
zi festészet kedvelői megismerkedhetnek id. 
Jovan Isailović jeles szerb barokk művész al-
kotásaival. A szomszédos Sóvén számos rusz-
tikus barokk timpanonos ház áll még, a Jeg-
ricska partján pedig egy új szélmalom áll. 
Ókér az 1793-ban épült barokk szerb templom 
mellett a szép nagy házakról is ismert, ame-
lyet a falu egykori német lakosai építettek. A 
legszebbek homlokzatai a szecessziós stílus je-
gyeit viselik. 

A Jegricska körüli falvak határában szá-
mos szállás áll, ezek valaha a nehéz és dolgos 
élet jelképei voltak, ma viszont a vajdasági 
etnográfiia történelem poetikus kifejezésé-
nek számítanak. Sok turista éppen a szállá-
sok egyikén szeretné megélni a vadasági sík-

 ◼ Vetrenjača u Ravnom Selu  
 [LL]

 ◼ A sóvéi szélmalom [LL]

 ◼ Plaža na Jegrički  
kod Žablja [LL]

 ◼ Strand a Jegricska partján 
Zsablya közelében [LL]
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U atarima sela oko Jegričke razmešteni su 
brojni salaši, nekada simboli teškog i muko-
trpnog života ovdašnjih zemljoradnika, koji 
u novije vreme postaju deo poetičnog pogle-
da na etnografsku istoriju Vojvodine. Vero-
vatno da su ugostiteljstvo i turizam u tome 
bitno doprineli, pa veliki broj turista želi voj-
vođansku ravnicu da doživi upravo na nekom 
od salaša. Oko Jegričke ih je nekada bilo dale-
ko više nego što je to danas slučaj, a naročito u 
atarima Temerina i Žablja. Svaki od ovih pre-
ostalih je utkan posebno u pejzaž oko Jegrič-
ke i fragment je ukupnog nasleđa društvenog, 
kulturnog i poljoprivrednog razvoja cele ove 
regije. Neki od salaša se već nalaze u turistič-
koj ponudi. Pored tradicionalne ponude kuli-
narskih specijaliteta, ovde su glavni turistički 
aduti opuštanje, mir i posmatranje tradicio-
nalnog načina života.

Pravi biser turističke ponude su novootvo-
rene vinarije ili vinski salaši, koji čuvaju seća-
nje na nekadašnje prostrane vinograde duž 
obala Jegričke. Na novim vinogradima rastu 
unikatne sorte vinove loze kao što su Bačka, 
Panonija, Petra i Kosmopolita. Ukusna, vesela i 
živa vina, nude se turistima kao proizvod plod-
nog i bogatog vojvođanskog zemljišta. Najzad, 
ugostiteljska ponuda Jegričke zaokružena je 
tradicionalnim čardama na njenoj obali.

U sve složenijoj borbi za turiste, koja se 
odvija u savremenoj turističkoj areni, Jegrič-
ka ima jednu prednost. Ovo je pravo mesto 
za sve one koji žele da pobegnu od gužve sa-
vremenih turističkih centara i onih masovnih 
destinacija čije nas turističke kulise tek na 
trenutak ostavljaju bez daha. Jegrička nema 
uglancani turistički šarm nalik nekim dru-
gim destinacijama, ali zato ima srdačan pri-
stup s kojim može svakog posetioca da pri-
voli na razmišljanje o značaju i lepoti prirode. 
Ostaje i dilema da li je čoveku XXI veka, u 
vremenu poljuljane ekološke harmonije, puno 
više od toga i potrebno.

 ◼ Salaš na Jegrički  
kod Žablja [LL]

 ◼ Szállás a Jegricskán  
Zsablya közelében  [LL]

 ◼ Golf centar  
kod Crne ćuprije – Žabalj [LL]

 ◼ Golfközpont a Fekete hídnál 
(Crne ćuprija) – Zsablya   [LL]
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 ◼ Restoran "Moja Čarda" na 
Jegrički kod Temerina [VS]

 ◼ Az Én Csárdám (Moja 
Čarda) Étterem a Jegricskán 
Temerin közelében  [VS]

 ◼ Spomenik prirode  
Stari park u Temerinu [VS]

 ◼ Temerin: Öreg Park 
Természeti Műemlék [VS]

ságot, ami feltehetően a vendéglátóiparnak 
és a turizmusnak tudható be. Valaha, főleg 
Temerin és Zsablya környékén, sokkal több 
volt a szállás a Jegricska körül mint manap-
ság. 

A megmaradt szállások a Jegricska-meni 
táj szerves részét képezik és a régió társadal-
mi, kulturális és mezőgazdasági örökségének 
töredékét. Egyesek már a turisztikai kíná-
latban is szerepelnek. A kulináris finomsá-
gok hagyományos kínálatán kívül a pihenés, a 
béke és a hagyományos életforma megfigyelé-
se miatt jönnek ide turisták.

Az idegenforgalmi kínálat igazi gyöngy-
szemei az újonnan megnyílt pincészetek vagy 
szállási borgazdaságok, amelyek emlékeztet-
nek arra, hogy valaha a Jegricska partja men-
tén nagy szőlőültetvények voltak. Az új ültet-
vényekben egyedülálló szőlőfajták fejlődnek 
ki, mint például a Bácska (Bačka), a Pannónia 
(Panonija), a Petra és a Kosmopolit. Ízletes, 
vidám és élettel teli borokat kínálnak a turis-
táknak, a termékeny és gazdag vajdasági föl-
dekről.

Végül a Jegricska vendéglátó kínálatához 
tartoznak a hagyományos folyóparti csárdák 
is, melyeket hagyományos partmenti házak 
vesznek körül.

A modern idegenforgalmi arénában egyre 
összetettebb a turistákért folytatott küzde-
lem, ám a Jegricskának van egy előnye. Ez az 
igazi hely azok számára, akik el akarnak me-
nekülni a csupán pillanatnyi élményeket kí-
náló modern idegenforgalmi központoktól. A 
Jegricska nem rendelkezik olyan csodálatos 
turisztikai vonzerővel, mint más célpontok, 
de a szívélyes fogadtatás minden látogatót 
meggyőzhet arról, hogy elmerüljön a termé-
szet szépségeiben. Egy dilemma továbbra is 
fennáll, hogy a 21. század embere számára, 
a megbomlott ökológiai harmónia korában, 
egyáltalán szükség van-e ennél sokkal több-
re?
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Proleće

Prolećne kulise pejzaža na Jegričkoj otkrivaju neke od njenih 
najlepših boja. U daljini vire krošnje raznovrsnih stabala u svim 
nijansama zelene, dok još uvek požutela trska ističe kako ova 
prolećna geneza ima vlastiti kalendar za svaki od prirodnih lo-
kaliteta. Ovo je vreme velikog buđenja i novog početka, u kome 
vrste pokušavaju da se izbore za svoju poziciju i pravo mesto, a 
posebno ukoliko je ono obasjano prvim toplim prolećnim sun-
cem. Na nekoj od staza duž reke se pojavljuju prvi izletnici – po-
štovaoci prirode, a kako proleće otpočne da se preobražava u leto 
biće ih sve više.

Iskonska slika akvatorije Jegričke je poput umetničkog 
akvarela dobila svoju punu lepotu. Beli oblaci se odslikava-
ju o plavu površinu rečne vode, a na obližnjem starom i deli-
mično potopljenom stablu se sunčaju barske kornjače. Na svaki, 
pa i gotovo jedva primetan šum one će vešto skliznuti u vodu, 
a zatim se uputiti dalje do svog zaklona od guste rečno-bar-
ske vegetacije. Mlade belouške na isti taj šum u begu šaraju 
mirnu rečnu vodu poput povetarca, dok prava simfonija oliče-
na u onomatopeji kreketa žaba uverljivo nameće mišljenje da 
je ovo samo njihovo carstvo. Ptice na svoj način vladaju ovom 
istom slikom. Pre ili kasnije one preleću Jegričku, zatim izle-
ću na svaku potencijalnu opasnost iz tršćaka I najzad jer, poput 
pataka, plivaju maticom reke, odnosno dalje od svake opasno-
sti koja vreba s obale.

Nešto dalje od lokalnih puteva, na najvišem podijumu 
osmatračnice za ptice, tišinu remeti tek blagi zvižduk proleć-
nog vetra, koji će na rečnoj površini stvoriti beskrajan niz ne-
preglednih i sitnih talasa. Fizička granica ove neumorne igre 
su tršćaci na obali, još uvek umotani u žute jesenje nijanse. Na 
njih se dovezuje jarka zelena boja pšenice na obližnjim njiva-
ma, koja skoro da dolazi do rečne obale i tako nadmoćno govo-
ri o čovekovom prisustvu na rubu ovog dragocenog ekosistema.

Četiri priče U slikama godišnjih doba

 ◼ "Božiji" (krepuskularni) zraci prodiru kroz prolećne stratokumuluse 
iznad Jegričke nizvodno od Žablja [LL]
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Négy képes történet az évszakokról 

Tavasz

A Jegricska körüli táj tavaszi tájképei a legszebb színeket tárják 
fel. A távolban zöld színárnyalatokban pompáznak a lombkoro-
nák forrása, miközben még mindig sárga nád, azt bizonyítva, 
hogy a tavaszi teremtésnek saját naptára van minden egyes ter-
mészeti helyszínre. Ez a nagy ébredés és az új kezdet ideje, ami-
kor a fajok megpróbálják megtalálni helyüket, különösen, ha a 
helyet az első tavaszi napsütés melegíti. A folyó mentén megje-
lennek az első túrázók - a természet szerelmesei, és egyre többen 
lesznek ahogy a tavasz nyárba fordul.

A Jegricska akvatóriumának ősi képe, mint egy művészi ak-
varell, teljes szépségében pompázik. Fehér felhők tükröződnek 
a folyó kék felszínén, és a közeli, elsüllyedt fatörzseken mocsári 
teknősök sütkéreznek. Minden, még az alig észrevehető zaj ese-
tén is ügyesen a vízbe menekülnek, majd tévoznak a sűrű folyó-
parti növényzetből álló menedékükre. A vízisiklók ugyanerre a 
zajra szélsebesen siklanak a nyugodt vízfelületen, miközben a 
békák szimfóniája azt üzeni, hogy ez csakis az ő birodalmuk. A 
madarak maguk módján uralják a tájat. Előbb-utóbb átrepül-
nek a Jegricska fölött, majd minden potenciális veszély eseté-
ben kiszállnak a nádasból végül pedig, mint a kacsák, elúsznak, 
hogy távol maradjanak a part menti veszélyektől.

Kissé távolabb a helyi utaktól, a madárles legmagasabb 
szintjén, a csendet csak a tavaszi szél enyhe füttye zavarja meg, 
és borzolja a folyóvizet. Ennek a fáradhatatlan játéknak a fizi-
kai határa a part menti nádas, még mindig az ősz sárga színe-
iben van. A közeli mezőkön zöldel a búza, szinte a folyó partjá-
ra is eljut, ami már az ember jelenlétéről szól az ökoszisztéma 
szélén.

 ◼ "Isteni" (krepuszkuláris) sugarak hatolnak át a sztratokumuluszo-
kon a Jegricska fölött, Zsablyától folyás irányában lefelé  [LL]
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 ◼ Još uvek žuta trska i mlada pšenica... [VS]
 ◼ Még sárga a nád és zöld a búza... [VS]

 ◼ ... da bi šest nedelja kasnije trska i pšenica zamenili boje [LL]
 ◼ ... másfél hónappal később megtörténik a színcsere [LL]

 ◼ Beli lokvanj – perla u prolećnom nakitu Jegričke [LL]
 ◼ Fehér tavirózsa – a Jegricska tavaszi ékesssége [LL]

 ◼ Prolećno buđenje i bujanje tršćaka [LL]
 ◼ A nádas tavaszi ébredése [LL]
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 ◼ ... da bi šest nedelja kasnije trska i pšenica zamenili boje [LL]
 ◼ ... másfél hónappal később megtörténik a színcsere [LL]

 ◼ Iz ptičije perspektive je najočigledniji uticaj čoveka na ekosistem [GF]
 ◼ Madártávlatból látható leginkább az ökoszisztémára gyakorolt emberi hatás [GF]

 ◼ Priroda u svetlim, prolećnim, nijansama zelene [LL]
 ◼ A természet a tavasz világoszöld árnyalataiban pompázik [LL]

 ◼ Beli lokvanj – perla u prolećnom nakitu Jegričke [LL]
 ◼ Fehér tavirózsa – a Jegricska tavaszi ékesssége [LL]
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Leto

Prijatno topli prolećni dani postaće tropski 
već na samom početku leta. Visok nivo osun-
čanosti, visoke temperature i pojačana ispara-
vanja daju novi karakter ovom vlažnom stani-
štu. Svaka pomisao na sve toplija leta povlači 
za sobom i razmišljanja o budućnosti zaštiće-
nih akvatičnih ekosistema u XXI veku, koje je 
već uveliko u sferi globalnih klimatskih prome-
na. Svetlozelene nijanse proleća ustuknule su 
pred tamnijim letnjim nijansama zelene, koje 
potpuno osvajaju pejzaž zahvaljujući topolama 
i drugoj vegetaciji na obali. Ujednačeni kolorit 
oplemenjuju žuti tepisi lokvanjića na akvatori-
ji, od kojih su oni nizvodno od Žablja posebno 
važni, ali i privlačni oku posmatrača iz nekog 
obližnjeg čamca. Ovaj i drugi vidovi plutajuće 
vegetacije značajno su utočište za ptice, koje i 
tokom leta suvereno vladaju Jegričkom. Čitava 
jata, karakterističnih vrsta za Park prirode, kao 
da se vrtoglavo nadmeću u istrajnom i neumor-
nom nadletanju. Po ko zna koji put ovaj prizor 
ostavlja bez daha i razvija osećaj beskrajnog po-
štovanja prema prirodi. Letnja sparina natera-
la je stanovnike obližnjih naselja da osveženje 
potraže na obali reke. Još od ranih jutarnjih 
sati ušuškani u gustu trsku, na potezu izme-
đu Temerina i Gospođinaca, ribolovci čekaju 
svoj pravi momenat. Kako dan odmiče, a tem-
perature rastu, tako ljubitelji Jegričke osvajaju 
i hlad ispod trščanih suncobrana na peščanim 
plažama. Ovaj pravi i iskonski panonski užitak 
na obali reke, u zaštićenom području, ne samo 
da je beg od letnjih vrelina, nego je i povod za 
dodatna razmišljanja o sadržajnijoj turističkoj 
ponudi na koju Jegrička još uvek čeka.

 ◼ Početak leta često ukrašavaju kumulusi, vesnici lepog vremena [LL]
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Nyár

A kellemes meleg tavaszi napok már a nyár 
elején trópusivá válnak. Az erős napsütés, a 
magas hőmérséklet és a megnövekedett párol-
gás megváltoztatják e vizes élőhely jellegét. Az 
egyre melegebb nyarak miatt felmerül a kér-
dés, hogy mi lesz a 21. században a védett vízi 
ökoszisztémákkal,így eljutunk a globális ég-
hajlatváltozás problémájához.

A tavaszi világoszöld árnyalatok meghát-
ráltak a sötétebb zöld nyári árnyalatok előtt, 
amelyek teljesen uralják a tájat a nyárfák és 
más parti növényzet által. A tündérfátyol 
sárga szőnyege a vízfelületen kitűnően illesz-
kedik a tájba. Különösen fontosak a Zsablyától 
lefelé levők, ugyanakkor vonzó látványt nyúj-
tanak a közeli csónakban ülőknek is. Az úszó 
növényzet ugyanis menedéket nyújt a mada-
raknak, amelyek a nyár folyamán szuverén 
uralkodnak Jegricskán.

Egész madárrajok, a Természeti Park jel-
legzetes fajai, repülnek kitartóan és fárad-
hatatlanul. Ez a jelenet sokadszorra is léleg-
zetelállító, és előhozza a természet végtelen 
tiszteletének érzését.

A fülledt melegben a közeli települések 
lakói kijöttek felfrissülni a folyó partján. A 
kora reggeli óráktól, a Temerin és Boldogasz-
szonyfalva (Gospođinci) közötti szakaszon, a 
sűrű nádban ülő horgászok a megfelelő pilla-
natra várnak. Ahogy múlik a nap és nő a hő-
mérséklet, a Jegricska kedvelői elfoglalják a 
nádból készült napernyők alatti területeket 
a homokos strandokon. Ez a valódi és igazi 
pannon élvezet a folyó partján, egy védett te-
rületen, nemcsak menekvés a nyári hőségtől, 
hanem további ref lexiókra is okot ad, hiszen 
a Jegricska még vár a tartalmasabb turisztikai 
kínálatra.

 ◼ A kumuluszok gyakran a koranyári ég díszei, jelzik a jó időt [LL]
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 ◼ Julsko sunce obasjava Jegričku kod Temerina [GF]
 ◼ A júliusi napsütés bearanyozza a Jegricskát Temerinnél [GF]

 ◼ Letnje vremenske prilike pogoduju lokvanjiću [LL]
 ◼ A nyár kedvez a tündérfátyolhínárnak [LL]

 ◼ Osveženje u vrelim letnjim danima na žabaljskoj plaži [LL]
 ◼ A zsablyai strand jelentheti a felfrissülést a forróságban [LL]

 ◼ Čamci na podnevnoj pripeci kod žabaljske ustave [LL]
 ◼ Csónakok a délutáni kánikulában a zsablyai gátnál [LL]
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 ◼ Letnje vremenske prilike pogoduju lokvanjiću [LL]
 ◼ A nyár kedvez a tündérfátyolhínárnak [LL]

 ◼ Pozni letnji vetrovi najavljuju jesen [LL]
 ◼ Pozni letnji vetrovi najavljuju jesen [LL]

 ◼ Nogu pred nogu po letnjoj vrućini – tor sa ovcama kod Despotova [LL]
 ◼ Lépésenként a kánikulában - akol birkákkal Úriszentivánnál [LL]

 ◼ Osveženje u vrelim letnjim danima na žabaljskoj plaži [LL]
 ◼ A zsablyai strand jelentheti a felfrissülést a forróságban [LL]
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Jesen

Prelazak leta u jesen nekako je blag i tih. Dani 
su još uvek dugi i topli. U osunčanom okto-
bru presijavaju se, obasjani suncem, savrše-
no žuti listovi na stablima topole duž obale. U 
isto vreme trska poprima svoju nijansu žute. 
Tako jesen svojim koloritom polako ali sigur-
no menja ovaj zaštićeni predeo. Početak jese-
ni još uvek je daleko od sivila sumornih kišnih 
dana na njenom završetku. Suprotno tišini 
što obuzima preobražaj predeonih boja, ptice, 
koje se već uveliko spremaju za seobu, unose 
u taj isti predeo poseban žagor. Ovo je pom-
pezna i snažna najava jednog novog prirodnog 
ciklusa. Neke od tih ptica, kao senica, grmuša 
i zviždak, dolazeći iz drugih udaljenijih kraje-
va, koriste Jegričku kao fragment selidbenog 
koridora. Tako je zaštićeno područje, osim što 
je od posebnog značaja za barske ptice, pružilo 
svoje utočište i nekim drugim vrstama. Kako 
jesen odmiče, tako i dani postaju sve kraći, a 
jutarnje jesenje izmaglice kao da najavljuju sve 
izrazitije promene koje će uskoro zadesiti ovo 
prostranstvo. 

Čovek na obodu Jegričke prati ovaj ritam 
na svoj način i poljoprivrednim radovima uo-
bičajenim za jesen obezbeđuje sebi opstanak na 
ovim prostorima. Polja će uskoro ostati ogolje-
na sve do proleća, što posebno ističe prašnja-
ve poljske puteve do nekog od brojnih salaša. 
Život se ovde odvija tiho i mirno, u saglasnosti 
sa prirodom i potpuno suprotno od ritma koji je 
osvojio velike gradove.

 ◼ Pastoralni pejzaž kraj Jegričke nijansiran jesenjim bojama [LL]
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Ősz

Az őszbe való átmenet valahogy enyhe és 
csendes. A napok még mindig hosszúak és 
melegek. A napsütéses októberi napokon tö-
kéletesen sárga nyárfalevelekre süt a nap. 
Ugyanakkor a nád felveszi saját sárga árnya-
latát. Így az őszi színek a lassan, de biztosan 
megváltoztatják ezt a védett tájat. Az ősz kez-
dete még messze van a szomorú esős napok 
szürkeségétől. A színek átalakulása csendben 
történik, ám a madarak, amelyek már nagy-
részt felkészülnek a költözésre sajátos moraj-
jal töltik be a tájat. Ez egy új természeti ciklus 
pompás és erőteljes bejelentése. Egyes fajok, 
mint például a cinegék, a poszáták és a csilp-
csalpfüzike, amelyek távolról érkeznek ide, a 
Jegricskát a költözési folyosójuk részének tart-
ják. 

Így a védett terület, amellett, hogy különös 
jelentőséggel bír a tavi madarak számára, biz-
tosította a menedéket más fajták számára is. 
A napok egyre rövidebbek lesznek, és a regge-
li őszi köd, úgy tűnik, egyre erőteljesebb vál-
tozásokat jelez, amelyek elérik ezt a térséget.

A Jegricska peremén az ember a saját mód-
ján követi ezt a ritmust, és az ősszel szokásos 
mezőgazdasági munkákkal túlélést biztosít 
magának ezen a területen. A mezők hamaro-
san pőrék lesznek és ilyenek maradnak a tava-
szig, ami különösen kiemeli a szállásokig ve-
zető poros mezei utakat. Az élet itt csendesen 
és békésen zajlik, összhangban a természettel, 
és teljesen ellentétes a nagyvárosok ritmusá-
val.

 ◼ Pasztorális tájkép őszi színekben a Jegricska mentén [LL]
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 ◼ Kukuruzi su spremni za berbu, dok se žabaljske crkve elegancijom nadmeću sa labudovima [LL]
 ◼ A kukorica készen áll a betakarításra, a templomok eleganciája pedig a a hattyúkéval vetekszik [LL]

 ◼ Kampanja šećerne repe u žabaljskoj šećerani AD Šajkaška [LL]
 ◼ A cukoripari kampány a Šajkaška Rt. zsablyai cukorgyárban [LL]

 ◼ Pozna jesen – priroda se sprema za zimski san [LL]
 ◼ Késő ősz – a természet téli álomra készül [LL]

 ◼ „Jesen stiže, dunjo moja, jesen rana” – berba dunja pokraj Jegričke – „za kitnikez i slatko” [LL]
 ◼ Itt van az ősz, itt van ujra” – birsalma szedése a Jegricska partján – birsalmasajt és birsalmalekvár [LL]
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 ◼ JOŠ UVEK MOMAK [LL]
Kada se nađete u panonskom ataru, to vam je kao 
da ste na pučini. Retko koga možete sresti, a kada 
ga sretnete, odnosi postaju čistiji i iskreniji nego 
oni u selu, ili gradu. 

Tako sam, blizu Žablja, na desnoj obali Jegrič-
ke, sreo Peru. Ima dosta godina, a opet, otac mu 
komotno mogu biti. Neoženjen je. Kaže da u nje-
govoj ulici ima njih 18, što žena, što muškaraca koji 
nisu u braku. 

I salaš ima. Na njemu je svaki dan. Bavi se po-
ljoprivredom, zajedno sa roditeljima. Nije mi re-
kao koliko krava ima. Iako nije sujeveran, kaže da 
ne valja reći njihov broj, niti ih brojati. 

U čobanskom poslu mu pomažu dva pulina i 
ženka nemačkog ovčara. Za nju kaže da mu je de-
sna ruka. Morao joj je skratiti prednje zube, jer voli 
da "gricka" kravlje repove. Gledam je kako radi sa 
stokom i zaključujem da je krajnje revnosna. 

Nekoliko puta mi je napomenuo kako je priro-
da ovde prelepa. Uživa u tome. Dok smo pričali, sti-
gla je i potvrda njegovih reči. Dva labuda preletoše 
preko stada krava, dok u backgroundu teče Jegrič-
ka. Još uvek se nerviram što to nisam "slikom zabe-
ležio".

 ◼ MÉG MINDIG LEGÉNY [LL]
A pannon határ olyan mint a nyílt tenger. Ritkán 
találkozol emberrel, de amikor igen, akkor az egy-
másközti viszony tisztább és őszintébb, mint a fa-
luban vagy városban. 

Így találkoztam Zsablya közelében, a Jegrics-
ka partján, Péróval. Elég idős, ám az apja lehetnék. 
Nem nős. Azt mondja, az utcájában összesen 18-an 
vannak, férfiak és nők, akik nem házasok. 

Még szállása is van. Mezőgazdasággal foglalko-
zik, éppúgy, mint a szülei. Nem mondta, hány te-
hene van. Habár nem babonás, azt mondja, nem 
jó őket számolgatni, vagy a számukat kimondani. 
Gulyás, két pulija és egy németjuhász szukája van. 
Ez utóbbi a jobbkeze. Le kellett „faragnia” a fogait, 
mert szerette rágcsálni a tehenek farkát. Figyelem, 
igencsak buzgó. 

Többször is fontosnak találta közölni, hogy gyö-
nyörű itt a természet. Élvezi. Miközben beszélge-
tünk, megerősítést nyertek a szavai. Két hattyú át-
repült a csorda fölött, a háttérben pedig a Jegricska 
folydogált. Még mindig bosszankodom, amiért 
nem örökítettem ezt meg. 

 ◼ Kampanja šećerne repe u žabaljskoj šećerani AD Šajkaška [LL]
 ◼ A cukoripari kampány a Šajkaška Rt. zsablyai cukorgyárban [LL]

 ◼ Pozna jesen – priroda se sprema za zimski san [LL]
 ◼ Késő ősz – a természet téli álomra készül [LL]
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Zima

Prohladna jesenja jutra, koja su već uveliko za-
boravila miholjsko leto, polako će utonuti u du-
boku i izrazito hladnu zimu. Temperature vaz-
duha i dalje padaju, dani su sve kraći, a neki u 
svojoj tami kao da su se razvili i bez svitanja. 
Jegrička je dobila svoju ledenu koru, drveće 
na obali je posuto injem, a metlice na trskama 
se povijaju na oštrom panonskom vetru. Ovu 
zimsku sliku povremeno pokriva gusta i nego-
stoljubiva magla. 

Sunčani zimski dani donose potpuno dru-
gačiju sliku koja se, makar po svojoj bistrini i 
oštrini, može porediti sa snagom onih proleć-
nih. Obilje vegetacije više ne skriva i ne skre-
će pogled s obližnjih salaša i nešto udaljenijih 
zvonika seoskih crkava. Oni su u ovoj svepri-
sutnoj zaleđenoj hladnoći samouvereni sve-
doci prave ravničarske zime. Beskrajno belo 
prostranstvo, baš na nagibu koji označava po-
četak korita Jegričke, iznedrilo je najlepše voj-
vođanske ikebane u vidu sporadičnih snopova 
trske. Premda se čini beživotnom, ovako suva 
i požutela, ona na finoj beloj pozadini stameno 
prkosi prolaznosti, sve dok sa dolaskom prole-
ća ne ustupi mesto životnijim zelenim stablji-
kama. Sve izgleda smireno, jednostavno i sve 
se cakli na hladnom i oštrom zimskom suncu.

Ovaj naizgled pust pejzaž zavarava po-
smatrača, jer se obilje divljeg sveta iz prethod-
nih godišnjih doba tek sakrilo. Dobro zaklo-
njene od negostoljubivih vremenskih uslova 
brojne vrste, poput kornjača koje su se baška-
rile na prolećnom suncu, u dubokom zimskom 
snu i pod zemljom čekaju vesnike proleća. 
Samo su labudovi neustrašivi dok skupljenih 
tela leže na ledom okovanoj akvatoriji Jegrič-
ke. Tako sklupčani čekaju trenutak kada će se 
svojim vazdušnim putanjama otisnuti do neke 
druge rečice, jezera ili bare, na tragu linijskih 
putanja života koje prirodnjaci zovu ekološ-
kim koridorom.  ◼ Zimski obrisi Jegričke se prepoznaju po trsci [LL]
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Tél

A hűvös őszi reggelek, amelyek már nagyrészt 
elfelejtették a vénasszonyok nyarát, lassan be-
lesüppednek majd a mély, igen hideg télbe. A 
levegő hőmérséklete tovább csökken, a napok 
rövidebbek, és néha úgy tűnik, hogy a nap fel 
sem kelt. A Jegricska megkapta a jeges kérgét, 
a parton lévő fákat zúzmara borítja, a nádat az 
éles pannon szél hajlítgatja. A téli képet néha 
vastag és barátságtalan köd borítja.

A napsütéses téli napok teljesen más képet 
hoznak, amely legalább a tisztaság és az éles-
ség szempontjából is összehasonlítható a ta-
vasziak erejével. A növényrengeteg immár 
nem rejti el a közeli szállásokat és a vidéki 
templomok kissé távolabb levő harangtornya-
it. Ők magabiztos tanúi az igazi síksági télnek 
ebben a mindenütt jelenlévő, fagyos hidegben. 
A végtelen fehér terület, pontosan a Jegricska 
medrét jelölő lejtőn gyönyörű vajdasági ikeba-
nát hozott létre nádkévékből. Habár élettelen-
nek tűnik, hisz száraz és sárga, a finom fehér 
háttéren állhatatosan küzd az elmúlás ellen, 
míg a tavasz érkezésével átadja helyét a zöld 
hajtásoknak. Minden nyugodtnak, egyszerű-
nek tűnik és minden fénylik a hideg és éles téli 
napsütésben.

Ez a látszólag elhagyatott táj megtéveszti 
a szemlélőt, mert a korábbi évek vadvilágának 
bősége csupán elrejtőzött. A tavaszi napsütés-
ben sütkérező teknősök most mély téli álom-
ban vannak és a föld alatt várják a tavasz hírét. 
Csak a hattyúk merészek, amint összekuporo-
dott testtel a Jegricska jégpáncélján fekszenek. 
Várnak a pillanatra, amikor légi utaikon egy 
másik folyóba vagy tóba repülhetnek, életút-
juk nyomvonalán, amelyet a természettudó-
sok ökológiai folyosónak neveznek.

 ◼ A Jegricska télen: a nádasok dominálnak [LL]
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 ◼ Velike bele čaplje brže su od fotografa, dok je crnim liskama previše hladno za trčanje po vodi  [LL]
 ◼ A nagy kócsag gyorsabb a fényképésznél, a szárcsák viszont túlságosan fáznak ahhoz, hogy a vízen szaladgáljanak  [LL]

 ◼ Metlice trske posute injem [LL]
 ◼ Bederesedett a nád [LL]

 ◼ Salaš pod snegom u okolini Žablja [GF]
 ◼ Szállás a hóban Zsablya közelében [GF]

 ◼ Iz predostrožnosti, led je razbijen po sredini toka kako ne bi potpuno okovao Jegričku [LL]
 ◼ Elővigyázatosság: a jeget feltörték a folyó közepén, nehogy foságba ejtse a Jegricskát [LL]



139A Jegricska természeti park

 ◼ Okovani labudovi na -18 ºC [LL]
 ◼ Hattyúk a jégen -18 fokon [LL]

 ◼ Metlice trske posute injem [LL]
 ◼ Bederesedett a nád [LL]

 ◼ Pecaroši će morati sačekati proleće – Komercijalni revir Jegrička [LL]
 ◼ A horgászoknak várniuk kell tavaszig – horgászhely a Jegricskán [LL]

 ◼ Salaš pod snegom u okolini Žablja [GF]
 ◼ Szállás a hóban Zsablya közelében [GF]
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Najrevnosniji posetioci Par-
ka prirode Jegrička su pe-
caroši. Možete ih videti na 
obalama Jegričke u bilo koje 
doba dana ili godine. Naći 
će najneverovatnija mesta 
da zabace udicu, sve u cilju 
uspešnog ribolova. Istovre-
meno, na obalama Jegričke 
nalaze opuštajući mir i iskon-
sku vezu sa prirodom. Na ne-
koliko lokacija duž Jegričke 
postoje ribolovna mesta pri-
lagođena za ove ljubitelje 
prirode. Kod Žablja je to Ko-
mercijalni revir Jegrička, dok 
se na drugim lokacijama ri-
bolovci snalaze gradeći ribo-
lovne kućice (svojevrsne so-
jenice) i mola. [LL]

A Jegricska Természeti Park 
legszorgalmasabb látogatói 
a horgászok. Napszaktól és 
évszaktól függetlenül a par-
ton vannak. Ott is megjelen-
nek, ahol a legkevésbé sem 
számítanánk rájuk. Csak az 
érdekli őket, hogy legyen ka-
pásuk. Ugyanakkor a Jegrics-
ka partjain megtalálják bé-
kéjüket és a kapcsolatot a 
természettel. A folyó men-
tén több hely is van, ahol a 
természet e szerelmesei hó-
dolhatnak szenvedélyüknek. 
Zsablyánál külön horgászte-
rület létezik, más helyeken 
viszont feltalálják magukat 
és kunyhókat, stégeket épí-
tenek. [LL]

PECAROŠI

HORGÁSZOK 
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Kurca kanal se nalazi u jugoistočnom delu Republike Mađarske. Proteže se manje ili više pa-
ralelno sa Tisom i to istočno od toka ove reke. Posmatrano iz ugla administrativne pode-
le, prema rasporedu naseljenih mesta, Kurca kanal pripada sledećim naseljima: Mindsent, 

Segvar, Mađarteš i teritoriji grada Senteš. Kanal sa neposrednom okolinom najjednostavnije se 
može opisati kao predeo tipičan za južne krajeve Panonske nizije, kome su velike reke, sa svojim 
meandrima i manjim meliorativnim kanalima, dale osnovne prirodne i kulturne odlike. Izgrad-
nja kanala je otpočela između 1894. i 1898. godine. Zatim su regulacije nastavljene, do konačnog 
izgleda koji kanal sada ima, u vremenskim intervalima 1903-1904, 1926-1928. i 1964-1968. Ukupna 
površina sliva Kurca kanala danas iznosi 139,2 km2.

Morfologija čitavog terena ima tenden-
ciju blagog spuštanja prema Tisi. Apsolut-
ne nadmorske visine, u zavisnosti od položa-
ja terena kroz koji kanal prolazi, variraju od 
82 do 89 m. Reljef je pretežno oblikovan f lu-
vijalnim aktivnostima Tise i nešto udaljeni-
jih Kereša i Moriša, što se prostorno očituje 
i u zapletenoj mreži napuštenih rečnih toko-
va. Upravo oni su u vidu brojnih mrtvaja naj-
zastupljeniji oblik mikroreljefa. Nakon toga, 
ovde se mogu uočiti i oblici nastali pod uti-
cajem eolske aktivnosti. Ovakav teren pre-
krivaju raznovrsna zemljišta. Najzastuplje-
nija su ritska zemljišta na područjima koja 
su plavljena ili su to nekada bila, zatim livad-
ski černozem na rečnim terasama, a na nešto 
udaljenijim područjima i zaslanjena zemlji-
šta poput solonjeca. 

Dužina kanala iznosi 39,352 km. Njego-
va funkcija je prvenstveno sadržana u odvod-
njavanju unutrašnjih voda, dok je sekundarna 
namena rekreativno-ribolovnog i turističkog 
karaktera. Kanal se na svojoj ukupnoj dužini 
može podeliti u tri deonice: 

• deonica Mindsent dužine 19,097 km (ušće 
– ustava Albertčeshaz – ustava Talom), gde 
je prosečna širina 68 m, a vodena površi-
na 117 ha.

• deonica Talom dužine 11,5 km (ustava 
Talom – ustava Zuhogo), gde je prosečna 
širina 60 m, a vodena površina 69 ha i

• deonica Zuhogo dužine 8,755 km (usta-
va Zuhogo – ustava Gornja Kurca), gde je 
prosečna širina 61 m, dok je vodena povr-
šina gotovo identična kao i u slučaju deo-
nice Talom.

Kanali povezani sa glavnim kanalom 
Kurca, koji je okosnica sliva, imaju veoma 
važnu ulogu u podmirivanju potreba za 
vodom na ovom području, kao i u odvođenju 
suvišnih unutrašnjih voda u rano proleće. Ovi 
kanali dvojne namene izgrađeni tako što su 
iskorišćene pogodnosti terena u napuštenim 
koritima nekadašnjih reka i rečica. Važniji ka-
nali povezani sa glavnim kanalom Kurca su: 
Glavni kanal Veker er, Glavni kanal Korođ er i 
Glavni kanal Ludaš er. Svaki od ova tri kanala 

KUrca kanal
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KUrca-csatorna 

A Kurca-csatorna Magyarország délkeleti részén található. Többé-kevésbé párhuzamosan 
halad a Tiszával, a folyótól keletre. Közigazgatási szempontból, a lakott települések el-
helyezkedése szerint, a Kurca-csatorna a következő településekhez tartozik: Mindszent, 

Szegvár és Magyartés, továbbá Szentes város területe. A csatorna és közvetlen környezete a leg-
egyszerűbben úgy jellemezhető, hogy a Pannon-síkság déli részeinek tipikus tájáról van szó, 
amelynek alapvető természeti és kulturális jellemzőit a nagy folyók, azok meanderei és a kisebb 
melioratív csatornák határozzák meg. A csatorna építése 1894 és 1898 között kezdődött. A sza-
bályozások folytatódtak, 1903 és 1904, továbbá 1926 és 1928, valamint 1964 és 1968 között, amikor 
a csatorna elnyerte mai kinézetét. A Kurca-csatorna vízgyűjtőjének teljes felszíne ma 139,2 km2.

A terep morfológiája enyhén lejt a Tisza felé. 
Az abszolút tengerszint feletti magasság, attól 
függően, hogy a csatorna milyen terepen halad 
át, 82 és 89 méter között változik. A domborza-
tot elsősorban a Tisza f luviális tevékenységei és 
a távolabbi Körös és Maros alkotják, ami az el-
hagyott folyómedrek kusza hálózatában követ-
hető nyomon. A holtágak a leggyakoribb mik-
rodomborzati formák. Eolikus tevékenység 
által létrehozott formák is megfigyelhetők. Az 
ilyen területeket különböző összetételű talajok 
fedik le. A leggyakoribbak a réti talajok, ame-
lyek víz alá kerültek vagy valaha azok voltak, 
majd a mezei csernozjom a folyóteraszokon, a 
kissé távolabb eső területeken pedig a szikes ta-
lajok, mint például a szolonyec.

A csatorna hossza 39,352 km. Funkciója el-
sősorban a belvizek elvezetése, másodsorban 
pedig a szabadidős horgászat és a turizmus. A 
csatorna három szelvényre osztható:
• Mindszenti szelvény 19,097 km hosszú (tor-

kolat - Albertcsőszházi tiltó – Talomi tiltó), 
átlagosan 68 m széles, 117 ha vízfelületű. 

• Talomi szelvény 11,5 km hosszú (Talomi 
tiltó – Zuhogói tiltó), átlagosan 60 m szé-
les, 69 ha vízfelületű 

• Zuhogói szelvény 8,755 km hosszú (Zuho-
gói tiltó - Felső Kurcai zsilip), átlagosan 61 
m széles, vízfelületének nagysága közel 
azonos az előbb tárgyalt Talomi szakaszé-
val. 

A vízgyűjtő terület gerincét képező Kurca 
főcsatornához kapcsolódó csatornák fontos 
szerepet játszanak a terület vízigényeinek ki-
elégítésében és a kora tavaszi hónapokban je-
lentkező belvizek levezetésében. Ezek a kettős 
működésű csatornák, kihasználva a felszín 
adottságait, a korábbi folyók, erek elhagyott 
medreiben épültek ki. A Kurca főcsatornához 
kapcsolódó fontosabb csatornák: Vekeréri fő-
csatorna, Kórógyéri főcsatorna és a Ludaséri 
főcsatorna. 

Mindhárom csatorna kettős funkciójú: ví-
zelvezető (gravitációs) és öntöző, amit a tiltók 
és szivattyútelepek tesznek lehetővé. 
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ima istovremeno ulogu odvodnjavanja (koje se 
odvija gravitaciono) i navodnjavanja zahvalju-
jući ustavama i crpnim pumpama. 

Područjem sliva Kurca kanala dominiraju 
poplavne šume, močvare i slatinska staništa 
(sa srebrnolisnim javorom i hrastom) i slatine 
na lesu, ali treba napomenuti da su ove druge 
skoro nestale kao posledica poljoprivredne 
proizvodnje. Pre regulacije reka, dominani-
rale su močvare i vlažne livade. Sadašnje bilj-
ne vrste i zajednice predstavljaju ostatke rani-
je više rasprostranjenih zajednica, a kao takve 
one su zanimljive sa aspekta zaštite prirode. 
Njihov opstanak u budućnosti će uglavnom 
zavisiti od korišćenja i namene zemljišta na 
ovom prostoru. Prirodne odlike obale, koje se 
ponegde pojavljuju na Kurca kanalu, jesu kori-
sne ne samo sa estetske, već i sa ekološke tačke 
gledišta.

Tipične životinjske vrste vlažnih stani-
šta su mekušci (puževi, školjke), koji se mogu 
naći i u ovoj oblasti. Faunu vodenih kičmenja-
ka uglavnom predstavljaju riblje vrste, prilič-
no osetljive na promenu kvaliteta vode. Važno 
je spomenuti slatine, pod vodom u vreme kiš-
nih perioda, a koje predstavljaju stanište za 
mnoge ptice.

6 km
N

 ◼ Kurca kanal proteže se paralelno sa Tisom [Izvor: Google Earth]
 ◼ A Kurca-csatorna párhuzamos a Tiszával [Forrás: Google Earth]
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A Kurca főcsatorna vízgyűjtőterületét ár-
téri ligeterdők, mocsarak mellett sziki élőhe-
lyek (ezüst juharral és tölgyekkel) és löszpusz-
ták uralják, meg kell azonban említeni, hogy 
utóbbiak a mezőgazdasági művelés hatására 
mára eltűntek. A folyószabályozásokat meg-
előzően nagy kiterjedésű mocsarak, nedves 
rétek voltak meghatározóak. A jelenlegi nö-
vények, illetve társulások a korábbiak marad-
ványai, ezek a természetvédelmi szempontból 
értékesek. Fennmaradásuk főként a tájhasz-
nálat függvénye. A Kurca partját kísérő itt-ott 

fennmaradt természetes partok nemcsak esz-
tétikai, hanem botanikai szempontból is érté-
kesek lehetnek.

A vizes élőhelyek jellemző fajai a puhates-
tűek (csigák, kagylók), melyek szép számmal 
találhatók a területen is. A gerinces vízi faunát 
főként a halállomány jelenti, amely igencsak 
érzékenyen reagál a vízminőség változásai-
ra. Fontos megemlítenünk a szikes területeket 
is, melyeknek csapadékos, illetve belvizes idő-
szakok során kialakuló vízfelszínei sok ma-
dárnak jelentenek életteret.

 ◼ Kurca kanal  
zapadno od Segvara [LL]

 ◼ A Kurca-csatorna  
Szegvártól nyugatra [LL]
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 ◼ Kanal Korođ er,  
pritoka Kurca kanala [LL]

 ◼ A Kórógy -ér csatorna, 
a Kurca-csatorna 
mellékfolyója [LL]

 ◼ Kurca kanal  
južno od Segvara [LL]

 ◼ A Kurca-csatorna  
Szegvártól délre [LL]

 ◼ Spomenik stradalima  
u Prvom svetskom ratu  
u Segvaru [LL]

 ◼ Az első világháborús 
áldozatok emlékműve 
Szegváron [LL]
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 ◼ Katolička crkva  
u Segvaru [LL]

 ◼ A szegvári katolikus 
templom [LL]

 ◼ Bujna vegetacija na obalama 
Kurca kanala [LL]

 ◼ A Kurca-csatorna partjain 
sűrű a növényzet [LL]

 ◼ Most preko Kurca kanala  
u Segvaru [LL]

 ◼ A Kurca-csatornán átvezető 
híd Szegváron [LL]
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