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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОДА – 22.МАРТ 2022. 

ОБЕДСКА БАРА  - ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ 
ПОДРУЧЈЕМ 

 

 

оводом Међународног дана вода, у уторак 22.марта 2022.године, у заједништву 
Универзитета Сингидунум, Савремене гимназије и Земунске гимназије, организована је 
теренска настава у Специјалном резервату природе Обедска бара. 

Теренску наставу су предводили професори и асистенти Универзитета Сингидунум.  

 

 

Земунску гимназију представљало је пет ученика одабраних од стране професора биологије 
Слађане Раниловић и професора географије Млађана Јанковића.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици Земунске гимназије са професорком биологије Слађаном Ранисављевић 

 

П 
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По доласку у резерват, у уводном предавању, присутнима се обратила проф.др Лидија Амиџић. 
Том приликом се осврнула на стање водних ресурса у Србији, њихов значај и важност очувања 
и одрживог управљања. 

У предавању је посебно објаснила значај и очување подземних вода, обзиром да је овогодишњи 
Међународни дан вода управо посвећен подземним водама, које су од непроцењивог значаја за 
снабдевање становништва пијаћом водом. Велики утицај и значај подземне воде имају у 
индустрији, пољопривреди и енергетици. 

На квалитет подземних вода све више утичу и климатске промене, загађење, али и њихова 
претерана експлоатација, што је проблем не само у Србији, већ и у читавом свету. 

Руководилац газдинства, Звонко Абјановић, истакао је значај аутохтоних прастарих шума храста 
лужњака и надовезао се на тему великог значаја подземних вода, обзиром да је све више исушених 
стабала храста због сниженог нивоа или  недостатка подземних вода. 

 

 

Професори, студенти и ђаци у посети специјалном резервату природе Обедска бара 

 

Током посете презентоване су и природне и културно-историјске вредности овог подручја. 
Антропогени утицај је овде битан фактор угрожавања наведених вредности, чиме се доводи до 
нестајања влажних станишта, засипања наносима и поремећаја водног режима. 
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Уз пратњу стручног водича, студенти и ученици гимназија су катамараном и у шетњи 
туристичком стазом, разгледали лепоте специјалног резервата Обедска бара. 

 

Студенти и ђаци у посети Обедској бари 

 

Порука послата са Обедске баре је:  

ЧУВАЈМО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И СТВОРИМО ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ 
ПОДРУЧЈИМА! 

 

Текст писала: Теодора Николић 1/11 


