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ГЕОДИВЕРЗИТЕТ БАЊАЛУЧКЕ РЕГИЈЕ У ИНТЕГРАЛНОМ 
КОНЦЕПТУ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 
 
Извод: Геодиверзитет је својство животне средине којим она обезбјеђује пуно 
функционисање живота, али и одржавање друштвено-економских функција. Сав-
ремени интегрални приступ заштити природе, као мултидисциплинарној и прије 
свега апликативној и активној форми уважавајућег односа човјека према окружују-
ћој природи, обједињује равноправан третман и позицију очувања и унапређења 
географске разноврсности природних појава, односно геодиверзитета. Да би се 
могле предузети мјере адекватне заштите, очувања и унапређења облика разноврс-
ности географске средине Бањалучке регије, неопходно је познавати њихову суш-
тину, узрочност, критеријуме вредновања и основне процесе деградације геодивер-
зитета наведеног геопростора. 
 
Кључне ријечи: геодиверзитет, заштита природе, животна средина, одрживи 
развој 
 
Abstract: Geo-diversity is the characteristic of the environment by which the complete 
functioning of life, but also the maintaining of the social-economic functions is availa-
ble. The modern integral approach to nature conservation, as multidisciplinary, and 
above all, applicative and active form of respected relation between man and the envi-
ronment, incorporates the equal treatment and position of the protection and advance-
ment of geographical diversity of natural phenomena, i.e. geo-diversity. In order to 
overtake the measures of adequate protection, conservation and advancement of differ-
ent kinds of geographical diversity of Banjaluka region, it is necessary to know the 
essence, causality, criteria of evaluation and the basic processes of the geo-diversity 
degradation of the mentioned geographical region. 
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Увод 
 

Геодиверзитет као термин се може дефинисати на више начина. У 
класичном поимању геодиверзитет представља разноврсност предјела која 
је исказана геолошком грађом и морфолошким елементима и процесима.  
 Према Љешевићу (2002) геодиверзитет подразумијева разноврс-
ност географске средине која је посљедица геолошких, географских и 
антропогених промјена током времена. Геодиверзитет је својство животне 
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средине којим она обезбјеђује пуно функционисање живота, али и одржа-
вање људских, прије свега друштвено-економских функција. Даље наводи 
да геодиверзитет укључује природне и друштвене компоненте и садржаје, 
по чему се разликује од свих других облика диверзитета. Пo Р. И О. Гња-
ту (2008) геодиверзитет се тумачи као природно-географска разноврсност, 
испољена у форми појединачних хомогених комплекса у оквиру одређе-
ног државног или неког другог просторног одређења. Ти комплекси пред-
стављају природно-географске системе који имају посебна структурна, 
морфолошка, физиономска, квалитативна па тиме стварна или потенци-
јална функционална својства, на којима се заснива или може бити засно-
ван одређени развој. Аутор даље наводи да један од теoријских и практи-
чних приступа геодиверзитету подразумијева, осим природних, и антро-
погена својства у оквиру датог природногеографског система, или неке 
друге просторне категорије, која се могу посматрати двојако, као посље-
дицу развоја и као фактор развоја. 
 Европска асоцијација за конзервацију геолошког насљеђа (Pro-
GEO) 1996. године је усвојила сљедећу подјелу геодиверзитета, односно 
његових репрезената: 

А Палеобиолошки – макро – и микро – фауна, флора, трагови, 
биохемијски, строматолити,... 

В Геоморфолошки – предјели, пећине, вулкани, водопади, фјордо-
ви, циркови, карст, ... 

С Палеоеколошки – некадашњи климати, глобална седиментна 
екологија, фосилни индикатори, ... 

D Магматско, метаморфно и седиментно петролошко, текстурни и 
структурни 

Е Стратиграфски – догађаји, секвенце, стратотипови горњих гра-
ница, интервал стратотипова, биозоне типа објеката широког значења, 
палеомагнетски догађаји ... 

F Минералошки 
G Структурни – главне тектонске или гравитационе структуре 
Н Економски – свих типова, интрузиви, изливи, металична и 

неметалична лежишта, рудници и каменоломи 
I Остало – историјски, развој геолошке науке  
(W.A.P. Wimbledon, 1996). 
На основу ове подјеле, свака земља чланица асоцијације требала је 

да отпочне са формирањем Инвентара, односно организовањем израде 
инвентара по различитим геодисциплинама. Развој идеје геонасљеђа се не 
може посматрати одвојено од развоја геологије, односно географије и 
сродних дисциплина (Мијовић, Рундић и Миловановић, 2005). 

За разлику од биодиверзитета који се везује за разноврсност живо-
та у простору, геодиверзитет укључује све облике живе и неживе материје 
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у геопростору. У овом раду, приликом разматрања концепције геодивер-
зитета у концепту заштите природе неће бити детаљно ријечи о антропо-
геној компоненти геодиверзитета, иако је етнопсихолошка и образовна 
димензија ове врсте диверзитета у многим случајевима одлучујућа за 
нарушавање, али и очување животне средине. 
 

Геодиверзитет Бањалучке регије 
  

 Географске регије су релативно диференциране просторне цјелине 
које се укупним садржајима, и природним и друштвеним, разликују од 
других регија. За разлику од физиономске регионализације хомогених 
географских просторних јединица, функционална регионализација засно-
вана је примарно на принципу регионалне просторне организације. 

У овом раду је проучаван простор Бањалучке регије која обухвата 
осам општина: Бањалука, Лакташи, Прњавор, Србац, Градишка, Челинац, 
Котор Варош и Кнежево1. На овај начин дефинисан простор Бањалучке 
регије је приближно ограничен ријеком Савом на сјеверу, ријеком Угар на 
југу, ријеком Укрином на истоку (осим доњег тока) и врховима Козаре и 
Просаре на западу. 

 У географској науци, али и у пракси, нема универзалне класифика-
ције геодиверзитета. Према законима који владају у географском омотачу и 
фундаменталним вриједностима, геодиверзитет се може подијелити на сље-
дећи начин: диверзитет геолошких појава и тектонских односа, геоморфо-
лошки диверзитет, геодиверзитет водних појава и облика, климатски геоди-
верзитет, геодиверзитет земљишта, биогеодиверзитет и екогеодиверзитет. 
 Геолошки диверзитет је посљедица дјеловања разних унутрашњих 
и спољашњих фактора, чија разноврсност се огледа у различитости у 
хемијском, минеролошком и геофизичком саставу литосфере (Љешевић, 
2002). Примарну разноврсност пружа геолошки диверзитет настао као 
посљедица варијација хемијског, петролошког и геофизичког састава 
територије. Сложеност геолошког састава и утицај одређених геолошких 
процеса на стварање литолошког слоја представља диверзитет геолошких 
појава и тектонских односа. 

Диверзитет геолошких појава и тектонских односа простора 
Бањалучке регије је посљедица сложеног геолошког састава и може се 
издвојити неколико седиментационих простора који су имали различиту 

                                                 
1 У Просторном плану Републике Српске 1996–2015, (Етапни план) при 
одређивању функционалних центара и регија су узете границе ових осам 
општина као границе региона у коме се посебно истиче макрорегионални центар 
Бањалука. 
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геолошку еволуцију. Изграђују их наслаге различитих стратиграфских 
чланова, углавном мезозојске и кенозојске старости. Квартарне наслаге 
таложене су на великим површинама, посебно у сјеверном дијелу Бања-
лучке регије. Плеистоценске наслаге развијене су у облику леса и пролу-
вијалних седимената, а холоценске у облику алувијалних наноса Саве, 
Врбаса и њихових притока, те органогено-барских седимената.  

 Према геотектонској регионализацији сјеверни дио истраживаног 
подручја припада неотектонском подручју Панонског басена, а јужни дио 
улази у динарско неотектонско подручје. По геотектонској регионализацији 
коју је приказао Петковић (1958-1961) простор Босне и Херцеговине поди-
јељен је у три геотектонске јединице: Спољашње Динариде, Прелазну зону 
и Унутрашње Динариде. Уважавајући ову геотектонску рејонизацију, која 
је прихваћена од већине геолога, простор Бањалучке регије припада Унут-
рашњим Динаридима и Прелазној зони, а издвајају се сљедеће стуктурно-
фацијалне јединице: Централна офиолитска зона, Унутрашња офиолитска 
зона, Јужни обод Панонске потолине, хорст Мотајице и Савска потолина. У 
састав Бањалучке регије улази више терцијарно-квартарних басена: савски 
басен, басен Поткозарја, ножички, прњаворски, бањалучки слатководни и 
которварошки басен и квартарна депресија Лијевча поља. 

Бањалучко подручје је једно од најактивнијих сеизмичких подручја 
на простору Републике Српске. На овом подручју у прошлости се догодило 
више разорних земљотреса, од којих је најразорнији био 1969. године. 
Манифестовао се на већем простору, а у епицентру интензитетом 8-9о МСS 
скале. Перманентна опасност од катасрофалних земљотреса, који се релати-
вно често догађају на ширем бањалучком подручју, указују на неопходност, 
да се превентивом против штетног дјеловања земљотреса треба започети 
још у фази просторног и урбанистичког планирања и пројектовања и то 
узимајући у обзир конкретне сеизмичке услове на којима се граде објекти. 

Геоморфолошки диверзитет као посљедица дјеловања различитих 
ендогених и егзогених сила на површини Земље огледа се у разноврснос-
ти форме рељефа. Тектонски покрети скупа са литолошким и структур-
ним фактором омогућавају да се вањске силе изразе адекватним облицима 
и групама облика.  

Рељеф Бањалучке регије резултат је млађих тектонских покрета и 
геоморфолошких процеса по дну и јужном ободу Панонског басена, али и 
кварталних колебања климе, која су одређивала врсту и интензитет флу-
вијалног процеса и денудације. Већина облика рељефа Бањалучке регије 
има неоген-квартарну старост. Тако су најкрупније форме, које су одређе-
не тектоником, а представљене морфоструктурама конформног типа 
углавном неогене старости. Сјеверни дио Бањалучке регије обухвата дно 
и обод Панонског басена који се у морфолошком погледу одликује зата-
ласаним површинама структурног, абразионог и флувиоденудационог 
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поријекла, затим побрђем и плићим ријечним долинама, чије се алувијал-
не равни знатно проширују у близини долине Саве (Лијевче поље). Са 
површи се дижу флишна планина Козара, а изнад самог ријечног корита 
Саве дижу се изоловане хорст планине Просара и Мотајица. Језгро регије 
чине Бањалучка микрорегија (бањалучка котлина и бањалучке планине). 
У овој микрорегији рељеф је разноврснији него сјеверни дио регије. Оби-
љежен је перипанонском морфолошком структуром - долинама Врбаса и 
притокама (Врбања, Угар), заравнима на развођима, планинама у низу, 
али и издвојеним, па и красом. Долина Врбање је издубљена између два 
низа Бањалучких планина (чемерничког и узломачког). Кречњачки терен 
Бањалучке микрорегије рељефно је обиљежен са два мања и мало позната 
крашка поља, југоисточно од Бањалуке (Стричићко поље – 12 km2 и Доб-
рињско поље – 6,5 km2) (Марковић, 1998). У околини Бањалуке налази се 
пећина Љубачево која је на основу критеријума Националног савјета за 
геонаслеђе Републике Српске и Европске асоцијације за конзервацију 
геолошког наслеђа (ProGEO) сврстана у природна добра од великог знача-
ја, односно природна добра II категорије2. Током спелеолошких истражи-
вања 2004-2008. године пронађени су изузетно ријетки облици ексцен-
тричног накита (хеликтити) по чему је јединствен подземни објекат у РС 
и БиХ. Заступљени су и остали облици пећинског накита: велики саливи, 
сталагмити, сталактити, пећински стубови и бигрене каде. Осим ове 
пећине, такође у околини Бањалуке се налази и пећина Мишарица значај-
на по великом богаству троглофилске фауне (станиште највеће колоније 
слијепих мишева у Републици Српској), а сврстана је у значајна природна 
добра, односно природна добра III категорије. 

Поред наведених пећина треба поменути и Отловића пећину која 
се налази изнад засеока Тепићи на планини Чемерници, а значајна по 
концентрацији пећинског накита на малом простору по чему је једна од 
најљепших пећина Републике Српске (Дујаковић, 2004). На проучаваном 
подручју су евидентиране и двије најдубље јаме Републике Српске, а то 
су Викторија (-305 m) на планини Мањачи у предјелу Луњевца и јама 
Ограђевица (-230m) на планини Осмачи. Једна од најатрактивнијих појава 
у површинском карстном рељефу су прерасти – остаци некадашњих 
пећинских таваница. Највећа прераст у Републици Српкој налази се у 
близини Бањалуке, код села Ковачићи, у кањону ријеке Врбас. Дужина 

                                                 
2 Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
Републике Српске је припремио елаборате за стављање под заштиту 14 
спелеолошких објеката у категорији споменик природе. Влада Републике Српске 
на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
доноси акт о заштити. За споменик природе до сада је проглашена пећина 
„Љубачево“ (Службени гласни РС“ број 36/08 ор 16. априла 2008. године)  
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цијелог моста износи више од 70 метара, а висина унутрашњег отвора 22 
и ширина 13 метара. 

Поред наведених спелеолошких објеката на овом геопростору је 
до сада евидентирано још око 70 јама и пећина, смјештених у јужном 
дијелу Бањалучке регије. 

Геодиверзитет водних појава и облика чини читав сплет разноли-
ких форми површинских и подземних вода како по генетским аспектима, 
тако и по хемијским или физичким параметрима. Геодиверзитет површин-
ских вода Бањалучке регије је у уској и директној зависности од геолошке 
грађе терена и хидрогеолошке функције стијенских маса. Површинско оти-
цање са овог простора већим дијелом представља ријечни систем слива 
ријеке Врбас, који је једна од већих и дужих притока Саве и најзначајнији 
ресурс западног дијела Републике Српске, а уједно и подручја Бањалучке 
регије. Ријека Врбас настаје од већег броја крашких врела велике издашно-
сти, који дренирају сјеверне падине Динарског планинског масива. У 
погледу карактеристика режима падавина подручје слива ријеке Врбас се 
налази на граници зоне прелаза из маритимног у континентални плувиоме-
тријски режим. Притоке Врбаса са сливним површинама већим од 100 km2 
на простору Бањалучке регије су Угар, Свракава, Врбања, Турјаница, Пове-
лић и Осорна. Површинско отицање источног дијела регије представља 
западни дио ријечног система слива ријеке Укрине са лијевом притоком 
Вијаком, а припадају непосредном сливу ријеке Саве. У сјеверозападном 
дијелу регије, са подручја Козаре и Просаре, воде прикупља ријека Јабла-
ница, која такође припада непосредном сливу ријеке Саве. Југозападни дио 
регије припада сливу ријеке Сане, а захвата подручје Бронзаног Мајдана, 
Вилуса и Павића са ријекама Козицом и Гомјеницом.  

У сливном подручју Врбаса се налази мочварно подручје Бардаче, 
које је од априла 2007. године и званично уврштено на Рамсарску листу 
мочварних подручја од посебног међународног значаја. Мочварна под-
ручја, позната прије свега као станишта птица мочварица, су акватични 
системи којима се из више разлога поклања све већа пажња. Ови екосис-
теми се могу сматрати међународним богатством, с обзиром да птице 
мочварице за вријеме сезонских миграција прелазе границе. Мочваре 
представљају извор и велике економске, културне, научне и рекреационе 
вриједности, чији би губитак био ненадокнадив. Мочварно-барски регион 
Бардача представља један од најважнијих екосистема геопростора Бања-
лучке регије и важно економско добро Републике Српске. 

Геодиверзитет подземних вода је највише посљедица геолошког 
састава стијена кроз које вода протиче, али зависи и од дубине нивоа под-
земних вода, амплитуде колебања воденог огледала, хемизма и других 
својстава. Панонски регион је квалитетно и квантитетно најбогатији реги-
он подземним водама у Републици Српској, са великим континуираним 
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аквиферима. Аквифери у алувијалним седиментима су у директној вези са 
ријекама, мочварама и сл., које регулишу режим аквифера тј. квалитет 
вода, ниво и друго. Најраспрострањенији веома пропусни алувијални 
колектори развијени су у приобаљу ријеке Саве, те у алувионима Врбаса 
(Лијевче поље). На овом простору су потребне мјере заштите од подзем-
них вода, мјере обезбјеђења квалитета и пожељно је коришћење вода 
дубљих аквифера. Регион Мањача – Чемерница је типично карстни хид-
рогеолошки регион са изразито великим разликама водообилности акви-
фера, у зависности од степена карстификације и других фактора. Хидро-
геолошки масиви карбонатних стијена имају изражену пукотинску и кра-
шку порозност, нарочито дуж расједних зона. У вулканитима и плутони-
тима мање су изражене хидрогеолошки активне пукотинске структуре 
порозности, док су масиви кречњачких стијена представљени холокар-
стном порозношћу са свим карактеристикама циркулације подземних 
вода у овим срединама (Миошић, 1982). Брзо распрострањење загађују-
ћих материја у карсту захтијева одговарајућу заштиту овог водног тијела 
чиме би се обезбиједили услови за његово оптимално коришћење. 

У вези са неотектоником су појаве термалних и минералних вода 
(Српске Топлице, Слатина, Лакташи, Кулаши). Налазе се у зони тзв. сав-
ског рова. Различитих су термалних и хемијских својстава, због чега има-
ју различиту примјену у здравствено-балнеолошкој и туристичко-
рекреативној понуди. 

Климатски геодиверзитет може да буде исказан у појединим кли-
матским параметрима (сума температура, распоред падавина, инсолације, 
врсте правца и јачине вјетрова, различите вриједности атмосферског при-
тиска и сл.) или у климатским својствима у цјелини. Климатски геодивер-
зитет Бањалучке регије у првом реду зависи од географског положаја, над-
морске висине, удаљености од већих водених површина, положаја у односу 
на доминантне типове ваздушних маса и других фактора. На основу доса-
дашњих истраживања утврђено је да је геопростор Бањалучке регије 
детерминисан умјерено-континенталном климом, која према Панонском 
басену тј. према сјеверу и сјевероистоку прелази у континенталну (панон-
ску), а према планинско-котлинској области, на југу, у субпланинску. У 
сјеверном дијелу Бањалучке регије заступљена је панонска клима, као под-
тип умјереноконтиненталне климе. Карактеристике ове климе су умјерено 
топла љета и умјерено хладне зиме са просјечном годишњом температуром 
око 11оС. Умјереноконтинентална клима дијелом је заступљена и у Пла-
нинско-котлинској области са просјечном годишњом температуром преко 
10оС. То се односи и на просторе са надморским висинама до 1000 m. Са 
порастом надморске висине се постепено мијења у субпланинску (предпла-
нинску) са просјечном годишњом температуром испод 10оС, а преко 1400 
m н.в. у праву планинску климу. Главна обиљежја планинске (алпске) кли-
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ме су кратка и свјежа љета и дуге и хладне зиме. Прелазна годишња доба 
(прољеће и јесен) слабо су изражена. 

Просјечна годишња количина падавина расте у смјеру од сјевера 
према југу, а максимални просјек достиже у Бањалуци и ближој околини. 
Тако нпр. просјечна годишња количина падавина, за период 1961-1990, креће 
се од 821 mm у Градишци до 1237 mm на станици Кадина Вода (Мањача). 

Као нека врста климатских специфичности проучаваног геопрос-
тора могу се издвојити појава апсолутног годишњег максимума темпера-
туре изнад 40 0С (у Бањалуци 41.4 0С) и апсолутни годишњи минимум 
температуре испод -30 0С (Прњавор -33 0С). 

Геодиверзитет земљишта је резултат различитог дјеловања абио-
гених и биогених фактора. Земљишни покривач Бањалучке регије се 
карактерише већим бројем систематских јединица, усљед разноликости 
услова настанка и развоја земљишта. У јужном, брдско-планинском, дије-
лу регије доминирају аутоморфна земљишта, док сјеверни, равничарски, 
дио регије углавном прекривају хидроморфна земљишта (долине ријека 
Саве, Врбаса и њихових притока). Долинска земљишта су нешто погодни-
ја за пољопривредну прозводњу и ширу употребу. У долинска спадају: 
псеудоглеји, семиглеји, флувисоли, еуглеји, вертисоли и просторно се 
пружају у самој долини ријеке Врбас и у равничарском дијелу сјеверног 
дијела Бањалучке регије (Лијевче поље и Посавина). 

Брдска земљишта су доминантна у јужном подручју Бањалучке реги-
је. Ту спадају: дистични и еутрични камбисоли, ранкери, лувисоли, литосоли 
и калкокамбисоли, те разни мозаици калкокамбисола и калкомеланосола, тј. 
претежно земљишта виших надморских висина и шумска земљишта. 

Категорије пољопривредног земљишта хетерогено су распоређене 
од најквалитенијих категорија (њиве, баште, воћњаци) у равничарском 
дијелу регије, као и у самим долинама ријека и њихових притока, до мање 
квалитетних са аспекта интензивног коришћења (ливаде, пашњаци) у брд-
ско-планинском региону Бањалучке регије. 

На теренима с израженим рељефом, какав је случај посебно изра-
жен у јужном дијелу Бањалучке регије, утицај геолошке подлоге расте 
упоредо с повећањем нагиба. С друге стране, што је нагиб мањи, идући ка 
сјеверу и равнијим теренима, расте утицај климе и осталих педогенетских 
фактора. Због тога се, на једној истој геолошкој подлози, по одређеној 
сукцесији, развијају земљишта, чија се својства међусобно разликују. 
Територијална припадност аграрних комплекса примарно диференцира-
ним морфолошким цјелинама (панонској и планинскокотлинској) обезб-
јеђује различите педолошке и агроклиматске услове што представља зна-
чајан фактор поликултурне пољопривредне производње. 

Екогеодиверзитет је појава да се под различитим утицајем при-
родних и антропогених фактора јављају различити екосистеми (Љешевић, 
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2002). Према еколошко-вегетацијској рејонизацији Босне и Херцеговине 
Стефановића (1983), подручје Бањалучке регије већим дијелом припада 
Припанонској области, која је диференцирана на два подручја: сјеверобо-
санско и сјеверозападно босанско подручје. Mањим дијелом ова регија 
припада области унутрашњих Динарида у које спада дио Западнобосан-
ског кречњачко-доломитног подручја (дио Кључко-петровачког рејона, 
Скендер-вакуфски рејон), дио Средњебосанског подручја (Врандучки 
рејон) као и дио Завидовићко–теслићког подручја.  

 По фитогеографским карактеристикама, територија Бањалучке 
регије припада еуросибирској-сјевероамеричкој регији континенталних 
дијелова (Хорватић, 1967). Ова регија диференцира се на ниже фитогео-
графске територијалне цјелине – провинције: илирску, која обухвата 
западне хумидније крајеве Босне и Херцеговине, мезијску која обухвата 
источне аридније крајеве и средњоевропску, којој припадају најсјевернији 
дијелови Босне и Херцеговине. Сјеверни и сјеверозападно дио Републике 
Српске, која обухвата простор Бањалучке регије, припада средњоевроп-
ској провинцији, са израженијом континенталном климом. Свака од гео-
ботаничких провинција има специфичан тип вертикалног распореда кли-
марегионалне вегетације. Доњи појасеви истовремено одражавају микро-
климатске односе провинција, па се стога сматрају климазоналним типо-
вима вегетације – представљају зоне. Општа шема вертикалног зонирања 
представљена је брежуљкастим појасом храстових шума, изнад којег је 
брдски појас букве и горски појас шуме букве и јеле. Треба напоменути 
да су унутар климатогених шума по правилу присутни бројни орограф-
ски, хидролошко-геолошко-едафски, као и палеоботанички (реликтни) 
типови примарне (исконске) вегетације, широког еколошког дијапазона и 
разноврсног флористичког састава. 

Биодиверзитет фауне и распрострањеност врста представљају осно-
вну карактеристику постојећег стања фауне на простору Бањалучке регије. 
Географски положај на раскрсници најразличитијих биогеографских утица-
ја и путева разноврсности великог броја еколошки различитих и мозаично 
распоређених станишта условили су велики специјски диверзитет како 
појединих дијелова, тако и укупне територије Босне и Херцеговине. На 
овом подручју налазе се бројни центри ендемичних врста и животних заје-
дница, те центри реликтности – рефугијуми терцијарне флоре, фунгие и 
фауне, која се управо у специјалним условима палеоклиме одржала и до 
данас (NEAP BiH). Оваква биолошка разноликост представља национално 
благо непроцјењиве вриједности. Међутим, тренутно стање истражености 
биодиверзитета у Републици Српској је јако оскудно. У документу Страте-
гија заштите природе Републике Српске (2007/08) наводи се да до краја 19. 
и почетка 20. вијека није ни било систематских истраживања у области 
зоологије и микологије. О гљивама готово да и нема објављених података 
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који се односе на неку цјеловиту географску област или биолошки таксон. 
Поједини истраживачи зоолози су спорадично истраживали нека, углавно 
ужа, географска подручја, али ријетко се може наћи цјеловита слика број-
ности и распрострањености врста у оквиру фауне. Према Хаџију (1931) 
који је Балканско полуострво подијелио на три зоогеографска појаса, прос-
тор Бањалучке регије својим сјеверним дијелом припада низијском појасу 
(јужноевропски) који обухвата зону Panonicum, а јужни дио ове регије спа-
да у брдско–планински (бореални појас). 

Посебан значај има биодиверзитет фауне на одређеним локалите-
тима као што је заштићени природни резерват Бардача, на којој је регис-
тровано око 280 биљних врста (Недовић, et al., 2004) и 178 врста различи-
тих птица (Обратил, 1973), због чега је уврштена у свјетску листу зашти-
ћених мочварних екосистема. Фауну риба ширег хидрографског подручја 
Бардача чине 26 врста риба (Радевић, Вуковић, 2004). 

Биолошки ресурси представљају градивни материјал који улази у 
сваки основни тип економске дјелатности и то на њеним базичним ниво-
има. Због тога је потребно наћи равнотежу између заштите и коришћења 
биолошких ресурса (Радовић, 1998). Биолошка разноврсност је фунда-
ментална компонента животне средине, те најбољи и најпоузданији инди-
катор стања, трендова и потенцијалних могућности развоја државе. 

 
Критеријуми заштите геодиверзитета као интегралног дијела ком-

плексне заштите природе 
  
Заштита геодиверзитета је од великог значаја због очувања приро-

дних система и еколошких процеса чији је неотуђиви дио, али и због 
великог привредног значаја јер представља значајан потенцијал за развој 
не само регије, него и ширег простора.  

Што се тиче заштите природних добара, тренутно стање у Репуб-
лици Српској указује на то да су у формалном смислу под правном заш-
титом само национални паркови Сутјеска (172,5 km2) и Козара (33,75 
km2), што обухвата само 0,8% територије Републике Српске. Поред наци-
оналних паркова, на територији Републике Српске се налазе и прашума 
Перућица. С обзиром да је овакво стање у огромној несразмјери са зна-
чајним природним вриједностима, богатству биодиверзитета и геодивер-
зитета, значајне су и бројне иницијативе за повећање ових површина. 

Проучавани простор Бањалучке регије не захвата ни једно од 
претходно набројаних заштићених природних добара, мада је у плану 
проширивање националног парка Козара, чиме ће се један његов дио про-
тезати и на геопростор Бањалучке регије. Што се тиче заштите природних 
добара овог геопростора, према изворима Завода за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа Републике Српске, постоји документа-
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ција о заштити парк-шуме Омар код Кнежева, културног предјела Бардача 
код Српца и других, за које је поступак званичне верификације од стране 
надлежних органа у току. 

Критеријуми на основу којих се штите геодиверзитетне појавнос-
ти и диверзитет предјела припадају најчешће групи општих критеријума 
издвојених као: природност предјела, угроженост, ненадокнадивост, раз-
ноликост или хетерогеност, ријеткост, репрезентативност и сл. Уважава-
јући наведене критеријуме, као и оне који су својствени сваком потенци-
јалном објекту заштите, могу се подржавати такве карактеристике предје-
ла које воде ка унапређењу: 

- главних геоморфолошких форми које се одликују геолошком и 
климатском зоналношћу испољеном у смислу раритетности, 
јединствености, репрезентативности и антропогене неизмје-
њености тј. аутохтоности; 

- комбиноване примјене принципа оджања еколошке равнотеже 
и одрживог коришћења природних ресурса; 

- регионалне и културне посебности у коришћењу земљишта и 
насеобинских карактеристика; 

- изузетних естетских квалитета који су репрезенти визуелних 
особености датог простора (Ђурђић, 2001). 

Неуравнотежени развој у свим сегментима друштвеног и економ-
ског организовања БиХ у прошлости, условио је озбиљне проблеме у 
природној средини. Такав тренд се наставља и у интензивним процесима 
транзиције и непринципијелне приватизације, гдје постоје многа отворена 
и неријешена питања о положају, те заштити природних и културних ври-
једности. Томе свакако погодује и недостатак адекватне и ажуриране 
законске регулативе, те недовољне имплементираности постојећих одре-
дби у свим облицима планирања. 

Ризични фактори, односно најчешћи узроци угрожавања биолош-
ке и геолошке разноликости на геопростору Бањалучке регије, али и БиХ 
у цјелини су:  

- неуравнотежено управљање простором (бесправна изградња 
насеља и производних објеката, изградња насеља и остале 
инфраструктуре, пораст урбаних зона); 

- прекомјерна експлоатација природних ресурса (интензивне 
сјече, површински рудни копови, неуравнотежена пољоприв-
редна производња); 

- неуравнотежена индустријска производња (одсуство пречис-
тача отпадних вода, нерационална потрошња енергије, висока 
емисија сумпорних и других спојева у атмосферу, ниска 
ресурсна искористивост, стварање великих количина отпада); 
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- одсуство категоризације степена угроженоси биолошке и гео-
лошке разноликости; 

- недовољна имплементација постојећих закона; 
- непостојање стандарда и стратегије о одрживој употреби при-

родних ресурса; 
Разматрајући бројне методе и приступе дјелотворне и одрживе 

заштите природних вриједности, може се закључити како се најбољи 
резултати постижу с одговарајућом категоризацијом природних вриједно-
сти. Кључна детерминантна ове методологије је оснивање заштићених 
подручја која нуде могућност за истраживања, мониторинг, едукацију и 
обуку на локалном нивоу, а исто тако и на регионалном нивоу, као и ефи-
каснију заштиту угрожених врста. Оснивање заштићених подручја има 
велике еколошке и економске ефекте и добити за развој локалне и нацио-
налне заједнице (Исајев, et al., 2006). 

Предјели очуване природне средине доминирају у брдско-
планинским предјелима наше земље и ако се сачувају од даљег пропадања 
и деградирања, представљаће велике еколошке потенцијале, све значајни-
је за здравствену рекреацију становништва, али и просторе за производњу 
еколошке хране, предјеле са драгоцјеним резервама квалитетне воде за 
становништво, за туризам, за рационално шумарство и лов, и друге слич-
не дјелатности. Зато је њихово очување неминовност и обавеза према 
будућим генерацијама. 
 

Закључак 
 
Природну разноврсност можемо посматрати кроз небројене појав-

ности познате као биодиверзитет, геодиверзитет и диверзитет предјела, 
које у себи обједињују све варијатете и њихове комбинације јединства 
биотичких и абиотичких елемената и фактора окружујуће средине. Гео-
графски положај на раскрсници најразличитијих биогеографских утицаја 
и путева и разноврсност великог броја еколошки различитих и мозаично 
распоређених станишта условили су велики специјски диверзитет како 
Бањалучке регије, тако и укупне територије БиХ. 

Заштита геодиверзитета, а самим тим и природе, мора бити план-
ска, интердисциплинарна и експертна дјелатност која почива на усагла-
шеној и провјереној методологији, уз редовно праћење динамике пореме-
ћаја и предузимања одређених регенеративних интервенција. Рјешење 
проблема заштићених подручја захтјева имплементацију ефикасних и 
синхронизованих мјера политике просторног уређења, заштите и развоја. 
Очување високог степена биолошке и пејзажне разноликости и осигурање 
мјера за заштиту и оптимално коришћење природних ресурса, у које се 
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морају укључити локална, регионална и глобална рјешења, општи су 
циљеви заштите природе у функцији одрживог развоја. 

Оптималност одрживости геодиверзитета заступљена је онда када 
унутар одређене цјелине егзистује оптималан просторни однос између 
екосистема и начина коришћења његових конститутивних елемената који 
неће бити супростављени остварењу основних људских потреба. Геоди-
верзитет можемо посматрати и као економску категорију која представља 
резервоар природног капитала, уз потребу изградње баланса којим ће 
бити омогућена и адекватна заштита истакнутих вриједности. 
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GEODIVERSITY OF BANJA LUKA REGION IN INTEGRAL CONCEPT OF 

NATURE’S PROTECTION 
 

Summary 
 
Natural diversity can be observed through biodiversity, geo-diversity and regional di-
versity which include all varieties and combinations of biotic and abiotic uniqueness of 
elements and surrounding environmental factors. Geographical position on the cros-
sroads of the most diverse biographical influences and routes and diversity of great 
number of biotopes (habitat), ecologically different and situated in mosaic, caused great 
diversity of species on the specific parts and the whole territory of Bosnia and Herze-
govina, too. Geo-diversity and nature conservation has to be planned, interdisciplinary 
and expert activity which relies on adjusted and examined methodology, together with 
regular monitoring of disorder in dynamics and undertaking certain regenerative inter-
vention. The solution of protected areas demands the implementation of effective and 
synchronized measures of planned regulation, protection and development policy. The 
general goals of nature conservation in the function of the sustainable development are 
to preserve high biological and landscape level, and to insure the measures of protec-
tion and the optimal natural resources exploitation. Moreover, geo-diversity can be 
observed as economic category which represents the reservoir of natural funds, but 
with necessary balancing that will enable adequate protection of significant values. 

 
 
 
 
 


