"Све су Дрине овог свијета криве; никада се
оне неће моћи све ни потпуно исправити;
никада не смијемо престати да их
исправљамо." Иво Андрић

Водич кроз
Национални парк „Дрина“

„Национални паркови су подручја посебних природних вриједности и
својстава од еколошког, научног, културног, историјског, образовног,
здравствено-рекреативног и туристичког значаја, која карактерише
присуство репрезентативних биолошких, геоморфолошких, геолошких и
хидролошких појава и процеса, станишта и врста од посебног значаја, и
припадајућих културно-историјских вриједности“
Национални парк „Дрина“ простире се на подручју
општине Сребреница у укупној површини од
6.315,32 хектара.
Национални парк „Дрина“ Сребреница посједује
изузетне природне вриједности. Основне
вриједности су станишта ендемичних и
реликтних биљних врста, прије свега Панчићеве
оморике те клисурасто-кањонска долина ријеке
Дрине и њених притока. Ово подручје чини
јединствени комплекс, односно дио динарске
Старовлашко-рашке висије.

У Националном парку „Дрина“ постоје три степена заштите:
- I степен заштите на површини од 860,93 што чини око 13,63 % од укупне површине
националног
парка
- II степен заштите на површини од 2440,35 hа, што чини око 38,64 % од укупне површине
националног парка
- III степен заштите на површини од 3014,03 hа, што чини око 47,73 % од укупне површине
националног парка

Географски положај Националног парка „Дрина“
Национални парк „Дрина“ налази се у средњем току ријеке Дрине , односно у
источном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине, на територији општине
Сребреница. Обухвата област Стари Влах и дио је унутрашњег појаса Динарских
планина. Природно добро се пружа правцем од југа ка сјеверу, у дужини од 11
километара и од запада ка истоку у дужини од 19 километара.
Основу заштићеног подручја чини клисурасто-кањонска долина ријеке Дрине са
језером Перућац те планинско подручје Сушице. Ријека Дрина на овом потезу је
природна граница између Босне и Херцеговине и Србије.

Минимална надморска висина Националног парка „Дрина“ је 291m a
максимална 1.265m.

РЕЉЕФ
У геоморфолошком смислу, подручје Националног парка „Дрина“ припада унутрашњој
динарској зони, групи старовлашких планинама, односно области Стари Влах.
Од већих планина у окружењу истичу
се Јавор (1 537) и Деветак (1 424м)
који се налазе сјеверозападнозападно
и западно од заштићеног подручја те
Звијезда (1675) и Тара (1 544) које су
смјештене у југоисточном наставку
области Стари Влах.

Основу Националног парка „Дрина“ чине
долина ријеке Дрине и њених притока те
планинска површ Сушица. Долина ријеке у
границама обухвата заштићеног подручја је
већим дијелом клисурасто-кањонског типа,
док на потезу узводно од бране у Перућцу до
Клотијевца има одлике нормалне ријечне
долине.

КЛИМА
На подручју Националног парка „Дрина“ заступљена је умјерено-континентална
клима, која у највишим дијеловима има одлике претпланинске климе. Поред
удаљености од мора, посебно је значајна близина клисурасто-кањонске долине
Дрине. Влажна струјања из тог правца, као и свакодневне магле које се дижу са
Дринe, дају ту специгичност макроклиме овог подручја.
Просјечна годишња температурна амплитуда је већа у Сребреници и износи 19,9 0C,
док је на Митровцу 18,4 0C.
Укупна годишња количина падавина је приближна на обе метеоролошке станице и
износи нешто мање од 1 000 л/м2, с тим што постоје разлике по појединим
мјесецима.

ФЛОРА И ФАУНА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ДРИНА“
Флора и вегетација као компоненте екосистема представљају јединствену цјелину.
Нема флоре без вегетације нити вегетације без флоре.
Изузетној вриједности подручја доприноси присуство
Панчићеве оморике (Picea omorika), која је
ендемична и терцијарно реликтна врста. Некада је
ова врста била широко распрострањена у Европи,
а данас је њен ареал ограничен на простор око
средњег тока Дрине.
У Босни је распрострањена на
подручју општина Рогатице, Сребренице, Фоче,
Чајнича и Вишеграда.
Најразвијеније популације Панчићеве оморике су
присутне на више локалитета (Гостиља, Столац,
Радомишља, Жепа, Гвозна), а
у Србији опстаје и расте на планини Тари гдје је
заштићена у оквиру Националног парка.
Изузетан флористички значај Националног парка „Дрина“ се, несумњиво, огледа у
присуству васкуларних биљних врста које се налазе на Прелиминарној Црвеној
листи Босне и Херцеговине. То су ендемичне, ријетке и угрожене врсте које су
заштићене националним и глобалним прописима.

Hepatica nobilis

На подручју Националног парка „Дрина“
утврђено је присуство 56 врста и подврста
биљака које су заштићене Уредбом о Црвеној
листи заштићених врста флоре и фауне
Републике Српске. Врсте: Centaurea incompta
subsp. derventana (R), Daphne malyana(V), Picea
omorika (R), се налазе на Европској црвеној
листи (1991).
Telekia speciosa
Бјелогруди јеж
На подручју НП “Дрина“ јављају се
карактеристични представници фауне
европских шума: бјелогруди јеж
(Erinaceus concolor), мочварна ровчица
(Neomys anomalus), европска кртица
(Talpaeuropaea), зец (Lepus europaeus),
риђа волухарица (Myodes glareolus),
подземна волухарица
(Microtussubterraneus), жутогрли миш
(Apodemus flavicollis), обични пух (Glis
glis), мрки твор (Mustela putorius),куна
златица (Martes martes), дивља мачка (Felis silvestris) и дивокоза (Rupicapra rupicapra).
Врсте као
што су шумска ровчица (Sorex araneus), водена ровчица (Neomys fodiens), вјеверица
(Sciurus vulgaris), и шумски пух (Dryomys nitedula), као и остале присутне врсте имају
распрострањење знатно шире одтериторије једне подобласти, па нису ни третиране
као специфичне.
Мрки медвјед – Ursus arctos
Највећи број јединки постојеће популације насељава
неприступачне предјеле кањона Дрине и
Црногпотока. Уз основне елементе у станишту, за
медвједе је јако важан и простор, односно могућност
кретања у свим правцима, укључујући и велики
распон надморских висина, овисно од доба године.
Такође поред слободе кретања унутар граница НП
"Дрина“, важна је и комуникација између дијелова са
сусједним подручјима Републике Србије.
Угроженост: У категорију угрожених врста, медвјед је
сврстан усљед губитка одговарајућих станишта

Дивокоза – Rupicapra rupicapra
Географски посматрано, станишта дивокоза у Републици
Српској треба посматрати као сегмент
некадашњег континуираног станишта те врсте у алпскодинарско-шарско-пиндском систему.

Угроженост: У категорију угрожених врста,
divokoze су сврстане искључиво због
антропогеног утицајакриволова, што се показало и доказало
посљедњих година

Сури орао - Aquila chrysaetos
Има холарктичко распрострањење. Данас нема
података о стању популације сурог орла у
Републици
Српској. Према Грубачу (1998) за Босну и
Херцеговину упериоду процјене од 1991 до 1993
износио је 30, а
највећа процјењена величина популације 40
парова.

ПЕЈЗАЖНЕ ВРИЈЕДНОСТИ И ШУМСКО ГАЗДИНСТВО
Пејзажуну вриједност кањону Дрине дају термофилне шуме медунца и црног граба као и црног
граба и црног јасена, шуме црног бора које се јављају на окомитим кречњачким литицама, и
непоновљиви свијет у пукотинама карбонатних стијена и сипара.

Поглед на дрину са видиковца Бијеле воде

Подручје ЈУ Националног парка „Дрина“
граничи се са шумско привредним подручјем
Доњедринско којим газдује шумско газдинство
„Дрина“ Сребреница.
Површина шума и шумског земљишта у
обухвату ЈУ националног парка „Дрина“ износи
3895,54 хектара, односно 61,68% од површине
националног парка.

ПАРК ЈЕ ПРИЈАТЕЉ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА И ЊЕГОВЕ ПРЕДНОСТИ СУ:

-Заустављања даљег
нарушавања и деградирања
животне средине
- Очувања чистоће ваздуха
- Заштите и узгој шума и
шумског земљишта и
њихових општекорисних
функција
- Очувања и заштита
културних добара
- Очувања биљног и
животињског света
- Очувања површинских и
подземних вода од загађења

и нерационалног Коришћења
- могућност развоја туризма и нова радна места
- развој туристичких рута, планинарских стаза, видиковаца и тд.
- могућност продаје домаћих производа будућим посјетиоцима Парка
- Улагање у пољопривреду
- Владин подстицај за привредни развој
ПОСЕБНЕ ВРИЈЕДНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ДРИНА“

Црни бор – Pinus nigra Arn.
Највеће стабло црног бора досада забиљежено у Републици Српској - подаци из
Каталога највећих
стабала Републике Српске. Налази се у селу Љесковик на сјеверној граници
Националног парка „Дрина“.

Свети цер – Quercus cerris L.
Поред тога што димензијама сврстао у нејвеће припаднике своје врсте, стабло има и
другу вриједност.
Налази се у порти Манастира
Карно, непосредно уз храм
Покрова Пресвете
Богородице. Освештан, са
иконом Исуса Христа,
представља централну
вриједност у порти
манастира. Поред естетске
вриједности,
храст има историјску и
вјерску вриједност

КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ДРИНА“
У културно историјске споменике Националног Парка „Дрина“ спадају:
- Манастир Карно
- Џамије у селу Лука
- Стећци (Заелисије)
- Средњовековни градови (Клотјевац, Ђурђевац, Зукића страна)
- Средњовековни споменици (Мраморје, Бабајићи, Гребен, Златово)
- Осаћанско градитељство

Манастир карно

На мјесту данашњег храма по предању се
налазио манастир из Немањићког периода,
предпоставља се да је то била задужбина краља Драгутина. Тај манастир је највјероватније
страдао у вријеме доласка османлија у ове крајеве. Градња данашњег храма Покрова Пресвете
Богородице започета је 1893. године, а завршена је 1896. године и осветио га је митрополит
Николај (Мандић). Сазидан је од камена и прекривен лимом. На храм је дозидан звоник 1925.
године, а звоно је даровао Краљ Александар Карађорђевић.
Стећци
Стећци су средњовјековни монолитни
камени споменици везани за цијело
подручје данашње Босне и Херцеговине,
те дијелове Србије, Црне Горе и
Хрватске. Карактерише их богата
орнаментика те записи, епитафи, који
говоре о специфичном односу према
животу и према смрти. Појављују се од
друге половине 12. стољећа. Босна и
Херцеговине (Република Српска),
Хрватска, Србија и Црна Гора још 2009.
године договориле су реализацију
Пројекта номинације стећака за упис на
УНЕСКО Листу свјетске баштине, између
осталих и стећци са подручја
националног парка.
Средњовјековни градови
Клотјевац - средњовјековни град саграђен је на
литици ријеке Дрине, а својим изгледом показује да
је имао функцију утврде из које се контролисао
пролаз кањоном Дрине. Изузетно атрактиван, због
неприступачности терена до њега могу доћи само
најсмјелији авантуристи.
Ђурђевац 1 (Градина) - средњовјековни град. На
истакнутом вису изнад лијеве обале Дрине видљиви
су остаци квадратне куле и дворишта.

Осаћанско градитељство

Осаћани су утемељили такозвани „динарски”
тип српске куће из кога ће настати све остале варијанте сеоске куће. Позната и као осаћанка, ова
типична зграда народног неимарства састоји се од куће исобе. Осаћанка има стрм кров покривен
шиндром и фино обрађене дрвене греде које се често украшавају дуборезом. Увек је укопана на
косини, тако да се у већини случајева испод собе налази подрум у функцији оставе. Спољни зид
подрума је по правилу обложен притесаним, рустичним каменом.

ТУРИЗАМ У ЗОНИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ДРИНА“
На подручју Националног парка „Дрина“
предвиђају се следећи облици туризма:
• планински туризам,
• бањски туризам (ваздушна бања),
• адреналински туризам
(кањонинг..)
• дјечији и омладински туризам,
уређење центара слободног
времена као полуфункционалних
цјелина са различитим
рекреативним садржајима,
спортски и еко кампови, простор
за школеу природи, радионице,
ликовне колоније, излетнички
кроз уређење и опремање
излетишта,видиковаца и рекреативних стаза, инфо пунктови, угоститељски садржаји,
• спортско-рекреативни уз уређење и изградњу одговарајућих садржаја, бициклизам, трим
стазе., регате,
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• културно-манифестациони туризам кроз афирмацију природних и створених вриједности
подручја,
• вјерски туризам

