Општина Бачка Паланка - Туризам
НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА СУ:
река Дунав са својим рукавцима и каналима,
природно језеро Тиквара, најатрактивније језеро општине Бачка Паланка и парк
природе III категорије заштите и
вештачко језеро Багер
Река Дунав
Ток реке Дунав пролази територијом Општине на дужини од око 35 км (1315 ркм - 1280
ркм), при чему на последњој трећини те дужине територију општине чине обе обале
Дунава (Нештин). На том делу пловног пута смештене су 4 марине - привезишта чије
локације имају изванредне природне предиспозиције за развој наутичког туризма, а то су:
Тиквара на 1298,8 ркм - лева обала
Багер 1295 ркм - лева обала
Нештински рукавац 1293,5 - десна обала
Челарево 1286 - лева обала
Поред тока, својим положајем и природним предиспозицијама намећу се још две локације:
Ада Младеново 1300 - лева обала
Бачкопаланачки мост на Дунаву 1296,3 - лева обала
Све локације карактерише одвојеност од пловног пута и заштићеност од тока матице (осим
Бачкопаланачки мост) што је природна особеност ових локација и ретко се среће на току
Дунава на једном релативно кратком потезу. Марине Тиквара и Багер смештене су у тзв
басенским проширењима, док су Нештин, Челарево и Ада Младеново у рукавцима.
Постоје основни предуслови за даље повољно инвестирање у ове садржаје и њихово брзо
довођење у стање пуне комерцијализације.
Бачка Паланка се налази на 1298. километру. До насеља се долази кроз зелени појас у коме
је разливено неколико рукаваца Дунава. Најзначајнији рукавци су "Тиквара" и "Багер".
Оба рукавца су пловна за чамце. На 1298,8 километру је улаз у "Тиквару" а унутар рукавца
уређена су два привезишта за чамце и велика пешчана плажа. Центар насеља је удаљен око
400 метара од рукавца и пружа широке могућности за снабдевање туриста- наутичара. За
јахте са дубљим газом препорука је да се користе привезиште и пристан у каналу "Багер"
на 1295. километру. Испод Фрушке горе ток Дунава је испреплетен низом острва: острво
Говнеш, Зелено острво, Велика ада, Нештинска ада и други прави су рај за наутичаре и
љубитеље риболова.
Језеро Тиквара и парк природе "Тиквара"
Тиквара је мртваја настала последицом висинског односа воде Дунава при високим
водостајима и ниског приобаља. Налази се између Бачке Паланке на северу и Дунава на
југу. Површина језера се мења у зависности од водостаја а при средњем водостају износи
250.000 м2. Везу са Дунавом обезбеђује канал ширине 8м и дубине око 2м. Језерска вода је

при средњем водостају дубока 2-3м, мада има делова дубине веће и од 5м. Тиквара је данас
један од међународних центара за спортове на води и под заштитом је државе.

Парк природе "ТИКВАРА"
Подручје природног добра " Тиквара" стављено је под заштиту као значајно природно
добро и сврстава се у трећу категорију.
Парк природе " Тиквара" се налази на подручју општине Бачка Паланка, уз леву обалу
реке Дунав између км 1296 и км 1304 км. Надморска висина се креће од 76 до 80м.
Површина заштићеног природног добра износи 508,13 ха, док заштитна зона око Парка
природе обухвата површину од 332,75 ха.
Вештачко језеро Багер
Јзеро Багер налази се између индустријске зоне и Дунава. Има облик неправилног трапеза.
Дужина му је нешто преко 200м, источни део језера широк је 200м, а западни око 150м.
До Багера се долази из Дунава са источне стране каналом дугим 1000м и широким 50-20м.
Језеро и канал су изграђени 1966. године јер је за одбрамбени насип земља вађена багером.
Језеро је дубоко око 2м при ниском водостају. Језеро је омиљено међу риболовцима,
купачима и излетницима.
ПРИРОДНА ДОБРА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА:
- Специјални резерват природе „Карађорђево“ II категорије заштите са ергелом,
Музејом коњарства и хиподромом
- Специјални резерват природе „Багремара“ I и II категорије заштите
- Споменик природе „Парк челаревског дворца“
Специјални резерват природе " Карађорђево"
Специјални резерват природе " Карађорђево " се налази у југозападној Бачкој, на подручју
средњег тока Дунава, на његовој левој страни, а поред насеља Карађорђево, Младеново,
Бач и Бачко Ново Село.
Специјални резерват природе " Карађорђево", у оквиру дефинисаних граница, има укупну
површину од 2.955,3254 хектара од чега је 2.945,9730 ха у државној, 8,5945 ха у приватној
и 0,7579 ха у свјини других власника. На подручју Специјалног резервата природе "
Карађорђево " установљен је:
- режим заштите II степена, који обухвата подручје Букинског рита, површине 1.316,8001
ха ; у коме се издваја зона А као локус старих ритских састојина аутохтоних врста дрвећа и
гнежђења орла белорепана, површине 8,5815 ха;
-режим заштите III степена који обухвата комплекс Врањака и Гувништа,
површине1.638,5253 ха
Букински рит
Део Резервата који у вегетацијском погледу представља првенствено шумски комплекс.
Заједнице водених цветница и неке мочварне заједнице представљају изоловане оазе са све
ређим врстама као што су бели и жути локвањ, трапа. Иђирот, заштићене као природне
реткости јер су доведене на ивицу опстанка. Букински рит је низијско подручје насељено
претежно рибама из породице шарана. Ихтионфауну сачињава око 50 врста риба а међу
њима најзначајније су : штука, смуђ, сом, шаран, лињак, деверика, караш, кечига и др.

Врањак и Гувниште, два просторно одвојена шумска комплекса су раздвојена садашњом
баром Мостонга који је некада био водоток истоимене реке. Овде су омогућени повољни
услови опстанка аутохтоних састојина храста као и алохтоних врста (багрем) са њима
својственом флором и фауном.
Специјални резерват природе "БАГРЕМАРА"
Резерват се налази северно од насеља Бачка Паланка. Само станиште је смештено са десне
стране пута Бачка Паланка – Оџаци.
На заштићеном подручју Специјалног резервата природе " Багремара" успоставља се
режим I и II степена заштите. Од укупно заштићене површине од 117,58 ха, подручје
режима:
- заштите I степена износи 34,8 ха, што износи 29,6 % од укупно заштићене површине.
-заштите II степена износи 82,78 ха, што износи 70,4 % од укупно заштићене површине.
У заштитну зону ушао је и Парошки пут који раздваја шумско станиште на два дела, а
ради поновног повезивања шуме у целину предвиђено је пошумљавање пута.
Скоро 100% површине прекривено је шумом и "Багремара" данас представља културу
багрема са врло мало црног ораха и храста лужњака. У њој су очуване типичне и
специфичне вредности изворних аутохтоних низијских мешовитих храстових шума са
јединим налазом биљне врсте кукурјака у Србији.
Споменик природе "ПАРК ЧЕЛАРЕВСКОГ ДВОРЦА"
Парк челаревског дворца је један од вреднијих представника вртне уметности
(архитектуре) XIX века на територији Србије. Типичан је пример мешовитог стила који је
доминирао у вртној архитектури тог времена, насталог комбиновањем елемената
француског и енглеског стилу.
За сада није могућа посета Дворцу Дунђерском из XVIII века власника Лазара Дунђерског
јер тренутно није у функцији због реновирања. Дворац је 1968. године додељен на старање
и управу Војвођанском музеју, када је челаревски парк и формално заштићен а сам парк је
под старатељством пиваре Kарлсберг из Челарева од 02.04.2007. год. Одлуком Скупштине
Општине Бачке Паланке, која га је за то време у потпуности средила и уредила.
КУЛТУРНА ДОБРА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА:
Археолошка налазишта
Дворац Дунђерски у Челареву из 19. века
Музеј пива у Челареву (Музеј је уређен по узору на Музеј пива у Копенхагену али
је зантно мањи. У згради некадашње пиваре на спрату налази се збирка од 400 експоната
где посетиоци могу да купе сувенире и дегустирају ово популарно пиће. Контакт особа
Љиљана Радишић 062/228-195),
Музеј коњарства и ергела Карђорђево (Ергела је основана још 1885.године.
Посетиоци могу да уживају у јахању и вожњи фијакером кроз прелепу прирпду у околини
ергеле или у обиласку музеја коњарства. У саставу ергеле је и хиподром на ком се
традиционално одржавају коњичке трке. Тел.021/765-254)
Музеј на отвореном из 18.века „Кућа Савића“ у Нештину (Адреса Коче Поповића
34, Нештин, тел: 021/769-011)

-

Српска православна црква у Нештину из 18.века
Музеј града
Народна библиотека „Вељко Петровић“
Српска православна црква Св.Јована Претече из 18.века
Католичка црква из 18.века
Словачка Евангелистичка црква из 19.века

ЛОВ, РИБОЛОВ И НАУТИКА
-

ЛУ Бачка Паланка-Младеново
ЛУ Фрушкогорски Јелен Нештин-Визић 064/2035619
Ловиште ВУ Карађорђево 021/765-254, 021/2067-660, 021/765-107
УСР Шаран-Тиквара 021/6041263
НК Бачка Паланка-Тиквара 063/7752138

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Веселина Маслеше бр.8
21400 Бачка Паланка
Тел: 021/6041-336
Емаил: koordinator@toobap.rs “

