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THE CAMBRIAN AGE CRUSTACEAN FINDINGS  
(CRUSTACEA, BRANCHIOPODA)  

IN THE AREA OF PIROT AND ITS SURROUNDINGS 
 
 
 

Сажетак: У новије време забележено је присуство великог 
диверзитета ракова на територији Пиротског округа и околине. 
У овом раду биће разматран преглед података о присуству 
еволутивно веома старе групе ракова класе Branchiopoda у 
пиротском крају, чији су се преци појавили на Земљи још у 
Камбријуму и задржали се све до данас (тзв. „живи фосили“). 
Ово детерминише Пирот и околину (посебно Стару планину) као 
подручје од великог значаја, не само у домену биологије. Неке од 
забележених врста представљају таксоне нове за фауну Србије. 
Бранхиоподни ракови живе у ефемерним воденим стаништима 
која су угрожена и рањива, и често се не разматрају приликом 
процена различитих утицаја на животну средину. 
 
Abstract: A high Crustacean diversity has been noted at the territory 
of Pirot District and the surrounding area in recent times. This study 
will present an overview data on the presence of ancient crustaceans 
belonging to the class Branchiopoda (known as "living fossils") in the 

                                                             
 draganam@bio.bg.ac.rs 



40                                                     Драгана Миличић 

Pirot area.  Their ancestors appeared on Earth in the Cambrian 
period and survive to these days. This determinates Pirot and its 
surroundings (especially Stara planina Mt.) as important area not 
only in the field of biology. Some of the crustacean taxa are new for 
Serbian fauna. However, large branchiopods live in ephemeral 
aquatic habitats that are often threatened and vulnerable, and usually 
are not considered in assessing the environmental impact. 
 
Кључне речи: ракови, Branchiopoda, Pirot  
Кey words: Crustaceans, large branchiopods, Pirot 
 
 
УВОД 
 

Фауна ракова на подручју Пирота и читаве територије 
југоисточне Србије мало је позната, поготову када су у питању 
становници периодичних водених станишта без перманентног 
дотока воде. Услед евапорације и понирања, ове ефемерне воде 
често пресушују у потпуности, нарочито у току врелих летњих 
месеци (Schwartz & Jenkins, 2000). Оне настају у природним 
улегнућима земљишта или могу бити начињене од стране 
делатности људи. У последњем случају, најчешће се формирају 
од трагова агротехничке механизације. Ове локве (баре) или 
канали су по правилу мањих димензија и настају обично након 
обилнијих падавина или наглог топљења снега, као и услед 
избијања подземних вода. Дно им је најчешће глиновито, 
муљевито или песковито, понекад обрасло травом или другом 
вегетацијом. Вода у барама је најчешће хемијског састава 
типичног за слатке воде, али може бити и заслањена разним 
минералним солима (природно или спирањем ђубрива са околних 
обрадивих површина). Обилније кише и ветрови, као и сами 
становници ефемерних бара могу довести до замућивања воде, 
што им пружа визуелну заштиту од птица и других предатора. 
Растиње у води такође пружа изврстан заклон становницима ових 
водених станишта. Због прилично сурових и нестабилних услова 
ове привремене баре се сматрају водама готово без предатора 
(eng. „enemy free“). Најчешћи предатори су из групе пљоснатих 
црва турбеларија, као и инсеката нотонектида, водених 
колеоптера и ларви одоната.  

Када баре у потпуности пресуше, у њима за извесно време 
престаје сваки активни живот, па организми који насељавају 
оваква станишта могу имати две стратегије: или да напусте 
подручје током сушног периода или да тај период проведу у 
мирујућем или дормантном стадијуму. Стога су организми 
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ефемерних водених станишта развили током еволуције две 
карактеристичне особине: 1) способност да за кратко време 
достигну полну зрелост и произведу потомство, и 2) способност 
да у периоду без воде на станишту преживе у облику 
резистентних форми (у виду мирујућих оплођених јајних ћелија, 
тзв. цисти).  

Ови ракови представљају организме необичног изгледа и 
занимљиве еволутивне историје. Најчешће се у литератури 
описују као „живи фосили“, с обзиром да се у морфолошким и 
анатомским особинама нису много изменили у односу на 
предачке форме. Захваљујући фосилима из горњег Камбријума, 
данас се доста зна о филогенији и еволуцији ове занимљиве и 
ретке групе ракова. Сматра се да су њихови преци живели пре 
више од 500 милиона година, у време такозване „камбријумске 
експлозије“ када је настао највећи број животиња које су 
насељавале, или данас насељавају Земљу (Walossek, 1993). „Тек“ 
стотинак милиона година касније на Земљи су се појавиле прве 
рибе, а чак 200 милиона година касније и први диносауруси. То 
практично значи да су бранхиоподни ракови еволутивно старији 
од диносауруса, који су нестали са лица Земље пре око 65 
милиона година. 

Иако је у литератури било спорадичних извештаја о појави 
и дистрибуцији појединих група ракова на ширем подручју 
Балкана (Vávra, 1893; Klie, 1936; Остојић и Симић, 1997; 
Марковић, 1998), потпунији подаци из југоисточног дела Србије 
су новијег датума (Cvetković-Miličić et al., 2005a). Овај сразмерно 
мали број података о таксономији и биогеографији ракова који 
насељавају такозване „ефемерне“ или „мале воде“ и даље чини 
овај регион „белом мрљом“ на лимнолошкој карти Европе (Illies, 
1967). У новије време, у току релативно кратког истраживачког 
периода, забележено је присуство великог диверзитета ракова на 
територији југоисточне Србије. Највећи број припада групама 
Cladocera, Branchiopoda, Ostracoda и Amphipoda, при чему су неки 
од таксона нови за фауну Србије. У овом раду биће разматран 
преглед података о присуству еволутивно веома старе групе 
ракова из класе Branchiopoda на територији Пиротског округа и 
околине. 
 
 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 
Теренска истраживања су трајала од раног пролећа 2000. 

године до јесени 2013. године. Бирани су локалитети са 
разноврсном географском позицијом и са различитих надморских 
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висина: високопланински делови Старе планине, ефемерна 
водена станишта у долини реке Нишаве, као и делови Суве 
планине који се граниче са територијом општине Пирот. На 
локалитетима на којима је било бранхиоподних ракова узети су 
узорци који су фиксирани у алкохолу, како би били доступни за 
даље анализе. Локалитети су фотографисани и описани, а мерена 
је и температура и pH вредност воде у стаништима. Дистрибуција 
станишта маркирана је помоћу GPS уређаја. Поред тога, праћене 
су и све промене на локалитетима уочене у току вишегодишњег 
мониторинга наведених подручја. Узорци су детерминисани и 
обрађени на Институту за зоологију Биолошког факултета 
Универзитета у Београду. 
 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
Србија се може сврстати у земље са веома богатом 

бранхиофауном. Две трећине врста Branchiopoda на територији 
Србије чине врсте које су познате само са једног локалитета, или 
су ограниченог распрострањења (Petrov & Petrov, 1997a). Врста 
Branchipus intermedius може се сврстати у ову групу, с обзиром да 
је до сада у Србији регистрована једино у долини реке Нишаве у 
околини Пирота (Cvetković-Miličić & Petrov, 2007). На 
Балканском полуострву ова врста је  пронађена једино још на 
планини Бистра у западној Македонији (Petkovski, 1997). Истом 
роду припада и најчешћа врста Branchiopoda у Србији - 
Branchipus schaefferi, која се појављује често самостално или у 
заједници са другим врстама (Petrov & Petrov, 1997b). У околини 
Пирота Branchipus schaefferi је налажен на више локалитета, у 
близини села Трњана, Пољска Ржана и Велики Јовановац, обично 
током пролећа. Међутим, октобра 2013. године по први пут су 
регистроване и јесење популације ове врсте, што указује на 
повољне еколошке услове и значај подручја Пирота и околине за 
развој бранхиоподних ракова. Уједно ово је до сада најисточнији 
налаз у Србији, а забележене су обе морфолошке форме ове 
врсте: visnyai и typica (Слика 1). Јединке су проналажене у малим, 
замућеним и плитким барама формираних после кише, на обали 
или око њива, са муљевитим дном без вегетације (Слика 2). Често 
су се у њима могле наћи и друге групе ракова из група Cladocera 
и Ostracoda. 
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Слика 1  Врста Branchipus schaefferi, форма typica  

(изглед главе мужјака) 
Figure 1  Branchipus schaefferi, forma typica (the male head) 

 
 

 
Слика 2  Станиште ракова бранхиопода поред Нишаве 

Figure 2  A habitat of large branchiopods along the Nišava River 
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У делу Србије јужно од Саве и Дунава веома честа врста је 
и Chirocephalus diaphanus. У планинским областима врста је 
забележена од јуна до краја августа, а у низијским од фебруара до 
краја јуна (Петковски, 1993). Позната су два нова налаза ове 
врсте у околини Пирота: први је на локалитету Три кладенца на 
Старој планини, на станишту величине 15 x 10 м и дубине до 40 
цм, са бистром водом без макрофитске вегетације. Други налаз је 
регистрован на Сувој планини (локалитет Шљивовички врх), где 
је забележена подврста C. diaphanus ssp. carinatus, што је нови 
регистровани локалитет на територији источне Србије (Слика 3). 
Јединке су изловљене крајем августа, тако да је то уједно и први 
налаз ове врсте ван пролећне сезоне.  

 

 
Слика 3  Врста Chirocephalus diaphanus carinatus пронађена на 

локалитету Три кладенца на Старој планини 
Figure 3  Chirocephalus diaphanus carinatus founded at the locality Tri 

Kladenca in  the Stara Planina Mountains 
 
За сада постоје само посредни, литературни подаци о томе 

да и врста Triops cancriformis насељава подручје пиротског краја. 
Petrov & Petrov (1997a) наводе да је ова врста регистрована у 
високопланинским локвама на Старој планини, у близини 
границе са Републиком Бугарском. Међутим, и поред 
интензивних истраживања, присуство ове врсте још увек није 
поново потврђено на простору Старе планине и источне Србије.  

Род Imnadia је европски ендемит, а у Србији је доскора 
једино био забележен у Панонској низији. Резистентна јаја рода 
Imnadia пронађена су, међутим, и у подлози на дну бара у 
близини села Трњана, заједно са јединкама сродног рода 
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Leptestheria. Ови ракови по спољашњој морфологији веома личе 
на мале шкољке (Слика 4). Ово је налаз са најјужнијег положаја у 
Србији, као и први за лимнолошку област Балкана (Miličić & 
Petrov, 2007; Illies, 1978). Могуће је да је на ове просторе пренет 
захваљујући миграцијама птица које могу бити пасивни 
преносиоци оплођених јаја, прилепљених за њихове 
екстремитете, или путем измета (Boros et al., 2006). 

 

 
Слика 4  Јединка рода Leptestheria пронађена у бари  

у близини села Трњана 
Figure 4  Specimen of Leptestheria sp. founded in the pond  

near village Trnjana 
 
Бројне ендемичне и реликтне врсте биљака и животиња 

велике еволутивне старости данас живе само у области Старе 
планине и нигде другде на свету (Мишић, 1982; Hewitt, 2001). 
Полазећи од чињенице да су планинске области Балканског 
полуострва представљале климатске рефугијуме у току периода 
глацијације, аридизације и трансгресија, као и да су то били 
центри диверзификације појединих група биљака и животиња на 
европском копну, појава  еволутивно веома старе групе ракова 
Branchiopoda у области Старе и Суве планине није неочекивана 
појава. Brtek & Thiéry (1995) наводе област Балкана и као центар 
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диверзификације појединих фамилија Branchiopoda 
(Branchipodidae, Chirocephalidae, Limnadiidae) у Европи.  

Налази различитих таксона еволутивно старих група ракова 
указују и потврђују да се Пирот и околина налазе на подручју од 
огромног значаја за науку не само у домену биологије, већ и 
других природних наука (геологије, географије...). Посебна 
важност у том смислу припада Старој планини као значајном 
рефугијуму у коме су се биљке и животиње склањале од ледених 
калота и „криле“ за време претходних ледених доба. Литературни 
податак који говори у прилог томе (а који још треба додатно 
потврдити на терену током будућих истраживања) јесте појава 
врсте T. cancriformis. На основу фосилних доказа, ово је 
животиња чија се морфологија није мењала претходних 220 
милиона година, па се званично сматра живим фосилом и 
еволутивно најстаријом данашњом животињом на свету. Имајући 
у виду до сада познати број забележених врста ракова у области 
Старе планине, велика је вероватноћа да на овом простору  живи 
још већи број врста. Једна од потенцијалних је Lepidurus apus, 
која се среће на сличним стаништима као и врста Triops 
cancriformis. 

Појава типично равничарских родова Imnadia и Leptestheria 
у долини Нишаве може указивати и на то да ово подручје 
представља значајни коридор преко кога се врши колонизација на 
нова станишта. То је већ доказано у случају неких врста 
водоземаца, који насељавају слични тип станишта (Džukić et al., 
2005). Распрострањивање (расејавање) бранхиопода врши се, 
међутим, и пасивно, пре свега посредством њихових 
резистентних јаја, која су веома отпорна на екстремне услове као 
што су ниске температуре или дуготрајна суша. Доказано је да 
јаја могу да издрже и по неколико дана у дигестивном тракту 
птица и тако пасивно пређу раздаљину и  од преко 1000 км (Boros 
et al., 2006). Јаја се такође могу пренети до велике удаљености и 
прилепљена за кљунове, ноге и перје птица које живе око бара 
или газе по муљу. Јаја врсте Chirocephalus diaphanus се могу 
преносити путем риба, на пример пастрмки (Beladjal et al., 2007), 
док се друге врсте могу расејавати и путем инсеката (Beladjal & 
Mertens, 2009). 

Иако често насељена веома ретким и слабо истраженим 
врстама, привремена водена станишта су готово свуда угрожена, 
а због своје несталности и кратког трајања, често се не узимају у 
обзир приликом процена утицаја на животну средину. Веома 
илустративан пример трајног уништавања је изградња трасе 
Коридора 10 аутопута Пирот – Димитровград. На овом подручју 
је први пут интервенисано 2006. године услед радова на прузи 
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код села Градиште, у непосредној близини ових водених 
станишта. Неколико година касније, ово подручје је до краја 
уништено изградњом Коридора 10 аутопута до границе са 
Републиком Бугарском, изградњом деонице аутопута (Слика 5). 
Привремене баре су се последњи пут формирале 2010. године, 
када је забележена врста B. schaefferi. Услед интензивираних 
радова на изградњи деонице ово станиште ракова се, нажалост, 
може сматрати трајно изгубљеним. Ипак, може се очекивати да 
станишта ових камбријумских живих фосила која се налазе на 
већим надморским висинама, у оквиру Парка природе Стара 
планина, буду очувана као стабилни локалитети, с обзиром на 
статус Старе планине као заштићеног подручја.  

 

 
Слика 5  Место на коме је потпуно уништено станиште ракова код села 

Градиште изградњом Коридора 10 
Figure 5  This place near village Gradište represents a completely destroyed 

crustacean habitat due to construction of Corridor 10 
 

Захвалница 
 

Подаци приказани у овом чланку део су истраживања 
спроведених у оквиру Пројекта Министарства науке, просвете и 
технолошког развоја Републике Србије, Грант 176019. Аутор 
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захваљује колеги Луки Рубињонију на помоћи при изради 
фотографија (Слика 3 и 4) објављених у овом раду.  
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