ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ
(Одлука о изради је објављена у ''Службеном листу АПВ'', бр. 17/2011)
Еколошки коридор реке Тисе представља коридор од међународног значаја и укључује
реку
Тису
са
обалским
појасом,
заштићена
подручја,
као
и
подручја
предвиђена/резервисана за заштиту.
Еколошки коридор Тисе, поред водног тела, обухвата и катастарске парцеле
небрањеног дела плавног подручја и одбрамбених насипа. Еколошки коридор већим
делом се налази на простору водног земљишта. На одређеним локацијама еколошки
коридор Тисе обухвата и делове брањеног дела плавног подручја, која су значајна за
функционисање коридора, као што су ливаде, трстици и сл., који не припадају водном
земљишту (ове просторне целине су такође дефинисане катастарским парцелама).
Одрживи развој мултифункционалног еколошког коридора Тисе захтева усклађеност
планираних активности са потребама очувања природе и квалитета животне средине.
Посебна намена дефинисана је у следећим целинама:
- Еколошки коридор Тисе са заштитним зонама
- Станишта ван еколошког коридора Тисе.
У оквиру целине еколошког коридора са заштитним зонама дефинишу се следеће
подцелине:
- Еколошки коридор Тисе и
- Заштитне зоне еколошког коридора до 50 m, 200 m и 500 m.
Заштитне зоне су издвојене на основу процене фактора угрожавања биолошке
разноврсности:
- појас до 50 m од границе коридора где је интензитет утицаја урбанизованог и
пољопривредног окружења највећи, због чега су и ограничења најбројнија на овом
простору. Наглашава се значај мера за унапређење стања простора (побољшање
квалитета животне средине и формирање зелених тампон појасева);
- појас до 200 m од границе коридора где делују негативни утицаји надземних
инфраструктура и урбанизације (јаки извори осветљења и буке) и
- појас до 500 m од границе коридора представља спољну границу заштитне зоне
еколошког коридора,
са значајним утицајем на хидролошки режим, утицајем
домаћих животиња на дивље врсте, као и утицајем неких типова инфраструктуре као
што су ветропаркови.
У еколошком коридору дозвољене су намене и активности непосредно везане за
површинске воде:
- плански радови сектора водопривреде и рибарства,
- одрживо коришћење текућих вода као обновљивих извора енергије,
- објекти и активности водног саобраћаја (луке, пристаништа, привезишта), наутичког
туризма и спортова на води;
- рекреативне активности које не захтевају промене природне морфологије терена и
не прекидају континуитет природне вегетације коридора у потпуности, нпр.
формирање плаже укључујући и привремено постављање покретних мобилијара
(кабине за пресвлачење, реквизити пешчаних спортских терена сезонског карактера
и сл.); рекреативне стазе сезонског карактера без вештачке подлоге и осветљења
(за пешачење, јахање и сл.).
Један од основних циљева овог Плана је и успостављање одрживог развоја туризма у
Потисју и стварање конкурентних услова за развој рецептивног туризма, који ће
допринети економском просперитету локалних средина и потиског региона као целине.
С тим у вези, река Тиса представља значајан туристички потенцијал на простору
општине Нови Кнежевац и пружа велике могућности за унапређење њеног даљег
развоја.

Просторним планом мултифункционалног еколошког коридора Тисе на подручју
новокнежевачке општине дефинисан је развој пре свега ловног, риболовног и
културно-манифестационог туризма (манифестације: ''Кочоватска хајка – лов на
лисице'' у Банатском Аранђелову, Фестивал камерне музике ''Тиски цвет'' у Новом
Кнежевцу, ''Сомијада'' у Српском Крстуру...). Наведене манифестације су директно
везане за реку Тису или су веома значајне за насеље у коме се одржавају и имају
традиционални карактер. Развој наутичког туризма на Тиси је у почетној фази, а на
простору општине Нови Кнежевац планирано је туристичко пристаниште.

