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TURISTI^KA ATRAKTIVNOST GRADA

ПОНУДА ЕКО ТУРИЗМА ИЗЛЕТИ, АКТИВАН ОДМОР,
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ

Туристичкој атрактивности Београда као дестинације
у значајној мери доприноси разноликост предела и богатство културног и природног наслеђа. Београд је изузетно
занимљив за љубитеље еко туризма и активног боравка
у природи, за суграђане и посетиоце свих генерација и
интересовања, за породице, децу и младе, за излете и
разноврсне спортско-рекреативне и друге активности.
Београд је један од најзеленијих градова са Великим
ратним острвом, Авалом, Космајем, бројним шумама и
изузетном Ботаничком баштом, и великим бројем паркова, који прeдстaвљajу прaвe мaлe oaзe зa oдмoр у центру
града. Прирoдa и зeлeнилo кojим паркови oбилуjу, врaћa
eнeргиjу и жeљу зa прeдaхoм свaкoм прoлaзнику или туристи кojи пoсeти Бeoгрaд. Oсим штo се мoже oдмoрити у
бeoгрaдским пaркoвимa или чути урбaнe лeгeндe Бeoгрaдa
и причe кoje прaтe бeoгрaдскe пaркoвe, мнoги знaчajни
спoмeници у Бeoгрaду лoцирaни су управо у заштићеним
природним добрима и пaркoвимa. Бeoгрaђaни oбoжaвajу
своја зелена излетишта и паркове и они су oмиљeна места за одмор, игру и забаву, за спорт и рекреацију, али и
мeста зa вeчeрња oкупљaњe друштвa и свирку уз гитaрe и
простор за концерте и бројне манифестације.
Предели Београда су део националног и европског
наслеђа. Свеколика разноврсност, од природне геолошке-геоморфолошке, биолошке до разноврсности историјско-културног наслеђа одређује високу вредност и карактер предела Београда као елемента укупног културног
идентитета.
У комплексном систему био и гео диверзитета посебно место, као највреднији, уживају простори заштићених
природних добара. Србија у овој области има значајну
традицију, а простор Београда посебно место обзиром да
се почеци заштите природе у Србији везују за XIX век,
а односе се на прве облике контролисаног коришћења
и спречавање уништавања Авале. Књаз Милош је 1859.
године издао строгу наредбу контролисаног коришћења
шума на Авали како би спречио даље уништавање њених шума, постављени су шумари, контролисана је сеча,
основан је шумски расадник и организовано обнављање
шума. Авала је 1936. проглашена за национални парк, а
1946. године добила је статус добра од општег значаја,
а на основу решења скупштине Града Београда из 2007.
године - то је заштићено подручје - предео изузетних одлика и омиљено излетиште.
Сектор за туризам Секретаријата за привреду
ГУ града Београда, у сарадњи са Секретаријатом
за заштиту животне средине и секретаријатима
надлежним за послове спорта и омладине, ТОБ-ом
и др. предузима низ активности и мера на ширењу
знања о значају очувања природног наслеђа, на
популаризацији и промоцији и свим активностима
које доприносе обогаћивању понуде и туристичкој
атрактивности Београда као дестинације.
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ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА У БЕОГРАДУ
На територији Београда укупно је заштићено 44 природних добара и то: 3 предела изузетних
одлика (Велико ратно острво, Космај и Авала), 13 споменика природе-просторне целине (Ботаничка башта „Јевремовац”, Бајфордова шума, Арборетум Шумарског факултета, Бојчинска шума, шума
Кошутњак, Звездарска шума, Миљаковачка шума, Обреновачки забран, Липовачка шума-Дуги рт,
Топчидерски парк, Академски парк и Пионирски парк), 24 споменика природе ботаничког карактера,
односно 49 појединачних заштићених стабала категорисаних као значајна природна добра, 5 споменика природе геолошких вредности и наслеђа (Морски неогени спруд на Калемагдану, Сенонски
спруд Машин мајдан у Топчидеру, Миоценски спруд на Ташмајдану, Земунски лесни профил и Лесни
профила Капела у Батајници) и два заштићена станишта (станиште гљиве на Ади Циганлији и Велико
Блато). У поступку проглашења заштите/ревизије су: Форланд Београда, зимовалиште малог вранца
на Ади Циганлији и Миоценски спруд Ташмајдан. (www.beograd.rs)

ПРЕДЕЛИ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА
ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „АВАЛА“
Споменик незнаном јунаку Авала - културно добро од изузетног значаја

Авала - Заштићено пoдручје од 2007.године, налази се на територији Града Београда, градске општине Вождовац и обухвата делове катастарских општина Бели Поток, Рипањ, Зуце и
Пиносава. Према Решењу Скупштине града Београда о стављању под заштиту природног добра
„Авала“ („Службени лист града Београда“, број 43/07), заштићено подручје стављено је под
заштиту ради очувања и унапређења примарних предеоних вредности и пејзажних обележја,
разноврсности облика и појава геонаслеђа, богатства животињског и биљног света и станишта,
квалитета вода, земљишта и шума, неговања традиционалних и историјских вредности, као
и стварања услова за одрживи развој рекреативних и туристичких садржаја и контролисане
пољопривреде, односно планско уређење и коришћење простора.
Авала је најсевернија шумадијска ниска планина (506 m надморске висине), која је изузетно богата вегетацијским и флористичким елементима. На њој су заступљене фитоценозе са око 597 биљних
врста и око 70% површине је под шумом.
1 ПРИРОДНО НАСЛЕЂЕ

Авалу карактерише велика разноврсност биљног и животињског света.На Авали је до сада нађено
594 биљних врста, које се могу систематски сврстати у две класе, 86 фамилија и 317 родова. Неколико
биљaкa су заштићене као природне реткости: зановет, златан, тиса, зеленице, зеленика, као и већи
број лековитих биљака и врста под контролом коришћења и промета: салеп, висибаба, јажевина,
веприна, зечја стопа, велебије, вранилова трава, зубачица маљава, навала, женска папрат, сапуњаца, кантарион, бели слез, шумска јагода, зова, плућњак, жути напрстак, рдасти напрстак, буника,
велебије, мајчина душица, матичњак, трава ива, пелин, оман, златица, мразовац, језичаста кострика.
Вегетацију Авале у највећој мери чине храстове шуме и нешто мање липове и букове шуме.
Присутан је велики диверзитет орнитофауне. Од 67 врста птица, које се редовно виђају на Авали, 21.
врста је заштићена Уредбом о природним реткостима. Врсте птица које се јављају су: јастреб осичар,
кобац, јастреб, мишар, ветрушка, голуб дупљаш, кукавица, ћук, шумска сова, златоврана, медиус средњи шарени детлић…
Ловостајем заштићене врсте, које се најчешће срећу на овом подручју, су: срна, зец, јазавац,
веверица, сиви пух, куна златица, куна белица, јеребица, голуб гривњаш, препелица, шумска шљука.
Трајно заштићене врсте дивљачи су: лисица, мишар, еја, луња, сова ушара, кукавица, пупавац, и
друге. Газдује се следећим врстама дивљачи: срна, зец, фазан и пољска јеребица. Дивља свиња је
овде присутна у малој бројности и сматра се као пролазна дивљач. Повремени периодски водотоци и
шуме Авале су станиште више врста водоземаца и гмизаваца: неколико врста жаба, даждевњак и две
врсте мрмоњака, слепић, шумски гуштер, зидни гуштер, смук, шумска корњача и у малој бројности
змија шарка.
Управљање ПИО „Авала“ остварује се преко ЈП „Србија шуме“ - Шумског газдинства „Београд“–
Шумска управа „Авала’’.
На Авали се налазе бројни споменици везани за историју српског народа: споменик Незнаном
јунаку (културно добро од изузетног значаја), споменик Васи Чарапићу - Змају од Авале, Споменик совјетским војним ветеранима који су настрадали долазећи на обележавање двадесете
годишњице ослобођења Београда, предвођени маршалом Бирјузовим и генералом Ждановим, Споменик погинулим борцима подавалских села у II св.рату идр.
Споменик Незнаном јунаку - Величанствени гранитни храм на самом врху планине Авала,
изражавава захвалност свим ратницима палим за слободу у Првом светском рату. Први споменик Незананом јунаку на Авали подигли су 1922. године сељаци из околних села, на месту гроба непознатог
палог ратника. Данашњи споменик Незнаном јунаку подигнут је по жељи Александра Првог краља
Југославије а по пројекту вајара Ивана Мештровића 1938. године, на месту средњовековног града
Жрнова. Споменик има осам каријатида које представљају жене у народној ношњи народа република
и покрајина Краљевине Југославије.
Авалски торањ (првобитни) отворен је 1965. године, јединствен по својој архитектури и изгледу,
без премца као једини торањ у свету који није укопаван, већ се ослањао на трокраки ослонац који
су га издизали изнад тла, укупне висине 202,87 m, је нажалост током НАТО бомбардовања Београда
срушен 1999. године.

КОМПЛЕКС НОВОГ ТОРЊА НА АВАЛИ
Авалски торањ висине 204,57м, као симбол града Београда, поново је изграђен и за посетиоце
отворен априла 2010. године, захваљујући средствима Републике Србије, града Београда и бројним
донацијама у акцији коју су водили РТС и Бата Милатовић, о чему сведочи богат филмски и видео
материјал, утиснуте шаке познатих личности које су донирале средства и др. У надлежности ЈП
„Емисиона техника и везе“ је од октобра 2010.године. То је и најлепши видиковац Београда.
ЈП ЕТВ уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, од 2016.
године до данас реализовало је неколико инфраструктурних пројеката у циљу унапређења туристичке
понуде у оквиру комплекса Авалског торња. За посетиоце су током целе године отворени нови пословно-комерцијални садржаји, унутар самог торња у затвореном простору: етно галерија и продавница,
кафеи и летње баште, ново продајно место улазница, туристички инфо-центар и сувенирница Туристичке организације Србије, излог обогаћене туристичке понуде, са свим информацијама о Авали и
атракцијама Београда и Србије, дечија играоница. У природном амбијенту планине Авала, а на простору
око торња изграђени су и опремљени: дечији парк са кафеом за родитеље, село Вилењака, кутак за родитеље, теретана на отвореном (са 12 справа) и спортски терени (за мали фудбал, рукомет и кошарку).
2 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ

Уважавајући сваку категорију туриста, направљен је лифт за особе са инвалидитетом и дечија колица, као и други прилази до улаза торњу, и боље повезивање свих пратећих садржаја. Уведен је и нови
модернији систем за контолу приступа посетилаца торња (софтверска решења, опрема и рампе) чиме
је омогућен још бољи увид у број посетилаца али и безбедност сваког појединца. Постављено је ново
јавно и украсно осветљење, уређене зелене површине, проширени прилази за аутобусе, постављене
путоказне табле, двогледи на видиковцу торња и др. У 2017. години, захваљујући средствима ТИКЕ, комплекс торња је добио највећу летњу сцену у граду са бином и комплетном аудио-визуелном опремом,
20 етно тезги за продају сувенира и остале робе намењене туристима. Дечији парк је добио и тзв. Село
вилењака, 6 дрвених кућица на дрвету повезаних мостићима где је бескрајна забава за децу.
Отворен је Музеј емисионе технике, занимљив за посетиоце, изузетно драгоцен и ђацима и
студентима из области технике и телекомуникација. Ускоро ће и овај простор бити модернизован изложбеном поставком уз примену модерних технолошких достигнућа (дигитална решења у примени).
На тај начин, биће атрактивнији за сваког посетиоца различитог узраста (www.avalskitoranj.rs).
Авалски торањ, симбол Београда, захваљујући ресорном министарству добио је нову декоративну
расвету свих боја, и на тај начин, светлећи над Београдом у одређеној боји, подржава важне датуме
и друштвене догађаје важне за Србију. Видиковац на 122 метру торња на Авали посећује изузетно
велики број туриста, годишње између 180.000 и 200.000 људи, од којих око 20% страних туриста који
бораве у нашој престоници.
У подножју се реализује богата културно-забавна сезона на платоу, на коме се сваког викенда
од априла до октобра, дешавају различити бесплатни фестивали за целу породицу (сира, слаткиша,
здраве хране и сл) и музички програми. Посебно интересантно свим посетиоцима викендом је представљање градова, односно туристичких организација градова у Србији. Видети на једном месту Србију и осетити културу и наслеђе, непроцењиво је искуство како домаћим тако и страним туристима.
Богат програм доприноси расту броја посетилаца и туриста.
Организују се фестивали, музичке, спортске и друге манифестације. Трка уз Авалски торањ, организује се већ годинама на иницијативу дугогодишњег уредника „Студија Б” Ђока Вјештице, кроз
600 степеника и висинску разлику од 150 метара и окупља велики број такмичара. Трку организују:
Туристичка организација Београда, Градска општина Вождовац и „Belgrade Road Runners”, ЈП
„Емисиона техника и везе“.
На Авали се налази осам планинских извора (најзначјнији су Сакинац назван по сакама- бурадима
на два точка, којима је допремана вода, Краљева чесма, Врановац, Ладне воде и Калеми). Прву чесму
на извору Сакинац подигао је Ђорђе Вајферт, индустријалац, власник прве парне српске пиваре.
Има десетак километара обележених планинарских стаза, као и новоизграђена трим стаза у подножју
са полигоном за вежбање на отвореном, неколико дечијих игралишта, терен за мали фудбал и баскет.
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Реконструисана је стаза од извора
“Сакинац” до врха Авале и обележена
сигнализацијом за слепе и слабовиде
(326 м) која је прилагођена слабовидим особама.
На комплексу Авале реализују се
програми Планинарског савеза, клубова, планинарских друштава ״Победа, ״Железничар’’, ״Авала’’ и др.,
орјентиринг, бројне манифестације,
излети и сл. Веома често се организује
окупљање мотоциклиста, љубитеља
аутомобила “Буба”. На Авали су се одржавала такмичења у оријентирингу,
верању (climbing), планинском бициклизму (mountain bike) као и поједине
етапе брдског релија. Више информација на www.psb.rs; www.orjentiring.rs;
Трасирана и обележена рекреативна пешачка стаза „Бреговима Београда од Саве до Дунава“ простире се
од Барича, преко Велике Моштанице,
Барајевске шуме, Парцанског виса, Ковионе, Авале, Лештана, Ритопека до
Гроцке. Маркиране планинарске стазе
Авале су: кружна стаза око Авале, стаза здравља и др.
РУДНИК ОЛОВА, ЦИНКА И СРЕБРА „ЦРВЕНИ БРЕГ“, АВАЛА отворен 1886/87. године, затворен 1953. године, наставна је база Рударско-геолошког факултета. Рудник је повремено отворен
за посетиоце током „Дана европске баштине“, обележавања значајних датума, „Дана студената“ и
другим поводима, уз претходну најаву.
Рад на рудишту Црвени
Брег започео је истраживањима 1870. године, а
од 1875. право истраживања прешло је на Министарство финансија, па
озбиљна истраживања
почињу 1886. године и
трају све до почетка XX
века. На даљу судбину
рудника одлучујуће је
утицао извештај саксонског рударског стручњака Билхарца који је проценио да је улагање у
овај рудник исплативо.
Већ 20. априла 1901.
издата је концесија на 42
Положај школског рудника на Авали
рудна поља на рудишту Црвени Брег, прво друштву из Брисела, па је рудник уступљен енглеској
фирми "The Crveni Breg Mining Co". Удео у компанији је имало и Аустријско друштво "Meta und Hüte
Produkte" које је имало топионице олова у Литији и у Катовицама. Године 1907. подигнуто је пралиште
немачке фирме "Humboldt de Kalk" из Келна. У руднику је тада радило 170 радника, а 1908. око 350
радника. Обим радова се проширио отварањем три галерије. Због губитака у производњи радови су
обустављени 1911. године.
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За време првог светског рата на "Црвеном Брегу" ради се као и на другим рудницима у Србији, а рудник носи име "Царско Краљевски војни рудник Рипањ", у коме 1915. године, ради 700
радника, а 1916. године, 400 радника (од тога 120 у јами). При повлачењу Аустријанци и Немци
су онеспособили машинска постројења. 1936. године француска фирма која ради у Бору, поново
отвара рудник и до 1940. оспособљава 6 хоризоната (од чега су 2 хоризонта имала директан
приступ споља поткопима). Почетком II Светског рата група београдских илегалаца извршила
је акцију на руднику „Црвени Брег“ и запленила одређену количину експлозива који је касније
коришћен у различитим диверзантским акцијама против окупатора. У кругу рудника постоји
спомен плоча као подсетник на ову акцију. Експлоатација се за време II Светског рата није
вршила и рудник је поново отворен 1948. године и радио је до 1953. године, када престаје са
производњом и постаје школски рудник за наставу Рударско-Геолошког Факултета у Београду.
Захваљујући томе очуван је и до данашњих дана.
Поред наставних активности традиционално, рудник представља место окупљања за 4.
април Дан студената Универзитета у Београду. Рудник је за посетиоце отваран током манифестације „Дани европске баштине“ у Београду.
Поред локалитета „Црвени брег“ на Авали где први трагови о експлоатацији руде датирају из
периода римске владавине на овим просторима, рударске активности су на простору планине Авале
биле присутне и у пре античком периоду на локалитету „Шупља стена“ где је у доба Винчанске културе вршена експлоатација цинабарита (руде живе). Наш познати хемичар, академик и први ректор
Београдског универзитета (Универзитета у Београду) Сима Лозанић је пронашао у авалским хидротермалним кварцитима са цинабаритом пронашао минерал зелене боје и назвао га Авалит, Сима
Лозанић је утврдио да минерали Милошин и Александролит пронађени у месту Рудњак настају распадањем минерала Авалита.
На Авали, на око 480 метара надморске висине, налазе се два планинарска дома: Митровићев Дом
и Чарапићев Брест, као и Хотел Авала. Зграда хотела Авала подигнута је 1928. године на захтев краља
Александра Првог Карађорђевића, а за потребе Министарства шумарства и водопривреде Краљевине
Југославије. Објекат је пројектовао руски архитекта Виктор Лукомски, а декоративну пластику и две
скулптуре седећих сфинги на улазном трему израдио је руски вајар Владимир Загородњук.
Ловиште „Трешња“ налази се на Авали поред старог пута за Крагујевац на око 35 км од Београда.
Ловиште је ограђено, лежи на надморској висини од 200 до 300 м и захвата површину од 117 ha.
Стално гајене врсте дивљачи су јелен лопатар и муфлон. О богатству ловишта сведоче трофеји јелена
лопатара оцењени са 196,21 CIC поен и муфлона са 220,45 CIC поена.
До II светског рата Авала је имала и свој дан: Ђурдевдан (6 мај), када је на њој посебно било живо
и весело. Од ране зоре (Ђурдевдански уранак) долазиле су групе младежи, Соколи, Скаути, планинари, љубитељи природе и мештани околних села у живописним народним ношњама. После рата овај
леп обичај је заборављен, а нешто слично сада се дешава за 1. мај. Они који воле ручак у природи,
могу припремати роштиљ на обележеним местима која су за то предвиђена.
Шумско газдинство Београд је поставило два инфо пулта на две локације на Авали и око 30 нових
табли које означавају специфична станишта биодиверзитета на целокупном подручју Авале. У току је
израда апликације „Мали шумар“ која ће се састојати из мапа стаза и знаменитости Авале као и квиза
за децу о познавању Авале.
За заштићено подручје Авала, у оквиру реализације међународног пројекта о Урбаним шумама,
који је у току, планира се да се прошири зона заштите за нових 450 хектара, за комплетну зону Шупље
стене. Подручје Шупље стене, у периоду после другог светског рата било је најзначајније излетиште
Београда. Такође, унутар овог подручја налазе се значајне историјске знаметитости. Једна од њих је
Краљева чесма, изграђена 1930. године. До чесме води шумска пешачка стаза, која је планирана за
проширење и обележавање, а налази се у зони ловишта Авала.
Осим аутомобилом, на Авалу се може доћи и
градским превозом: 401, 402, 403, 404 и 406 (са
Бањице) до самог подножја Авале. У летњој сезони,
аутобус број 400 вози путнике од Славије, па све до
врха Авале и назад. Од посебног значаја за туризам је
функционисање сезонских линија јавног превоза: једна сезонска линија у периоду од 1.маја до 31. августа
саобраћа до торња на Авали. Иначе, први аутобуси
су саобраћали 1925.године на линији Славија –Авала.
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У подножју Авале, у Зуцу, може се посетити и Музеј ракије “Бојковчанка”, посвећен свим ракијама са овог поднебља, а првенствено квалитетној препеченици - шљивовици. Званична презентација
бренда “Бојковчанка” налази се на сајту www.quburich.rs– где се може видети и виртуелна тура музеја,
како доћи до музеја и др. Поред Музеја ракије, Винског подрума и осталих гастрономских занимљивости, у подножју Авале започета је и производња крафт пива под називом Revolution Brewery!

Кућа В. Степе

На путу до Авале може се обићи
и културно добро родна кућа војводе
Степе Степановића у селу Кумодраж,
Врчинска 1. Војвода Степа Степановић
је учесник свих шет ратова које је Србија водила у време битке за Једрене,
командовао Другом српском армијом у
Великом рату, победио у Церској битци
, истакао се у пробоју Солунског фронта и даљим борбама за ослобођење Србије 1918.године. Носилац је великог
броја домаћих и страних одликовања.
Информације: Музеј града Београда
и ГО Вождовац

Угоститељска понуда је разноврсна: хотел Авала, хотел „1000 ружа“, етно ресторан хотела „Сучевић“, Чарапићев брест, Митровићев дом, Еко парк и многи други.
Више о разноврсној понуди пољопривредних производа малих произвођача подавалских села
налази се на www.avalainfo.com.
Авала је омиљено излетиште и место бројних културних, туристичких и спортско-рекреативних
манифестација и догађаја. На Авали од 2021. године Општина Вождовац организује „Жрнов фест“
нову туристичку манифестацију у оквиру „Дана европске баштине“ у Београду.
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ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КОСМАЈ“

Споменик Космајско-посавском партизанском одреду
Заштићено подручје „Космај“ налази се на територији административног подручја Београда, градска општина Младеновац – делови катастарских оптшина Амерић, Кораћица и Велика Иванча и градске општине Сопот – делови катастарских општина Рогача и Неменикуће.
Према Решењу Скупштине града Београда о стављању под заштиту природног добра „Космај“
(„Службени лист града Београда“, број 29/05), заштићено подручје „Космај“ стављено је под заштиту
ради очувања и унапређења живописних пејзажних обележја и примарних предеоних вредности,
структуре и квалитета шума, разноврсности и богатства биљног и животињског света и станишта,
квалитета вода, земљишта и ваздуха, добара културне баштине и њихових амбијената, ствaрања услова за одрживи развој туризма, рекреације и пољопривреде, односно планско уређење и коришћење
простора и изградњу објеката за те намене.
Живи свет Космаја чини: 550 врста биљака (у флори Космаја има 30 реликтних, 10 субендемичних
биљака и 5 врста које су природне реткости), преко 300 врста гљива, 24 врсте херпетофауне, 51 врста
сисара, 96 врста птица и велики број врста различитих инсеката. Вегетација Космаја представљена
је са четири шумске и три зељасте биљне заједнице. Преко 70% површине саме планине је под шумском вегетацијом у којој доминирају изданачке букове и храстове шуме, уз мање учешће вештачки
подигнутих састојина четинара.
Космај и његова шира околина представљају подручје од посебног културно-историјског значаја,
са већим бројем заштићених културних добара и евидентираних споменичких објеката и места. Главне историјске вредности су манастир Павловац, споменик културе од великог значаја и заштићено
археолошко налазиште Кастељан, као и манастир Тресије, црква св. Петра и Павла у Неменикућама
и црква свете Тројице у Кораћици.
Управљање ПИО „Космај“ остварује се преко Шумског газдинства „Београд“ из Београда.
Космај (626 м) je настао, по једном тумачењу од келтске речи ,,кос“ (шума) и прединдоевропске
речи ,,маи“ (планина). Благе падине, пропланци, утабане стазе и богата шумска вегетација чине Космај једном од омиљених излетничких локација. На падини Космаја која се спушта ка Сопоту, кроз
шуму постоје јасно угажене стазе које су проходне и погодне за шетњу. С обзиром на то да је Космај
блага планина стазе нису тешке за пешачење, па је ово једна лагана и садржајна планинарска тура,
идеална за почетнике. Космај представља идеално место за породичне излете, јер је одлично уређен,
са довољно путоказа и практичних одморишта са дрвеним клупама, столовима и игралиштем за децу.
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На једном од пешачких праваца се налази дрвени видиковац , са ког се пружа прелеп поглед
на читаво подручје. Ово природно добро богато је разноврсним биљним и животињским светом. На
Космају се може видети биљка „делфинијум фисум”- ,,жаворњак”, као и птица „косац” - ,,краљ препелица”, које су на црвеној листи угрожености, као и 17 нових врста инсеката из рода „стаклокрилаца”.
Иначе, на овој планини са близу 600 биљних врста, око стотину врста птица, преко 300 врста гљива,
50 врста сисара и велики број инсеката увек је занимљиво. Планина Космај је интересантна и као
ловно подручје јер је богата племенитом дивљачи. Читав пејзаж је под вегетацијом. Наиме, док су
стрмије стране обрасле шумом (претежно буковом и храстовом, а местимично и четинарском), благе
падине су под травнатом вегетацијом, прекривене ливадама и пашњацима, а подножје под воћњацима и њивама.
Сем флоре и фауне, Космај и његова шира околина имају богато културно историјско наслеђе, са већим
бројем заштићених културних добара. Најзначајнији су:
Манастир Тресије, Црква Светих Апостола Петра и Павла
у Неменикућама, манастир из средњег века Свети Георгије
(Кастаљан), Воденица поточара Борикића у Неменикућама
и др. У току пешачких тура могу се обићи два споменика.
Споменик палим борцима Космајско-посавског партизанског одреда, као и костурница погинулим српским ратницима у I светском рату на Белом камену, су само нека од
сведочанстава херојских жртава које је овај крај несебично
давао током ратова. На Космају има трагова, који указују
на стара насеља и боравак Римљана на овом простору. У
римској епохи, Космај је био значајно рударско средиште.
У Народном музеју у Београду се чува збирка Космај која
садржи предмете из римског доба, од 1. до 4. века. Вероватно се руда гвожђа ископавала на Космају и пре доласка
Римљана. Међу најстаријима су трагови из праисторијског
доба (судови, кипови и друге ствари од печене земље, као и
камени чекић). На Космају је бујао живот и у доба Деспота
Манастир Павловац
Стефана Лазаревића, када су и обновљене многе светиње.
КОСМАЈСКИ МАНАСТИРИ На благим и шумовитим падинама налазе се три манастира, за које се
верује да су задужбина деспота Стефана Лазаревића, манастир Тресије, Кастaљан и манастир
Павловац. Космај у доба деспота Стефана Лазаревића постаје верски центар деспотовине. У конацима
манастира Кастаљан и Павловац Стефан Високи је водио државничке послове и користио их као летње
резиденције, док је у манастиру Тресије био велики преписивачки центар.
Манастир Тресије
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Споменик Космајско-посавском партизанском одреду подигнут је у част борцима погинулим у Другом светском рату, припадницима Космајско-подунавске дивизије формиране на овој планини, којa је у току Народноослободилачког рата од 1941. до 1944. године дејствовала на овом подручју.
Изграђен је 1971. године, у атару села Рогача, у општини Сопот. Налази се на једном од доминантних
врхова Космаја, Малом вису (576 метара) и монументалних је димензија, основа споменика износи 18,
а висина 30 метара. Аутори споменика су вајар Војин Стојић и архитекта Градимир Медаковић. Споменик је убрзо по изградњи постао препознатљив симбол Космајског краја и овог дела Шумадије. Велико
бетонско степениште са пута води до споменика, док је сам комплекс окружен великим шумовитим
парком, испресецан стазама и лепо осветљен.
Центар за културу и туризам градске општине Младеновац (www.ckm.co.rs; ) је финансирао штампање туристичке мапе Младеновца и осмислио туристичку руту „Од деспота до краља“ и друге излетничке туре. Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића постављен је 1427.
године у порти цркве Светог Илије у Црквинама у Младеновцу. Спомен чесма Црквенац подигнута
је 1915. у знак захвалности санитарној мисији шкотских жена у Србији и њеног оснивача др Елзе
Инглиш. Благодети Селтерс бање нуде се како за лечење тако и за рекреацију а бројни потенцијали
и угоститељска понуда овог дела града привлаче излетнике и посетиоце различитих интересовања.
Спомен костурница на Белом камену
Пешачка стаза: Пут од Видиковца до Белог камена
-до локације се стиже шумском стазом која се спушта
од Дрвеног видиковца
Подигнута је 1935.године у част страдалима у Првом светском рату, у одбрани Београда, 1914.године. На њој су исписани
стихови чувеног српског песника Ђуре Јакшића. Овде се одиграла
једна од одлучујућих битака у Великом рату.
Клеопатрина чесма, Неменикуће, у порти цркве
Светих Апостола Петра и Павла
Клеопатрина чесма је названа по ћерки кнеза Александра Карађорђевића и кнегиње Персиде, која је умрла веома млада
1855. године. На путу за Тополу тужна поворка заноћила је у Неменикућу.Тело је остављено преко ноћи у старој сеоској цркви
Ваведења Пресвете Богородице, на чијим темељима је подигнута данашња црква. Девојке из Неменикућа, потресене судбином
младе Клеопатре, извезле су прелепи покров, што је дирнуло
кнеза и кнегињу, “па наложи кнез да се код храма подигне чесма
најлепша у околини”. Ожалошћена кнегиња је дотадашњи, свилени покров поклонила цркви у селу Неменикуће где се и данас чува. Чесма коју је у знак захвалности
изградио кнез Александар у црквеној порти, била је у употреби век и по. Поново је обновљена и
враћена у употребу 1997. године. Мајстор Петар Комазец је изградио чесму по узору на ону изграђену
142 године раније. Вода је доведена са извора Оровац који је око један километар удаљен од чесме.
Народ у овом крају је одувек веровао да је вода са овог извора лековита.
Стара кућа породице Жујовић у селу
Неменикуће, Сопот
Културно добро од великог значаја, саграђена је 1827. године. У оквиру београдског архитектонског наслеђа, истиче се као пример
готово чистог стила балканске архитектуре.
Овакав стамбени објекат развијеног типа,
био је карактеристичан за околину Београда у другој половини XIX века. Изванредан
положај куће са уздигнутим чардаком са
кога се пружа видик на космајске падине,
карактеристичан је и представља један од
највећих квалитета ове архитектуре.
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Споменик војводи Јанку Катићу у Рогачи
Јанко Катић је био један од организатора Првог српског устанка. Карађорђе је у Јанку имао
најближег, најутицајнијег и најбољег сарадника. Јанко је био познат као мудар и храбар војвода,
јер се пре свега борио, штитио и заступао интересе српског народа. Био је један од ретких писмених
устаника и војвода. Истицао се као преговарач (перфектно је говорио турски језик) и био је један од
најбољих говорника. Погинуо је половином 1806. године. Војвода Јанко је прво био сахрањен код
сибничке цркве, а 1935. године његови посмртни остаци су пренети у црквену костурницу у Рогачи.
Године 2004. Јанку Катићу подигнут је споменик у Рогачи, рад вајара Миланка Мандића, 2.4 м висок,
од бронзе. Споменик се налази у центру Рогаче, са ког симболично надгледа место које је у сваком
од претходних ратова изнедрило јунаке. У непосредној близини споменика налази се спомен плоча
са именима 67 жртава рата, коју су грађани села Рогача подигли њима у спомен априла 1962. године.
,,Борикића воденица” Вука Караџића, Неменикуће, Сопот је аутентична поточара из 1884. године, верификована од стране Завода за заштиту споменика културе као вредан објекат народног
градитељства. Она је уједно и најстарија воденица на подручју града Београда. Налази се у подножју
Космаја. Радила је све до 1993 године. Последњих петнаестак година простор у и око Борикића воденице је послужио као инспирација и позорница за бројне мултимедијалне уметничке пројекте у
оквиру антрополошке радионице Центра за културу Сопот. („Око воденице“, „Вађење живе ватре“,
„Преокрет“, „Жива воденица“, „Симетрија“).
Дрвени видиковац на Космају у близини ТВ репетитора, на врху Космаја. Са видиковца пуца
поглед на Шумадију све до Саве, а кад је ведро види се и део панораме Београда. Десно од видиковца,
води мала стаза низ падину, кроз шуму, до спомен костурнице Бели камен.
Информације о излетничким и спортско рекреативним активностима: ТИЦ ТОБ-а, www.tob.rs,
www.psdavala.org, www.orijetiring.org и др.
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ПРИРОДНО ДОБРО ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО
- ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА -

Заштићено природно добро „Велико Ратно острво“(„Службени лист града Београда“, број
07/05), предео изузетних одлика је заједнички назив за две речне аде (Велико и Мало Ратно
острво), које чини јединствену геолошку творевину, смештену између 1172. и 1169. km тока
Дунава, са заштитним појасом у ширини од 50 метара акваторије, односно од коте 70,10 надморске висине. Природно добро је заштићено 2005. године и чини га и свака друга површина тла
Великог и Малог Ратног острва која се, при најнижем стању водостаја налази изнад нивоа реке,
као и сви спрудови који се јављају, односно који се могу јавити услед дејства водених струја
и промена у вегетацији или као последица наноса, а који су повезани са адама. Велико Ратно
острво површине од око 211 ha је непоновљив елемент природе у центру Београда, смештено
између два историјска језгра, београдске тврђаве и земунског средњовековног утврђења.
На саставу река Саве и Дунава дошло је до таложења транспортованог наносног материјала,
у почетку под водом, уз формирање подводног спруда који је временом почео да израста изнад
воденог огледала и да постаје веома лепа ада. Велико Ратно острво је често мењало облик и
тај процес стварања траје и данас. Појава острва је први пут забележена у 16. веку, као мали
пешчани спруд, који је касније подељен воденим каналом у правцу водотока Дунава. Најстарији
ликовни приказ налази се на мапи мађарског картографа Лазара Деака, око 1514. године. Као
што је мењало облик, тако је Ратно острво мењало и имена. Најстарији назив му је био Дунавско острво, затим Циганско острво, а тек крајем 18. века (1775.) на плановима се појављује
ада одвојена у три дела, са називом Ратно острво. После Првог светског рата, кад су острва
изгубила војни значај, Мало ратно острво је названо „Коњска ада“, а Велико Ратно острво се
звало „Сиротињско острво“.
Цариградском конвенцијом давне 1741. године регулисано је питање дунавских и савских
ада. Велико Ратно острво је подељено на два дела, Турској је припала половина острва према
Београду, а Аустрији она према Земуну и Банату. Назив „Ратно“ наше острво дугује историји.
Оно је било стратешка тачка са које је Београд и нападан и брањен. Током опсаде Београда
1521. године, Турци су своје нападе започињали одатле. Три века касније, 1806. године, Карађорђеви устаници су одавде топовима гађали Калемегдан, а 1915. у исте сврхе су га користили и Аустроугари.
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Велико и Мало Ратно острво се налазе у небрањеној плавној зони Дунава и зато неподесни за урбанизацију остали су без директног утицаја урбане зоне Београда, који их окружује у
дужини од две трећине обале. Острва су остала као зелена оаза релативно сачуване природе
која поседује разноликост и богатство живог света, карактеристично за некада широке плавне
зоне Дунава и Саве. Када се посматра распоред различитих фитоценоза на острву запажају се
тзв. „галеријске шуме“, односно шуме се простиру и смењују у низовима зависним од количине
влаге у подлози. Подручје је највише обрасло поплавним шумама врба и топола јер на њихов
опстанак утиче режим подземних вода.
Барска вегетација се налази у двема уздужним депресијама Великог Ратног острва које
се зову Велики и Мали Галијаш. Карактеристичне врсте ове барске заједнице у централном
делу острва граде читаве „подводне ливаде“. Велико Ратно острво, је проглашено и природним
рибљим плодиштем. Велики Галијаш је централни део овог природног рибљег плодишта, реконструисан и потпуно оспособљен током 2006 – 2007 године. Са дужином од око 800 метара,
ширином до 30 метара, претежном дубином до 2 метра при средње високом водостају и воденом
вегетацијом која обезбеђује разноврсну мресну подлогу.
За заштићено подручје утврђене су три зоне са различитим режимима заштите и то:
Зона заштите природе – режим заштите I степена који има карактер специјалног резервата
природе,Зона рекреације – режим заштите II степена, Зона туризма – режим заштите III степена.
Велико и Мало Ратно острво имају, међу очуваним влажним стаништима која се налазе у
Београду највећу разноврсност у бројности животињских врста, посебно птица, и биљних врста
везаних за мочварна станишта. На Ратном острву и око њега се среће 185 врста птица, сврстаних у 45 фамилија и 17 редова. На Великом Ратном острву 77 врста птица се гнезди, од којих
су 52 станарице, а 25 селице. Резултати истраживања показују да овај простор представља
тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о орнитофауни. На Дунаву
уз острво у зимском периоду неке северне врсте птица мочварица зимују и то је једина прилика
да се неке од ових врста могу срести у Србији. Велико Ратно острво окружено Савом и Дунавом
омогућава боравак птица током целе године. Речни токови представљају путеве којим птице
мигрирају. Зими остају незамрзнути и представљају прибежиште за боравак у неповољном периоду године.

Подручја Великог и Малог Ратног острва, иако се ради о релативно малом простору, могу се
дефинисати као подручја од значаја за заштиту животне средине и културно-историјског наслеђа,
а нарочито за очување биодиверзитета, јер се у њему срећу осетљиви и комплексни екосистеми
и сачувана су подручја значајна за врсте и животне заједнице које га насељавају, а имају велику
улогу и у одржавању биолошке разноврсности ширег подручја приобаља и самог града.
ЈКП Зеленилу-Београд на старање је поверено заштићено природно добро-Велико ратно
острво. Обилазак Великог ратног острва током туристичке сезоне и еколошке радионице за младе организује ЈКП „Зеленило Београд“ које је на Великом ратном острву
изградило амфитеатар и објекте за посматрање природних реткости, две осматрач12 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ

нице за посматрање птица, на локалитима на којима је најповољније посматрати сиву чапљу,
роду и корморане. На основу података Секретаријата за заштиту животне средине и Завода за
заштиту природе Републике Србије места груписања птица и локације где је повољно посматрати птице налазе се у границама Међународно значајног подручја за птице ''Ушће Саве у Дунав''.
Локације које су атрактивне за посматрање птица и где се окупља велики број врста и јединки
су: Дорћолски кеј (СЦ 25. Мај)–ужа зона Ушћа Саве у Дунав, Заштићено станиште ''Велико блато – Рибљак Мика Алас, Зимовалиште малог вранца на Сави (Ушће Саве у Дунав – Београдске
топлане, Бродоградилиште) ,Предео изузетних одлика '' Велико ратно острво'' (постојеће осматрачнице за птице). За посматрање птица могу се користити и телескопи на Савском шеталишту
Београдске тврђаве, на Земунском кеју и на видиковцу на Миленијумској кули на Гардошу.
Градска општина Земун посвећена је стратешком развоју еко-туристичке понуде и промоцији
природних вредности Земуна. Током туристичке сезоне градска општина Земун заједно
са Војском Србије поставља понтонски мост и организује бесплатне традиционалне
еко-едукативне пешачке туре и манифестације. Еколошке пешачке туре на Великом ратном острву у пратњи стручног водича, организују се традиционално 2-3 пута недељно у току
јула и августа месеца те са Великим Ратним острвом се сваке године упозна преко 500 грађана
свих генерација; Туре су медијски изузетно пропраћене а посебна пажња се придаје едукацији
најмлађих кроз еко радионицу и шаљиви еко квиз
којима се завршава свака еколошка пешачка тура.
У складу са принципима одрживог развоја, Велико ратно острво подељено је на три зоне заштите
које чине специјални резерват природе, рекреативна и туристичка зона. Првом зоном заштите,
специјалним резерватом природе, господари пар
орлова белорепана који сваке године не острву
излегу младе, а гнезде се, хране, одмарају приликом дугих миграција или повремено залутају представници чак 196 врста птица. У зимском периоду
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се у водама око острва могу видети бројне врсте пловуша, од којих неке веома ретке, те преко
5000 јединки разних врста прица буде побројано у току јануарског цензуса птица. Орнитолозима су нарочито интересантне плавокуљуна и патка превез, а са далеког севера, са Гренланда,
Исланда, Норвешке и Сибира долазе код нас да зимују ледењарка, дупљашица, ћубаста патка,
шарена утва, њорка турпан... а од чешћих врста и патка црнка, пушчаница, глувара, кашикара,
ластавичарка, крџа... На острву се гнезди чак 76 врста, а како је острво на миграторном путу
дуже речног тока Дунава, многе птице свраћају да се прехране и одморе на том путу. На острву
се лети могу видети и чути детлић, кос, славуј вуга, сенице, трстењаци, грмушеи црвендаћи... а
на води око острва велики и мали вранац, бела и сива чапља и многе друге врсте.
Основну флору острва чине
дрвеће водоплавних шума пре
свега тополе и врбе и водоплавних ливада, као и мочварне вегетације, а фауна је представљена
најбогатијом орнитофауном на
територији Београда и мањим
бројем представника водоземаца, гмизаваца и сисара. Дуж
острва пружају се две природне
депресије које граде „подводне ливаде“, Мали и велики Галијаш, од којих је већа дуга чак
800 м и повезана је са Дунавом,
те представља природно рибље
плодиште. Стога су воде Дунава око острва богате рибом, и
представљају станиште изузетно
погодно за гнежђење птица и одгајање младих.

Друга зона заштите је рекреативна зона и представљена је пешачком стазом дугом близу
4 км која се простире у круг и прати облик острва а назива се још и „стазом здравља“. Стаза
раздваја централни део са водоплавном шумом и обалу са акваторијом ширине 50 метара који
спадају у специјални резерват природе – прву зону заштите.
Трећа зона заштите је посвећена туризму и чини је пешчана плажа Лидо са околним простором испод високих топола намењен туристичко рекреативним садржајима. У току лета ТКЦ
Земун обезбеђује све предуслове за безбеднан боравак и рекреацију грађана на Лиду.
Галијаш

Кајак, Кану - info@explore–serbia.rs, kontakt@kajakrekreacijabeograd.com
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СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ШУМА КОШУТЊАК“
Заштићено подручје „Шума Кошутњак“налази се на територији Града Београда, градске општине
Раковица и Чукарица, катастарских општина Стара Раковица и Чукарица. Парк - шума и градско излетиште Кошутњак простире се на површини од 330 хектара, на надморској висини од 250м. Вероватно
је име Кошутњак настало због кошута, којих је некад овде било. До 1903. године био је затворено
дворско ловиште, а потом је Кошутњак отворен и за грађане.
Према Решењу о проглашењу заштићеног подручја „Шума Кошутњак“ („Службени лист града
Београда“, број 34/14), природно добро „Шума Кошутњак“ проглашено је за заштићено подручје због
значајних просторних функција и биоеколошких вредности комплекса под шумском вегетацијом и
ради очувања станишта разноврсне фауне сисара, птица, инсеката, гмизаваца и водоземаца, као и
објеката геолошког наслеђа који имају карактер природних реткости и велики значај за проучавање
геолошке историје Београда.
Шума Кошутњак је просторни сегмент средње градске зоне Београда која својом диспозицијом у
урбаном ткиву Београда, важном улогом у повезивању система зеленила града и оставрењем биоеколошких функција, има велики значај у очувању животне средине.
Значајни објекти са аспекта заштите културних добара су: Хајдучка чесма у Кошутњаку (уређена у доба кнеза Милоша и кнеза Михаила Обреновића), чесма кнеза Милоша у Кошутњаку (подигнута
1859. године), ловачка кућа кнеза Михаила
(саграђена 60-тих година XIX века, као једноспратна грађевина са богато резбареним
тремом и овај објекат је сачуван и данас
је у функцији као дечији вртић), шумарева
кућа (уз резерват дивљачи у Кошутњаку у
XIX веку је саграђена шумарева кућа. Године 1891. године у тој кући почела је са радом Прва окружна шумска управа Србије),
место погибије кнеза Михаила Обреновића (29. маја 1868. године). Завод за
заштиту споменика културе града Београда
је обновио спомен обележје.
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Хајдучка чесма
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Управљање СП „Шума Кошутњак“ остварује се преко Шумског газдинства „Београд“.
Део српске историје остао је забележен у Кошутњаку, између осталог, споменик палим
српским ратницима из 1915.године на којем пише „Овде почивају српски јунаци“, подигнут по наређењу команданта немачке војске маршала Фон Мекензена , као израз поштовања
храбрим српским браниоцима Београда 1915.
Од културних манифестација које су данас наслеђе историјског сећања најчешће се помиње
чувени рок концерт Бијелог дугмета код Хајдучке чесме у Кошутњаку 28.8.1977.године, који је по
процени окупио око 100.000 младих из целе Југославије.
Кошутњак је посебно атрактиван за све који се баве спортом и рекреацијом. Парк шума и градско излетиште Кошутњак је испресецан земљаним стазама, веома пријатним за шетњу. Уређена
кружна трим стаза дужине 1200 м, ширине 1,5 м почиње од преко пута Републичког завода за
спорт. На Трим стази је ‘’ 16 станица’’ са справама за вежбање, инфо табле. На сваких 100м налази
се нека справа за вежбање, а негде око 800-ог метра налази се и мини теретана на отвореном.
Трим стаза је кружна а унутар стазе налазе се и тениски, рукометни и одбојкашки терени. Цела
стаза је углавном у хладу храстовог дрвета и посута је пиљевином.

ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК

Топчидерски парк је један од најстаријих паркова у Београду. Простире се на површини од око
13 хектара, у долини Топчидерске реке. Топчидер на турском значи – топчијска, артиљеријска долина. Овај парк представља први европски обликован парковски простор у Србији. Као узор у време
његовог настајања послужили су простори надомак средњеевропских градова, који су припадали
дворовима; слободно укомпоновани у природу, али са култивисаном формом.
Топчидерски парк, у долини Топчидерске реке окружене шумовитим брежуљцима, део је Просторно културно историјске целине "Топчидер" (одлука, „Сл. гласник СРС“ бр.47/87) коју чине скупине историјских грађевина из различитих временских периода, очувано просторно решење из 19.
века, историјски паркови са чесмама, фонтанама и јавним споменицима, споменици индустријског
и спортског развитка и бројни историјски догађаји који обележавају историју, карактеришу богато наслеђе ове просторне културно-историјске целине и дају јој посебан значај. Она на најбољи
начин омогућује преглед in situ државног, културног, историјског и привредног развитка Београда, али
и Србије од 1830-1914. године до данашњих дана. Овај културни предео представља јединствено интегрисано природно и културно наслеђе од значаја за град Београд и Републику Србију. (Топчидер - каталог
www.beogradskonasledje.rs)
У другој половини двадесетог века, након Другог светског рата, у време нагле урбанизације и ширења београдског градског насеља ван својих ранијих оквира, дошло је до својеврсног „опкољавања“
још увек зелених, простора Топчидера и Кошутњака. Топчидерски парк и Шума Кошутњак су ипак
остали зелени простори као значајно станиште многих врста живога света и једна су од најзначајнијих
локација града Београда за формирање, очување и унапређење зелених коридора и система зеленилa важног за квалитет животне средине.
17 ПРИРОДНО НАСЛЕЂЕ

Скупштина града Београда је 23. јуна 2015. године донела решење о проглашењу споменика
природе „Топчидерски парк“. Парк се налази на подручју градске општине Савски венац, укупне
површине 29 hа 46 а и 44 m2, у државној својини.
Почетком фебруара 1831. године Стефан Пазарац и Петар Цукић су по заповести кнеза
Милоша Обреновића предузели ограђивање Кошутњака, а крајем фебруара је наредио Томи Вучићу Перишићу да поправи пут преко Топчидера, као и да не пушта никаква кола да иду преко
ливада. “Никаква кола не пуштајте да преко Топчидера иду, да ливаде кваре”, написао је кнез у
писму од 24. фебруара 1931. године. Истовремено је кнез наредио Вучићу да организује печење
креча јер има намеру градити у Топчидеру нека “зданија’’. У априлу 1831. године, последњи пут
се помиње забрана у вези са испашом везирових коња у Топчидеру, након чега је уз изградњу
двора почео и интензиван рад на култивисању читавог подручја.
Истовремено са грађењем резиденцијалног комплекса планиран је и подизан парк у енглеском стилу, под надзором инжењера Атанасија Николића. Парк је био засађен домаћим врстама
дрвећа и биља, а употпуњен ретким тропским биљем негованим у топлим лејама стакленика.
Такође парк је био украшен каменим споменицима, скулптурама, водоскоцима, и фонтанама.
Обиље воде омогућило је грађење бројних чесама.
Од половине XIX века Топчидер је јавни парк, у коме се различитим поводима приређују
светковине и весеља (Хатишерифи 1830. и 1833. године, педесетогодишњица Другог српског
устанка). У њему су одржане и Народне скупштине 1840, 1843 и 1868. године. У старим временима, поводом одређених празника као што су мајски, односно ђурђевдански уранци, везаних
за старословенски обичај поздрава пролећу, као и празника вароши о Петровдану, слави Топчидерске цркве, обичај је био да се у Топчидеру народ масовно окупља.
Заштићено подручје „Топчидерски парк“ се састоји из два дела: Парковски уређени простор
и Парк шума. Парковски уређени простор се истиче својим посебним природним, културно-историјским и естетским вредностима. Данашњи изглед простора формирао се током више векова.
Обухвата 4 дела:
У првом делу парка између Булевара патријарха Павла и Топчидерске улице налази се Конак кнеза Милоша, као и значајни споменици културе: Обелиск, Жетелица, спомен – биста др
Арчибалду Рајсу.
У овом делу Парка (простор око Конака кнеза Милоша) доминира стабло јаворолисног платана (Platanus acerifolia Wild.) које је једно од најлепших примерака платана на
Балкану. Поред њега у овом делу парка се могу срести вредни примерци дендрофлоре: клен,
платан, јасен, јавор, храст лужњак, топола, липа. Ту се могу видети и примерци смрче, црног и
белог бора који се налазе око споменика др Арчибалду Рајсу.
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Диванхана
КОНАК КНЕЗА МИЛОША У ТОПЧИДЕРУ
Стална поставка у Конаку кнеза Милоша који је културно добро од изузетног значаја у
Топчидеру (део Историјског музеја Србије), некадашњем двору кнеза Милоша, настоји да прикаже борбе за коначно ослобођење од вишевековне османске власти, обновљене у новом сјају
у Првом, а настављене у Другом српском устанку, напоре и искушења њихових покретача и
вождова, родоначелника нововековних српских династија, Карађорђа Петровића и Милоша Обреновића, и значај и заслуге његових наследника из династије Обреновић у другој половини 19.
века, када је након стицања самосталности обновљена краљевина 1882. и настављено јачање
модерне српске државе.
У приземљу Конака, након уводног описа положаја и начина живота Срба и другог немуслиманског становништва у Османском царству, приказан је Први српски устанак, као и догађаји
и међународне околности које су му претходиле. У овом делу су представљене најзначајније
битке Карађорђевих јунака, али и однос великих сила према Устанку и његов слом.
Спрат Конака је посвећен догађајима Другог српског устанка и предводнику устаника Милошу Обреновићу, творцу модерне српске државе, његовом учвршћивању на власти, добијању
аутономије и сукобима са уставобранитељском опозицијом. У просторијама на спрату су такође
презентовани његова супруга кнегиња Љубица и владарски наследници из династије: кнез Михаило, краљ Милан и краљ Александар Обреновић, са чијим убиством 1903. у Мајском преврату,
ова важна династија силази са историјске сцене.
На спрату се налази оријентална соба за разговор и одмор, тзв. Диванхана, и реконструкција првобитног ентеријера собе кнеза Милоша Обреновића.
Стална поставка пружа посетиоцима јединствену прилику да виде бројне оригиналне предмете који су припадали вожду Карађорђу, кнезу Милошу и његовим наследницима, као и примерке наоружања знаменитих устаника – Хајдук Вељка, Танска Рајића, Поп Луке Лазаревића,
Јанка Катића, Петра Добрњца и других. Међу њима се својим значајем и естетиком издвајају
Карађорђева застава и изванредни примерци његовог личног наоружања и опреме (јатаган
белосапац, пиштољ кремењак, тзв. леденица, фишеклија са приказима Светог Ђорђа и Светог
Димитрија), долама кнеза Милоша и одећа кнеза Михаила Обреновића у којој је убијен у атентату Кошутњаку 1868. године.
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Поставку употпуњују оригинална платна познатих сликара попут Паје Јовановића, Вељка Станојевића, Ђуре Јакшића, Петра Раносовића, Божидара Продановића и портрети кнеза Милоша, дела
Уроша Кнежевића, Павела Ђурковића и Јозефа Грандауера.
Конак је подигао кнез Милош 1831. године у Топчидеру, тадашњој периферији Београда. Типично за богате приватне резиденције, и Конак кнеза Милоша је главном фасадом окренут ка врту, тј.
Топчидерском парку, који, као први плански уређен парк у Србији, у другој половини 19. века постаје
омиљено београдско излетиште.
Испред Конака налази се чувено стабло платана, споменик природе, које је засађено у време
Обреновића. Стабло платана, по лепоти и димензијама спада међу најлепша и највећа у Европи и
представља један од најзначајнијих историјских и хортикултурних споменика Београда.
Стручна вођења кустоса Бориса Марковића за групе се заказују на телефон 064/ 858 1295. За
особе са инвалидитетом је улаз слободан. Групе особа са оштећењем слуха треба да имају знаковног
преводиоца уколико желе стручно вођење.
Конак не поседује свој паркинг, али се у близини налази паркинг ресторана „Милошев конак”.
Радно време Конака: Од 1. априла до 1. октобра сваког дана осим понедељка 10–17 часова.Од 1.
октобра до 1. априла сваког дана осим понедељка 10–16 часова. Адреса: Булевар патријарха Павла
бр. 2. Телефон: 011/ 2660-422. Градски превоз: трамвај бр. 3, аутобуси бр. 49 и бр. 94. Телефон: 011/
2660-422 . Мејл: konakknezamilosaims@gmail.com
На ју-тјуб каналу Историјског музеја Србије заинтересовани грађани могу да погледају дигиталне
садржаје – предавање кустоса Бориса Марковића на тему „Градитељска делатност кнеза Милоша”

У другом делу Парка, између Булевара војводе Мишића и Булевара војводе Путника, налази се
Стаклара, две фонтане - Мали и Велики водоскок и Милошева чесма. Тај простор је обогаћен примерцима платана, врба, гинка, јавора и другим врстама листопадних и четинарских врста.
Трећим делом Парка, део од Топчидерске улице до дела Булевара војводе Мишића, доминира
језерце са мостићем и декорацијом у окружењу. Од лишћарских врста заступљени су платан, дивљи
кестен, јавор, јасен, липа, жалосна врба, а од четинарских поред смрче, истиче се групација од осам
стабала мочварних чемпреса, таксодијума.
Четврти парковски део, са десне стране Топчидерке реке који је саставни део шумске основе, садржи два водена огледала иза ресторана „Милошев конак“. На овом простору се налази група стабала
платана, букве и јове са мањим бројем стабала јасена, црне тополе, јавора, глога, храста лужњака,
липе и већи број жбунастих врста, а од четинарских врста најзаступљенији су бор и смрча.
Пaрк шумa „Toпчидeр” je формирана пoслe Другoг свeтскoг рaтa у пeриoду oд 1951-1960. гoдинe
када је извршeнo пoшумљaвaњe нa Сaвскoм вeнцу у склoпу aкциje пoшумљaвaњa oкo цeлoг Бeoгрaдa,
а у циљу формирања заштитних и излетничких шума. Настале парк шуме делимично се наслањају
на парк шуму Кошутњак, припадају газдинској јединици „Топчидерске парк шуме“ и представљају
саставни део зелених коридора у систему градског зеленила Београда.
Парк је јединствена пејзажно-архитектонска просторна композиција у којој се негује велики број биљних врста различитих особина хармонично повезаних у складу са станишним условима. Својим јединственим природним и културним вредностима чини упечатљив предеони
елемент просторно културно-историјске целине Топчидер.
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Слив Топчидерске реке и Топчидерска река дали су главни печат пределу. Захваљујући
њој, и са леве и са десне стране, од Цареве Ћуприје до насеља Кнежевац, формирано је језгро
Топчидера као споменичка целина изузетног историјског значаја.
Споменик природе Топчидерски парк ставља се под заштиту због природних, културно-историјских и предеоних вредности простора, аутентичности и очуваности створене природне
структуре и очуваног пејзажно-архитектонског концепта парковског и шумског комплекса унутар високо урбанизованог екосистема који има велику биолошку вредност, повољан географски положај, климатска, геоморфолошка, геолошка, хидрогеолошка, педолошка обележја и
богатство флоре и фауне, као и значајне објекте културно-историјског наслеђа које издвајају
„Топчидерски парк“ као јединствену просторну, природну и културну целину Београда.
Својеврсна историја Чукарице и Београда је и Топчидерско гробље на падини Кошутњака,
формирано још у 19.веку. Ту су једноставан до узвишености споменик књижевници Исидори Секулић, чија се спомен соба налази у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, обелиск
над гробом војводе Стевана Книћанина; споменик Арчибалду Рајсу, великом пријатељу српског
народа, чија се Спомен соба налази у Криминалистичко-полицијском универзитету у Земуну, а
чије је срце сахрањено на Кајмакчалану по његовој жељи.

Обелиск

Скулптура „Жетелица”
- Фиделис Камел
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Споменик Арчибалду Рајсу

ПРИРОДНО ДОБРО „БАЈФОРДОВА ШУМА“
Посебну природну вредност Бањичке ,
односно од 2015.године „Бајфордове шуме“
чини богатство орнитофауне на основу чега
је и проглашена Спомеником природе. Шума
се налази на територији општине Вождовац
између Булевара ослобођења, улица генерала Павла Јуришића Штурма и Црнотравске
улице. Шума се простире поред Булевара
ослобођења у дужини 2300м. Површина заштићеног природног добра износи у данашњим границама 40ха , 33 ари и 76м².
У орографском смислу простор Бањичке шуме представља зараван, део ”Шумадијске греде” са
правцем пружања север - југ, на надморској висини 122 - 178 метара. Геолошку подлогу шуме чине
квартне наслаге леса, док се еруптивне стене појављују местимично. Што се тиче хидрографских
прилика шума припада сливу Саве. На јужној страни је извориште Бањичког потока.
Некада давно, на овом простору налазила се шума која је искрчена да би се гајило поврће. До
Другог светског рата ту је било војно стрелиште а читавом дужином протицао је Бањички поток који
је извирао негде у предграђу Краљице Марије (Горњи Вождовац – простор од Вождовачке цркве
до стамбеног насеља Бањица) и понирао иза главне Аутокоманде . После Првог светског рата војна команда је на овом месту изградила радионицу за поправку возила, па је по томе данашњи Трг
ослобођења популарно назван Аутокоманда, и овај назив се у говору Београђана одржао до данас.
Након рата добровољним акцијама од 1948. до 1950. године цео простор је пошумљен. Унет је садни
материјал углавном меких лишћара (пајавац, топола, багрем, црни јасен,јавор).
Шумски комплекс Бањица је подигнут на станишту Tilio-Quercetum roboris tilietosum на гајњачи и
лесивираној гајњачи. Четинари су сађени касније и чине ивичне засаде. У протеклом периоду знатан
број врста дендрофлоре се спонтано инфилтрирао у постојеће антропогене састојине, доприносећи
богатству флористичког биодиверзитета.
Због велике изданачке снаге ових врста биљака, развио се густ склоп другог спрата вегетације,
односно спрата жбуња и приземне флоре, што је допринело насељавању великог броја птица.
Дендрофлору првог спрата чине јавори: Acer pseudoplatanus, A.Platanoides,A.dasycarpum, A. negundo
са учешћем од 57,20%, храст лужњак са учешћем од 18,70%, топола са учешћем од 7,20% и багрем са
учешћем од 5,70%. Најчешће се јављају у чистим састојинама или међусобним комбинацијама.
Јасен-амерички, црни и бели учествује са 4,70% и гледичија са 1,60%. Они су пратеће врсте. Липа
се јавља у појединачним целинама. Учешће осталих врста износи око 2%.
Други спрат се састоји од : глога, јавора, багрема, топола, граба, јасена, гледичије, ораха, зова,
леска, пасије грожће... Други спрат чине нижа стабла, подраст и шибље. Приземну флору чине: бршљен, јагода, зелени кукурек, длакава љубичица, црвена детелина, власуље итд..
Флору маховина на простору „Бајфордове шуме“ чини 28 врста маховина. Маховине својим присуством дају значајну улогу у одржавању екосистема и они су врло добри биоиндикатори загеђености воде и ваздуха. Највећи број живи на бетонском зиду, затим на пањевима, кори дрвета и на
земљишту (Barbula sp., Grimina sp.,Brachzthecium sp., Homalothecium sp., Amblystegium sp., Fissidens sp.,
Orthotrichum sp.)
Све ово је допринело да се ова шума прогласи за Природно добро- „Бајфордова шума“ и буде
стављена је под заштиту као Споменик природе који је категорисан као значајно природно добро,
за које је установљен режим заштите III степена и утврђене мере и услови заштите и коришћења.
Генерални план града Београда усвојен 2000. год. третира ”„Бајфордову шуму“” као заштићено
природно добро и као таква је евидентирана на Карти трајних добара Београда. Природно добро
припада „IV Category“ IUCN класификације. ( Класификација Светске уније за заштиту природе).
Посебну природну вредност чини богатство орнитофауне на основу чега је и проглашена
Спомеником природе.
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Специјалне заслуге за стављање под заштиту ове шуме има орнитолог и страствени
посматрач птица Џон Тимоти Бајфорд који је у периоду од 1986. до 1989. године интензивно проучавао и посматрао птице, предложио и значајно допринео заштити Бањичке
шуме. Џон Тимоти Бајфорд је британски режисер, сценариста, писац, преводилац, тв аутор дечјих серијала „Невен“, „Полетарац“, „Метла без дршке“, „Бабино унуче“ идр.
У Фауни птица доминирају врсте птица карактеристичне за листопадне шуме. Поред природних
фактора који утичу на структуру и састав фауне птица битан утицај је имао и антропогени фактор jeр
је Бајфордова шума релативно млада, вештачки подигнута састојина.
На самом подручју Споменика природе и његове најуже околине редовно се среће око 60 врста
птица од чега су око 35 гнездарица. Од врста које су евидентиране у непосредној близини шуме тј. у
отвореним и полуотвореним стаништима рудералног типа најчешће се срећу следеће врсте гнездарица: ветрушка, фазан, бела плиска, обична црвенрепка, грмуша....
Врсте гнездарица карактеристичне за урбана подручија и паркове: кобац, шумска сова,
голуб гриваш, велики детлић, зелена жуна, црвендаћ, кос, славуј, велика,плава и сива сеница,
креја, златна вуга, зеба...
Врсте везане за влажна станишта уз Бањички поток су глувара и трстењак рогожар.
Карактеристике урбаних подручја су да пружају повољне услове за зимовање многих врста: јастреб, мишар, полојка, сива жуна, сеоски детлић, краљић, дрозд, сеница, пузић, зеба,...
Присуство птица у градском средишту има одређену вредност не само у погледу заштите биодиверзитета већ и у погледу научних и рекреативних функција.

Градска општина Вождовац подржала је и иницијативу да „Бањичка шума“ понесе назив по Џону
Тимотију Бајфорду, који је провео године управо у шетњи и проучавању ове шуме, а уједно је и
заслужан за њено стављање на листу заштићених добара. ГО Вождовац је поставила осветљење у
Бајфордовој шуми, у дужини од 1800 метара, дуж трим стазе која је изграђена 2015. године. Замењене
су клупе, постављене кућице за птице.
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У оквиру Манифестације „Дани европске
Баштине“, Општина Вождовац сваке године организује предавања, обилазак и садњу дрвећа у част
Тимотија Бајфорда, у сарадњи са Амбасадом Велике
Британије. Дан радости у Бајфордовој шуми –
је едукативни час о природном наслеђу и обилазак
Бајфордове шуме заједно са водичем и супругом
Тимоти Џона Бајфорда Зорицом Бајфорд.
„О некадашњој Бањичкој, а од 2015. године Бајфордовој шуми, Београђани су знали мало. Та оаза
ретких врста птица и дрвећа у срцу Вождовца, за
многе је било лепо излетише за децу, трим стаза
здравља, предах за викенд када нам треба природа
и њен мир. За Тимотија Џона Бајфорда, ова шума
била је много више. Посвећенички, откривао је невидљиве законитости биљног и животињског света
који живе у симбиози убрзаног града један сасвим
свој, посебан живот. И деле га са људима. Џон Бајфорд нам је открио какву природну вредност имамо
која је формирана 50. –их година прошлог века добровољним акцијама, када је Бањички поток добио
вегетацију вештачки подигнутом шумом. А са вегетацијом, доселиле су птице...нисмо обраћали пажњу
које птице нам певају сваког јутра, а Џон Бајфорд
јесте, па нам је откривао тај чудесни свет. Најпознатији Британац у Србији је током 80. их година направио списак од 76 врста птица на том подручју,
чији је боравак пратио. Ту се гнезде неке од ретких
птица попут кобаца, зелене жуне и шумске сове, док
је највише малих славуја, великих сеница и црноглавих грмуша. Џон Бајфорд нам је откривао и колико
присуство шуме у градском средишту има одређену
вредност у погледу заштите биодиверзитета, има
улогу регулатора мезоклиме, ублажава климатске и
друге екосистеме и резервоар је чистог ваздуха“.

Препорука је да се у непосредној близини Бајфордове шуме посети УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ,
УМЕТНОСТ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ ”АДЛИГАТ”, Музеј српске књижевности, Музеј књиге и путовања, Библиотека ЛАЗИЋ (од 1882), Адреса: Јосипа Славенског 19а, 1040 Београд –Бањица.
Контакт: Тел. 011-394-65-33, https://adligat.rs/, Facebookhttps://www.facebook.com/adligat/
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ПТИЦЕ –ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“
Голуб Гривнаш
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Велики
Детлић

ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ „ЗВЕЗДАРСКА ШУМА“,
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ

Звездарска шума се налази у источном делу Београда, на територији градске општине Звездара и представља део средње зоне урбаног ткива Београда. По положају заузима десну страну
реке Дунав, пошумљени део Великог Врачара. Припада газдинској јединици „Звездара“. Укупна
површина заштићеног подручја износи 80 ha 57 а 87 m2 у државној и приватној својини. Шума
је са свих страна стешњена градским ткивом чиме је условљен потпуно неправилан облик површине.
Простор који се данас зове Звездара је током 17. и 18. века био покривен виноградима,
воћњацима и орјенталним вртовима. Своје летњиковце су ту имали имућни Турци и други великаши, а овај простор су називали Екмеклук. Касније је ово место са раскошним баштама запуштено због њеног стратешког положаја узвишења у току ратних сукоба, посебно за аустријску
војску која је током аустријско-турског рата преузела Београд од Турака 1789. године, а траса
данашње Волгине улице је била траса шанца названа по аустријском војсковођи фелдмаршалу
барону Гидеону Ернесту Лаудону.
Тек у 20. веку, између два светска рата, су насељене падине испод Звездарског брда као
скромна насеља земљорадника и надничара. Првобитно, назив „Звездара“ носила је зараван
у другом делу града, на данашњем Врачару у близини Карађорђевог парка, јер се тамо од
1891. године налазила зграда Астрономске и метеоролошке опсерваторије (од 1924. године
само Метеоролошка опсерваторија). Након изградње комплекса Астрономске опсерваторије на
том простору промењен је и назив овог београдског брда. Звездарска шума, а потом и градска
општина Звездара носе своја имена управо од тада. Почетком тридесетих година прошлог века,
од средстава из задужбине фонда трговца Николе Спасића на обронцима Звездаре подигнута је
по пројекту архитекте Игњата Поповића и зграда Градске болнице.
Насељавање простора око брда Звездара врши се након Другог светског рата. Садњом десетина хиљада младих садница наставило се озелењавање брда, тако да је Генерални урбанистички план из 1972. године Звездару препознао као парк шуму. Она је постала излетничка оаза
са различитим садржајима за рекреацију.
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На простору Звездарске шуме забележено је 136 биљних врста. Углавном су то алохтони
дрвенасти представници и врсте које су типичне за рудерална станишта. Евидентирано је девет
врста дрвећа које спадају у категорију ретких, реликтних, ендемичних и угрожених врста и то:
бели јасен, бела топола, млеч, трешња, бреза, вез, пољски брест, мечија леска и орах. Зељасту
флору приземног спрата чине врсте које се иначе јављају у оваквим шумама на природним стаништима: лазаркиња, зечија стопа, мртва коприва, жута мртва коприва, броћика, купина и др.
Строго заштићених и угрожених таксона на овом простору нема а ова веома значајна градска
зелена површина представља – урбани биотоп.
Велики значај на заштићеном подручју Звездарска шума имају водоземци и гмизавци као прелазни и завршни чланови биоценоза. На простору Звездарске шуме забележено је укупно седам
врста водоземаца и гмизаваца. У оквиру класе Amphibia, регистровано је присуство три врсте и то:
шарени даждевњак, зелена крастава жаба и ливадска жаба. У оквиру класе Reptilia, констатовано
је присуство четири врсте гмизаваца: слепић, зелембаћ, зидни гуштер и степски смук.
У Звездарској шуми и око ње се среће 48 врста птица различитог статуса заштите. На заштићеном подручју забележена је 21 врста птица гнездарица, у рубним, отвореним и полуотвореним стаништима присутно је 9 врста, а у зимском периоду и током сеобе јавља се још 9 врста
птица на простору Звездарске шуме.
Звездарска шума, споменик природе “(„Службени лист града Београда“, број 57/I/13), проглашена је заштићеним подручјем ради очувања природних вредности, структуре и квалитета
шуме, земљишта и ваздуха, као и унапређења просторне целине настале људском активношћу
која је важан део система градског зеленила и која примарно доприноси спречавању појаве
клизишта, регулисању и побољшању микроклиматских услова и услова за одмор и рекреацију.
Смештен у Звездарској шуми, Научно-технолошки парк Београд је место сусрета технологије и бизниса. Научно-технолошки парк Београд пружа подршку стартап и растућим компанијама у развоју и комерцијализацији иновативних производа и услуга. У НТП Београд, идеје
не остају само занимљиве приче. Компаније чланице НТП Београд развијају више од 110 иновативних производа и услуга, запошљавају више од 800 високо-образованих и извозе у преко
40 земаља света! Од оснивања 2015. године подржан је убрзан развој више од 100 компанија!
Основан је у партнерству Владе Републике Србије (у име Владе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Града Београда и Универзитета у Београду, користећи примере најбоље међународне праксе, Научно-технолошки парк Београд је место спајања и размене између
привреде, науке и институција, који својим активностима, програмима и услугама има кључан
утицај на развој иновационог екосистема у Србији. Отворени за све који желе да учествују у
креирању динамичне високотехнолошке заједнице, стварајући додатну вредност за развој свог
пословања, као и за развој предузетништва у Србији. Научно-технолошки парк Београд пружа
подршку стартап компанијама/тимовима као и растућим високотехнолошким компанијама у развоју и комерцијализацији иновативних производа/услуга.
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АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА НА ЗВЕЗДАРИ , СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (Службени гласник РС бр. 32/01) која је почела са радом 1891, представља једну од најстаријих научних институција
у Србији. Саграђена је између 1929. и 1931. године према пројекту архитекте Јана Дубовог, као комплекс са Управном зградом и павиљонима у које је смештена астрономска опрема. Опсерваторија је
обликована у модернистичком духу, са елементима академског историцизма, карактеристичног за
међуратни период. Брижљиво дизајнирани павиљони прилагођени су поставкама функционализма,
а највећи објекат у комплексу - Управна зграда припада модернистичком кругу идеја. У павиљонима
опсерваторије сачувани су неки од оригиналних инструмената за астрономска посматрања. Разне
врсте телескопа у време постављања биле су међу најсавременијим у свету. Обрадом ентеријера
посебно се истиче библиотека у склопу Управне зграде.

За обилазак АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ НА ЗВЕЗДАРИ уз стручна вођења неопходна је претходна најава на мејл адресу Астрономске опсерваторије posete@aob.rs;
Улаз је слободан!
На подручју споменика природе налази се установа социјалне и дечије заштите „Звездани гај“,
комплекс од 17.428 m2 и објекат од око 3.700 m2. У склопу дечјег центра, у истом објекту налази и
предшколска установа „Дечји дани“. У Звездарској шуми се налази и Институт „Михајло Пупин“, површине 28.300 m2, водећа установа која се бави информационим и комуникационим технологијама.
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СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „МИЉАКОВАЧКА ШУМА“
Споменик природе „Миљаковачка шума“ налази се на територији Града Београда, градска општина Раковица, катастарска општина Стара Раковица. Према Решењу о проглашењу заштићеног подручја „Миљаковачка шума“(„Службени лист града Београда“, број 41/10), природно добро „Миљаковачка шума“ проглашено је за заштићено подручје због значајних еколошких и просторних функција
у систему зелених површина и повезивању зелених коридора Београда ради заштите и унапређења
биолошке и предеоне разноврсности шумског комплекса, као и очувања састојине сладуна и цера
(Quercetum fraineto-cerris tipicum Rud.) карактеристичне за простор шумадијског дела Србије.
Миљаковачка шума једна је од деветнаест очуваних парк шума на територији града Београда. По
положају унутар града и очуваности природне структуре чини важан просторни природни екосегмент.
Данас Миљаковачка шума има веома значајну улогу и истакнуте вредности за заштиту, са аспекта
очувања целовитости и намене површине, унапређења природних вредности и обнављања врста, као
и обезбеђивања високог нивоа квалитета живљења.
Миљаковачка шума као јединствена целина обухвата: 105 биљних таксона, 284 врсте фауне од
тога инсекти 184 врсте, водоземци и гмизавци 11, птице 58 и сисари 31 врсту. Присуство кострике
(Ruscus aculeatus) реликтне врсте која је законски заштићена је индикатор постојања некадашње
фотоценозе. Заступљени су сладун, цер, китњак, кострика, јасен, брест, липа, црвени и бели глог и
многе друге дрвенасте и жбунасте врсте.
Простор је погодан за одмор, боравак, рекреацију и релаксацију.
За посетиоце Раковице је посебно атрактивна посета манастиру Раковица где
су сахрањени Васа Чарапић војвода Вожда Карађорђа, патријарх Димитрије и патријарх Павле и где могу посетити СПОМЕН СОБУ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА.
У близини Кошутњака је и гаража ПЛАВОГ ВОЗА.

Управљање СП „Миљаковачка шума“ остварује се преко Шумског газдинства „Београд“.
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СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „БОЈЧИНСКА ШУМА“

Заштићено подручје „Бојчинска шума“ знаменито место, културно добро од великог значаја налази се на територији Града Београда, градска општина Сурчин, катастарска општина Прогар.
„Бојчинска шума“ проглашено је за заштићено подручје („Службени лист града Београда“, број
57/I/13), ради очувања и унапређења примарних предеоних вредности и пејзажних обележја, разноврсности облика и појава геонаслеђа, богатства животињског и биљног света и станишта, квалитета
вода, земљишта и шума, неговања традиционалних и историјских вредности, као и стварања услова
за одрживи развој рекреативних и туристичких садржаја и контролисане пољопривреде, односно
планско уређење и коришћење простора.
Једна од највећих вредности Споменика природе „Бојчинска шума“ је специфична оаза храста
лужњака као заостали фрагмент некада огромних старих низијско-мочварних шума. Добро склопљене
и развијене заједнице лужњака различитих старосних доби и учешће других, углавном стаблимичних,
примешаних врста најчешће граба и пољског јасена, су темељи аутентичности овог природног добра.
Богатство флоре и фауне чини: 185 евидентираних биљних врста (од тога 15 биљних врста имају
статус заштићених и строго заштићених врста), 165 врста гљива, 60 врста сисара, 108 врста птица, 10
врста водоземаца и гмизаваца и 93 врсте инсеката.
За време првог светског рата, мештани околних села налазили су склониште у Бојчинској шуми.
У периоду између два рата, односно до 1934. године, шума Бојчин је ловиште краља Александра Карађорђевића. За време Другог светског рата Бојчинска шума се формира у веома значјан политички,
војни и економски центар.
На споменику који се налази у централном делу Бојчинске шуме и који је подигнут од стране
Удружења бораца 1963. године, пише: „Овај део шуме од лета 1942. године до ослобођења служио је
као стални бивак партизанских штабова и јединица, а у исто време биле земунице „партизанске базе“
и осматрачнице пограничне партизанске чете I Сремског одреда.“
Управљање СП „Бојчинска шума“ остварује се преко Шумског газдинства „Београд“.
Препорука је да се на територији општине Сурчин посети више занимљивих локалитета. Сурчин
је прекривен великим шумским површинама, поред Бојчинске шуме, ту су и Церова греда, Гибавац,
Црни луг, Зидине, Добановачки забран. Ту су и ловишта Забран и Црни луг. Прави рај за пецароше
су рибњаци „Бечменскa барa“, „Живача“ као и прогарска ада, једно од највећих острва на реци Сави.
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Најзначајнији туристички локалитети на простору општине Сурчин: Музеј ваздухопловства, манастир Фенек, рибњак „Бечменска бара”, Бојчинска шума, етно-кућа „Стајков”, наутичко село „Бисер”,
ергела ,,Булић”, винарија „Мајетић” и др. што су свакако део препорученог програма за целодневне
посете Сурчину. Бојчинска шума је веома атрактивно излетиште пуно предивних стабала храста, липе,
цера и граба, колиба плетених од прућа прекривених сламом, лепоти и дивљини коју обележава
дух традиције овог краја. Поред традиционалног ресторана ,,Бојчинска колеба“, трим стазе,
коњичког клуба ,,Бојчин“, отворене позорнице, ликовне колоније, смештен је и комплекс
дрвених кућица – „Бојчинске брвнаре“ за све оне који желе одмор у Бојчину и које се могу изнајмити по приступачним ценама. Прво и јединствено наутичко село ,,Бисер“. Сам назив није случајан
- само село подсећа на низ бисера расутих дуж реке Саве. Представља туристички комплекс од 16
модерно опремљених кућица за смештај на води, сплав-ресторана „Савска тераса“, конгресне сале,
бициклистичке стазе, пристана за пловила са везовима у марини, рецепције и излетишта које заузима
простор од 12 хектара старе шуме са масивним дрвећем, уређене летњиковцима, спортским теренима
и парком за најмлађе. Кућице су климатизоване и опремљене француским и појединачним лежајевима, купатилом са туш кабинама и масажерима, прилазном и горњом терасом и могу се изнајмити по
приступачним ценама за ноћење или дневни одмор. У Наутичком селу ,,Бисер“ у току 2020. године
отворен је и први туристичко-информативни центар градске општине Сурчин.

Етно кућа ,,Стајков“ у месту Бољевци где се може упознати са животом Срба
и Словака, који одувек живе заједно на
подручју Доњег Срема. Објекат нуди изложбену поставку намештаја, народне одеће
и пољопривредног оруђа, који су некада
вукли коњи по плодној сремачкој земљи.
Оригинални намештај краси и кухињу и трпезарију, а у дворишту се налази штала са
опремом за запрегу, котобања, шупа у којој
су кола на вучу, санке, фијакер, бурад, корита, казан и разни ситни дрвени алат, као
и плугови и сејалице. Опремање етно куће
подржао је Секретеријат за привреду
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Манастир Фенек културно добро од великог значаја у насељу Јаково је задужбина деспота
Стефана и Ангелине Бранковић из друге половине 15. века, а посвећен је Св. Петки, преподобној
матери Параскеви, чије су мошти боравиле баш у Фенеку. У 18. веку овде су се састали кнез Алекса
Ненадовић и аустријски цар Јосиф. У њему је боравио и Карађорђе са сином Алексом. У Првом светском рату манастир је запаљен, а у Другом светском рату 1942. године готово је сасвим разорен.
Манастир је у потпуности обновљен. Манастирско братство прави домаће производе, мед, вино и
ракију који се, као и иконе, могу купити у манастирској продавници.
Музеј ваздухопловства основан 1957. године посетиоцима илуструје експонате од пионирског периода до модерног доба. По броју и
вредности експоната, музеј се сврстава у десет
водећих институција ове врсте у свету. У музеју
се чува преко 200 ваздухоплова, 130 авио мотора, више радара, ракета, ваздухопловна опрема,
преко 20.000 књига и техничке документације и
више од 200 000 фотографија. У склопу музеја
налази се универзална биоскопска сала са 120
места, специјализована продавница сувенира,
макета и ваздухопловне литературе. На изложМанастир Фенек би и око зграде Музеја, постављено је преко 50
типова оригиналних авиона, хидро авиона, хеликоптера и једрилица. У простору Музеја се налази и атрактивна понуда за посетиоце и туристе
– Симулатор летења.
Комплекс ергеле ,,Булић“ обухвата обилазак
салона фијакера, штале и летњиковца. Салон
фијакера у оквиру ове ергеле је јединствен у Србији, где је и најстарији фијакер из 1727. године.
У салону фијакера се налази и преко 1500 пехара
освојених на различитим такмичењима. Летњиковац је стар преко сто година, док је раритет ергеле преко 130 грла коња расе липицанер.
S клуб Јаково један је од најлепших туристичких комплекса - природна оаза употпуњена луксузним садржајима. Беспрекоран склад зеленила, отворених базена, wellness&spa, терена за тенис,
одбојку, рукомет, мали фудбал, кошарку. У својој понуди S клуб садржи и луксузни хотелски смештај,
а организује и све врсте прослава. Салаш Стремен - У срцу Срема, на обронцима Јаковачке шуме
смештен је аутентичан кутак сремачког амбијента - салаш Стремен. У склопу салаша се поред зоне
шеталишта, парка за децу и баште под отвореним небом, налазе етно ресторан Стремен и коњички
клуб Стремен. Посетиоцима су осим боравка у природи, уживања у специјалитетима војвођанске кухиње, обуке јахања, шетње на коњићима за најмлађе, вожње фијакером и коњобусом, доступна и
уживања на манифестацијама које салаш успешно организује из године у годину.
Породична винарија ,,Мајетић“ се налази у туристичкој понуди Сурчина. Винарија се налази на
првом обронку Фрушке Горе, где су некада биле плаже Панонског мора, а почетак узгајања винове
лозе на овом подручју везује се за долазак Римљана и оснивања једног од четири царске престонице - Сирмијума (простор данашње Сремске Митровице). Виногради породице Мајетић последњи су
преостали виногради у овом делу Београда, а традицију узгајања винове лозе дугу преко 240 година
породица Мајетић одржава пре свега кроз квалитет одавајући почаст у свакој боци богињи Фортуни,
заштитници некадашњег Сирмијума. Посетиоци имају прилику да обиђу виноград богат са преко 4000
чокота лозе, бораве у њему и дегустирају домаће производе и квалитетна вина и ракију.
Винарија ,,Секулић“ годинама производи вина на традиционалан начин на какав се производе вина
у Срему, али са карактеристичним и врло пријатним мирисом и букеом. Вина су оточена од врхунских
сорти грожђа - шардонеа, совињона и рајнског ризлинга, одгајаних у Срему на 45 степени географске
ширине. У Винарији „Секулић“се организују промоције и дегустације вина и ракије из сопственог подрума уз послужење, у врло пријатном етно комплексу са летњиковцем смештеним усред винограда.
Информације о излетничкој понуди, програмима на летњој сцени у Бојчинској шуми,
бројним манифестацијама и свим другим програмима: КЦ „Сурчин“ www.kcsurcin.org ,
Туристичка организација Сурчин www.togos.rs; Туристичка организација Београда /
www.tob.rs; Туристичко-информативни центар ТОБ-а.
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СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ЛИПОВИЧКА ШУМА – ДУГИ РТ“

Заштићено подручје „Липовичка шума-Дуги рт“ налази се на територији Града Београда, градске
општине Барајево и Чукарица, катастарских општина Барајево и Чукарица.
Према Решењу о проглашењу заштићеног подручја „Липовичка шума – Дуги рт“, („Службени
лист града Београда“, број 57/I/13), природно добро „Липовичка шума – Дуги рт“ проглашено је за
заштићено подручје због значајних просторних функција, положаја и очуваности вегетационе и хидролошке структуре, биоеколошких вредности комплекса под шумом, очувања станишта разноврсности флоре и фауне, очувања визуелног контраста простора, као и стварања услова за одрживи развој
рекреативних, туристичких, културних и научно-истраживачких садржаја, односно планског уређења
и коришћења простора.
Заштићено подручје представља мањи „срцолики“ део компактног шумског комплекса Липовичке шуме, специфично морфолошко и хидрографско наслеђе препознатљиво по узвишењу Дуги рт
између изворишних кракова Сремачке реке у амбијенту очуваних храстових шума, са локалитетима
настањеним прилично разноврсним заштићеним врстама флоре и фауне. О флористичком богатству
говори присуство близу 100 врста васкуларне флоре, што значи да овај мали простор настањује око
5% укупне флоре Србије (од тога је 13 врста заштићено а једна се налази на међународној листи
дивље флоре и фауне). У фауни Липовичке шуме посебно је вредна и значајна орнитофауна са 68
врста птица (45 су строго заштићене и 15 заштићених). Од сисара су посебно атрактивни срна, дивља
свиња и једна врста воденог сисара – водена волухарица забележена у кориту Сремачке реке. И у
фауни водоземаца значајнији репродуктивни центар представља корито Сремачке реке у коме су
ређи представници зелена крастава жаба, зелембаћ, зидни гуштер и обични смук. Све ове врсте су
обухваћене заштитом и на међународном нивоу.
Управљање СП „Липовичка шума-Дуги рт“ остварује се преко Шумског газдинства „Београд“
Липовичка шума поседује све елементе, који су неопходни за развој излетничко-рекреативног
туризма. Општина Барајево може постати успешан пример интеграције туризма, заштите животне
средине, пољопривредне и руралне економије је еко-агро туризам.
Ловачко удружење „Мића Поповић“ броји око 600 чланова, организованих у 16 секција и газдује
ловиштем у површини од 22.000 ха од чега је преко 4.500 ха под шумом. Ловно продуктивна површина
је 15.000 ха. На подручју општине Барајево углавном је заступљена срнећа дивљач, зечја, фазанска,
јаребичија, а задњих година појавиле су се дивље свиње, као и шакали и дивље мачке. Највећи очувани шумски појас чини комплекс Липовичких шума које покривају 1200 ха и налазе се на свега 20 км
од центра Београда.
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На територији општине Барајево евидентиран је велики број културно-историјских
споменика: Црква брвнара у Вранићу из 18. века, основна школа у Вранићу која је подигнута
1848. године, Матића кућа с краја 18. века која је рестаурирана 1977. године, стара зграда основне
школе у Божидаревцу из 1891.године, остаци старих воденица, стара породична кућа са доксатом
и стара механа Љубинковића у Бељини, римски мост у Бељини, центар МЗ Бељина, стара механа у
Барајеву и др. У Црквеној ризници у Вранићу налази се велики број експоната из археолошких налазишта са овог подручја, старог новца, оружја, икона и црквених књига, етнографским материјалом,
документима и фотографијама важних личности. Поред већег броја изузетно вредних икона, ризница
чува крст Хаџи Рувима, игумана Манастира Боговађа, рађен 1796. године, а поклоњен цркви у Вранићу 1800. године. Ту се налази и богата књишко-архивска грађа која обухвата период од 16. до 20.
века, као и библиотека која броји око 10.000 књига. Извор: https://beogradskonasledje.rs/.

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ АКАДЕМСКИ ПАРК
Споменик природе „Академски парк“ , категорисан као значајно природно добро са успостављеним режимом заштите III степена, налази се у старом језгру Београда, на Студентском тргу, између
Улице Васине и самог трга и припада просторној културно - историјској целини око Доситејевог лицеја.
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Простор трга уклапао се у доба Римљана у састав цивилног насеља Сингидунума. О изгледу и
намени овог простора у средњем веку нема много података. У доба аустријске власти у Београду, у 18.
веку, био је намењен војним вежбама, а за време Турака служио је за молитве,али и као гробље које
се ту задржало до шездесетих година 19. века. У његовој близини биле су куће најзначајнијих Турака,
џамије, турбети, ханови и друге јавне грађевине.
Средином 19. века овде су подигнуте управне и просветне зграде, а 1863. године и
Капетан-Мишино здање као приватна палата богатог трговца Мише Анастасијевића, да би
касније било поклоњено Великој школи, а данас је ту Ректорат Београдског универзитета. У
трећој деценији 19. века, 1824. године, на делу запуштеног гробља, наспрам садашњег „старог
здања“ Универзитета, српске власти отварају пијацу, тзв. „пазариште“. Касније овај простор
постаје познат под именом „Велика пијаца“, и остаје на том месту све до 1927. године.
Предлог да се на њему формира зелена површина потекао јеод Емилијана Јосимовића, првог
српског урбанисте, 1867. Његова идеја је била да се тај простор уреди у облику парка који би имао
и карактер друштвеног центра, пешачког трга, или како га он назива „пијаце“ који би био озелењен
крупним лишћарима. Делимичном остварењу Јосимовићевог предлога приступило се тек у пролеће
1886, а уређење је окончано 1889.
Након смрти Јосифа Панчића (1888), познатог ботаничара и првог председника Српске академије
наука, у овом делу подигнут му је споменик, 1897. године. Скулптуру је направио вајар Ђорђе Јовановић. Ова стојећа фигура истовремено представља прву фигуру у српском вајарству и први јавни
споменик те врсте у Београду. По њему парк се звао и „Парк Јосифа Панчића”.
Три деценије касније, 1927. године затворена је „Велика пијаца“, а на њеном месту изграђен је
данашњи Академски парк, у чији састав је ушао и „Мали парк“ из 1889. Пројектант парка био је архитекта Ђорђе Ковалевски.
Око парка подигнута је 1929. ограда по пројекту архитекте Милутина Борисављевића.
Површина парка је 1,4 хектара. У парку се налазе и споменици Доситеју Обрадовићу,
српском просветитељу, где је на постаменту уклесана порука покољењима „Идућ - учи, у
векове гледај”, оснивачу „Велике школе“, постављен 1930., рад вајара Рудолфа Валдеца,
и Јовану Цвијићу, географу, једном од председника Српске академије наука, подигнут
1994, рад вајара Ота Лога.
Туристичка тура „Београд-Стопама Доситеја“ Задужбине Доситеј Обрадовић у Београду обухвата тематски обилазак града од споменика Доситеју Обрадовићу у Академском парку, подсећања на Доситејев лицеј и Велику школу до Саборне цркве и места где је сахрањен Доситеј Обрадовић
(www.dositejeva-zaduzbina.rs).
Простор парка је веома интересантан за бројне манифестације и догађаје, од којих је свакако
посебно атрактиван био концерт виолинисте Немање Радуловића.
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СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПИОНИРСКИ ПАРК

Пионирски парк, укупне површине 3ha 60a 13m2, налази се у најужој централној зони Београда,
која представља културно, управно-административно и трговачко седиште престонице.
Данашњи Пионирски парк, а некадашња Дворска башта, чини заштићену околину
непокретних културних добара: зграде Старог двора - данас зграда Скупштине града
Београд и Новог двора - данас седиште председника Републике Србије. Парк са широм
околином заузима важно место урбаног ткива Београда и заједно са дворским здањима представља
културно-историјско наслеђе које сведочи о догађајима посебно битним за развој државе и града
током прошлих векова.
Почетак развоја простора који данас обухвата Пионирски парк са околином, везује се за 1842.
годину када је започето планско оснивање новог, Београда ван Шанца, као и реконструкција старе
вароши. У оваквом урбанистичком развоју, важно место је заузела траса данашњег Булевара краља
Александра (који је у римском периоду био пут за Виминацијум, у турско доба Цариградски друм,
потом у 19. веку – Фишегџијска чаршија). Широки слободни околни простор уз пут све до данашње
Улице краљице Наталије, почетком 19. века, купио је Стојан Симић, политичар и један од најбогатијих
људи кнежевине Србије. Са друге стране пута, на простору данашњег Дома народне скупштине био
је марвени трг, познат и по џамији, „Батал-џамији“, која је од Карађорђевог освајања Београда (1807)
била у рушевном стању по чему и носи име. Срушена је почетком припрема за изградњу Дома народне скупштине која је подигнута 1907. године.
Симић је убрзо продао држави конак заједно са баштом за потребе формирања резиденције новог
кнеза Србије - Александра Карађорђевића. Затим је 1882. године, када је Србија проглашена краљевином, саграђен Стари краљевски двор, двор краља Милана. Од 1961. године ту је смештена Скупштина града Београда. Изградња Новог краљевског двора тј. двор краља Aлександра I Карађорђевића,
започета је 1911. године, а завршена 1922. године. Концепција градње је везана за архитектуру Старог двора са којом чини јединствену целину. На углу Улице кнеза Милоша и Булевара краља Александра се налази осматрачница Врховне команде српске војске која је пренета са Солунског фронта.
После Другог светског рата, 1945. године уклоњен је високи камени зид који је затварао дворску башту и тако је постала јединствени зелени градски простор назван Пионирски парк, по чесми
посвећеној пионирима која је изграђена 1952. године. Тако је остварен урбанистичко-архитектонски
склоп истакнуте естетске и амбијенталне вредности, који се одржао до данас, са Пионирским парком
као једним од првих паркова Београда, који је очигледан пример утицаја тадашње развијене Европе
који су допирали у Србију.
Важност положаја Пионирског парка и читавог околног простора, у савременој структури града, дефинисана је постојећим правцима главних градских саобраћајних токова којима је окружен и
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ограничен: Булевар краља Александра – са североисточне
стране, Улица кнеза Милоша – са југоисточне стране и Улица краља Милана са југозападне стране.
У концепцијском смислу, простор Парка данас чине
три просторно различите подцелине: прва – уз Улицу кнеза Милоша, решена у пејзажном (слободном) стилу, представља највећи и најквалитетнији део Парка са највише
квалитетног дендролошког растиња; друга – цветни партер испред зграде Скупштине града, без високог растиња
и трећа – према Улици краља Милана са недавно, према
доступној архивској грађи реконструисаном фонтаном, богато уређеним цветним партером и два бочна дела према
зградама дворова са нешто појединачних високих четинара и лишћара.
Богатство Парка чини разноврсна аутохтона и алохтона дендрофлора. Посебно се истичу импозантне димензије
највреднијих примерака: храст лужњак (Quercus robur L.),
копривић (Celtis australis L.), гинко (Ginkgo biloba L.), дивљи
кестен (Aesculus hippocastanum L.) и други примерци. Високо вредна дендрофлора обогаћена бројним врстама декоративних цветница и трајница, чине овај Парк оазом зеленила у граду и пријатним местом за предах пролазника,
одмор посетилаца и игру деце. Као део целокупног система јавног зеленила, Пионирски парк је значајан елемент
климатске инфраструктуре града Београда.
У непосредној близини парка је споменик и спомен музеј Иве Андрића, добитника
Нобелове награде за књижевност 1961. године. У парку се налази споменик сликарки
Надежди Петровић.
Пионирски парк је заштићен на основу Закона као споменик природе („Службени лист града Београда“, број 43/07),
ради одржавања и унапређења стања ботаничких и естетских вредности дендрофонда, очувања биоеколошких, просторно-амбијенталних и културно-историјских
карактеристика, важних и као туристички
потенцијал, за неговање препознатљивог
идентитета Београда.
Осматрачница Врховне команде на
Солунском фронту је реконструисана 1928.године са Солунског фронта у део
Дворског парка према Булевару краља Александра. Са ње је Александар Карађорћевић,
у својсту врховног команданта са војводом
Живојином Мишићем и члановима штаба,
15. септембра 1918. године посматрао пробој кроз бугарске и аустроугарске линије.
Поводом прославе годишњице пробоја Солунског фронта, подигнут је подзид од тесаника на ком је у три ресда постављено
шеснаест бронзаних плакета са ликовима
француских и српских војсковођа.
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СПОМЕНИК ПРИРОДЕ (ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА)
АРБОРЕТУМ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА
Природно добро ”Арборетум Шумарског факултета” Универзитета у Београду представља зелену
оазу са специфичном наменом и изузетну ботаничку и пејзажно-архитектонску вредност, и споменик
природе флористичког карактера, подигнут на ободу ужег градског језгра.
Због својих изузетних вредности 2011. године је проглашен за заштићено природно подручје III
категорије као заштићено природно подручје локалног карактера („Службени лист града Београда“,
број 27/11).
Његов географски положај, еколошке карактеристике заступљених представника дрвенастих и
жбунастих врста и унутарврсних таксона, концепција поља, парцела, травњака, стаза, алеја и парковског мобилијара, обезбеђују обиље грађе за стварање научних и стручних студија о Арборетуму.
Арборетуми (арбор, м., лат. – дрво) имају , превасходно, инструктивну и едукативну функцију, и
намењени су, како научним и стручним круговима, тако и широј јавности и заинтересованим грађанима. Ово су посебно формирани, мањи или већи заштићени антропогени простори са богатим колекцијама дрвећа и жбуња, пореклом са различитих природних станишта и географских подручја,
који служе, пре свега, у сврху спровођења научно-истраживачког рада и образовања, као и заштите
угрожених врста и очувању генофонда дрвенастих и жбунастих врста. За разлику од већег броја ботаничких башта, које су интензивно неговане, арборетуми су, често, екстензивно неговани простори,
са тежњом ка што већем подражавању природних услова шумских заједница.
Арборетум, са преосталом окућницом Факултета, смештен је на северозападној падини Кошутњака, изнад леве обале Топчидерске реке, на надморској висини 110-125 м. Географске координате су:
44˚48′ источне географске дужине и 20˚ 28′ северне географске ширине. Арборетум заузима површину око 3,5 хектара.
Флористичка разноврсност Арборетума се огледа у великој заступљености егзота, аутохтоних и
алохтоних дрвенастих и жбунастих врста. Биљни фонд обухвата око 200 дрвенастих врста, подврста, хибрида и култивара, представљених са око 1.500 примерака. Тако разноврстан биофонд, распоређен, по систематској припадности, на повезаним целинама (пољима и парцелама), чини овај
Споменик природе изузетно атрактивним. Осим тога, пејзажна атрактивност Арборетума чини овај
простор веома интересантним за изложбе, промоције, манифестације…Такође, својом јединственом
композицијом многобројних врста дрвећа и жбуња представља „зелену учионицу на отвореном“ и у
великој градској средини праву оазу мира. То га чини интересантним за посетиоце свих узраста.
Природно добро ” Арборетум Шумарског факултета” Универзитета у Београду се
може обићи по посебној најави. Окупљање: Испред капије Арборетума Шумарског факултета,
Кнеза Вишеслава бр. 3. Садржај посете: Шетња уз кратко упознавање са историјатом и одликама
Арборетума и расадника. Због ограниченог броја посетилаца (20 у групи) обавезна је најава посете.
Програм подразумева стручно вођење туре кроз заштићено природно подручје “Арборетум Шумарског факултета” - јединствену, ботанички разноврсну збирку дендрофлоре на отвореном простору. Време посете је у складу са договором заинтересованих и организатора. Трајање разгледања са стручним вођењем је око сат времена. Место окупљања туре је капија
Арборетума на Шумарском факултету у Београду, Кнеза Вишеслава 1.
Организација посете групе подразумева претходну најаву на телефон 011-3053963,
063-364125 или мејл zeljko.nikolic@sfb.bg.ac.rs
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Арборетум

ОБРЕНОВАЧКИ ЗАБРАН
Природно добро „Обреновачки Забран“ заштићено је 2013. године као споменик природе
(„Службени лист града Београда“ бр. 57/ I /13). Управљач је Јавно предузеће за заштиту и унапређење
животне средине Градске општине Обреновац. Простор који обухвата Обреновачки Забран представља један од кључних елемената у систему зелених површина Обреновца и спону између градске
и ванградске зоне зеленила града. Од непроцењивог је значаја за све становнике општинског центра,
али и све оне који је користе за одмор и рекреацију. Посебна вредност Забрана се огледа у томе што у
широј околини општинског центра нема већих површина под високом вегетацијом аутохтоног састава.
Драгоценост постојања ове природне оазе огледа се у амбијенталном a утицају, у регулацији локалног климата и микроклиме, изоловању стамбених делова града од индустријских погона, топлана,
различитих постројења, као и у значајном ликовно-архитектонском и хортикултурном обликовању
средине. Оплемењивање и хуманизација градске средине за рад, боравак и одмор, представља једну
од веома значајних улога овог зеленог комплекса. Значајан је са еколошког и рекреационо-здравственог аспекта, првенствено за становништво непосредне околине, пружа утисак потпуне изолованости
од градске вреве, и има релаксациони утицај на посетиоце.
Забранска шума има богату фауну: 85 врста инсеката, 13 врста водоземаца и гмизаваца, 52 врсте
сисара и врсте птица карактеристичне за парк шуме у околини.
У Обреновачком забрану у шуми изграђен је авантура парк који, поред лепоте шуме поред реке
Саве, привлачи велики број посетилаца који воле овај вид забаве. Излет на подручје Обреновца нуди
и могућност релаксације на стази здравља, на базенима; да се обиђе разноврсно културно-историјско
наслеђе: манастир св Николаја Грабовац, црква брвнара у Орашцу, часни дом породице Михаиловић,
етно радионица у Скели; богату угоститељску понуду, бројне манифестације и др.
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СПОМЕНИК ПРИРОДЕ–ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ИНСТИТУТ ЗА БОТАНИКУ БОТАНИЧКА БАШТА „ЈЕВРЕМОВАЦ“
Ботаничка башта „Јевремовац“ је јединствена институција у граду Београду и Републици Србији са
блиставом традицијом у области ботаничких наука, просвете, историје и културе. Као просторна целина изузетних природних вредности Башта је проглашена за Споменик природе од великог значаја-Уредба Владе РС („Сл.гласник РС, број 23/95). Истовремено, Башта је и Споменик културе Републике
Србије, при чему стаклена башта подигнута 1892. године ужива статус заштићеног културног добра.
Ова „зелена оаза“ у центру града основана је 2. августа 1889. године када Краљ Милан Обреновић
одлучује да поклони своје имање, тадашњу краљевску башту и воћњак, које јe наследио од свог деде
Јеврема Т. Обреновића, Великој школи, данашњем Универзитету у Београду и да, по жељи дародавца, носи назив „Јевремовац“. Са више од 2000 различитих биљних врста из читавог света које су
распоређене у посебне еколошке и географске целине, ова институција представља својеврсни „Музеј
живих биљака под отвореним небом“.
Данас је Башта наставна јединица Биолошког факултета Универзитета у Београду, научна и културна баштина земље у којој се налази, научни центар ботаничких и еколошких дисциплина.
Поред отворених површина, Башта још обухвата Стаклену башту, множару, Управну зграду у
склопу које су хербар основан 1860. године када је Јосиф Панчић поклонио своју збирку Великој
школи у Београду и једна од најстаријих ботаничких библиотека на Балкану основана 1853. године.
Под покровитељством јапанске амбасаде у Београду у башти је 18. маја 2004. године отворен
јапански врт на површини од око 2000 m2.
Осим вредности биљног фонда који се у Башти налази, овај простор има немерљиву вредност
као јединствена, ботанички разноврсна оаза обликоване природе у најужем центру главног града,
са образовном функцијом, позитивним микроклиматским, естетским и релаксирајућим ефектима које
изазива боравак и рад у Башти. Спада у
Јапански врт
најпосећенија заштићена добра у Србији у
којој се одвија организован пријем и едукативно стручно вођење најављених група студената, ученика, туриста, особа са
инвалидитетом и свих љубитеља природе.
Контакт: 064/8237903, 011/3246655,
garden@bio.bg.ac.rs.
Информације о посети:
www.jevremovac.bio.bg.ac.rs.

Стаклена башта
фотографија Невена Кузмановић
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ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
- ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА На подручју града Београда тренутно се налази 31 заштићено стабло од којих она најстарија
представљају својеврсну хортикултурну баштину Београда а њиховом заштитом, очувањем и унапређењем управља ЈКП ”Зеленило-Београд”. Стабла су по Закону о заштити природе и дефинисаног
предлога Завода за заштиту природе Србије заштићена на основу решења Скупштине града Београда
и ранијих решења Скупштина општина Стари град и Земун за које је потребна ревизија, тако да се
број заштићених стабала периодично мења.
Заштићена стабла представљају велику ботаничку ведност а она најстарија и својеврсну хортикултурну баштину нашег главног града. Основни критеријуми за заштиту неког стабла су врста,
старост стабла, спољни изглед, његов историјски значај итд. Међу заштићенима су стабла храста
лужњака, јаворолисног платана, магнолије, гинка, кавкаске птерокарије, тисе, европске букве, хималајског боровца, дивљег кестена, винове лозе и друга.
За сва заштићена стабла – споменике природе је прописан III степен заштите. То значи да је ова
стабла забрањено посећи, ломити и сећи гране, кидати лишће и вршити било какве радње на заштићеној површини које би могле угрозити опстанак заштићеног стабла. ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд
као управљач заштићеним природним добрима – појединачна стабла, спроводи све мере заштите које
су дозвољене у оквиру установљеног режима заштите а то су: редован мониторинг – праћење стања
природног добра, заштита од болести и штеточина, уклањање сувих и преломљених грана, санација
трулежи (мањи захвати на стаблу) ако се за то укаже потреба. Стабло је обавезно обележити прописаном таблом за обележавање заштићеног природног добра а пожељно је поставити и прикладну информативну таблу где је описана врста стабла и нека занимљивост која је за њега везана.
Међу заштићеним стаблима постоје изузетно вредни примерци:
НАЈСТАРИЈЕ ЗАШТИЋЕНО СТАБЛО „ХРАСТ НА ЦВЕТНОМ ТРГУ“, стар око 200 година остатак је некадашње храстово-јасенове шуме која се простирала од Цветног трга до Мањежа. Стабло је
импесивних димензија, висине око 20м, обима дебла око 4,0м, и доброг је здравственог стања а веће
примарне гране у крошњи су, у циљу заштите од лома, стабилизоване и повезане металним сајлама
и обујмицама.
У првој половини 19. века на овом делу Врачара је направљена пијаца, а 1958. године и прва
самопослуга на Балкану. Тако је Цветни трг до садашњег времена задржао исту намену што га чини
посебно вредним у историји настанка Београда.
Храст лужњак је врло распрострањено европско и западноазијско листопадно дрво. Обично расте у равницама и долинама на дубоком, пешчаном или иловастом, плодном, свежем или влажном
земљишту, које је понекад и повремено плављено.
Храст лужњак има дуг вегетациони период. Осетљив је на касне мразеве, али може да издржи
високе температуре. Отпоран је према ветру и диму, достиже висину и до 50 м, са пречником до 2,5
m (забележена су и стабла пречника до 6 m) и старошћу до 2000 година. Цвета са листањем у априлу
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и мају. Жир је обично издужено јајаст и сазрева крајем септембра или почетком октобра. Веома је
хранљив и некада се користио за исхрану свиња. Дрво храста је изузетно цењено и квалитетно и има
примену у грађевинарству и дрвнопрерађивачкој индустрији.
„ПЛАТАН НА ВРАЧАРУ“ у башти ресторана „Трандафиловић“, по лепоти и димензијама једно је
од најлепших и највећих на простору централне градске општине и представља једну од хортикултурних
баштина главног града. Старо је око 150 година, високо око 25 метара, обим дебла је око 3,67 метара.
Врачар се као топоним јавља 1495. године у изворима о спаљивању мошти првог српског архиепископа Саве Немањића. Формирао се између најзначајних комуникација, Цариградског и Топчидерског
друма, док је Крагујевачки друм подручје Врачара делио на Источни и Западни. У оквиру урбанистичког развоја Источног Врачара граде се саобраћајнице, а међу главним је Макензијева улица у којој се
испред кафане „Трандафиловић“ налази заштићено стабло платана.
При подизању кафане Милан Трандафиловић је око 1890. године изабрао уочљиву, карактеристичну локацију у непосредној близини Каленић пијаце на скверу где се рачва пет путних праваца
којом доминира стабло платана. У време процвата јавног и друштвеног живота у Београду кафана
„Трандафиловић“, са избором локације и баштом у којој платан ствара дубоки хлад, је играла важну
улогу као значајно састајалиште. „Платан на Врачару“ својим прелепим хабитусом и импозантним
димензијама оплемењује простор у коме доминира бетон и представља његов украс.
Платан је брзорастућа врста. Отпоран је на гасове и прашину у ваздуху и веома често је гајен у
градовима, посебно у парковима и дрворедима.
„СТАБЛО ГИНКА“ и „СТАБЛО МАГНОЛИЈЕ“ се налазе у дворишту које је део културног добра
Спомен куће краља Петра I Карађорђевића. Оба стабла су импресивног хабитуса а стабло гинка је једно
од најлепших у Београду. Високо је око 20м, обима 2,6м и представља изузетан примерак своје врсте.
Стабло магнолије је високо око 10м, обима дебла 1,74м и има прелепе цветове који красе овај амбијент.
„БУКВА НА ДЕДИЊУ“ се налази у дворишту вртића “Грофица Олга” поред виле, данас легата-задужбине некадашње руске грофице и део је заштићене културно-просторне целине Сењак,
Топчидерско брдо и Дедиње те тако има амбијентално културолошки значај. Старо је око 80 година.
импресивних димензија, снажног и импозантног хабитуса и велике естетске вредности. Високо је око
22м, обима дебла 2,80м, добија црвено лишће у току вегетације и веома је атрактивног изгледа.
У порти Саборне цркве , као део културног простора од изузетног значаја, налазе се “ДВЕ ТИСЕ
САБОРНЕ ЦРКВЕ“, стабла стара око 110 год., мушки и женски примерак. Мушко стабло је високо
око 12 м а женско око 8 м. Оба стабла оплемењују простор испред Саборне цркве која представља
непокретно културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.
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Тиса је врста која у Европи има широк ареал и знатну еколошку амплитуду. Пронађена је у наслагама Терцијера у многим местима Европе. То је зимзелени жбун или ниско дрво које може имати висину и
20 m, а достиже старост и до 2000-4000 година. Цвета у марту или априлу, опрашивање се врши ветром,
а семе је у доба зрелости покривено меснатим омотачем црвене боје, тзв. арилусом који је привлачан
за птице које га радо једу и на тај начин расејавају. Сви делови тисе, осим арилуса, а нарочито четине
садрже отрован алкалоид таксин. У народу постоји веровање да тисово дрво има чудотворну моћ, да
чува од зла онога ко је носи. Стога је тисовина стављана у дечије колевке, а и зашивана у одећу.
Градски парк у Земуну поред изузетних просторних одлика пејзажа и културно историјске
вредности, са око 1300 стабала листопадног и четинарског дрвећа омиљено је место за одмор и
опуштање грађана Земуна. Заштићена природна добра - појединачна стабла имају велику ботаничку
и хортикултурну вредност, а представљена су са 9 споменика природе – заштићених појединачних
стабала; Пет стабала тисе - Taxus baccata L. старих преко 100 година налази се у близини Земунске
гимназије. Тиса је на списку строго заштићених врста јер има спор раст, изузетно је декоративна а
тисовина има вежну употребну вредност, што је чини посебно угроженом. Четири групације кавкаског
ораха - Pterocarya fraxinifolia, чине стогодишња стабла богате крошње и висине од 30 м, која су лоцирана испред Земунске гимназије.
„ВИНОВА ЛОЗА У ЗЕМУНУ“, заштићена као природно добро 2014. године, је старе француске
сорте Seibel 1000. Карактерише је развијен хабитус, велика старост и добра виталност. Поседује велику естетску вредност захваљујући својој висини и широкој разгранатости која краси терасне и фасадне
површине зграде у Господској 4 у Земуну.
Споменик природе карактерише и културно-историјска вредност. Налази се у дворишту зграде
која је проглашена за непокретно културно добро – „Старо језгро Земуна“, као просторно културно –
историјска целина. Кућа и дворише у Господској 4 где се овај чокот налази датира из 1827. године.
Првенствено је била у власништву породице Пуљо, власника прве земунске штампарије, а касније је у
овој кући била трговина на велико и мало познате земунске трговачке породице Живановић.
Винова лоза припада породици Vitaceae, групи биљака пузавица грмастог облика, чија висина
варира и може достићи преко 15 m. Распрострањеност ове врсте је велика, узгаја се у Европи, Азији,
Африци, јужној и северној Америци, Аустралији, а може се наћи чак и у јужним деловима Сибира.
Винова лоза је једна од најстаријих узгајаних биљних култура. Поуздано се зна да се лоза узгајала пре
6.000 година у Египту, а на наше терене доносе је римски императори. Након ослобођења од Турака
у Србији долази до интензивног развоја виноградарства и оно
постаје једна од најзначајнијих привредна грана.
Споменик природе „Винова лоза у Земуну“ један је од
ретких и очуваних примерака ове сорте винове лозе, има
велику биолошку вредност и представља прави раритет
не само на локалном нивоу, већ и шире. Осим тога, својим
изгледом у вегетацијском периоду оплемењује простор и
доприноси вредности амбијента просторно културно-историјске целине којој припада.
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“ТРИ ХРАСТА ЛУЖЊАКА – БАРЕ’’ У ШИЉАКОВЦУ
Храст лужњак (Quercus robur) је
врста са широким ареалом, од Атланског океана до Урала, Кавказа и Каспијског мора, на северу од Шкотске
и Скандинавије, до северне Африке.
Лужњак расте обично у равницама и
долинама на дубоком пешчаном или
иловастом земљишту, плодном или
влажном, које је понекад и плављено. Може да расте и на земљиштима
која нису довољно плодна, али која
у дубљим слојевима имају влагу.
Лужњак достиже старост до 2000 година, висину до 50 метара и пречник
преко 2,5 метара. Забележена су стабла пречника 6 метара. Плод доноси
сваких 3-5 година.
Заштићено природно добро “Три храста лужњака - Баре” налази се у селу Шиљаковац, и представљају типичне примерке своје врсте, заостале од некадашњих широко распрострањених храстових
шума. Стављена су под заштиту и дати на управљање Месној заједници Шиљаковац из Шиљаковца
као споменик природе а у циљу очувања ретких ботаничких вредности и репрезентативних дендрометријских карактеристика, заштите аутохтоне разноврсности и унапређења предеоних обележја у
којима три храста лужњака доминирају својом величином и лепотом. Старост заштићених стабала
износи: I = 210 година; II = 210 година; III = 140 година. На жалост једно од стабала је услед болести
у међувремену пропало, сачуван је само пањ који је у процесу конзервације.

“ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА”
Јединствено место, посебне природне вредности, под називом „Група стаба храста лужњака –Јозића колиба“ проглашено је спомеником природе 1996.године. Налази се на територији ГО Обреновац
у селу Велико Поље, на левој обали Колубаре, око 6,5 км узводно од колубарског моста на путу Београд – Обреновац. Заштићена група стабала представља остатке некадашњих широко распрострањених аутохтоних заједница лужњака и јасена у Србији (Qуерцето-фраxинетум сербицум).
Заштићено природно добро чине шест стабала храста лужњака са својим хоризонталним пројекцијама крошњи. Ово је један од пунктова стазе здравља и рекреација.
До споменика природе најлакше се долази колубарским насипом ткз долмом, шетњом, ко воли да
ужива у природи. Аутом можете доћи скретањем са регионалног пута Обреновац- Ваљево у селу Велико Поље – Јевтића крај, па све до краја асфалтног пута, а затим десно, сеоским путем још око 1,5 Км.
Дуж целог пута постоје путокази који ће вас одвести до столетних храстова Храст лужњак (Qуерцус
робур) је врста са широким ареалом, од Атланског океана на западу до Урала на истоку, На северу од
Скандинавије до Северне Африке на југу. Лужњак обично расте у равницама и долинама на дубоком
пешчаном или иловастом земњишту, плодном и влажном, које је понекад повремено плављено.
Лист је обрнуто јајасто дугуљаст, основа округласта, асиметрична са 5 – 8 пари неједнаких округластих режњева са широким урезима. Жир сазрева крајем септембра, почетком октобра, купула
покрива 1/3 до 1/2 жира. Обилније рађа сваких 3-5 година.
Дендрометријске карактеристике заштићених стабала су импозантне: Висине стабала износе од
18.5м до 27,5м, пречници дебла од 122цм до 147цм, а пречници крошњи од 23м до 27м. Старост стабала у просеку износи 200 година.
Стабла доминирају читавим простором, а целом комплексу Јозића колибе дају пејзажну атрактивност. Основни циљ заштите је очување стабала храста лужњака, као едификатора некада широко
распрострањених шумскух зајадница лужњака и јасена у Србији.
Данас је реткост у Србији срести стабло храста старије од од сто година. Овај бисер нетакнуте
природе где су сачувани трагови прошлости, може се мудрим и рационалним односом према природи
сачувати за будућа поколења. Природна богатства су највећа богатства која остављамо нашој деци.
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СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ (ГЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ )
МОРСКИ НЕОГЕНИ СПРУД - КАЛЕМАГДАН
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „КAЛЕМЕГДАНСКИ РТ”
Геолошки профил миоценских седимената „Кaлемегдански рт”, јужно од ушћа Саве у
Дунав, на територији градске општине Стари
град, града Београда, стављен је под заштиту као Споменик природе „Кaлемегдански рт”
и сврстан је у I категорију заштићеног подручја међународног, националног односно
изузетног значаја, ради очувања седимената
миоценске старости односно његовог дела
баденског ката који представљају природну
реткост, јединствен остатак медитеранског
стадијума, најстаријег стадијума у историји
панонског мора, где су на изузетно малом
простору заступљене спрудне и субспрудне
фације као и седименти плаже. Заузима површину од 14 ha 7 а 18 m2. Режим II степена заштите
обухвата падину између Доњег и Горњег града и припадајуће објекте споменика културе (објекат
Барутане, Митрополитског дома). Овај споменик природе заштићен је прво решењем из 1968. године
и од 2021. године Уредбом Владе РС („Сл. гласник РС“ број 15/2021 од 19.02.2021).
Налази се на најсевернијем огранку шумадијског побрђа, тзв. београдског рта, испод споменика
Победнику на Калемегдану.

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ МИОЦЕНСКИ СПРУД
„ТАШМАЈДАН“
Геолошко наслеђе Миоценски спруд Ташмајдан је заштићено подручје III категорије
локалног значаја - споменик природе Миоценски спруд „Ташмајдан“, заштићено 1968.године
као геолошки профил изграђен од органогено
- спрудних кречњака баденске старости, који је
настао као спруд радом црвених колонијалних
алги, корала фораминифера и колонијалних
животиња бриоза и садржи многобројну фосилну фауну. Одлуку о проглашењу Споменика
природе Миоценски спруд „Ташмајдан“ донела је Скупштина града Београда 29. новембра
2021. (’’Службени лист града Београда’’ број
111/21 од 29. новембра 2021.).
Литотамнијско-бриозојски кречњак, познат под називом „лајтовачки“ или „ташмајдански“, простире се од Ташмајдана до Калемегдана. Oстатак каменолома Миоценског спруда
Ташмајдан, представља једино материјално
сведочанство претходног периода у урбаном
развоју овог дела Београда и као такав има и
културно-историјску вредност. Одсек Миоценског спруда Ташмајдан повезан је са „Леровим
склоништем” из II Светског рата и са још увек
неиспитаним и невалоризованим подземним
(средњoвековним) пролазима што даје додатни значај заштићеном простору.
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Налази се у Улици Илије Гарашанина број 28, у оквиру Спортског центра „Ташмајдан“, КО Палилула. Ограничен је улицама Абердаревом, Илије Гарашанина и Београдском, а у правцу запада наслања
се на Ташмајдански парк који излази на Булевар краља Александра.
На Ташмајдану је црква Св. Марка где су сахрањени цар Душан Силни и неки од чланова династије Обреновић.
Део миоценског спруда види се и у Ташмајданским пећинама. Приликом обиласка пећина са водичима посетиоци могу да виде остатке каменолома, тзв. Лерово склониште, шалитрену пећину и др.
Више информација о лагумима и Ташмајданским пећинама: ЈП „Београдска тврђава“, ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ, ГЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ ТАШМАЈДАНА, Ранко Пејовић, геолог,
ranko.pejovic@nhmbeo.rs; 011 3284317.
КЊИГА „БЕОГРАД ИСПОД БЕОГРАДА“, Коаутори: Др Видоје Голубовић и Зоран Љ. Николић.
Велики број посетилаца обишао је Ташмајданске пећине током манифестације „Дани европске
баштине“ коју организује Секретаријат за привреду ГУ града Београда.

СЕНОНСКИ СПРУД МАШИН МАЈДАН У ТОПЧИДЕРУ
Природно добро „ Машин мајдан“ је саставни део Топчидерске целине. Чини га видљиви део
спруда кредне периоде на југозападним падинама Топчидерског брда. Старост седимента одређена је
наласком бројних фосилних остатака. Овај геолошки профил налази се у старом каменолому, званом
„Машин мајдан“. Предпоставља се да је камен из овог каменолома коришћен за изградњу конака
кнеза Милоша. За овај простор везано је више историјских догађаја: овде су логоровали Карађорђеви
устаници, одржана је народна скупштина у 19. веку, организована прва Првомајска прослава 1893...
Педесетих година прошлог века овај простор је преуређен у летњу позорницу. Простире се на површини од 6 ha 38 ари и 65 m². Решење о заштити је из 1969. године а поступак ревизије је у току.
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ЛЕСНИ ПРОФИЛИ “ЗЕМУНСКИ ЛЕСНИ ПРОФИЛ”
Заштићено подручје “Земунски лесни профил” стављен јее под заштиту на основу установљених
природних обележја - геолошких, геоморфолошких, палеогеографских и палеонтолошких вредности,
као посебно вредан објекат геонаслеђа и репрезентативни доказ палеогеографских збивања за време
леденог доба на овим просторима. Уписан je у Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005): Сремска
лесна зараван - листа Објеката геоморфолошког наслеђа (Еолски рељеф, ред. бр. 7). Налази се на
територији града Београда, на подручју градске општине Земун. Укупна површина заштићеног подручја
износи 77 ari и 91 m2. Заштићено подручје има правоугаони облик дужине око 114 m и ширине око 70
m, на надморској висини 102 mНЈМ: доња надморска висина износи 72 mНЈМ, а висина профила је 30 m.
Заштићено подручје “Земунски лесни
профил” сврстава се у III категорију, као
заштићено подручје локалног значаја. На
заштићеном подручју утврђује се режим заштите II степена који се спроводи на целој
површини заштићеног подручја.
Земунски лесни профил представља
типични сувоземни лес. На профилу је регистровано четири хоризоната леса и четири
хоризоната фосилног земљишта - погребене
земље, ствараних за време интерглацијала топлијих интервала леденог доба. На основу
тога, могуће је континуирано пратити развој
лесних творевина у последњих скоро милион
година, као и датовање времена лесних и палеоземљишних секвенци. Први и други лесни хоризонт
представљају прави копнени лес без присуства воде, настао акумулацијом еолске прашине и песка
на копну, када су владали суви климатски услови. Трећи и четврти лесни хоризонт представљају
„лесоидне наслаге“, које су настале навејавањем прашине преко травнатог, блажног терена, при неуједначеним климатским условима. Ово је један од неколико издвојених лесних профила на десној
обали панонског тока Дунава.
Лесни профили су и станиште птица нарочито дупљашица (флајер „Птице лесних профила Београда”.
Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Земунски лесни профил”, Привременог органа
града Београда“, број 501-148/13-С-20 („Службени лист града Београда“, бр. 057- I/13), 2013.
године проглашено је за заштићено подручје од локалног значаја и поверено на управљање Удружењу “Еколошки покрет Земун”, које организује стручне посете, радионице, обиласке са водичем.

Пчеларице

47 ПРИРОДНО НАСЛЕЂЕ

“ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ”
Подручје “Лесни профил капела у Батајници” поседује својства споменика природе и стављен
је под заштиту на основу установљених природних обележја - геолошких, геоморфолошких, палеогеографских, палеоклиматолошких, седиментолошких и палеонтолошких вредности, као и значаја са аспекта очувања квалитета животне средине. На заштићеном подручју могуће је пратити
лесно-палеоземљишне секвенце формиране током последњих пет глацијално-интерглацијалних
циклуса и као такво представља један од најкомлетнијих палеоклиматских архива на европском
континенту током последњих приближно 620.000 година. Уписан je у Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005): Сремска лесна зараван - листа Објеката геоморфолошког наслеђа (Еолски
рељеф, ред. бр. 7.).
Заштићено подручје “Лесни профил капела у Батајници” налази се на територији града Београда, на подручју градске општине Земун, КО Батајница, на обали Дунава између 1184 rkm и 1185 rkm
(од ушћа). Дужина профила износи око 250 m, а висина отвореног дела око 40 m, на надморској висини 113,9mНЈМ. Испуњава услове за Заштићено подручје локалног значаја – III (треће) категорије,
као Споменик природе геолошко-геоморфолошког карактера. На заштићеном подручју утврђује се
режим заштите II степена који се спроводи на целој површини заштићеног подручја.
Уз десну обалу панонског дела тока Дунава издвојено је неколико кључних лесних профила:
Басарк, Пакш и Дунафелдвер у Мађарској, односно Нештин, Капела код Батајнице, Лесни профил
код Старог Сланкамена и Лесни профил Чот у непосредној близини Старог Сланкамена у Србији.
Лесни профил Капела код Батајнице налази се 15 km северозападно од Београда, односно
7 km узводно од Земуна, на стрмој десној обали Дунава, са очуваним вертикалним профилом
репрезентативног карактера. Простор обухваћен заштитом простире се од сурдука на југоистоку
који је проширен и асфалтиран и у чијем подножју су изграђено неколико угоститељских објеката и другог сурдука на северозападу кроз који је водио колски пут, али је сад у великој мери
зарастао шибљем и дрвећем. На лесном
профилу се може уочити 6 главних интерглацијалних педокомплекса и 6 слабије
развијених интерстадијалних земљишта.
Лесно-палеоземљишне секвенце формиране током последњих 5 глацијално-интерглацијалних циклуса представљају
један од најкомлетнијих палеоклиматских
архива на европском континенту током последњих приближно 620.000 година.
Заштићено подручје “Лесни профил
Капела у Батајници” је Решењем Скупштине града Београда, број 501-108/14-с од
28.05.2014. године (“Службени лист града
Београда“, бр. 44-2014) проглашено за заштићено подручје од локалног значаја и
поверено на управљање Удружењу “Еколошки покрет Земун”.
Удружење “Еколошки покрет Земун”
организује стручне скупове, радионице
и посете лесним профилима са водичима
поводом обележавања датума значајних
за заштиту животне средине, током „Дана
европске баштине“ и по посебној најави.
Информације о посети, радионицама и
едукативним материјалима о лесним профилима и птицама лесних одсека Београда: www.lagumica.rs; www.les.zemun.rs;
имејл адресе: ekopokretzemun@gmail.com;
djuricnada52@gmail.com; тел..062 8019064.
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ЗАШТИЋЕНA СТАНИШТA
ЗАШТИЋЕНО СТАНИШТЕ „ГЉИВЕ АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ“
Природно станиште „Гљиве аде Циганлије“ налази се у шумском комплексу Аде Циганлије на
територији Града Београда, градска општина Чукарица.
Према Решењу о проглашењу заштићеног станишта „Гљиве аде Циганлије“ („Службени лист града Београда“, број 57/I/13), природно станиште „Гљиве аде Циганлије“ проглашено је за заштићено
станиште као једино станиште гљиве Myriostoma coliforme у Србији која је због ограниченог ареала
изложена јаком антропогеном утицају и као таква угрожена и строго заштићена врста.
Локалитет на Ади Циганлији представља једино данас познато станиште гљиве Myriostoma
coliforme у Србији. Иако је ова врста давно забележена и на два друга локалитета у нашој земљи
(у Шумадији и Делиблатској пешчари), упркос поновљеним истраживањима у последњих 40 година
више није налажена на местима где је раније била позната и једини данас преостали локалитет на
коме се јавља је Ада Циганлија.
Врста Myriostoma coliforme је визуелно јединствена и естетски атрактивна и као таква захвална
као објекат за јавну промоцију највиших вредности проистеклих из модерних схватања о потреби
очувања и заштите околине везане за очување биодиверзитета. Врста Myriostoma coliforme је данас
забележена у 20 земаља на само 155 локалитета у целој Европи. Веома је ретка и дисперзионо распрострањена, увршћена је на Црвену листу угрожених гљива Европе.
Управљање ЗС „Гљиве аде Циганлије“ остварује се преко Шумског газдинства „Београд“.

ЗАШТИЋЕНО СТАНИШТЕ ВЕЛИКО БЛАТО
Природно добро „Велико блато“ заштићено је 2016.године („Службени лист града Београда“, број
37/16). Управљач заштићеног станишта „Велико Блато“ је Шарански Рибњак „РМ Мика Алас“д.о.о. који
званично послује од 1961.године. До 2005. године рибњак је био под управом ЈП Рибарско Газдинство
а од 2005.године је у приватном власништву. „Заштићено станиште је подручје које обухвата један
или више типова природних станишта значајних за очување једне или више популација дивљих врста
и њихових заједница.“ (Члан 32, став 1. Закона о заштити природе „Службени гласник РС”, бр 36/2009,
88/2010 и 91/2010).
Подручје „Велико блато“ заједно са шумама Макиша, Савским језером, Адом Циганлијом и Међицом на Сави, Великим и Малим Ратним острвом, острвима Форконтумац, Чакљанац, Штефанац и
Доњом Адом на Дунаву, Широком баром (Градском шумом) код Панчева (1160–1149км) и Форландом
леве обале Дунава представља значајно подручје за птице (Important Bird Area – IBA) под називом
„Ушће Саве у Дунав“ (РС 040).
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На територији општине Палилула, КО Крњача, у непосредној близини Зрењанинског пута, између приградских насеља Борче и Овче, налази се језеро Велико блато ушушкано у појасу трске и
влажних ливада са богатом дивљом флором и фауном. Као део Панчевачког рита, позициониран
између Форланда леве обале Дунава (подручје које је у поступку заштите) и Баре Реве, Велико
блато представља јединствену еколошку структурну и функционалну целину. Одликује се остацима
влажних станишта и карактеристичним представницима живог света. У појасу вегетације који је
обухваћен заштитом, забележено је укупно 191 врста биљака, од чега је 14 заштићено Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и
гљива („Службени гласник РС“, бр. 05/2010, 47/2011), 120 врста птица, 9 врста водоземаца, 4 врсте
гмизаваца и једна строго заштићена врста рибе.
Две врсте строго заштићених орхидеја, Orchis palustris Jacq.(барски велики каћунак) и Epipactis
palustris (L.) Цр. (барска калужђарка), од укупно тридесет врста орхидеја које су од времена Јосифа
Панчића до данас регистроване у Београду, могу се наћи само на Великом блату и представљају изузетну реткост у граду. На подручју Србије њихова станишта су такође ретка а популације угрожене
услед сталног утицаја негативних фактора.
Велико блато је део међународно значајног подручја за птице „Ушће Саве у Дунав“.
Уз рибњак „Мика Алас“ налази се мешовита колонија чапљи у којој се гнезди 5 врста: гак Nycticorax
nycticorax, мала бела чапља Egretta garzetta, жута чапља Ardeolla ralloides, црвена чапља Ардеа пурпуреа и сива чапља Ардеа цинереа. Ово је уједно и једина гнездилишна колонија чапљи на ужем
подручју Београда. Значајно је и гнежђење патке црнке Aythya nyroca, глобално угрожене врсте, на
подручју рибњака Мика Аласа. Велика водена површина је од значаја за исхрану, зимовање и сеобу
великог броја врста птица.

ФОРЛАНД БЕОГРАДА
Форланд Београда је подручје које је у процедури проглашења заштите и категорисано је као предео изузетних одлика. Заузима површину од 1856 hа, а када буде установљена заштита овог подручја
биће друго по величини заштићено подручје у Београду. Подручје форланда Београда обухвата небрањени копнени део од насипа ка реци Дунав од km 1188 до km 1168, на подручју градских општина
Земун и Палилула.
Предео изузетних одлика „Форланд Београда” штити се ради очувања природних вредности
највећег плавног подручја у централној Србији, заштите и очувања изворних, репрезентативних и
естетских одлика предела који обухвата ритове, аде, плавне шуме, кубике, дунавце, остатке природних низијских аутохтоних шума врбе и тополе, као природно станиште орла белорепана, миграторних врста птица мочварица и других биљака и животиња, плодиште риба и репродуктивни
центар за водоземце и гмизавце које је значајно за еколошки интегритет екосистема Дунава, као и
ради стварања услова за одрживо и контролисано коришћење простора. У оквиру овог заштићеног
подручја планира се утврђивање два степена заштите, а за управљача је предложено ЈП „Србијашуме-Шумско газдинство.
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ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
Његошева 51

Природњачки музеј је један од најстаријих музеја и једини музеј природњачког типа у Србији.
Основан је под називом „Јестаственички музеј” 19. децембра 1895. године. Прве збирке, које потичу
из прве половине XIX века, прикупљане су и чуване у Јестаственичком кабинету Велике школе (Лицеја) под руководством Јосифа Панчића, првог српског ботаничара и управника Лицеја. Прва стална
изложба музеја свечано је отворена 1904. године, на дан стогодишњице Првог српског устанка.
У Природњачком музеју данас се чува 121 збирка са преко 1,6 милиона примерака стена, минерала, фосила, биљака, гљива, животиња, ловачких трофеја и ловачког оружја. Збирке представљају
огромну научну и културну базу, а у оквиру њих се налази неколико стотина холотипова и уникатних
примерака минерала, стена, ботаничких и зоолошких предмета, по чему је музеј посебно значајан.
Природњачком музеју је 1972. године припојен Музеј шумарства и лова, са својим збиркама ловачких трофеја и ловачког оружја, а 1992. године зграда на Малом Калемегдану постаје Галерија у
којој се поред изложби одржавају научна и стручна предавања, промоције, трибине и семинари.
Природњачки музеј је 2013. године добитник престижне награде „Михаило Валтровић“ за изузетне резултате остварене у стручном раду, а 2016. Музеј је одликован Сретењским орденом другог
степена. Током године Галерију на Калемегдану посети преко 33 000 посетилаца, а бројнe изложбе у
музејима широм Србије обиђе преко 100 000 посетилаца.
www.nhmbeo.rs • www.facebook.com/prirodnjacki/ • https://twitter.com/prirodnjacki • https://www.instagram.com/
prirodnjacki_muzej/ • https://www.youtube.com/

Збирка лептира Арчибалда Рајса

Лековите биљке
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РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
www. rgf.bg.ac.rs;

ЗБИРКА МИНЕРАЛА И СТЕНА
Рударско-геолошког факултета – је део
академског наслеђа Универзитета у Београду, са фундусом од око 5000 примерака. Стварана је за потребе студената,
односно теоријске и практичне наставе
још у време Лицеја и Велике школе.
Најстарију колекцију чини збирка од
500 примерака минерала коју је још
1835. године барон Хердер, рударски
инжењер из Саксоније, поклонио кнезу
Милошу Обреновићу. Збирка је већим
делом сачувана до данас и налази се у
изложбеном простору Збирке минерала
и стена Рударско-геолошког факултета.
Ова колекција се сматра родоначелницом стварања универзитетског наслеђа.
Збирка се налази у згради Хемијског
факултета, Студентски трг 16.
Информације о посети:
muzej.mkpg@rgf.bg.ac.rs ,
тел. 011/333-6768,
др Алена Здравковић, кустос
Београд има пуно садржаја за децу и породице.

ЗООЛОШКИ ВРТ ГРАДА БЕОГРАДА
Мали Калемегдан 8, www.beozoovrt.rs

Бео зоо врт, познат и као Врт добре наде, је градски зоолошки врт града Београда, који се налази
у оквиру Београдске тврђаве, на простору Малог Калемегдана. Основан 12. јула 1936. године, то је
најстарији и највећи зоолошки врт у Србији. Са више од две хиљаде животиња, припадника преко 270
врста , међу којим аи више од 120 врста заштићених CITES-ом и преко двадесет врста обухваћених првим степеном заштите и преко 400.000 посетилица годишње, Бео зоо врт је и једна од најпосећенијих
атракција у Београду. У Београдском зоолошком врту рађају се и негују и неке заиста ретке животиње.
Бео ЗОО врт је отворен 365 дана у години од 8 часова ујутру до мрака, чини га преко 1000 примерака,
којима је заступљено око 200 животињских врста из готово свих делова света.
У врту се налази и изложба фотографијa које дочаравају историјски развој врта током више од
85 година постојања.
Информације и контакт: www.beozoovrt.rs, 011/2624-526, office@beozoovrt.rs.
Улаз је слободан за децу узраста до три године, особе са инвалидитетом, особе ометене у развоју и др.

52 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ

ЦЕНТАР ЗА РИБАРСТВО И ПРИМЕЊЕНУ ХИДРОБИОЛОГИЈУ “МАЛИ ДУНАВ”
ОГЛЕДНО ДОБРО„РАДМИЛОВАЦ“ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
Центар „Мали Дунав” је научни и образовни парк за велике и мале истраживаче, за све оне
који воле воду и живи свет у води и око воде. То је простор на коме се могу стећи нова знања и
вештине, усавршити постојећа, бавити се озбиљним истраживањима или једноставно уживати.
Мисија центра: Да се боравком у Центру „Мали Дунав” упозна река Дунав, живот у њему и око
њега, да допринос развоју свести о значају усклађености савремених техничких и технолошких
достигнућа са природним законитостима, унапреди еколошка свест, знање и спознаја значаја
водених екосистема за опстанак човекаПројекат Еколошке оазе „Мали Дунав“, говори о Дунавском региону, о историји и култури народа који су живели или живе поред Дунава, о биљном
и животињском свету у Дунаву, риболову, укључујући и занимљиве теме из заштите животне
средине.. Домаћин посете: тим проф.др Зорана Марковића.
Окупљања посетилаца на улазу у Центар “Мали Дунав” , Радмиле Вукићевић 3-5 (поред
хотела Радмиловац на Смедеревском путу) . Трајање обиласка са водичем: 90 минута
Обилазак Центра обухвата: - Обилазак “Мале ботаничке баште” са воденим биљкама и Акваријума са живом изложбом дунавских врста риба и посету Зоо-врту са живом изложбом водених
птица, “Дунавском острву” и рибарској кући - малом рибарском музеју, Острву “Еволуције”,
“Насељу праисторијског рибара”, “Научно - културном кутку” идр.
Информације о посетама на: www.cefah.agrif.bg.ac.rs;
Обавезна најава посете на: ribarstvo@agrif.bg.ac.rs .
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ЈАВНИ АКВАРИЈУМ И ТРОПИКАРИЈУМ БЕОГРАД
– УДРУЖЕЊЕ "AQUARIA LIFE"
Миленка Веснића 3, Београд, Савски венац, www.javniakvarijum.rs
Јавни акваријум и тропикаријум Београд је јавни акваријум и тераријум основан 2014. године, од
углавном удомљених животиња. За јавност је отворен од 2016. године и од тада је у оквиру програма
организованих дечијих посета боравило преко 30000 деце. У Јавном акваријуму налази се поставка
биотопа са свих страна света: пиране из Амазона, Дори, Немо, Патрик и Сунђер Боб из цртаних фолмова, корали из Црвеног Мора, водоземци, рибе и гмизавци из наших потока, река, језера и шума,
хоботница, мурина, бонсаи дрвеће и многе многе друге животињице и биљке.
У Јавном акваријуму се одржавају бројни програми, манифестације и радионице за децу предшколског нивоа, затим ученике основних и средњих школа, али и вежбе и предавања за студенте ветерине и биологије. У оквиру просторија Јавак постоји биоскопска сала у којој се организују тематске
пројекције образовних и краткометражних подводних филмова на тему акваристике и воденог биљног
и животињског света.
Информације о посетама: www.javniakvarijum.rs и контакт: Брaнислaв Jaкoвљeвић, дирeктoр и
мeнaџeр прojeктa, 011/403 2874 и 063/654 784;
e-mail: javniakvarijum@gmail.com, https://www.facebook.com/Javniakvarijum

АНАТОМСКИ МУЗЕЈ
ФАКУЛТЕТА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, БЕОГРАД
Анатомски музеј део је Катедре за анатомију Факултета ветеринарске медицине. Оснивач музеја 1938. године био је проф. др Владета Симић. Сви музејски експонати и данас су истовремено и учила намењена студентима
ветеринарске медицине на основним и последипломским
студијама.
Музеј има 1200 експоната на 880 квадратних метара
изложбеног простора. У саставу музеја налазе се: велика
засебна просторија са експонатима (главна изложбена
просторија), ловачка соба, две вежбаонице и мали амфитеатар са анатомско-хируршким столом значајне историјске вредности, уз велике изложбене ходнике у оба
нивоа катедре, са 26 стаклених витрина са бројним експонатима. Поред тога, музеј поседује костурницу и депо
вредних анатомских слика, урађених после II светског рата, од стране академских сликара,
пријатеља проф. Симића, а за потребе практичне наставе, када није било одговарајућих учила.
Ту се налазе и скелети два коња која су у I светском рату прешла Албанију: један коњ је припадао Војводи Петру Бојовићу, а други, кобила „Мица“ генералу Војиславу Томићу. Булевар ослобођења 18, +381 62 8039 703, anatomija@vet.bg.ac.rs
УДРУЖЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА – УТВС СРБИЈЕ
Информације о туристичким обиласцима на отвореном у пратњи лиценцираних
туристичких водича чланова Удружења туристичких водича Србије Интернет страница: http://www.guides-serbia.com/ Е-mail: guides.serbia@gmail.com
Facebook: Udruženje Turističkih Vodiča Srbije – UTVS, Instagram: guides.serbia
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ОБЈЕКТИ ЗА ПОСМАТРАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕТКОСТИ
Предели заштићене природе, шуме и паркови привлаче велики број посматрача птица. На основу
података Секретаријата за заштиту животне средине и Завода за заштиту природе Републике Србије
места груписања птица и уједно места где је повољно посматрати птице у околини Београда, налазе
се у границама Међународно значајног подручја за птице “Ушће Саве у Дунав”.
Локације које су атрактивне за посматрање птица и које окупљају велики број врста и јединки
птица су:- Дорћолски кеј (Спортски центар “25. мај”) – ужа зона ушћа Саве у Дунав, - Заштићено
станиште “Велико блато” - Рибњак Мика Алас; Зимовалиште малог вранца на Сави (Ушће Саве у Дунав – Београдске топлане, Бродоградилиште),- Предео изузетних одлика “Велико ратно острво” (постојеће осматрачнице за птице) идр. За посматрање птица могу се користити и телескопи на Савском
шеталишту Београдске тврђаве, на Земунском кеју и на видиковцу на Миленијумској кули на Гардошу.
ЈКП „Зеленило Београд“ је на Великом ратном острву изградило амфитеатар и објекте за посматрање природних реткости, две осматрачнице за посматрање птица, на локалитима на којима је
најповољније посматрати сиву чапљу, роду и корморане.
Посебна занимљивост је била могућност да се посредством камере директно прате дешавања у
гнезду орла белорепана. О Великом ратном острву снимљена је занимљива емисија серијала „ Београд за почетнике“ и бројни филмови.

Фото архива Драган Симић

ГДE ДA ПOСМAТРAТE ПТИЦE У БEOГРAДУ?
„Жeлитe дa сe нeкудa прoшeтaтe и тo с двoглeдoм oкo врaтa? И питaтe сe гдe дa птичaритe у Бeoгрaду? Крeнeмo ли oд прeтпoстaвкe дa жeлитe видeти штo вишe врстa, oндa je пoтрeбнo дa oбиђeтe
штo рaзнoврсниja стaништa – oдлучитe сe зa сaм врх и зa сaмo днo грaдa.
Врх грaдa je сaм врх Aвaлe (511 мнм), oнaj чeтинaримa oбрaстao пojaс oкo спoмeникa Нeзнaнoм
jунaку. Врх имa и другaчиjу, oштриjу климу oд oстaткa, пa чaк и oд нижeг врхa, oнoг с тoрњeм. Пo aвaлским шумaмa сe гнeздe кoбaц и jaстрeб, дугoкљуни пузић, крaљић, тe шeст врстa дeтлићa, укључуjући
срeдњeг дeтлићa, кao и сиву и црну жуну.
A тa oштриja, плaнинскиja климa врхa привлaчи нeкe сeвeрнe гoстe нa зимoвaњe, кao и нaшe
птицe кoje силaзe с вeћих висинa дa зиму прoвeду у нижим и гoстoљубивиjим прeдeлимa. Врстe нa
кoje трeбa дa oбрaтитe пaжњу су дрoздoви бoрoвњaк и имeлaш, зeбe пoпут чижкa, зимoвкe и сeвeрнe
зeбe, пoтoм вaтрoглaви крaљић, крaткoкљуни пузић, jeлoвa сeницa, пoнeкaд и плaнинскa сивa сeницa.
Зими сe уз oбичнoг кoсa нeкaд jaвљa и плaнински, кoс oгрличaр, кao и плaнински пoпић и крстoкљун.
Днo грaдa je, прирoднo, нajнижa тaчкa или тoк Дунaвa (oкo 74 мнм). У прoлeћe и лeти сe oдлучитe
зa шeтњу дунaвским нaсипoм нaспрaм Кoвилoвa (aутoбус 106), Кoтeжa (aутoбус 104) или Крњaчe
(aутoбус 108). Вoжњa aутoмoбилa и квaдoвa дуж нaсипa je зaбрaњeнa. Хoдaћeтe дуж кубикa, вoдoм
испуњeних бaзeнa oдaклe сe кoпaлa зeмљa кoришћeнa при пoдизaњу нaсипa, тe рубoм плaнтaжa
клoнскe тoпoлe, тe уз пojaсeвe врбa и тoпoлa. Нeкe oд птицa кoje вaс oчeкуjу су лaбуд грбaц, плoвкa
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грoгoтoвaц, црнa рoдa, мaли врaнaц, жутa чaпљa, гaк, кoбaц, лaстaвичaр, црвeнoнoги и спрудник
пиjукaвaц, црнa жунa, мaли дeтлић, вoдoмaр, вугa, гaврaн, жути вoљић, oбични и шумски звиждaк,
дугoрeпa сeницa.
Зими сe нaјвишe птицa oкупљa крaj низвoднoг дeлa Вeликoг Рaтнoг oстрвa, a нajбoљи пoглeд сe
пружa с дoрћoлскe Oбaлe мajoрa Гaврилoвићa. Врстe кoje тaдa привлaчe пaжњу бeoгрaдских птичaрa
jeсу нeштo чeшћи црнoгрли и рeђи риђoгрли мoрски гњурaц (пo мoждa jeднa-двe jeдинкe свaкe врстe),
пaткa њoркa, тe рeђe пaткe кao штo су вeлики и мaли рoнaц, прeвeз, мoрскa црнкa, бaршунaсти турпaн… Рeдoвaн je и oрao бeлoрeпaн, кojи сe гнeзди нa Вeликoм Рaтнoм oстрву, a кoгa мoжeтe oпaзити
у лoву нa пaткe.“ Дрaгaн Симић- Лига за орнитолошку акцију
Еко лов је врста лова у коме се, за разлику од уобичајеног лова, не користи оружје. Учесници у
еко лову наоружани су само фотоапаратом. Циљ ове врсте лова је посматрање дивљих животиња и
птица и ближе упознавање њиховних активности и кретања.
Два дела - Велико и Мало ратно острво представљају репрезентативну морфолошку и геолошку
творевину насталу од подводног спруда. Површински слојеви су алувијалне творевине реке Дунав, те
представљају специфичне екосистеме у широј зони речног утицаја. Бујну вегетацију граде водене и мочварне заједнице, као и заједнице поплавних шума беле врбе, бадемасте врбе, крте врбе, црне тополе,
зеленог јасена и багремца. Развијена вегетација и постојање већих водених површина омогућавају да
се на овим острвима храни, гнезди и размножава значајан број врста птица од међународног значаја.
Посебно занимљив терен јесте Велико ратно острво на коме се у пролеће и лето гнезде колоније
жуте, мале беле и ноћне чапље. Стрпљивији љубитељи природе могу овде да пронађу плаветне, мочварне и велике сенице, затим вуге, жуне, детлиће, трстењаке, косове, славује, црвендаће, а у току зиме
на Дунаву се задржавају бројна јата разних пловуша, попут патке глуваре, крџе, звиждаре, кашикаре,
ластавичарке и риђоглаве патке. Посебно су занимљиве тзв. птице зимовалице од којих су најзначајније
и права реткост мали коморан, превез и плавокљуна патка. Већина набројаних птица је под заштитом
закона и не би смела да се лови. Изолован од антропогених утицаја, овај локалитет на коме се одражава
динамика промене водостаја Дунава, проглашен је и природним рибљим плодиштем.
У Београду се организује фото сафари на Ади Сафари, на Авали, Космају, у Бојчинској шуми, шуми
Забран у Обреновцу и овом приликом се најчешће организује посматрање и фотографисање птица.
Риболов
ЈП „Србијашуме’’ је корисник рибарског подручја „Београд’’: река Дунав од 1187 до 1150 км, река
Сава од 48 до 0 км, каналске мреже „Панчевачки рит’’ и „Галовица’’. Овим делом рибарског подручја
газдује се преко дела предузећа ШГ „Београд’’ из Београда и предузимају се мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, заштиту рибљих плодишта, риба и рибље млађи и продају риболовачких дозвола.
Језеро Ада Сафари се налази на полуострву Ада Циганлија, на реци Сави које је једно од највећих и најлепших
београдских излетишта. Од некадашње мочваре зарасле у
шипражје и трску, 1994. године, направљена је Ада Сафари,
језерце површине 6 ha порибљено капиталним и ретким примерцима рибе, строго контролисаног квалитета. У Европи не
постоји таква концентрација капиталних примерака шарана
на једном месту. Окружено је столетном шумом и апсолутно
изоловано од градске буке. Око језера се налази 300 нумерисаних пецарошких места. На располагању је ресторан у предивној природи у центру двомилионског града. Риболов на овом
језеру се одвија по строгим правилима не би ли се сачувало
богатство рибљег фонда. Неколико врста риба: шаран, амур,
бабушка, врло ретка и атрактивна риба - лињак, позната као
риба-лекар.
Дунав је Београду подарио бројне аде, канале и рукавце - прави рај за пецароше. На Јојкићев дунавац најбрже
се стиже преко Крњаче и ту се најчешће лови шаран, бела
риба и штука. Посебан драгуљ за риболовце јесте Борчански
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канал, Визељ. Канал почиње од борчанске пумпе, па се поред Борче протеже преко Ковилова,
све до пута Београд - Зрењанин. Преко насипа се наставља на Јојкићев Дунавац. Овај део канала
интересантан је за спортски риболов, јер је богат лињаком, барским карашем, шараном, амуром,
белом рибом и штуком..
У Бесном Фоку постоје два језера, која су међусобно повезана, а риболовци их најчешће посећују
због капиталних примерака шарана и караша. Канал Караш, који спаја Тамиш са Дунавом, богат је
шараном, смуђем и карашом.
Илићев дунавац удаљен је око 15 километара од центра града, а седам километара од Панчевачког моста путем Београд - Панчево. Овде се најчешће лове штука, шаран, лињак, бандар и све врсте
беле рибе.
На десној страни Дунава налази се Ада Хуја са заливом Карлица. Љубитељи пецања у овом заливу могу уловити све врсте дунавске рибе, а нарочито смуђа, сома и шарана. У висини Великог Села
на Дунаву налазе се аде Форконтумац или Велика Шваб и Ада Чакљанац. Ове аде деле Дунав на три
крака: Велики или пловни Дунав, Средње воде и турски Дунавац или Мале воде. Цео овај потез богат
је рибом, а могу се упецати капитални примерци шарана. На адама постоје сталне баре у којима се
лови лињак, штука и караш.
Канал Бук је један од најчистијих риболовних терена Панчевачког рита, пошто преко оближње пумпе
добија свежу воду из Тамиша. Све врсте риба се могу наћи у каналу Бук - штука, шаран, бабушка, лињак,
црвенперка, деверика итд. Налази се 700 метара од улаза у насеље Бесни Фок у Падинској Скели.
Језеро „Живача“, Сурчин, заузима 130 хектара водене површине, која је остатак корита реке
Саве. У језеру је настањен шаран, амур, толстолобик, бабушка... Језеро се порибљава неколико пута у
току сезоне и редовно се убацују велике количине млађице шарана. На прилазу од Бољеваца, рибњак
је модерно уређен и опремљен за приступ већег броја пецароша. Спортско-риболовачко друштво
„Живача“ организује и такмичења риболоваца – „Шаранско такмичење“, „Feeder kup“...
Језеро “Дубоки Поток“ је вештачко језеро у Барајеву. Удаљено је око 35 километара од града.
Направљено је изградњом бране 1991. године. Дугачко је око 800, а у просеку широко око 100 метара. Водом га снабдевају седам бистрих и чистих потока и представља рај за пецароше. Има шарана,
смуђа, бабушке, деверике, клена...
Језеро Очага је вештачко језеро на територији општине Лазаревац, на шездесет километара
од града, са десне стране Ибарске магистрале. Налази се у оквиру Спортско-рекреативног центра
„Колубара“ и настало је уређивањем површинске девастације Рударског басена лигнита „Колубара“.
На језеру Нова Очага има рибе, од најситнијих, до капиталних примерака амура, али у том делу рибе
служе за успостављање равнотеже екосистема. Риболов је дозвољен са друге стране ограде, у језеру
Стара Очага. Дугачко је 800, а широко око 40 метара и има облик канала. Около су направљене банкине, обала је раскрчена, а језеро очишћено од блата и грања, тако да је изузетно чисто. Вештачки
је порибљавано шараном и амуром а у њему живе и бројни примерци беле рибе, као што су бабушка,
деверика, бодорка. У околини живе роде и чапље.
Рибњак Бечменска бара, налази се надомак града, у градској општини Сурчин. Бечмен поседује доста шумовитих и водених површина, међу којима шума Гибавац и бечменско језеро богато рибом, прави рај за риболовце. Постоје три језера: прво језеро, комерцијално, око 15 ха, богато рибом:
шаран, бабушка, смуђ, штука, сом, амур, тостолобик; друго језеро, спортско, где се пеца под слоганом
‘’ухвати-пусти’’ богато рибом: шаран, штука, смуђ, амур, бабушка, потпуно уређен терен са врхунском
инфраструктуром, око 10 ха и треће језеро, станиште штуке.
Дуж територије општине Гроцка протиче река Дунав у дужини од 24 km, од којих је у Винчи,
Гроцкој, Ритопеку и Брестовику део обале урбанизован, док jе већи део у природном окружењу. Крај
Гроцке се налазе и три Аде у природном руху, што све погодује риболовном туризму чији је основ
пецање и уживање у нетакнутој природи, далеко од узбуђења и вреве града. Грочанска Ада дужине
око 3 km и ширине око 0.5 km, једно је од већих шумских подручја и највећих острва у Београду, и
представља праву оазу за све љубитеље природе.
Прво риболовно удружење основано је у Гроцкој још 1937. године, а на територији општине Гроцка
данас постоје Риболовачко-наутички клуб ,,Смуђ’’ из Ритопека, Наутички клуб ,,Дунавац’’ из Гроцке,
Наутички клуб „Грочански гусар“ и Општинска организација спортских риболоваца ,,Грочица’’ из Гроцке.
У склопу наутичког клуба ,,Дунавац’’ налази се и пространа марина у којој је усидрено више од стотину
чамаца, док риболовно друштво ,,Грочица“ основано 1955. године броји преко 550 чланова свих узраста.
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Риболовна сезона је, у зависности од врсте рибе, током читаве године, а највише се пеца сом,
шаран, штука, деверика, мрена... У Гроцкој и даље постоје привредни аласи, док се велики број
становника, посетилаца и викенд-туриста, пецањем бави рекреативно, из уживања, ради боравка у
природи и на реци.
Удружења организују разноврсна такмичења у спортском лову и риболову, и активно учествују
у овој врсти надметања широм земље. Удружење ,,Грочица’’ организује Златну бућку, Лов сома мувањем, као и чувену традиционалну манифестацију Златни котлић током општинске манифестације
„Грочанске свечаности“, које окупљају бројне учеснике и посетиоце из свих крајеве Србије, а имају и
међународни карактер. Једна од најпознатијих манифестација на Дунаву је „Fish fest“.
Лов - Шира територија града богата је потенцијалима за ловни туризам. Ловишта су смештена
у живописним пределима нетакнуте природе, у чаробним пејзажима шумско-брдског амбијента са
бројним изворима. Постоје повољни природни потенцијали за гајење скоро свих врста дивљачи, што
доказују многобројни врхунски трофеји, светски и европски прваци узгојени у нашим ловиштима.
Шумовитост ловишта београдске ловне области износи 11,5%. „Србијашуме“, ШГ „ Београд“ на територији града Београда управља са четири ловишта :
• Ловиште „ Рит “ налази се на 15 км северно од Београда, поред пута ка Зрењанину, у близини
насеља Падинска скела. Припада типу равничарских ловишта.Стално гајене врсте дивљачи су срна,
дивља свиња, зец, фазан и дивља патка. Лов фазана из вештачке производње обавља се на уређеном
полигону.Ловиште „Рит“ које је отвореног типа, простире се на површини од 8 263 hа, од чега фазанерија захвата површину од 50 hа. Припада типу равничарских ловишта. Поседује бројне додатне
садржаје (обука и изнајмљивање ловачких паса, стрелиште за глинене голубове и др.).
• Ловиште „Црни луг“ налази се на левој обали реке Саве, 30 км. западно од Београда, од аеродрома Никола Тесла удаљено је свега 20 км. Укупна површина ловишта износи 973 ха, од чега
је 720 ограђено. Припада равничарском типу ловишта. У прелепој храстовој шуми гаји се европски
јелен, дивља свиња и срна. У својој ловној историји ловиште је остварило врхунске резултате у узгоју
трофеја европског јелена преко 216 CIC поена, код дивље свиње 130 CIC поена, а познато је и по
врхунски организованом групном лову дивљих свиња погоном.
• Ловиште „Трешња“ налази се на Авали поред старог пута за Крагујевац на око 35 км од Београда. Ловиште је ограђено, лежи на надморској висини од 200 до 300 м и захвата површину од 117 ha.
Стално гајене врсте дивљачи су јелен лопатар и муфлон. О богатству ловишта сведоче трофеји јелена
лопатара оцењени са 196,21 CIC поен и муфлона са 220,45 CIC поена.
• Ловиште „Липовачка шума“ налази се на магистралном путу Београд - Чачак, удаљено око 15
км од Београда. Лежи на надморској висини од 160 до 290 м и спада у равничарски тип ловишта и
обухвата површину од 1 253 ha. Стално гајене врсте дивљачи су срна, зец и фазан а као миграторна
врста среће се дивља свиња. Лов крупне дивљачи обавља се са чеке или пиршом. Ловцима је на
располагању теренско возило.
• Ловиште „Варовнице“ заузима површину од 34 844 хектара и њиме газдује Ловачко удружење
„Варовнице“ са седиштем у Младеновцу. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су срна, дивља
свиња, зец, фазан, и пољска јаребица. Ловиште поседује и ловачки дом и две ловачке куће.
• Ловачко удружење „Мића Поповић“ са седиштем у Барајеву, газдује ловиштем од 22 000 хектара
на коме је углавном заступљена срнећа дивљач. Од остале дивљачи могу се наћи зец, фазан, јаребица, дивља свиња, шакал, дивља мачка...
Туристички капацитети ловног туризма на територији града Београда којим управља ЈП „ Србијашуме“, Шумско газдинство „ Београд“ су веома значајни и за планове развоја ловног туризма у Београду.
Београд има посебан потенцијал за оно што је данас тренд у свету, а то је самостално трагање за историјским местима и планинским изворима, проналажење ретких врста
птица, пешачење кроз шуме, планинарење... Београд може да пружи и бројне садржаје
трекерима, бициклистима, параглајдистима и многим другим посетиоцима.
На територији Београда постоје и површине и терени за јахање и бројне активности: коњичког
клуба „Бојчин“, на око 30 км од Београда које обухватају преко 680 ha у предивној Бојчинској шуми,
где се посетиоцима нуди и вожња фијакером; коњичког клуба „Стремен“ у Јакову, коњичког клуба
„Urban cowboy„ у Гроцкој, клуба у Липовици у Барајеву и други. Дружење са коњима, обуке и рекреативно јахање на располагању је посетиоцима и у оквиру некатегоризованих објеката приватног
смештаја и сеоских туристичких домаћинстава: ‘’Зорнића кућа’’, етно село Амерић и друга. У Бојчинској шуми на хиподруму и др. у понуди је и терапеутско јахање
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Етно село „Бабина река“

На руралном подручју врло су посећена етно домаћинства. Врло живописно је етно село
''Бабина река'' у општини Лазаревац, у селу Трбушница, на око 12 км од центра Лазаревца и
на 20 км од туристички атрактивног Аранђеловаца, које је почело са радом 2010.године. Угоститељски објекат са рестораном са 120 места и собама за смештај, налази се у изузетно лепом
брдовитом окружењу потока, реке и шуме и на 50 м од језера, са јединственим баштама обогаћеним скулптурама, фонтанама и елементима етно-наслеђа и посебном уметничком збирком. У
дворишту постоји летња башта капацитета 200 места за седење а за преноћиште у Бабиној реци
постоје 4 апартмана и једна двокреветна соба.
Контакт: +381(11)8156183, www.etnoselobabinareka.com, etnoselobabinareka@gmail.com.
Препорука је да се у Лазаревцу обавезно посети Спомен црква Св.Димитрија и костурница Колубарске битке, чаробни врт Богосава Живковића, видиковац површинских копова
„Колубара”
На планини Космај, на Младеновачкој страни, ради изузетно атрактивни објекат „W 8” са
две брвнаре за смештај. Посетиоце привлачи и манифестација „Ваздухом хлађен астраст’’ и
изложба олдтајмера коју сваке године организује власник објекта.
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„Зорнића кућа“ се налази у селу Баћевац,општина Барајево,Радише Јовановића 20. Удаљена је
само 30-так километара од градске вреве и налази се у загрљају Липовачке шуме с једне и Космаја с
друге стране. Сеоско туристичко домаћинство расположиво је са групим објеката који су опремљени
у духу традиције народне архитектуре с припaдајућим етно ентеријером и екстеријером. У саставу
Зорнића куће налази се 16 објеката у које спада и хотел са 13 соба као и кампинг одмориште са 30-так
кампинг парцела и припадајућом инфракстуром. Ресторан националне кухиње,ергела коња,мини зоо
врт, Eko Wood Stage ,играонице за децу,музеј на отворен само су неке од занимљивости које се налазе
на овом пространом имању од 7,5 х. По квалитету опремљено је као Сеоско туристичко домаћинство
са 4****. Више информација на сајту www.zornicakuca.rs, као и на друштвеним мрежама
У рубним деловима града развија се потпуно нови вид смештаја, у оквиру сеоских туристичких
домаћинстава, што обогаћује смештајну понуду града у погледу разноврсности. У оквиру сеоских
домаћинстава постоји могућност краћег и дужег боравка уз низ активности: лов, риболов, јахање,
пешачење, бициклизам, сакупљање лековитог биља и упознавање са животом домаћина и њиховом
традицијом, упознавање са старим занатима, припрема пољопривредних производа на традиционалан начин и набавка етно производа и др. Производе могу купити код домаћина (на кућном прагу),
током етно фестивала, Сајма етно хране и пића, али и на Београдским пијацама, током „Каравана
зимнице”, манифестације „Београдски ноћни маркет” у организацији ЈКП „Градске пијаце”.
Секретаријат за привреду, обзиром на велике потенцијале и природне ресурсе који се налазе на
ободима престонице , у сарадњи са градским општинама, настоји да се места која представљају велики потенцијал за активан боравак у природи, еко, ловни, излетнички и сеоски туризам, спортско-рекреативне активности, уз понуду аутентичних пољопривредних производа, гастрономију и старе занате, повежу и обогате новом понудом и тако допринесу популаризацији руралних рубних делова града
Београда и развоју туризма. Простори са велики потенцијалом за развој туризма су: Језеро Дубоки
поток код Барајева, Липовачка шума у непосредној близини Београда, заштићено природно добро
Космај и излетиште Трешња, Бојчинска шума, Селтерс и Кораћичка бања - Младеновац, Грочанска
чаршија, Бело брдо у Винчи, Језеро у Реснику, које се уређује захваљујући Министарству туризма,
Секретеријату за привреду и општини Раковица и др.
Одмор на селу где је богато прородно наслеђе и разноврсна могућност да се упозна локална култура,
традиција и обичаји је све популарније посебно за становнике из великих градова и урбаних средина.
Смештај се може наћи у сеоским туристичким домаћинствима: „Вујчић-етно село Амерић“; „Колиба”,
у селу Јагњило , Младеновац; „Тенеси”, Милана Дишића 25, Кораћица, Младеновац; „Дечији виногради
у Поповићу’’, Партизански пут 3в, село Поповић, Сопот; „Вила Липовица“, Првомајска 84/А, Барајево, у
амбијенту Липовачке шуме; „Романса“, Пружатовац, Младеновац, надомак Космаја; “La Casita 1”, општина Сурчин, Марка Раба бр. 107; Извор базени Стојник, Сопот, викенд насеље Морак бр. 1; Ranch concept,
Гроцка, Ковачева бр. 1A, Умчари; Tara house, Гроцка, Проте Матеје Ненадовића бр. 17. у др.
Информације о категоризованом и некатегоризованом приватном смештају:
Секретаријат за привреду – Сектор за туризам и угоститељство, www.beograd.rs.
Природно наслеђе везано за београдске реке, посебно Саву и Дунав
може се упознати и током туристичких тура разгледања града са река
и чути изузетно занимљиве приче о Београду, о историјату пловидбе
и пловилима на нашим рекама, о потопљеним бродовима, о животу на
обалама река; о несвакидашњој историји београдских мостова и др.
(Више информација: ТОБ, Музеј науке и технике, Војни музеј музејска поставка на броду „Сава“, на Бетонском броду и др.)
Током обиласка Парка пријатељства посетиоци могу чути занимљиву причу о 60 година Покрета
несврстаних.
Предност Београда као туристичке дестинације је управо у богатству и разноликости
природног и културно-историјског наслеђа, бројних туристичких потенцијала и могућности да увек буде нов и занимљив за домаће становништво, за посетиоце и туристе, за
породице, за децу и младе, за све који воле природу и активан одмор и имају посебна –
специјална интересовања и др.

Сектор за туризам Секретаријата за привреду позива све да -на свој начиноткрију скривене лепоте Београда и уживају у њима!
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Туристичкој атрактивности Београда као дестинације
у значајној мери доприноси разноликост предела и богатство културног и природног наслеђа. Београд је изузетно
занимљив за љубитеље еко туризма и активног боравка
у природи, за суграђане и посетиоце свих генерација и
интересовања, за породице, децу и младе, за излете и
разноврсне спортско-рекреативне и друге активности.
Београд је један од најзеленијих градова са Великим
ратним острвом, Авалом, Космајем, бројним шумама и
изузетном Ботаничком баштом, и великим бројем паркова, који прeдстaвљajу прaвe мaлe oaзe зa oдмoр у центру
града. Прирoдa и зeлeнилo кojим паркови oбилуjу, врaћa
eнeргиjу и жeљу зa прeдaхoм свaкoм прoлaзнику или туристи кojи пoсeти Бeoгрaд. Oсим штo се мoже oдмoрити у
бeoгрaдским пaркoвимa или чути урбaнe лeгeндe Бeoгрaдa
и причe кoje прaтe бeoгрaдскe пaркoвe, мнoги знaчajни
спoмeници у Бeoгрaду лoцирaни су управо у заштићеним
природним добрима и пaркoвимa. Бeoгрaђaни oбoжaвajу
своја зелена излетишта и паркове и они су oмиљeна места за одмор, игру и забаву, за спорт и рекреацију, али и
мeста зa вeчeрња oкупљaњe друштвa и свирку уз гитaрe и
простор за концерте и бројне манифестације.
Предели Београда су део националног и европског
наслеђа. Свеколика разноврсност, од природне геолошке-геоморфолошке, биолошке до разноврсности историјско-културног наслеђа одређује високу вредност и карактер предела Београда као елемента укупног културног
идентитета.
У комплексном систему био и гео диверзитета посебно место, као највреднији, уживају простори заштићених
природних добара. Србија у овој области има значајну
традицију, а простор Београда посебно место обзиром да
се почеци заштите природе у Србији везују за XIX век,
а односе се на прве облике контролисаног коришћења
и спречавање уништавања Авале. Књаз Милош је 1859.
године издао строгу наредбу контролисаног коришћења
шума на Авали како би спречио даље уништавање њених шума, постављени су шумари, контролисана је сеча,
основан је шумски расадник и организовано обнављање
шума. Авала је 1936. проглашена за национални парк, а
1946. године добила је статус добра од општег значаја,
а на основу решења скупштине Града Београда из 2007.
године - то је заштићено подручје - предео изузетних одлика и омиљено излетиште.
Сектор за туризам Секретаријата за привреду
ГУ града Београда, у сарадњи са Секретаријатом
за заштиту животне средине и секретаријатима
надлежним за послове спорта и омладине, ТОБ-ом
и др. предузима низ активности и мера на ширењу
знања о значају очувања природног наслеђа, на
популаризацији и промоцији и свим активностима
које доприносе обогаћивању понуде и туристичкој
атрактивности Београда као дестинације.

фото Марија Вуковић
ИЗДАВАЧ: ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Милинко Величковић, заменик начелника ГУ града Београда, секретар
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ивана Вилотијевић, заменик начелника ГУ града Београда секретар
Текстови и фотографије из фундуса: Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Београда
и управљача: ЈП „Србијашуме“- Газдинство „Београд“ , ЈКП „Зеленило Београд“ , РЈ за заштићена природна добра
(тел.011 2284643, 011 2284636, prirodnadobra@zelenilo.rs), Природњачког музеја, Ботаничке баште - „Јевремовац”,
Момира Драгићевића - Центар за фото таленте, градских општина Младеновац, Сопот, Земун,
Завода за заштиту споменика културе града Београда, фото архиве Драгана Симића
Туристичка организација Београда
и других организатора програма промоције наслеђа.
Информације:
Туристичка организација Београда, www.tob.rs; Туристичко-информативни центар,
Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343 сваким даном од 9 до 19 часова
Удружење туристичких водича Србије
Планинарски савез Београда www.psb.rs, Асоцијација спорт за све www.sportzasvebeograd.rs, Орјентиринг савез Београда
www.bgorjentiring.rs Соколски савез Београда www.sokolskisavezbeograda.rs
Члан Организационог одбора: Наташа Петрушић, Секретаријат за заштиту животне средине
Координатор манифестације „Дани европске баштине“ у Београду: Нада Р. Зец, 063 454 713,
Начелник Сектора за туризам Секретеријата за привреду
Промоција:
Секретаријат за информисање, Туристичка организација Београда, Туристичка организација Србије
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