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УВОД

Природа представља јединство геосфере и биосфере, изложено
атмосферским променама и различитим утицајима и обухвата природна добра и
природне вредности које се исказују биолошком, геолошком и предеоном
разноврсношћу. Заштита природе је низ мера и активности усредсређених на
спречавање оштећења природе, природних вредности и природне равнотеже.
Нарушавање природне равнотеже и процеса кружења материје и протицања
енергије у екосистемима воде до значајних промена које се огледају у њиховој
деградацији. Како је непромишљеним човековим деловањем данас угрожена
читава биосфера, заштита природе се намеће као задатак целокупне светске
заједнице.
Подручје града Београда припада Холарктичкој биогеографској области и
то средњеевропском региону низијских и брдских листопадних шума са
одговарајућим дериватима зељасте вегетације у оквиру девет шумских екосистема
и понтско-јужносибирском региону са карактеристичним екосистемом степа и
шумо-степа који је заступљен на лесним платоима и брдима дуж реке Дунав.
Припадност Холарктичкој биогеографској области карактерише се знатном
разноврсношћу еколошких услова природне средине и знатним богатством облика
живих бића и њихових заједница. Ради очувања природних екосистема Београда
неопходно је посебну пажњу посветити његовим заштићеним природним добрима
и аутохтоним екосистемима.
Заштита се остварује, на основу закона и уз помоћ низа пратећих
инструмената, кроз лиценцирање и контролу развојних активности (издавање
услова, мишљења, сагласности, дозвола и одобрења), односно коришћење
природних ресурса, изградње објеката и уређење простора. Овај сет послова на
заштити природе има углавном рестриктиван однос према развоју и исказује се
кроз забране, ограничења и препоруке. Други, паралелни облик заштитарског
деловања је подстицање развојних програма, планова и пројеката којима се
побољшава стање есенцијалних група природних вредности, који су предмет
заштите, и омогућава њихово адекватно одрживо коришћење.
Звездарска шума је важан део система београдских шума и представља
обраслу површину вештачког порекла у урбаним условима града Београда. Иако
настала људском активношћу, примарно доприноси регулисању и побољшању
микроклиматских услова чиме ствара повољне услове за одмор, боравак,
рекреацију и релаксацију без обзира што је стешњена и оивичена урбаним развојем
града. Генералним планом града Београда до 2021. године Звездарска шума је
издвојена као евидентирана површина са природним вредностима, односно фиксни
елемент зеленила који спада у трајна добра града Београда. Стављањем под
заштиту подручја Звездарске шуме, на дугорочном плану, омогућиће се очување
целовитости станишта, успостављање функционалности и одвијање сукцесија. На
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тај начин ће се санирати и зауставити негативан тренд нарушавања природних
одлика Звездарске шуме.
Простор заштићеног подручја „Звездарска шума“ има веома важну улогу у
даљем развоју града и његове зелене инфраструктуре. Са еколошког аспекта
представља везу између градског и ванградског зеленила. Од посебне важности је
остваривање везе Звездаре преко зелених коридора са Бањичком шумом, са
шумама Кошутњак и Миљаковац, а према југоистоку града са Авалом.
Скупштина града Београда је на основу извршене валоризације и
дефинисаног предлога Завода за заштиту природе Србије, 29. 11. 2013. године
донела Решење о проглашењу заштићеног подручја „Звездарска шума“, број 501145/13-С-20.
Звездарска шума, споменик природе 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.
Заштићено подручје „Звездарска шума“ се налази на територији
административног подручја града Београда, градска општина Звездара, укупне
површине 80ha 57a 87m2 у државној и приватној својини. Заштићено природно
добро обухвата следеће катастарске парцеле: 2216/1 део, 2216/2 део, 413/1 део,
2247, 2246, 2265/1 део, 2253/4, 2250, 2275/2, 2275/3, 2275/1, 2258, 3722 део, 3724
део, 3662, 3663/1, 3712/3, 3712/1, 3714, 3710, 3727 део, 2253/3 део, 2253/5, 2252,
4566/1 део, 2218/1 део, 2274/1, К.О. Звездара, градска општина Звездара (списак је
у прилогу – препис листова непокретности за К.О. Звеездара).
Заштићено подручје се сврстава у III категорију, као заштићено подручје
локалног значаја. Решењем, се одређује режим заштите III степена који се
спроводи као активна заштита заштићеног подручја и забрањују све радње и
активности које угрожавају или мењају његова обележја и својства, односно
примарне вредности заштићеног подручја. Решењем Скупштине града Београда,
члан 7. функција управљања заштићеним подручјем поверава се Јавном
комуналном предузећу „Зеленило Београд“.
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очувања,

Завод за заштиту природе Србије је на основу својих законских обавеза и
овлашћења, а у оквиру програма рада на заштити природе и природних добара на
територији Републике Србије припремио Студију заштите „Звездарске шуме“,
споменик природе.
Привремени орган града Београда 29. новембра 2013. године, на основу
члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 41а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09,
88/10 и 91/10-исправка) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда“, бр39/08, 6/10 и 23/13), донео је Решење о проглашењу заштићеног
подручја „Звездарска шума“.
Према дефиницији Светске Уније за заштиту природе (IUCN), план
управљања је „инструмент којим се указује на то како подручје треба да се
штити, користи, развија и њиме управља. Пре свега, план управљања се заснива
на постојећем стању одређеног подручја, њиме се описује заштићено подручје и
његове специфичне одлике (као што су предеоне карактеристике, екосистеми,
природне вредности и сл.), полазећи од резултата процена и истраживања
обављених на терену. Поред тога у плану се описују и вреднују потребе и
угрожавајући фактори који се могу појавити у заштићеном подручју у будућности.
Према томе функција плана управљања није само у томе да упути на најефикаснији
и најразумнији пут ка будућности већ и да развије стратегије и специфичне
активности осмишљене у складу са угрожавајућим факторима. Такође, план
управљања би требало да буде састављен тако да омогући флексибилну примену и
мора да буде динамичан.
Непосредан законски основ за израду ПЛАНА УПРАВЉАЊА заштићеног
подручја „Звездарска шума“ садржан је у одредбама члана 52. Закона о заштити
природе којим се утврђује да управљач има обавезу да доноси план управљања за
период од десет година, а чланом 68. истог закона дефинисане су обавезе
управљача заштићеног подручја. На план управљања заштићеним подручјем које је
проглашено актом надлежног органа аутономне покрајине, односно надлежног
органа јединице локалне самоуправе сагласност даје орган надлежан за послове
заштите животне средине аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе
(члан 54. закона). Планови управљања остварују се годишњим програмима
управљања на које сагласност даје јединица локалне самоуправе.
Као подлога и полазиште за израду Плана управљања заштићеног подручја
„Звездарска шума“, споменик природе за период 2014 – 2023. година користиће се
следећи елементи, показатељи, акта и документација:
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1. Законска регулатива: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.
36/2009, 88/10, 91/10); Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10,
93/12); Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива са Прилозима са
листама врста који су његов саставни део („Службени гласник РС“, 5/10);
Правилник о шумском реду („Службени гласник РС“, 38/11); Правилник и
обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја („Службени
гласник РС“, 84/2009); Национална стратегија за биодиверзитет и акциони
план, 2010. год; Генерални план Београда 2021. („Службени лист града
Београда“, бр. 27/03); Регионални просторни план Административног
Подручја Града Београда, Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички
Завод Београда, мај 2004. год.; и друга законска и подзаконска акта.
2. Звездарска шума, Студија заштите, Завод за заштиту природе Србије,
Београд, 2010. година.
3. Решење о проглашењу заштићеног подручја „Звездарска шума“, број 501145/13-С-20, Скупштина града Београда, 2013. („Службени лист града
Београда“, бр. 57/I, 29. новембар 2013. година),
4. ЈКП „Зеленило Београд“, Измене и допуне основе газдовања шумама за ГЈ
„Звездара“ (2014-2017), Београд, 2014.
5. Обавештеност јавности о заштићеном подручју.
6. Систем финансирања, извори и висина средстава потребних за заштиту.
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2. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ, ПРЕДЕОНИХ И СТВОРЕНИХ
ВРЕДНОСТИ
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
износу 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. Уже гледано шума Звездара заузима северни део општине Звездара и
омеђена је следећим градским целинама:
•
•
•
•

Са северне стране налази се Партизански пут и стамбено насеље Карабурма.
Са јужне стране граничи се са војним комплексом „20. октобар“ и
стамбеном зоном, углавном индивидуалних објеката са окућницама.
На западној страни граница се протеже дуж улица Косте Новаковића према
парк шуми, Војводе Симе Поповића, Трнавском, Новице Церовића, Вељка
Дугошевића и Волгином (изузимајући Институт Михајло Пупин).
Источна граница условљена је стамбеном изградњом и границом
Регулационог плана насеља Миријево („Службени лист града Београда“, бр.
20/02), према насељу Ћалије.

Подручје шире околине Београда, а самим тим и простора на којем се
налази Звездарска шума, припада тектонској јединици Шумадија која је током
геолошке прошлости претрпела вишеструке тектонске покрете, па је цела јединица
издељена на више блокова. Блок у оквиру којег се налази Звездарска шума познат
је под називом београдско–космајски блок. Сам терен је морфолошки дефинисан
радом језерске и речне ерозије, а модификован је деловањем процеса површинског
распадања и падинских процеса – спирања и клижења.
Подножје Звездаре је извориште отворених извора Миријевског потока са
једне стране и Булбудерског потока са друге стране. На падини Булбудерског
потока је јак извор чија је вода каптирана и спроведена у Спомен чесму трећег
позива која се налази на доњој ивици споменика природе, односно код Градске
болнице. Ниво подземних вода варира. Због поремећаја у слојевима у зони
клизишта на Звездари, на одређеним местима наилази се на фреатске издани које
влаже околни терен. Терен је у хидрогеолошком смислу сложених карактеристика.
Разноврсност у геолошком саставу условила је настанак степенастог терена који
пада према Дунаву.
Клима Београда чини прелаз од благе океанске, на западу Европе, и
медитеранске у Средоземљу, ка оштрој континенталној клими на истоку Европе,
али се више приближава континенталном типу. Негативне карактеристике климе
београдског подручја огледају се кроз оштре и ветровите зиме са сувим и топлим
летима. Оне се смењују у годинама у којима су зиме благе, а лета свежа и

ЈКП „Зеленило Београд“, 2014.

План управљања заштићеним подручјем „Звездарска шума“

2014-2023

9

кишовита. Годишњи ток температуре је доста повољан, а нарочито је повољна
расподела годишње суме падавина. За време зиме, количине падавина су најмање и
по термичком и по плувиометријском режиму. Температура најхладнијег месеца у
овом граду нижа је од 18°С, а виша од -3°С, док је температура најтоплијег месеца
виша од 22°С; зимска половина године је са мање падавина него летња, а
максимум падавина бележи се у рано лето.
Подручје Звездарске шуме припада Зони 4 – брдовито залеђе и Зони 5 –
центар, са следећим климатским параметрима: просечна годишња сума падавина
износи 691-730 mm, средња годишња температура од 11 до 12,3°С, средња
минимална температура за јануар од 1,3 до -2°С, средња максимална температура
за јули од 26 до 27,2°С, као и магла претежно долинска и изазвана смогом
(Еколошки атлас Београда, ГЗЗЗ).
Педолошки покривач подручја Звездаре по типу спада у групу
климатогених земљишта Србије и највећи део чини чернозем у огајњачавању,
гајњаче и лесивиране гајњаче. Условљен је геолошком подлогом која је различитог
топографског састава и различите старости. Са аспекта шумског покривача ово су
врло плодна земљишта.
2.1.

Природне вредности споменика природе „Звездарска шума“

2.1.1. Флористичке и вегетацијске одлике
Подручје града Београда, према биљногеографском положају, налази се на
граници два фитогеографска региона:
•
•

Понтско-јужносибирског (на северу у Војводини) и
Средњеевропског региона (Мезијска провинција, Балкански подрегион),
брдско подручје јужно од Саве и Дунава (Јовановић, 1994.), кога
карактерише присуство храстових шума из свезе Quercion frainetto ( шуме
сладуна и цера).

На територији града Београда, услед неуједначене динамике развоја и
урбанизације градског простора, преовлађују различити облици антропогено
насталих станишта. Простори са шумским стаништима имају изузетну вредност
унутар урбаних екосистема града где обезбеђују: заштиту од ерозије и клизишта,
повољну микроклиму, таложење и везивање загађујућих материја из ваздуха итд.
Звездарску шуму, као један антропогено настао шумски комплекс чине и станишта
отворених травних површина и рудералних заједница. Поједини делови шумских
састојина су доста стабилне структуре и функционалности док добар део простора
чине скупине дрвенастих врста и шикара са сиромашним приземним слојем.
У циљу сагледавања простора са еколошког становишта и формирања базe
градских биотопа чији је основни задатак добијање полазних основа за потребе
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одрживог планирања развоја града, реализована је треће фазе пројекта „Зелена
регулатива Београда - Картирање и вредновање биотопа Београда“1.
На простору Звездарске шуме, за потребе анализе присутних биотопа и
њихово вредновање коришћене су три карте (графички прилог, карта):
-

Карта биотопа на подручју Звездарске шуме;
Приказ репрезентативно одабраних биотопа на подручју Звездарске шуме
(карта у прилогу);
Карта реалне вредности репрезентативно одабраних биотопа – локација
Звездарска шума.

-

Полазећи од аспекта очувања разноврсности станишта и врста, њиховој
заступљености и дистрибуцији на простору Звездарске шуме извршено је
вредновање биотопа и то:
a) актуелна (реалне) вредност биотопа - представља конкретну вредност
сваког издвојеног биотопа засновану на интензитету антропогеног фактора,
b) потенцијалана вредност - представља ону вредност коју одређени биотоп
може да достигне у природним условима без директних и индиректних
антропогених утицаја („Картирање и вредновање биотопа Београда“, свеска
1, 2008).
Након процене реалне и потенцијалне вредности биотопа, добијене
вредности су оцењене следећом седмостепеном скалом (оценама):

1

1

најнижу оцену добили су изразито пусти биотопи, од којих често проистиче
јако оптерећење околних вредних животних простора;

2

јако осиромашени биотопи ограничено способни за развој, без рефугијалне
функције, са интензивним коришћењем и малом разноликошћу врста;

3

осиромашени биотопи али способни за развој са малом рефугијалном
функцијом, корисне површине са малом разноликошћу врста;

4

још увек вредни биотопи, добре способности развоја, пре екстензивно
коришћени и довољно структурисани;

5

вредни биотопи, екстензивно коришћени и са богатом структуром;
станиште великог броја врста и са важном функцијом рефугијума или
бафера у изграђеним подручјима, или у интензивним аграрним подручјима;

6

високо вредни и природи блиски биотопи са високом рефугијалном
функцијом, достојни заштите природе, незнатно оптерећени остаци
некадашњег природног предела или старији култивисани екосистеми;

7

највишу оцену добијају природни или биотопи веома блиски природним, са
истакнутим вредностима за заштиту биотопа и заштиту врста, достојни
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заштите природе од међународног и националног значаја, остаци
некадашњег природног предела или старијих култивисаних екосистема.
На подручју Звездарске шуме издвојени су биотопи са оценама 5, 6 и 7 и то:
•

7 - биотопи веома блиски природним, са истакнутим вредностима за
заштиту биотопа и врста, достојни заштите природе, остаци
некадашњих старијих култивисаних екосистема добила је шума храста
лужњака југозападно од Опсерваторије,

•

6 - биотопи високо вредни, природи блиски, са рефугијалном функцијом,
достојни заштите природе, незнатно оптерећени остаци некадашњег
природног предела или старији култивисани екосистеми додељена је
шумарцима југоисточно од Опсерваторије као и шуми сађеног јасена на
североистоку Звездаре,

•

5 - екстензивно коришћени биотопи, али богате структуре, односно
станиште великог броја врста са функцијом бафера у изграђеном подручју
оцењена су шуми слична станишта, зелене површине под крошњама дрвећа
као и градски угари богате структуре.

Може се закључити да би у случају заустављања даљег антропогеног
деловања (депоновања отпада, градње, сече, крчења и др.) на простору заштићеног
подручја, шумски екосистеми веома брзо опет постали станишта великог броја
биљних и животињских врста које су сада потиснуте.
Највиталнији део Звездарске шуме у погледу биоеколошке стабилности са
природном обновом састојине представља део шумског комплекса омеђен улицама
Вељка Дугошевића, Волгином и Кордунашком, односно део између ограде
Опсерваторије и зоне интезивне градње и становања. Посебну вредност има
шумски комплекс на северним падинама, између Волгине улице и улице Драгосава
Срејовића, због изразито заштитно-мелиоративне функције и стабилизације терена
деградираног ерозијом и антропогеним утицајем. Састав састојина задовољава
висинско диференцирање стабала и хоризонталну изграђеност са различитим
степеном – неравномерности обраста и склопа, што је услов њихове биоеколошке
стабилности. Већ уређене и отворене површине за рекреацију и спорт представљају
посебне вредности и треба их неговати за разлику од рубних делова у зони
интезивне градње.
На простору Звездарске шуме забележено је 136 биљних врста. Углавном су
то алохтони дрвенасти представници (калифорнијски негундо Acer californicum,
пајасен Acer negundo, кисело дрво Ailanthus altissima, брусонеција Broussonetia
papyrifera, каталпа Catalpa bignonioides, гледичија Gleditsia triacanthos) и врсте
које су типичне за рудерална станишта (амброзија Ambrosia artemisiifolia,
красолика Erigeron annuus, устук. дивљика Eupatorium cannabinum, љоскавац
Physalis alkekengi, Solidago gigantea и др.). Зељасту флору приземног спрата чине
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врсте које се иначе јављају у оваквим шумама на природним стаништима:
лазаркиња Asperula odorata, зечија стопа Geum urbanum, мртва коприва Lamium
maculatum, жута мртва коприва Lamium galeobdolon, броћика Galium mollugo,
купина Rubus caesius и др.
У Звездарској шуми забележено је 11 врста које се налазе у прилогу
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих
врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10) и на Уредби
о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени
гласник РС“, бр. 31/05, 45/05 – исправка, 22/07, 38/08 и 9/10). Контрола сакупљања,
коришћења и промета заштићених врста у смислу ове Уредбе предвиђа мере
заштите и услове сакупљања, ограничења и забране сакупљања, као и процену
стања популација ових заштићених врста. Строго заштићених и угрожених таксона
на овом простору нема а ова веома значајна градска зелена површина представља –
урбани биотоп.
Имплементацијом стратегија и мера у областима заштите животне средине,
заштите природе, шумарства, заштите вода и система зелених површина града
дефинисаних у Регионалном просторном плану административног подручја града
Београда и Генералном урбанистичком плану града Београда остварују се
појединачни циљеви везани за урбане шуме а који се између осталог односе на2:
•

заштиту животне средине кроз унапређење социјалних функција и
вредности шумских екосистема, а кроз успостављање, ширење и
одговарајуће управљање заштићеним подручјима и заједницама, очувањем
шума у репрезентативним еколошким системима и пределима, очувањем
генофонда, мерама подршке и обезбеђења одрживог коришћења биолошких
ресурса и очувањем биодиверзитета;

•

стимулацију развоја урбаног шумарства у циљу уређивања градских насеља,
чиме би се постигла естетска, рекреативна и производна функција шума;
итд.

Преглед врста заступљених на заштићеном подручју Звездарске шуме
налази се у прилогу.
2.1.1.1.

Функција и стање шума са утицајем на планирање и газдовање

Простор парк шуме Звездара, у еколошко вегетацијском смислу
потенцијално припада климатогеној шуми сладуна и цера Quercetum-farnetto cerris.
Остатке некадашње вегетације данас срећемо на североисточним падинама и
увалама који су прекривени деградационим фрагментима храстових шума –
шикарама заједница Querceto-Carpinetum serbicum Rudski, 1940. Након сече
аутохтоне шуме, подручје се користило за узгајање повртарских култура, а у
периоду од 1948 до 1950. године уследиле су добровољне акције пошумљавања
2

“Интегрална валоризација шумских ресурса Београда“, Институт за шумарство, Београд.
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садницама углавном лишћара (Robinia pseudoacacia, Populus sp., Fraxinus ornus,
Acer pseudoplatanus и сл.). Четинари су углавном сађени на рубове шумског
комплекса, па данас у Звездарској шуми чине ивичне, мале засаде или мање чисте
састојине.
Присуство и распоред великог броја сађених лишћарских и четинарских
врста, потом морфологија терена уклопљена у урбано ткиво града, омогућила је да
простор Звездаре у вегетацијском и типолошком смислу, посматрамо и
анализирамо преко одговарајућих просторно - фукционалних целина.
У оквиру граница природног добра Звездарске шуме заступљене су две
еколошке целине:
•

Прву целину представља шумом обрасла површина која се простире на
стрмим, североистоку окренутим падинама, од улице Партизански пут ка
највишим деловима шуме тј. главном гребену и Опсерваторији. Ободне
делове прве еколошке целине Звездарске шуме чине махом неплански
грађени приватни поседи.
Прву целину обухватају следећа шумска оделења: 1/a, 1/d, 1/f, 1/g, 1/h, 1/i,
1/ј и 2/b и 2/c.
У овој целини доминирају вештачки подигнуте састојине белог и америчког
јасена са горским јавором сем платоа на коме се налази Опсерваторија са
унешеним алохтоним врстама. Терен је у овој просторној целини од главног
гребена према улици Партизански пут и некадашњим коритима Мирјевског
и Булбудерског потока прилично стрм, тако да мешовити засади лишћара у
којима доминира горски јавор, липа, јаворолисни јавор и багрем
представљају састојине и вегетацију заштитног карактера. Основа намена
ових површина је заштита земљишта од ерозије и клизишта. Поред потока,
односно забарених делова нема трагова природне крајречне вегетације врба
и домаћих топола, већ шуму чине групе и обрасти стабла јавора млеча.
Различити обрасти и степен мешовитости условљени су присуством врста едификатора првог спрата дрвећа. У деловима шуме где је прекинут склоп
високог дрвећа, други спрат дрвећа и жбуња су густо развијени са врстама
велике изданачке снаге (амерички јасен, граб, павит, свиб, дрен, глог, и др.).
У широј околини приватних поседа запажају се вештачки подигнуте
састојине храста лужњака са појединачно присустним стабалима црног
бора, бреста, ораха, пољског јасена и горског јавора. Ови обрасти
представљају очуване, стабилне и блиске природним делове шумског
комплекса Звездарске шуме који указују на правце прогресивне сукцесије ка
потенцијалној вегетацији лужњака и јасена.

•

Другу еколошку целину Звездарске шуме представљају највиши делови
подручја парк шуме Звездара. То је плато око главног гребена и простор на
коме се налази Опсерваторија, а целина заузима југоисточне падине од
главног гребена ка Волгиној улици, односно урбаној зони ка насељу
Звездара. Целина се завршава улицама Новице Церовића, Војводе Симе
Поповића и Трнавском. Ову еколошку целину чине шумска оделења: 3/а,
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3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 4/a, 4/b, 4/с, 4/d, 4/e, 4/f, 4/g, 4/h, 4/i, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/e, 5/f,
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/а, 6/b, 6/c, 6/d, 6/е, 6/f.
Орографски услови у овој целини су различити од претходне (прве) целине.
Морфологију терена чине заравни, као највиши делови комплекса Звездарске
шуме, и терени са благим нагибом или благим успонима ка Волгиној и
Кордунашкој улици. Шумску заједницу граде вештачки подигнуте састојине јасена
и јавора у првом спрату дрвећа са развијеним другим спратом (граб, бреза, црни
јасен, липа, пољски брест и др.) Централни део ове целине прекривају вештачки
подигнуте састојине јавора и лужњака. Лужњак представља једину врсту на
простору ове шуме која разбија уједначен и једнодобан склоп првог спрата дрвећа,
па је склоп на појединим местима степенаст. Спрат зељастог биља граде крупни
фацијеси купине и бршљана. Целина садржи најприродније елементе у оквиру
комплекса Звездарске шуме, јер у великом степену представља очувану шумску
састојину мешовитог порекла и састава са појединачним стаблима брестова и липе
завидне естетике, прираста и пројекције густих зелених крошњи.
У циљу реконструкције биљног покривача шумског предела Звездарске
шуме, неопходно је поћи од сагледавања синтаксономских и синеколошких
карактеристика раније вегетације. Простор око Миријевског и Булбудерског
потока на коме тренутно нема никаквих индиција и трагова природне вегетације,
потенцијално припада заједници врба тј. As. Salicetum fragilis-albae prov. У овој
заједници спрат дрвећа би поред едификатора, крте и беле врбе, понекад чиниле и
друге врсте врба као и црна и бела топола. Највећи део простора прве и друге
еколошке целине, где су тренутно засади лужњака, јасена и јавора са подмладком
одговарао би заједници шума лужњака и пољског јасена As. Querco-Fraxinetum
angustifoliаe Rudski. Пре 60 година аутохтону шумску вегетацију чинила је
заједница сладуна и цера As. Quercetum frainetto-cerris Rudski и заузимала је
заравни тј. терене који су под утицајем макроклиме подручја. На благим падинама
са нешто влажнијом педоклимом била је развијена посебна еколошка варијанта ове
шуме означена као: Quercetum frainetto–cerris carpinetosum betuli тј. шума сладуна
и цера са грабом. Већи део Звездарске шуме задржао је могућност да се може
приступити усмереној реализацији потенцијалних заједница или тамо где промене
нису велике реконструкцији раније постојећих шума, односно највећи део подручја
има највеће могућности за враћање потенцијалне шумске вегетације.
Газдинска јединица „Звездара“ обухвата пошумљени део Великог Врачара
који доминира источним делом Београда. Тридесетих година прошлог века на
Великом Врачару је изграђена Астрономска опсерваторија те постаје излетиште
Београђана, а сам локалитет добија нов назив - Звездара.
Граница газдинске јединице, као и границе одељења и одсека обележене су
у складу са Правилником о садржини основа и програма газдовања шумама,
годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним
шумама („Сл. гл. РС” 122/03). Такође, граница заштићеног природног добра
обележена је на одговарајући начин, а у складу са Правилником о обележавању
заштићених природних добара (“Сл. гл. РС“ бр. 30/92, 24/94 и 17/96).
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Укупна површина ове газдинске јединице износи 108,46 hа, од чега на
државне шуме отпада 106,23 ha, а туђег земљишта има 2,23 ha.
Стање површина газдинске јединице по обраслости приказано је у наредној
табели:
Структура површина по обраслости (ha)
1. Шумом обрасле површине
2. Културе
2. Заузеће (обрасла површина шумом)
Укупно обрасла површина
3. Шумско земљиште
4. Земљиште за остале сврхе
5. Заузеће (необрасле површине)
Укупно необрасла површина
Укупно у ГЈ:

93,23
0,36
1,46
95,05
2,35
7,62
1,21
11,18
106,23

Приватни посед, површине 2,23 ha je енклавиран у газдинској јединици, а
чине га путеви на површини од 0,82 ha, ливаде на 0,16 ha и 1,25 ha су зграде и
други објекти са окућницом.
Просторно – функционално планирање шумског комплекса подразумева
утврђивање приоритетне намене појединих делова шуме. Полазећи од
карактеристика које се односе на социјалне, општекорисне и производне функције
шума, на основу природног потенцијала и културних вредности овог простора,
приоритетна намена је туристичко-рекреативног карактера са едукативном и
научно-истраживачком компонентом, а све у складу са позитивним утицајем шуме
на животну средину и природни процес динамичког карактера развоја стабала и
састојина.
Један од елемената за оцену шумског простора у рекреативне сврхе је
фактор положаја шумског комплекса у граду на основу чега се газдинска јединица
сврстава у прву групу. (Комплекси у самом граду и они чија удаљеност од ивице
града не прелази 10 км, чија је вредност фактора положаја 9,00 и више).
На простору ове газдинске јединице установљене су две наменске целине (у
прилогу - карта намене шума, у прилогу)
-

Наменска целина „68“ – споменик природе;
Наменска целина “78”- парк шума (градска).

Основна уређајна јединица у оквиру шумског подручја за коју се планирају
јединствени циљеви и мере будућег газдовања је газдинска класа. Све шуме у
оквиру једне газдинске класе морају имати подједнаке станишне услове, слично
затечено стање састојина и исту основну намену. „Газдинску класу чини скуп
састојина у оквиру истог типа шуме које су истог порекла и сличног састава,
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сличног затеченог стања и основне намене што омогућава планирање јединствених
(истих) циљева и мера газдовања.“3
У газдинској јединици „Звездара“ у оквиру наменске целине „68“- споменик
природе, налазе се следеће газдинске класе:
ОСНОВНА НАМЕНА „68“ – споменик природе
Тип шуме 153: Тип шуме сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris) на дубоким
еутричним смеђим земљиштима (гајњаче, смеђа земљишта на иловастим
седиментима и смеђа на серпентиниту)
Састојинска целина:

266
457
458
469
476
479

Површина (hа)
Шикара
0,60
Вештачки подигнута састојина лужњака
7,87
Вештачки подигнута мешовита састојина лужњака
11,22
Вештачки подигнута састојина ОТЛ
40,36
Вештачки подигнута мешовита састојина црног бора
0,52
Вештачки подигнута састојина осталих четинара
0,65
Укупно:
61,22

Преглед газдинских класа указује на потпуну измењеност у односу на
потенцијално природно станиште и доминирају вештачки подигнуте састојине
лужњака, јавора и белог јасена на дефинисаном типу (153) што се може оценити
средње повољним.
2.1.1.2.
•

Општи преглед стања шумског фонда

Стање састојина по наменским целинама

Све шуме ове газдинске јединице сврстане су у две наменске целине:
„68“- споменик природе и „78“ – парк шума. Структура и заступљеност површина,
запремине и запреминског прираста по наменским целинама приказана је у
следећем табеларном прегледу:
Наменска
целина
“68”
“78”
Укупно:

Површина

Запремина

ha
%
m3
%
m3/ha
61,22 64,4 16.378,2 70,5 267,5
33,83 35,6 6.850,4 29,5 202,5
95,05 100,0 23.228,6 100,0 244,4

Запремински
piv
прираст
%
m3
%
m3/ha
344,2
69,7
5,6
2,10
149,3
30,3
4,4
2,18
493,5 100,0
5,2
2,12

3

Измене и допуне основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Звездара“(2014-2017),
ЈКП“Зеленило Београд“
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Већи део (64,4%) површине ове газдинске јединице припада наменској
целини „68“ – споменик природе. Производни показатељи, исказани кроз просечне
вредности запремине и текућег запреминског прираста, у овој газдинској јединици
износе - V = 244,4 m3/ha; iv = 5,2 m3/ha и могу се оценити осредњим.
•

Стање састојина по пореклу и очуваности

Стање састојина се оцењује и на основу структуре по пореклу (високе,
изданачке и вештачки подигнуте) и очуваности (очуване – код “1”, разређене – код
“2” и девастиране – код “3”). Стање састојина ове газдинске јединице по пореклу и
очуваности приказано је у наредним табеларним прегледима:
Наменска целин „68“ - споменик природе
Површина
Газдинска класа
Очуваност
ha
%
68.457.153
1
7,87
12,9
1
4,31
7,0
68.458.153
2
6,91
11,3
1
22,10
36,1
68.469.153
2
18,26
29,8
68.476.153
1
0,52
0,8
68.479.153
2
0,65
1,1
68.266.153
шикара
0,60
1,0
Вештачки подигнуте очуване састојине
34,80
56,8
Вештачки подигнуте разређене састојине
25,28
42,2
Укупно вештачки подигнуте састојине
60,62
99,0
Укупно очуване
34,80
56,8
Укупно разређене
25,82
42,2
Укупно шикаре
0,60
1,0
Укупно НЦ "68":

61,22

100,0

У наменској целини „68“ очувне састојине су заступљене на већој
површини (56,8%) од разређених (42,2%). Овакво стање може се оценити као
средње повољно где ће се попуњавањем разређених делова увећати био- еколошка
стабилност и естетска вредност ових састојина.
•

Стање састојина по мешовитости

Све састојине су на основу учешћа и заступљености једне или више врста
дрвећа у укупној запремини разврстане у две основне категорије: чисте и
мешовите. У оквиру наменске целине „68“, доминирају мешовите састојине са
85,5%, а чисте састојине су заступљене на преосталих 14,5% обрасле површине.
Садашње стање састојина по смеси у овој газдинској јединици приказано је
у следећим табеларним прегледима:
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Наменска целина “68” – споменик природе
Газдинска
класа/Намена
68.266.153
68.457.153
68.458.153
68.469.153

Мешовитост

2
1
2
1
2
68.476.153
2
68.479.153
2
Укупно чисте састојине
Укупно мешовите састојине
Укупно НЦ “68”:

•

Површина
ha
0,6
7,9
11,2
1,0
39,4
0,5
0,7
8,9
52,4
61,2

%
1,0
12,9
18,3
1,6
64,3
0,8
1,1
14,5
85,5
100,0

Стање састојина по врстама дрвећа

Стање састојина по заступљености појединих врста приказано је у следећој
табели:
Наменска целина “68” – споменик природе
Запремина
Запремински прираст piv %
р.б.
Врста дрвећа
3
m
%
m3
%
1. Лужњак
4.262,7 26,0
73,7
21,4
1,73
2. Бели јасен*
3.336,4 20,4
73,3
21,3
2,20
3. Јавор
2.942,2 18,0
70,2
20,4
2,39
4. О.т.л.
1.215,6
7,4
29,3
8,5
2,41
5. Амерички јасен
1.055,0
6,4
19,4
5,6
1,83
6. Багрем
766,3
4,7
18,1
5,3
2,37
7. Крупнолисна липа
627,0
3,8
15,1
4,4
2,41
8. Граб
521,5
3,2
7,0
2,0
1,34
9. Црни бор
474,1
2,9
14,2
4,1
2,99
10. Сребрна липа
441,9
2,7
7,5
2,2
1,69
11. О.м.л.
331,6
2,0
6,8
2,0
2,06
12. Млеч*
75,7
0,5
1,4
0,4
1,91
13. Кестен
68,1
0,4
1,8
0,5
2,67
14. Софора
55,7
0,3
1,2
0,3
2,10
15. Црвени храст
39,3
0,2
0,9
0,2
2,18
16. Кедар
39,1
0,2
1,7
0,5
4,22
17. Црни јасен
29,4
0,2
0,2
0,1
0,73
18. Трешња**
24,3
0,1
0,5
0,2
2,26
19. Бреза*
21,5
0,1
0,5
0,2
2,46
20. Вез*
15,0
0,1
0,3
0,1
2,14
21. Дуглазија
12,3
0,1
0,3
0,1
2,34
22. Остали четинари
10,2
0,1
0,4
0,1
4,05
23. Пољски брест*
6,7
0,0
0,2
0,1
3,02
24. Црна топола
4,1
0,0
0,1
0,0
2,60
25. Боровац
2,5
0,0
0,1
0,0
3,99
Укупно НЦ „68“:
16.378,2 100,0
344,2
100,0
2,10
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У овој газдинској јединици регистровано је 29 врста дрвећа, а на простору
наменске целине „68“ регистровано укупно 25 врста. (Неке врсте дрвећа су
прикривене због типизације у премеру, односно, обухваћене су као остали тврди и
меки лишћари и остали четинари).
Велика бројност врста дрвећа указује на високу естетску и рекреативну
вредност ових шума везану за фактор бројности и смеше врста. Неке врсте (багрем
и амерички јасен) због својих биолошких особина и изгледа оптерећују ову
вредност у негативном смислу.
Највећи део запремине везан је за лужњак (26,0% по запремини и 21,4% по
запреминском прирасту), бели јасен (20,4% по запремини и 21,3% по
запреминском прирасту) и јавор (18,0% по запремини и 20,4% по запреминском
прирасту), а од четинара најзаступљенији је црни бор (2,9% по запремини и 4,1%
по запреминском прирасту).
На простору ове газдинске јединице евидентирано је девет врста дрвећа
које спадају у категорију ретких, реликтних, ендемичних и угрожених врста
(реликтне и ендемичне, ретке и угрожене врсте у Србији према TBFRA 20001) и
то: бели јасен, бела топола, млеч, трешња, бреза, вез, пољски брест, мечија леска и
орах. Све напред изнето је један од разлога за проглашење дела овог шумског
копмлекса за заштићено природно добро - споменик природе.
•

Стање састојина по газдинским класама

Површинска заступљеност појединих газдинских класа у оквиру газдинске
јединице је мала. Међутим, суштинске разлике (тип шуме, порекло састојина и
њихова очуваност) условиле су потребу њиховог издвајања у посебну целину.
Најзаступљенија је газдинска класа наменске целине „68“- споменик
природе је 68.469.153 - (обухвата вештачки подигнуте састојине осталих тврдих
лушћара - лужњака, белог јасена, јавора и америчког јасена на типу шуме сладуна
и цера (Qercetum frainetto-cerris) на дубоким еутричним смеђим земљиштима са
просечном запремином 263,5 m³/ha и просечним текућим запреминским прирастом
5,8 m³/ha.
Газдинске класе у оквиру наменске целине „68“, судећи по висини
запремине и запреминског прираста, имају висок производни ефекат. Релативно
високе вредности запремине и запреминског прираста упућује на очуваност
комплекса.

1

TBFRA-извештај о стању шума и начину коришћења UN-ECE-FAO: Forest resourses of Europe, cis,
Nort America, Australia, Japan and New Zeland

*ретка угрожена
**под ризиком
*** терц. реликт
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Стање састојина по старосној структури

Стање састојина по старосној структури (стварни размер добних разреда)
приказује се по газдинским класама у оквиру наменских целина. Ширина добних
разреда код вештачких подигнутих састојина лужњака, јавора и белог јасена је 20
година, код вештачки подигнутих састојина америчког јасена, липе и црног бора је
10, а код вештачки подигнутих састојина багрема је 5 година.
Са класичног становишта све газдинске класе у овом шумском комплексу
карактерише ненормалност стварног размера добрих разреда. При том, стварни
размер добних разреда појединих газдинских класа ове газдинске јединице
карактерише се концентрацијом површина у IV и VII добном разреду, односно
доминирају средњедобне састојине, што се са аспекта намена овог комплекса може
оценити повољним.
•

Стање састојина по дебљинској структури

Стање шума по дебљинској структури у првом реду зависи од биолошких
особина врста дрвећа, старости стабала и састојина и конкретних станишних
услова. Пратећи дистрибуцију газдинских класа по дебљинским разредима као и
различитих врста дрвећа може се уочити:
1. да стабла затечених врста дрвећа у овој наменској целини достижу
димензије до 90 cm по пречнику;
2. да су носиоци ове дистрибуције по дебљини храст лужњак, сребрна
липа, бели јасен и јавор.
Стање састојина везано за дебљинску структуру може се сматрати средње
повољним. Средњи пречник ових шума се налази у трећем дебљинском разреду,
што је већ сада и са естетског становишта знатна (ефектна) дебљина. У исто време
присуство стабала различитих димензија такође увећава њихову естетску вредност
и омогућује упоредно праћење животног циклуса и социјалних односа, унутар и
између врста.
•

Здравствено стање

Један од основних проблема у газдовању овим шумама је интезивно сушење
стабала јавора и граба што уз антропогени, негативни утицај (узурпирање
површина, неконтролисана сеча стабала, одлагање различитог комуналног отпада)
представља додатни проблем на простору целе газдинске јединице.
•

Општа оцена стања састојина
Стање шума ове газдинске јединице у основи карактерише:
1. Шуме ове газдинске јединице припадају општини Звездара;
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2. Све шуме ове газдинске јединице сврстане су у две наменске целине
„68“ – споменик природе и „78“ – парк шума;
3. У укупној обраслој површини вештачки подигнуте састојине покривају
91,8%, састојине високог порекла 1,5%, док преосталих 6,7% заузимају
зашикарене површине.
4. Очуване састојине су заступљене на 50,1% обрасле површине, разређене
43,1%, а на преосталих 6,8% налазе се шикаре и девастиране састојине.
5. На мањем делу обрасле површине (11,4%) су константоване чисте
састојине, а мешовите прекривају већи део обрасле површине (88,6%)
6. Доминантне врсте дрвећа су лужњак, бели јасен, јавор, липе, црни бор и
амерички јасен.
7. Највећи део запремине припада средње јаким и танким стаблима.
8. Просек запремине у газдинској јединици је 244,4 m³/ha, а текући
запремински прираст је 5,2 m³/ha, што указује на биоеколошку
стабилност комплекса.
9. Однос обрасле и необрасле површине је 89,5% : 10,5%.
10. Здравствено стање оптерећује евидентно сушење јавора и граба.
11. Са аспекта заштите и рекреативног коришћења природна вредност
комплекса је окарактерисана довољном бројношћу врста, високим
(вештачким) пореклом, мешовитошћу и повољном развојном фазом.

Betula pendula Roth. – бреза

Prunus avium L. – дивља трешња
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2.1.2. Батрахофауна и херпетофауна
Велики значај на заштићеном подручју Звездарска шума имају водоземци и
гмизавци као прелазни и завршни чланови биоценоза. Водоземци и гмизавци
имају посебан значај као карика у трофичком низу, као и велику улогу у
регулацији бројности и сузбијању пренамножавања неких група бескичмењака. На
простору Звездарске шуме забележено је укупно седам врста водоземаца и
гмизаваца.
У оквиру класе Amphibia (водоземци), регистровано је присуство три врсте
и то у оквиру следећих фамилија: фамилија Salamandridae - Salamandra salamandra
шарени даждевњак, фамилија Bufonidae - Pseudepidalea viridis зелена крастава жаба
и фамилија Ranidae - Rana dalmatina ливадска жаба.
У оквиру класе Reptilia (гмизавци), констатовано је присуство четири врсте
гмизаваца из три фамилије: фамилија Anguidae - Anguis fragilis слепић, Lacertidaе
са две врсте - Lacerta viridis зелембаћ и Podarcis muralis зидни гуштер и фамилија
Colubridae - Dolichophis caspius степски смук.
Према важећим прописима, са изузетком врста Lacerta viridis, Podarcis
muralis и Anguis fragilis, сви остали водоземци и гмизавци налазе се на прилозима
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих
врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10) као строго
заштићене врсте (СЗ). При томе, врсте Pseudepidalea viridis и Rana dalmatina
обухваћене су заштитом на међународном нивоу. Конвенција о заштити европске
дивље флоре и фауне и њихових станишта („Службени гласник РС“,
Међународни уговори, бр. 102/07) - Бернска конвенција, прописује строгу заштиту
(Додатак II) за наведене врсте.

Pseudepidalea viridis

Rana dalmatina
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2.1.3. Орнитофауна
Звездарска шума са измењеним еколошким условима под утицајем човека
има специфичну фауну птица у којој доминирају синанатропне врсте које се и
иначе често јављају у урбаним срединама. Основна карактеристика овог подручја
је и то да је број гнездарица мањи у односу на укупан број врста који укључује и
зимовалице и случајне пролазнице. Као последица интензивног одржавања парка и
узнемиравање услед сталног присуства човека на заштићеном простору је мали
број места за гнежђење, док у зимским условима и током сеобе оваква места
пружају повољне услове за птице због повећане количине хране (отпад, плодови
украсних врста жбуња и дрвећа).
На листи птица Звездарске шуме нема врста од посебног интереса за
заштиту, тј. национално или глобално ретких и угрожених врста. Њихова бројност
је мала у односу на националне популације па не можемо говорити о великом
значају овог подручја за заштиту птица на ширем, националном нивоу. Звездарска
шума је сасвим сигурно значајна за заштиту одређених врста птица на нивоу града.
Имајући у виду да су зелене површине у Београду знатно редуковане и да су и
даље веома угрожене, свако подручје које још увек има донекле очувана шумска
станишта представља изузтену вредност и има изузетан значај за заштиту и
очување диверзитета птица.
У Звездарској шуми и око ње се среће 48 врста птица4 различитог статуса
заштите (Студија заштите, стр. 37-41). 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.
Према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“,
бр. 5/10), већина врста које се срећу на подручју Звездарске шуме представља
строго заштићене врсте (СЗ – 37 врста). Заштићене врсте (З – 11 врста) су Columba
palumbus голуб гриваш, Streptopelia decaocto гугутка, Streptopelia turtur грлица,
Garrulus glandarius сојка, Pica pica сврака, Corvus corone сива врана, Corvus
frugilegus гачац, Corvus monedula чавка, Sturnus vulgaris чворак, Passer domesticus
врабац покућар и Passer montanus пољски врабац.
Птице Звездарске шуме су обухваћене и заштитом на међународном нивоу.
Конвенција о заштити европске дивље флоре и фауне и њихових станишта
(„Службени гласник РС“, Међународни уговори, бр. 102/07) - Бернска конвенција,
прописује строгу заштиту за 30 врста (Додатак II), а за додатних 9 врста прописује
могућност њиховог коришћења уз строгу контролу (Додатак III).

4

У прилогу се налази комплетан списак птица Звездарске шуме.
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Конвенција о заштити миграторних врста дивљих животиња („Службени
гласник РС“, Међународни уговори, бр. 102/07) – Бонска конвенција, односи се и
на заштиту птица. Тринаест (13) врста из орнитофауне Звездарске шуме налази се
на Додатку II, што значи да се ради о врстама са глобално неповољним статусом
заштите и да је њихову заштиту потребно кординисати на међународном нивоу.

Streptopelia decaocto-гугутка

Streptopelia turtur-грлица

2.1.4. Фауна сисара Звездарске шуме
На основу документа „Картирање и вредновање биотопа за потребе ПДР
Парк шума Звездара рађен у оквиру пројекта Зелена регулатива Београда на том
простору евидентиран је и одређени број врста сисара који су заштићени
законским актима Србије као природне реткости или трајном забраном лова
(белогруди јеж - Erinaceus concolor, шумска ровчица - Sorex araneus, вртна ровчица
- Crocidura suaveolans, пољска ровчица - Crocidura leucodon, европска кртица Talpa europaea, велики поноћњак - Eptesicus serotinus, шумски слепи мишић Pipistrellus nathusii, средњи ноћник - Nyctalus noctula, веверица - Sciurus vulgaris,
патуљасти миш - Micromys minutus, пух лешникар - Muscardinus avellanarius, пух
обичан - Myoxus glis, ласица - Mustela nivalis), присуство врста делимично
заштићених законским актима Србије као природне реткости или трајном забраном
лова (риђа волухарица - Clethrionomus glareous, пругасти миш - Apodemus agrarius,
куна златица - Martes martes, куна белица - Martes foina, јазавац - Meles meles), а
заштићене и категорисане и у неке од IUCN категорија.5

5

http://zvezdarskasuma.blogspot.com/2009/11/cega-ima-u-sumi.html
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белогруди јеж - Erinaceus concolor

Предеоне одлике споменика природе „Звездарска шума“

Заштићено подручје „Звездарска шума“ са непосредним окружењем, према
публикацији Типологија предела Београда за потребе примене Европске конвенције
о пределу (2008), сврстан је у Карактер предела – ТИП 10: Побрђе и зараван у
непосредном сливу Дунава и у сливовима Раље и Луга.

Звездарска шума - елемент у урбаној структури Београда
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У основним карактеристикама предела типа 10 истиче се:
•

Разуђен и брежуљкаст терен шумадијског побрђа на ком се поред узвишења
Звездара истичу још и Стојчино брдо, Лешће, Орловица, Ерино брдо;

•

Претежно је изграђен од песка и глине са прослојцима слабо везаног
кластита, као и од неогених кречњака у дубљим деловима терена;
На површинама су наслаге лесоидних и алувијално-делувијалних
седимената;
У градском подручју својим природним условима (геолошком грађом и
морфогенетским одликама) посебно се истичу поред Звездаре са лесном
заравни и Калемегдан и Ташмајдан изграђени од спрудних кречњака;
Плитке речне долине и котлине, простране заталасане површи, дају
карактеристичну слику овом типу предела;
У долинама река су остаци шума врбе са појединачним стаблима храста
лужњака;
Пољопривредне површине већином су заступљене у долинама река.

•
•
•
•
•

Овај тип предела се на истоку наставља на Дунавско приобаље и падински
део десне обале Дунава, а обухвата и изворишта и горње делове сливова
Манастирског потока, Завојничке реке и Грочице. Овом типу предела припадају и
сливна подручја река Раља и Луг. Предео обухвата источни део ниске Шумадије,
који се са западне стране ослања на брдско и брдско-планинско подручје северне
Шумадије.
У овом типу предела јављају се варијетети у неколико зона и то: Варијетет
10а Бубањ поток; Варијетет 10б Трешња; Варијетет 10в Звездарска шума и
варијетет 10г Долина реке Велики Луг на подручју Младеновца. Парк шума
Звездара је пошумљени комплекс на брду Велики Врачар који доминира источним
делом града. Изградњом Астрономске опсерваторије „Звездарница“ 1931. године,
на брду изнад Новог гробља, цео крај Београда по њој је добио име Звездара.
Након Другог светског рата саграђен је Институт Михајло Пупин и приступни
путеви до њега, када и почиње пошумљавање целокупног простора. Предео није
отворен, али се са појединих места пружају јасне визуре на поједине делове
Београда.
Звездарска шума се налази у централној градској зони на подручју општина
Звездара и Палилула, на надморској висини 200-253м, а терен је испресецан
увалама и стрмо се спушта према истоку, североистоку и северу, док је западна
страна блажа. Споменик природе „Звездарска шума“ састављен је од чистих и
мешовитих састојина лишћара и четинара који чине заштитне шуме које су
већином деградиране. Мањи део Звездарске шуме је уређен, а површина целог
заштићеног подручја је угрожена дивљим депонијама и недостатком комуналне
инфраструктуре. Последњих двадесетак година значајно је смањена површина
шуме у корист индивидуалне и колективне стамбене изградње, већином непланске,
без претходно урађене инфраструктуре.
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Простор Звездарске шуме има изузетно важну улогу у даљем развоју града
Београда и његове зелене инфраструктуре. Такође, она са еколошког аспетка,
представља везу градског и ванградског зеленила, преко зелених коридора са
Бањичком шумом, шумом у Кошутњаку, а прем југоистоку са Авалом. Заштита
предела, која обухвата споменик природе „Звездарска шума“, подразумева
планирање и спровођење свеобухватних мера којима се спречавају сви облици
угрожавања природних и културних обележја, карактер простора и омогућава
трајна способност за коришћење тих вредности за добробит становништва.
2.2.1. Историјат предела
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.
Астрономска опсерваторија, 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
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период. Брижљиво дизајнирани павиљони прилагођени су поставкама
функционализма, а највећи објекат у комплексу - Управна зграда припада
модернистичком кругу идеја. Посебну уметничку вредност архитектури комплекса
дају наменски рађени рељефи, изведени према нацртима архитекте Бранка
Крстића. 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. Астрономска опсерваторија
представља најзначајнији пројекат једног од пионира српског модернизма и
оснивача Групе архитеката модерног правца, Чеха Јана Дубовог, коме је за овај
пројекат на Београдском универзитету додељена титула доктора техничких наука.
Осим архитектонског, Астрономска опсерваторија има изузетан значај у области
истраживања, универзитетске наставе и астрономије као научне дисциплине. Као
институција везује се за име Милутина Миланковића, једног од најзначајнијх
светских математичара и астронома.

Простор око Астрономске опсерваторије на Звездари пре пошумљавања

Астрономска опсерваторија, Управна зграда
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Створене одлике заштићеног подручја

Градска животна средина представља специфичан и динамичан систем који
је пре свега одраз антропогеног утицаја на природно наслеђе. У складу са стеченим
потенцијалима и увек новим тежњама, она може бити очувана, унапређена и
квалитетна. Међутим, најчешће услед потребе за већим животним простором и
економском добити, односно услед веће антропопресије у градској средини
уништавају се зелене површине при чему се занемарује „квалитет живљења“ као
један од основних животних принципа. Урбане зелене површине су јавни или
приватни отворени простори у градској структури, обрасли вегетацијом, који су на
директан или индиректан начин доступни свим корисницима. Звездарска шума
представља секундарни екосистем.
Општина Звездара простире се на површини од 3.165 ha и заузима 1%
територије града Београда. На простору општине налазе се 4 катастарске општине
(Звездара, Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг и Мирјево) са 17 месних
заједница. Општина Звездара носи
сва социо-економска обележја која га
карактеришу, односно може се разликовати рурално, индустријско и урбано
обележје насеља.
Тип земљишта

Површина (ha)

Оранице и баште
Грађевинско земљиште
Пашњаци
Ливаде
Виногради
Шумско земљиште
Воћњаци

1.423
1.241
185
25
44
131
116

Структура земљишта на територији општине Звездара
На простору општине, према попису из 2002. године, број становника
износио је 132.621 (62.347 мушкарци и 70.274 жене), односно 8% становника
Београда, а у непосредној околини заштићеног подручја тренутно живи 1815
становника, то јест 1,37% укупног броја становника Звездаре.
Општина Звездара је недовољно инфраструктурно развијена обзиром да је
једна од градских општина. Највећи проблеми су са недовољно развијеном
водоводном мрежом, питање водоснабдевања није решено, а и цевоводи су
нестандардни малих димензија, као и неизграђеност канализационог система. На
заштићеном простору није изграђена канализација осим септичких јама, док
канализација постоји само у рубним деловима. На посматраном простору је
задовољавајућа електро и ТТ мрежа. Планом детаљне регулације Звездарске шуме
као дугорочно решење предложено је коришћење обновљивих извора енегрије.
Такође, Звездарска шума је саобраћајно повезана са градом и другим деловима
општине са четири аутобуске и две тролејбуске линије.
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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 налази се и Институт „Михајло Пупин“, површине 28.300 m2,
водећа установа која се бави информационим и комуникационим технологијама,
као и Астрономска опсерваторија која се бави научноистраживачком делатношћу,
објекат од посебног значаја за развој астрономије, физике, метеорологије и
сеизмологије у Србији.
За парк шуму Звездара, Кошутњак са Топчидером и Хајд парком урађен је
први „Припремни елаборат за израду биолошке основе“, 1969. године, којим се
одређује основни задатак – подизање здравих, дуголетних, санитарно хигијенских
и уметничко естетских засада, при чему се не заборавља природни потенцијал
локалног станишта. У оквиру предлога реконструкције констатује се да се она
односи на оформљење зелених масива и формирање пропланака уз неговање
постојећих пејзажних вредности, при том се констатује да однос између
лишћарских и четинарских врста треба приближити на око 80:20, однос обраслих
и необраслих површина на 70:30.
Године 1984. урађен је Програм уређења парк шуме Звездара чији је
основни плански садржај програм шумскоузгојних радова по етапама. Читав
простор је подељен на три основна пункта, а планирани радови су карактера
инфраструктурног опремања и углавном су то грађевински радови.
година
1969.
1984.
2007.
разлика:

укупна површина (ha)
обрасло (ha)
необрасло (ha)
117,97
114,31
3,66
непотпуни подаци (обухваћена одељења 1,2 и 5)
106,23
96,26
9,97
-11,74
-18,05
+6,31
Промена шумског фонда по површини

Негативна разлика исказана у претходној табели настала је ширењем
градског ткива у протеклих 38 година и несређеног карастарског стања.
У протеклом периоду (1984-2007) извршена је реконструкција шетних стаза
на 6.120 m2, изграђено је 2.940 m2 нових шетних стаза и 1.090 m2 шумских стаза.
Направљено је 3.950 m2 платоа и 1.884 m2 платоа за рошуле.
Потребно је додатно афирмисати туристичке, рекреативне, наставне и
научно-истраживачке потенцијале заштићеног простора Звездарска шума.
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ФАКТОРИ

Антропогени узроци промене животне средине су бројни (развој
енергетике, рударства, индустрије, саобраћаја, туризма, пољопривреде, интензивна
урбанизација). Социолошко-економски развој врши перманентни притисак на
екосистеме (емисија сумпор диоксида, азотових оксида, угљен диоксида,
пестицида, тешких метала, коришћење биолошких, минералних и водних ресурса).
Тренутно стање животне средине у градовима (квалитет воде, ваздуха и земљишта,
диверзитет флоре и фауне, проценат пошумљености итд.) резултат је како
природних процеса, тако и антропогених притисака. Утицај промењене животне
средине на жива бића огледа се у промени биохемијских процеса, метаболизма,
физиологије, раста и развића, што може угрозити здравље и живот како људи, тако
и других група организама. Одговор друштва на еколошке проблеме обухвата низ
политичких, правних и економских активности и мера које су усмерене ка
решавању еколошких проблема и максималном усклађивању социолошкоекономског развоја са заштитом животне средине.
У најдрастичнијем случају антропогено индуковане промене животне
средине могу угрозити опстанак појединих органских врста. Угрожавање и
смањење биодиверзитета је глобални процес који добија забрињавајуће размере.
Различите човекове делатности које уништавају и мењају природу, довеле су до
промене или потпуног уништавања природних екосистема и предела, а са тим у
вези и до неповратног губљења биолошке разноврсности, кроз ишчезавање великог
броја органских врста или смањења њихових популација до критичне границе.
Уништавање врста се остварује посредно кроз уништавање њихових станишта.
Живи организми су депои генетских информација о еволуцији живота до данас, из
тих складишта природа може, ако затреба, да изабере комбинацију која ће бити
успешна у преживљавању.
Звездарска шума представља важан сегмент са великим утицајем на
регулацију еколошких услова у граду и ублажавање негативних утицаја. Заузима
око 13,5% од укупне површине свих парк шума на територији града. Услед
неадекватног третмана шумских простора у планским документима, демографског
развоја, девастације шуме, неадекватног коришћења, неконтролисане изградње
објеката, директног изливања отпадних вода из неплански подигнутих објеката у
шумско земљиште, стварање депонија грађевинског и комуналног отпада, границе
су јој стално угрожене. Осим спречавања градње, као главног фактора угрожавања
флоре и вегетације, неопходно је забранити самоиницијативно ширење баштица
тамо где викендице (стамбени објекти) већ постоје, ограђивање поседа и
депоновање ђубрета.
На основу резултата објављених у публикацијама „Квалитет животне
средине града Београда“ и „Еколошки атлас Београда“, на територији општине
Звездара константно је присутно аерозагађење, бука, угрожавање квалитета
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површинских и подземних вода, и биосфере. Такође, Звездарска шума се налази у
подручју које је подложно настанку клизишта која се формирају под утицајем
природних фактора, али и људском активношћу. Непланска изградња
неодговарајућих објеката на неадекватним местима, доводи до оптерећења падина
и до покретања клизишта. Изградња објеката доводи до запречавања подземних
водотока, услед чега се накупљају превелике количине воде које иницирају
клизиште. Терен на делу „Дунавске падине“ изнад улице Драгослава Срејовића је
комунално неопремљен, а посебно у погледу регулисања и одвођења површинских
атмосферских вода што неповољно утиче на стабилност терена у погледу клижења
и течења тла.
Велики утицај на еколошки статус шуме имају и техногени чиниоци, а то:
1. комунална неопремљеност инфраструктурних објеката,
2. присуство сенгруп јама,
3. крчење шума и шумског растиња и раубовање зелених површина које
представљају „плућа“ урбаног простора и истовремено врше функцију
повећања ерозионе отпорности услед биолошког „армирања“ и природног
дренирања терена.
4. неконтролисано депоновање комуналног шута,
5. одвод атмосферских вода и локалног забарења је такође неповољни еколошки
чинилац са аспекта здравља становништва у оквиру хигијенски неуређеног
амбијенталног простора.
Основни проблеми у очувању и газдовању Звездарском шумом су
узурпирање површина, неконтролисана сеча, а посебно одлагање и лагеровање у
шуми отпада различитог порекла и директно изливање отпадних вода. Здравствено
стање се не може оценити добрим, а на стаблима у састојинама су примећена
сушења јавора јаког интезитета и граба средњег интезитета.
Једна од фактора угрожавања је и угроженост шуме од пожара. У односу на
већ класичну категоризацију шума према угрожености од пожара овај шумски
комплекс припада:
степен угрожености
I
II
IV
V
VI
укупно:

површина (ha)
10,57
0,65
21,04
57,55
16,42
106,23

(%)
10,0
0,6
19,8
54,2
15,5
100,00

Највећи део површина ове газдинске јединице (54,2%) припада V степену
угрожености од пожара, али с обзиром на положај комплекса и врло висок
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интензитет посећености, ова газдинска јединица (парк шума) би се са овог аспекта
могла обухватити I степеном угрожености.
На подручју Београда процесима ерозије различитог интезитета захваћено је
98,09% укупне површине под претежно пољопривредним и шумским културама.
Доминантна категорија разорности је слаба ерозија која захвата 51,73% површине
подручја.6
На простору катастарске општине Звездара површинска ерозија V
категорије издвојена је на падинама и платоима према Миријеву на површини од
8,22 km2. Уништавање шума и њихово претварање у грађевинско земљиште су
један од фактора који утичу на појаву клизишта на падинама Звездаре (подручје
изнад Миријева). На основу регистра нестабилних терена где се све срећу умерена
и активна клизишта у Београду су и простори који захватају североисточне падине
парк шуме Звездара и насеље Карабурма. Клизиште, под шумом, је активно
нарочито у зони улице Драгослава Срејовића, као и у зони изнад улице Маријане
Грегоран.
Пошумљавање нестабилних терена има велики значај као превентивна или
санациона мера, нарочито у деловима падина са малим ризиком од процеса
клижења и које није рационално санирати применом техничких мера, али и на
клизиштима која се санирају применом одговарајућих техничких метода (клизишта
са већим ризиком).
Угрожавајући фактори за целокупу фауну, јесу загађење и деградација и
фрагментација станишта кроз ширење стамбених и инфраструктурних објеката.
Промене су узрок изолације појединих популација водоземаца у мале енклаве, што
у дугорочном погледу може да доведе до изумирања врста. Делатност човека
директно утиче на узнемиравање птица у репродуктивном периоду, када су
најосетљивије. Неким врстама које означавамо као синурбане, одговара делимично
отварање шумских површина и повећано човеково присуство. Насупрот томе,
постоје врсте (пре свега шумске) које су осетљиве на даље уништавање шумских
површина и повећано присуство човека. Простор Звездарске шуме се не може,
често, адекватно користити због присуства велике популације паса луталица.
Нарочито су угрожени становници и посетиоци шуме.
•

6

Ризици угрожавања споменика природе „Звездарска шума“ су и:
непоступање у складу са Генералним планом Београда 2021; Регионалним
просторним планом административног подручја Града Београда; нацртом
Стратегије развоја Београда; Планом детаљне регулације подручја градске
парк-шуме Звездара – општина Звездара; Изменама и допунама основе
газдовања шумама за газдинску јединицу „Звездара“ и другим стратегијама,
пројектима и програмима који се тичу заштићеног подручја;

“Стратегија пошумљавања подручја Београда“, Београд, 2008.
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непоступање у складу са одредбама Закона о заштити природе које се
односе на обавезе управљача (прибављање услова заштите природе и
животне средине, обезбеђивање одговарајућих сагласности за спровођење
разних активности и делатности на заштићеном подручју, као и поступање у
складу са плановим, пројектима и другим основама);
непоступање у складу одредбама Решења;
непоступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и
чуварској служби заштићеног природног добра „Звездарска шума“,
споменик природе;
неуспостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета
животне средине на заштићеном подручју;
друге активности и процеси које се спроводе супротно принципима заштите
и одрживог развоја природних ресурса и добара „Звездарске шуме“.
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4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, УСЛОВИ, МЕРЕ, КАО И ОГРАНИЧЕЊА ЗА
ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
Проглашење заштићених подручја једно је од најзначајнијих оруђа за
заштиту биолошке разноврсности као свеукупности гена, врста и екосисема на
јасно одређеном подручју. Биолошки диверзитет може се дефинисати као
варијабилност живог света и представља вишекомпонентни, сложени параметар
који обухвата интраспецијску (популациону) и интерспецијску (ценотичку)
разноликост. Положај Звездарске шуме унутар градске средине, као и очуваност
природне структуре је једна од основних њених вредности и она је веома значајан
шумски комплекс у непосредном Дунавском приобаљу са аспекта унапређења
животне средине града, као и очувања геодиверзитета, биодиверзитета и предеоног
диверзитета.
Природно добро „Звездарска шума“ је проглашено 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.
Реализација концепта заштите и одрживог развоја, подразумева
функционалну, саобраћајну и економску интеграцију целог простора и повезивање
подручја са непосредним и даљим окружењем. Концепт заштите, односно циљеви
и критеријуми заштите и избора коришћења природног добра су постављени по
неколико основа и нивоа:
•

•
•

Заштита биодиверзитета очувањем генетског, специјског и екосистемског
биодиверзитета и коришћењем на одржив начин који обезбеђује тај циљ.
Неопходно је предузимати дугорочна екосистемска истраживања
интердисциплинарног
обухвата;
континуално
праћење
стања
биодиверзитета, угрожавајућих фактора и одржавање биодиверзитета и
биолошких ресурса у складу са политиком одрживог развоја.
Заштита и коришћење ресурса обухвата заштиту урбаног биотопа и
очуваност просторне и структурне везе зелених површина градске и
ванградске зоне.
Заштита посебних предеоних вредности заштићеног подручја, у
урбанистичком и еколошком планирању, очување амбијенталних, естетских
и рекреативних потенцијала, односно заштита простора.

Значи, при утврђивању намена заштићеног подручја „Звездарска шума“
истичу се три приоритета који су међусобно условљени: еколошка функција,
социјална функција (првенствено рекреативна) и унапређење природних вредности
очувањем целовитости и намене површине. Ове примарне функције омогућавају
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развој и следећих активности: васпитно-образовне, научно-истраживачке и
туристичко-рекреативне активности.
Узимајући у обзир специфичност заштићеног подручја „Звездарска шума“ у
урбаном ткиву града Београда и његов значај испуњени су сви законски услови
вредновања са аспекта потреба и циљева заштите и то: изворност (аутентичност),
репрезентативност, реткост, разноликост, целовитост, естетска функција, створене
вредности и природни ресурси (највреднији је свакако шума). Вредност шумских
станишта на подручју Звездарске шуме огледа се у њиховој позицији унутар
урбаног екосистема. Овакви простори обезбеђују повољну микроклиму, таложење
и везивање загађујућих материја из ваздуха, обогаћивање земљишта хумусом,
заштиту од ерозије и клизишта, егзистенцију и ширење шумских врста и сл.
4.1.

Режим заштите

Заштићено природно добро „Звездарска шума“, споменик природе се
сврстава у III категорију, као заштићено подручје локалног значаја са
установљеним режимом заштите III степена, на целокупној територији од 80 ha 57
a 87 m², односно на катастарским парцелама:
2216/1 део, 2216/2 део, 413/1 део, 2247, 2246, 2265/1 део, 2253/4, 2250, 2275/2,
2275/3, 2275/1, 2258, 3722, 3724 део, 3662, 3663/1, 3712/3, 3712/1, 3714, 3710, 3727
део, 2253/3 део, 2253/5, 2252, 4566/1 део, 2218/1 део, 2274/1, К.О. Звездара, градска
општинa Звездара.
У оквиру граница заштите, налазе се следећа газдинска одељења, са режимом
заштите трећег степена:
1/a, 1/d, 1/f, 1/g, 1/h, 1/i, 1/ј и 2/b и 2/c, 3/а, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 4/a, 4/b, 4/d, 4/c, 4/e, 4/f,
4/g, 4/h, 4/i, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/e, 5/f, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/а, 6/b, 6/c, 6/d, 6/е, 6/f.
На основу Студије заштите „Звездарске шуме“, у оквиру граница
заштићеног подручја, према нацрту Плана детаљне регулације за простор
Звездарске шуме, налазе се следеће зоне:
Зона 1 - препорука је максимално задржавање постојеће вегетације, посебно ретких
и реликтних врста евидентираних картирањем и вредновањем биотопа. Приликом
уређивања сваке од функционалних целина (подцелина) неопходно је извршити
валоризацију на терену и израда пројекта за сваку од целина.
зона 1-1 намењена пасивном одмору. Предложена је за уређивање као
парковски простор у пејзажном стилу (покровност високе вегетације преко
50%)
зона 1-2 намењена активном одмору посетилаца на травњацима. Предвиђено
је уређење као низ травнатих површина са групацијама или масивима
заштитног зеленила.
зона 1-5 намењена рекреацији и забави деце. Целина се у уређује са
тематским парковима, покровности преко 50%
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Зона 2 - највећи просторни обухват. У границама заштите, у оквиру ове зоне су и
извредновани највреднији биотопи. У том смислу је и предвиђено неопходно
очување шумског масива у циљу одржавања и унапређења еколошке функције
шуме. Забрањена је изградња објеката.
Зона 3 - представља заштитну зону, која је делимично обухваћена границом
заштите. Примарна је функција заштита земљишта од ерозије, те је у том смислу
неопходно и очувати у оптималним границама и стању. Забрањена је изградња
објеката, а планирана рекреација малог капацитета.
Режим заштите III степена се спроводи као активна заштита заштићеног
подручја и забрањене су све радње и активности које угрожавају или мењају
његова обележја и својства, односно његове примарне вредности, а нарочито (члан
4. Решења):
1. промена намене површине заштићеног подручја;
2. просецање и огољавање шумског простора за потребе изградње, односно
претварања у грађевинског земљиште;
3. изградња нових или проширење постојећих саобраћајница;
4. вршење земљаних, грађевинских, шумарских и других радова којима се могу
угрозити природне вредности карактеристике заштићеног подручја и нарушити
његове естетске и амбијенталне вредности;
5. крчење вегетације и обављање других радњи на местима и на начин који могу
да изазову процесе ерозије, клизишта и друге неповољне промене;
6. извођење активности које угрожавају вегетацију, а нарочито: сеча дрвећа и
шибља, изузев контролисаног уклањања сувог и болесног; ломљење грана,
оштећивање коре, кидање лишћа; постављање (укуцавање) табли и других
обавештења на стаблима; уништавање кореновог система приликом радова на
уређењу простора или вршење било које радње која би нарушила постојеће
стање дендрофонда или угрозила његов биолошки опстанак;
7. уништавање, убијање, узнемиравање, растеривање и хватање свих врста које се
налазе на европској и светској Црвеној листи (IUCN) или на листама
међународно значајних врста;
8. активности којима се могу угрозити врсте биљака, животиња и гљива које су
заштићене као строго заштићене или заштићене дивље врсте и њихова
станишта;
9. изградња привредних, стамбених и других објеката, осим реконструкције већ
постојећих објеката;
10. складиштење и одлагање комуналног, индустријског, опасног и другог отпада и
отпадних материја;
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11. руковање отровним хемикалијама, нафтним дериватима и другим опасним и
отровним материјама;
12. испуштање отпадних вода, просипање течног отпада;
13. паљење и ложење ватре;
14. узимање фосилоносних материјала са геолошких профила.
Чланом 5. Решења дефинисане су посебне мере заштите, коришћења и
развоја заштићеног подручја, као и интервенције у циљу укупног унапређења без
последица по његове примарне вредности, као што су:
1. одржавање и уређење шуме у складу са мерама заштите утврђеним
решењем и шумском основом;
2. уређење и одржавање постојећих пешачких стаза и саобраћајница, као и
зона предвиђених за рекреацију и излете у складу са условима заштите
природе;
3. извођење радова на санацији, реконструкцији и резитализацији
деградираног простора на основу посебних пројеката и програма израђених
у складу са условима заштите природе;
4. постављање образовно-информативних табли са основним подацима о
природним и споменичким вредностима, флори и фауни шуме;
5. постављање вештачких дупљи, односно кућица за птице према посебном
плану којим се одређују врсте, број и распоред кућица;
6. постављање нових елемената парковског мобилијара у складу са постојећим
(нове клупе, корпе за отпатке, канделабри, надстрешнице и друго) и
поправка постојећих у складу са условима заштите природе.
Ограничења у оквиру установљеног режима заштите која се односе на
активности које могу бити одобрене и спроведене на заштићеном подручју под
условом усклађивања радова и капацитета са концептом заштите и развоја
споменика природе дефинисане су чланом 6. Решења о проглашењу заштићеног
подручја „Звездарска шума“. Ограничава се:
1. уношење алохтоних и инвазивних врста флоре и фауне;
2. примена одговарајућих биолошких мера против фитопатолошких и
ентомолошких обољења шума;
3. реконструкција постојећих пешачких стаза и саобраћајница;
4. изградња објеката инфраструктуре у оквиру постојећих пешачких стаза и
саобраћајница;
5. изградња каблираних објеката и инфраструктуре изван постојећих
пешачких стаза и саобраћајница;
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6. изградња, реконструкција и уређење паркинга на улазима у шуму у складу
са важећим планским документом;
7. извођење геолошких и хидрогеолошких радова;
8. изградња водних објеката за потребе водоснабдевања или каптирање
извора;
9. извођење земљаних, грађевинских и других радова који могу проузроковати
покретања умирених клизишта или могу оштетити, односно угрозити
заштићено подручје и његову околину;
10. спровођење одговарајућих мера противерозионе и противпожарне заштите;
11. издвајање и означавање посебних зона шуме ради заштите биотопа од
нарушавања и узнемиравања;
12. улазак и кретање моторних возила заштићеним подручјем, изузев за
посебно одобрене службене сврхе.
Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја
заштићеног подручја „Звездарска шума“, споменик природе су:
•
•
•
•
•
•
4.2.

заштита природе, природних вредности, очување биодиверзитета;
очување предела7, Варијетет 10в, Звездарска шума;
очување Звездарске шуме као парк-шуме, које чини интегрални део система
зелених површина града;8
заштита животне средине;
развој одрживог туризма;
унапређење и развој едукативних активности.
Заштита природе, природних вредности и очување биодиверзитета
Заштита природе и природних вредности оствариће се кроз:

•
•

очување разноврсности флоре и фауне, очување станишта ретких,
угрожених и критично угрожених биљних и животињских врста;
одржавање екосистемске разноврсности и њихову заштиту од инвазивних
врста;

•

валоризацију и ограничено коришћење простора заштићеног природног
добра;

•

очување, заштиту и унапређивање простора и потенцијала градске шуме
ради очувања у што природнијем стању биотичких заједница, генетичких
ресурса и врста како би се одржала свеукупна биоеколошка стабилност и
диверзитет простора;

7

Више о томе: „Типологија предела Београда“, за потребе примене европске конвенције о
пределима, Град Београд - Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, Универзитет
у Београду, Шумарски факултет.
8
Генерални план Београда 2021. „Службени лист града Београда“, бр. 27/03, 25/05, 34/07.
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усклађивање намене површина са неопходном заступљеношћу зелених
површина на овом подручју;
спречавање даљег нарушавања јавних зелених површина изградњом;
функционално интегрисање заштићеног простора са околним природним
окружењем;
примену концепта усклађеног развоја на простору заштићеног природног
добра и његове околине;
унапређење заштићеног природног добра у смислу боље заштите, уређења и
коришћења;
обезбеђивање услова за даља истраживања чији би резултати подигли ниво
значаја заштићеног природног добра, посебно вредности биодиверзитета,
геодиверзитета и предеоног значаја и унапредили научна сазнања о њима;
изналажење решења за успостављање ширег зеленог појаса који би
повезивао природно добро са другим деловима града у јединствен систем
зеленила града Београда.
у планским актима општине, изузимање из грађевинског подручја,
заштићеног подручја и његове околине, посебно имајући у виду неповољне
инжењерскогеолошке карактеристике средине и услове грађења објеката;
решавање инфраструктуре посебно отпадних вода унутар природног добра
у деловима насеља која гравитирају или су у непосредном окружењу
природног добра (уклањање пропусних септичких јама и прикључење на
канализациону мрежу);
активности на одржавању нивоа подземних вода које не угрожавају већ
изграђене објекте различите намене уз услов да се истовремено не угрози
опстанак вегетације и живог света у заштићеном добру или другим јавним
зеленим површинама у окружењу;
популаризација и презентација заштићеног природног добра кроз штампане
и електронске медије, са нагласком на значају природног добра у склопу
укупног представљања општине и града;
едукација и информисање локалног становништва у вези са појмом и
значајем заштићеног природног добра.

ЈКП „Зеленило Београд“, као управљач заштићеног подручја је дужан (члан
9. Решења) да:
•

заштићено подручје чува и одржава у складу са режимом и мерама заштите
прописаним законом и решењем;

•

обезбеди континуирано праћење здравственог стања свих биљака у
заштићеном подручју и благовремено предузме неопходне мере заштите;

•

у случају настанка промена које заштићено подручје могу уништити,
оштетити или нарушити његова битна својства, без одлагања обавестити
организацију за заштиту природе и надлежни инспекцијски орган;
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обележи заштићено подручје постављањем табле одговарајућег изгледа и
стара се да непрекидно буде обележено на прописан начин уз претходно
прибављену сагласност организације за заштиту природе;
постави информативне табле са латинским и народним називима
аутохтоних и алохтоних врста и изузетних примерака и њиховим битним
карактеристикама, као и занимљивостима о појединим врстама или о
заштићеном подручју у целини, а ради његове презентације, обавештења и
образовања посетилаца;
постави табле са дефинисаним правилима понашања посетилаца, обавезама
и ограничењима у погледу коришћења заштићеног подручја;
донесе план управљања и програм управљања заштићеним подручјем;
обезбеди унутрашњи ред и организује чуварску службу;
организује спровођење плана и програма управљања;
обавља друге послове у складу са законом и решењем или поступа по
захтеву организације за заштиту природе, односно по налогу инспектора.

Пасивна заштита овог простора није једина полазна премиса концепта
заштите, развоја и уређења, већ је неопходан и активни приступ и одговарајуће
реконструкције природних односа ако се жели стабилно и трајно одржавање
природе и предела.
4.3.

Очување предела

Предео има значајну улогу у јавном интересу у областима културе,
екологије, животне средине и на социјалном плану, представља значајан
потенцијал за привредне делатности сматрајући да заштита, управљање и
планирање предела може да допринесе отварању нових радних места, има удела у
формирању локалних култура и да је он базична компонента европског идентитета,
свуда важан саставни део квалитета живота становништва у урбаним подручјима и
на селу, у деградираним подручјима, као и у високо квалитетним подручјима, у
подручјима која су процењена као подручја изванредне лепоте као и у
свакодневним подручјима, кључни елемент индивидуалног и социјалног
благостања и да његова заштита, управљање и планирање укључује права и
одговорност свих (Преамбула Европске конвенције о пределима). Полазећи од тога
да квалитет и разноврсност, као и природне и културне вредности европских
предела представљају заједнички ресурс, европске земље су донеле Европску
конвенцију о пределима 20. октобра 2000. године у Фиренци (The European
Landscape Convention)
Циљ Европске конвенције о пределима је заштита, управљање и планирање
свим типовима европских предела, било да су урбани. сеоски, деградирани, или
они изузетне лепоте, путем увођења мера на националном нивоу и сарадње на
европском нивоу. Иако постоји одређени број међународних прописа који се у
некој мери баве пределима, пре доношења ове конвенције није постојао ни један
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међународни пропис који се директно, посебно и свеобухватно бавио европским
пределима и њиховим очувањем, упркос њиховој огромној културној и природној
вредности и опасностима које им прете.
У публикацији „Типологија предела Београда“ (за потребе примене
европске конвенције о пределима), у склопу целине Карактер предела – тип 10,
Побрђе и заравни у непосредном сливу Дунава и у сливовима река Раља и Луг,
Варијетет 10в: Звездарска шума. Посебна вредност овог споменика природе је
пошумљени комплекс састављен од чистих и мешовитих састојина лишћара и
четинара, као носећих елемената унапређења животне средине и оптимализације
еколошких услова у граду.
4.4.

Очување Звездарске шуме као парк-шуме

У делу Регионалног просторног административног подручја Београда који
се бави заштитом природе и природних добара инсистира се на успостављању
мреже зеленила идентификацијом подручја очуваних природних својстава и
њиховом заштитом ради задржавања, развоја или поновног успостављања
предеоног лика.
Генералним планом Београда, до 2021. године, простор Звездарске шуме
припада спољној и средњој зони града намењено парк шуми као интегралном делу
система зелених површина града, а на Карти трајних добара Београда издвојена је
као фиксни елемент који је еколошки, економски и културно повезан са околином.
Звездарска шума је дефинисана и као трајно добро са фиксним деловима зеленила.
Оснвна намена Звездарске шуме је парк шума и излетиште са спортско
рекреативним активностима.
Шуме као добро од општег интереса, према важећем Закону о шумама,
уживају посебну заштиту и њима је неопходно газдовати тако да се очува и
унапреди њихово стање уз истовремено рационално коришћење ради задовољења
потреба друштва.
Општи циљ газдовања укупним простором Г.Ј. "Звездара" подразумева:
1. Трајно очување, заштита и унапређење подручја градске шуме.
2. Трајно и рационално вишенаменско коришћење простора, сходно
дефинисаним основним наменама.
Полазећи од општег циља, а уважавајући познате критеријуме за оцену
еколошких вредности и карактеристика простора, као и полазећи од садашњег
затеченог стања, дефинисани су посебни циљеви газдовања, у којима доминира
заштитна компонента, а подразумевају:
 заштита биодиверзитета у простору целе газдинске јединице;
 заштита и очување законом заштићених ретких врста флоре и фауне на
простору целе газдинске јединице;
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противерозиона заштита на простору целе газдинске јединице;
рекреативно коришћење комплекса у најширем смислу, а у складу са
постојећом природном опремљеношћу и одговарајућим (садашњим и
будућим) инфраструктурним рекреативним садржајем;
стварање што стабилнијих и квалитетнијих састојина и максимална
концентрација висинског и дебљинског прираста на најквалитетнијим
стаблима (стаблима будућности);
стварање најповољнијих станишних и састојинских услова у младим
састојинама (нега младих састојина) - попуњавање вештачки подигнутих
састојина садњом;
изградња и одржавање објеката (клупе и столови, табле обавештења, корпе
за отпатке и др.);
одржавање постојећих комуникација (шетних стаза);
стручно усавршавање кадрова (семинари, специјализација и сл.).

Ради остваривања општих и посебних циљева газдовања шумама утврђују
се мере које треба да омогуће најбоље коришћење станишта и састојина
укључујући и посебне мере које се односе на очување, заштиту и унапређење ГЈ
“Звездара“. Предвиђене активности се односе на мере узгојне и уређајне природе
као и планове газдовања.
o Мере узгојне природе
Избор система газдовања
На основу конкретних састојинских прилика у овој газдинској јединици, а
уважавајући биолошке особине врсте дрвећа прописан је састојински облик
газдовања (ГК: 68.266.153; 68.457.153; 68.458.153; 68.469.153; 68.476.153;
68.479.153;).
Избор узгојног и структурног облика састојина

У наредном периоду у овој газдинској јединици се и даље задржава високи
узгојни облик. Како је овај комплекс настао вештачким пошумљавањем све
састојине су структурно једнодобне.
Избор врсте дрвећа
С обзиром на рекреативни карактер ових шума при избору врста дрвећа
поред биоеколошких карактеристика важан елеменат за њихову оцену су и
естетска својства, односно основне врсте дрвећа у будућем периоду ће бити: јавор,
бели и црни јасен, пољски јасен, трешња и сребрна липа.
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Избор начина неге
Избор начина неге је у највећој мери условљен затеченим стањем ових
састојина, при чему посебно (старошћу и развојном фазом, структуром, врстом
дрвећа, очуваношћу и досадашнњим узгојним поступком) основном наменом сваке
састојине појединачно.
Полазећи од претходних одредница основни начин неге састојина ове
газдинске јединице биће:
-

прореда и то у следећим газдинским класама: 68.457.153; 68.458.153;
68.469.153; 68.476.153; 68.479.153;

-

попуњавање разређених делова састојина следећих газдинских класа:
68.469.153; 68.458.153;
Избор начина сече и коришћења

-

Од изабраних начина обнављања зависи и структура будућих састојина и
целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и
поступак за одређивање приноса и обезбеђење функционалне трајности.
Пошто се ради о градској шуми која је настала вештачким путем,
пошумљавањем, и ради се о средњедобним састојинама, у овом уређајном
раздобљу основни вид коришћења је проредна сеча (ГК 68.457.153;
68.458.153; 68.469.153; 68.476.153; 68.479.153;).

o Мере уређајне природе
избор опходње:
- Опходња у овим шумама је орјентационог карактера
- За лужњак у вештачки подигнутим састојинама одређује се опходња у
трајању од 160 година (ГК: 68.457.153; 68.458.153;).
- За јавор у вештачки подигнутим састојинама одређује се опходња од 120
година (ГК: 68.469.153;).
- За црни бор у вештачки подигнутим састојинама одређује се опходња од
80 година (ГК: 68.476.153;).
- За багрем у вештачки подигнутим састојинама одређује се опходња од
40 година (ГК: 68.469.153;).
- За бели јасен у вештачки подигнутим састојинама одређује се опходња
од 120 година (ГК: 68.469.153;).
- За липе (сребрна, крупнолисна и ситнолисна), вештачки подигнуте
састојине липе одређује се опходња од 100 година (ГК: 68.469.153;).
- За остале лишћаре у вештачки подигнутим састојинама одређује се
опходња од 100 година (ГК: 68.469.153;).
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o Планови газдовања
Планови газдовања шумама се кроз појединачно утврђене планове гајења,
коришћења и заштите шума, као и планове очувања заштићених објеката природе
и рекреативног опремања, усклађују приоритетне циљеве газдовања и затечено
стање шума, односно потребу њеног поступног превођења ка функционалном
оптимуму. У том смислу су планирани основни радови којима ће се зауставити
деградациони процеси и обезбедити унапређивање стања уз активнију заштиту и
бригу о комплексу у целини.
4.5.

Предлог просторно-функционалног уређења заштићеног подручја
„Звездарска шума“

У оквиру граница заштићеног подручја, према нацрту Плана детаљне
регулације за простор Звездарске шуме, налазе се следеће зоне:
¾
¾
¾
¾

ЗОНА 1 - ЗОНА АКТИВНОГ И ПАСИВНОГ ОДМОРА
ЗОНА 2 - ЗОНА АКТИВНЕ И ПАСИВНЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
ЗОНА 3 - ЗОНА ЗАШТИТЕ
ЗОНА 4 - ЗОНА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СА ДОДАТНИМ
САДРЖАЈИМА

Управљање кретањем посетилаца са различитим мотивима боравка,
различитих старосних група и потреба, избегавање њиховог доласка у конфликтне
ситуације на терену основни је задатак зонирања.
Раздвајањем парковских садржаја, пасивне од активне рекреације, мирног
одмора од раздрагане дечије игре, спортских терена од места на коме се човек
може осамити су водиља ка успешном зонирању.
Сагледавајући ситуацију на терену уз смернице изнете у Нацрту плана
детаљне регулације предлажу се следеће актвиности у оквиру извршене намене
простора. Приликом ове разраде активности основни принцип представља
максимално поштовање већ створених вредности, постављених садржаја и
изграђених навика корисника.
Акценат је дат на опремању шумског комплекса адекватним мобилијаром,
спортско рекреативним елементима, разноврсним забавно едукативним садржајима
у границама предвиђеног зонског оптерећена (капацитета посетилаца). Због
величине простора и техничких капацитета сви предвиђени радови ће се
реализовати кроз три фазе.
У складу са финансијским могућностима кроз годишњи програм управљања
урадиће се разрада, предложити извођачки детаљи и коначно дефинисати сваки од
предложених садржаја.
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У прилогу је детаљно описан предлог управљача просторно-функционалног
уређења заштићеног подручја „Звездарска шума“, са графичким прилозима, а у
складу са нацртом Плана детаљне регулације простора Звездарске шуме.
4.6.

Заштита животне средине

Управљач заштићеног подручја ЈКП „Зеленило Београд“ ће у оквиру
остварења циља заштите животне средине, а везаних за заштићено подручје
Звездарска шума, обезбедити поштовање свих законских прописа из области
заштите животне средине. Посебно се морају испунити сви прописи везани за
извођење активности и радова на заштићеном подручју и то: Закон о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009),
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/2004), Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине („Службени гласник РС“, број 135/2004) и Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, број 135/2004).
Визија, циљеви и концепција будућег развоја Београда усмерени су ка
заштићеној и уређеној животној средини подручја града Београда на нивоу високог
стандарда који одговара његовим природним капацитетима и амбицијама одрживог
развоја Града. Нацртом Стратегије развоја Београда обухваћен је и сегмент
очувања постојећих природних вредности, а у склопу тога у циљу превентивне
заштите од загађивања, планирано је:
•

спровођење систематског праћења (мониторинг) квалитета ваздуха, воде,
земљишта и нивоа буке, са циљем да се добију правовремене и поуздане
информације о загађености, односно квалитету животне средине;

•

ефикасна заштитита изворишта водоснабдевања, природних и културних
добара од загађивања;

•

развој привреде и саобраћаја планирати у еколошком складу са становањем,
рекреацијом и заштићеним добрима;

•

спровести превентивне мере заштите од свих планираних активности које
могу угрозити постојећи квалитет животне средине;

•

повећати степен рециклирања отпадних материја и омогућити безбедно
депоновање свих врста отпадних материја, са основном оријентацијом ка
успостављању регионалног система;

•

смањити ризик од хемијских удеса у индустријским постројењима у процесу
производње и складиштења опасних и штетних материја, као и при њиховом
транспорту.

Заштита животне средине на заштићеном подручју оствариваће се кроз
следеће активности:
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очување, унапређење и заштиту квалитета животне средине;
заштита и очување биодиверзитета;
одрживо коришћење природних ресурса;
побољшање биоеколошке стабилности шумског комплекса;
очување, унапређење и заштиту живописних пејзажних обележја и ширег
визуелног мозаика града Београда;
развој интегралног информационог система о стању природе и животне
средине;
популаризацију заштите природе и животне средине уопште;
подршка програмима еколошке едукације млађих категорија;
усклађивање дозвољених видова коришћења природних ресурса са
потребама заштите и очувања,
санација и ревитализација деградираних и неплански изграђених простора.

План детаљне регулације подручја Звездарске шуме општине Звездара
представља кључни оквир за дефинисање будуће намене површина, његово уређење
и начин коришћења у наредном периоду. План се ослања на резултате вредновања
биотопа9 (станишта), те је у складу са установљеним вредностима идентификовао
зелене просторе – зоне са различитим рекреативним активностима, описаних делу
4.1. - режим заштите.
4.7.

Развој одрживог туризма и едукативних активности
Развој туризма и едукативних активности реализоваће се кроз:
•

васпитно образовне и културне активности које се реализују у сарадњи са
заинтересованим субјектима кроз програме едукација;

•

пружањем логистичке подршке заинтересованим институцијама и
појединцима у васпитно-образовним активностима предшколске и школске
деце, туриста и локалног становништва;

•

информативно-пропагандни рад, презентација и популаризација која се
остварује кроз следеће активности: издавање пропагандног материјала,
информисање преко јавних гласила, тематске конференције за новинаре,
издавање посебних публикација итд;

•

развој туризма у функцији заштите и презентације заштићеног подручја;

•

развој екотуризма.

Део шуме је уређен као парк шума са објектима туристичке, туристичкоугоститељске и излетничке инфраструктуре, тако да планиране активности везане
за развој туризма треба да буду лоциране у том делу Звездарске шуме.
9

Картирање и вредновање биотопа за подручје ПДР парк-шума Звездара
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Управљање заштићеним подручјем „Звездарска шума“, споменик природе,
заснива се на принципима одрживог развоја и уважавање тзв. „добре праксе“ у
управљању. Управљање мора бити у сагласности са важећом домаћом и
међународном легислативом у свим сегментима заштите, а и еластично у смислу
прилагођавања новим достигнућима, препорукама, директивама, законима, као и
националним стратегијама и акционим плановима. Управљач мора бити и
иницијатор израде и реализације разних пројеката у функцији одрживог развоја
заштићеног подручја.
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5. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ,
ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ „ЗВЕЗДАРСКЕ ШУМЕ“
Планом управљања дефинисане су следеће приоритетне активности везане
за заштиту „Звездарске шуме“ као споменика природе:
• чување, обележавање и одржавање заштићеног подручја,
• заштита флоре и фауне,
• успостављање континуираног мониторинга стања екосистема,
угрожавајућих фактора, ефекти мера заштите и утицаја дозвољених
активности,
• заштита предела,
• заштита животне средине,
• заштита од пожара,
• унапређење природних и створених вредности,
Основни и трајни задатак управљача ЈКП „Зеленило Београд“ је заштита,
чување заштићеног подручја „Звездарска шума“ и спровођење прописаног режима
заштите утврђеног актом о заштити, затим предузимање мера и извршавање
послова на обезбеђењу унутрашњег реда и обележавање заштићеног природног
добра. За обављање ових послова управљач организује службу чувања, а у складу
са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби (члан 56. Закона о
заштити природе) и Правилником о условима које мора да испуњава управљач
заштићеног подручја. Чуварску службу чине службена, задужена и овлашћена,
опремљена и обучена лица са циљем ефикаснијег спровођења мера заштите,
развоја, одрживог коришћења и презентације „Звездарске шуме“, споменика
природе. Упоредо са Планом управљања управљач је у обавези да донесе и
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби (члан 16 Решења) уз сагласност
надлежног органа јединице локалне самоуправе.
На основу реалне површине заштићеног подручја ЈКП „Зеленило Београд“,
као управљач у обављању послова заштите, развоја и унапређења споменика
природе дужан је да обележи заштићено природно добро, као и границе
заштићеног подручја. Заштићено природно добро се обележава у складу са
Правилником о начину обележавања заштићених природних добара („Службени
гласник РС“, број 30/1992).
У циљу заштите вегетације и флоре и специфичних станишта спроводиће
се посебне мере у циљу прикупљања података, ради касније, по потреби, разраде
мера директне заштите. У том циљу радиће се на: даљем картирању вегетације и
флоре и специфичних станишта, картирању биотопа ретких врста, просторној
идентификацији локалитета са специфичном вегетациојм и флором, искључивање
тих површина из одређених видова коришћења. Очување биолошке разноврсности
у природним условима је приоритет, тако да је најважнији облик заштите in situ
заштита, као најактивнија мера заштите. Ако говоримо о флори, биљке, будући да
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су сесилни организми најчешће су високо специфичне у односу на место на коме
живе. Заштита животне средине као један од главних трајних циљева који се желе
постићи успостављањем административно правне заштите споменика природе
„Звездарска шума“ је очување и унапређење стања и квалитета животне средине.
5.1.

Обавезе управљача у циљу реализације приоритетних активности и
мера

За реализацију планираних мера заштите, одржавања, праћења стања и
унапређења природних и створених вредности споменика природе „Звездарска
шума“ управљач има обавезу:
•

•
•

•
•
•

5.2.

Доношења Плана управљања за период од десет година, Годишњег
програма управљања и Извештаја о извршењу Годишњег програма
управљања. Сагласност на сва ова акта даје орган надлежан за послове
заштите јединице локалне самоуправе.
Доношење Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби.
Како се Звездарска шума налази на територији општине Звездара, са
различитим облицима својинем који су дати у Препису листова
непокретности за К. О. Звездара, неопходно је геодетским мерењем
утврдити тачне границе појединих корисника, одредити бројеве
новоформираних парцела и исто спровести у земљишним и катастарским
књигама.
Доношење Извођачких пројеката газдовања шумама у складу са Изменама и
допунама основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Звездара“
(2014-2017).
Доношење нове основе газдоваља шумама за ГЈ „Звездара“ (2018-2027).
У области заштите од пожара, управљач ће сагласно Закону о заштити од
пожара и Закону о ванредним ситуацијама, прилагодити неопходна планска
документа, предузети превентивне мере у области заштите шума од пожара
и унапређивати сарадњу са МУП Србије. Управљач сагласно Закону о
шумама, урадио је Планове заштите шума од пожара, којим су дефинисане
превентивне мере заштите од пожара, материјално техничко опремање за
брзо и ефикасно гашење шумских пожара, оперативни планови и карте за
потребе организовања акција гашења шумских пожара.
Планови газдовања

Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме
је дала сагласност број: 322-02-00010/2009-10 на Посебну основу газдовања
шумама у државној својини ГЈ „Звездара“ чије важење престаје стављањем
Звездарске шуме под заштиту, те су урађене измене и допуне поменутог документа
како би био усклађен са одредбама Закона о заштити природе. Како се уређајни
период завршава 2017. године, приоритетне активности ће се односити на
реализацију радова у оквиру планова гајења, коришћења, заштите, очување
заштићених објеката природе и рекреативног опремања објекта.
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План гајења обухвата план обнављања шума, план расадничке производње
и план неге шуме.

1. Планом обнављања у наменској целини „68“ реализоваће се до 2017. године
радови на пошумљавању необрасле површине од 2,13 ha са припремом
земљишта за садњу вишегодишњим садницама лужњака (1 + 2; 1 + 2).
Попуњавање је планирано у разређеним деловима газдинских класа
68.458.153 и 68.469.153 у 6 одељењу са садницама пољског јасена, јавора,
белог јасена, ситнолисне липе и багрема, а густина садње је 100 садница по
хектару.
2. Потребан материјал (саднице
регистрованим расадницима.

за

пошумљавање)

набавиће

се

у

3. План неге шуме обухвата све радове на нези
шума од момента
подмлађивања састојина па до фазе дозревања за сечу. Све састојине треба
штитити и неговати полазећи од њиховог садашњег стања, уважавајући,
при томе, њихову основну намену и основне карактеристике станишта на
коме се налазе. Полазећи од приоритетних потреба узгојног карактера,
потреба сваке састојине појединачно, овом основом планирано је чишћење
у газдинској класи 68.266.153 на површини од 0,60 hа. Чишћењем ће се по
принципу негативне селекције извршити “умивање” зашикарених делова у
оквиру обухваћене газдинске класе. Чишћењем шибља у зашикареним
деловима састојина обезбедиће се већа активна површина комплекса, а
истовремено увећати естетска вредност и безбедност шуме. На највећем
делу обрасле површине ове наменске целине, као мере неге, планиране су
прореде на површини од 60,62 ha.
•

План коришћења шума подразумева у овом уређајном периоду само
проредне сече. Проредне сече у овој газдинској јединици имају у суштини
санитарно узгојни карактер. Сеча стабала у оквиру овог плана ће се
изводити уз посебан надзор у односу на безбедност и извођача радова и
посетилаца. Приликом извођења сече, узимајући у обзир здравствено стање,
стабилност и безбедност шума, потребно је остављати појединачна стојећа и
права одумрла стабла на целом простору комплекса, као и шупља стабла
како би се обезбедио биолошки диверзитет и заштита и очување
орнитофауне.

Однос радова на гајењу и сечи
Извшени обим радова на гајењу шума у текућој години, мора бити по врсти,
обиму и вредности сразмеран обиму извршених сеча у протеклој години. Као
основа планираног односа између радова на гајењу шума и обиму сеча служи 1000
м3 бруто сечиве запремине.
Како се ради о шумама посебне намене (споменик природе и парк шуме)
однос планираних радова на гајењу и сечи нема већи практични значај.
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План заштите шума

Како је евидентно сушење јавора, јаког интезитета, на целом простору
газдинске јединице и граба у разређеним деловима потребно је уз сарадњу
стручњака из те области утврдити узроке ове појаве, а у циљу превентивне заштите
планиране су се следеће мере :
-

-

свакогодишњи специјалистички надзор шума на 95,05 hа;
чување шума од бесправног коришћења и злоупотребе – 95,05 hа;
праћење евентуалне појаве сушења шума и инсекатских градација и у
случају њихове појаве благовремено обавештавање специјалистичких
служби ради постављања тачних дијагноза и одређивање мера за њихово
сузбијање – 95,05 hа;
успостављање шумског реда након извршених сеча – 84,10 hа.

Приоритетан задатак у односу на планиране радове на заштити шума је
везан за чување шуме и успоствљање шумског реда, не по извршеној сечи, него у
смислу кодекса понашања посетиоца у шуми, права и обавеза, односно режима
коришћења
Чување шуме мора бити перманентно организовано бар у трајању обданице,
а периодично и 24 часа.
У шуми се стриктно мора забранити: бацање смећа, одлагање отпада,
привремено складиштење различитих материјала, узурпирање и изградња
различитих објеката који нису у функцији шумског комплекса.
С обзиром на велики притисак посетилаца на објекат овим планом се
установљава забрана ложења ватре сем на зато предвиђеним местима, односно,
потребно је издвојити за те сврхе пар атрактивнијих места како би се спречило
одржавање пикника по целој шуми. У истом смислу поставиће се табле упозорења
- 10 комада у комплексу.
5.3.

Приоритетне активности
заштићеног подручја

на

просторно-функционалном

уређењу

Због величине простора и техничких капацитета све предвиђене радове
планиране просторно–функционалним уређењем је неопходно фазно реализовати и
то:
У првој фази потребно је јасно обележити, картирати и заштитити
целокупну површину стављену под заштиту. Шумско узгојним радовима који су
предложени овим планом обезбедити повољнију ситуацију за рекреативну намену
поготово у зони 2 а односи се на радове предвиђене газдовањем шума.
У другој фази могуће је приступити изради платоа, стаза, рустик опреме,
дечијих игралишта, обнови постојећих стаза и терена, изради трим стаза, теретани
на отвореном, паркинга, улазних пунктова, израда објеката за чуваре природе итд.
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У трећој фази предлаже се уређење партера у Астрономској опсерваторији,
израда видиковаца, реплике Лаудановог шанца и др.
Етапност реализације предиђа се за три периода:
•

I период 2014-2015. год.

•

II период 2016-2020. год.

•

III период 2021-2024. год.
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6. ПРИОРИТЕТНИ
ЗАДАЦИ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ
И
ОБРАЗОВНОГ РАДА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ЗВЕЗДАРСКА
ШУМА“
Природно добро „Звездарска шума“ је заштићено 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. Звездарска
шума има изузетан биоеколошки и урбани значај за град Београд. Све ове темељне
вредности заштићеног подручја „Звездарска шума“, приоритетни су задаци
научноистраживачког и образовног рада овог простора:
•
•
•
•
•

дефинисање метода и начина спровођења мониторинга биодиверзитета;
очување и унапређење стања шумских екосистема;
успостављање еколошке мреже;
подизање свести нивоа локалне заједнице у циљу очувања биодиверзитета
заштићеног подручја, туристичке валоризације споменика природе и
спровођења прописаног режима заштите;
едукација свих узрасних категорија у области заштите природних
вредности.

У циљу успостављања савременог система управљања заштићеним
подручјем, са циљем спровођења заштите и развоја планира се реализација једног
броја научно – истраживачких пројеката који би осим идентификације станишта
биљних и животињских врста, картирања њихових станишта, инвентаризације
фауне, истраживали и пратили стање одређених таксона. Пројекти би се заснивали
на поштовању следећих постулата:
•
•
•
•
•
•
•
•

заштита, очување, и унапређење биолошке, геолошке и предеоне
разноврсности;
дугорочно очување природних екосистема и природне равнотеже;
одрживо коришћење природних ресурса и усклађивање људских
активности;
утврђивање и праћење стања у природи;
благовремено спречавање људских активности и делатности које доводе до
трајног осиромашења биолошке разноврсности и уништавања станишта;
ограничавање активности у природи које могу нарушити природну
равнотежу, дефинисати употребне вредности у простору;
активна заштита врста која обухвата активности на очувању, гајењу и
размножавању врста (ex situ) на местима ван њихових природних
станишта;
заштита врста in situ – на стаништима у природним екосистемима;
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интродукција – намерно или ненамерно уношење врсте на територију и у
екосистеме где врста до тада није живела, посебно за инвазивне врсте.
Научноистраживачки рад

Научноистраживачка функција биће реализована кроз прикупљање, обраду
података, стварање базе података за радове и кроз истраживачке пројекте.
6.1.1. Истраживање и праћење стања орнитофауне
Звездарска шума, као парковско, одржавано станиште има специфичну
фауну птица са доминацијом синантропних врста које се јављају у урбаним
срединама. У склопу научноистраживачких активности на простору заштићеног
подручја „Звездарска шума“ могу се везано за орнитофауну планирати следеће
активности:
− континуалан мониторинг присуства врста и стања популација птица у
Звездарској шуми у свим годишњим добима;
− постављање и одржавање вештачких гнезда (корпе, кућице);
− вештачка гнезда по облику и коришћеним материјалима треба да одговарају
стандардима прописаним за ту врсту вештачких гнезда;
− кућице за дупљашице поставити тако да отвор кућице не гледа директно у
клупе за посетиоце како би се смањио стрес код птица које седе на јајима;
− отвори на кућицама за дупљашице по димензијама треба да одговарају
ситнијим врстама, у складу са прописаним стандардима, како крупније
птице не би уништавале јаја и младунце;
− вештачка гнезда за сове поставити у најнеприступачнијим деловима шуме;
− у случају гнежђења врста код којих закон прописује забрану ометања у
кругу од одређеног броја метара око гнезда, то се мора испоштовати
посебним мерама заштите (затварање простора за посетиоце);
− распоред клупа и места за одмор посетилаца шуме начинити тако да се
између њих налазе довољно велике неометане површине ради гнежђења
птица;
− забранити паљење ватре;
− одредити пар атрактивнијих места за одмор посетилаца и спречити
одржавање пикника по целој шуми;
− обезбедити и редовно одржавати корпе за отпатке;
− водити рачуна да стазе у шуми буду потпуно проходне како посетиоци не
би силазили са стаза и газили вегетацију;
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− постављање и одржавање хранилица за птице;
− обезбеђивање хране за хранилице (семе сунцокрета, просо итд.);
− едукација посетилаца да никако не допуњавају хранилице хлебом јер упија
влагу из ваздуха и доводи до кварења семенске хране;
− обезбеђивање воде (плитке, која се прелива преко камена, тако да птице
могу да пију и да се купају, а да се не утопе);
− садња одговарајућих жбунастих врста биљака са сочним плодовима којима
се птице хране у јесењем и зимском периоду (пожељно врсте и варијетети
домаће флоре), ово привлачи врсте које се не гнезде у шуми (зимовка, дрозд
бравењак) и тако се повећава укупан број врста;
− одржавање постојећег уравнотеженог односа површина под зељастом
вегетацијом, жбуњем и младим дрвећем (са отвореним склопом крошњи) и
старијим дрвећем (са затвореним склопом крошњи) у циљу повећања броја
еколошких ниша за птице (пошто постојећи списак врста из Студије
заштите укључује врсте из неколико станишта па треба одржавати све
њихове популације);
− водити рачуна да инвазивне врсте зељастих и жбунастих биљака не
надвладају остале стварањем монокултуре јер би то смањило број
еколошких ниша;
− у случају алохтоних (страних) инвазивних врста биљака оправдано је
њихово тотално уклањање (на пр. амерички јасен, негундо итд.), а уколико
су у питању домаће врсте чијим се плодовима птице хране и на стаблу праве
гнезда (купина, бршљан) потребно је уклонити само примерке или изданке
који угрожавају осталу флору;
− при уклањању сувих и трулих стабала склоних паду, оставити део дрвне
масе на одређеним местима у шуми ради одржавања разноврсности гљива и
инсеката;
− вршити мониторинг присуства домаћих животиња које угрожавају птице
(пси и мачке) и по потреби предузимати мере уклањања са локалитета у
сарадњи са надлежним установама;
− при третирању површина пестицидима треба бирати врсте неотровне за
птице;
− постављање информативних табли ради едукације посетилаца о врстама
птица и других организама;
− организовање радионица, теренских излазака и предавања намењених
школској деци;
− организовање изложби ученичких радова на тему Звездарске шуме;
− сарадња са локалном заједницом и заинтересованим удружењима грађана.
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6.1.2. Истраживање и праћење стања сисара
Београдско природно добро Звездарска шума проглашена је новембра
месеца 2013. године за споменик природе. Овај значајан шумски комплекс
представља прибежиште многих биљних и животињских врста. Његов положај на
североисточном крају београда, на звездарској узвишици, надомак реке Дунав,
чини ге веома специфичним и јединственим. У студији која је допринела
проглашењу споменика природе посебно су истражене флора и фауна птица и
водоземаца и гмизаваца. Како значајан елемент фауне чине и сисари, то се намеће
потреба за њиховим истраживањем, инвентаризацијом, утврђивањем међусобних
односа, њихових биономија, екологије и других параметара присутности и
опстанка. Активности на праћењу стања сисара реализоваће се кроз следеће
пројектне задатке:
• Инвентаризација и мониторинг фауне сисара природног добра
Звездарска шума
За заштиту и очување сисара Звездарске шуме неопходно је извршити
базична истраживања и утврдити састав фауне, релативну бројност популација
различитих врста, трофичке односе, факторе угрожавања. На основу тога могле би
бити предложене мере очувања и заштите, а такође би се омогућило комплексније
информисање јавности о фауни сисара и сложености односа унутар једне такве
шумске заједнице надомак центра града Београда. Пројекат би требало
реализовати током најмање једне календарске године, како би све фенолошке фазе
биле заступљене.
• Мониторинг слепих мишева природног добра Звездарска шума
употребом вештачких склоништа
Као посебна компонента фауне сисара Звездарске шуме су слепи мишеви
који се због морфоанатомске специфичности, али и другачије екологије и
физиологије у односу на остале сисаре морају истражити независно.
Инвентаризација, утврђивање међусобних односа, биономије, екологије,
налажења и употребе станишта и склоништа и других параметара присутности и
опстанка, мало је позната у шумским заједницама Србије.
За заштиту и очување слепих мишева Звездарске шуме неопходно је
извршити базична истраживања и утврдити састав фауне, релативну бројност
популација различитих врста, трофичке односе, факторе угрожавања. Као посебна
метода помоћу које се може доћи до мноштва вредних података је постављање
вештачких склоништа за слепе мишеве. На тај начин могу се извршити значајна
еколошка мерења и мониторинг, слепи мишеви би били доступни за истраживање,
а вештачка склоништа би додатно повећала атрактивност шуме због повећања
броја адекватних склоништа. Тиме би се повећао број слепих мишева који може
довести до повећане заштите Звездарске шуме од штетних инсеката. На основу
тога могле би бити предложене мере очувања и заштите, а такође би се омогућило
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информисање јавности о фауни слепих мишева и сложености односа унутар
шумске заједнице споменика природе „Звездарска шума“. Пројекат би требало
реализовати током најмање једне календарске године, како би све фенолошке фазе
биле заступљене.
6.1.3. Инвентаризација и мониторинг гљива природног добра Звездарска
шума
Као значајан елемент на простору споменика природе јављају се гљиве које
играју важну улогу у обогаћивању подлоге неогранским материјама. Фунгија
представља важан елемент заштићеног подручја какав је Звездарска шума, јер
помаже разлагању органских материја и кружењу неогранске материје у природи,
што је основа функционисања сваког животног система, а нарочито шуме.
Присутни тип шумске састојине и географски положај Звездарске шуме омогућава
претпоставку богатства фунгије. На основу резултата мониторинга и
инвентаризације могле би бити предложене мере очувања и заштите, а такође би се
омогућило комплексније информисање јавности о гљивама и сложености односа
унутар једне такве шумске заједнице. Пројекат би требало реализовати током
најмање девет месеци, каоко би све фенолошке фазе биле заступљене.
6.1.4. Истраживање и праћење стања шумских екосистема - мониторинг
Интегрална заштита екосистема подразумева и познавање њихове
сложености, а представља настојање да се на еколошкој основи развија систем у
који су уграђене све мере које се примењују по потреби. Предуслов за успех њене
примене је успостављање мониторинга праћења, анализирања промена у шумским
екосистемима и аналитичка интеграција података о различитим факторима
екосистема, што захтева правовремени мултидисциплинарни тимски рад како би се
планиране мере заштите могле правовремено предузети. За примену превентивних
мера шумске хигијене и еколошког регулисања односа међу члановима шумске
биоценозе у оквиру интегралне заштите шума неопходно је утврдити и познавати
поједине узрочне комплексе које доводе до стварања предиспозиција.
10

Главни циљеви праћења здравственог стања шума у заштићеном подручју

су:

•
•

правовремено откривање шумских микролокација у којима су
присутни неповољни услови за развој шумских екосистема;
откривање најважнијих изазивача штета који утичу на слабљење
виталности и пропадања шума (природне непогоде, загађени ваздух,
пожари, штетни инсекти, фитопатогене гљиве и др.);

10

Лазарев В., Караџић Д., Михаиловић Љ., Станивуковић З., „Инегрална заштита шумских
екосистема националних паркова и других заштићених подручја“, Научна конференција:
„Газдовање шумским екосистемима националних паркова и других заштићених подручја“, Зборник
радова, Јахорина, НП Сутјеска, 05-08. јул 2006. п.355-365.
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добијање правовремених и поузданих информација које се односе на
непожељне промене у природи под утицајем антропогеног фактора;
добијање поузданих информација и доношење одлука у области
шумарства и заштите животне средине;
праћење здравственог стања шумског земљишта;
истраживање поступка механичког уклањања корова.
Образовни рад

Еколошка свест гради се од тренутка када дете почне да схвата и проучава
свет око себе. Утицај околине на ставове и личност појединца је неминован. Само
здрава и еколошки образована околина може да омогући здрав опстанак будућих
поколења. Формално еколошко образовање деце и омладине одвија се кроз
образовни систем који је још увек крут и теоријски, без могућности искуственог
учења. Природа, њене лепоте, тајне и потреба за њеним очувањем не може и не сме
бити теорија, већ начин живљења, са јасном одговорношћу сваког младог човека.
Тренутно је еколошко образовање у основним и средњим школама заступљено у
настави биологије и углавном му се не поклања довољно пажње. Основно
образовање младих људи мора да као свој битан сегмент садржи и еколошко
образовање, које ће поред теоријског приступа градити и свест о потреби очувања
и заштите животне средине. Средња школа би требало да обезбеди довољан број
кадрова који би у сарадњи са више и високо образованим кадровима пружили
реалну подршку очувању и унапређењу животне средине као и практичну примену
одрживог развоја.
Развој еколошке свести и пораст за еколошким информацијама доводи до
потребе развоја неформалног еколошког образовања. Битну улогу у овом сегменту
поред државних институција и медија имају удружења грађана и истакнути
појединци, који својим иницијативама поспешују развој одрживог друштва. За
стварање здраве и незагађене животне средине примарни циљ је учешће младих и
улагање у њихову еколошку едукацију, као и образовање високо стручних
еколошких кадрова који би у будућности створили одлучно јавно мњење које
поштује, разуме и штити своју животну средину и природна богатства.
Васпитно образовне и културне активности су тесно везане за заштићена
природна добра. Ове активности се реализују у сарадњи са заинтересованим
субјектима кроз програме едукације као што су семинари, кампови и др.
Неопходно је пружити и логистичку подршку заинтересованим институцијама и
појединцима у васпитно – образовним активностима предшколске и школске деце,
туриста и локалног становништва. Облици едукације су везани и за информативнопропагандни рад, популаризацију и презентацију природних и културних
вредности заштићених природних добара.
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7. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА
Полазећи од значаја који има споменик природе „Звездарска шума“ и
планираних мера и активности у поступку спровођења заштите, коришћења и
одрживог развоја заштићеног подручја управљач овим Планом управљања у
средњорочном периоду, планира читав низ активности на промоцији природних и
предеоних вредности заштићеног подручја. Све програмске активности су
конципиране тако да врше позитиван утицај о значају заштићеног подручја, да дају
конкретне информације, да се популаришу природне и културне вредности
подручја и утиче на интересовање посетилаца. Промоција вредности Звездарске
шуме је један од значајних задатака управљача у правцу адекватног остваривања
циљева заштите.
Промоција вредности заштићеног подручја „Звездарска шума“ ће се
остваривати кроз следеће активности:
• израду WEB презентације споменика природе „Звездарска шума“ за
циљну групу која користи интернет;
• издавање посебних публикација која ће бити доступна локалној
самоуправи, посетиоцима и осталим заинтересованим институцијама и
појединцима;
• израду прикладних тематских флајера, лифлета, плаката, проспеката,
разгледница, који ће бити доступни великом броју посетилаца
заштићеног подручја;
• организовање и учешће у еколошким камповима и летњим школама;
• одржавање студијских вежби;
• организовање и учешће у различитим акцијама (нпр. Програми
оријентиринга са одредом извиђача, ликовни и други конкурси на тему
екологије итд.) ;
• учешће у традиционалним локалним манифестацијама у сарадњи са
заинтересованим субјектима са простора општине Звездара;
• обезбеђење учешћа јавности (у складу са Архуском конвенцијом) у
доношењу планских докумената везаних за заштиту и одрживи развој
„Звездарске шуме“ ;
• обезбеђење доступности аката које доноси управљач;
• стална медијска промоција путем јавних гласила, приказивање
резултата и успеха на очувању и унапређењу стања заштићеног
подручја, повремено ће се давати актуелна саопштења уз могућност
организовања специјалне тематске конференције за новинаре;
• промоција вредности заштићеног подручја кроз учешће на сајмовима,
научним и стручним скуповима, у пројектима, стручним институцијама,
невладиним организацијама, разним волонтерским акцијама и др.
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И

За спровођење циљева и активности предвиђених основном делатношћу
управљача заштићеног подручја потребна су следећа документа:
1. План управљања заштићеним подручјем „Звездарска шума“, споменик
природе за период 2014-2023, донет на Надзорном одбору ЈКП „Зеленило
Београд“, јавно презентован, са сагласношћу надлежног органа јединице
локалне самоуправе по претходно прибављеном мишљењу завода;
2. Измене и допуне основе газдовања шумама за газдинску јединицу
„Звездара“ (2008-2017), Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд“,
Београд, 2014;
3. Генерални план Београда 2021;
4. Регионални просторни план административног подручја Београда;
5. План детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара-општина
Звездара;
6. Годишњи Програми управљања у наредном периоду донети од стране
управљача и добијених сагласности од надлежног органа јединице локалне
самоуправе;
7. Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, акт који доноси
управљач уз сагласност организационе јединице надлежне за заштиту
животне средине града Београда;
8. Остали програми.
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СА КОРИСНИЦИМА

Основа управљања, у заједничком интересу свих корисника, јесте изградња
дијалога са широким кругом заинтересованих учесника. То значи да ће ЈКП
„Зеленило Београд“, као управљач, настојати да оствари сарадњу са
заинтересованим странама за простор Звездарске шуме, локалном самоуправом
(општинском и градском), стручним институцијама и другим корисницима
споменика природе „Звездарска шума“ и то ће бити приоритет и у наредном
планском периоду. Успешна заштита и очување Звездарске шуме, се не може
замислити без активног рада управљача и сагледавања адекватних могућности
мудрог и одрживог коришћења природних ресурса усмерених ка интересима
самог природног добра али и локалне заједнице.
Студијом заштите Звездарске шуме направљена је листа заинтересованих
јавности за простор Звездарске шуме и анализа еколошке свести са аспекта
очувања заштићеног подручја и на основу тога и SWOT анализа ситуације у циљу
сагледавања факора за постављање реалног програма управљања природним
добром. У складу са концептом одрживог развоја града, а у смеру добре праксе
управљања заштитом подручја, а на основу препорука из студије заштите
неопходно је:
1. Развијати концепт управљања и заштите природног добара као основе за
обезбеђење еколошког статуса општине;
2. Омогућити услове за праворемено информисање и учешће локалне заједнице у
процесу управљања, заштите и развоја подручја;
3. Развијати сарадњу на релацији: управљач - локалне власти – удружења становништво;
4. Системски и координисано радити на подизању свести јавности о потреби
очувања Звездарске шуме и мудрог коришћења њених ресурса и то
ангажовањем постојеће медијске мреже, капацитета локалне самоуправе и
невладиниог сектора, као и интерперсоналном комуникацијом развијати моделе
перманентног информисања становника целог подручја о новинама,
програмима и могућностима учешћа у развоју и управљању природним добром;
5. Реализовати програме образовања и обуке одређених циљних група како би
стекли неопходне вештине и знања потребне за укључивање у развојне
програме подручја;
6. Спровести програме обуке кадрова управљача који ће радити на спровођењу
планова и програма заштите и развоја природног добра Звездарска шума;
7. Формирати рекреативне стазе у природном добру тако да имају одлике
"образовних еко стазa", тј. стазе које ће водити до и кроз заштићено природно

ЈКП „Зеленило Београд“, 2014.

План управљања заштићеним подручјем „Звездарска шума“

2014-2023

63

добро. При том постављањем информативних табли потребно је пружити
посетиоцима чињенице о вредностима које могу успут видети и упутити их у
правила понашања;
8. Промовисати и презентовати природне вредности, културно наслеђе и
традициjу подручја;
9. Пратити и контролисати рад невладиних организација у смислу спровођења
различитих активности.
Градска општина Звездара организује самостално и у сарадњи са еколошким
удружењима и звездарским школама периодичне акције чишћања шуме. Такође,
планира читав низ програма и активности који би могли да се реализују
самостално или са управљачем и другим заинтересованим субјектима у наредном
периоду као што су:
- ликовни и литерарни конкурси на тему екологије,
- израда и постављање кућица за птице,
- програми оријентиринга и сналажљивости у природи,
- еколошке и едукативне радионице за предшколце, основце и средњошколце,
- крос и друга спортска такмичења у природи,
- извођење позоришних представа и других садржаја на тему екологије са циљем
подизања еколошке свести код деце и грађана (представа „Расти здраво, то је оно
право“ и „Веселе Веце“ у извођењу позоришта „Пан театар“),
- интерактивне радионице под називом „Наука је забавна” уз коришћење
рециклажног материјала,
- програм „Сналажљиви у природи“ који реализује Одред извиђача НХ“Миодраг
Миловановић Луне“,
- предавања о лековитом биљу „Скривена блага природе-лековито биље“ и здравим
начинима конзервирања хране „Зимници у сусрет“,
- еколошки маскенбал,
- радионице израде накита од рециклажног материјала за основце и средњошколце,
- креативне радионице „Свемир на длану“ (посета Астрономској опсерваторији и
израда соларног система, телескопа, ракета.. уз употребу оловака, бојица и
рециклажног папира), Мала школа архитектуре "Звездани град" (на деци близак
начин, кроз игру ствара се „умањени град“ - макета од различитих материјала и
боја која помаже да простор и окружење посматрају кроз лично искуство, да
развијају критичко мишљење, истражују облике, њихове међусобне односе и
сагледавају целину),
- инклузивне креативне радионице у сарадњи са Удружењем за помоћ особама са
сметњама у развоју „Наша деца“: „Од хобија до опредељења ”; дизајнерска
радионица „Идеја“; сликарска радионица „Реч сликана срцем“; керамичка
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радионица „Уникат“; еколошка радионица „Еко поруке“, радионица кожне
галантерије „Привезак“; декупаж радионица „Старо за ново“; радионица за мале
креативце „Почетак“; радионица за старије суграђане „Треће доба“ и др.
- програм „Звездарски фото сафари“ еколошког удружења „Шумска вила“,
- акција сузбијања амброзије на ободним деловима Звездарске шуме уз учешће
грађана Звездаре.
Природа, њене лепоте, тајне и потреба за њеним очувањем не може и не сме
бити теорија, већ начин живљења, са јасном одговорношћу сваког младог човека.
Заштићено подручје „Звездарска шума“, пружа огромне могућности младим
људима да се упознају са тим. Годишњим програмима управљања заштићеног
подручја планираће се и конкретни облици сарадње са свим друштвеним
организацијама и другим правним и физичким лицима.
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ЈКП „Зеленило Београд“, управљач заштићеног подручја „Звездарска
шума“, доноси План управљања заштићеним подручјем „Звездарска шума“,
споменик природе, за период 2014-2023. година који је конципиран према
захтевима које треба остварити сагласно Решењу о проглашењу заштићеног
подручја.
План управљања „Звездарском шумом“, споменик природе за период 20142023 операционализује се годишњим програмима управљања којима се детаљно
дефинишу задаци, радови и активности, материјално-финансијске и организационе
претпоставке њиховог извршења.
Планиране задатке можемо поделити по групама:
1. Трајни задаци су: чување заштићеног подручја; обезбеђење унутрашњег
реда на простору „Звездарске шуме“; обележавање граница заштићеног
подручја; континуирани мониторинг природних вредности; научноистраживачки и образовни рад; промоција и презентација вредности
споменика природе „Звездарска шума“.
2. Хитни задаци су: актуелизација катастарског стања због различитих облика
својине појединих парцела са разграничењем на терену; опремање чуварске
службе.
3. Приоритетни задаци су: доношење прописане планске и програмске
документације
уз
усаглашавање
са
постојећом;
евидентирање
угрожавајућих фактора, дефинисање мера за њихово ублажавање и
отклањање; почетак рада на заснивању базе података о постојећем стању
екосистема и постојећим видовима коришћења; успостављање сарадње са
локалним самоуправама, корисницима заштићеног подручја, научним и
стручним институцијама и свим заинтересованим друштвеним субјектима.
4. Одложени задаци су они који ће се извршавати у периоду после 2017.
године, а који се односе на просторно-планско уређење заштићеног
подручја; успостављање еколошке мреже итд.
План управљања „Звездарском шумом“, споменик природе, конципиран је
по видовима радова који би се могли груписати у групе и то:
1. Израда планских докумената и аката:
• План управљања заштићеним подручјем „Звездарска шума“ (субјект:
управљач; динамика: 2014. година и у 2023. за наредни средњорочни
период);
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• Годишњи програм управљања споменика природе „Звездарска шума“
(субјект: управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15.
децембра текуће године за наредну годину уз обавезу достављања
надлежној јединици локалне самоуправе на давање сагласности);
• Извештај о остваривању годишњег програма управљања заштићеним
подручјем „Звездарска шума“ (субјект: управљач; динамика: сваке
године се ради и то до 15. децембра текуће године за наредну годину
уз обавезу достављања надлежној јединици локалне самоуправе);
• Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби (субјект:
управљач; динамика: 2014. година уз обавезу доставе надлежној
јединици локалне самоуправе на давање сагласности);
• Одлука о накнадама за коришћење природних вредности и услуга
споменика природе „Звездарска шума“ (субјект: управљач;
динамика: 2015. година уз обавезу доставе надлежној јединици
локалне самоуправе на давање сагласности) ;
• Годишњи оперативни планови газдовања шумама, на основу Измена
и допуна основа газдовања шумама за Г. Ј. „Звездара“ (субјект:
управљач);
• Израда нове Посебне основе за газдовање шумама (2018-2027) за
наредни средњорочни период уз обавезу доставе на давање
сагласности Министарству пољопривреде и заштите животне
средине РС).
2. Обележавање споменика природе „Звездарска шума“
• Обележавање спољне границе споменика природе „Звездарска
шума“, постављање табли за обележавање и информативних табли
(субјект: управљач; динамика: 2014-2023. година).
3. Чување споменика природе „Звездарска шума“
• Организовање Службе заштите, унапређења, промовисања и
одрживог развоја заштићеног подручја и чуварске службе сагласно
Правилнику о условима које мора да испуњава управљач заштићеног
подручаја (субјект: управљач; динамика: 2014. година).
4. Уређење споменика природе „Звездарска шума“
• Реализација плана просторно-функционалног уређења заштићеног
подручја: постављање путоказа; израда и постављање рустик
мобилијара (клупе, гарнитуре за седење, клацкалице, љуљашке,
корпе за отпатке итд); уређење стаза; кошење траве и корова; радови
на гајењу и заштити шума (субјект: управљач; динамика: 2014-2023.
година).
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5. Популаризација и презентација споменика природе „Звездарска шума“
• Штампање флајера, лифлета, публикација, брошура и др.; израда
WEB презентације; израда информативног пункта итд. (субјект:
управљач; динамика: 2014-2023. година).
6. Пројекти и програми заштите, коришћења, презентације и одрживог
развоја споменика природе „Звездарска шума“.
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СРЕДСТВА
И
ДРУГЕ
МАТЕРИЈАЛНЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА
ПОДРУЧЈЕМ
И
НАЧИН
ЊИХОВОГ

Обзиром да се План управљања споменика природе „Звездарска шума“ ради
за период од десет година изузетно је тешко у овом тренутку предвидети трошкове
неопходне за извршење поверних послова управљања, као и пројекцију радова које
треба урадити сходно планираним циљевима уз процену потребних финансијских
средстава, а полазећи од садашњих јединичних трошкова.
Планом управљања „Звездарске шуме“, споменик природе, имајући у виду
значај заштићеног подручја, као и мере и активности које се морају спровести у
овом десетогодишњем периоду, планирано је финансирање на основу члана 69.
Закона о заштити природе. Неопходна средства за извршење послова заштите
обезбедиће се из:
•
•
•
•
•
•

средстава буџета јединице локалне самоуправе,
накнаде за коришћење заштићеног подручја,
прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним
подручјем,
средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у
области заштите природе,
донација, поклона и помоћи,
других извора у складу са законом.

План управљања спомеником природе „Звездарска шума“ спроводиће се
годишњим програмима који ће садржати послове и задатке који се непосредно
спроводе у текућој години, динамику извршења програмираних радова, послова и
задатака, као и неопходна финансијска средства потребна за реализацију
Годишњег програма управљања. На Годишњи програм управљања „Звездарска
шума“, споменик природе сагласност даје надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
Поред обезбеђења финансијских средстава за реализацију Плана управљања
заштићеним подручјем „Звездарска шума“ неопходно је да:
•

Управљач организује Службу заштите, унапређења, промовисања и
одрживог развоја заштићених природних добара сагласно Правилнику о
условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја („Службени
гласник РС“, број 85/2009).

•

Управљач организује Чуварску службу сагласно Правилнику о условима
које мора да испуњава управљач заштићеног подручја („Службени гласник
РС“, број 85/2009), Решењу о проглашењу заштићеног подручја „Звездарска
шума“ („Службени лист града Београда“, број 57/I), Правилнику о
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унутрашњем реду и чуварској служби заштићеног природног добра
„Звездарска шума“, споменик природе.
•

Управљач донесе управљачка документа (План управљања, Програм
управљања, Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби и др.) и на
исте добије сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.

•

Управљач оствари сарадњу са свим корисницима на заштићеном подручју,
локалном
самоуправом,
невладиним
организацијама
и
другим
институцијама у области заштите, унапређења, промовисања и одрживог
развоја споменика природе „Звездарска шума“.

•

Програме и пројекте из области заштите, унапређења, просторнофункционалног планирања, промовисања и одрживог развоја споменика
природе „Звездарска шума“ заједнички ће радити управљач, Завод за
заштиту природе Србије, Секретаријат за заштиту животне средине града
Београда, као и локална самоуправа и невладине организације.
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12. ПРИЛОЗИ

Прилог број 1: Препис листова непокретности за К. О. Звездара
Прилог број 2: Преглед врста заступљених на подручју Звездарске шуме
Прилог број 3: Приказ репрезентативно одабраних биотопа на подручју
Зведарске шуме
Прилог број 4: Карта намена шума
Прилог број 5: Списак птица забележених на простору Звездарске шуме
Прилог број 6: Предлог просторно – функционалног уређења споменика
природе „Звездарска шума“
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Прилог број 1: Препис листова непокретности за К. О. Звездара
Број катастарске
парцеле
2216/1
део
2216/2
део
413/1
део
2247
2246
2265/1
део
2253/4
2250
2275/2
2275/3
2275/1
2258
3722
део
3724
део
3662
3663/1

18 56 09
00 03 78
00 25 16
01 47 01
02 49 70
00 34 61
00 13 80
02 80 97
00 24 67
00 03 74
04 28 11
09 79 02
00 23 80
00 06 02
01 82 67
02 72 80

3712/3

00 03 24

3712/1

00 03 40

3714

00 04
00***

3710
3727
2253/3
2253/5
2252
4566/1
2218/1
2274/1
Укупно

18 57 35
00 08 57
00 05 91
00 11 27
09 32 88
00 04 95
06 25 28
00 69 39
80 58 19

део
део

део
део

cca

Површина
(ha a m²)

Катастарска
општина
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара

Облик својине

Корисник

нема података

1, 2, 9, 3
1, 8, 9
3
2, 1
1
3
2
1
1
1
1
7, 3, 1, 5, 2
3
3
1
1
Даутовић
Душанка
9
нема података

заједничка
државно
државно
државно
одређен удео
државно
заједнички
државно

2, 4, 5, 1, 9
3
3
4
3, 5, 6
3
9, 1, 10
1

заједничка
заједничка
државно
државно
државно
државно
државно
државно
државно
државно
државно
заједничка
државно
државно
државно
државно
приватно
приватно

Режим
заштите
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен
III степен

Прилог – Препис листова непокретности за К.О. Звездара
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Прилог број 2: Преглед врста заступљених на подручју Звездарске шуме
Преглед врста заступљених на подручју Звездарске шуме
Фамилија

Латински назив

Народни назив

Број

Aceraceae

Acer negundo

калифорнијски негундовац

1

Acer campestre

клен

2

Acer negundo

пајасен

3

Acer platanoides

млеч

4

Acer pseudoplatanus

горски јавор

5

Acer sacharinum

сребрнолисни јавор

6

Apiaceae

Daucus carota

дивља шаргарепа

7

Araliaceae

Hedera helix

бршљан

8

Asteraceae

Ambrosia artemisiifolia

амброзија

9

Arctium lappa

чичак

10

Artemisia absinthium

пелин

11

Artemisia annua

пелинђул, ђул

12

Artemisia vulgaris

комоника

13

Bidens tripartita

козји рогови

14

Carduus acanthoides

стричак

15

Centaurea scabiosa

козја брада

16

Cichorium intybus

водопија, цикорија

17

Cirsium arvense

паламида

18

Erigeron annuus

красолика

19

Eupatorium cannabinum

устук. дивљика

20

Lactuca muralis

салата, хајдучко зеље

21

Lactuca serriola

шумска салата

22

Onopordum acanthium

магарећи чкаљ

23

Solidago gigantea

24

Taraxacum officinale

маслачак

25

Tripleurospermum inodorum

рада

26

Alnus glutinosa

црна јова

27

Betula pendula

обична бреза

28

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides

каталпа, тробовник

29

Boraginaceae

Anchusa officinalis

воловски језик

30

Betulaceae

Brassicaceae

Capsella bursapastoris

тарчужак

31

Lepidium draba

гроница

32

Cannabaceae

Humulus lupulus

хмељ

33

Caprifoliaceae

Lonicera xylosteum

црвено пасје грожђе

34

Sambucus nigra

зова, базга

35

Symphoricarpos albus

бисерак, снежак амерички

36

Silene vulgaris

пуцавац

37

Stellaria media

мишјакиња, мишје уво

38

Caryophyllaceae
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Фамилија

Латински назив

Народни назив

Chenopodiaceae

Atriplex prostrata

лобода

39

Chenopodium album

пепељуша

40

Calystegia sepium

дивљи ладолеж

41

Convolvulus arvensis

попонац

42

Cornus mas

дрењина

43

Cornus sanguinea

свиб

44

Carpinus betulus

обични граб

45

Carpinus orientalis

грабић

46

Convolvulaceae
Cornaceae
Corylaceae

Број

Corylus avellana

леска

47

Cucurbitaceae

Bryonia alba

дебелотиква

48

Fabaceae

Amorpha fruticosa

багремац

49

Gleditsia triacanthos

гледичија

50

Lathyrus tuberosus

црвени кртоласти граор

51

Medicago falcata

жута луцерка

52

Medicago lupulina

дуњица, дивља вија

53

Melilotus officinalis

кокотац

54

Fagaceae

Robinia pseudacacia

багрем

55

Securigera varia

ајчица

56

Sophora japonica

јапански багрен

57

Trifolium hybridum

шведска детелина

58

Trifolium pratense

крављача

59

Trifolium repens

пузача

60

Vicia cracca

граорица

61

Quercus petraea

китњак

62

Quercus robur

лужњак

63

Hippocastanaceae

Aesculus hippocastanum

дивљи кестен

64

Hydrangeaceae

Philadelphus coronarius

Hypericaceae

Hypericum perforatum

кантарион

Juglandaceae

Juglans regia

орах

67

Lamiaceae

Ballota nigra

модри тетрљан

68

Lamium maculatum

мртва коприва

69

Lamium galeobdolon

жута мртва коприва

70

Broussonetia papyrifera

дудовац

72

Maclura pomifera

маклура

73

Morus alba

бели дуд

74

Fraxinus americana

амерички јасен

75

Fraxinus angustifolia

пољски јасен

76

Fraxinus excelsior

бели јасен

77

Fraxinus ornus

црни јасен

78

Fraxinus pennsylvanica

Пенсилвански јасен

79

65

71

Stachys annua
Moraceae

Oleaceae

66
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Латински назив

Народни назив

Ligustrum vulgare

калина

80

Syringa vulgaris

јоргован

81

Pinus nigra

црни бор

82

Pinus sylvestris

бели бор

83

Pinus wallichiana

хималајски боровац

84

Pseudotsuga menziesii

псеудотсуга, дуглазија

85

Plantago major

женска боквица

86

Plantago media

средња боквица, трипутац

87

Platanaceae

Platanus acerifolia

јаворолисни платан

88

Poaceae

Aegilops cylindrica

дрхтава

89

Arrhenatherum elatius

француска трава

90

Brachypodium sylvaticum

пасјача

91

Bromus sterilis

оштра власуља

92

Cynodon dactylon

зубача

93

Dactylis glomerata

јежевица

94

Elymus repens

пиревина

95

Pinaceae

Plantaginaceae

Број

Hordeum murinum

попино прасе

96

Lolium perenne

енглеска трава, утринац

97

Melica transsilvanica

98

Phalaris arundinacea

токовица

Poa annua

ливадарка

100

Poa trivialis

обична ливадарка

101

Setaria verticillata

крпигуз

102

Setaria viridis

мухар, оштрика

103

Sorghum halepense

коштан

104

Polygonum aviculare

троскот

105

Rumex crispus

штавељ, бљуштур

106

Ranunculaceae

Clematis vitalba

павит

107

Rosaceae

Crataegus monogyna

глог

108

Crataegus pentagyna

петостубичасти глог

109

Geum urbanum

зечија стопа

110

Prunus avium

трешња

111

Polygonaceae

Rubiaceae
Salicaceae

99

Prunus cerasifera

џанарика

112

Prunus cerasus

вишња

113

Prunus fruticosa

степска вишња

114

Prunus spinosa

трњина

115

Pyrus pyraster

дивља крушка

116

Rubus caesius

купина

117

Asperula odorata

лазаркиња

118

Galium mollugo

броћика

119

Populus alba

бела топола

120
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Латински назив

Народни назив

Број

Populus deltoides

америчка црна топола

121

Salix fragilis

крта врба

122

Digitalis lanata

бесниче

123

Linaria genistifolia

ланилист

124

Simaroubaceae

Ailanthus altissima

пајасен, кисело дрво

125

Solanaceae

Physalis alkekengi

љоскавац

126

Solanum dulcamara

разводник, пасквица

127

Tilia americana

америчка липа

128

Tilia cordata

позна, ситнолисна липа

129

Tilia platyphyllos

крупнолисна липа

130

Tilia tomentosa

бела, сребрна липа

131

Ulmus glabra

горски брест

132

Ulmus laevis

бели брест

133

Ulmus minor

ситнолисни брест

134

Urticaceae

Parietaria officinalis

виошница

135

Verbenaceae

Verbena officinalis

врбена, љутовница

136

Scrophulariaceae

Tiliaceae

Ulmaceae
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Прилог број 3: Приказ репрезентативно одабраних биотопа на подручју
Зведарске шуме
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СЗ

BONN

Кобац

BERN

Accipiter nisus

Домаћи назив

ETS

1

Латински назив

SPEC

Редни
број

Правилник
заштита врста

Прилог број 5: Списак птица забележених на простору Звездарске шуме

Non‐SPEC

S

II

II

2

Buteo buteo

Мишар

СЗ

Non‐SPEC

S

II

II

3

Falco tinnunculus

Ветрушка

СЗ

SPEC 3

D

II

II

4

Columba palumbus

Голуб гриваш

З

Non‐SPEC

S

5

Streptopelia decaocto

Гугутка

З

Non‐SPEC

S

III

6

Streptopelia turtur

Грлица

З

SPEC 3

D

III

7

Cuculus canorus

Кукавица

СЗ

Non‐SPEC

S

III

8

Otus scops

Ћук

СЗ

SPEC 2

H

II

9

Strix aluco

Шумска сова

СЗ

Non‐SPEC

S

II

10

Asio otus

Утина

СЗ

Non‐SPEC

S

II

11

Apus apus

Обична чиопа

СЗ

Non‐SPEC

S

III

12

Picus viridis

Зелена жуна

СЗ

SPEC 2

H

II

13

Dendrocopos major

Велики детлић

СЗ

Non‐SPEC

S

II

14

Delichon urbica

Градска ласта

СЗ

SPEC 3

D

II

15

Lullula arborea

Шумска шева

СЗ

SPEC 2

D

II

16

Motacilla alba

Бела плиска

СЗ

Non‐SPEC

S

II

17

Troglodytes troglodytes

Царић

СЗ

Non‐SPEC

S

II

18

Erithacus rubecula

Црвендаћ

СЗ

Non‐SPEC

S

II

II

19

Luscinia megarhynchos

Мали славуј

СЗ

Non‐SPEC

S

II

II

20

Phoenicurus ochruros

Црна црвенрепка

СЗ

Non‐SPEC

S

II

II

21

Phoenicurus phoenicurus

Вртна црвенрепка

СЗ

SPEC 2

H

II

II

22

Turdus merula

Кос

СЗ

Non‐SPEC

S

III

II

23

Turdus philomelos

Дрозд певач

СЗ

Non‐SPEC

S

III

II

24

Sylvia communis

Обична грмуша

СЗ

Non‐SPEC

S

II

II

25

Sylvia atricapilla

Црноглава грмуша

СЗ

Non‐SPEC

S

II

II

26

Phylloscopus collybita

Обичан звиждак

СЗ

Non‐SPEC

S

II

II

27

Aegithalos caudatus

Дугорепа сеница

СЗ

Non‐SPEC

S

III

28

Parus palustris

Сива сеница

СЗ

SPEC 3

D

II

29

Parus caeruleus

Плава сеница

СЗ

Non‐SPEC

S

II

30

Sitta europaea

Бргљез

СЗ

Non‐SPEC

S

II

31

Certhia brachydactyla

Дугокљуни пузић

СЗ

Non‐SPEC

S

II

32

Oriolus oriolus

Вуга

СЗ

Non‐SPEC

S

II

33

Lanius collurio

Руси сврачак

СЗ

SPEC 3

H

II

34

Garrulus glandarius

Сојка

З

Non‐SPEC

S

35

Pica pica

Сврака

З

Non‐SPEC

S

36

Corvus monedula

Чавка

З

Non‐SPEC

S

37

Corvus frugilegus

Гачац

З

Non‐SPEC

S
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II

Non‐SPEC

S

Corvus corone

Сива врана

39

Sturnus vulgaris

Чворак

З

SPEC 3

D

40

Passer domesticus

Врабац покућар

З

SPEC 3

D

41

Passer montanus

Пољски врабац

З

SPEC 3

D

III

42

Fringilla coelebs

Зеба

СЗ

Non‐SPEC

S

III

43

Serinus serinus

Жутарица

СЗ

Non‐SPEC

S

II

44

Carduelis chloris

Зелентарка

СЗ

Non‐SPEC

S

II

45

Carduelis carduelis

Штиглић

СЗ

Non‐SPEC

S

II

46

Coccothraustes coccothraustes

Батокљун

СЗ

Non‐SPEC

S

II

47

Emberiza cirlus

Црногрла стрнадица

СЗ

Non‐SPEC

S

II

48

Emberiza citrinella

Стрнадица жутовољка

СЗ

Non‐SPEC

S

II
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BONN

З

BERN

Домаћи назив

ETS

38

Латински назив

SPEC

Редни
број

2014-2023

Правилник
заштита врста

План управљања заштићеним подручјем „Звездарска шума“

Легенда:
Правилник – заштита врста‐ врсте заштићене Правилником о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива; СЗ – строго заштићене врсте; З –
заштићене врсте; SPEC – европске потребе заштите, објашњена категорија у тексту; ETS – европски
статус угрожености, објашњење категорија у тексту; BERN – врсте заштићене Конвенцијом о заштити
европске дивље флоре и фауне и њихових станишта, објашњење категорија у тексту; BONN – врсте
заштићене Конвенцијом о заштити миграторних врста дивљих животиња, објашњење категорија у
тексту.
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Прилог број 6: Предлог просторно – функционалног уређења споменика природе
„Звездарска шума“

Предлог просторно-функционалног уређења заштићеног подручја
„Звездарска шума“
У оквиру граница заштићеног подручја, према нацрту Плана детаљне
регулације за простор Звездарске шуме, налазе се следеће зоне:
¾
¾
¾
¾

ЗОНА 1 - ЗОНА АКТИВНОГ И ПАСИВНОГ ОДМОРА
ЗОНА 2 - ЗОНА АКТИВНЕ И ПАСИВНЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
ЗОНА 3 - ЗОНА ЗАШТИТЕ
ЗОНА 4 - ЗОНА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СА ДОДАТНИМ
САДРЖАЈИМА

ЗОНА 1 - ЗОНА АКТИВНОГ И ПАСИВНОГ ОДМОРА
ЗОНА 1-1
Зелена површина ове зоне са уређењем и шумско узгојним мерама треба да
буде ближа парковском уређењу слободног пејзажног типа. Доминантна категорија
зеленила представља уређене, делимично отворене травне површине намењене
првенствено пасивном одмору и неким видовима активне рекреације (боћање, шах,
багминтон, фризби, крос и др.).
Конфигурација благо заталасаног терена тзв. Звездарског платоа са
највишом котом 248 мнм и просечним падом терена 5-6 % у правцу северо-запад са
парковски уређеном групацијом стабала омогућава да се отворене осунчане
површине смењују са развијеним сеновитим земљиштем. Оваква слика несумњиво
оставља позитиван и опуштајући утисак на све категорије корисника.
Просторне могућности и конфигурација терена омогућава постављање
широког спектра парковког мобилијара и малих вртно-архитектонских објеката
које се изгледом и димензијама морају уклопити ненаметљиво у простор. Као
садржаје ове зоне могу се предвидети постављање следећих елемената:
•
•

•
•
•

Отворене рустик гарнитуре за седење са столом
(са и без шаховске табле)
Мање вртно - архитектонске елементе типа:
- вртна кућица – надстрешница
- сојеница
- дрвени висећи равнотежни мостић
Појединачне клупе са и без наслона
Ограђена излетничка ложишта
Заштита зелених површина дрвеним баријерама
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Садржаји, количина и диспозиција елемената у оквиру ове зоне морају бити
тако постављени да растојања између њих омогуће одмор у тишини природног
окружења, као примарне намене овог простора.

Посебну пажњу потребно је посветити изради опреме и мобилијара који
морају бити од еколошки прихватљивих материјала у складу са карактером
заштићеног природног добра. С тим у вези акценат опреме и застора треба дати на
употреби следећих материјала:
•
•
•

природним материјалима (дрво, необрађена и обрађена дрвена грађа, камен,
трска),
изведеним производима природних материјала (малч, дробина, шљунак,
ризла, песак),
рециклираним и биоразградивим материјалима.
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Боја и заштита инпрегнацијом свих дрвених елемената опреме мора
садржати све потребне сертификате и потвде о погодности за употребу у природим
екосистемима са позитивним карактеристикама о безбедности по околину.
Металне делове свести на неопходни минимум и употребу ограничити само на
склопове веза и делова који трпе највеће оптерећење, ради повећања трајности.
Пошто је у овој зони прилаз ватрогасним возилима омогућен са свих страна,
потребно је предвидети изградњу одређеног броја ограђених камених ложишта
излетничког типа. Уз постојећу камену чесма при огради Астрономске
опсерваторије која се снабдева пијаћом водом из јавне дистрибутивне мреже,
потребно је уредити мањи плато са клупама за седење.
Пешачке комуникације у оквиру ове зоне треба обрадити у карактеру
шумских стаза са засторима од земље, малча, дробине или оставити у природном
облику ( утабана земља).
Терен за боћање који постоји потребно је одржавати у исправном стању, а
уз стазу предвидети и постављање адекватног броја пратећих садржаја (клупе,
корпе за отпатке, табла за уписивање резултата итд). Од реквизита за дечији узраст
могуће је постављање мањих појединачних елемената.
Површина зоне износи 2,8 ха.
ЗОНА 1-2
Намена и коришћење простора ове зоне је као и код зоне 1-1, са којом чини
просторну и визуелну целину и одређена је за активни и пасивни одмор са
акцентом на формирање већег дечијег комбинованог мултифункционалног
игралишта као допуна постојећем. Просторне могућности, терен са благо нагнутом
површином и присуством група високе вегетације лишћара и четинара омогућава
формирање игралишта површине 500 - 1000м2.
Практично само улица Вељка Дугошевића раздваја ове две зоне. С тим у
вези потребно је хоризонталном саобраћајном регулацијом ограничити брзину
кретања возила на 10 км, у делу улице од раскрснице са Волгином улицом до иза
дечијег одмаралишта Звездани гај. Овим решењем би се умногоме повећала
безбедност најмлађих корисника, а истовремено повезали садржаји поменутих зона
у јединствену целину што по намени и зонирању и јесу.
Стављањем Звездарске шуме под заштиту трећег степена евидентирано је
постојеће дечије игралиште површине око 300м2 намењено за узраст деце од 3-5
година. Застор овог игралишта чини ливена гума са реквизитима од метала и
пластике чију употребу је потребно ограничити само на ову локацију. Поправку,
замену делова или целих реквизита потребно је вршити водећи рачуна о
безбедности корисника.
Изграђене пешачке комуникације од асфалтних застора треба одржавати у
исправном стању, а потребне нове правце унутар ове зоне треба обрадити уз
употребу природних, водопропусних материјала који мање ремете водно ваздушни
и топлотни режим околине.
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Габарите новог дечијег игралишта већих димензија потребно је тачно
дефинисати кроз детаљна геодетска снимања постојећег стања и израдом Главног
пројекта. Намена игралишта је за децу узраста 5-12 година у циљу развоја психомоторних функција са акцентом на едукативни садржаје са подстицањем на
колективни рад, припадност заједници и игру и за извиђаче.
Оваква игралишта могу имати веома широк избор опреме који је практично
ограничен једино пројектанском идејом и креативношћу, наравно у оквирима
стандарда за дечија игралишта. Осим класичних елемената (клацкалица, љуљашки,
тобогана, вртешки) пожељно је постављање:
•
•
•
•
•
•
•
•

балансирајућих елемената,
разних врста мрежа, канапа за пењање, сајли за спуштање,
разних препрека, лавиринта и опреме за провлачење,
оивичених површина испуњених песком, малчом итд.,
дрвених осматрачница са или без крова,
дрвених мостића,
дрвених елемената за прескакање, спуштање итд.,
мање тзв. летње учионице на отвореном итд.
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Изглед опреме треба да подстакне креативност, размишљање, физичку
способност и колективни дух код корисника. Основна конструкција дечијег
игралишта мора бити од дрвених елемената (греда, талпи, летвица) обрађених и
необрађених, а челичним склоповима, везама, потребно је повећати век трајања и
стабилност целе конструкције. Све у вези материјала, завршне обраде и заштите
треба да буде у функцији безбедности корисника и испуњавању услова за очување
природних вредности заштићеног добра.
Уз Волгину и улицу Вељка Дугошевића предвидети допуну и постављање
нових дрвених баријера који ће спречити улазак возила и уништавање зелених
површина и пешачких стаза. На делу ове површине може бити мања надстрешница
- сеник површине до 20-25м2 за боравак и игру деце у лењим данима.
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Пошто је уз зону 3 (1-1) ово простор са највећим бројем корисника по
просторним мерилима и са временски најдужим задржавањима посетилаца и
близине водоводно-канализационе инфраструктуре, потребно је размотрити
могућност изградње мањег санитарног чвора. При пројектовању капацитета и
изгледу објекта потребно је да се он визуелно уклопи у амбијент.
Површина зоне износи 2,3 ха.
ЗОНА 1-3
Локација се налази у северо-западном делу градске парк-шуме Звездара са
излазом на Волгину улицу. Површина зоне износи око 0,85 ха са висинском котом
терена од 212 мнм до 215 мнм. Иако се просторно не налази у граници заштићеног
подручја, већ се непосредно наслања на исту, због постојећих капацитета предлаже
се њено повезивање са зоном заштићеног подручја.
На овој површини се налазе објекти сектора одржавања ЈКП „ЗеленилоБеоград“ са отвореним слободним површинама. Тренутно стање објеката и
инфраструктуре не омогућује организовање активног и пасивног одмора
корисника. Недостају адекватни санитарни објекти, објекти за одлагање алата,
ограђени простори за расути материјал и др.
Потребни су обимнији радови на довођењу површине у стање да може
служити у рекреативне сврхе. Ови радови подразумевају отварање прилаза из
Волгине улице и дислоцирање тренутних садржаја у оквиру просторних
могућности у циљу физичког раздвајања репрезентативног дела (ближе улазу из
Волгине улице) од управног, економског и складишног простора. Замену
дотрајалих привремених монтажних објеката функционалнијим и визуелно
подобнијим за парк-шуму.
На делу ове површине потребно је формирати дендро врт са већим бројем
врста дрвећа и шибља првенствено аутохтоне вегетације. Овде ће посетиоци моћи
да се упознају са разноликостима животних облика и богатсвом боја флорног
света. У оквиру врта предвидети постављање мањег павиљона дрвене конструкције
капацитета 15-20 посетилаца намењеног повременим тематским предавањима и
едукацији у циљу буђења свести о неопходности очувања животне средине.
Омогућиће се куповина изложеног асортимана, а одређеног дана у години (дан
планете, европски дан паркова, дан птица и дрвећа, дан шума, екологије итд.)
посетиоци сами могу посадити своју биљку на простору парк-шуме који одреде
стручна лица.
На другом делу ове зоне потребно је одредити оивичен простор за
постављање мањег броја дечијих дрвених реквизита (3-5 комада) на застору од
млевене коре, дрвета-малча за игру деце узраста 3-7 година. Површина за ову
намену износи око 200 м2 уз коју је потребно уградити и одрећени број клупа и
корпи.
Овако организовани садржаји уз адекватно опремање дечијим мобилијаром
не мора нужно бити у супротност са наменом зоне и тренутним начином
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За потребе организовања чуварско – лугарске службе пројектом предвидети
постављање мањег вртног објекта (до 80м2) са санитарним чвором и спремиштем
за основни алат. Изглед објекта треба да је уклопљен у простор парк-шуме а као
најприкладнији тип објекта је модел „брвнаре“.
ЗОНА 1-5
Налази се у југо-западном делу градске шуме са прилазима из Кордунске
улице и улице Лукијана Мушицког односно са нове шумске стазе ширине 4м.
Површина зоне износи 0,75ха са затвореним склопом великог степена покровности
и дрвенастом вегетацијом са падом терена у правцу северо-запад (висинска разлика
8м).
Са једне стране зона се граничи са стамбеним градским ткивом средње
густине становања, односно са друге стране портом будућег црквеног дворишта.
Близина градских саобраћајница и линија јавног градског превоза (аутобус бр.77,
тролебуси 40 и 41) чине повољну приступачност за краћи боравак посетилаца.
Након завршених шумских узгојних мера и извршених санитарних радова у
циљу отварања густог склопа са уклањањем подраста и сувих стабала кроз Главни
пројекат дечијег игралишта планирати простор за игру деце узраста 5 – 12 година.
Уз границу заштићеног природног добра ка стамбеној зони потребно је додатном
садњом високе вегетације појачати изолациони појас. У овој зони предвидети
постављањег мањег комбинованог дечијег игралишта дрвене конструкције
површине до 200м2 са следећим елементима типа:
•
•
•
•

куле са мостићем,
тобоганима, пењалицама, мрежама,
мање форме амфитеатра од дрвених облица, греда и томе слично,
разних врста препрека итд.

Планирана интерна комбинована пешачко-колска саобраћајница мора имати
режим изузећа из јавног саобраћаја, искључиво коришћена за кретања пешака
бициклиста и будуће трасе туристичког возила. Посебно треба обратити пажњу
приликом нивелације терена за формирање стазе, због веће денивелације терена до
Кордунске улице. Завршни хабајући слој треба бити од природних материја
камених коцки, калдрме, квадера итд., односно избећи употребу водонепропусног
асфалног застора.
Приликом изградње цркве инсистирати на уређењу порте са високим
степеном заштите постојеће квалитетне високе вегетације, као границу шумског
комплекса и урбаног ткива града.
Површина зоне износи 0,75 ха.
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ЗОНА 2 - ЗОНА АКТИВНЕ И ПАСИВНЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
Просторно највећа зона у оквиру заштићеног природног добра заузима
површину од 57,52ха, испресецана је јавним и интерним саобраћајницама,
стамбеним ткивим, узурпираним површинама нејасне намене чиме је једва
повезана у континуитет. Због све општег насртаја на слободно земљиште потребно
је целом линијом границе спречити даље „отимање“ и уситњавање површина
поготово затварањем ,,зелених коридора“ и губљење континуитета зелених масива.
Са становишта шумског фонда ово је свакако највреднија зона у оквиру шуме.
Очување шумског масива неопходно је у циљу одржавања и унапређења еколошке
функције Звездарске шуме. Ова површина омогућава првенствено одмор и
рекреацију коришћењем пешачких и трим стаза као основне опреме.
Газдовањем шумом и Плановима уређења у предходном периоду до
ступања на снагу режима заштите III категорије предвиђено је, а делимично и
прилагођен простор за миран одмор (на више локација у овој зони ) са чесмом,
пешачким стазама и неким облицима рекреације на отвореном (теретана). Ове
површине су са вишим степеном одржавања у односу на друге делове зона.
Ради што мањег притиска и нарушавања шумског система ове зоне,
наменом и зонирањем предвиђена је њихова ревитализација са допуном
парковског мобилијара и реквизита у првом плану.
Ван ових садржаја уводе се једино простори видковаца са визурама према
граду (208 мнм) изнад Научно технолошког парка Звездара и визуром преко
Дунава ка Банатској равници и насељу Мирјево, са звездарског гребена.

Планом детаљне регулације предвиђено је постављање видиковца на
простору поред угоститељског објекта, Врх Београда (240 мнм) што са земље због
висине зеленог масива није могуће сагледати. Као алтернативно решење треба
размотрити постављење визиторске куле, односно формирање мањег платоа на
доминантној коти (248 мнм) поред улаза у комплекс Астрономске опсерваторије.
У циљу основне намене у овој зони акценат треба дати на постављању
довољног броја следеће опреме:
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дрвених клупи са и без наслона,
корпи за отпаке,
појединачно размештених гарнитура за седење са столом,
информативних табли,
обележавање репрезентативних биљних врста,
заштита зелених површина (забрани, шлипери, ограде),
обележавање шетних стаза,
станица туристичког електричног возила,
постављање кућица за птице.

Посебним пројектом потребно је уредити трим стазе, односно стазе здравља
које су предвиђене у различитим дужинама и са различитим садржајима за вежбу
(станицама) који ће поред трчања додатно развити физичке способности
корисника.
ТРИМ СТАЗЕ
У Звездарској шуми Планом детаљне регулације шуме предвиђене су три
трим стазе у оквиру зоне 2. Након примене шумско узгојних мера овим Планом
управљања при трасирању трим стаза треба водити рачуна о висинским разликама
у рељефу терена, како би се интервенције у простору (ископи, насипи, шкарпе)
свеле на миниму. Овако обликовање стаза чини трчање мање заморним и
природнијим. Препоручене ширине стаза су 1,5м а њихова ширина у колико то
терен захтева може бити и коригована. Посебно треба водити рачуна при
трасирању стаза у зони заштите због опасности од покретања земљиша.
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Конструкцију застора трим стаза треба оивичити импрегнираним дрвеним
праговима, гредама, облицама (граничницима). Подкострукцију чини дренажни
слој од шљунка/туцаника, а завршни слој мешавина земље, песка и
малч/пиљевине. Стазу водити кружним током са распоредом трим станица на
отприлике сваких 50-100м (подлога станица треба бити иста као на самој стази).
На станицама распоредити справе за вежбање од дрвене грађе са препорученим
следећим садржајима:
• пањ
• паралелни балвани
• препоне
• клупе за трбушне мишиће
• косе мердевине
• коса греда
• вратило
• коса пречка
• хоризонтална греда
• разбој
• "цик-цак" балвани
Конструкцијом и израдом справа осигурати стабилност и безбедност
корисника, а материјалом трајност опреме (инпрегнирана здрава дрвена грађа). У
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циљу правилног извођења вежби здравља поред сваке справе поставити табле са
приказом вежби и бројем понављања. На самом старту/циљу поставити инфо
таблу, која садржи мапу стазе са трим станицама, основне податке о стази, упуство
за коришћење и мотивациону поруку за кориснике.
Орјентационе дужине трим стаза:
1. У северно-западном делу Звезарске шуме на трим стази дужине око 1000м,
изградити 7-10 трим станица са справама за вежбање.
2. У југо-западном делу Звезарске шуме на трим стаза дужине око 580 м,
изградити 5-7 трим станица са справама за вежбање.
3. У југо-источном делу Звездарске шуме трим стаза је дужине око 1480 м.
Поред тога предвидети и канте за смеће, клупе за одмор са и без наслона,
гарнитуре за седење са надстрешницом итд.
ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ
На простору испод Института Михајло Пупин у предходном периоду
постављена је теретана на отвореном са елементима у прилично хаотичном
распореду, недовољним бројем справа и пратећег мобилијара. Пошто у близини
постоји чесма са пијаћом водом и јавна расвета постојећа локација за ову намену се
задржава. Потребно је уз постојеће који испуњавају стандаде безбедности уградити
нове справе за развијање физичке снаге, укључујући и оне предвиђене деци и
особама са умањеним телсним могућностима. Као застор треба да преовлађује
малч, земља, песак итд.
Препоручени програм реквизита:
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Површина простора намењеног теретани на отвореном треба да износи око

250 м .
На свим улазима првог реда предвиђен је одређени број паркинг места, која
је потребно уредити коришћењем застора од ризле, пластичних растера или
геомрежа са обележавањем знака забране уласка возила у заштићено природно
добро, а физичким баријерама онемогућити улазак возила на зелене површине
нарочито уз стамбене објекте.

Шумске стазе трасирати тако да се испоштују правци највеће фреквенције
(утабане стазе) чему треба и застор прилагодити. Неопходно је постављање
информативне табле са планом и дужинама шетних стаза уз јасно обележавање
стаза и на терену према правилима и потребама Савеза извиђача.
У контактним зонама (границама заштите) у сарадњи са геодетском
службом потребно је јасно одвојити и обележити приватне поседе од заштићеног
природног добра шуме. Делове шуме који нису стављени под режим заштите III
степена потребно је третирати кроз нацрт Плана детаљне регулације за простор
Звездарске шуме као заштићен природни простор са специфичном улогом
заштитних шума и рекреативних подручја. Углавном уз линије саобраћајница
присутно је бацања отпада, нарочито уз Волгину улицу и улицу Драгослава
Срејовића, као и готово уз све стамбене објекте у контактном појасу са стамбеним
ткивом. Акцијама чишћења терена од нагомиланог депонованог отпада, у шта
треба дати јавни позив на учешће грађана и тиме покренути свест људи ка очувању
здраве животне средине.
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ЗОНА 3 - ЗОНА ЗАШТИТЕ
Зоне заштите налазе се у северо-источном делу шуме од од звездарског
гребена линијом Волгине улице ка насељима Карабурма и Миријево. Пошто
„Примарна је функција заштита земљишта од ерозије, те је у том смислу
неопходно и очувати у оптималним границама и стању. Забрањена је изградња
објеката, а планирана рекреација малог капацитета“. Како је у предходном периоду
изграђено мање дечије игралиште са комбинованим тереном за игру са лоптом
(кошарка, рукомет, одбојка) на локацији уз Рамску улицу, потебно је овај терен
само одржавати. Дечије угралиште (око250м2) допунити адекватним бројем нових
реквизита предложеног дизајна као за зону 2.
Акценат зоне дати на пасиван одмор уз краће задржавање на пунктовима за
миран одмор у природном амбијенту и историјску шетњу шумом. На простору
спомен обележја са прилазом степеницама из Оштрељске улице који чини
заравњен терен површине око 4ара потребно уредити површину са парковским
мобилијаром (клупе, корпе, мања надстрешница итд).
У зависности од финансиских могућности у даљем периоду предвидети и
постављање дрвеног амфитетра отвореног типа са уклапањем у просторне
могућности локације и конфигурацију терена .
Богата историја шуме може да се похвали и да је у 18. веку траса чувеног
Лаудановог шанца (касније Карађорђевог) пролазила управо овим простором. Уз
Волгину улицу у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе размотрити
постављање табле са историјатом Лаудановог шанца и репликом једног дела
фортификације.
Мало је познато да је врх Звездарске шуме коришћен и за једриличарске
летове. Наиме падина према Ћалијама и Дунаву код ресторана „Бели багрем“ је
1934. год служила за летове групе „девети“, а касније је то место означено као
летилиште за безмоторне летелице. Данас је могуће симболично приказати
историју безмоторних летова на овим просторима управо на месту видиковца код
ресторана „Белог багрема“.
Површина зоне износи 2,8 ха.
ЗОНА 4 - ЗОНА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СА ДОДАТНИМ
САДРЖАЈИМА
Астрономска опсерваторија
На делу зоне заштите III степена у периоду од 1929 -1931. године подигнута
је Астрономска опсерваторија коју чини комплекс објеката по пројекту чешког
аритекте Јана Добовог. Уређење парка око зграда изведено је у геометријском
стилу француских вртова са јасно истакнутим правцима кретања садњом дрвореда
четинара уз саобраћајне површине (пешачко-колске), које повезују садржаје.
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Простор парка Астономске опсерваторије простире се на око 9,3ха, од чега
је пројектом озелењавања 30-тих изведено на површини од 4,5 ха, а остали део је
препуштен шумскј састојини. Данашње стање које је знатно измењено у односу на
пројектовано омогућава да се зелене површине у наредном периоду повећаним
степеном одржавања и садњом неких елемената биљног материјала у једном делу
делимично врати првобитан изглед. То се првенствено мисли на партер испред
објеката централне зграде са библиотеком, а потом и око водоторња и великог и
малог рефрактора.
Ове мере подразумевају садњу у првом реду топијарних геометријских
форми, обликованих орезивањем уз садњу дрворедних стабала уз правце који нису
преживели предходни период. На улазу у Астрономску опсерваторију могуће је
формирање и цветних леја и ружичњака у зависности од степена одржавања.

Уз партерно уређење потребно је и поставити адекватан мобилијар који ће
на засторима од беле ризле ипак истаћи првобитно решење. Преостали део
слободних зелених површина треба третирати ближе шумском изгледу.
У перспективи уколико буде формиран Музеј астрономије на отвореном,
потребно је на слободним површинама Главним пројектом урадити и слободне
површине на адекватан начин примерен времену настанка опсерваторије.
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Дечје одмаралиште „ Звездани гај“
Одмаралиште „Звездани гај“ чини центар боравка и рекреације деце
школског и предшколског узраста површине од 2,4ха. Објекат се потпуно визуално
уклапа у амбијент шуме и његовим недавним реновирањем је доведен у пристојно
стање. Кружна пешачка стаза води кроз састојину претежно лишћарске вегетације
поред летње позорнице до отворених спортских површина. Површине на улазу у
комплекс су изведене планском садњом у репрезентативном стилу, са присуством
групација стабала четинарских врста.
Важан део шумског екосистема шуме Звездаре чини висока вегетацију у
склопу овог одмаралишта. Сем прилазног дела све остале зелене површине треба
гледати у склопу Зоне 2, у циљу очувања шумског масива. Спортске површине
чине два игралишта са чврстим засторима, од којих веће димензија 45м х 25м је
намењено за комбиноване спортове са лоптом (2 кошаркашка терена, мали фудбал,
тенис, рукомет). Мањи терен димензија 18 м х 9 м намењен одбојци је у знатно
лошијем стању.
Препоручено је постављање следећих садржаја:
•
•
•
•
•

мању летњу учионицу,
дечије игралиште за узраст деце 3-7 година,
поправку терена, стаза и платоа,
поправку летње позорнице,
постављање чесме са пијаћом водом,
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допуна парковског мобилијара.

Осавремењавањем спортских терена и справа за игру деце различитих
старосних група и површина за наставу на отвореном са пажљиво одабраном
вегетацијом има за циљ да повећа интересовање деце и родитеља за овај објекат.
Ангажовањем
забавно-едукативног особља
и организовањем дечијих
манифестација у току целе године вратило би значај одмаралишта какво је имало
средином осамдесетих.
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