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НА ТРАГУ НАСЛЕЂА ПРИРОДНЕ  
РАЗНОВРСНОСТИ 

Наш Београд има дугу и бурну историју, и веома богато природно наслеђе. Настао на ушћу Саве у Ду-
нав, траје али и мења своје становнике, изглед и величину још откако му је први пут историјски забеле-

жено име Сингидунум, око 300. године пре наше ере. Ширио се на рачун зеленог окружења и обилато ко-
ристио природна богатсва Шумадијске греде, запосевши њена брда и долине, али и делове Панонске равнице. 
Постао је важно међународно раскршће и један од најатрактивнијих градских предела европског континента. 

Београд је подручје високог биодиверзитета и богатог геонаслеђа, који су све угроженији повећа-
ним негативним деловањем нас – његових житеља, тако да брига о њиховом очувању постаје им-

ператив наше грађанске свести и савести и заједничке одговорности пред нашим потомцима. 

Овим Водичем ШКОЛА ЗА ОПСТАНАК жели да свима, почев од оних којих доносе политичке и струч-
не одлуке, па све до наших најмлађих суграђана, нагласи колико је важно да упознамо и заволи-

мо неизмерне природне вредности града у коме живимо, јер ћемо онда желети и умети да их чувамо. 

Потпуније информације о овом богатству нашег града, важном за живот и опстанак чове-
ка, о биолошкој и геолошкој разноврсности још нису довољно познате. Многи Београђа-

ни можда нису имали ни прилике да их запазе, да ближе упознају места на којима се налазе поје-
дине ретке врсте или важни записи еволуције Земље у стенама и минералима нашег окружења.  

ШКОЛА ЗА ОПСТАНАК приредила je овај водич да би Београђанима и њиховим гостима заинтересованим за 
биодиверзитет и геодиверзитет помогла да лакше пронађу и уоче неке од хиљада београдских биљака, 

животиња и станишта у којима расту, живе, трче, пливају, лете и певају. У њему се налазе четири карте Београда, 
на којима су ознаке места где корисници могу да нађу, уоче, посматрају и упознају:  

репрезентативне, ретке и занимљиве објекте, примерке и појаве гео-наслеђа у Београду, као и примере ње-•	
гове употребе у градитељству и уметности (Мапа 1);
градске и приградске паркове и парк-шуме, од којих су неке заштићене управо због свог биодиверзитета, •	
или се у њима налазе дрвета која су споменици природе (Мапа 2);
ретке и занимљиве примерке стабала – дрвећа које је већином у статусу заштићених споменика природе, •	
а налази се у јавним или приватним баштама, вртовима и парковима (зељасте биљке и печурке нису обух-
ваћене водичем) (Мапа 3);
различите врсте животиња које се крију, крећу се, путују водом и ваздухом, или се прос-•	
то одмарају. Највидљивије су птице, па их у водичу највише и има, више него риба које је теш-
ко видети у води, и више него сисара, гмизаваца и водоземаца. Инсекти су само овлаш укљу-
чени, иако их има на хиљаде врста, а одабране су само неке крупније и упадљивије врсте. 
Остали бескичмењаци (мекушци, зглавкари, црви итд) остављени су за неку другу прилику (Мапа 4). 

Водич који је пред вама, са мапама и најважнијим информацијама о значају природне разноврсности Београда 
(за сваки од објеката, примерака, врста или јединки дато је кратко објашњење са фотографијом, како би лак-

ше биле препознате), представља тек први корак на дугом и широком путу правог вредновања природне основе 
одрживог развоја и трајања београдског станишта. Нико од нас зато не може и не сме да остане равнодушан да 
ли ћемо их очувати, јер то је и питање опстанка живота на Земљи и Београда као важног средишта биодиверзи-
тета и геодиверзитета.
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У ПОТРАЗИ ЗА ГЕОДИВЕРЗИТЕТОМ  
БЕОГРАДА 
Између геодиверзитета и биодиверзитета постоји нераскидива веза, јер је наша планета у целини јединство 

свега живог и неживог што на њој постоји и функционише по природним законима. ШКОЛА ЗА ОПСТАНАК 
велику пажњу поклања презентацији објеката геонаслеђа и едукацији о њиховим вредностима, будући да је ге-
одиверзитет одсјај некадашњег и основа садашњег биодиверзитета и представља разноврсност геолошких и 
геоморфолошких феномена насталих дејством унутрашњих и спољашњих сила и процеса од настанка Земље. 
Обухвата и фосилне остатке флоре и фауне, разне врсте стена и минерала и све појаве и процесе, који докумен-
тују кључне фазе у еволуцији живог и неживог света и различитих периода геолошке историје наше планете. 
Богатство геодиверзитета зависи од врсте геолошких процеса, који се се догодили у одређеном времену и на 
одређеном простору.

Геолошка историја подарила је Београду богато геонаслеђе у виду записа у стенама из којих се може сазнати 
како је пре неколико стотина милиона година изгледао простор на коме је данас наша метропола. Геонаслеђе 

Београда представљају и колекције минерала, стена и фосила сакупљених по Србији и различитим деловима 
света. Брижљиво и са поносом чувају се у Природњачком Музеју, на Рударско-геолошком факултету и другим 
сродним инситуцијама. Важан део београдског геонаслеђа чине грађевине, које дају препознатљив печат архи-
тектури нашег града. За њихову градњу коришћен је камен из целе Србије, али и из других земаља.

На основу пронађених фосила у стенама, али и самих стена разноврсног састава, које се најчешће могу видети 
као изданци у дубоко усеченим јаругама, на обалама река и поред путева, сматра се да геолошка историја 

Београда сеже у време од пре 200 милиона година. Током мезозоика (пре 251 до 65 милиона година), неогена и 
постнеогена (од пре 23 милиона година, па до данас) десили су се веома сложени тектонски процеси. Најстарије 
стене на подручју Београда су из мезозоика (јура – од пре 206 до пре 144 милиона година, креда – од пре 146 до 
пре 65 милиона година). Магматске стене, серпентинисани перидотити, тектонским покретима испливали су са 
дубине од преко сто километара. У истом периоду на овим просторима стварале су се стене и у морима, а међу 
њима доминирају кречњаци који садрже и обиље фосила. Ове стене су темељ Београда, а на њима су потом та-
ложене млађе стене.

У палеогену (од пре 65 до пре 23 милиона година) поново је било копно, па зато и нема очуваних морских фо-
сила, али у неогену (од пре 23 милиона година) почиње дуг период постојања Панонског мора. После њего-

вог повлачења остале су велике наслаге седимената на читавом подручју Београда. То су глине, пескови, кон-
гломерати, кречњаци, који су богати разним фосилима, шкољкама, пужевима, алгама - сведоцима дуге историје 
настанка подручја нашег града. Геодиверзитету Београда припадају и седименти квартара (плеистоцена – од пре 
2,5 милиона до пре 12 хијада година, холоцена – од тада, па до данас): речно-језерски, лес, еолски пескови и де-
лувијалне творевине.

Осим стена и минерала, геонаслеђе Београда чине и различити облици рељефа. У рељефу просечне надморс-
ке висине од 132 метара, јасно се разликује шумадијско побрђе и широка Панонска равница. Захваљући 

Сави и Дунаву, у чијем загрљају лежи наш град, имамо београдско Подунавље и београдску и земунску Поса-
вину. У брдовитој београдској Посавини најинтересантнији је слив Топчидерске реке, усечен у „шумадијску гре-
ду“, која чини окосницу града. Издвајају се облици настали радом таласа Панонског мора и речном ерозијом. 
Посебно су занимљиви фосилни меандри (мртваје), који су претворени у обрадиво земљиште. Рељеф земунске 
Посавине је доста једноставнији. У дебелим лесним наслагама видљиви су облици рељефа настали радом река. 
У Београду се јавља и крашки рељеф. Простире се од Кошутњака и Жаркова на северу до Лисовића и Манића 
на југу. Од облика рељефа срећу се вртаче, локве (вртаче испуњене водом), слепе долине и ретки подземни 
крашки облици (пећине и јаме). Београдски карст се развио у кречњацима мале дебљине због чега је и угрожен. 
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БЕО-БИОДИВЕРЗИТЕТ: РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОГ СВЕТА БЕОГРАДА 
 
Ми смо саставни део природе и наша судбина је тесно повезана са биодиверзитетом, том огромном разноли-

кошћу животиња и биља, места на којима оне живе и расту, као и њихових животних средина, и то широм 
Света. Многи Београђани први додир са биодиверзитетом имају у граду – у башти, парку или на некој другој зе-
леној површини.

Град је жариште и место стапања и мешања биодиверзитета, он је и центар еволуције и адаптације. Београд је 
подручје високог биодиверзитета, зато што има остатке природних (велике и мале реке, шуме) и полуприрод-

них станишта (ливаде, поља), као и нарочито велику разноврсност различитих урбаних биотопа (стамбене зоне, 
баште, паркови, индустријске зоне, саобраћајнице, утрине). Уједно, он је и центар имиграције и центар увоза, на-
турализације и ширења егзотичних, понекад и инвазивних врста.

Та разноврсност и шаренило нису ни равномерно распоређени по Београду и околини, нити су присут-
ни или видљиви током свих месеци у години. Неке биљке као да нестану преко зиме, птице се отселе, а 

многе животиње некуд се завуку да преспавају хладно доба београдске године. Напротив, неке друге, се-
верне птице на пример, појављују се у Београду управо ујесен, а одлазе упролеће. Разнородно је и порек-
ло животиња и биља Београда. Неке врсте су староседеоци који, ушанчени у последњим оазама некадашњих 
природних предела, упорно одолевају непрестаним еколошким преображајима града. Насупрот њима су 
врсте које су донеcене из далека, буквално пресађене у београдску земљу, а родом су са необичних оба-
ла далеких континената. Неким биљкама и животињама је Град неочекивано понудио замену за станишта 
из којих су потекли – па тако београдски бетон и камен врве од пећинских и кањонских становника. Најви-
ше је међутим оних врста које су пионири, опортунисти и наметљивци, и које профитирају од нашег трапа-
вог баратања природном баштином. Зато, нажалост, биодиверзитет различитих градова постаје све сличнији. 

Београдски биод иверзитет је  ипак угрожен. 
Промене су суштинске, дубоке и одвијају се непрекидно. Када је основан Београд, заузимао је 

малу површину на стратешком положају стеновитог узвишења на ушћу Саве у Дунав. Био је опа-
сан зидовима и шанчевима, а унаоколо су били зелени, природни и мало измењени шумовити пре-
дели. Данас је обрнуто: стара тврђава, место где се простирао први Београд, претворено је у парк 
са шумским дрвећем. Унаоколо, докле око допире, шире се градске стамбене и индустријске зоне... 

Зато је добро да упознамо и разумемо биодиверзитет Београда, да га редовно посећујемо и уверавамо се да је 
добро чуван. Овај водич може да помогне у томе.
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геодиверзитет

ЛЕГЕНДА

насеље

пут

река

граница општине

зелене површине

Мапа 1:              
Геодиверзитет 
Београда
1.  Вишњица, општина Палилула

2.  Велико ратно острво, општина Земун

3.  Ракина бара, општина Чукарица

4.  Лесни профил Капела, општина Земун 

5.  Земунски лесни профил, општина Земун

6.  Вишњичка бања, општина Палилула

7.  Овчанска бања, општина Палилула

8.  Бубањ поток, општина Вожовац

9.  Тешића мајдан, општина Вожовац

10. Машин мајдан, општина Савски Венац

11. Велико село, општина Палилула

12. Миоценски спруд Калемегдан, општина Стари Град

13. Ташмајдански миоценски спруд, општина Палилула

14. Раковички поток, општина Вождовац

15. Топчидерска река, општине Савски Венац, Чукарица и Раковица

16. Савска падина, општина Савски Венац

17. Бели Поток, општина Вождовац 

18. Главна пошта, општина Палилула

19. Народна скупштина, општина Стари Град 

20. Дом Синдиката, Стари Град 

21. Маркова црква, општина Палилула 

22. Бранков мост, општина Стари Град  

23. Кнез Михаилова улица, општина Стари Град  

24. Споменик Победник, општина Стари Град 

25. Природњачки музеј, општина Врачар 

26. Звечара, општина Вождовац

27. Римски бунар, општина Стари Град 

28. Споменик незнаном јунаку, општина Вождовац

29. Шупља стена, општина Вождовац

30. Црвени брег, општина Вождовац 

31. Јадранско-подунавска банка, општина Врачар    

32. Земунски лагуми, општина Земун
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1. Вишњица Вишњица, клизиште у при-
обалном појасу Дунава. 

Нестабилно тле покреће се ус-
лед нагиба терена, подземних 
вода, недостатка вегетације, 
падавина или изградње обје-
ката.

3. Ракина БаРа

2. Велико Ратно остРВо

Геодиверзитет  
Београда

4. лесни пРофил капела

5.  Земунски лесни пРофил

6. Вишњичка Бања

7. оВчанска Бања

8. БуБањ поток

9. тешића мајдан

Овчанска бања, насеље 
Овча. Артерски бунар, 

дубине 200 метара, слане 
воде, која се сматра лекови-
тим, као и блато око бунара.

Тешића мајдан, насеље Ри-
пањ. На овом локалитету 

пронађене су магматске и се-
диментне стене из мезозоика 
(креда). Од стене керсантин је 
изграђено доста зграда и ули-
ца у Београду и околини.

Велико ратно острво, под заштиту је стављено 2005. године. 
Настало је у горњем плеистоцену као акумулативна творевина 

услед успора на ушћу Саве у Дунав. Острво је често мењало облик. 
Остала већа речна острва (аде) су: Ада Циганлија и Ада Међица 
на Сави, Ада Хуја, Форконтумац, Чакљанац, Штефанац, Вучје Аде 
(Доња и Горња Бељарица) на Дунаву.

Ракина бара, насеље Срем-
чица. Представља вртачу 

испуњену водом (локву) и 
један од преосталих облика 
крашког рељефа Београда.

Вишњичка бања, извор ми-
нералне воде богате сум-

пором са температуром од 
14 степени. Помаже у лечењу 
реуме, неуролошких, гинеко-
лошких и још неких болести. 
Према предањима, на том из-
вору лечио се и кнез Милош.

Земунски лесни профил, 
лесне наслаге потичу из 

плеистоцена (старији квар-
тар).

Бубањ поток, насеље Бели Поток, најстарије стене на територији 
Београда. Међу њима су посебно интересантни серпентинити 

и перидотити - вулканске стене океанске коре из мезозоика (јура).

Лесни профил Капела, на-
сеље Батајница. Велики 

лесни профили дужине неко-
лико километара настали су у 
плеистоцену.
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10. машин мајдан

Машин мајдан, налази се на улазу у Летњу позорницу у Топ-
чидеру, Булевар Војводе Мишића, заштићено природно 

добро. На локалитету су откривене типичне спрудне творевине 
доње креде (океански спруд), покривене плитководним приобал-
ским седиментима горње креде: конгломерати, глинци, пешчари 
и лапорци. У Београду се само на десној долинској страни Топ-
чидерске реке, преко стена ургонских кречњака, појављују пешча-
ри и калкаренити из апта (млађег одељка доње креде). Пронађени 
су и многобројни фосили: шкољке, различите врсте корала и др. 
До “Летње позорнице”, усечене у кречњак на месту некадашњег 
каменолома, долази се испод великог каменог моста.

11. Велико село

12. миоценски спРуд кале-
мегдан

Миоценски спруд Кале-
мегдан, налази се у ок-

виру Београдске тврђаве, ис-
под споменика Победнику, 
заштићено природно добро. 
Обухвата спрудне и субс-
прудне  у некадашњем Па-
нонском мору (средњи ми-
оцен). Локалитет је реткост, 
јер представља јединствени 
остатак медитеранског ста-

13. ташмајдански            ми-
оценски спРуд

Ташмајдански миоценски 
спруд, у Улици Илије Гара-

шанина 28, заштићено при-
родно добро. Представља 
спруд у некадашњем Панон-
ском мору (средњи миоцен). 
Изграђен је од кречњака 
баденске старости, који 
леже преко доњокредних 
ургонских кречњака. По 
литолошком саставу овај 
тип кречњака познат је као 
“лајтовац” или ташмајдански 
кречњак. Пронађено је дос-
та фосила: шкољке, пужеви, 
морски јежеви. Ташмајдан-
ске пећине и подземни ка-
нали састоје се из неколико 

дијума, најстаријег стадијума 
у историји Панонског мора. 
Калемегданско подземље 
сачињава сплет пећина и 
канала насталих природним 
путем, а касније промењених 
активношћу човека. Данас је 
овај простор највећим де-
лом искоришћен за клубове, 
пролазе, подруме, бунаре, 
кошаркашке свлачионице и 
музејске депое.

14. РакоВички поток

15. топчидеРска Река

целина. Прву чини природна 
пећина стара између шест 
и осам милиона година,  а 
другу простор, који је још у 
римском периоду био каме-
нолом. У трећем делу, за вре-
ме II светског рата налазила 
се тајна подземна Команда 
за југоисток Вермахтовог 
генерала Фон Лера. Из таш-
мајданских пећина некада 
је вађена и шалитра, која се 
користила за производњу 
барута. Сам назив састављен 
је од турских речи “таш” – ка-
мен и “мајдан” – рудник.

града, међу којима се посебно 
издвајају кречњаци са оста-
цима бројних бескичмењака 
(јура, креда) и групе седиме-
ната флиша (конгломерати 
пешчара и глина) каракте-
ристичног начина постанка 
(креда). 

16. саВска падина 

17. Бели поток

Бели поток, исталожене 
стене на обали језера 

Панон, које је било последња 
фаза у постојању Панонског 
акваторија.

Велико село, геолошки про-
фил из старије, језерске 

фазе у еволуцији Паратетиса - 
претходнице Панонског мора 
(старији миоцен).

Раковички поток, стене от-
кривене у изворишном 

делу потока представљају 
седименте настале на обали 
некадашњег Панонског мора 
(средњи миоцен).

Савска падина (Зелени Ве-
нац), откривене приобалс-

ке наслаге, настале у језерској 
фази Панон (горњи миоцен). 
Дуж читаве Карађорђеве ули-
це и у околини Калемегдана, 
на савској падини, налазе се 
многобројни лагуми. У њима 
су најчешће подруми повр-
шине од неколико стотина до 
хиљаду квадратних метара, 
који су се, због близине прис-
таништа, користили као скла-
дишта.

Топчидерска река, пред-
ставља изразиту морфо-

лошку целину на територији 
града Београда. Она са окол-
ним узвишењима чини део 
града са најрашчлањенијим 
рељефом. У долини су про-
нађени значајни  показатељи 
бурне геолошке историје Бео-
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18. глаВна пошта

19. наРодна скупштина 20. дом синдиката

Црква св. Марка у парку 
Ташмајдан грађена је у 

периоду 1931-1940. године на 
месту старе цркве из 1835. 
године, према плановима ар-
хитеката Петра и Бранка Кр-
стића. Обликована је у духу 
архитектуре српско-визан-
тијског стила. У јужном делу 
наоса налази се саркофаг са 
костима цара Душана. Једна 
од најбогатијих збирки срп-
ских икона 18. и 19. века чува 
се у овој цркви. Камен ко-
ришћен за изградњу је сиви 
пешчар из Белих вода код 
Крушевца и црвени пешчар 
из Грзе у источној Србији.

21. маРкоВа цРкВа

22. БРанкоВ мост

23. кнеЗ михаилоВа улица

Народна скупштина, здање 
на Тргу Николе Пашића, 

пројектовао је архитекта Јо-
ван Илкић. Градња палате 
започета је 1907. године, а 
камен-темељац положио је 
краљ Петар Први. Грађеви-
на је довршена тек 1936. го-
дине. Испред главног улаза 
постављена је 1939. године 
скулпторска група “Играли се 
коњи врани”, дело вајара Томе 
Росандића. За богату унутра-
шњу декорацију коришћене 
су различите врсте камена, а 
за градњу основе рипањски 
керсантин. 

Главна пошта, угао Улице Таковске и Булевара краља Алексан-
дра. Саграђена је 1935–1938. године по пројекту архитекте Јоси-

па Пичмана, али током радова дошло је до промена у спољном об-
ликовању тако да је је зграда добила фасаду од камена по пројекту 
Василија Андросова. Камен за градњу је гранодиорит са Борање.

Дом Синдиката, налази се 
на Тргу Николе Пашића. 

Саграђен је 1952. године по 
пројекту архитекте Б. Петри-
чића у духу социјалистичког 
реализма. Нема декоративних 
елемената. У овој згради је 
1957. године основана “Дво-
рана Дома синдиката”. Камен 
коришћен за изградњу је сиви 
пешчар из Белих вода код 
Крушевца.

Бранков мост, у продужетку Улице Бранкове. Мост је први пут 
саграђен 1934. године. Тада је био назван у част краља Алек-

сандра. Овај мост, преко кога је ишао и трамвај за Земун, миниран 
је 1941. године. На истом месту 1956. године саграђен је челични 
мост “Братство и јединство” без стубова. Декорацију репрезента-
тивног степеништа старог моста урадио је Иван Мештровић, по-
знати вајар и архитекта. Камен коришћен за њихову изградњу је 
сиви пешчар из Белих вода код Крушевца. Бранков мост назван је 
по Бранковој улици, која носи име песника Бранка Радичевића.

Кнез Михаилова улица, по-
знато шеталиште у центру 

града, спаја Теразије и Кале-
мегдан. Сматра се да је још 
у време Римљана овде био 
центар насеља Сингидунум. 
Спомен-обележје Кнез Ми-
хаилове улице налази се на 
средини овог шеталишта у об-
лику монолита од црног по-
лираног гранита, а сама ули-
ца је поплочана јабланичким 
габром. Законом је заштићена 
као стари градски споменич-
ки амбијент.
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24. споменик поБедник

Споменик Победник, на 
Калeмегдану, симбол Бе-

ограда, дело је вајара Ивана 
Мештровића, који је споме-
ник направио поводом обе-
лежавања  десетогодишњице 
пробоја Солунског фронта. 
Првобитно, требало је да “По-
бедник” буде постављен на 
Теразијама, преко пута хотела 
Москва, али због негодовања 
неких Београђана што је По-
бедник наг, градска управа је 
привремено склонила скулп-
туру. Касније, 1928. године, од-
лучено је да буде постављена 
на Калемегдану, изнад ушћа 
Саве у Дунав. Дорски стуб 
са канелурама, и коцкастим 
постољем,на коме стоји брон-
зани споменик, висок је 17 
метара, а изграђен је од пеш-
чара.

25. пРиРодњачки муЗеј

26. ЗВечаРа

Звечара, археолошко-ме-
талуршки локалитет на 

Авали из кога се вадила руда 
сребра.

27. Римски БунаР

29. шупља стена

30. цРВени БРег

31. јадРанско - подунаВска Банка

32. Земунски лагуми

28. споменик неЗнаном 
јунаку

Шупља стена на Авали 
један је од најстаријих 

рудника живе у Европи. Ру-
дарење на овом локалитету 
започето је на почетку гвоз-
деног доба, пре више од 3000 
година. Укупна дужина канала 
износи око 6000 метара.

Земунски лагуми, којих има 
преко 70, слични су онима 

дуж савске падине и углавном 
се користе као складишта или 
као јавна склоништа у случају 
потребе. Налазе се на Мухару, 
Ћуковцу, Калварији и протежу 
се до Бежанијске косе. 

Споменик незнаном јунаку, 
скулптора Ивана Мештро-

вића, подигнут на врху Авале, 
на месту порушеног града 
Жрнова. Саграђен је од црног 
јабланичког габра у периоду 
1934-1938. године. Бочно су 
постављене каријатиде, које 
симболизују почасну стражу.

Природњачки музеј, нала-
зи се у Улици Његошевој 

51, а Галерија на Малом Ка-
лемегдану. Место где се ex 
situ  чувају различите обли-
ци геодиверзитета из целог 
света. У геолошким збиркама 
Природњачког музеја чува се 
преко 500.000 музеолошки 
обрађених примерака стена, 
минерала и фосила. 

Римски бунар, на Калемегдану, настао је у првом веку нове 
ере. Бунар из периода римске владавине није сачуван, али 

су га касније обновили и користили Турци у 15. веку, а довршили 
Аустријанци у 18. веку. Римски бунар је дубок 2 и широк 3,5 метра. 
Ископан је у непропусним, карбонатно лапоровитим стенама, тако 
да вода није могла природним путем да дотиче, већ је довожена 
са стране. Озидан је опеком и местимично каменом. Изузетан је 
представник калемегданског подземља.

Јадранско-подунавска банка, угао улица Краља Милана и Кнеза 
Милоша,  саграђена је око 1930. године по пројекту бечких ар-

хитеката. У изградњи су коришћени пешчари, а камена фасада је 
декорисана венцима и стубовима старо-грчког атичког стила.

Црвени брег, у подножју 
Авале, стари је рудник 

олова, цинка и сребра. Укупна 
дужина ходника износи 6045 
метара. Постоје трагови руда-
рења и из римског доба.
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Мапа 2: Паркови и 
шуме Београда 

1.  Авала, општина Вождовац

2.  Академски / Универзитетски парк, општина Стари Град

3.  Калемегдански парк, општина Стари Град

4.  Бањичка шума, општина Вождовац

5.  Ботаничка башта “Јевремовац, општина Палилула

6.  Градски парк, општина Земун 

7.  Зоолошки врт, општина Стари Град

8.  Степин луг,  општина Вождовац

9.  Пионирски парк, општина Стари Град 

10. Топчидерски парк, општина Савски Венац

11.  Кошутњак, општина Чукарица   

12.  Арборетум Шумарског факултета, општина Чукарица

13.  Миљаковачке шуме, општина Раковица

14.  Велико ратно острво, општина Земун

15.  Финансијски парк, општина Савски Венац

16.  Карађорђев парк, општина Вождовац

17.  Парк Мањеж, општина Врачар

18.  Ташмајдан, општина Палилула

19.  Парк пријатељства и мира, општина Нови Београд

20.  Парк Ћирила и Методија, општина Звездара

21.  Ада Циганлија, општина Чукарица 

22.  Звездара, општина Звездара
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Шуме и паркови 
Београда
1. аВала

2. академски паРк 3. калемгдански паРк

4. Бањичка шума

6. гРадски паРк 

5. Ботаничка Башта 

Академски или другачије 
зван и Универзитетски 

парк, Студентски трг, добио 
је данашњи изглед 1927. годи-
не после уклањања Велике 
пијаце. Красе га споменици 
Јосифу Панчићу, Доситеју Об-
радовићу и Јовану Цвијићу и 
импозантна стабла старија од 
једног века од којих је најста-
рије посађено 1886. године. У 
парку површине 1,5 хектара 
расте 115 примерака 21 врсте 
дрвећа и шибља (17 лишћар-
ских и 4 четинарске), а најза-
ступљеније врсте су софора, 
дивљи кестен и гледичија.

Градски парк у старом јез-
гру Земуна, површине 7,72 

хектара, са око 1300 засађених 
стабала, од којих 15 има статус 
споменика природе. Парк је 
подигнут на месту некада-
шњег контумца (карантина) 
крајем 19. века. Од контумца 
су остале две капеле: право-
славна Св. Арх. Гаврила и ка-
толичка Св. Рока. Први вртлар 
парка био је Алберт Свобода 
(запослен 1887. године). У ок-
виру парка се налазе основна 
школа, гимназија, Пољопри-
вредни факултет, Спортско-
културни центар “Пинки” и 
неколико споменика и скулп-
тура.

Ботаничка башта “Јевре-
мовац”, површине 5,81 

хектара, са Стакленом баштом 
(500 квадратних метара, из-
грађене 1892. године), Јапан-
ским вртом (2000 квадратних 
метара, поклон Јапанске ам-
басаде 2004. године) и Инсти-
тутом за ботанику Биолошког 
факултета, настала је 1889. го-
дине пресељењем са Дорћо-
ла. Оснивачем се сматра Јо-
сиф Панчић. На отвореном 
расте преко 250 врста дрвећа 
и грмља и 750 врста зељастих 
биљака из умерене климат-
ске зоне више континената. У 
Стакленој башти се гаји близу 
1000 врста из других климат-
ских појасева. Башта је и зна-
чајно градско станиште птица. 

Бањичка шума, заштићена 
због велике разноврс-

ности птица, обухвата узан 
појас листопадне шуме повр-
шине 58,66 хектара, засађене 
од 1948. до 1950. године углав-
ном меким лишћарима, док 
су четинари сађени доцније, 
по ободу. Највише је разних 
врста јавора, храста лужњака, 
топола и багрема, а најчешће 
птице су славуј, црноглава 
грмуша, велика сеница, свра-
ка, креја, кос, црвендаћ, зеба, 
штиглиц, голуб гривнаш, вели-
ки шарени детлић, фазан и ко-
бац. У шуми је подигнута нова 
црква Св. Василија Острошког.

Авала, ниска изолована шумовита планина, раније Народни 
парк са спомеником Незнаном јунаку. Од 2007. гoдине заш-

тићена као предео посебних одлика на површини од 490 хектара 
и као подручје од значаја за дневне лептире проглашено је 502 
хектара. Имена оријенталног порекла значења “видиковац”, са вој-
ним утврђењем на врху у римско доба, а српским градом Жрно-
вом у средњем веку, од априла 2010. године са поново изграђеним 
торњем, својеврсним симболом Београда. Флору Авале чини бли-
зу 600 врста васкуларних биљака. Очувано је 10 биљних заједница 
храстове и букове шуме, означено је 11 циљних врста лептирова 
по систему НАТУРА 2000 и регистровано 8 врста вилиних коњица, 
98 врста стрижибуба, 80 врста птица и 10 врста сисара

Калемгдански парк, заштићено културно добро изузетног 
значаја, највећи је парк у граду и најзначајнији културно-ис-

торијски комплекс са доминантном Београдском тврђавом. Озе-
лењен је између 1873. и 1875. године и уређен по идејним скицама 
Емилијана Јосимовића, првог познатог београдског урбанисте. На 
Калемегдану је од 3424 стабала (80 врста) 1329 четинарских (22 вр-
сте). Овде расте и 16000 жбунастих јединки (28 врста). Руже и оста-
ло цвеће (40 врста) сади се на површини од око 2000 квадратних 
метара. Четири примерка дрвећа имају статус споменика при-
роде. Поред бројних споменика, у парку се налазе Галерија При-
родњачког музеја, Зоолошки врт, Војни музеј, Уметнички павиљон 
“Цвијета Зузорић”, Градски завод за заштиту споменика културе, 
Римски бунар, дечији забавни парк и спортски терени.



15

Београд кроз природу и време

8. степин луг 

12. аРБоРетум  
шумаРског факултета

9. пиониРски паРк

10. топчидеРски паРк

11. кошутњак

7. Зоолошки ВРт

Арборетум Шумарског 
факултета, простире се 

на 6,7 хектара и обухвата ал-
пинум, стаклене баште и ра-
саднике. Основао га је 1957. 
године проф. Бранислав Јова-
новић, као научну и наставну 
базу. Данас у њему расте 1841 
представник дендрофлоре са 
око 250 аутохтоних и алохто-
них таксона. Посебно је зна-
чајан за очување генофонда, 
нарочито ретких и угрожених 
врста. 

Зоолошки врт, Калемегдан, Београдска тврђава, основан 1936. 
године простире се на површини од 6 хектара и има близу 

200 врста животиња у више од 2000 примерака. 

Степин луг (“Титов гај”), меморијални је спомен-комплекс од 
850 хектара, укључујући и шуму Баба Велка, образовану од 

13 различитих шумских заједница. Антропогеним путем унете ау-
тохтоне и алохтоне врсте дендрофлоре су бројне и представљају 
основну и највећу вредност. 

Пионирски парк, од 2007. године заштићено природно добро, 
некадашња је Дворска башта, површине 3 хектара. У њој се 

налазе Стари и Нови двор, две фонтане и неколико скулптура, као 
и необично обележје названо “Осматрачница Врховне команде на 
Кајмакчалану” – вештачка узвишица од камења (за које се верује 
да је пренето са Кајмакчалана). У парку расте 320 стабала, од којих 
је 14 врста четинара, лишћара 41 врста, а грмља 22 врсте. Заш-
тићено је 17 врста. Међу репрезентативнијим стаблима су храст 
лужњак, гинко, копривић и дивљи кестен. 

Кошутњак, обухвата део топчидерске културно-историјске 
целине од изузетног значаја, простире се на 267 хектара шу-

мовитих осојних падина долине Топчидерске реке. Име добио по 
ограђеном дворском ловишту и гајилишту јелена Кнеза Мило-
ша, значајно је станиште многих врста птица и других животиња. 
Данашња шума је прелазног типа, састављена од елемената ме-
зијских и јужнопанонских листопадних шума. Очувани су делови 
шуме са храстом лужњаком и грабом код Хајдучке чесме, шума 
храста и цера источно од Пионирског града, као и она са сребр-
ном липом код кампа “Кошутњак”.

Топчидерски парк, прости-
ре се на 35 хектара у 

оквиру заштићене култур-
но-историјске целине од изу-
зетног значаја, излетиште је 
Београђана већ у 17. веку, а у 
време Милоша Обреновића, 
1831. године постаје његов ре-
зиденцијални крај изградњом 
Конака и дворске цркве Св. 
Апостола Петра и Павла (1835. 
године). Парк има уређене 
потоке и језерца и неколико 
чесама. Творац парка је Атана-
сије Николић, који је основао 
и расадник и економију. У Топ-
чидеру се налази неколико 
скулптура и споменика међу 
којима је и споменик др Арчи-
балду Рајсу. 
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15. финансијски паРк

16. каРађоРђеВ паРк

17. паРк мањеж

18. ташмајдан

13. миљакоВачке 

14. Велико Ратно остРВо

на 3 хектара на месту где је 
1806. године био логор глав-
не устаничке војске вожда 
Карађорђа. На том простору 
изгинулим устаницима поро-
дице су обележиле гробове 
каменим белезима од којих 
су неки и до данас сачува-
ни. Ту је 1848. године и кнез 
Александар подигао споме-
ник ослободиоцима Београ-
да из 1806. године, који је 
уједно први јавни споменик 
у нашем граду. Тада је за-
сађено дрвеће и подигнут 
дрворед од дивљег кестена. 
Парк је 2003. године ком-
плетно реконструисан. По-
ред 22 врсте лишћарског др-
већа, 4 врсте четинара, ту су 
и 34 врсте шибља. У парку се 
налазе и бројни споменици.

Финансијски парк, први јавни парк у Београду, између улица 
Немањине, Кнеза Милоша и Балканске, површине од 1,95 

хектара, настао је на месту другог Милошевог конака са баштом и 
амамом у њој. Данашњи парк је уређен 1963. године према пројек-
ту М. Дадића и В. Ђорђевића.

Карађорђев парк, заузи-
ма површину од непу-

Миљаковачке шуме, по-
вршине око 120 хекта-

ра и то под остацима релатив-
но младе аутохтоне храстове 
шуме сладуна, цера и граба. 
Поред тога има и китњака, ја-
сена, бреста, крупнолисне и 
ситнолисне липе. Значајно је 
станиште око 50 врста птица 
и осталих животиња, укуп-
но 284 регистрованих врста. 
Миљаковачке шуме имају 
изузетну вредност за читав 
регион Београда, јер са еко-
лошког аспекта представља 
везу између градског и ван-
градског зеленила - Бањичке 
шуме, просторно-културно-
историјске целине  Топчидер 
– Кошутњак, шуме Кошутњак, 
и Авале.

Велико ратно острво, обухвата и Мало ратно острво, укупне 
површине од око 211 хектара водоплавних шума, ливада и 

повремених спрудова. Непроходне честаре формира инвазив-
на врста багренац Amorpha fruticosa. На некадашњим рукавцима, 
сада барама Велики и Мали Галијаш, појављује се и бели локвањ, 
Nymphaea alba. Значајно је као природно мрестилиште риба, али 
и гнездилиште многих птица, чији свет на острву броји 163 врсте. 
Редовно га у лову посећују белорепани Haliaetus albicilla, а зими 
се око острва задржавају хиљаде водених птица.  Од 2005. године 
проглашено је за природно добро изузетних одлика.

Ташмајдан, простире се на 11 хектара и на том простору је до 
1886. године било гробље. Подељен је Београдском улицом 

на Велики и Мали. Изградња је трајала до 1954. године уз учешће 
великог броја грађана. Постављен је велики број скулптура у 
простору и споменика, а засађене су и најчешће медоносне дрве-
насте биљке, будући да се сваке јесени ту одржава Сајам меда. У 
нижем делу је спортско-рекреативни центар.

Парк Мањеж, површине 
2,65 хектара, са једним 

заштићеним стаблом, назван 
по школи јахања, која је на 
том месту била све до 1931. 
године. Тада су и започети 
радови на уређењу парка (по 
пројекту Ал. Крстића, пионира 
модерне хортикултуре), који 
представља једну од ретких 
зелених површина ужег дела 
града, подигнутих између два 
светска рата, обликованих по 
принципима класичног стила. 
У парку се налази и неколико 
значајних скулптура и украс-
них статуа.
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19. паРк пРијатељстВа и миРа

21. ада циганлија 22. ЗВеЗдаРа

20. паРк ћиРила и методија

Парк пријатељства и мира, преко пута Палате федерације, у 
коме је од 1961. године на површини од 14 хектара, више од 

стотину најугледнијих државника света у знак пријатељства поса-
дило брезе, липе, јаворе и друге врсте дрвеће.

Ада Циганлија, некада острво, а данас полуострво укупне по-
вршине са Адом Међицом и акваторијумом 800 хектара. Об-

расла густом листопадном шумом, прошарана пропланцима и ли-
вадама, постала је највеће, најлепше и најпосећеније излетиште, 
купалиште и одмаралиште Београђана, а још 1821. године је прог-
лашена за државно добро. Преграде на рукавцу Саве изграђене 
су 1967. године, па је тако настало језеро дуго 4,2 километара, про-
сечне ширине 200 метара, и дубине 4–6 метара. Главна климатоге-
на вегетација Аде су храстове и брестове шуме, које су средином 
прошлог века обогаћене уношењем америчке тополе и зеленог 
јасена. Најдивљији делови прекривени су некултивисаном вегета-
цијом. Обилује животињским светом, при чему су најбројније пти-
це. На Ади Циганлијли срећу се и угрожене врсте птица, међу који-
ма је посебно значајан мали вранац Phalacrocorax pygmeus, који 
зимске ноћи проводи по заштићеним врбацима на доњем шпицу 
Аде. За риболовце постоји вештачко језеро “Ада сафари”.

Парк Ћирила и Методија, површине од 1,15 хектара, спада у 
најстарије београдске паркове, али је данашњи изглед добио 

по пројекту Ј. Гођевац, приликом изградње подземне јавне желез-
ничке станице “Вуков споменик” 1995 - 1996. године. 

Звездара, Парк-шума простире се на површини од око 137 
хектара, од којих је 21 хектар уређен као парк. Изградњом 

Опсерваторије на врху брда тридесетих година прошлог века, по-
чело је и пошумљавање, које је интезивирано радним акцијама 
после 1945. године. Просечна старост вегетације је око 50 годи-
на, а највећи део парк-шуме чине чисте или мешовите врсте др-
већа, као што су багрем Robinia pseudoaccacia, црна Populus nigra и 
канадска топола P. x canadensis, амерички јасен Fraxinus americana, 
горски јавор Аcer pseudoplatanus, бели јасен Fraxinus excelsior, храст, 
црни бор Pinus nigra и бели бор P. sylvatica, као и шумско и украсно 
шибље. 
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Јаворолисни платан, Platanus 
x hispanica1 (Platanus x 

acerifolia) поред Конака кнеза 
Милоша, један од највећих и 
најлепших платана у Европи. 
Предање га везује за Кнеза 
Милоша Обреновића, мада је 
засађен касније поред Кнеже-
ве резиденције у Топчидеру 
(1866 године ). Висок је 34 ме-
тра, распона крошње скоро 
50 метара, а прсног обима 7,35 
метара. Коленасте доње гране 
подупире 17 металних стубо-
ва. Крошња прави сенку од 
1885 м2.

Тиса, Taxus baccata, Ботиће-
ва 12, зимзелено стабло 

старости око 60 година, са 
очуваним и здравим хабиту-
сом, танке црвенкасте коре, 
отровних четина чешљасто 
распоређених, отровног семе-
на тамносмеђе боје, окруже-
ног сочним јаркоцрвеним јес-
тивим арилусом (овојницом).

Хималајски бор(овац), Pinus wallichiana (Pinus excelsa),Темишварска 
23, виталан и врло декоративан петоигличасти бор, висок 

преко 20 метара дугих четина груписаних у кићанке, дугих и уских 
шишарки са танким љуспама, посађен вероватно 1912. године, от-
поран на загађен ваздух.

Магнолија, Magnolia x 
soulangeana 2  , Ботиће-

ва 12, два репрезентативна 
стабла, пореклом са Дале-
ког истока, спојених крошњи 
ниског гранања, старости око 
70 година, иако ниска веома 
декоративна, има крупне, ми-
ришљаве, меснате светлољу-
бичастоцрвене цветовe у 
рано пролеће, пре листања.

Гинко Ginkgo biloba, Вила 
краља Петра I, Васе Пе-

лагића 40, врло витално и 
репрезентативно листопадно 
реликтно дрво, живи фосил 
раздела Ginkgophyta, са леко-
витим, дворежњевитим тро-
угластим листовима рачвасте 
нерватуре. У хладу овог сто-
годишњака, високог преко 23 
метара и обима од 2,3 метра, 
последње дане проводио је  
Краљ Петар I Карађорђевић.

Атласки кедар, Cedrus 
atlantica, Толстојева 9, 

репрезентативно стабло егзо-
тичне врсте пореклом са шу-
мовитог Атласа, високо близу 
15 метара, према предању, 
засадио лично Јосиф Панчић 
1880. године на једном ви-
ноградарском имању.

Магнолија, Magnolia x 
soulangeana, Вила краља 

Петра I, Васе Пелагића 40, ат-
рактивно стабло старости око 
сто година.

Лалино дрво, Liriodendron 
tulipifera, Пуковника Ба-

цића 7, ретко украсно егзотич-
но дрво, пореклом из источ-
них делова САД, старости око 
70 година, висине 24 метара 
и прсног обима преко 2,5 ме-
тра, крупних мајских цветова 
налик лалиним.

Храст лужњак, Quercus robur, Цветни трг, витално стабло листо-
падног дрвета, старости око 200 година, остатак некадашњих 

шума, данас усред омањег поплочаног трга – раније градске зеле-
не пијаце и трга цвећа, висок 25 метара, а прсног обима скоро 4 
метра.
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Буква Fagus sylvatica, 
Предшколска установа 

“Грофица Олга”, Ужичка 18, 
маркантно репрезентатив-
но листопадно дрво, ујесен 
лишћа бакарне боје, старости 
око 80 година, висине 26 мeта-
ра и прсног обима 2,7 метра, 
налази се у дворишту некада-
шње виле руске грофице Олге 
Врангел.

11. хималајски БоР

Хималајски бор(овац) Pinus 
wallichiana, Жанке Стокић 

29, два очувана стабла петои-
гличастог бора, старости бли-
зу 90 година, висине 25 и 18,5 
метара, прсног обима преко 
2 метра, пореклом из високо-
планинских шума Хималаја, 
Хиндукуша и Каракорама, на-
лази се у дворишту виле пото-
мака Милутина Миланковића.

Јаворолисни платан Platanus 
x hispanica,  Макензијева 

73, изузетно очувано импо-
зантно стабло хибридне врсте 
породице Платанацеае, ста-
рости око 150 година, висине 
23 мeтра и прсног обима 3,3 
метра, налази се у башти исто-
ријске и култне кафане Мила-
на Трандафиловића, отворене 
1890. године.

Гинко Ginkgo biloba, “Стара 
Звездара”, врло витално и 

импозантно стабло отпорно на 
загађеност ваздуха, старо око 
80 година, високо 19,5 мeтара, 
налази се у парку “Стара Звез-
дара”, у близини зграде прве 
метеоролошке опсерваторије у 
Србији. 

Гинко Ginkgo biloba, Град-
ски парк у Земуну, два 

стабла листопадног реликтног 
дрвета гинко, стара по око 110 
година и висока 22 и 19 мета-
ра, налазе се у овом парку с 
краја 19. века на месту бившег 
контумца, познато по лекови-
тости листова још у традици-
оналној кинеској медицини, а 
1965. године додељена Нобе-
лова награда за истраживање 
дејства његових екстракaта.

Тиса, Taxus baccata, Предш-
колска установа “Свети 

Сава”, Пожешка 28, импозант-
но, витално женско зимзелено 
стабло дуговечне тисе, старо-
сти око 60 година.
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Храст лужњак, Quercus 
robur, Калемегдан, витал-

но стабло листопадног дрве-
та, дубоко испуцале коре, има 
жирове на дугим петељкама, 
старости око 110 година, ви-
сине 19 метара, а прсног оби-
ма скоро 3 метра, налази се у 
комплексу парка Калемегдан 
у оквиру Београдске тврђаве.

Кримска липа, Tilia x 
euchlora, Андрићев венац, 

два ретка листопадна стабла 
породице Malvaceae, старости 
око 40 година, тамнозелених 
и сјајних округластих листова 
и крупних цветова, налазe се 
уз јужну фасаду Новог двора.

Сребрна смрча  Picea 
pungens var. Argentea, 

Градски парк, декоративно 
егзотично стабло, пореклом 
из Северне Америке, висећих, 
плавичастих четина и љуспас-
тих шишарки, старости око 80 
година, висине око 17 метара. 

Јудино дрво Cercis siliquastrum, 
Градски парк, трокрако 

листопадно стабло, старости 
око 50 година, тамноружичас-
тих цветова, који ничу из са-
мог стабла, и то пре листања 
(каулифлорија) од раног про-
лећа до касног лета. Име је 
добило по Јудеји, историјској 
покрајини.

Кавкаска птерокарија, 
Pterocarya fraxinifolia, Град-

ски парк, четири егзотична 
листопадна стабла породице 
ораха Juglandaceae, старости 
око 110 година, висине 16 –18 
метара и прсног обима до 2 
метра, плодова јако ситних 
и са крилцима, пореклом са 
Кавказа.

Келреутерија, Koelreuteria paniculata, Калемегдан, листопадно 
егзотично декоративно стабло старости око 80 година и ви-

сине 11 метара, јестивог црног семена, заштићеног тространом 
мехурастом махуном наранџасте боје, пореклом са Далеког исто-
ка.

Мечја леска Corylus colurna, Калемегдан, листопадно стабло 
старости око 120 година, висине 20,5 метара и прсног оби-

ма преко 2 метра, ситних јестивих лешника са јако тврдом љуском, 
добре подношљивости градских услова.
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Храст лужњак, Quercus robur, Пионирски парк, најстарије 
стабло листопадног дрвета породице Fagaceae у Пионирском 

парку / Дворској башти. Претпоставља се да је старији од саме ба-
ште (прва половина 19. века). Аутохтон је у Београду. Гинко Ginkgo biloba, Пионирски парк, врло витално и репрезен-

тативно листопадно реликтно дрво породице Ginkgoaceae, 
данас је ендемит Кине. Врста је преживела ледено доба.

Мочварни чемпрес, Taxodium distichum, Топчидерски парк, 
импозантно егзотично листопадно четинарско стабло, 

видљивих ваздушних коренова (пнеуматофоре) у виду дрвенастих 
шиљака у близини стабла. 
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Велики дукат,1.  Lycaena dispar, општина Вожовац 

Мрки многобојац, 2. Nymhalis vaualbum, општина Вожовац

Алпска стрижибуба,  3. Rosalia alpina, општина Вожовац

Букова стрижибуба, 4. Morimus funereus, општина Вожовац

Велика храстова стрижибуба, 5. Cerambyx cerdo, општина Вожовац

Смуђ, 6. Sander lucioperca, општина Чукарица

Шаран, 7. Cyprinus carpio, општина Савски Венац

Сом, 8. Silurus glanis , општина Стари Град

Штука, 9. Esox lucius, општина Земун

Шарени даждевњак, 10. Salamandra salamandra, општина Вожовац

Зелена крастача,  11. Pseudepidalea viridis, општина Нови Београд

Зелена жаба, 12. Rana kl. esculenta, општина Палилула

Смук (Ескулапов), 13. Zamenis longissima, општина Палилула

Велики вранац, 14. Phalacrocorax carbo, општина Нови Београд

Мали вранац, 15. Phalacrocorax pygmaeus, општина Савски Венац

Гак,16.  Nycticorax nycticorax, општина Палилула

Мала бела чапља, 17. Egretta garzetta, општина Нови Београд 

Патка дупљашица, 18. Bucephala clangula, општина Палилула

Риђоглава патка, 19. Aythya ferina, општина Стари Град

Белорепан, 20. Haliaetus albicilla, општина Палилула

Јастреб, 21. Accipiter gentilis, општина Вожовац

Кобац, 22. Accipiter nisus, општина Вожовац

Мишар, 23. Buteo buteo, општина Вожовац

Шумска сова, 24. Strix aluco, општина Вожовац

Утина, 25. Asio otus, општина Палилула

Ћук, 26. Otus scops, општина Савски Венац

Кукумавка, 27. Athene noctua, општина Земун

Кукувија, 28. Tyto alba, општина Палилула

Кукавица, 29. Cuculus canorus, општина Палилула

Зелена жуна, 30. Picus viridis, општина Вожовац

Црна жуна, 31. Dryocopus martius, општина Вожовац

Бргљез, 32. Sitta europaea, општина Вожовац

Сеница шљиварка, 33. Parus lugubris, општина Вожовац

Јелова сеница, 34. Parus ater, општина Вожовац

Краљић, 35. Regulus regulus, општина Вожовац

Ватроглави краљић, 36. Regulus ignicapillus, општина Вожовац

Кос, 37. Turdus merula, општина Звездара

Дрозд имелаш, 38. Turdus viscivorus, општина Вожовац

Славуј, 39. Luscinia megarhynchos, општина Стари Град

Гавран, 40. Corvus corax, општина Стари Град

Вуга, 41. Oriolus oriolus, општина Земун

Зеба, 42. Fringilla coelebs, општина Чукарица

Шумска ровчица, 43. Sorex araneus, општина Вожовац

Јеж, 44. Erinaceus roumanicus, општина Нови Београд

Кртица, 45. Talpa europaea, општина Савски Венац

Срна, 46. Capreolus capreolus, општина Вожовац
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Велики дукат Lycaena dispar, крупан, строго заштићен јарко-
наранџаст лептир. Гусеница се храни лишћем кисељака. 

Одрасли примерци лете од јуна до августа, а најлакше их је срести 
на Авали.

Смуђ Sander lucioperca гра-
бљива риба, издуженог 

тела са попречним пругама 
и пегавим леђним перајима 
између којих је мали размак. 
У чељустима има 6 оштих 
очњака којима рањава и хвата 
плен. Месо му је врло укусно 
и омиљен је у риболову. Нај-
чешће се држи близине обале 
Саве код Аде Циганлије, али га 
има и код моста Газела и Бран-
ковог моста, као и у Дунаву 
код Марине “Радецки”, Блока 
14, Марине “Дорћол”, Аде Хује.

М рки многобојац 
Nymphalis vaualbum, 

строго заштићени шумски ле-
птир који склопљених крила 
има боју коре дрвета, а кад 
их рашири постаје јаркона-
ранџаст са тамним мрљама. 
Живи на Авали.

Букова стрижибуба Morimus 
funereus, строго заштиће-

на крупна сива стрижибуба са 
по једном бочном бодљом на 
грудном оклопу и по две црне 
пеге на сваком покрилцу. Живи 
на Авали, на буквама, храсто-
вима и другом дрвећу у којем 
њене  ларве дубе дугачке ход-
нике.

Велика храстова стрижибу-
ба Cerambyx cerdo, строго 

заштићена крупна црна стри-
жибуба са по једном бочном 
бодљом на грудном оклопу. 
Највећа стрижибуба у Србији. 
Живи на Авали, на здравим 
храстовима у којима њене лар-
ве дубе дугачке ходнике.

Шаран Cyprinus carpio, 
крупна риба издуже-

ног облог тела и крупне главе 
са четири брка. Може да дос-
тигне дужину од 1 м и тежину 
од 20 килограма. Има једно 
леђно пераје које почиње 
оштром жбицом. Одозго је об-
ично тамномаслинаст, а одо-
здо златаст. Живи у мирним 
водама Великог блата,као и је-
зера “Ада Сафари”, у Сави код 

Аде Циганлије, моста Газела и 
Бранковог моста, а у Дунаву 
код Марине “Радецки”, Бло-
ка14, Марине “Дорћол”, Аде 
Хује. Трофејна риба у спорт-
ском риболову, омиљена због 
опрезности, борбености и уп-
орности.

Сом Silurus glanis, најкрупнија риба у Београду. Има велику 
спљоштену главу са три пара бркова, ситне очи и велика уста. 

Кожа му је слузава и без крљушти. Подрепно пераје је дугачко, а 
репно заобљено. Редовно нарасте преко 1 метар а лове га у тежи-
ни од више од 100 килограма и то у Сави код Бранковог моста, као 
и код Аде Циганлије и моста Газела, а у Дунаву код Марине “Радец-
ки”, Блока 14, Марине “Дорћол”, Аде Хује.

Штука Esox lucius, крупна 
грабљива риба издуже-

ног тела покривеног ситном 
крљушти. Велика уста пуна су 
оштрих зуба различитог об-
лика и величине. Достиже ду-
жину преко 1 метар и тежину 
преко 15 килограма. Лови и 
гута крупан плен. Живи у ли-
манима и тишацима као што 
је Марина “Радецки”, али и 
рекама, барама и каналима 
– у Сави код Аде Циганлије, 
Бранковог моста, у Дунаву 
код Блока 14, Аде Хује, Мари-
не “Дорћол”, Великог Ратног 
острва, у Чапљари, Овчанској 
ади, у Великом блату.
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Шарени даждевњак Sa-
lamandra salamandra, 

строго заштићени крупни 
црно-жути репати водоземац, 
спорих покрета. Упадљиве 
жуте пеге на сјајноцрној 
подлози упозоравају да му је 
кожа пуна отровних жлезда 
(секрет надражује слузокожу 
човека), па га не треба дирати. 
Среће се на Авали, али и у 
Кошутњаку и Миљаковачким 
шумама.

З елена крас тача 
Pseudepidalea (Bufo) viridis, 

строго заштићена омања ноћ-
на жаба прљавобеле брадави-
часте коже са крупним зеле-
ним пегама. Дужина јој је до 
10 центиметра. Дан проводи 
у рупама и подземним скло-
ништима, често и у подруми-
ма, земуницама лесних отсека 
и испод грађевинског отпада. 
Виђа се у у КБЦ Бежанијска 
коса, али и у Блоку 45, на Кале-
мегдану, у Марини “Дорћол”, 
на Карабурми, Београдском 
сајму, на Новом гробљу и на 
другим местима.

споротекућим водама свих 
величина и највећи део живо-
та проводи у води у барама у 
Чапљари, као и на Овчанској 
ади, у Марини “Радецки” и Ма-
рини “Дорћол”, у барама Вели-
ког Ратног острва, на Ади Хуји, 
у Великом блату, у базенима и 
језерцима Топчидерског пар-
ка, на Ади Циганлији и у језеру 
“Ада Сафари”. Врло је гласна и 
хорски крекеће лети и дању и 
ноћу. Месо ногу (“жабљи кра-
ци”, “жабљи батаци”) је јести-
во.

Велики вранац (корморан) 
Phalacrocorax carbo, крупна 

строго заштићена црна водена 
птица, дугог кљуна са куком 
на крају, дугог врата и репа. 
На Дунаву се са Обале Блока 
11 / код Хотела “Југославија” 
(будући „Кемпински“) виђа 
преко целе године како плива 
уздигнутог врата, загњурује 
се или лети изнад воде. Може 
се посматрати и са Обале 
мајора Драгутина Гавриловића, 
Обале Аде Хује код ресторана 
“Царскаја Ахота”, Обале 
“Ушће”, на Сави са Сајамског 
кеја / сплава “Стенка”. У току 
јесени и зиме у Београду се 
окупи преко хиљаду великих 
вранаца.

Смук (Ескулапов) Zamenis 
longissima, строго заш-

тићена велика неотровна 
витка змија уске главе, једно-
личне боје. Станује у сувим 
и светлим, деловима шума и 
воћњацима око Миријева, као 
и на Авали, а понекад се нађе 
и на Калемегдану. Иако неот-
ровна, бесно уједа оног ко је 
дира.

Мали вранац (корморан) Phalacrocorax pygmaeus, строго заштиће-
на кестењастоцрна водена птица, танког кљуна са куком на 

крају, дугог врата и репа. На рекама се виђа преко целе године, како 
плива, загњурује се или лети изнад воде. Од јесени до пролећа, у бли-
зини доњег шпица Аде Циганлије скупља се увече неколико хиљада 
птица на заједничко ноћење у врбацима, што се види са Сајамског 
кеја / сплава “Стенка”.

Гак Nycticorax nycticorax, црно-бело-сива кратковрата строго 
заштићена чапља, активна и дању и ноћу. Гнезди се у тршћаци-

ма Великог блата (стотине гнезда), код рибњака “Мика Алас”, улица 
Саве Ковачевића, Крњача, а лови на том језеру и околним барама. 
Виђа се и на Малом Ратном острву, са Обале “Ушће”.

М ала бела чапља 
Egretta garzetta, строго 

заштићена омања, грациозна 
бела чапља, црног кљуна и 
ногу чији су прсти зеленкасти. 
Виђа се како, појединачно 
или у јатима лови дуж обала, 
од пролећа до касне јесени. 
У Београду борави неколико 
стотина јединки које се могу 
видети са Обале “Ушће”, исто 
као и са Сајамског кеја / сплава 
“Стенка”, и других обала.

Патка дупљашица Bu-
cephala clangula, строго 

заштићена црно-бела патка 
ронилица. Дужица јој је златна 
(“Goldeneye”). Преко зиме се 
на Сави и Дунаву окупи до 
сто ових патака, које се могу 
посматрати са Обале Аде 
Хује код ресторана “Царскаја 
Ахота” или Обале мајора 
Драгутина Гавриловића.

Зелена жаба Rana kl. 
esculenta, крупна строго 

заштићена водена жаба,до 
око 10 центиметра дужине, 
променљиве боје, често зе-
ленкасте основе са тамним 
мрљама. Живи у стајаћим и 
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Белорепан Haliaetus albicilla, 
огромна, строго заш-

тићена тамносмеђа птица 
грабљивица белог репа (код 
зрелих птица). Храни се круп-
ном рибом, воденим птицама 
и другим живим или угинулим 
животињама. Може се видети 
изнад Великог ратног острва, 
као и са Обале мајора Драгу-
тина Гавриловића, над адом 
Кожаром и Овчанском адом. 

Кобац Accipiter nisus, стро-
го заштићена мала шум-

ска птица грабљивица, сива 
(мужјак) или сивомрка (женка) 
одозго и светла са попречним 
пругицама одоздо. Лови птице 
од величине врапца до голуба. 
Има га у Бањичкој шуми, где 
се појединих година и гнезди. 
Виђа се и на Звездари, Кале-
мегдану, у Ботаничкој башти 
“Јевремовац” и Топчидерском 
парку, на Ади Циганлији, у Ко-
шутњаку, на Авали, Великом 
ратном острву.

Мишар Buteo buteo, стро-
го заштићена птица гра-

бљивица средње величине, 
смеђе боје и препознатљивог 
звиждука. Храни се претежно 
ситним и немоћним живо-
тињама. Виђа се редовно на 
Авали, а од јесени до пролећа 
по пољима, нарочито поред 
путева.

Шумска сова Strix aluco, 
строго заштићена цр-

ноока, сивосмеђа или смеђа 
сова средње величине, без 
ушки, одозго са светлим пега-

ма на тамној подлози, а одоз-
до са тамним пегама на свет-
лој подлози. Препознатљива 
по треперавом дугом ноћном 
хукању мужјака које се може 
чути на Авали.

Ћук Otus scops, мала стро-
го заштићена сова са 

ушкама, становник паркова. 
Има жуте очи, а перје му је 
смеђе-пегаво. Има пријатан 
кратак звиждук, по коме је и 
добила име. У пролеће се чује 
у парку КБЦ “Др Драгиша Ми-
шовић”.

Кукумавка Athene noctua, 
строго заштићена мала 

сова без ушки, становник гра-
да, села и непромењених пре-
дела. Има равно теме, жуте 
очи, а дан проводи по тавани-
ма, оџацима и другим скрови-
тим местима на Гардошу, али 
и у Дреновачкој улици, у на-
пуштеној Старој централи. Као 
птица богиње Атине, симбол 
је мудрости.
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36. ВатРоглаВи кРаљић 

Кукувија Tyto alba, строго 
заштићена средње ве-

лика сова без ушки, бела до 
светлонаранџаста одоздо и 
сивкасто - жућкаста одозго. 
Лице јој је срцасто, а очи црне. 
Глас јој је језив врисак. Живи 
по таванима зграда у близини 
поља у Блоку “Браћа Марић”, 
као и у Блоку 6 и другим руб-
ним деловима града.

Кукавица Cuculus canorus, 
строго заштићена сива 

птица величине гугутке, 
шиљастих крила, дугог репа 
и пиргастог трбуха. Зов јој је 
звонко кукање. Чује се на Ов-
чанској ади, али и на Кожари, 
Великом ратном острву, Ади 
Циганлији, крај Великог блата, 
у Кошутњаку, на Авали.

Бргљез Sitta europaea, 
строго заштићена жи-

вахна шумска птица певачи-
ца, сивоплава одозго и свет-
лорђаста одоздо, вешта у 
пузању уз стабло и низ њега. 
Специјализован је на исхрану 
инсектима на кори дрвета и у 
њеним пукотинама. Има га на 
Авали, у Топћидеру, Кошутња-
ку и другим шумама.

Црна жуна Dryocopus 
martius, крупан црн шум-

ски строго заштићен детлић 
продорног зова. Храни се ин-
сектима и њиховим ларвама 
које ископава испод коре др-
вета. Има га на Авали.

Краљић Regulus regulus, 
строго заштићена сићуш-

на лоптаста зеленкаста птица, 
крупног ока на “чистом” лицу 
и са златножутом “круном” на 
глави. Јавља се тихим писка-
вим цвркутом. Појављује се у 
главном зими на Авали.

Ватроглави краљић Regulus 
ignicapillus, ретка, строго 

заштићена сићушна лоптаста 
зеленкаста птица, са црном 
цртом преко ока и са ватре-
ножутом “круном” на глави. 
Појављује се у главном зими 
у мањим јатима и најрадије 
се држи сађених четинара на 
Авали.

Јелова сеница Parus ater, мала сивкаста строго заштићена сени-
ца, црног темена са белим потиљком, белим образима и цр-

ним подбратком. Песма јој је једнолично понављање двосложног 
оштрог писка (“су-ши, су-ши,...”). Живи у четинарским засађеним 
шумама Авале.
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Дрозд имелаш Turdus 
viscivorus, крупна строго 

заштићена врста дрозда, си-
восмеђе горње и жућкасто 
беле доње стране тела, са 
мрким пегама у облику капи. 
Среће се на Авали, а зими и 
по парковима где једе бобице, 
нарочито имелине.

Славуј Luscinia megarhynchos, 
строго заштићена птица 

певачица риђег перја, дугог 
кљуна, високих ногу и крупног 
ока. Живи у сеновитим парко-
вима и шумама са грмљем. 
Познат је по мелодичној и 

узбудљивој песми која се раз-
леже у пролеће и почетком 
лета, нарочито ноћу, понекад 
усред града, у Дворској башти 
/ Пионирском парку, а редов-
но у Топчидерском парку, у 
Кошутњаку и Миљаковачким 
шумама, на Звездари и Новом 
гробљу, у Хајд парку и Бањич-
кој шуми, на Ади Циганлији, 
Ади међици, у Блоку 15, на Ве-
ликом ратном острву.

Гавран Corvus corax, заш-
тићена крупна (највећа) 

птица певачица, потпуно 
црног перја са металним од-
сјајем. Има снажан кљун и 
ноге са канџама. Каракте-
ристично је његово дубоко 
грактање. У Београду је по-
знат само један пар на Старој 
централи, најупадљивији од 
фебруара до маја.

Вуга Oriolus oriolus, строго 
заштићена шумска птица 

певачица средње величине, цр-
но-жуте (мужјак) или зеленкасте 
(женка) боје и продорним мело-
дичним звиждуком. Живи скри-
вено на Великом ратном острву,а 
чује се на Овчанској ади, Ади Ци-
ганлији, у Топчидеру и Кошутња-
ку, на Авали.

Зеба Fringilla coelebs, стро-
го заштићена шарена 

шумска птица певачица пла-
вкасте главе, румених груди 
и зеленог надрепка. Песма јој 
је пријатна, звонка, од једне 
кратке строфе коју стално у 
размацима понавља. Виђа се 
у Кошутњаку, као и Миљако-
вачким шумама, на Авали, по 
Бањичкој шуми.

Шумска ровчица Sorex 
araneus, заштићена мрка 

ровчица густог сомотастог не-
промочивог крзна, светлијег с 
доње стране. Живи у шумама, 
живицама и на ливадама Ава-

Јеж Erinaceus roumanicus 
заштићена врста, препо-

знатљива по бодљама којима 
је покривен горњи део тела. 
У опасности, склупча се на-
кострешених бодљи и тако 
штити осетљиве делове тела. 
Живи у Блоку 45, Вишњичкој 
Бањи, Земуну, као и на Авали 
и другде по Београду.

Кртица Talpa europaea, под-
земна заштићена врста, цр-

ног сомотастог непромочивог 
крзна, очију ситних и скривених у 
крзну, лопатастих шапа и кратког 
репа. Одају је низови кртичњака 
– хумки земље коју избацује на 
површину копакући своје тунеле 
у потрази за глистама, инсектима 
и њиховим ларвама. Живи у Топ-
чидерском парку, а среће се на 
Авали и другим местима.

Срна Capreolus capreolus, 
омањи, витак и љу-

бак папкар породице је-
лена сивосмеђе зимске а 
рђастокестењасте летње дла-
ке. Срндаћ има невелике 
усправне рачвасте рогове 
које с јесени одбацује. Нај-
чешће се виђа у породичним 
крдима на Авали.

Кос Turdus merula, строго заштићена црна птица певачица 
средње величине, јаркожутог кљуна и прстена око очију. 

Женка је тамно смеђесива. У пролеће мужјак гласно и мелодично 
пева разноврсне свечане строфе гласом сличним флаути. Живи 
на Звездари, али и по осталим парковима и шумама, као што су 
Калемегдан, Дворска башта / Пионирски парк, Мањеж, Хајд парк, 
Топчидерски парк, Бањичка шума, Кошутњак, Миљаковачке шуме, 
Ботаничка башта “Јевремовац”, Ново гробље, Шумице, Авала, Ада 
Циганлија, Велико ратно острво, Ада Међица и Блок 15.
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