Година XXII • Септембар 2020 • Број 144

[UME

Заштићена подручја
Јавног предузећа „Србијашуме“
Ревија „Шуме“

1

2

Ревија „Шуме“

САДРЖАЈ

[UME
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО
Шумско газдинство „Северни Кучај“ - Кучево
и туристички потенцијал овога краја..................................................... 4
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Заштићена подручја у функцији здравља људи.................................... 7
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Заштита природе у Србији...................................................................... 14
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Зелене оазе града Београда...................................................................... 17
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Авала најлепши београдски видиковац............................................... 20
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Парк природе „Златибор“
један од најпосећенијих у Србији.......................................................... 23
ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Директор Брауновић донирао средства
у хуманитарне сврхе................................................................................. 25
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Научно-истраживачки пројекти праћења природних
и створених вредности у заштићеним подручјима............................. 26
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Заштићена подручја - ШГ ,,Пријепоље“.............................................. 35
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Шумско газдинство „Борања“ - Лозница
Торничка Бобија и река Трибућа........................................................... 37
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Водопад Скакало....................................................................................... 38
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Црна река.................................................................................................... 39
ШГ „ПИРОТ“
Акције сакупљања отпада у заштићеним подручјима
Шумско газдинство ,,Пирот“ - Пирот................................................... 40
ШГ „БЕОГРАД“
ЈП „Србијашуме“ на 25. Међународном сајму
хортикултуре -BeoPlantFair-..................................................................... 41

Ревија за рад и пословну сарадњу,
маркетинг и интегрално газдовање
шумама
Оснивач и издавач
Јавно предузеће за газдовање шумама
„Србијашуме”
Директор
Игор Брауновић
Главни уредник
Сузана Видановић, маст. ек.
Редакциони одбор
спец.инж.шум. Тихомир Мурић,
дипл.инж.шум. Гордана Јанчић,
др.сци.мед. Милутин Ђорђевић,
дипл.инж.шум.др Александар Васиљевић,
дипл.инж.шум. Александар Воркапић
Адреса редакције
ЈП „Србијашуме”, Ревија „Шуме”
Нови Београд, Михајла Пупина 113
Телефон: 011 301 84 94
Уплата за претплату и друге
маркетиншке услуге на рачуне број
106-8863-65 код Banca Intesa a.d.
205-14313-23 код Комерцијалне банке
245-0011771202024-52 код Агробанке
са назнаком за Ревију „Шуме”
Рукописи и фотографије се не враћају
За изнете чињенице у ауторским
текстовима није одговорна редакција
Решењем министра за информације
Републике Србије, „Шуме” су уписане
под регистарским бројем 1378
бр. 413-00-131-97-01
Ревија „Шуме” је као публикација од
посебног интереса ослобођена пореза
Молимо читаоце на сарадњу,
рукописе шаљите на:
е-mаil: revijasume@srbijasume.rs
www.srbijasume.rs
Фотографије
Миле Радоичић
Лектор
Наташа Манојловић
проф. књижевности и српског језика
Припрема и штампа
„Бирограф“, Земун
CIP - Каталогизација у публикацији
Народне библиотеке Србије,
Београд 630
ШУМЕ
ISSN 0354-298X
COBISS.SR-ID 33831431

СЕЋАЊЕ
Јовица Радоичић - Шуки (1944-2020).................................................... 42

Ревија „Шуме“

3

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО

Шумско газдинство
„Северни Кучај“- Кучево и туристички
потенцијали овога краја

Директор газдинства Игор Секулић
У разговору са директором Шумског газдинства „Северни Кучај“- Кучево Игором Секулићем, дипл.инж.
шумарства, сазнали смо да ово газдинство тренутно има
највећу дубећу запремину и највећи сечиви етат у систему
ЈП „Србијашума“.
,,Такође, препознатљиви смо и по томе што газдујемо
и равничарским и брдско-планинским шумама. Посебно
смо поносни на чињеницу да смо у току ванредног стања,
проглашеног због епидемије заразне болести ковид 19,
упркос свим тешкоћама, успели да реализујемо планове
производње са значајним повећањем у односу на исти
период претходне године. Захваљујући томе, измирена су
претходна заостала дуговања и успостављена је динамика
редовног измиривања свих доспелих обавеза. Потраживања од купаца се редовно наплаћују, што је велики успех
у овом периоду.
У првих осам месеци остварено је 104.000.000. динара
добити, што је далеко од планираног.
Што се тиче производње план за период јануар - август
био је 89.408 м3, остварено је 87.409 м3, а проценат остварења је већи за 28% у односу на исти период 2019.године
Када је у питању продаја, план за исти период је био
89.408 м3, остварено је 100.413 м3 и проценат остварења
је већи за 27 % у односу на иси период прошле године.
План за јануар-август у погледу укупног гајења је
2292 ха, остварено је 2088, а проценат остварења је већи
за 33 %, . Када је у питању дознака стабала за сечу план је
био 199.950., остварено је 170.765, а проценат остварења
је већи за 22 % у односу на исти период 2019.године“ рекао нам је директор Секулић.
Шумско газдинство „Северни Кучај“ Кучево, као део
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, газдује са 58.967 ha шума и шумског земљишта у
државној својини.
Од укупне површине у државној својини, обрасло је
54.418 ha (92%), од чега су високе шуме 37.062 ha (68%),
изданачке шуме 7.260 ha (13%), вештачки подигнуте састојине 7.004 ha (13%), док су шикаре и шибљаци
заступљени на 5.435 ha (10%). Укупна дрвна запремина
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износи 12.729.146 м3, док је просечна запремина по ha
233,9 м3. Укупни запремински прираст је 294.618 м3, а
просечни 5,4 м3. Планирани принос за 10 година износи
2.608.832 м3.
Шуме и шумско земљиште у државној својини територијално су подељени на 20 газдинских јединица.
ШГ „Северни Кучај“ Кучево врши стручно-техничке
послове у шумама сопственика на површини од 76.843
ha и то у општинама Кучево, Голубац, Велико Градиште,
Пожаревац, Петровац, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Мајданпек и Жагубица. Газдинство своју делатност
обавља преко четири шумске управе, са седиштима у Кучеву, Мајданпеку, Жагубици и Пожаревцу. Свака шумска
управа има своје специфичности у погледу природних
услова и проблематике газдовања. У саставу шумског газдинства налазе се и два расадника, једно заштићено подручје, три ловишта и једно рибарско подручје. ШГ „Северни Кучај“ Кучево има 182 запослена, од тога 35 инжењера
шумарства и 77 шумарских техничара. Сви инжењери и
техничари шумарства имају положен стручни испит, а инжењери поседују линценцу у складу са Законом.
Град Кучево
У време владавине
Римљана, Кучево се
звало
Гудускум и
представљало је важан рударски центар, да би му Словени
касније
променили име у Кучево. За време владавине кнеза Лазара,
Кучево се помиње
као Крушевица и овај назив задржава више векова. У време кнеза Милоша, називу се додаје реч Горња да би се
разликовало од истоименог села у доњем току Пека. Ово
име ће задржати све до 1886.год. када му Народна
скупштина Краљевине Србије поново враћа име Кучево.
Данас је Кучево административни, привредни и културни
центар општине Кучево. Према попису из 2011. године,
Кучево је имало 3.950 становника. Варошица се налази у
плодној Звишкој котлини на контакту јужних обронака
Звишких планина и северних обронака Хомољских планина. Ретко очувана природа која га са свих страна окружује, као да га чува од лоших утицаја цивилизације.
Река Пек, која протиче кроз Кучево једна је од најзлатоноснијих река Европе и представља заштитни знак овог
града. Одскора се са преуређеног градског Bидиковца ,,Јелена стена” на коме се налази велики метални крст и одмориште може уживати у јединственом погледу на Кучево, Пек, Звишку котлину и Хомољске планине.
Пећина ,,Равништарка” се налази у непосредној
близини пећине ,,Церемошња”, у атару села Равниште. За
туристичке посете је потпуно уређена 2007. године. До

пећине се стиже асфалтним путем за село Церемошња, с
тим што се на 9 – том километру од Кучева скреће према
селу Равниште и путује још 3 километара. Као и пећина
Церемошња, и пећина Равништарка је 2007. године проглашена за Заштићено природно добро, односно Споменик
природе а Туристичка организација Кучево за њеног управљача. На платоу изнад пећине налази се ресторан са
пет брвнара – апартмана типа студио. Планинске бициклистичко-пешачке стазе у околини, са лепим видиковцима поред којих пролазе, погодне су за активан одмор у
природи.
,,Равништаркa”
спада у ред великих
пећина Србије. Главни пећински канал
дугачак је 501,5.метара, док је укупна
дужина свих пећинских канала преко
600 метара. Дужина
туристичке
стазе
кроз пећину износи
550. метара. Кроз ,,Равништарку” протиче поток Понорац, који извире 2. км. узводно у знатно мањој, Бисиној
пећини.
Мада је пећину ,,Равништарку” још 1894 године посетио чувени српски географ и научник Јован Цвијић, и
он је, као и локални мештани ушао само у приступачни,
улазни део пећине (60- 80м). ,,Равништарка’’ је заиста
откривена скоро сто година касније (1980.), када су два
радознала и одважна сеоска дечака прешли пећину од почетка до краја. Остаће тајна како су се дечаци изборили са
опасним муљевитим вировима пећинске понорнице и са
сопственим страхом. Када се прочуло да је ”Савина пећина”, како се у то време пећина звала, дугачка пећина богата пећинским накитом, спелеолозима је остало једино да
крену дечјим трагом. Пећински накит Равништарке је по
лепоти раван оном у Церемошњи. За разлику од Церемошње, која је у суштини скуп неколико великих дворана,
Равништарка има само једну пећинску дворану – ’’Црни
Дворац’’. Од фигура, посебно се издвајају Шарац краљевића Марка, Главоње и Лепа Равништарка, која је уједно и
амблем пећине..Као активна речна пећина, Равништарка
је сиромашна подним накитом, али зато врло богата таваничним и зидним накитом. У пећини је температура 8 – 10
степена. Улаз у пећину се налази на надморској висини од
406,6 м.
Пећина ,,Церемошња“ се налази на североисточним
обронцима
Хомољских планина, на надморској
висини од 533 м,
у подножју њиховог највишег врха,
Великог
штубеја
(940 м). У близини
је село Церемошња,
по коме је пећина и
добила име. За туристичке посете је уређена 1980. годи
не. Укупна дужина до сада истражених пећинских канала је 775,5 м, док је дужина туристичке стазе 431м.
Поред пећине се налази ресторан са традиционалном
кухињом Хомоља.

Пећина ”Церемошња” је 2007. године добила статус
Заштићеног природног добра (заштићено подручје – споменик природе) а Туристичка организација Кучево је
одређена за њеног управљача. Пећина ,,Церемошња“ је
удаљена од Кучева 15 километара и до ње води асфалтни
пут. По богатству накита, пећина ,,Церемошња“ је једна
од најлепших у Србији. Позната је по великим дворанама које краси разноврстан пећински накит – сталактити,
сталагмити, пећински стубови, драперије, окамењени водопади, галерије и тд. У морфоспелеолошком погледу у
пећини ”Церемошња” издвајају се 5 природних целина:
Улазни канал; Дворана ’’Арена’’;Понорска дворана; Андезитска дворана;Јужни канал;
Рајкову пећину открио је крајем XIX века
наш познати географ
Јован Цвијић
Према ономе што је
до сада познато, ходници Рајкове пећине дугачки су преко два километра и подељени у
речни и суви хоризонт. Бетонска стаза води кроз пространу Концертну и Јежеву дворану, поред Малих и Великих
оргуља, Обешеног хајдук Рајка до Дворане када. Затим
су ту и Жртвеник, Духови, Дворана водопада, Сала стећака, Зимска бајка и Кристална дворана.Новом реконструкцијом Рајкове пећине повезана су два хоризонта тако да
се посетиоцима ове пећине пружа могућност кружног
обиласка. Рајкова пећина је удаљена 2,5км од Мајданпека. Стиже се асфалтним путем крај обале Малог Пека и
вештачког језера Велики затон. Од Београда је удаљена
око 200 км.
Река Пек и испирање злата
Река Пек, која протиче кроз Кучево помиње се у многим хроникама, путописима и књигама и добро је позната научницима, истраживачима и љубитељима природе.
Овакав публицитет Пека у јавности је и очекиван, с обзиром да у свом кориту скрива необично богатство – ситне честице злата. Због злата у Пеку и околним брдима,
Кучево понекад зову и градом у златној долини. Феликс
Каниц, познати путописац и научник из XIX века, бележи
да се Кучево у далекој прошлости звало Chrisovehia (Старозлатија).
Пек извире у подножју Црног врха а
улива се у Дунав код
Великог Градишта
после 124 км тока.
Највећим делом Пек
протиче кроз општину Кучево (63км), где
је и најлепши. У атару села Раброва, Пек
излази из општине Кучево, да би се после 20 – так километара тока улио у Дунав код Великог Градишта.
Одвајкада је област у долини Пека важила за предео
богат златом. Интензивна експлоатација злата из речних
наноса Пека почела је доласком Римљана – посебно у периоду владавине цара Хадријана ( II век нове ере ), да би
је у Средњем веку наставили српски краљеви. Највећи багер постављен је почетком 30 – тих година прошлог века
у селу Нересница, у близини Кучева.
Ревија „Шуме“
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Према доступним
архивским подацима
овај багер је из Пека
вадио између 25 и 32
килограма чистог злата
месечно. Ако се зна да
је радио све до средине 1955. године, када је
продат у старо гвожђе предузећу ”Отпад” из Витеза, он је
из печког корита извадио више од седам тона злата. У другој половини XX века, због веће продуктивности, прешло
се на добијање злата индустријском прерадом руде бакра.
Maнастир Тумане

Манастир Тумане налази се на девет километара удаље
ности од Голупца, у подножју голубачких планина, окру
жен шумом, на левој обали Туманске реке, што самој све
тињи даје посебну лепоту. Пет векова након представљења
Преподобног Зосима, јасно је зашто је свети подвижник
изабрао за свој усамљени и молитвени живот баш такво
место, скривено од људи и у потпуности погодно за мо
литвено тиховање.Амбијентална лепота са једне и духовни
мир са друге стране, те присуство светиња, манастир Ту
ман чини вредним како у духовном тако и културно-исто
ријском смислу. Као ретко која светиња, овај браничевски
манастир оставља диван утисак свакоме ко се у њему на
ђе, пленећи својом лепотом и окружењем у коме се нала
зи, надасве будући сведок вере и труда једнога народа, као
и светионик за будуће Божије Царство. У њему се на чу
десан начин прожимају парадоксалне чињенице вере, из
будућности саткана историјом извире садашњост, у центру
свега имајући човека и његов однос са Творцем.
Голубачки град или Голубац је средњовековна тврђава, споменик културе од изузетног значаја. Налази се на
десној обали Дунава, 4 км
низводно од данашњег насеља. Смештена је на високим литицама, на месту на
ком се река сужава, на самом улазу у Ђердапску клисуру.
Тврђава је грађена лепезасто и састоји се од три дела:
предњег, задњег и горњег града (са цитаделом).
Сребрно језеро је вештачко језеро на десној обали Дунава и представља њен некадашњи речни рукавац који је
данас затворен двема бранама. Налази се на подручју Браничевског округа у источној Србији, на два километра од
Великог Градишта. Просечне је ширине од 300 m, a просечне дужине од 14 km. Налази се на надморској висини
од 70 метара и дубоко је 8 метара. Вода је бистра због недостатка загађења и природне филтрације воде кроз много
пешчаних дина. Језеро је богато рибом, укључујући амура,
шарана, сома, штуке, смуђа и осталих слатководних риба.
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Шумско газдинство такође располаже
великим
бројем возног парка,
путничко-теренским возилима,
камионима, као и
машинама за рад.
Једна од машина је
харвестер, једина
у систему Србијашуме, која сече 250 м3 дневно, замењује 8 секача, ради и под
тешким условима као што су киша, ветар. Наше шуме називају стазом здравља у четинарским састојинама-шумама.

Харвестер и форвардер
У склопу ШУ „Северни Кучај“ Кучево, налазе се два расадника: расадник ,,Мишљеновац“, који је у склопу ШУ
,,Кучево“ и расадник ,,Острво“. У расаднику ,,Мишљеновац“ се гаје саднице тврдих лишћара, четинара и топола.
Расадник ,,Осрво“ је у склопу ШУ ,,Пожаревац“ и у њему
се гаје саднице топола, углавном клона I-214 и М-1. Ови
расадници углавном задовољавају потребе Шумског газдинства за шумским садним материјалом,
а обезбеђује саднице и
сопственицима шума, као
и трећим лицима.
Планови и циљеви за предстојећи период су следећи:
запослити нове људе у наредних годину дана, дати предност млађем кадру у циљу стручног оспособљавања;
спроводити континуирану едукацију стручног кадра; побољшати отвореност шумских комплекса изградњом нових шумских саобраћајница; подизање нових засада тополе у равничарском подручју уз унапређење технологије
подизања и неге ових засада; посебну пажњу посветити
развијању рекреативно-туристичке функције шума; инвестирати у савремену механизацију за потребе коришћења
шума, гајења и заштите шума, расадничке производње;
реализацијом узгојних планова побољшати стање шума,
што ће се позитивно одразити на квалитет дрвних сортимената и на повећање прихода; повећати приходе од недрвних производа (лов, риболов, закупи); развијати добре
односа и сарадњу са локалним самоуправама, допринети
унапређењу локалних заједница кроз запошљавање, едукације, донације.
Наша визија је савремено и респектабилно шумско газдинство, које своје пословање базира на принципима одрживог газдовања, и тежи ка испуњавању свих захтева који
проистичу из чињенице да су ресурси шумских подручја
условно обновљив природни ресурс и добро од општег
друштвеног интереса - рекао нам је на крају разговора директор газдинства Игор Секулић.
Татјана Ивановић, дипл.ек.

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Заштићена подручја
у функцији здравља људи
Пандемија заразне болести COVID-19 коју је прогласила Светска здравствена организација, ванредно
стање у Републици Србији у периоду 15.03.- 06.05.2020.
године и обавезне мере које се односе на спречавање
ширења заразне болести условили да се све већи број
грађана окрене боравку у природи. Такође, ограничена могућност путовања у иностранство и летовање
на мору, допринели су томе да се грађани определе за
посету скривеним лепотама Србије и заштићеним подручјима.
О управљању заштићеним подручјима у ЈП „Србијашуме“ и значају заштићених делова природе за здравље
људи, разговарам са извршним директором Сектора за
шумарство и заштиту животне средине, др Предрагом
Алексићем.
Са колико заш
тићених подручја, у
овом тренутку уп
равља ЈП „Србија
шуме“?
Јавно
предузеће
за газдовање шумама
„Србијашуме“ управља
заштићеним подручјима на површини од
338.620 ha, што чини
50,7% укупне површине заштићених подручја у Србији (667.484
ha или 7,65% Републике Србије).
Актима о проглашењу заштићених подручја ЈП „Србијашуме“ именовано је за управљача 54 заштићена
подручја, односно за управљача 34 заштићена подручја
од националног значаја на површини од 332.661 ha, установљеним Уредбама Владе Републике Србије и 20
заштићених подручја од локалног значаја на површини
од 5.959 ha, које су установиле локалне самоуправе и
Град Београд.
Очување, заштита и унапређење природних вредности представља део стратегије и један је од кључних
циљева у пословној политици ЈП „Србијашуме“, водећег предузећа у управљању заштићеним подручјима
у Србији.
Када је ЈП „Србијашуме“ званично добило прво
заштићено подручје на управљање?
Закон о заштити животне средине из 1991. године
дефинисао је званично појам стараоца заштићеног природног добра, односно управљача, као и његове обавезе
и дужности. Тим законом дефинисан је и начин заштите
природних добара, односно и начин ревизије претходно
заштићених делова природе. Завод за заштиту природе
Србије је 1995. године извршио ревизију Строгог резервата природе „Винатовача“, а Влада Републике Србије
за стараоца је одредила ЈП „Србијашуме“. Исте године
Јелашничка клисура је стављена под заштиту као специјални резерват природе о коме се стара ЈП „Србија-

шуме“. Стара планина заштићена је 1997. године, 2000.
године Сићевчка клисура и 2001. године Голија, као
паркови природе. Део ПП „Голија“ добио је статус Резервата биосфере „Голија-Студеница“ (2001. године) и
тиме постао члан UNESCO, MAB мреже резервата биосфере, коју данас чини 686 резервата биосфере у 122
земље. Површина РБ „Голија-Студеница“ је 53.804 ha,
обухвата део ПП „Голија“ на подручју ШГ Ивањица и
Краљево, и до 2017. године био је једини резерват биосфере у Србији.
Значајно је истаћи да је 2009. године донет Закон
о заштити природе који је правно уређење области
заштите природе одвојио од заштите животне средине.
Доношење Закона о заштити природе, као и све његове
досадашње измене и допуне, између осталог, допринеле су повећању површине под заштитом, повећању
броја заштићених подручја, прецизнијем дефинисању
обавеза управљача и успостављању система финансирања заштићених подручја.
Зашто је важан успостављен систем финанси
рања заштићених подручја?
Без обзира на законом дефинисану обавезу финансирања заштићених природних добара из буџета Републике Србије (Закон о заштити животне средине из 1991.
године), у периоду 1992-2007. године, Министарство
заштите животне средине суфинансирало је заштиту и
развој заштићених природних добара о којима се стара ЈП „Србијашуме“ у износу: 2003. године – 7.400.000
динара (113.288 €) и 2007. године – 7.593.300 динара
(98.130 €), што укупно износи 211.418,44 € (у просеку годишње је износило 14.094,57 €, односно 0,06 €/ha
заштићеног подручја). Површина заштићених природних добара износила је 316.696 ha (стање 31.12.2007.
године).
Јавно предузеће „Србијашуме“ тада је указивало
на овај проблем, као и на неопходност повећања износа финансијских средстава ради остваривања циљева
заштите и одрживог развоја. Стање шума којима газдује ЈП „Србијашуме“ не омогућава велика улагања у

Стара планина
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Радни састанак тима ЈП „Србијашуме“ за заштићена подручја: извршни директор др Предраг Алексић,
помоћник директора Гордана Јанчић и руководилац одељења Дејан Милетић
заштићена подручја. Схватајући значај заштите и унапређења животне средине, за садашње и будуће генерације, ЈП „Србијашуме“ уложило је значајна средства
(на горњој граници својих могућности) у очување и
развој заштићених природних добара.
Након доношења Закона о заштити природе
(2009.), финансирање заштићених подручја врши
се сваке године, према Уредби о распореду и ко-

ришћењу средстава за субвенционисање заштићених
природних добара од националног интереса и према
захтеву за доделу средстава субвенција која управљачи подносе надлежном Министарству за заштиту животне средине. Министарство надлежно за послове
заштите животне средине разматра поднете захтеве
за субвенције и сагласно средствима буџета РС и дефинисаним критеријумима за доделу средстава суб-

Стара планина - Козји камен, поглед на Завојско језеро
8

Ревија „Шуме“

подручјима за 2020. годину и уплаћена су средства у
износу од 56.012.000 динара. С обзиром на целокупну
ситуацију због пандемије, јако је важно што смо благовремено добили средства од Министарства заштите
животне средине јер то омогућава извршење планираних радова и пројеката предвиђених програмом управљања.
За које намене се троше финансијска средства која
се добијају од Министарства заштите животне средине?
Министарство заштите животне средине приоритетно финансира чување заштићених подручја, односно
рад чуварске службе (плате чувара, опрема, униформе и
др.), одржавање уредности и чистоће заштићених подручја, уређење заштићених подручја и у мањем обиму
научно-истраживачке радове и мониторинг природних
и створених вредности заштићених подручја. Такође,
код новопроглашених заштићених подручја финансира
се обележавање граница и зона заштићеног подручја.
За које намене се троше средства накнаде за ко
ришћење заштићених подручја ?
За заштиту, уређење, одрживо коришћење и презентацију заштићених подручја врло је важно обезбедити
планирана и потребна финансијска средстава, односно
успоставити одржив систем финансирања. То је омогућио Закон о заштити природе, односно Закон о накнадама за коришћење јавних добара, на основу којих је

Стара планина - Водопад Бигар
венција, са управљачима склапа уговоре о суфинансирању реализације програма управљања заштићеним подручјима. У периоду 2009-2019. године, Министарство заштите животне средине уплатило је ЈП
„Србијашуме“ средства у износу од 428.675.543 динара (3.726.318 €) за реализацију годишњих програма управљања. У истом периоду кроз разне пројекте
и донацију Светске банке обезбеђена су средства у
износу од 56.500.000 динара (501.025 €). Накнаде за
коришћење заштићених подручја у поменутом периоду износиле су 696.021.931 динар (5.911.331 €).
Град Београда за 7 заштићених подручја којима
управља ШГ „Београд“, уплатио је, у периоду 20092019. године, средства у износу од 601.288.239 динара
(5.208.806 € ).
Остале јединице локалне самоуправе за заштићена
подручја (14 заштићених подручја) нису издвајала финансијска средства, изузев Општине Босилеград која
је 2016. године издвојила средства у износу од 500.000
динара за суфинансирање реализaције Програма управљања Спомеником природе „Црни бор у Црноштици“
и Програма управљања Спомеником природе „Црни
бор у Петковској махали“.
Каква је ситуација ове године по питању финансирања заштићених подручја?
Ове године са Министарством заштите животне средине, у месецу марту, склопљен је Уговор о суфинансирању реализације 33 програма управљања заштићеним

Стара планина - поглед са Бабиног зуба
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Водопад Изубре на Голији
ЈП „Србијашуме“ урадило Одлуке о накнадама за ко- вљања за период од десет година, затим годишњи проришћење заштићених подручја. По основу одлука врши грами управљања заштићеним подручјима, као и изсе наплата накнада за коришћење 13 заштићених под- вештаји о остваривању планова и програма. Плански
ручја. Средства од накнада за коришћење заштићених документи раде се у складу са условима заштите приподручја су строго наменска и иста се воде на посебним роде које издаје Завод за заштиту природе Србије и на
рачунима. Средства од накнада троше се за реализацију исте сагласност даје надлежно Министарство заштите
годишњих програма управљања заштићеним подручји- животне средине. Планска документа израђују шумарма (на које је сагласност дало Министарство заштите ски инжењери из Шумских газдинстава који су задужеживотне средине), односно за: рад чуварске и стручне ни за заштићена подручја, уз стручну помоћ Сектора
службе управљача; за опремање служби (набавку оп- за шумарство и заштиту животне средине. Ове године
реме, компјутера, теренских и путничких возила, ква- раде се плански документи за 19 заштићених подручја
дова, компјутера, службених униформи); за уређење због чега је Сектор за шумарство и заштиту животне
и одржавање уредности заштићених подручја; за про- средине, још у јануару месецу, сачинио динамику изтивпожарну заштиту; за презентацију и популаризацију раде планских докумената, са прецизно дефинсаним
заштићених подручја; за научно-истраживачке пројек- роковима израде и координаторима израде. Поступак
те и мониторинг природних и створених вредности израде планских докумената обухвата низ активности:
заштићених подручја. Средства од накнада коришће- анализу извршења планираних радова у претходном
на су и делом за набаку разне механизације која је у десетогодишњем периоду; израду нацрта плана радова
функцији изградње и одржавања путне инфраструктуре за наредни десетогодишњи период; прибављање услова
у заштићеним подручјима, а користе се и за помоћ ло- заштите природе за израду плана управљања; састанци
калном становништу за уређење и одржавање сеоских са заинтересованим странама са заштићеног подручја
за које се раде планска документа; израда предлога плапутева.
Радови и активности у заштићеним подручјима на управљања; јавни увид у предлог плана управљања
извршавају се према планским документима. Која су у трајању од 30 дана; јавна расправа о предлогу плана
управљања; израда коначне верзије плана управљања;
то документа и ко их израђује?
За заштићена подручја израђују се планови упра- доношење Извештаја о остваривању плана управљања
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за период 2011-2020. године и Плана управљања
заштићеним подручјима за период 2021-2030. године
од стране Надзорног одбора; прибављање водних услова за израду планског документа и водне сагласности
на израђени план управљања од Републичке дирекције
за воде; прибављање мишљења о испуњености услова
заштите природе од Завода за заштиту природе Србије;
достава плана управљања са условима, мишљењима
и сагласностима Министарству заштите животне средине на даљи поступак, односно давање сагласности.
Министарство заштите животне средине пре давања
сагласности прибавља мишљења о планском документу од министарстава надлежних за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, културе, образовања,
саобраћаја и инфраструктуре, рударства и енергетике,
туризма, одбране и финансија. Једном речју јако пуно
активности али наше стручне службе ове планове раде
више од 25 година. Ове године, без обзира на ванредно
стање и трајање пандемије, планиране активности на
изради планских докумената биће завршене у року.
Сведоци смо, да због пандемије заразне болести
COVID-19, коју је прогласила Светска здравствена
организација, и ванредног стања које је трајало у пе
риоду 15.03.- 06.05.2020. године и обавезних мера које
се односе на спречавање ширења заразне болести, све
већи број грађана борави у природи. Такође ограниче
на могућност путовања у иностранство и летовања
на мору, допринели су да се грађани определе за посе
ту скривеним лепотама Србије и заштићеним под
ручјима. Колико је природа важна за задравље људи
и да ли имате сазнања која заштићена подручја су
највише била посећена, а која би сте Ви препоручили
да их треба обавезно посетити?
Темељну вредност већине заштићених подручја
којима управља ЈП „Србијашуме“ чине шуме. Шуме су

основ живота на Земљи. Заштита шума стара је колико
и људска заједница. Човек је штитио шуме да би сачувао извор свог опстанка и током свог развоја живео је
у складу са природом, користећи природне ресурсе за
своје егзистенцијалне потребе. Шуме имају еколошки, економски и друштвени значај. Шуме имају водећу
улогу у акумулацији сунчеве енергије. Шуме позитивно
утичу на формирање земљишта, повећање његове плодности, шуме штите земљиште од ерозије, спречавају
појаву клизишта, одрона, водне и еолске ерозије. Шуме
ублажавају климатске промене, спречавају загађење
ваздуха. Шуме испуњавају бројне функције, здравствене, научно образовне, санитарно-хигијенске, а шуме
нам служе и за рекреацију и одмор.
Шетња и боравак у природи и шуми имају непроцењив значај за здравље људи, и управо зато постоји код
грађана све веће интересовање за заштићена подручја.
Паркови природе су, свакао, најатрактивнији за дужи
боравак и одмор, како за љубитеље природе и планинаре, тако и за младе, као и за породице са децом. Паркови
природе „Стара планина“, „Голија“, „Радан“, „Златибор“ и „Сићевачка клисура“ представљају места где се
могу видети прелепи водопади, језера, врхови са уређеним видиковцима, шуме, пропланци, споменици културе, бројни манастири и објекти народног градитељства
и традиционалног живљења. У последње време и на Голији, Старој планини, Златибору и Радану многа сеоска
домаћинства уређују се и граде за бављење етно и сесоким туризмом. За оне који могу да одвоје мало времена
за боравак у природи, дан-два или викенд, препоручио
бих посету заштићеним подручјима у околини Београда, а то су Авала, Космај и Бојчинска шума; затим
Борачки крш у близини Кнића, Островицу у близини
Рудника, Ртањ, Лептерију и Суву планину онима који
воле геоморфологију и имају кондицију за пешачење и
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Јован Цвијић, Синиша Станковић
и многи други. Саслушај легенде
и откриј тајне Лазаревог кањона и
Лазареве пећине.
Ништа мање интересантан
и вредан за посету је и Споменик
природе „Пећински систем Самар“ који се убраја у 10 најзначајнијих пећина у Србији. Налази
се у источној Србији, у североисточном делу планине Калафат
(839 m), на територија општине
Сврљиг, атару села Копајкошара.
Пећина Самар чува причу о
једном светском рекорду, односно причу о заборављеном хероју
који је провео 464 дана у пећини,
испод каменог неба и тако се уписао у Гинисову књигу рекорда. То
је био Милутин Вељковић из села
Стара планина - Росомачко ждрело
Копајкошаре. Некада је овај спепланинарење. Атрактивно је посетити и наше клисуре леолог из Србије био херој, а о пећини Самар слушао
Јелашничку и Сићевачку, као и клисуре реке Јерме и је цео свет. Доскора, нико није памтио ни пећину, ни
Милешевке. Треба видети лепоте, јутра и зоре на Каме- њеног најпознатијег станара.
ној Гори, Озрену и Јадовнику. Могао бих да набројим
Прича се да је једног топлог јунског дана 1969. годијош пуно тога. Оно што желим да нагласим, а уједно и не, тада амбициозни Милутин одлучио да се упути на
да упутим апел свима онима који се определе да посете несвакидашњи пут и у авантуру живота. Не презајући
лепоте Србије, то је: да их чувају, штите, да не бацају од могућих последица и не одустајући пред бројним
опушке, не остављају за собом отпад, не угрожавају и препрекама, пронашао је спонзоре и успео да органе остављају упаљену ватру, јер на тај начин могу да низује до тада најдужи боравак под земљом. Милутин
изазову шумски пожар.
је одржавао комуникацију са спољним светом уз помоћ
У Србија су под заштитом и многе пећине, пре радио везе, а имао је и лекове, конзерве хране, шпорет,
расти, водопади и кањони. Да ли и ЈП „Србијашуме“ плин и инструменте за мерење температуре и влаге.
брине о таквим заштићеним подручјима и ако брине,
Када се упуштао у неизвесно такмичење са Анриом
која су то и где се налазе – питали смо Гордану Јан Фиоутом, власником тадашњег Гинисовог рекорда,
чић, помоћника директора Сектора за шумарство и Милутин није имао појма да ли ће успети. Француз је
заштиту животне средине
имао рекорд од 109 дана боравка под земљом, а МилуЈавно предузеће „Србиајшуме“ управља спомени- тин само јаку вољу, упорност и жељу да испита пећину
цима природе геолошког, геоморфолошког и геохидро- поред које је одрастао. Испоставило се да је то било и
лошког карактера и међу њима најпозантији је Споме- више него довољно.
ник природе „Лазарев кањон“.
Милутин Вељковић не само да је оборио постојећи
Лазарев кањон је најдубљи, најдужи, најлепши, рекорд, већ је поставио нови четири пута дужи од претнајнепроходнији и најочуванији кањон источне Ср- ходног. Веровали или не, он је под каменим небом мисбије. Налази се на источном ободу Кучајских планина, териозне пећине провео чак 464 дана!
највећег крашког комплекса у Србији. Лазарев кањон
О овом сјајном подухвату писали су сви тадашњи
је дуг око 4,5 km, а дубок 350 m с леве и преко 500 m медији, а Милутин Вељковић, село Копајкошаре и
са десне стране. У Лазаревом кањону налазе се број- пећина Самар постали су светски познати.
ни спелеолошки објекти, међу којима су најзначајније
О свом боравку у пећини, Милутин је написао и изпећине и то Лазарева пећина и пећина Верњикица, која дао књигу “Под каменим небом”, базирану на дневнику
је мање позната, али се својим димензијама канала и који је водио током свог самовања.
пећинских дворана, богатством и разноврсношћу крисПосле више од годину дана проведених у великој
талне орнаментике и импозантним димензијама кал- дворани мрачне пећине, Милутина су одушевљено сацитне акумулације, представља једну од највреднијих чекали узбуђени мештани. Са дугом брадом и зараслом
и најлепших пећина Србије. Најпознатија јама је Гаура косом, пробијао се кроз масу која је за њега и храбар
Фрнђефунд, дубине 56 метара, позната по злочину над подухват, имала само речи хвале. Цео догађај је тада
недужним рударима у Другом светском рату.
био права сензација, али је с временом ова прича пала
Лазарев кањон, посећују бројни туристи, љубитељи у заборав.
природе, спелеолози, планинари, студенти, ђаци, ловци
Ипак, никада није потпуно заборављена. И данас се
итд. Туристички водичи имају поруку за све: Путни- понеко сети приче о пећини Самар и њеном једином и
че, намерниче, дођи у Источну Србију, у село Злот, у најзанимљивијем становнику. Она се још увек налази у
царство мира и тишине недалеко од узаврелог бакар- загрљају нетакнуте природе, на обронцима планине Каног града. Прошетај стазама којима су ишли: Феликс лафат, окружена шумовитим брдима иза којих се назире
Каниц, Феликс Хофман, Јосиф Панчић, Јован Жујовић, врх Озрена. Цео овај предео је богат природним благоде12
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тима и изузетним лепотама. Овде можете уживати у обиласку пећинског каменог моста, дивити се понирућем
потоку који се појављује на светлости дана, или разгледати прелеп водопад који се налази на другом крају
пећине. О чистом ваздуху и опојним мирисима природе
и да не говоримо. Зато, размислите о обиласку овог интересантног места у јужној Србији и уживању у његовим
чарима. Можда налетите и на неког мештана који ћа вам
детаљније испричати Милутинову пустоловину.
Такође и ЈП „Србијашуме“, коме је Влада Републике
Србије (2018.), након извршене ревизије заштите пећине и проглашењa за споменик природе, поверила управљање, планира низ активности на бољој презентацији
и популаризацији овог вредног геолошког објекта.
За оне које је заинтересовала прича о пећини Самар
и који се одлуче да је посете препоручујемо да посете
и заштићено подручје, односно споменик природе „Долина потока Бигар“, који се налази се у селу Стањинац,
поред пута Кална – Пирот. То је атрактивно и јединствено заштићено подручје, изузетних геоморфолошких и хидролошких вредности, кога чине снажно крашко врело, поток Бигар са слаповима и језерима, у чијој
долини се налази највећа акумулaција бигра у Србији
са импресивним водопадом пред само ушће у Стањанску реку.
Јавно предузеће „Србијашуме“ управља и геоморфолошким спомеником природе „Прерасти у кањону
Вратне“, који се налази на подручју општине Неготин,
у селу Вратна.
„Прерасти у кањону Вратне“ представљу јединствен облик подземне и површинске крашке морфологије, који је настао локалним понирањем речног тока и
урушавањем делова таванице речне пећине. Над реком
Вратном, на дужини од 3 км, формирана су три природна камена моста – прерасти: Сува прераст, Велика
прераст и Мала прераст.
Додатну вредност еколошки очуваном простору долине реке Вратне даје и комплекс манастира Вратна,
који се сместио на самом излазу кањона – где се ток
Вратне умирује, а њена долина шири. Манастир Вратна је основан у XIV веку, у време Краља Милутина, а
посвећен је Вазнесењу Господњем. У неприступачним
стенама изнад манастира налази се испосница посвећена Светом Никодиму Тисманском.
У оквиру кампање „Види Србију“ коју је покренуло
Министарство туризма видимо да се грађани пози
вају да посете бројне водопаде, језера и споменике
културе, који се налазе на заштићеним подручјима
која су у надлежности ЈП „Србијашуме“. Који су то
објекти?
На Старој планини налазе се бројни водопади и то:
водопад Калуђерски скок, висине 232 m (налази се испод самог Миџора, 2.169 м.н.в.); Копренски водопад, на
Јеловичкој реци испод Копрена (1.963 м.н.в.), висине
103 m; Пиљски водопад (доњи и горњи) на око 1.650
м.н.в. код села Топли до, висине 68 m; водопад Чунгуљски скок, на Топлодолској реци, код села Топли до,
висине 42 m; водопад Тупавица, на Дојкиначкој реци,
код села Дојкинци, висине 25 m и водопад код манастира Суводол, са моћном акумулацијом бигра.
На Златибору, водопад и слапови на Гостиљском потоку налазе се у селу Гостиље, које је познато и по томе
што се у њему налази родна кућа Димитрија Туцовића.

На Гостиљском водопаду испред ушћа у реку Катушницу вода се обрушава са 20 метара високе кречњачке
литице, формирајући тако јединствен водопад. Низводно од водопада, поток гради већи број мањих водопада,
слапова, брзака и вирова све до ушћа у реку Катушницу.
У ПП „Голија“ река Изубра протиче кроз изразито
живописан предео, и у у свом средњем делу тока формира три веома лепа водопада чија укупна висина износи
око 20 m, а низводно, ближе ушћу, гради велики број слапова и букова који дају овом простору изузетан изглед.
Јавно предузеће „Србијашуме“, као управљач ПП
„Стара планина“, уредило је бројне пешачке и планинарске стазе које воде до разних врхова, видиковаца,
језера, водопада и споменика културе. На подручју
парка природе постоје бројни манастири и цркве, а
посебно се издваја пећинска црква Светог Петра и
Павла, на брду Камик код села Рсовци, споменик кул
туре, са јединственом фреском Исуса, младог и без
косе. „Ћелави Исус“ је насликан у другој половини 13.
века. Приказан је у будистичкој одећи и у осмоугаоној
мандроли (ореол око целог лика).
И друга заштићена подручја имају изузетно спо
меничко наслеђе. Тешко је све навести, али оно што
треба обавезно посетити је: манастир Свете Бого
родице (Сићевачки манастир) и Свете Петке („Иве
рац“) у ПП „Сићевачка клисура“; манастир Сту
деницу, Градац и Ковиље и Савине испоснице у ПП
„Голија“; цркве брвнаре у Доњој Јабланици и Добро
селци и манастирски комплекс Увац у ПП „Злати
бор“; православну цркву брвнару Светог Цара Лазара
(Лазарица), у Пролому, у ПП „Радан“ и др.

Голија - Савина испосница
Ревија „Шуме“
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Заштита природе у Србији
Република Србија је један од светских центара
биодиверзитета где се заштита богате биолошке разноврсности остварује спровођењем мера заштите и
унапређењем врста, њихових популација, природних
станишта и екосистема у складу са Законом о заштити природе. Биолошку разноврсност у Србији карактерише велики генетички, специјски и екосистемски
диверзитет.
Наша земља је потписник многих међународних
докумената (конвенција, резолуција, стратегија) који
се баве очувањем и унапређењем животне средине,
шума и заштићених природних добара.
Влада Републике Србије донела је 2007. године
Националну стратегију одрживог развоја којом су
дефинисани национални приоритети: заштита, очување и унапређење биодиверзитета у Србији; повећање површина заштићених природних добара до
10% (до 2010. године); проширење мреже заштићених подручја; успостављање еколошких коридора и
мреже еколошки значајних подручја и др.
Просторним планом Републике Србије, за период од 2010. до 2020. године, предвиђено је повећање
укупне површине под заштитом до 12% територије
Републике Србије до 2014. године.
Концепција заштите, уређења и коришћења природног наслеђа заснива се на повећању заштићене
површине, успостављању националне еколошке мреже и идентификацији подручја за европску еколошку мрежу НАТУРА 2000, као и изградњи ефикасног
система управљања подручјима која су обухваћена
еколошким мрежама.
Заштићена подручја су темељ очувања биодиверзитета, због чега Србија улаже напоре на повећању
процента заштићене територије и остваривању планова на заштити природе. Заштићено је 677.484 hа,
односно 7,65% територије Републике Србије. Припремљен је Програм заштите природе Републике СрРедни
број

Назив заштићеног подручја

1.

Предео изузетних одлика "Столови"

9.932,10

Краљево

2.

Предео изузетних одлика "Жељин"

6.379,09

Краљево, Крушевац, Рашка

3.

Предео изузетних одлика "Маљен"

10.104,83

Лозница, Ужице

4.

Предео изузетних одлика "Рајац"

1.771,58

Крагујевац, Лозница

5.

Предео изузетних одлика "Планина Цер"

6.259,62

Лозница

6.

Предео изузетних одлика "Варденик-Стрешер"

11.454,92

Врање

7.

Споменик природе "Каменички вис"

21,53

Ниш

8.

Парк природе "Кучај-Бељаница"
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бије за период 2020. до 2022. године, који укључује
стратешке циљеве и планове најзначајнијих међународних уговора и докумената у заштити природе,
очувању биолошке разноврсности и промени климе.
Еколошком мрежом, која је успостављена ради очувања типова станишта од посебног значаја за заштиту и очување станишта дивљих врста флоре и фауне,
заштићено је око 20% територије Србије.
Од формирања Министарства заштите животне
средине 2017. године до јула 2020. године проглашено је 15 нових заштићених подручја од националног
значаја, и тиме је површина заштићених подручја повећана за 102.886 хектара.
Од 15 новозаштићених подручја ЈП „Србијашуме“
је на управљање поверено 8 заштићених подручја,
површине 88.367,26 хектара, а то су: Паркови природе „Радан“ и „Златибор“, Строги резервати природе
„Јарешник“ и „Каленић“, Специјални резерват природе „Ртањ“ и Споменици природе „Борачки крш“,
„Тупижничка леденица“ и „Пећински систем Самар“.
У поступку заштите је 8 заштићених подручја, у
оквиру којих је ЈП „Србијашуме“ корисник’ шума. За
7 заштићених подручја очекује се да управљач буде
ЈП „Србијашуме“.
За заштићена подручја Предели изузетних одлика
„Столови“, „Жељин“ и „Маљен“, још у 2018. години,
спроведени су Јавни увид и јавна расправа о Предлогу уредби за проглашење заштићених подручја и
очекује се да Влада Републике Србије донесе акта
о проглашењу ова три заштићена подручја. Такође
за Предео изузетних одлика „Варденик-Стрешер“,
2019. године, спроведен је јавни увид и јавна расправа о Одлуци о проглашењу заштићеног подручја
и очекује се да надлежни орган општине Сурдулица
донесе акт о проглашењу заштићеног подручја.
Предео изузетних одлика „Столови” обухвата
истоимени планински масив који припада планин-
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Површина
(ха)

87.644,00
133.567,67

Надлежно Шумско газдинство

Бољевац, Деспотовац, Кучево

ском систему унутрашњих Динарида и налази се у
централном делу Србије на територији Града Краљева и обухвата просторе катастарских општина Замчање, Мељаница, Крушевица, Каменица, Матаруге,
Брезна и Рибница.
Предео изузетних одлика „Столови”, ставља се
под заштиту како би се: очували хидрографски феномени који представљају једну од темељних природних вредности и то неколико водотока, од којих
се по величини издвајају Црна и Брезанска река, док
су остали углавном нестални и током лета пресушују
(Маглешница, Добространска река, Столски поток,
Шошаница и др.). Ови водотоци су између тешко
приступачних и сурових гребена урезали дубоке,
уске и стрме долине клисурастог и кањонског изгледа, стварајући врло сложене морфолошке структуре.
Источно од главног гребена постоје нешто издашнији водотоци река Мирајице, Вилове, Јелове реке и
Мељанице; очувана два вегетацијска појаса – храстов и буков, са низом уметнутих и измењених екосистема. Рецентно стање вегетације одликује велика
деградираност шумских површина (са присуством
њихових различитих проградационих и деградационих стадијума са значајним учешћем шибљака, као
и велике површине под пашњацима и камењарима).
У оквиру истраживане фауне бескичмењака, регистровано је присуство 65 врста правокрилаца, 30
врста зрикаваца, 3 врсте попаца и 32 врсте скакаваца.
Највећи број откривених врста има шире распрострањење у Србији па и на Балканском полуострву
али су пронађене и врсте које представљају балканске ендемите са релативно ужим ареалом. Ихтиофаунистичким истраживањима је укупно евидентирано
10 врста риба. Фауна водоземаца и гмизаваца релативно је богата и разноврсна. Од укупног броја врста
ове групе, која за подручје Републике Србије износи око 45, на истраживаном простору, као и широј
околини, забележено је присуство њих 19. Ако се у
обзир узме и број подврста, број присутних таксона
је и значајно већи.
У оквиру граница истраживаног подручја регистровано је и 125 врста птица, што представља 35,51%
од укупног броја врста регистрованих у Србији
(352). Oвaкaв дивeрзитeт птицa присутaн je и пoрeд
чињeницe дa нa овом подручју нeмa вeћих вoдeних
стaништa кoja пo прaвилу прaти вeликa рaзнoврснoст
птицa.
Фауну сисара чини, за сада, 47 врста, што је нешто
мање од половине регистрованих на простору Републике Србије. Посебан значај Пределу изузетних одлика „Столови”, даје присуство строго заштићених
дивљих врста попут мрког медведа и видре, као и дивокозе, која је након неуспешног насељавања током
60-тих година двадесетог века, поново насељена на
ову планину 2007. године.
Предео изузетних одлика „Жељин” обухвата истоимени планински масив који припада Родопском
планинском систему. Позициониран је у централном
делу Србије, захватајући делове Града Краљева и
обухвата просторе катастарских општина Гокчаница,

Плана и Баре, као и подручја општина Александровац са катастарским општинама Рогавчина, Плоча и
Јелакци и општина Рашка са катастарским општинама Боће, Војмиловићи, Ковачи и Биљановац.
Предео изузетних одлика „Жељин”, ставља се под
заштиту како би се:
- очувала хидрографска мрежа која је доста густа
и чини је мноштво извора, река и потока;
- очувале букове шуме, које имају апослутну доминацију у централном планинском делу, док храстове шуме доминирају у нижем, благо заталасном
делу планине. Планински појас испод самог врха,
покривен је буковим заједницама, које чине карактеристичну субалпску шуму;
- очувало флористичко богатство које је процењенона на преко 355 биљних врста и подврста, од чега
су заштићена 42 биљна таксона, од који су 39 у категорији заштићених, док су 3 таксона строго заштићена.
Ендемична флора је представљена са 8 биљних врста.
На тресави Језеро, срећу се и станишта сфагнумских
маховина (Sphagnum spp.), која су у Србији ретка и
угрожена, а све врсте из ове групе маховина спадају
у строго заштићене врсте на националном нивоу. Такође, са флористичке стране је значајно присуство
таксона љутић (Ranunculus aconitifoliusL.), новог за
флору Републике Србије;
- очувало 48 врста из 32 рода и 5 фамилија правокрилаца (Orthoptera). Значајно је истаћи да северни
део планине Жељин спада у једно од 40 Одабраних
подручја за дневне лептире (PBA) у Србији. На целом подручју забележене су 94 врсте дневних лептира;
- очувало присуство 10 врста риба (дво пругаста уклија - Alburnoidesbipunctatus, поточна мрена
- Barbuspeloponnesius, кркуша - Gobiogobio, клен Squaliuscephalus, сребрни караш - Carassiusgibelio, гавчица – Rhodeus amarus, поточна пастрмка - Salmotrutta,
дужичаста пастрмка - Oncorhynchusmykkis,балкански вијун – Sabanejewiaaurata, бркица – Barbatula
barbatula), док фауну водоземаца и гмизаваца Жељина чини 6 врста из класе водоземаца (Amphibia) и 7
врста из класе гмизаваца (Reptilia);
- очувало 132 врсте птица, од којих је присутно
укупно 112 заштићених врстa птицa међу којима
је сури орао Aquila chrysaetos, гаћаста кукумавка
Aegolius funereus, змијар Circaetus gallicus, прдавац
Crex crex, буљина Bubo bubo и др;
- очувало најмање 45 врста сисара, што га сврстава у зону нешто нижег диверзитета када је о овој
фауни реч. Најбројнију групу сисара чине глодари
(Rodentia) са 14 присутних врста, за њима следе звери (Carnivora) са 102 присутнe врстe, док су слепи
мишеви (Chiroptera) заступљени са 4 врсте. Најмалобројнији су папкари (Artiodactуla) са 2 и зечеви
(Lagomorpha) са 1 врстом.
Предео изузетних одлика „Жељин“ представља
„Одабрана подручја за дневне лептире у Србији“
(PBA – Prime Butterfly Area). Делови подручја представљају потенцијална подручја NATURA 2000 еколошке мреже.
Ревија „Шуме“
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Предео изузетних одлика „Маљен”, се налази у
западном делу Србије, на северу Ваљевских планина
и обухвата Град Ваљево са катастарским општинама Дивчибаре, Пријездић и Бачевци, као и општине
Горњи Милановац са катастарском општином Богданица, општина Мионица са катастарским општинама
Брежђе, Горњи Лајковац, Крчмар, Осеченица и Планиница и општину Пожегу са катастарским општинама Љутице и Тометино поље.
Предео изузетних одлика „Маљен”, предложен
је да се стави под заштиту како би се: - очувао доминантан флувио-денудациони рељеф са значајним
утицајем ендогено-тектонских процеса који су условили и појаву више тектонских облика;
- очували речни токови који су усекли дубоке речне долине одлика клисура, на појединим деловима и
кањонског типа;
- очувало геоморфолошко наслеђа и то: Клисура Црне реке, Акумулативне терасе Црне Каменице и Ерозивно-акумулативне терасе Буковске реке
код ушћа Црне реке; - очувале шумске фитоценозе
термофилних храстових заједница, ксеро-мезофилне храстове заједнице, мезофилне храстово-грабове
заједнице, букове шуме, буково-јелове шуме, шуме
црног и белог бора, шуме црног јасена и црног граба,
брезове шуме, шуме врбе и црне јове;
- очувало 474 биљних таксонa што чини 12%
укупне флоре, од чега се на „Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије“, налази 31 таксон, од којих
је 15 ендемичних таксона и то планински шафран
(Crocus veluchensis), маркграфова жуменица (Alyssum
markgrafii), чешљица (Silene roemeri, Sesleria rigida)
и др. Такође, читаво подручје, а посебно кањонски
и клисурасти делови, одликују се присуством старих-реликтних биљних врста као што су: девет Југовића (Epimedium alpinum), ветрогон (Eriophorum
latifolium), бршљан (Hedera helix), клочика (Staphylea
pinnata), црни граб (Ostrya carpinifolia) и сл.;
- очувало пет врста са подручја Маљена које се наводе у Додацима Директиве, и то: висибаба (Galanthus
nivalis), линцура (Gentiana lutea) и кострика (Ruscus
aculeatus);
- очувала фауна од 19 врста водоземаца и гмизаваца, што представља око 39% од укупног броја врста које насељавају територију Републике Србије,
строго заштићених гмизаваца има 8, а водоземаца 7
и то: шарени даждевњак (Salamandra salamandra),
алпски мрмољак (Triturus alpestris), обични мрмољак (Triturus vulgaris), жутотрби мукач (Bombina
variegate), зелена крастава жаба (Bufo viridis), велика крастача (Bufo bufo), велика зелена жаба (Rana kl.
Esculenta), ливадска жаба (Rana dalmatina) и риђа
жаба (Rana temporaria), од 2 укупно десет врста
змија колико их је присутно у Србији на Маљену је
забележено пет врста;
- очувала фауна риба и то: бркица и балкански
вијун са Прелиминарног списка врста за Црвену
листу кичмењака Србије, заштићене дивље врсте
и то: двопругаста уклија, поточна мрена, кркуша и
клен. На Анексу II Директиве о заштити природних
16
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станишта и дивље фауне и флоре од евидентираних
врста су поточна мрена и балкански вијун, a на Анексу V, налазе се све врсте мрена и поточни рак;
- очувала фауна сисара коју стално или повремено
настањује 52 врсте сисара, од чега строго заштићених врста има 25, а заштићених 21;
- очувала фауна птица коју чине 135 врста птица
и које подручје Маљена сврста у попис подручја за
птице од изузетног националног значаја. 116 врста
су строго заштићене, док је 18 врста заштићено. На
подручју је евидентирано 33 врсте са додатка I Директиве о стаништима (потенцијално SPA, односно
NATURA 2000 подручја).
Предео изузетних одлика „Маљен”, се преклапа
(делимично или у потпуности) са следећим међународно значајним подручјима у Србији: Емералд подручје - Ваљевске планине, СР 0000036; Значајно подручје за птице (IBA–Important Bird Areas) - Ваљевске
планине, 018; Одабрано подручје за дневне лептире
(PBA – Prime Butterfly Areas - Маљен-Сувобор, 039.
Подручје природних целина Варденика и Стрешера одликује очувана природа и изузетне предеоне карактеристике, због чега је предложно за заштиту као
предео изузетних одлика.
Предео изузетних одлика „Варденик – Стре
шер“ налази се у југоисточној Србији у оквиру подручја Власине и Крајишта највећим делом обухватајући планину Варденик са највишим врхом Велики
Стрешер (1876 m).
ПИО „Варденик-Стрешер“ је предложен за заштиту да би се очували геоморфолошки и хидролошки
феномени, изузетно рашчлањен рељеф са великом
динамиком високих планинских врхова. Падине ових
врхова обрасле су претежно субалпском пашњачком
вегетацијом, као и шумама субалпске и планинске
букве које овде представљају горњу шумску границу
вегетације. Такође, на предметном подручју налазе се
и атрактиване клисуре Масуричке и Романовске река
у које се уливају бројни планински потоци. Долинске
стране ових река су стрме и обрасле аутохтоним буковим и китњаковим шумама у којима се приметно
јавља велики броја представника дендрофлоре. На
простору за заштиту регистрован је и значајан број
ендемичних и реликтних биљних врста, као и ретких
и угрожених биљних и животињских врста.
За Парк природе „Кучај-Бељаница“, Пределе изузетних одлика „Рајац“ и „Планина Цер“ и Споменик природе „Каменички вис“, покренут је поступак
заштите у складу са Законом о заштити природе. То
значи да су за наведена подручја урађене Студије
заштите од стране Завода за заштиту природе и да
је Министарство заштите животне средине, на својој
интернет страници, поставило ОБАВЕШТЕЊЕ о
покретању поступка заштите које је намењено свим
заинтересованим странама. У 2021. години Министарство заштите животне средине спровешће поступак јавног увида и јавне расправе о актима за проглашење ова три заштићена подручја.
Гордана Јанчић дипл. инж. шум.
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Зелене оазе града Београда
У срцу главног града и његовој околини налазе се
заштићени делови природе, који су мање познати, а
у њима можете пронаћи мир, прошетати се, уживати
и нешто научити о природном и културно-историјском - наслеђу
Град Београд је 2005. године прогласио подручје
Космај за заштићено природно добро, као Предео изузетних одлика „Космај“. Заштићено подручје налази
се на територији административног подручја Београда, градских општина Младеновац и Сопот, и обухвата
места Амерић, Кораћица, Велика Иванча, Рогач и Неменикуће.

културе од великог значаја и заштићено археолошко
налазиште Кастељан, као и манастир Тресије, црква св.
Петра и Павла у Неменикућама и црква свете Тројице
у Кораћици.
На Космају, на врху Мали вис налази се Споменик
борцима Космајског одреда, подигнут 1971. године у
част палим борцима у Другом светском рату. Стубови
споменика представљају варницу која пружа отпор, а
мермерни круг симболизује вечни пламен.
Због природних и културних вредности Космај је
омиљено излетиште шумадијског краја.

Поглед са Космаја
Природно добро „Космај“ стављено је под заштиту ради очувања и унапређења живописних пејзажних
обележја и примарних предеоних вредности структуре и квалитета шума, разноврсности и богатства биљног и животињског света и станишта, квалитета вода,
земљишта и ваздуха, добара културне баштине и њихових амбијената, ствaрања услова за одрживи развој
туризма, рекреацију и пољопривреду, односно планско
уређење и коришћење простора за изградњу објеката за
те намене.
Планина Космај, са 626 метара надморске висине
друга је најнижа планина у Србији после Авале. Некада
је Космај био спојен са Авалом и чинили су полуострво
у Панонском мору. Планина је добила назив од келтске
речи „кос“ што значи шума и старе индоевропске речи
„мај“ - планина. Преко 70% површине саме планине је
под шумском вегетацијом.
Космај и његова шира околина представљају подручје од посебног културно-историјског значаја, са
већим бројем заштићених културних добара и евидентираних споменичких објеката и места. Главне историјске вредности су манастир Павловац, споменик

Друга зелена оза у непосредној близини Београда
је Авала. Авала је најсевернија шумадијска ниска планина (506 м.н.в), која је изузетно богата вегетацијским
и флористичким елементима. На њој су заступљене
фитоценозе са око 597 биљних врста и око 70% површине је под шумом. Део планине Авале стављен је под
заштиту као Предео изузетних одлика „Авала“.

Манастир Тресије на Космају
Ревија „Шуме“
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Рушевине манастира Кастељан на Космају

Авалски торањ
На Авали се налазе бројни споменици историје
српског народа. Истичу се споменик Незнаном јунаку
(културно добро од изузетног значаја), споменик Васи
Чарапићу и погинулој руској војној делегацији.
18
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На Авали се налази и Авалски торањ, који је изграђен
1963/64. године и био је јединствен по својој архитектури и изгледу. У то време био је без премца, јер је био једини торањ у свету који није укопаван, већ се ослањао на
трокраки ослонац који су га издизали изнад тла. Авалски
торањ је био укупне висине 202,87 метара, али је нажалост током НАТО бомбардовања 1999. године срушен.
Авалски торањ, као симбол Града Београда обновљен је 2009. године, са висином 204,57 метара.
За рекреацију, одмор и шетњу идеална је Миљаковачка шума, која је такође стављена под заштиту као
Споменик природе (2010).
Миљаковачка шума једна је од деветнаест очуваних
парк шума на територији града Београда. По положају
унутар града и очуваности природне структуре чини
важан просторно природни екосегмент. Данас Миљаковачка шума има веома значајну рефугијалну улогу
и истакнуте вредности за заштиту, са аспекта очувања
целовитости и намене површине, унапређења природних вредности и обнављања врста, као и обезбеђивања
високог нивоа квалитета живљења.
Још једна шума стављена је под заштиту као Споменик природе, а то је Бојчинска шума (2013). Заштићено подручје „Бојчинска шума“ налази се на територији
града Београда, градска општина Сурчин, катастарска
општина Прогар.
У равничарском пределу југоисточног Срема, на
југозападној граници Београда у приобаљу Саве, налази се шума Бојчин, сачувано острво некадашњег
лужњаковог пространства. Доминантно се уздижући
над каналима и обрадивим површинама у окружењу,
Бојчинска шума је била, а и данас је, уточиште биљног
и животињског света.
Једна од највећих вредности Споменика природе
„Бојчинска шума“ је специфична оаза храста лужњака као заостали фрагмент некада огромних старих
низијско-мочварних шума. Добро склопљене и развијене заједнице лужњака различитих старосних доби и
учешће других, углавном стаблимичних, примешаних
врста најчешће граба и пољског јасена, су темељи аутентичности овог природног добра.
Богатство флоре и фауне чини: 185 евидентираних
биљних врста (од тога 15 биљних врста имају статус
заштићених и строго заштићених врста), 165 врста
гљива, 60 врста сисара, 108 врста птица, 10 врста водоземаца и гмизаваца и 93 врсте инсеката.
Простор Бојчина, као изолована шумска површина
у ширем равничарско-руралном окружењу, попримио
је геопросторну заштитарску намену са историјским
значaјем током стогодишњег коришћења у војне и цивилне сврхе. За време првог светског рата, мештани околних
села налазили су склониште у Бојчинској шуми. У периоду између два рата, односно до 1934. године, шума
Бојчин је ловиште краља Александра Карађорђевића. За
време Другог светског рата Бојчинска шума се формира
у веома значјан политички, војни и економски центар.
На споменику који се налази у централном делу Бојчинске шуме и који је подигнут од стране Удружења
бораца 1963. године, пише: „Овај део шуме од лета
1942. године до ослобођења служио је као стални бивак
партизанских штабова и јединица, а у исто време су ту
биле земунице „партизанске базе“ и осматрачнице пограничне партизанске чете I Сремског одреда.“

- уз резерват дивљачи на Кошутњаку је у XIX веку саграђена шумарева кућа. Године 1891. у тој кући почела је са радом Прва окружна шумска управа Србије;
ловачка кућа кнеза Михаила- саграђена 60-тих година
XIX века, као једноспратна грађевина са богато резбареним тремом и овај објекат је сачуван и данас у функцији дечијег вртића.
Гордана Јанчић дипл. инж .шум.

У Бојчинској шуми, сваке године се традиционално одржава Бојчинско кулутурно лето. То је културно-уметничка манифестација коју организује Културни центар Сурчин на отвореној летњој сцени у Бојчинској шуми у Прогару. Програм манифестације се
састоји од позоришних представа, концерата и других
облика сценских наступа, који се изводе сваког викенда током летњих месеци.
Поред Космаја, Авале, Миљаковачке и Бојчинске
шуме и подручје Кошутњака је заштићено. Заштићено подручје „Шума Кошутњак“ налази се на територији Града Београда, градске општине Раковица и Чукарица.
Шума Кошутњак је просторни сегмент средње градске зоне Београда. У времену пренасељености градске
зоне и прекомерне изградње објеката различите намене, шума Кошутњак својом диспозицијом у урбаном
ткиву Београда, важном улогом у повезивању система
зеленила града и оставрењем биоеколошких функција,
има велики значај у очувању животне средине.
Значајни објекти са аспекта заштите културних добара су: Хајдучка чесма у Кошутњаку - уређена у доба
кнеза Милоша и кнеза Михаила Обреновића; место
погибије кнеза Михаила Обреновића - на дан 29. маја
1868. године у поподневној шетњи убијен је из заседе
кнез Михаило М. Обреновић, а три године након погибије то место је обележено; чесма кнеза Милоша у
Кошутњаку - подигнута 1859. године; шумарева кућа
Ревија „Шуме“
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Авала најлепши београдски видиковац
О Авали
Авала је најсевернија планина шумадијске греде,
која се од Саве и Дунава протеже до планине Рудник.
Налази се на надморској висини од 200 до 506 метара
и управо тих 6 метара преко 500м заслужно је што је
зовемо планином.
Авала своје име дугује турском називу за некадашње
средњовековно утврђење на њеном врху, које се у оригиналу звало Хавала, а касније Жрнов. Оно је нажалост срушено како би се на његовом месту изградио
данашњи споменик Незнаном јунаку, који ћемо мало
касније обићи.
Површина Авале је око 500ха. Покривају је изданачке, можемо рећи природне, лишћарске шуме и културе
четинара, а поред природних вредности на њој су заступљени и бројни културно-историјски споменици. На
њој се може наћи око 600 биљних врста. Све ово је био
разлог да се 2007. године одлуком града Београда Авала
прогласи за заштићено природно подручје које је поверено ЈП Србијашуме, тј. ШУ Авала на управљање. Иначе оно што је карактеристично за све београдске шуме
је то да су током 1. и 2. светског рата претрпеле велики
сече, а шума се после тога у великој мери сама обновила из пањева, отуд и израз изданачка шума. На Авали
су најзаступљеније врсте дрвећа храстови и то сладун,
цер, китњак. Од осталих врста дрвећа могу се приметити граб, црни и бели јасен, али и буква која формира
једну састојину на северној падини Авале која се налази под специјалним режимом заштите. Од вештачки
подигнутих култура заступљене су културе црног и белог бора старе преко 100 година и нешто млађе културе
дуглазије.
Регулатор односа кисеоника и угљен-диоксида у ваздуху,
Штити земљиште од ерозије (кишне и еолске),
Станиште биљног и животињског света,
Простор за одмор и рекреацију људи,
Дрво за огрев и техничко дрво.
Рекао бих вам сада нешто о улози Јавног предузећа
Србијашуме на простору Авале. Шумско земљиште
и шума на Авали налазе се у власништву Републике
Србије, а поверени су на газдовање Јавном предузећу
Србијашуме чија је основна делатност одрживо управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем
пре свега у државном власништву али и у приватном.
Конкретно за газдинску једницу Авала задужена је шумска управа Авала поред које ћемо касније проћи, а можемо и да уђемо у саму зграду ако будете заинтересовани. Може бити интересантна најмлађим посетиоцима због неколико изложених препарираних животиња
из ловишта са простора Београда којима газдује наше
предузеће.
Извор Сакинац
Сакинац, један од четири извора на Авали. Поред
Сакинца, на Авали се налази још 3 извора: Лединац –
познат у народу и као Ладне воде, Врановац и Каменац.
Иначе вода са овог извора није за пиће од пре неколико година. Разлог томе је висок садржај метала
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Извор Сакинац
хрома изнад дозвољеног нивоа. Испитивање квалитета
воде обавља Градски завод за јавно здравље Београда,
два пута месечно, током целе године. У принципу није
тетно повремено узимање ове воде, али дуготрајнo и
свакодневно њено конзумирање може лоше утицати на
здравље човека. Порекло метала хрома је из саме геолошке подлоге околног терена и није антропогеног порекла.
Интересантно је порекло имена Сакинац. Оно потиче од речи сака арапског порекла. Наиме у временима када Београд није имао развијену водоводну мрежу
као данас, грађане су водом снабдевале сакаџије. То су
били људи који су са извора и бунара воду доносили у
сакама. Сака је било буре од неких 150-200 литара на
двоколици и са коњском вучом.
Чули сте за Ђорђа Вајферта, једног од првих српских индустријалаца? Он је воду са извора Сакинац користио за производњу пива у својој пивари. Због тога су
ову чесму некад звали и Вајфертова чесма.
Иначе ова пешачка стаза коју видите води до врха
Авале и зове се Стаза здравља „Чика Влада Рајковић“
једног од заслужних београдских планинара. То је укратко о извору Сакинац.
Расадник

Одавде се пружа поглед на део подавалског села Рипањ.
Споменик Незнаном јунаку на Авали

Шумска управа Авала
Шумска управа Авала
ШУ Авала која је званично почела са радом
01.01.1900. године. Данас Шумска управа „Авала“ на
територији града Београда газдује са шумом и шумским земљиштем на површини од око 2500 хектара. Запослено је 40 радника који се баве подизањем, гајењем,
заштитом и искоришћавањем шума. Велики удео у
послу чине и радови на редовном одржавању излетничких површина Авале као и радови на заштити и развоју
предела изузетних одлика који се већим делом финансирају из буџета Града Београда. У њеној надлежности су следеће градске шуме: Авала, Кошутњак, Степин
Луг, Миљаковачка шума, шума на Макишу и делу Аде
Циганлије, шума на Трешњи, шума на Грочанској Ади.
Споменик Совјетским ратним ветаранима

Споменик Совјетским ветеранима
Годину дана пре завршетка градње авалског торња,
1964. године, у авионској несрећи, на падинама Авале
погинула је руска војна делегација која је долазила на
прославу двадесетогодишњице ослобођења Београда.
Међу настрадалима су били и маршал Бирјузов и генерал
Жданов, као и други високи чланови руске војске и посаде авиона. У знак сећања на настрадале у тој авионској
несрећи, 1965. године подигнут је овај споменик, иначе
рад познатог југословенског вајара Јована Кратохвилова.
Скулптура коју је он направио симболизује 2 сломљена авионска крила изливена у бронзи. Иста симболика
је примењена и при уређењу зелене површине испред
споменика.

Споменик Незнаном јунаку
Тренутно се налазимо на највишој тачки Авале на
506мнв. Испричаћу вам укратко како је настао овај споменик и шта је пре њега било ту.
Својим издигнутим положајем у односу на Београд
Авала је одувек представљала добар видиковац и осматрачку тачку како за освајаче тако и за бранитеље града. Међу првим становницима Авале наводе се Келти
који су ту дошли као рудари. Наследили су их Римски
освајачи који су на врху планине изградили утврђење.
У средњем веку је на основама овог римског утврђења
изграђена тврђава Жрнов, коју су затим заузели Турци,
који су је половином 15. века реконструисали и направили од ње јако упориште. Падом Београда у 16. веку
Хавала губи на стратешком значају. Ова интересантна
грађевина успела је да се одржи све до тридесетих година прошлог века.
Тада, у међуратном периоду, постајала је тежња да
се ода поштовање погинулим војницима у II светскoм
рату подизањем споменика Незнаном војнику. На Авали је 4 године након 1. светског рата, подигнут први
споменик Незнаном јунаку. Народ подавалских села
подигао је споменик пирамидалног облика са крстом
на врху по пројекту архитекте Милана Минића који се
налазио на месту где сада стоји онај јарбол са грбом
Републике Србије.
Meђутим убрзо је одлучено да се изгради нови, монументалнији споменик исте намене и у непосредној
близини старог. Избор је пао на Жрнов. Војска Краљевине Југославије 1934. године, минирала је стари град
и сравнила га са земљом по налогу краља Александра
II Карађорђевића како би се отворио простор за градњу
новог споменика по пројекту вајара Ивана Мештровића. Ово није био крај само за стари град Жрнов већ
и за првобитни споменик Незнаном јунаку који је растурен, а једини преостали његов траг представља крст
са врха споменика који се данас налази у порти цркве у
Белом Потоку.
Нови споменик је саграђен од црног јабланичког
гранита у форми увећаног саркофага на постаменту од
6 степеника, а свечано је отворен на Видовдан 1938.
Ревија „Шуме“
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године. Грађен је од 1934. године. Са обе стране улаза постављене су по 4 гранитне каријатиде – фигуре
жена у народним ношњама југословенских народа које
на својим главама носе кров маузолеја. Прва са десне
стране при уласку је Српкиња, а друга је Црногорка.
Са леве стране прва је Хрватица, а до ње је Словенка.
На излазу прва са десне стране је Војвођанка, а друга је Македонка. Са леве стране прва је Босанка, а до
ње је Далматинка. На споменику је уочљиво неколико
оштећења која потичу од топовских граната Црвене армије која је мислила да је то немачко утврђење.
Са овог места се пружа поглед ка многим планинама
у окружењу, Космај... а виде се подавалска села Зуце,
Бели Поток, Пиносава, Рипањ.
То би било то. Сада ћемо се вратити до аутобуса и
отићи до авалског торња.
Авалски ТВ торањ
Карактеристични облик Авале дуго је употпуњавала
силуета Авалског торња. Овог витког трипода пројектовали су архитекте Угљеша Богуновић и Слободан
Јањић, а прорачун металне конструкције је урадио инжењер Милан Крстић. Грађевинско предузеће „Рад“ га
је градило 4 године, а завршило 1965. године, исте године кад је подигнут споменик совјетским ратним ветеранима. Са антенским стубом је био висок око 203 метара
и тежак 4000 тона. На око 120 метара од нивоа земље се
налазио ресторан и видиковац са кога се пружао предиван поглед на цео Београд као и пола Шумадије.
Нажалост у бомбардовању 1999. године торањ је
срушен.
2005. године се почело са расчишћавањем рушевина
јер је планирано да се торањ поново изгради, а Авали
врати препознатљива силуета. Грађевинско предузеће
„Ратко Митровић“ почело је са градњом новог торња
крајем 2006. године.
У априлу 2010. године новоизграђени торањ и свечано је отворен за посетиоце. Изгледом подсећа на
претходника, с тим што су употребљени савремени
материјали, а и виши је за око 2 метра од претходног
(H=204,80m). Налази се на надморској висини од 439m,
а видиковац је на 123 метара од приземља, тј. на 562
метара надморске висине. Већ неколико месеци уназад путнике који пролазе поред Авале, било аутопутем
Београд-Ниш, било авалским путем или ибарском магистралом, поново испраћа и дочекује овај витки колос,
као знак да напуштају или стижу у престоницу.
Интересантно је да је пре подизања авалског торња
и његове улоге у емитовању ТВ сигнала, на Хотелу Авала постојала антена која је касније уклоњена.
Планинарски дом „Чарапићев Брест“
Планинарски дом "Чарапићев Брест" подигнут је
1950. године на иницијативу др Петра Костића, професора медицинског факултета, оснивача и првог председника Планинарско-смучарског друштва „Авала“ из
Београда, а по пројекту архитекте Слободана Михајловића.
Први пут дом је отворен за посетиоце 1954. године.
Цео комплекс, планинарско-спортско-рекреативног
и туристичког карактера, погодан је за вишедневне боравке, бављење великим бројем спортова и за излете
према врху планине и околини. Поред дома се налазе
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терени на отвореном за мали фудбал и кошарку, као и
један травнати терен.
У непосредној близини дома налазе се споменици
Васи Чарапићу и планинарска кућа ПСД "Авала".

Споменик Васи Чарапићу
У близини планинарског дома Чарапићев Брест налазе се два споменика посвећена Карађорђевом војводи, Васи Чарапићу, змају од Авале, грочанском кнезу.
Старији споменик је од дрвета, са мотивима из I српског устанка, рад народног вајара Богосава Живковића.
Подигнут је од стране Шумског газдинства „Београд“.
Поред споменика је до пре двадесет година стајао последњи од шест брестова испод кога је тадашњи кнез
Васа Чарапић, окупљао народ подавалских села и позивао га на устанак против Турака. По том бресту је дом
и добио име.
Новији споменик је у бронзи. Налази се поред планинарске куће планинарско-смучарког друштва „Авала“, а рад је вајара Душана Николића.
Иначе овај грочански кнез је за време сече кнезова
избегао на Авалу и ту формирао чету устаника, а погинуо је са 36 година у борбама за ослобођење Београда
1806. приликом напада на Стамбол капију.
							
Марија Тубић, дипл.инж.шум.

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Парк природе „Златибор“
један од најпосећенијих у Србији

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Шумска газдинства „Ужице“ и „Пријепоље“
имају привилегију да буду управљачи Парка природе „Златибор“ једног од најлепших али и највећих
заштићених подручја на територији Републике Србије.
Проглашње Парка природе „Златибор“ решено је Уредбом владе Републике Србије 18.10.2017., при чему је
под три режима заштите стављено 41923,26 хектара.
Парк природе „Златибор“ је посебна радна јединица
у оквиру Шумског газдинства „Ужице“ чији чувари, на
челу са управником и руководиоцем чуварске службе
чувају 35215,54 хектара. Преосталих 6707,73 хектара
покривају чувари ШГ „Пријепоље“ из Пријепоља.
Златибор као заштићено подручје може се прилагодити сваком укусу, па се стога користи у рекреативне,
научно – истраживачке и друге сврхе. Велики број научника сваке године посети Златибор и захваљујући томе
установљена је нова врста биљке , необичне лепоте,

која је добила назив Centaurea zlatiborensis и која расте
само на Златибору , а открио ју је професор Биолошког факултета из Ниша – Бојан Златковић. Професори
заједно са студентима сваке године у склопу теренске
наставе обилазе Парк природе „Златибор“, при чему
им на неколико локалитета могу показати веома ретке
биљне и животињске врсте.
На територији Парка природе „Златибор“ издвојено
је 154 врсте птица, а ако узмемо у обзир да је на територији Србије издвојено 360 врста, долазимо до податка
да на Златибору живи 42 % од свих до сада регистрованих врста у Србији.
Што се тиче биљних таксона забележено је 1044, од
којих 226 имају национални и међународни значај.
Најзначајнији водотоци у оквиру Парка природе
„Златибор“ су Црни Рзав, Увац, Катушница, Камишина,
Семегњевска река у њиховим водама се могу пронаћи
изузетни примерци вијунице, младице, клена поточне
мрене, двопругасте уклије, а о самој чистоћи водотокова говори присуство речног рака, који је становник
само изузетно чистих вода.
Што се тиче локалитета које треба посетити приликом обиласка Парка природе „Златибор“ посебно се
издвајају: Гостиљски водопад – објекат геолошког наслеђа који се налази у селу Гостиље и једно је од најпосећенијих места у оквиру ПП „Златибор“. Такође, треба
видети водопад Скакавац, Рибничко језеро,Торник, Чиготу, Чавловац, Прераст у Доброселици, Манастир Дубрава, Манастир Увац, Цркву брвнару у Доброселици,
Цркву брвнару у Јабланици, Цркву брвнару у Драглици
У првој години од проглашења Парка природе „Златибор“, чуварска служба је извршила обележавање
граница, постављање улазних табли, информативних
табли, као и ознака табли на местима где није постојао
други н ачин за обележавање граница. Током 2019. године обележено је 150 километара планинарских стаза,
од планираних 300 километара, и чије обележавање интензивно траје. Најатрактивније локације послужиле су
за постављање мобилијара у виду настрешница, столова и клупа из производног погона РЈ „Обрада дрвета“,
која послује у оквиру Шумског газдинства „Ужице“.
Јануара 2018. године проглашено је Рибарско подручје
„Златибор“ које обухвата све риболовне воде које се налазе у оквиру граница заштићеног подручја Парк природе „Златибор“ и оно се користи за рекреативни риболов у складу са законом и Уредбом о проглашењу Парка
природе „Златибор“. Једна од најатрактивнијих локација за риболовце, Рибничко језеро, у новембру 2019.
године порибљено је са 5000 комада млађи пастрмке.
На подручју Парка природе „Златибор“ у ловишту Торник – Чавловац, велики значај се придаје изградњи ловно
– техничких објеката, па је у протекле три године потављено седам ловачких чека, од којих се поједине користе као
осматрачнице за птице. Посебан акценат се ставља на узгој дивљачи, те су стога оформљена три нова хранилишта
за дивље свиње и солила на више локација. Послове на
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чувању водотокова и ловишта обављају службе рибочувара и ловочувара, захваљујући којима се унапређује лов и
риболов на подручју целог заштићеног подручја и веома
успешно санкционишу све бесправне радње.Парк природе поседује и сопствену механизацију захваљујући којој
се одржавају сви путеви на територији Парка природе ,
чисти снег у току зимских месеци, што посебно погодује
локалном становништву у тешко приступачним деловима парка, и коме су запослени у Парку природе увек на
располагању. То се нарочито показало у време ванредних
ситуација као што су поплаве и пожари када су сви запослени били даноноћно на терену. Захваљујући сталном
ангажовању запослених у Шумском газдинству „Ужице,
пре свега чуварској служби Парка природе „Златибор“, у
протеклом периоду очишћене су све дивље депоније на
подручју Парка природе“Златибор“. На терирорији Парка природе „Златибор“ у протеклом периоду започета
су два пројекта мониторинга, мониторинг мрког медведа, који се ради у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије и ловачког удружења „Златибор“ из Чаје-

тине, и мониторинг заштићених биљних врста. У току
је и уређење приступа до водопада „Скакавац“ у селу
Семегњеву, омиљеном месту планинара из свих крајева
наше земље.
Посебно треба поменути учешће Парка природе
„Златибор“ у прекограничном пројекту са Националним парком „Сутјеска“ у оквиру ког се раде четири
едукативне стазе, што даје посебну могућност за међународну промоцију парка и мноштво других пројеката
са заштићеним подручјима у региону и шире.
У протекле три године у оквиру Парка природе „Златибор“ доста се радило на адаптацији објеката пре свега
зграде шумске управе „Златибор“, која је у потпуности
реновирана и као таква може да у потпуности одговори
потребама запослених у Шумској управи „Златибор“ и
РЈ ,,Парк природе Златибор“. Ту су затим шумске куће
у Муртеници, Чавловцу и Шаргану, које ће након адаптације моћи да се ставе у пословно туристичку понуду
Парка природе.
Један од највећих пројката који ће се у будућности
радити на подручју Парка природе „Златибор“ је изградња визиторског центра на Торнику, за који ускоро
започиње израда пројектне документације, и који ће засигурно постати један од симбола Парка природе „Златибор“.
Парк природе „Златибор“ као једно од најмлађих
заштићених подручја у систему ЈП „Србијашуме“ може
се похвалити добром организацијом и веома добрим резултатима досадашњег рада, али и великим плановима
за године које долазе.
управник Парка природе „Златибор“
Бошко Шопаловић , дипл.инж.шум.
			
и Ана Зечевић, дипл.инж.шум.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Директор Брауновић донирао средства
у хуманитарне сврхе
Директор ЈП ,,Србијашуме“ Игор Брауновић од
промоције CD-а, новац дао у хуманитарне сврхе и
купио возило за Дом здравља у Прибоју.

манитарне сврхе и купили смо возило за Дом здравља
Прибој, а то је било оно што сам ја као неко ко се не
бави музиком и неће се бавити музиком у неком професионалном смислу, испунио.
Пресрећан сам због тога и срце ми је пуно” рекао
је задовољно Брауновић. За крај нашег разговора он је
подсетио да људи наставе да се окупљају искључиво око
лепих ствари, јер како каже ,,уз музику је све лакше”.

У среду 17. јуна у прибојском Дому културе “Пиво
Караматијевић” уприличена је промоција првог CD-а
Игора Брауновића, под називом “Прибојска”, у продукцији Мелос Естраде.
Сала дома културе је била препуна домаћих и страних гостију. На промоцију су дошли и прибојска фолк
звезда Ана Бекута и текстописац Руждија Крупа.
Игор Брауновић, поред своје функције в. д. директора jaвног предузећа “Србијашуме”, веома је посвећен
и хуманитарном раду. Као друштвено одговоран човек
помаже многима.
Ово је једна у низу многобројних хуманитарних акциja директора Брауновића.
У његовом музичком правцу и реализацији овог CDa, помогли су и најбоље из себе дали и композитор
Мирсад Серхатлић, аранжман је урадио Александар
Софронијевић, а продуцент је Бане Обрадовић.
“Велика ми је част и велико задовољство што сам
имао ту прилику да ову песму донесем на овај свет и
у ово окружење. Што се очекивања тиче, ја сам своја
испунио, урадили смо оно што смо планирали - снимили смо ову песму, сав приход од диска смо дали у хуРевија „Шуме“
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Научно-истраживачки пројекти праћења
природних и створених вредности
у заштићеним подручјима
Јавно предузеће „Србијашуме“ има законску обавезу праћења и унапређења стања природних и створених вредности у оквиру заштићених подручја у којима је управљач. Из ток разлога, ЈП „Србијашуме“ све
више се труди да се истакне као лидер у праћењу, строго заштићених и заштићених врста биљака, животиња
и гљива, као и праћењу стања природних ресурса у
заштићеним подручјима (речних водотока, земљишта,
шума и др.).
Све ово је у складу са Стратегијом и једним од кључних циљева пословне политике ЈП „Србијашуме“, која
тежи очувању, заштити и унапређењу природних вредности.
Треба истаћи, да ЈП „Србијашуме“ реализацијом
пројеката осим директних резултата на праћењу и
унапређењу стања природних и створених вредности,
доприноси подршци научноистраживачким институцијама и стручним удружењима, развоју научно истраживачког рада, унапређењу укупних научноистраживачких капацитета, чиме се подстиче и сарадња између
институција и јачања њихових капацитета.
Напомињем да све ово не би било могуће без средстава на основу накнада за коришћење заштићених
подручја, али и помоћи Министарства заштите животне

средине, које сваке године суфинансира радове и активности управљача у заштићеним подручјима од националног интереса.
Како би се представили резултати Пројеката, ЈП „Србијашуме традиционално задњих година организује семинаре на којима, осим представника заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме“, учешће узму
и представници других управљача, заинтересованих
страна као и самих институција које су вршиле истраживања. Семинари представља јединствену прилику за
размену искустава и планирање активности у наредном
периоду.
Активности на праћењу крупних карнивора у
заштићеним подручјима
ЈП „Србијашуме“ је у периоду 2017-2019. године, у
сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије из Београда, започело истраживања и праћење популације
мрког медведа у Парку природе „Голија“, а истраживања су настављена и у оквиру Парка природе „Златибор“ 2019. године.
Адекватна заштита мрког медведа захтева тачне податке о њиховом броју, старости, полној структури,
прирасту и смртности, што подразумева вишегодишње
праћење стања њихове популације, односно мониторинг.

Део учесника Семинара представљања резултата научно-истраживачких пројеката,
Златар 2019. година
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Подаци добијени мониторингом мрког медведа унапређују заштиту ове дивље животиње, чији се број
свуда у свету смањује услед криволова и уништавања
природних ресурса. Коришћењем фото замки омогућује се евидентирање и картирање места на којима су
виђене или снимљене јединке мрког медведа. У плану
је и изградња система хранилишта ради превенције и
умањења штета на имовини локалног становништва.
У току 2020. године настављене су активности на
праћењу крупних карнивора, овога пута у сарадњи
са Билошким факулетом Универзитета у Београду, који
спроводи активности мониторинга крупних карнивора
и праћење стања и процене броја јединки или чопора
присутних у оквиру ПИО „Камена гора“. Мониторинг
подразумева; прикупљање података о присуству вука
и медведа; постављање најмање 5 фото замки у циљу
праћења присуства крупних карнивора; прикупљање
неинвазивних узорака (фецеса и длаке) медведа и вука;
успостављање методологије за процену броја јединки
или чопора мрког медведа и вука на основу молекуларно-генетичких анализа заснованих на неинвазивно прикупљеним узорцима; мапирање свих налаза о присуству
медведа и вука у оквиру ПИО „Камена гора“; припрема
локација за будуће хватање и маркирање сателитском
ГПС/ГС огрлицом вука и/или медведа; предлози за
унапређење будућег газдовања, заштите и мониторинга мрког медведа, као и организовање једног семинара
за управљача и заинтересованих представника локалне
заједнице и удружења.
Такође, у току су активности на маркирању једне
јединке мрког медведа ГПС/ГСМ огрлицом у оквиру
ПИО „Озрен Јадовник“ и ПП „Златибор“ (у плану је да
се то ради и у ПП „Голија“), као и анализа његовог кретања и активности.
Надамо се да ћемо већ у првој години успешно извршити хватање, седирање и морфометријску обраду једне јединке мрког медведа, хематлошки и биохемијски
налаз крви маркираног медведа, идентификацију
најзначајнијих типова станишта за мрког медведа, дефинисање величине територије и сезеонских варирања
величине територије маркиране јединке (home range),
као и дефинисање предлога за унапређење будућег газдовања, заштите и праћења мрког медведа са посебним аспектом на анализу постојећих ловно техничких
објеката и предлогом локација за изградњу нових ловно-техничких објеката (хранилишта и др).

Праћење ентомофауне
Прва праћења ентомофауне започета су у оквиру ПП
„Стара планина“ (2014. године) у сарадњи са ХабиПрот
– Удружењем за одрживи развој и очување природних
станишта Србије. Резултати тих истраживања приказани у двојезичној публикацији „Дневни лептири Старе
планине“ у којој је описано 166 врста лептира забележених на подручју Старе планине.
Истраживање нових популација најугроженијих врста ентомофауне и проучавање неистражених локација
настављено је у 2015. години, када су припремљене
збирке лептира (рамови са препарираним лептирима),
које се налазе у Центру за посетиоце „Врело“. Резултати мониторинга приказани су и на информативним
таблама које су постављене у оквиру ПП „Стара планина“.
У току 2016. године рађена су истраживања и
праћења ноћних лептира Старе планине, чиме су
створени темељи за организовање мониторинга дневних и ноћних лептира овог подручја и промоцију њиховог диверзитета.
Како истраживања ентомофауне не би била само
резервисана за ПП „Стару планину“, побринули су се
ПП „Голија“ и СРП „Јерма“, у оквиру којих се већ три
године спроводе истраживања и праћење диверзитета
ентомофауне у сарадњи са Институтом за низијско шумарство и животну средину из Новог Сада.
Утврђивање диверзитета ентомофауне, посебно фауне лептира, представља прву фазу у целовитом приступу њиховог очувања и заштите. Одрживост станишта
шумских екосистема зависи од стабилности популације
базичних карика ланца исхране. Истраживање фауне
инсеката простора у оквиру ПП „Стара планина“, ПП
„Голија“ и СРП „Јерма“ откривају комплексност слике
о равнотежи у заштићеним биоценозама.

Мониторинг дневне ентомофауне (Papilio machalon
Linnaeus, 1758)

Мрки медвед (Ursus arctos)

Мониторинг орнитофауне
Мониторинг орнизофауне најпре је започет у оквиру
ПП „Стара планина“, у периоду од 2015-2017. године, у
сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије. У оквиру пројекта „Мониторинг птица Старе планине“,
израђено је и постављено 30 вештачких дупљи (кућица)
за ноћне врсте птица грабљивица (сове Strigiformes),
обављена су и теренска истраживања по методологији
Ревија „Шуме“
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за истраживање ноћних грабљивица у циљу утврђивања
њихове бројности и просторног распореда, а резултати
истраживања приказани су и на информативним таблама које су постављене у оквиру ПП „Стара планина“.
Информативно-едукативне табле су постављене на локалитетима који су приступачни и довољно видљиви
свим посетиоцима природног добра, код ловачког дома
„Широке луке“ и Центра за посетиоце „Врело“. Такође
су израђени и лифлети на тему „Сове Парка природе
Стара планина“.
О заштити популације орла белорепана, као
највећој птици грабљивици Европе, већ дужи низ година успешно бригу воде ШГ „Београд“ - Београд и
ШГ „Северни Кучај“ – Кучево, на чијим територијама, углавном у плантажама топола у близини речних
токова, своје станиште тражи ова моћна грабљивица.
Заштита се базира на ограничавању спровођења активности на гајењу, нези, заштити и коришћењу шума које
се спроводе у складу са условима заштите природе које
издаје Завод за заштиту природе. Услови заштите орла
белорепана подразумевају забрану приласка гнезду на
удаљености мањој од 100 метара, док је извођене активности на радовима у области шумарства ограаичено на
удаљености до 300 метара.
Истраживања фауне птица гнездарица за потребе израде будућег атласа птица гнездарица СРП
„Сува планина“ спроведена су у току 2018. године,
у сарадњи са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије. Теренски пописи птица гнездарица вршени
су стандардизованим методама линијског трансекта и
цензуса из тачке. Истраживања су настављена и у току
2019. године, у сарадњи са Природно математичким факултетом Универзитета у Нишу, односно обављена су
теренска истраживања у циљу утврђивања стања птица
при чему је специјална пажња посвећена прикупљању
података о приоритетним врстама са аспекта заштите.
Том приликом забележено је по први пут налаз о присуству Орла кликташа, а после неколико деценија поново је забележен и Белоглави суп. Сматра се да су обе
врсте луталице на подручју СРП „Сува планина“.

Приказ категорије гнежђења за врсту црна жуна
– СРП „Сува планина“
У процесу придруживања Европској унији Србија је,
између осталог, реализовала неколико корака ка примени одредби Директиве о птицама. Одредбе Директиве
су у великој мери имплементиране у сет законских одредби из области заштите природе (Закон о заштити
природе, Правилник о проглашењу и заштити строго
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заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, Уредба о еколошкој мрежи). Концепт
мреже Natura 2000 кроз међународне критеријуме идентификује подручја од значаја за заштиту дивљих врста
и њихових станишта и свака земља чланица је у обавези да исте дефинише и прогласи. Веома битну подршку
будућих подручја од значаја за заштиту птица (SPA) у
оквиру мреже Natura 2000, даје инвентаризација међународно значајних подручја за птице (IBA).
У ток смислу, у сарадњи са Краљевским академским
природњачким друштвом „Балкан” из Краљева, ЈП „Србијашуме“ је од 2017. године кренуло са континуираним
праћењем полуције птица у оквиру ПП „Голија“, а
као један од резултата је публикација „Птице Голије“ у
којој су приказане врсте птица са додатка I Директиве о
птицама које су забележене у оквиру ПП „Голија”.

Из публикације „Птице Голије“
У току 2020. године, ЈП „Србијашуме“ је у сарадњи
са Биолошким друштвом „Др Сава Петровић“ из Ниша,
започело пројекат Инвентаризације фауне птица гнездарица у ПП „Радан“. У оквиру пројекта прикупи ће се
подаци о бројности, густинама као и распрострањењу за
сваку утврђену птицу гнездарицу, дати предлог за унапређење стања и стварање оквира за побољшање станишних услова кроз очување и заштиту преферентних
типова станишта, као и дефинисање посебно значајних
локалитета и потенцијалних станишта за постављање
вештачких дупљи за гнежђење птица дупљашица.
Такође, у сарадњи са Удружењем грађана „Јадовник“ из Пријепоља, у току 2020. године године, покренута је сарадња на реализацији Пројекта мониторинга белоглавог супа у оквиру СРП „Клисура реке
Милешевке“. Циљ мониторинга је утврђивање тачног
броја стања колоније белоглавог супа, броја гнездећих
колонија парова и младунаца, процена општег стања
колоније и могућих негативних утицаја, предлог мера
заштите колоније белоглавог супа у оквиру СРП „Клисура реке Милешевке'', штампање промотивног материјала као и едукација чувара заштићеног подручја.
Успостављање мониторинга водоземаца и гмизаваца
Мониторинг водоземаца и гмизаваца започет је на Голији, 2016. године, у сарадњи са Српским херпетолошким друштвом „Милутин Радовановић“, а настављен
у сарадњи са Краљевским академским природњачким
друштвом „БАЛКАН” из Краљева и траје и до данас.

Истраживања су фокусирана на успостављање пасивног мониторинга, како би се први потпуни резултати
могли добити већ током наредне сезоне. У том смислу
фокус је био усмерен на репорудктивне центре водоземаца.
Пасивни мониторинг подразумевао је постављање
плоча терпапира на истраживаним локалитетима , прибежишта од цеви и клопке за ларве водоземаца у мањим
водотоковима. Осим пасивног мониторинга вршени су
и активни мониторинзи када су истраживани локалитети пре свега у репродуктивном периоду водоземаца и
гмизаваца.

Мужјак („у свадбеном руху“) и женка алпског мрмољка
(Ichthyosaura alpestris) – Из публикације „Водоземци и
гмизавци Голије“
У сарадњи са Природно математичким факултетом
Универзитета у Нишу - Департманом за биологију и
екологију, ЈП „Србијашуме“ је покренуло сарадњу где
је 2016. године вршен мониторинг шумске корњаче
(Testudo hermanni), а од 2017. године врше се континуирани мониторинзи фауне водоземаца и гмизаваца
у оквиру ПП „Сићевачка клисура“ и СРП „Јелашничке
клисура“.
Хидролошка и геолошка истраживања

гију, спроведи мониторинг квалитета водних тела
који подразумева хидробиолошка истраживања која за
циљ имају приказивања састава и структуре заједнице
акватичних макро бескичмењака и физичко-хемијских
параметара квалитета воде. Такође, на основу сакупљених податка о квалитативно-квантитативном саставу
фауна дна, извршена је процена квалитета воде на
испитиваним тачкама.
У току 2017. године реализован је пројекат „Утицај
мреже шумских путева и влака на интезитет површинског отицаја и ерозиног процеса“, у сарадњи са
Шумарским факултетом из Београда. Пројектом је утврђен тачан степен ерозије кроз нагомилавање ерозионог и алувијалног материјала на шумским путевима,
влакама и најважније у сливовима планинских река и
потока који доводе до деструктивних ситуација (бујичне воде и рушење мостова, пропуста и канала).
У сарадњи са Заводом за заштиту здравља из Зајечара, континуирано од 2018. године, спроводе се основна микробиоолошка и хемијска испитивања површинских вода у оквиру СП „Долина потока бигар“, СП
„Лазарев кањон“, СП „Прераст у кањону Вратне“, СП
„Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској“
и ПП „Стара планина“.
У 2017. години у сарадњи са Заводом за заштиту
природе Србије покренут је пројекат: „Комплексна
истраживања карста СРП „Јерма“ у оквиру кога је
извршено издвајање и мапирање објекта геонаслеђа.
Завод за заштиту природе урадио је Прегледну карте
са уцртаним локацијама објеката геолошког наслеђа за
која ће у наредној фази приступити даљем вредновању
и касније њиховој медијској презентацији. Такође планирано је да се након завршених активности приступи
изради пројекта уређења инфраструктуре због каснијег
привођења објекта жељеној намени и то за даља научна
истраживања и заштиту објеката, односно за атрактивну туристичку дестинацију и обилазак.

Бабин зуб, ПП „Стара планина“ (тумач катастра еродираних и деградираних површина)
У циљу утврђивања и евидентирања процеса ерозије
У оквиру ПП „Сићевачка клисура“ и СРП „Јелашничка клисура“, од 2017. године, ЈП „Србијашуме“ у земљишта, ЈП „Србијашуме“ је у сарадњи са Шумарским
сарадњи са Природно-математичким факултетом Уни- факултетом, 2018. године, реализовало Пројекат „Израверзитета у Нишу, Департманом за биологију и еколо- да катастра еродираних и деградираних површина у
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оквиру ПП „Стара планина“, који је обухватио површине којима газдује ШГ „Пирот“. У оквиру Пројекта израђен је тумач који даје прецизне просторне информације
о стању деградације земљишта. Информације о стању
деградационих процеса су представљене преко идентификационих кодова газдинских јединица и одговарајућих
одељења. Један од кључних резултата пројекта катастра
еродираних и деградираних површина је могућност да
управљач заштићеног подручја, кроз просторне информације о типовима и интензитету ерозионих процеса,
које су садржане у Карти ерозије и пратећем тумачу, на
адекватан начин одговори на изазове уређења, санације
и рекултивације деградираних површина на предметном делу Старе планине. У тумачу приказан је и катастар еродираних и деградираних површина, као и предложене противерозионе мере и радови. Тумач омогућава ревирним шумарским инжењерима и техничарима
лако теренско позиционирање деградираних површина
у оквиру газдинских јединица, односно одељења.
Реализација Пројекта: „Идентификација и евидентирање објеката геонаслеђа на подручју Парка
природе Голија“ вршен је у току 2019. године, у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије. Реализација планираних циљева постигнута је осим класичном
методом теренског рада и прикупљањем одговарајућих
литературних података досадашњих истраживања.
Очување, али и упознавање ових темељних вредности
представља један од крајњих циљева заштите Парка
природе „Голија“, те се отуда и јавила потреба да се
створи инвентар објеката геонаслеђа самог заштићеног
подручја. Циљ Пројекта је био проналажење и мапирање објеката геонаслеђа према Инвентару објеката геонаслеђа Србије, али и проналажења и идентификацију
нових (потенцијалних) објеката геонаслеђа, њихово
евидентирање и мерење. Идентификоване су и евидентиране појаве литостратиграфског, хидролошког и хидрогеолошког диверзитета. На појавама хидрогеолошког и неким појавама хидролошког диверзитета мерени
су основни параметри физичко-хемијских карактеристика вода: температура (Т), вредност производа растворљивости (pH), електропроводљивост (Ес) и садржај
раствореног кисеоника (О2).

године у сарадњи са Биолошким факултетом Универзитета у Београду.
Пећине представљају природна добра која због
својих природних лепота све више привлаче туристе.
Иако спадају у екстремна станишта, насељавају их
како микроорганизми, тако и многи бескичмењаци и
кичмењаци. Услед промена које настају за потребе туриста, а због постављања вештачког осветљења (рефлектора), мења се микроклима, што доводи до развоја
заједнице микроорганизама која се назива лампенфлора.
Прикупљени узорци лампенфлоре су обрађени
адекватним методама: метода адхезивне траке, анализа хлорофила, квантитативна и квалитативна анализа
биофилма, одређивање садржаја воде, оргнаске и неорганске материје у сваком узорку биофилма, извршена
је изолација припадника лампенфлоре и потом њихово
гајење. Пробно тестирање деловања хемијских агенаса извршено је у лабораторијским условима, проучена
је релевантна литература, а таксони цијанобактерија и
алги су идентификовани на основу морфолошких карактеристика користећи стандардне кључеве за идентификацију.
У лампенфлори су забележени представници из
раздела цијанобактерија, зелених и силикатних алги,
а доминирају представници кокоидних зелених алги
који имају способност да се веома брзо размножавају
при повољним условима (повишена температура
ваздуха око самих рефлектора и висока релативна
влажност ваздуха). Њиховом ширењу доприносе
како повољни микроклиматски услови, тако и сами
туристи који обилазећи пећину разносе споре микроорганизама. Највећи проблем представља то што се
ове алге у Лазаревој пећини пре свега развијају у самом камену, што додатно убрзава деградацију пећинских украса.

Улаз у Лазареву пећину,
СП „Лазарев кањон

Изданци филита Преко брдо, ПП „Голија“
(фото: С. Маринчић)
Мониторинг лампенфлоре у Лазаревој пећини
у СП „Лазарев кањон“ континуирано се врши од 2017.
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У оквиру СП „Лазарев кањон“ ЈП „Србијашуме“
у сарадњи са Планинарско спортски екстрем клуб
„Rock and Ice“ из Бора спроводи спелеолошка истраживања. Измерено је 932,7м нових канала, тако да је
сада укупно измерена дужина Лазареве пећине износи
16.041,5m.
Истраживања у Злом понору показују индиције да
је овај објекат кључни у разумевању пећинског система
Лазаревог кањона, повезаног са Лазаревом пећином као
излазним делом. До сада је снимљено 1.704м канала, а
спелеолошка истраживања у Лазаревој пећини у периоду од 2016-2019 презентована су на 9. Симпозијуму о

Приказ снимљеног пећинског система Лазаревог кањона
заштити краста (одржаном у периоду 01.11.-03.11.2019.
године у Београду).
За 2021. годину ЈП „Србијашуме“ планира да започне радове на истраживању геонаслеђа у оквиру ПП
„Стара планина“, а све у циљу припреме за номинацију овог подручја као Геопарк, односно међународно
признато подручје под заштитом УНЕСКА.
Истраживања у области шумарства
У току 2014. године на подручју источне Србије
дошло је до великих оштећења на стаблима од леда, а
посебно су биле угрожене састојине букве и неке културе четинара (пре свега црног бора). У овом случају,
један абиотички фактор (јак лед) довео је до озледа стабала које су утицале на даље уланчавање штета.
Након ледолома који су се десили у источној Србији
и великих шета на шумама у оквиру ПП „Стара планина“, ЈП „Србијашуме“ је у сарадњи са Шумарским
факултетом из Београда покенуло пројекат: „Мониторинг здравственог стања шумских екосистема који
су страдали од ледолома и ледоизвала“. Истраживање је трајало 3 године а обухватало је активности: постављање огледних површина према методологији ICP
Forest (2010), оцену здравственог стања стабала, евидентирање штетних биолошких чиниоца на огледним
површинама, са оценом реализованих мера на санацији
површина, као и штампање публикације „Мониторинг
здравственог стања шума у ПП Стара планина“.
Последњи година сведоци смо да се четинарске
шуме у Србији интезивно суше. Овај процес није заобишао ни ПП „Голија“. Како појава сушење смрче на
Голији поприма епидемијске размере и сваке године
површина захваћена сушењем се шири, ЈП „Србијашуме“ је из тог разлога, у сарадњи са Шумарским факулетеом, Универитета у Београду, реализовало пројекат:

„Мониторинг сушења шума у ПП „Голија“ који је
спроведен 2017. године. Сушење већег броја стабала је
настављено у Газдинским јединицама: „Дајићке планине“, „Голија“, „Кољешница“, „Брусничке шуме“, „Бисер
вода – Црни врх - Радуловац“, „Црепуљник“, „Ковиље
– Рабровица, „Радочело - Црепуљник“ „Горња Студеница“, где су постављене феромонске клопке и праћена
је бројност поткорњака, благовремено је вршена санација – сеча и извлачење сувих стабала као и третирање
пањева одмах после сече препаратом РОТ СТОП, који
је намењен за сузбијање гљиве Heterobasidion annosum
која изазива трулеж корена и приданака стабала. Резултати до којих се дошло у раду на Пројекту указују који
су то главни узроци сушења смрче на Голији, а штампана је и публикација.
Ради очувања вредности и стања шума, као и очувања биолошке разноврсности, пре свега ретких, ендемичних и реликтних врста дрвећа и жбуња, 2018.
године у сарадњи са Шумарским факултетом, започет
је пројекат „Конзервација и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста дрвећа и жбуња
у оквиру ПП „Голија“. Пројекат представља инцијалну фазу у правцу конзервације и усмереног коришћења
генофонда ретких и угрожених врта шумског дрвећа и
жбуња на подручју ПП „Голија“. Истовремено са евидентирањем врста на терену, обављена је процена степена угрожености дрвећа и жбуња, као и процена угрожавајућих фактора који доводе до генетичке ерозије.
Појединим примерцима ретких, реликтних, ендемичних, угрожених и врста под ризиком, одређене су ГПС
координате, пречници, обими, висине и распон крошње, као основа за њихову евиденцију и мониторинг.
У зависности од стања и степена угрожености евидентираних врста, предложен је мониторинг и/или мере
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конзервације, у зависности од режима заштите у коме
се врста налази. Дат је кратак опис ретких и угрожених врста шумског дрвећа, са фотографијама појединих
примерака снимљеним у конкретној газдинској јединици. На овај начин прикупљени подаци, по газдинским
јединицама, послужиће као основа за идентификацију
ретких и угрожених врста дрвећа и жбуња на нивоу ПП
„Голија“. Након идентификације, процене стања и степена угрожености, прописаће се конкретне мере конзервације, за сваку врсту, што треба да представља основу за усмерено коришћење расположивог генофонда
на овом подручју.

Праћење флоре у заштићеним подручјима
У сарадњи са Природно-математичким факултетом,
Универзитета у Нишу, Департманом за биологију и екологију, мониторинг флоре спроводи се континуирано
од 2017. године, у ПП „Сићевачка клисура и СРП „Јелашничка клисура. Прати се бројност и фактори угрожавања популација према унапред предвиђеним критеријумима. Врши се провера популације крајње угрожених врста (CR), угрожених (EN, VU, LC) и енедмичних
таксона чије популације су заступљене на подручју ових
природних добара (Cachrys alpina, Ramonda serbica,
R. nathaliae, familija Orchidaceae), популација таксона
чијим је истраживањем утврђена промена таксономског
статуса (Crocus randjeloviciorum), популација таксона
чијим истраживањем је утврђена могућност промене
таксономског статуса (Crocus chrysanthus, C. hybridus,
Gagea pratensis), али и популације појединих таксона
које су од значаја за даље праћење флоре и вегетације
(Tragopogon balcanicus, T. pterodes).
Један од значајних резултата реализованих мониторинга наглашавамо проналазак још две нове врсте
из фамилије Orchidaceae у оквиру Сићевачке клисуре
(Platanthera chlorantha i Orchis laxiflora), које до данас
нису забележене у оквиру подручја, а које су заштићене
CITES конвенцијом.

Истраживачки тим шумарског факултета
и чувари ПП „Голија“
У сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије,у
току 2019. године, реализован је Пројекат „Израдa
састојинске карте са вегетацијским елементима
за заштићено природно добро Парк природе „Радан“ Вегетацијска карта нам пружа основни увид у
климатске, земљишне и вегетацијске карактеристике
једног краја и представља значајан инвентар за предложено подручје. Израда вегетацијске карте је тежак
и дуготрајан, али веома користан посао, с обзиром на
циљ и значај картирања вегетације, посебно у оквиру
заштићених подручја. Картирање вегетације има за циљ
да прикаже реално стање и распрострањење постојећих
фитоценоза, а из њега се истовремено може сагледати и
динамика вегетације подручја.
Agopogon balcanicus Velen. (балканска козија брада
je субендемична балканско-карпатска врста) -ПП
„Сићевачка клисура“

Заједнички теренски рад на изради вегетацијске карте
за ПП „Радан“
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Етнобиотичка истраживања диверзитета и употребе лековитог биља вршена су на Старој планини
у сарадњи са Институтом за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“ из Београда, у току 2017. године.
Пројектом је обухваћено истраживање лековитог
биља Старе планине и њихових лековитих својства са
аспекта коришћена у традиционалној и алтернативној
медицини, код локалног становништва и у народу. Циљ
истраживања је био да се сагледа процена степена угрожености диверзитета лековите флоре и предлагање
одговарајућих мера заштите, а све узимајући у обзир
квантитативну заступљеност појединих врста.
Вршена је анализа употребе лековитих биљака у
фитотерапији, издвајање најзначајнијих врста за локал-

но становништво, предлагање начина и времена узимања (брања) лековитих биљака или њихових делова,
уз максимално очување њихове бројности, диверзитета и станишта, процена потенцијала за одрживи развој
природних ресурса лековитог биља у региону Старе
планине, као и сагледавање и евентуално предлагање
могућности гајења значајних биљних врста, било са
аспекта потражње (чиме се смањује притисак на природне популације), било са аспекта заштите природе.
У циљу промоције резултата истраживања штампана је и брошура о лековитом биљу Старе планине,
начину коришћењу и употреби лековитог биља у медицинске и превентивне сврхе са фотографијама.
У сарадњи са Биолошким факулетом Универзитета
у Београду, 2018. године је започет пројекат: „Инвентаризације и картирања типова станишта и врста
у оквиру ПП Голија“. Коришћена је адаптирана методологија за успостављање Националне еколошке
мреже. Примењивана су два типа теренских образаца:
за картирање типова станишта и за картирање врста.
Обрасци су формирани тако да подмирују потребе
картирања типова станишта и врста и на националном и на међународном нивоу, односно да задовоље
потребе успостављања Националне еколошке мреже,
NATURA2000 еколошке мреже и потребе ефикасније примене законске заштите стого заштићених и
заштићених врста.

Лековито и јестиве биљке Старе планине

За подручје ПП „Голија“ укупно је регистровано 51
различитих типова нешумских станишта. Сви подаци
о типовима станишта су интегрисани у GIS базу података, а за сваки налаз типа станишта (тачку) исцртан је
пратећи полигон.
У оквиру теренских истраживања картиране су и
значајне врсте васкуларне флоре Србије (угрожене,
ретке, заштићене). Налаз сваке врсте је геореференциран, одређене су карактеристике станишта и узети су
подаци о осталим врстама са којима се врста налази у
заједници.
Теренско истраживање флоре бриофита ПП „Голија“ обухватило је картирање и праћење стања популација значајних, ретких и заштићених врста. Прикупљено је укупно 80 налаза за 35 врста бриофита које
се налазе под различитим категоријама угрожености и
заштите. Од тога, чак 4 ретке врсте су по први пут констатоване на истраживаном подручју ПП „Голија“.
За 2020. годину планиран је завршетак пројекта где
ће као крајњи резултат бити израђена Публикација за
препознавање типова станишта који ће указати на разноврсност и стање постојећих станишта Голије, њихово распознавање и потребе очувања, унапређења и
мониторинга.
Мониторинг стања популације Панчићеве оморике са пратећим истраживањима васкуларне флоре и
флоре маховина обављени су у сарадњи са Биолошким
факултетом Универзитета у Београду током 2019. године.
Детерминација флористичког материјала обављена
је на терену и кабинетски, коришћењем стандарне литературе и кључева. Сва зрела стабла као и младе јединке више од 3,5 m обројчане су наменски израђеним
алуминијумским плочицама са угравираним арапским
бројевима. Све плочице су металном жицом закачене за
доње гране стабала на начин да не оштећуји или угрожавају њихов будући раст.
У здравственом смислу, сви примерци су у добром
стању и највиших оцена. Изузетно, код јединке бр. 6
уочено је местимично сушење и пропадање четина
најнижих грана услед недостатка светлости. Већи број
младих стабала је у јасној компетицији за простор и
светлост са другим стаблима која их надвисују.

Један тип станишта на Голији (C2.112 Умерено влажне ливаде тврдаче (Nardus stricta) и његова дистрибуција
(Foto: Lazarević, P.)
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Такође, компетиција се местимично јавља и услед прегустог распореда подмлатка оморике, смрче и других врста. Ради утврђивања дистрибуције обројчаних стабала
на терену и накнадне израде скице положаја стабала Панчићеве оморике коришћен је теренски ручни ГПС уређај
и прецизније утврђивано метарско растојање просторно
блиских јединки.

кон извршеног рекогносцирања терена, археолози су отворили једну сонду у оквиру које су пронађени остаци
мањег утврђења и грађевину унутара ње, а том приликом
откривен је и покретни археолошки материјал који потиче највероватније из периода градње самог манастира.

Прегледна карта дистрибуције обројчаних стабала Панчићеве оморике
у СРП „Клисура реке Милешевке“
Хербарски материјал и фотодокументација депоновани су у Институту за ботанику и Ботаничку башту „Јевремовац“ - Биолошки факултет Универзитета у Београду.
Истраживања у области културног наслеђа
ЈП „Србијашуме“ реализовало је пројекат „Одрживи туризам у ПП „Голија“ и Резервату биосфере „Голија-Студеница“, у сарадњи са Краљевским академским
природњачким друштвом „Балкан“ из Краљева. Пројекат
је реализован у 2017. години, односно у години коју је
Генерална скупштина Уједињених нација прогласила за
годину одрживог туризма за развој, која се обележава под
слоганом „ПУТУЈ, УЖИВАЈ И ПОШТУЈ“. Будућност
одрживог туризма у ПП „Голија“ је у креирању препознатљивог туристичког производа, као што су брдски бициклизам, пешачење, оријентиринг, параглајдинг, кањонинг, уз обавезан обилазак културно-историјских споменика.
У области истраживања културног наслеђа Парка
природе „Голија“ вршена су, почев од 2017. године, археолошка истраживања и рекогносцирање ширег простора локалитета Петров крш, код Манастира Градац, са
Заводом за заштиту споменика културе из Краљева. На34
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Сондажна истраживања културног наслеђа у оквиру
ПП „Голија“
Руководилац Одељења за заштиту шума
и заштићена природна добра
Дејан Милетић, дипл.инж.шум.

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Заштићена подручја - ШГ ,,Пријепоље“

Камена гора
Према динамици Плана и Програма управљања за
ШГ ,,Пријепоље“ газдује са три заштићена подручја
и делом Парка природе ,,Златибор›› укупне површи- 2020.годину у току су активности на уређењу простора
не око 26.000 ха. Заштићена подручја на територији сихронизоване и плански повезане у сва три заштићена
општине Пријепоље су: Специјални резерват природе подручја на територији општине Пријепоље. Поменуте
,,Клисура реке Милешевке (прве категорије), Предео активности се финансирају добијеним средствима из
изузетних одлика ,,Озрен-Јадовник’’ (прве категорије) и Пројекта прекограничне сарадње са Националним парПредео изузетних одлика ,,Камена Гора’’ (друге катего- ком Сутјеска (најстарији национални парк у Републици
Српској и БиХ) . ШГ ,,Пријепоље›› је овим пројектом
рије).
Лепоту заштићених подручја пријепољског краја добило 1.011.000,00 динара, и то за уређење пешачнајбоље представља промотивни видео филм у трајању ко-едукативних стаза , на којима ће бити постављене
од 18 минута,монтиран 2019.године као и многоброј- инфо-едукативне табле, смерокази, туристички знане фотографије илустроване у брошури ,,Заштићена ци, корпе за отпатке и клупе. За уређење простора су
подручја“- Шумско газдинство ,,Пријепоље›› . Велико одабране најатрактивније локације, и то на територији
интересовање као и молбу за коришћење фотографија ПИО,, Камена Гора›› у непосредној близини Светог
упутила нам је Влада РС. Из Кабинета председнице бора - симбола Камене Горе. Стабло вишевековног црВладе обратили су нам се са напоменом да ће фото- ног бора својим атрактивним изгледом доминира просграфије бити коришћене искључиво у циљу интернет тором, чува тајну прошлих времена, али и традицију и
и штампане презентације Националне платформе,,
Србија ствара›› која спроводи кампању промоције локалног туризма у Србији. Част нам је указана тиме што
се међу одабраним туристичким локацијама у нашој
земљи нашао и пријепољски крај са својим заштићеним
подручјима.
У погледу активности на уређењу простора али и
промоцији, у току су радови на изради и постављању
двостраног билборда који ће сликовито приказати и
промовисати лепоту заштићених предела Каме Горе,
Озрен-Јадовника и Клисуре реке Милешевке. Билборд
се поставља на магистралном путу Београд-Црногорско приморје, на земљишту Србијашума, катастарске
општине Пријепоље.
Манастир Милешева
Ревија „Шуме“
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историју овог краја. На простору ПИО ,,Озрен-Јадовник’’ везано за пројекат и уређење одабрали смо локалитет у непосредној близини чувене Савине воде, која
избија из из Савиног камена.

Белоглави Суп
Према веровању, Свети Сава је заволевши монашки
живот, избегавао људе због њихових грехова, злобе и
пакости, јер су му подваљивали на сваком кораку где
би се сусрео са њима. Зато су све његове мисли биле
упућиване Господу Богу, коме се молио за спас његове
душе и опроштај људских грехова. Путујући и наишавши на Страњане (КО Горњи Страњани налази се на
територији ПИО ,,Озрен-Јадовник’’) својим штапом
прекрстио камен из којег је потекла бистра и веома
хладна вода. Молио се да извор буде издашан, како би
се могли напојити сви жедни путници који буду ишли
овим путем. Ова легенда је сачувана до данашњих дана
а с њом и један обичај. Стари људи и жене, не дају да се
на извору пере веш, јер би, како кажу, људска нечистоћа
оскрнавила то свето место.

Озрен - Јадовник
Поред Савине воде је једна велика камена плоча на
којој је удубљење налик коњској копити. Према предању,верује се да је у камену исклесана лева предња
коњска копита коња којег је јахао Свети Сава, настала у
време када је камен растао и био мекан, а када је отврднуо, на њему је остао траг као руком уклесан.
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Клисура реке Милешевке
На простору СРП ,,Клисура реке Милешевке’’
везано за пројекат прекограничне сарадње са НП ,,Сутјеска›› и уређење одабрали смо локалитет у непосредној близини Манастира Милешеве и испосница Светог
Саве, уклесаних у литице старог града Милешевца,
на чијем врху доминира средњовековна тврђава, Немањића задужбина. Монаси су некада стрмом стазом
уклесаном у литице руком и стрпљењем монаха стизали до испосница, у којима је боравио Растко НемањићСвети Сава. У пећини постоји извор ‘’Савина вода’’.
Оно чиме можемо да се похвалимо да су сва три
заштићена подручја, остала нетакнута у погледу загађења животне средине комуналним отпадом и депонијама. Тој чињеници је допринео положај терена, и
то на територији СРП ,, Клисура реке Милешевка’’
дубока клисура која у доњем делу поприма облик правог кањона са вертикалним стеновитим литицама и долинским дном сведеним на сам речни ток, дужине 24
км. СРП као такав привлачан је љубитељима природе
и планинарима, који чувају природу. ПИО ,,Озрен-Јадовник’’ због лоше путне инфраструктуре, такође је
атрактиван љубитељима природе који својим четвороточкашима посеђују и чувају ове прелепе,нетакнуте
пределе. ПИО ,,Камена Гора›› проглашен заштићеним
подручјем како би се сачувала карактеристична природа , али и специфични објекти народног градитељства
,културно-историјско наслеђе и традиционални начин
живота, што поред гостопримљивости самих каменогораца, овај простор чине заиста јединственим и еколошки одрживим..
Бојана Бјелић,спец.инж.шум.
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Шумско газдинство „Борања“ - Лозница
Торничка Бобија и река Трибућа

Ако сте чули за Азбуковицу чули сте и за лепо
ту која одликује овај брдско-планински предео на
крајњем западу Србије. Планина Бобија са највишим
врхом Торничка Бобија (1272 м н.в.) својим положајем
и експонираношћу, са правом, често се назива кров
Азбуковице.
Ова планина још увек није достигла свој турис
тички потенцијал, није толико позната и због тога
се теже налази на туристичким мапама, али без об
зира на то ,дивно је место за туристе и авантуристе
који воле природу.

Бобија се налази између десне обале Дрине, Соколских планина, Јабланика, Медведника и кањона
Трешњице. Бобија је удаљена од Љубовије 30 км, а од
Бајине Баште и Ваљева који километар више а од Београда 139 км. Бобију одликује изузетна разноликост
флоре и фауне, јаки извори хладне воде, окружени че
тинарским и буковим шумама и велики број красних
видиковаца. Најпознатији је извор „ Добра Вода“ код
кога се налази и чувена црква брвнара (позната као Рачићева црква) подигнута 1943.године.
Лепоту планине Бобије чине и оближњи кањони
река Трибуће, Трешњице и Љубовиђе. Највећа атракција околних кањона је природна реткост и угрожена
врста- белоглави суп.

Река Трибућа, притока Трешњице настаје од више
извора на врху планине Торничка Бобија, у засеоку
Горње Кошље. Лепота ове реке и њеног кањона привлачи све више авантуриста који желе да виде и доживе
нешто несвакидашње. Кањон реке Трибуће одликује се
неописивом лепотом . Сам улаз у кањон је нестварне
лепоте и подсећа на јамско гротло. Дугачак је око 1 км,
а река Трибућа у последњој трећини тока протиче кроз
специјални резерват природе , клисуру реке Трешњице,
која је и станиште белоглавог супа. Кањон Трибуће је
један од малобројних вертикалних кањона у Србији и
спада у ред најекстремнијих.
Пролазак кроз кањон је веома захтеван, неопходна је
опрема и најмање 4-5 сати. У кањону има 5 водопада од
којих је први највећи око 20 метара са две каскаде. Ако
желите да видите и прођете читав ток кањона најбоље
је да дођете са неким од клубова који се бави кањонингом, а ако желите да видите само водопаде постоји могућност спуста канапом у подножје сваког водопада.
Од самог уласка у кањон до изласка бићете опчињени
лепотом погледа из овог јединственог кањона код нас,
а хук водопада који допире из дубине кањона никога не
оставља равнодушним.
Данка Мићић, дипл.инж.шум
Ревија „Шуме“
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Водопад Скакало
мања која се пробијају кроз огромне стене нагомилане
једна на другој.
Водопад се налази у непосредној близини магистралног пута Ваљево, Мионица-Дивчибаре, и скретање
је јасно назначено без обзира из ког правца се иде.
Водопад је права атракција за авантуристе који се
добро сналазе на тешким теренима. Једном речју веома
је неприступачан за посете и добро скривен. До самог
подножја водопада и могуће је прићи али до главног,
нарочито када је пун воде, скоро немогуће.
Ипак, ако сте довољно пажљиви, искусни и добро
познајете овај крај, можете стићи до самог срца водопада. А када стигнете до њега сав уложен труд се исплати,
јер такве призоре не можете нигде видети. Жубор који
се пролама шумама, његова снага и брзина остављају
утисак силе мајке природе коју је немогуће укротити и
немог посматрача оставити равнодушним.
Ако вас некада пут нанесе у правцу Ваљева, Дивчибара обавезно посетите водопад Скакало и уживајте у
предивним пејзажима и нестварној лепоти коју овај амбијент поседује.
Манојловић Александар, дипл.инж.шум.

Ваљевски крај непресушан је извор природних лепота од којих су нека више позната (клисура Реке Градац,
туристички центар Дивчибаре, кањон Трешњице итд.),
а нека мање. Иако скривена од ока посматрача у свом
микроамбијенту ипак зраче грандиозношћу и представљају јединствену природну атракцију.
Један од таквих феномена је природни драгуљ,
ушушкан подно Дивчибара, водопад Скакало.
Висок 30 метара, у пролећним и кишним месецима,
неретко се својим хуком чује већ са главног асфалтног
пута. Па управо тада је и највећа атракција. Формира га
река Манастирица, а налази се на 781 метар надморске
висине. Испод главног вертикалног водопада теку два
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Црна река

Планета звана Земља се одликује разним природним
богатствима, нека су више а нека мање позната. Свакако
не мора да значи да оно што је наjпознатије и најлепше,
заправо и није тако. У данашње време утицај човека
у многоме може да уништи природно богатство. Баш
због тога неистражене и неприступачне локације представљају рај на земљи. Због тешког прилаза као и због
тога што нису позната туристичка места, та природна
богатства се одликују прелепим, чистим и нетакнутим
лепотама. Једно такво неистражено и неприступачно
место је и Црна река.
Црна река се налази у близини Дивчибара, на планини Маљен. Река дужине 8 км са два водопада, представља идеално место за авантуристе али и за љубитеље нетакнуте природе. У сливу Црне реке је и строги
природни резерват, који се простире на површини од 60
хектара.
На подручjу резервата су четинарске и листопадне
шуме које красе резерват током целе године, а највећа
лепота огледа се у пролеће када цвета и најлепши цвет,
нарцис. Поред бујне шуме и шареног цвећа, предео се
одликује здравим и чистим плодовима шумског воћа,
као што су шумске јагоде, купине и боровнице, које су
расле у чистој средини далеко од смога и издувних гасова.
Улаз у кањон који је формирала, можда чак и најчистија река у Србији, налази се у месту Подбукови.
У малом месту надомак Ваљева у коме живи породица

Обрадовић, бавећи се сеоским туризмом, сваког госта дочекују раширених руку, нудећи им богату трпезу
домаћих производа, и хладно освежење пред улазак у
кањон. Преко пута породичног домаћинства налази се
дрвени мост, који води у неописиву лепоту набујале
природе, која је рај за сваког авантуристу али и за оне
људе који једноставно воле природу.
Посета кањону се искључиво организује у група са
водичем. Сама стаза кроз кањон највише пролази кроз
речно корито које на појединим местима формира природне базене, па је неизбежно купање и потпуно уживање у таквој лепoти природе. С обзиром на то да стаза
пролази кроз речно корито, скоро је па немогуће изгубити се у тој шетњи. Скакајући са камена на камен километри дуге шетње ,,клизе“ под ногама. Умор је неизбежна ствар која се може десити, али тако скакутајући
и прелазећи преко палих дебала испреплетаних преко
реке, чини саставни део путовања.
Природа сама по себи доноси мир и спокој души,
улепшава свет и са собом доноси чари новог живота
који повољно делује на сва жива бића. Било би лепо
да се градска гужва и јурњава по граду замени релаксацијом у природи, јер се људи брзо прилагоде нечему
што је добро, уз велики акценат на заштиту природе и
њеног богатства.
Јовановић Маријана
Мастер менаџер екологије и одрживог развоја
Ревија „Шуме“
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ШГ „ПИРОТ“

Акције сакупљања отпада
у заштићеним подручјима
Настала ситуација и нове мере превенције против
епидемије COVID - 19, на републичком и локалном
нивоу, довеле су и до нових изазова у заштићеним
подручјима. Након спроведених уређења туристичко
пешачких стаза и локација од значаја и презентације
заштићених подручја од стране ЈП „Србијашуме“, и
бројних емисија радио и телевизијских редакција и туристичких агенција под слоганом „Летујмо у Србији“,
створиле су атмосферу да многи посетиоци по први пут
упознају не само прелепе крајолике југоисточне Србије
већ и природу у својој непосредној околини.

Активана рибочуварска служба је у неколико наврата чамцима организовала сакупљање комуналног отпада из приобалних делова Завојског језера, којима су
се несебично придружили локални становници села
Паклештица и сами организовали акцију сакупљања у
приобалном појасу, као и Ронилачки клуб Пирот који
водоакумулацију активно користи за вежбу и рекреацију. Такође радна акција је рализована у организацији
Спортског клуба „Кисеоник“ у оквиру Летњег кампа
Завој 2020, у оквиру кога су деца након спроведене акције чишћења уживала у вожњи чамцем уз пратњу и
едукацију од стране рибочуварске службе Шумског газдинства ,,Пирот“ на подручју Старе планине.
Уз одржавање свести код посетилаца о значају
заштите и очувања природе, ово су само неке од мера
које ће радна јединица и чуварска служба спроводити и
у текућем периоду.
Чувајмо и видимо се у природи!
Незапамћена година по броју посета донела је поред
редовних активности у заштићеним подручјима и повећан обим послова на контроли посетилаца и одржавању локалитета у природи, у првом реду спровођења
акција сакупљања комуналног отпада и контролу ложења ватре.Поред редовног одржавања приступачних
локација, организоване су акције чишћења и на забаченим пределима Старе планине и кањона реке Јерме од
стране чуварске службе.
У више наврата уређене су и очишћене најпосећеније локације „Козији камен“ одакле се пружа поглед
на Завојско језеро и добар део Парка природе „Стара
планина“ од локалитета „Три чуке“ до „Бабиног зуба“
и „Миџора“, водопад „Тупавица“ са својих 14 м у паду
као најмањи, али најлепши међу старопланинским водопадима, локалитет „Славињско грло – Росомачко
ждрело“, као профил јурских седимената који представља сиве кречњаке са амонитском фауном, створен у
најдубљим деловима мора.
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Управник РЈ ПП „Стара панина“ и СРП „Јерма“
Дарко Ђорђевић, дипл. инж.шум.

ШГ „БЕОГРАД“

ЈП „Србијашуме“ на 25. Међународном сајму
хортикултуре
-BeoPlantFair-

Анђелка Јевтановић, председник
Удружења пејзажних архитеката Србије
Симболичан „нови почетак“ или наставак оног
најбољег што Београдски сајам има да понуди својим
верним и дугогодишњим посетиоцима, oрганизован је
17. јуна.ове године.
Под веома атрактивним слоганом „Башта у срцу
града“ у хали 3. и на отвореном простору Београдског сајма, од 17. до 20. јуна 2020. године одржана је
манифестација – 25. Међународни сајам хортикултуре BeoPlantFair.
За све нас, услед настале ситуације и Covida-19 је
ово био тако потребан доживљај за око и душу, обогаћен са још три тематске изложбе:
-Изложба лековитог биља и препарата од меда Да
рови природе,
-Изложба баштенских и парковских машина и
пратеће опреме MotoPlantExpo и
- Изложба органске производње OrganicFest.
BeoPlantFair је већ годинама заштитни знак пролећног сајамског календара, цветни догађај који окупља
љубитеље природе, зеленила и разноврсног цвећа, и доноси савремен поглед на естетику живљења у складу са
природом.

Овај повратак у нормалне животне и друштвене
токове, прилика је да се још јаче и чвршће повежемо
са природом, њеним благодетима и плодовима. Сајам
хортикултуре управо је место инспирације и идеја за
уређење тераса, балкона, башти и озелењавање вртова.

На сајму ће моћи да се изабере из богатог избора
садница цвећа, четинара и украсног биља, кактуса, сезонског цвећа, зачинских и ароматичних биљака, и купи
одабрано директно од произвођача. BeoPlantFair је традиционално одлична прилика за све мале произвођаче
и домаћинства да изађу изван локалних тржишта и успоставе нове контакте у прилог будућих сарадњи.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је покровитељ и
један од најактивнијих учесника и мотиватора ове
манифестације.
Aнђелка Јевтовић, дипл.инж.пејз.арх.
Ревија „Шуме“
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Јовица Радоичић-Шуки
(1944-2020)
Недавно нас је напустио
наш драги колега Јовица Радоичић - Шуки, како би многe
колеге рекле најбољи шумар
међу фотографима и најбољи
фотограф међу шумарима.
Рођен је у фебруару 1944.године у Краљеву. Те исте године
остао је без оца. Са мајком се
доселио у Панчево. Од малена је волео природу, реку Тамиш, Дунав и Ибар. Завршио
је средњу шумарску школу у
Краљеву. Велико задовољство
су му причињавали послови у шумарству, али највећу
љубав је гајио према фотографији. Од 1963.године
радио у ШУ ,,Панчево“, као шумарски техничар и фотограф. Нема шуме, реке, брда ни планине у Србији где
није прошао Шуки, о чему сведочи мноштво његових
предивних фотографија са радних акција, ,,Дани јоргована“, ,,Весели спуст“ на Ибру и Тари.
Његове предивне фотографије су се нашле и у ,,Ловачким новинама“, листу ,,Панчевац“. Ипак, највише
љубави имао је за ревију ,,Шуме“ у којој је заступљен
највећи број његових фотографија. Поред фотографија
шуме и природе, објављивао је и фотографије са разних
сајмова и манифестација.
Добио је велики број признања и награда. Од куће
,,Политика“ добио је повељу за ауторство највећег броја
фотографија које су се током једне године појавиле на
насловној страни ,,Експреса“.
Шуки је био веома комуникативан, динамичан и духовит човек, племенитог срца и душе. Волео је често да
прича колегама вицеве и имао је обичај тада да каже:
,,Капираш радњу“.
Његовим стопама кренули су ћерка и син и завршили
средњу шумарску школу. Син Миле наствља традицију
свога оца и почиње да ради као фотограф у ЈП ,,Србијашуме“.
Сваке године у ревији смо објављивали Шукијев

Шукијева фотографија - ШГ „Кучево“
интересантан текст о сусрету његове генерације из
Средње шумарске школе у Краљеву. Нажалост, од ове
године ћемо бити ускраћени тог задовољства.

Шукијева фотографија - Маглич
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ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
Бул. Михајла Пупина 113, 011-6128-304,6128-306
Његошева 44, 011-244-09-08

КОПАОНИК
АПАРТМАНИ СРБИЈАШУМA
www.turizamsrbijasume.rs

Цене су приказане у динарима за 7 ноћења по студију за наведени број особа

АПП СРБИЈАШУМЕ

Тип собе/
смештај

Студио 2+2
ШУМСКА КУЋА 1 Максимално
4 особе
Студио 1+0
Максимално
2 особе
ШУМСКА КУЋА 2
и ШУМСКА КУЋА 3 Студио 1+1
Максимално
3-4 особе

Услуга

НА

Нов 29
Дец 6

Дец
13, 20

Дец
27

Јан
03, 10, 17, 24

Јан
31, 07

Феб
14, 21

Мар
7, 14, 21, 28
Апр
04, 11, 18, 25

Феб
28

29.400,00 32.900,00 47.600,00

35.700,00

47.600,00 35.700,00 32.900,00

29.400,00

19.600,00 21.700,00 25.900,00

21.700,00

25.900,00 21.700,00 21.700,00

19.600,00

23.100,00 25.900,00 38.500,00

28.700,00

38.500,00 28.700,00 25.900,00

23.100,00

НА

ЗИМА 2020/2021.
• СРБИЈА - КОПАОНИК, ЗЛАТИБОР, ГОЧ,ТАРА, СТАРА ПЛАНИНА
• БУГАРСКА - БАНСКО, БОРОВЕЦ И ПАМПОРОВО
• БИХ - ЈАХОРИНА

• WELLNESS & SPА
• АВИО КАРТЕ ЗА ЦЕО СВЕТ

МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА НА РАТЕ СВИХ АРАНЖМАНА ПУТЕМ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ
Ревија „Шуме“
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