
1.0 УВОД 

Стратешко опредељење Београда (ГП Београда 2021)

јесте да се град планира на принципима одрживости.

Како овај став не би остао само фраза, неопходно је

додатно сагледавање и вредновање простора који се

планира. Да би се простор сагледао за потребе еко -

лошки усмереног планирања града, неопходно га је пос -

матрати кроз основне топографске јединице у еко ло -

гији, биотопе, просторе који се одликују специ фичним

комплексом еколошких фактора, начином и интен -

зитетом коришћења. Инструмент који омогућава овакво

сагледавање простора јесте управо, картирање градских

биотопа.

Имајући ово у виду, 2005. године покренут је пројекат

„Картирање и вредновање биотопа Београда“. Ово је

први пројекат такве врсте у Србији. Пројекат је финан -

сиран од стране Града Београда - Секретаријата за заш -

титу животне средине, а израда је поверена Урба нис -

тичком заводу Београда. Радну групу чине струч њаци

пејзажне архитектуре, биолози, урбанисти, инже њери

шумарства, инжењери геодезије, стручњаци за ГИС и

даљинску детекцију, и др. Током појединих фаза рада

консултовани су и стручњаци различитих специ јал -

ности - геолози, педолози, хидролози, географи, исто -

ричари уметности и др.

Циљ израде ове информационе основе јесте формирање

услова неопходних за процес  одрживог планирања

града, као што су:

� примена домаћег законодавства уз поштовање

међународне регулативе, који налажу планирање на

принципима одрживости; и

� обезбеђивање информација неопходних за

еколошки усмерено планирање града, што

подразумева заштиту вода, ваздуха, земљишта и

очување диверзитета станишта и врста.

2.0 ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР 

Основ за израду и примену ове информационе основе

пружа законодавни оквир. Пре свега домаћи закони и

уредбе, и то:

� Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС,

бр.135/04);

� Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС,

бр.47/03);

� Закон о стратешкој процени утицаја на животну

средину (Сл.гласник РС, бр. 135/04);

1.0 INTRODUCTION

The key issue and strategic option of Belgrade (Master Plan

2021) is planning strategy based on principles of sustain-

able development. To avoid that this statement ends up only

as a manner of speech, it is necessary to conduct an addi-

tio nal insight and evaluating of the planned space. In order

to obtain such an insight of the space, to be used for envi-

ronmentally directed planning of the City, it is necessary to

observe it through basic topographic units in ecology,

biotopes, spaces characterized by specific and unique com-

plexes of ecological factors and by the pattern and intensity

of its use. The instrument enabling such an insight of space

is the mapping of city biotopes.

Having in mind all this, the project „Mapping and evaluat-

ing of Belgrade biotopes” was initiated during 2005. This

is the first project of the kind in Serbia. The project was fi-

nanced by City of Belgrade, Secretariat for Environmental

Protection, and the project design was consigned to City of

Belgrade, Town Planning Institute. The working team con-

sists of experts of different professions: landscape architec-

ture, biology, urban planning, forestry engineers, geodetic

engineers, GIS and remote detection experts, etc. In each

stage of the project, various specialists were consulted – ge-

ologists, pedologists, hydrologists, geography, art histori-

ans etc.

The objective of elaboration of this data base is enabling

conditions necessary for the planning process of sustain-

able development, such as:

� Application of domestic legislation with consideration

of international regulations, introducing planning

based on sustainability principles; and

� Enabling information necessary for ecologically di-

rected planning of the City, meaning preservation of

water, air, soil and diversity of habitats and species.

2.0 LEGAL FRAMEWORK

The elaboration and application of this database is founded

on legal framework. Domestic laws and regulations in the

first place:

� Law on Environment Protection (“The Republic of

Serbia Official Gazette”, No. 135/04);

� Law on planning and construction (“The Republic of

Serbia O. Gazette”, No. 47/03); 

� Law on strategic environmental impact assessment

(“The Republic of Serbia Official Gazette”, No.

135/04); 
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� Master Plan of Belgrade 2021 (“The Republic of Ser-

bia Official Gazette”, No. 47/03);

� Wild species of flora protected by means of control-

ling the picking, usage and trade – Decree on control-

ling the usage of wild flora and fauna (“The Republic

of Serbia Official Gazette”, No. 22/2007);

� Protected species as natural rarities – Decree on pro-

tection of natural rarities (“The Republic of Serbia Of-

ficial Gazette”, No. 50/93 and 93/93);

� Hunting Law  (“The Republic of Serbia Official

Gazette” No. 39/93);

� National Red List of vascular flora, etc.;

And then international regulations:

� AGENDA 21 (Rio de Janerio, Brazil, June 1992);

� European Landscape Convention (Florence on 20 Oc-

tober 2000);

� NATURA 2000 PROJECT (Habitats Committee on 4.

October 1999);

� CORINE LAND COVER (European land cover data-

base);

� EUNIS (Europaean Natural Information System);

� Convention on the Conservation of European Wildlife

and Natural Habitats (Bern, 19.IX.1979);

� Convention on the Preservation of Migratory species

Wildlife Animals (Bonn, 1979);

� Cities convention;

� EU Habitat Directive;

� EU Birds Directive;

� IUCN Global Red List, etc.

� ГП Београда 2021 (Сл.гласник РС, бр.47/03);

� Уредба о стављању под контролу коришћења и

промета дивље флоре и фауне (Сл.гласник РС,

бр.22/07);

� Уредба о заштити природних реткости (Сл.гласник

РС, бр.50/93 i 93/93);

� Закон о ловству (Сл.гласник РС, бр.39/93);

� “Национална црвена листа”, итд.,

али и међународна регулатива:

� Агенда 21 (Rio de Janerio, Brazil, June 1992);

� Европска конвенција о пределу (Florence on 20 Oc-

tober 2000);

� NATURA 2000 пројекат (Habitats Committee on 4.

October 1999);

� CORINE LAND COVER (европска база података о

копненом покривачу);

� EUNIS (званична европска класификација

станишта);

� Конвенција о заштити европског („дивљег“) живог

света и природних станишта (Берн, 1979);

� Конвенција о очувању миграторних врста дивљих

животиња (Бон, 1979);

� Cities конвенција;

� Директива о стаништима;

� Директива о птицама;

� „Глобална црвена листа“, итд.
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3.0 BIOTOPE MAPPING AND EVALUATING
PROCEDURE

The applied methodology of Belgrade Biotope Mapping is

mainly based on experience of German cities and the in-

structions made by the “Working Team for Biotope Map-

ping in the Built Areas” in Stuttgart, Germany (Arbeits-

gruppe “Methodik der Biotopkartierung in besiedelte Bere-

ich”, according to Ermer, K., Hoff R., Mohramann, R.

(1996): Landschaftsplanung in der Stadt, Ulmer, Stuttgart,

Deutschland).

3.1 The Key for Biotope Mapping

The most important phase of work in applying the selected

methodology consisted of the preparation of the key for

biotope mapping, adjusted to natural and man-made  spatial

conditions. Its definition is founded on specific, particular

field samples. A hierarchic structure of the key with nine

main groups was applied; with in each of the groups four

levels: main group – type – subtype – variation  (communi-

ty).

The following main groups of biotopes are included:

1. Spatial physical structures;

2. Transportation structures;

3. City fallows, surface excavations, embankments,

waste deposits and walls;

4. Green structures in built-up area;

5. Inland waters;

6. Wetlands outside the still and running waters zone;

3.0 ПОСТУПАК КАРТИРАЊА И ВРЕДНОВАЊА
БИОТОПА

Примењена методологија картирања биотопа Београда

произашла је највећим делом из искуства немачких

градова и упутства које је израдила  “Радна групе за

кар  тирање биотопа у изграђеним подручјима” (Arbeits-

gruppe “Methodik der Biotopkartierung in besiedelte Bere-

ich”, prema Ermer, K., Hoff R., Mohramann, R.(1996):

Landschaftsplanung in der Stadt, Ulmer, Stuttgart, Deut -

schland). 

3.1 Кључ за картирање биотопа

Најзначајнија фаза рада у примени поменуте методо -

логије односила се на припрему кључа за картирање

биотопа, прилагођеног природним и створеним усло -

вима обухваћеног подручја, и дефинисаног на основу

конкретних узорака  са терена. Примењена је хијерар -

хијска структура кључа са девет главних група, од којих

свака група има четири нивоа: главна група – тип –

подтип – варијација (заједница).

Обухваћене су следеће главне групе биотопа:

1. Просторно физичке структуре;

2. Саобраћајне структуре;

3. Градски угари, површински копови, насипи,

депоније и зидови;

4. Зелене структуре у грађевинском реону;

5. Копнене воде;

6. Влажна станишта ван зоне слободно стајаће или

текуће воде;



7. Agricultural land;

8. Hedges, underbrush, groups of trees and forests,

mostly outside the continuous built city structure; and

9. Biotopes without, or with weakly developed vegeta-

tion (rocks, cliffs, slopes, caves and other under-

ground systems). 

Those spaces where mapping of the city biotopes is not fea-

sible (e.g. impassable areas and areas with prohibited ac-

cess, large building sites, public facilities, structures of spe-

cial significance etc), are listed in the so called zero group).

Within nine main groups, a total of 52 biotope types are de-

fined. Each one of them represents the basic shape of spa-

tial phenomena, with relatively uniformed vegetation and

land use pattern.

Depending on biotope type, and founded on present species

of biocenosis, stage of development , degradation, succes-

sion, floor area ratio, floor area index, types of use, preser-

vation intensity and other criteria on similarly detailed lev-

els, each type is differentiated in a certain number of sub-

types. Within 52 types of biotopes, a total of 223 subtypes

is defined.

For further specification of the basic biotope types, partial

introduction of the fourth level, variations, was shown as

meaningful – enabling advanced specification of the sub-

types. Prevailing criteria for distinguishing of variations are

present vegetative communities, terrain features, humidity,

etc.

3.2 Collecting baseline information

The next stage of work included biotope mapping. In this

stage the division of Belgrade area on biotope subtypes has

been conducted, with additional information on land use.

Aiming to achieve an easy overview of the whole territory,

mapping was done inside urban entities defined in Belgrade

Master Plan, 57 of them for the BMP territory. The mapping

was done using following procedures:

� Using the method of manual photo interpretation,

identification of spatial phenomena (biotopes) and de-

termining of their boundaries;

� For each separated space, related information on the

biotope subtype was inserted in the database, as well

as specific information on land use. (Illustration 1);

� Simultaneously with photo interpretation, the field-

work, an obligatory phase in each biotope mapping

process, has been carried out, aimed to check correct-

7. Пољопривредне површине;

8. Живице, шибљаци, групе дрвећа и шуме углавном

ван континуално изграђеног градског ткива; и

9. Биотопи без или са слабо резвијеном вегетацијом

(стене, литице, одсеци, пећине и други подземни

системи). 

Површине на којима картирање градских биотопа об -

јек тивно није могуће (као нпр. непроходна подручја и

подручја којима је приступ забрањен, велика гради лиш -

та, објекти јавне намене, објекти од посеб ног значаја и

др., сврстане су у посебну групу (нулта група).

У оквиру девет главних група укупно је дефинисано 52

типа биотопа. Они представљају основни облик прос -

торне појаве са релативно једин ственом структуром

вегетације и коришћења.

У зависности од типа биотопа, а на основу заступљених

врста биоценозе, степена развијености, деградације,

сукцесије, изгра ђе ности, степена заузетости, врсте ко -

ришћења, интензитета одржавања и осталих крите -

ријума сличног нивоа детаљности, сваки тип је дифе -

рен циран на више подтипова. У оквиру 52 типа биотопа

укупно је дефинисан 181 подтип.

За даљу спецификацију основних типова биотопа, по -

казало се сврсисходно делимично увођење четвртог

нивоа - варијације, која даље одређују подтипове. Прео -

влађујући критеријум за издвајање варијација су биљне

заједнице, карактеристике тла, влажност, итд.

3.2 Прикупљање података

Следећа фаза рада обухватила је картирање биотопа у

којој је извршено рашчлањавање подручја Београда на

подтипове биотопа, са додатном информацијом о ко -

риш  ћењу земљишта. У циљу лакшег савладавања тери -

торије, картирање је вршено у оквиру урбанистичких

целина дефинисаних Генералним планом Београда, а

којих на територији града има 57. Карти рање је обав -

љено следећим поступцима:

� Методом мануалне фотоинтерпретације извршена је

идентификација просторних појава (биотопа) и

издвајање њихових граница;

� За сваку издвојену површину извршен је унос

података у базу, о подтипу биотопа, као и податак о

начину коришћења земљишта (Слика 1);

� Као неизоставна фаза у процесу картирања

биотопа, теренски рад се одвијао упоредо са радом

на фотоинтерпретацији, на основу чега је
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� Слика 1 – Интерфејс припремљен за
директно уношење података у базу за сваки
појединачни биотоп

� Illustration 1 – Interface prepared for direct in-
formation input in the  database for each par-
ticular biotope
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проверавана тачност издвајања биотопа. Такође,

прикупљени подаци су искоришћени за проверу

података о биотопу и детаљнију диференцијацију

(ниво варијације).

На овај начин формирана је Карта биотопа Београда.

3.3 Критеријуми за вредновање биотопа

Примењена методологија вредновања биотопа Београда

представља највећим делом критеријуме према Kurtz, H.,

Haack, A. 2000. и Knospe, 1998,  модификоване и прила -

гођене условима Београда од стране радног тима за потребе

пројекта “Картирање и вредновање биотопа Београда".

Биотопи су вредновани на основу следећих крите -

ријума:

1. Базични значај биотопа 

(четворостепена вредносна скала);

2. Својственост за природни простор 

(шестостепена вредносна скала);

3. Старост и способност регенерације биотопа

(шестостепена вредносна скала);

4. Богатство (диверзитет) 

(петостепена вредносна скала);

5. Специфичност (ендемизам, реликтност, реткост)

(шестостепена вредносна скала);

6. Значај као станиште угрожених врста

(шестостепена вредносна скала);

7. Степен оптерећености биотопа (петостепена

вредносна скала);

8. Величина биотопа (петостепена вредносна

скала);

9. изолација, тј. растојање до суседних биотопа

(шестостепена вредносна скала); и

10. фрагментираност (петостепена вредносна скала).

Према сваком од наведених критеријума извршено је

оцењивање појединачних репрезентативно одабраних

биотопа. Максимални могући број поена, добијен је

збрајањем појединачних бодова према сваком од

критеријума,  и оцењен кроз седмостепену скалу. Дефи -

нисане вредности су:

Оцена 7 – Природни или биотопи веома блиски при род -

ним, са истакнутим вредностима за заштиту биотопа и

заштиту врста, достојни заштите природе од међу на -

родног и националног значаја, остаци нека дашњег при -

родног предела или старијих култивисаних екосис тема.

Не користе се више екстензивно; станиште су мно го

угрожених врста (нпр. мочваре (тресетишта), при родне

климатогене шуме, природне ливаде или примарни

шибљаци, природи препуштени потоци и је зера са

изразитом зоном акумулације седимената);

Оцена 6 – Високо вредни, природи блиски биотопи са

високом рефугијалном функцијом, достојни заштите при -

роде, незнатно оптерећени остаци некадашњег природног

предела или старији од култивисаних екосистема. Не

користе се више екстензивно, станиште су угрожених врс -

та (нпр. природи блиске старе шуме, мало деградиране

моч варе и влажне ливаде, природи блиски потоци, старе

живице (међе), старе травне заједнице и сл);

ness of the previous biotope classification. The collect-

ed information was also used to check biotope informa-

tion and detailed differentiation (the level of variation).

The map of Belgrade biotopes was established.

3.3 Biotopes evaluation criteria

The applied methodology for the evaluation of Belgrade

biotopes actually introduces criteria according to Kurtz, H.,

Haack, A. 2000. and Knospe, 1998., modified and adjusted

to local Belgrade conditions, by the working team to be

used for our project.

Biotopes are evaluated using the following criteria:

1. Basic biotope significance

(four degrees value scale);

2. Inherence for natural space 

(six degrees value scale);

3. Age and regeneration ability 

(six degrees scale);

4. Resourcefulness (diversity)

(five degrees scale);

5. Singularity (endemism, value as a relicts, rarity)

(six degrees value scale);

6. Significance as habitat of endangered species

(six degrees value scale);

7. Load degree  of a biotope (five degrees value scale);

8. Biotope size (five degrees value scale);

9. Isolation, i.e. the distance to adjacent biotopes (six

degrees value scale);

10. Fragmentation (five degrees value scale).

According to each of the given criteria, the assessment of

the particular representatively chosen biotopes has been

made. Potential maximal number of points, calculated by

addition of singular points according to each criterion, was

assessed in the seven degrees scale. Defined values are:

Mark 7 – Natural biotopes, or biotopes very close to natu-

ral, with distinguished values  for biotope preservation and

protection of species, deserving nature preservation of in-

ternational and national significance, remnants of former

natural landscapes, or older cultivated ecosystems. Ceased

to be used extensively; habitats of many endangered species

(e.g. swamps (peat bogs), natural climatic forests, natural

lawns and primary underbrush, brooks and lakes left to na-

ture, with significant accumulation of sediments zone);

Mark 6 – Highly valuable, nearly natural biotopes with an

important function as a refugium, deserving nature preser-

vation, slightly loaded remnants of former natural land-

scape, or older cultivated ecosystems. Ceased to be used

extensively, habitats of endangered species (for example:

old forests close to nature, slightly degraded swamps and

wetlands, brooks close to nature, old hedges (ridges), old

grass communities and so on);



Оцена 5 - Вредни биотопи, екстензивно коришћени и са

богатом структуром. Станиште великог броја врста и са

важном функцијом рефугијума или бафера у изгра -

ђеним подручјима, или у интензивним аграрним под -

ручјима (нпр. стари угари, екстензивни травњаци и

пашњаци и донекле природи блиско пољско дрвеће,

живице и природи блиске продукционе шуме и сл.);

Оцена 4 - Још увек вредни биотопи, добре способности

развоја, пре екстензивно коришћени и довољно струк -

турисани. Станиште средњег броја врста, како у изгра -

ђеним подручјима тако у интензивним аграрним под -

ручјима, још увек са постојећом рефугијалном фун к -

цијом, као и мало ометени угари подручја старих по -

родичних кућа и подручја старих баштенских колонија

са високим учешћем утилитарних врста и дрвенастих

воћки, гробља, оштећене живице и сл.;

Оцена 3 - Актуелно осиромашени биотопи, али спо -

собни за развој. По потреби са малом рефугијалном

фун кцијом, корисне површине са малом разноликошћу

врста (нпр. интензивни травњаци и пашњаци, млади

угари богати хранљивим материјама интензивније

коришћени и сл.);

Оцена 2 - Актуелно јако осиромашени биотопи огра -

ничено способни за развој, без рефугијалне функције,

са интензивним коришћењем и малом разноликошћу

врста. Биотопи који се свуда могу брзо надокнадити. Од

њих увек произилази оптерећење суседних вредних

животних простора (нпр. спортске површине, повр ши -

не насеља са веома негованим украсним вртовима и

изо лационо зеленило сиромашно врстама, млади угари

богати хранљивим материјама интензивнијег ко риш -

ћења, оранице, оранице са силажом и сл.);

Оцена 1 - Изразито пусти биотопи, од којих често

проистиче јако оптерећење околних вредних животних

простора. Пре свега изграђене површине као што су

саобраћајнице и застрте површине, биотопи екстремно

сиромашни врстама, велика подручја без биљака нпр.

нелегални паркинзи, комерцијалне и индустријске

површине, хербицидима третиране површине и сл.

3.4 Одабир репрезентативних биотопа

Наредни корак био је избор репрезентативних биотопа,

а то подразумева одабир одређених површина као ре -

пре  зентативних представника одређеног типа/подтипа

био топа.

У оквиру картирањa репрезентативних биотопа при куп -

љени су детаљни податаци о флори, вегетацији, фауни,

стању одржавања, итд., за изабране репре зен тативне

по вршине, и унети у јединствену базу података.

3.5 Вредновање 

На основу дефинисаних критеријума и прикупљених

података извршено је вредновање репрезентативних

биотопа. Вредновање је првенствено врешено са ас пек -

та заштите разноврсности станишта и разноврсности

врста, њихове заступљености и дистрибуције. Такође,

извршена је процена потенцијалне вредности биотопа

Београда.

Mark 5 – Valuable biotopes, extensively used and with rich

structure. Habitats rich with species with an important

function as a refugium or buffer in the built environment,

or in intensive agricultural areas (for example: old fallows,

extensive meadows and pastures and partially close to na-

ture field trees, hedges, production forests close to nature

and so on.);

Mark 4 – Still valuable biotopes, good potential for devel-

opment, formerly extensively used and adequately struc-

tured. Habitats with a  average number of species, in the

built-up, as well as in intensive agricultural areas, still with

the existent function as a refugium, also slightly obstructed

fallows in the areas of the old family houses and garden

colonies, with high participation of utilitarian species and

fruit trees, cemeteries, damaged ridges and so on;

Mark 3 - Presently impoverished biotopes, yet capable of

further development. If necessary with slight function as a

refugium, useful spaces with insignificant diversity of

species (for example, intensive lawns pastures, young fal-

lows rich with nutritive substances, more intensively used

and so on);

Mark 2 - Presently significantly impoverished biotopes

limited in their potential for development, lacking refugial

function, intensively used and with insignificant variety of

species. Biotopes that might be compensated fast and any-

where. Always producing an extra load for the adjacent

valuable spaces of living (e.g. sport terrains, settlements

spaces with cultivated decorative gardens and isolation

greenery impoverished with species, young fallows rich

with nutritive substances, more intensively used, arable,

arable with silages etcetera);

Mark 1 – Significantly barren biotopes, often strong sig-

nificance for adjacent valuable living spaces. Built-up areas

like traffic lines and covered spaces in the first place,

biotopes extremely impoverished with species, large areas

without any vegetation, for example, illegal parking lots,

commercial and industrial zones, areas of land treated with

herbicides and so on.

3.4 Mapping of representative biotopes

The next step was the selection of representative biotopes,

meaning selecting of certain plots representing a biotope

type/subtype.

Within the mapping of representative biotopes, detailed

information of the chosen representative plots, on flora,

fauna, preservation, etc. was collected, for the set of se-

lec ted representative plots and included in the integral

database.

3.5 Evaluating

Based on the defined criteria and collected data, the evalu-

ation of representative biotopes was conducted. The preser-

vation of habitat and species variety, their presence and dis-

tribution, was the key issue of evaluation. The estimation

of potential values of Belgrade biotopes has been done as

well.

8 И Н Ф О  2 0 / 2 0 0 7

ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВАТЕМА БРОЈА



ТЕМА БРОЈАЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА

9И Н Ф О  2 0 / 2 0 0 7

� Слика 3 - Карта репрезентативних биотопа
за подручје 11. урбанистичке целине
Звездара

� Illustration 3 – Map of Representatively 
Chosen Biotopes for area of the Zvezdara ur-
ban unit 11
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� Слика 4 - Карта вред новања биотопа за подручје ПДР
парк – шуме Звездара

� Illustration 4 – Biotope Evaluation Map for the Detailed
Regulation Plan for Park Forest Zvezdara



4.0 РЕЗУЛТАТИ РАДА

Резултати рада на пројекту су вишеструки. Као прво,

Карта биотопа Београда представља јединствену базу

података о: заступљености и просторној дистрибуцији

181 подтипа биотопа; намени простора; врстама флоре

и фауне заступљеним на подручју репрезентативно

одабраних биотопа; као и вредности појединих био -

топа, подржану Географским Информационим Сис -

темом (MapInfo и Access). Аутоматском обрадом при -

марних података изведене су различите информације о

простору Београда и представљене тематским картама,

табеларним и графичким приказима, и др.  Поједини

резултати рада биће приказани у овом поглављу.

4.1 Карта биотопа Београда

На предметном подручју од 77.460 hа издвојено је

163.728 појединачних биотопа, класификованих у 181

под тип, 52 типа и 9 главних група. Просторна заступ -

љеност и распрострањеност биотопа евидентираних на

територији Београда приказана је на  Карти биотопа

Београда (Слика 2 – Приказ карте биотопа Београда -

страна 20-21.). 

4.2 Карта вредности репрезентативних биотопа

Резултати рада биће приказани на примеру урађеном за

потребе ПДР Парк шума Звездара.

Детаљна анализа картираних биотопа, са аспекта заш -

тите диверзитета станишта и врста, а у циљу еколошког

– одрживог планирања, извршена је за био топе ода -

бране као репрезенте одређеног типа биотопа (Слика 3

- Карта репрезентативних биотопа за подручје 11.

урбанистичке целине Звездара). За 43 репрезентативно

одабране површине детаљно су при куп љани подаци на

терену, и то о: флори и вегетацији, орнито фауни (пти -

це), херпето фауни (водоземци и гми завци), териофауни

(сисари) и ентомофауни (инсекти), микроклими и

аерозагађењу, педологији и геологији.

На основу прикупљених података извршено је вред -

новање репрезентативних биотопа, при чему су кориш -

ћени критеријуми приказани у поглављу 3.3. Резултати

вредновања за репрезентативне површине узети су као

валидни за биотопе истог типа и подтипа предметног

подручја. Резултати вредновања биотопа приказани су на

Карти вредновања биотопа (Слика 4 - Карта вред новања

биотопа за подручје ПДР парк – шуме Звездара), чије су

вредности такође описане у поглављу 3.3.

Биотопи оцењени као највреднији у границама истра -

живаног подручја (оцена 5), одликују се нижим стади -

јумом сукцесије – проградације вегетације ти пичне за

при родну средину и средњим степеном оптерећености.

Старост биотопа оцењена је на око 20-75 година са

могућношћу обнове барем у истом вре менском периоду.

Станишта су средње до релативно богата врстама ауто -

хтоне флоре и фауне са учешћем алохтоних врста. Оце -

њујући спектар врста и степен угрожености врста еви -

дентирано је присуство:

� ендемичних, реликтниx или ретких врста флоре

или фауне, 

� једне или више врста флоре или фауне које се

налазе на листама међународно и/или национално

заштићених врста (нпр. врсте које се налазе у

4.0 RESULTS OF WORK

Results of work on the project are multiple. First, the map

of Belgrade biotopes is a unique database about: participa-

tion and spatial distribution of 181 biotope subtypes; land

use; species of flora and fauna found in the area of certain

representatively chosen biotopes, supported by Geographic

Information System (GIS – Map Info and Access). By the

automatic primary data processing, various information

about Belgrade space are derived and presented on the topic

maps, in tables and graphs, etc... Some of the results will

be presented in this chapter.                

4.1 The map of Belgrade biotopes

In the referent area of 77.460 hectares, 163.728 of different

single biotopes were isolated, and classified in 181 sub-

types, 52 types and 9 main groups. Spatial distribution and

dispersion of biotopes recorded on the Belgrade territory is

shown on the Map of Belgrade Biotopes (Illustration 2 –

Survey of the Map of Belgrade Biotopes - Page 20-21).

4.2 The evaluation map of representatively chosen biotopes

The results will be demonstrated on the example prepared

for the purposes of Park Forest “Zvezdara”.

Detailed analysis of the mapped biotopes, related to habitat

diversity and species preservation, in order to achieve en-

vironmental – sustainable planning, was made for biotopes

selected to represent a specific type of biotope (Illustration

3 – Map of Representatively Chosen Biotopes for area of

the Zvezdara urban unit 11). During the fieldwork, detailed

information was collected for 43 representatively selected

areas, and on flora and vegetation, ornitho-fauna (birds),

herpeto-fauna (amphibians and reptiles), therio-fauna

(mammals) and entomo-fauna (insects), microclimate and

air-pollution, pedology and geology.

The evaluation of representative biotopes was done making

use of the collected information and criteria shown in chapter

3.3. Evaluation results for the representative spots were taken

as valid for the biotopes of the same type and subtype of the

referential area. The results of biotope evaluation are present-

ed in the Biotope Evaluation Map (Illustration 4 – Biotope

Evaluation Map for the Detailed Regulation Plan for Park

Forest Zvezdara); the values are described in chapter 3.3.

Biotopes assessed as the most valuable within the research

area (mark 5), are characterized by a lower stadium of suc-

cession – negative succession of vegetation typical for nat-

ural environment and with medium load degree . The esti-

mated biotope age is around 20 to 75 years, with possibility

of regeneration during the same future period. Habitats are

moderately to relatively rich with species of flora and fau-

na, with autochthon species. Estimating the spectre (total

diversity) of species and the degree of their endangerment

in particular biotopes was based on the presence of:

� Endemic, relict and rare species of flora and fauna, 

� One or more flora and fauna species, present on the

lists of internationally and/or nationally protected

species (for example, species in annexes of various
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� Слика 6 – Рационално коришћење земљишта –
заступљеност угара на делу територије Београда

� Illustration 6 – Rational land use – Rate of recurrence
of fallows in the segment of Belgrade territory
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анексима различитих конвенција (Bern, Bonn, Habitat

директива, Bird директива и др.), врсте које немају

дефинисан статус угрожености, али се третирају као

врсте од значаја за заштиту);

� једне или више рањивих (ВУ) врста флоре или фауне.

Биотопи оцењени као још увек вредни биотопи (оцена

4), релативно су млади (ца. 5-20 година), лако об -

новљиви без неге, до средње стари биотопи (ца. 20-75

година) и могуће обновљиви барем у истом временском

периоду. Степен оптерећености ових биотопа је сред -

њи, у неким случајевима и велики. Станишта су средње

богата врстама аутохтоне флоре и фауне са учешћем

алохтоних врста. Оцењујући спектар врста и степен

угрожености врста евидентирано је присуство:

� једне или више врста флоре или фауне нижих

категорија угрожености (ЛР, ДД);

� једне или више врста флоре или фауне које се налазе

на листама међународно и/или национално заш -

тићених врста (нпр. врсте које се налазе у анекс има

различитих конвенција (Bern, Bonn, Habitat дирек -

тива, Bird директива и др.), врсте које немају дефи -

нисан статус угрожености, али се третирају као врс -

те од значаја за заштиту);

� једне или више рањивих (ВУ) врста флоре или

фауне.

Остали биотопи предметног подручја оцењени су као

осиромашени биотопи али способни за развој (оцена 3),

као јако осиромашени биотопи ограничено способни за

развој (оцена 2) и као изразито пусти биотопи од којих

често проистиче јако оптерећење околних вредних

животних простора (оцена 1).

4.3 Диверзитет станишта и врста

Географски информациони систем биотопа Београда

нуди податак о присутности и просторном распореду

181 подтипа биотопа на територији града, сврстаних у

52 типа и 9 главних група. Процентуална заступљеност

појединих типова биотопа приказана је на Графикону

и у Таблици (Слика 5 – Графикон са процентуалним

учеш ћем појединих типова биотопа  Табела 1 – Таблич -

ни приказ статистике заштићених врста).

4.4 Рационално коришћење земљишта

Анализом евидентираних биотопа уочавају се бројни

показатељи који у процесу планирања пружају могућност

рационалног коришћења земљишта. Тако, на пример,

угари, евидентирани у 6 стадијума сукцесије, пружају

податак о периоду некоришћења градског земљишта

(Слика 6 – Рационално коришћење зем љишта – зас туп -

љеност угара на делу територије Бео града). Ова категорија

биотопа представља потенци јални простор како за

изградњу, тако и за формирање зелених површина са

циљем умрежавања у јединствени систем.

4.5 Очување природних процеса – величина,

фрагментираност, умреженост

У циљу очувања природних процеса у граду (кретање

врста, кружење материје и енергије) информациони

систем биотопа пружа могућност анализе простора

кроз анализу величине биотопа, њихове фрагмен ти -

раности и умрежености (Слика 7 – Очување природних

conventions (Bern, Bonn, Habitat Directive, Bird Direc-

tive and so on), species with not yet defined status of

endangerment, although treated as species significant to

be preserved);

� One or more vulnerable (VU) species of flora or fauna.

Biotopes assessed as still valuable biotopes (mark 4), from

relatively young (5 to 20 years), easily regenerative without

specific maintenance, to moderately old biotopes (20 to 75

years) and possibly regenerative in the approximately same

period of time. The load degree of these biotopes is moder-

ate, in some cases even high. Habitats are moderately rich

with autochthon flora and fauna species, while allochthon

species are present. Estimating the spectre of species and the

degree of their endangerment was based on the presence of:

� One or more flora and fauna species in the lower en-

dangerment categories (LR, DD);

� One or more flora and fauna species in the lists of inter-

nationally and/or nationally protected species (for ex-

ample. species in annexes of various conventions (Bern,

Bonn, Habitat Directive, Bird Directive and so on.),

species with not yet defined status of endangerment, still

treated as significant to be protected)

� One or more vulnerable (VU) species of flora or fauna.

Remaining biotopes of the referential area are estimated as

impoverished biotopes, yet capable of development (mark

3), as seriously impoverished biotopes with limited devel-

opment capability (mark 2) and as extremely barren

biotopes, inducing a strong load of the surrounding valu-

able life spaces (mark 1).

4.3 Diversity of habitats and species

Geographic information system of Belgrade biotopes offers

the information about presence and spatial distribution of

181 subtypes in the City territory, classified in 52 types and

9 main groups/categories. Participation percentage of cer-

tain biotypes is shown in the Chart and Table (Illustration

5 – Chart containing participation percentage of certain

biotope types and Table 1 – Table containing statistics of

protected species).

4.4 Rational land use

By the analysis of the recorded biotopes, numerous indi-

cators could be perceived, giving in the process of planning

the possibility to obtain the rational land use. Fallows, for

example, recorded in six stages of succession, offer infor-

mation about the non-use period of the city land (Illustra-

tion 6 – Rational land use – Rate of recurrence of fallows

in the segment of Belgrade territory ). This category of

biotope is of potential use either for constructions, or for

the new green spaces, with the task of netting them in the

integral system.

4.5 Preservation of natural processes - size,

fragmentation, network

In order to preserve natural processes in the City (species

migration, cycling of substance and energy) biotopes infor-

mation system offers possibility to analyze the space

through analysis of biotopes magnitude, their fragmenta-

tion and netting/network (Illustration 7 – Preservation of
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� Слика 7 – Очување природних процеса –
фрагментираност и умреженост биотопа на делу
територије Београда

� Illustration 7 – Preservation of natural processes – frag-
mentation and biotope network in the segment of Bel-
grade territory 
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� Слика 8 – Очување природних процеса
– порозност тла на делу територије
Београда

� Illustration 8 – Preservation of natural
processes – soil porosity in the segment
of Belgrade territory
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процеса – фрагментираност и умреженост биотопа на

делу територије Београда). Оваква врста података треба

да усмери планска решења ка максималном задржавању

постојећих и планирању нових елемената који су у

функцији умрежавања или повећања укупне површине

вредних биотопа.

4.6 Очување природних процеса – порозност тла

Још један од важних природних процеса јесте кружење

воде. Увид у проценат застртости тла, обезбеђује

планерима рационално разматрање и планирање

степена заузетости конкретног подручја, контролисано

планирање подземних гаража, планирање отворених

простора свих величина, изузимање слободних

површина од изградње (погушћавање), итд. Приметна

је промена процента застртости тла од центра ка

периферији. (Слика 8 – Очување природних процеса –

порозност тла на делу територије Београда).

5.0 ЗАКЉУЧАК

Пројектом картирања и вредновања биотопа Бео града

по први пут је сагледан диверзитет и комплексност

биотопа на територији града. На основу досадашњих

резултата, делимично приказаних у овом тексту, мо -

жемо констатовати да је диверзитет биотопа на тери -

торији Београда изузетно велики и да поједини биотопи

представљају станишта значајних (по различитим ос -

новама) врста флоре и фауне. 

Подаци које пружа оваква информациона основа могу

бити примењени у:

� Еколошки оријентисаном планирању;

� Стратешкој процени утицаја на животну средину;

као и

� Научно – истраживачком раду.

У погледу досадашње примене и уважавања добијених

резултата картирања биотопа у процесу планирања

прос тора града Београда можемо констатовати, да иако

је за већину планова она обавезујућа, још увек најчешће

за довољава само форму и не налази суштинску при ме -

ну. Стога сматрамо да је од посебне важности упоз на -

вање свих актера планирања са новим ГИС-ом, њеним

могућностима, као и адекватно укључивање исте у

постојећу процедуру израде планова, стратешко раз -

матрање и коришћење расположивих података.

Може се рећи да је град Београд израдом ове инфор -

мационе основе учинио значајан корак ка одрживом

планирању града, створени су услови за свеобухватније

планирање система зелених и слободних површина града

као и основа за примену ратификованих међу народних

конвенција или оних чија је ратифакиција у току.

�
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natural processes – fragmentation and biotope network in

the segment of Belgrade territory). Such a data should di-

rect planning solutions towards maximal keeping of the ex-

isting and planning of the new elements in function of net-

ting or increasing of the total space of valuable biotopes.

4.6 Preservation of natural processes – soil porosity

Another significant natural process is water cycling. Insight

in percentage of the soil imporosity, ensures to planners a ra-

tional elaboration and planning of the floor area ratio of the

area in question, controlled planning of underground garages,

planning of the open spaces of all dimensions, excluding of

the unoccupied spaces from constructions (densifying), etc.

As seen in the pies, the change/decrease of the soil imporosity

going from city center towards the suburbs is clearly notice-

able (Illustration 8 – Preservation of natural processes – soil

porosity in the segment of Belgrade territory )

5.0 CONCLUSION

The project «Mapping and Evaluating of Belgrade

Biotopes» recorded for the first time diversity and com-

plexity of Belgrade biotopes inside the territory of the City.

Based on results so far, partially demonstrated in this text,

we might state that the diversity of biotopes in the territory

of Belgrade is extremely high and that certain biotopes are

habitats of the significant flora and fauna species.

Data obtained by such an information base might be applied

to:

� Ecologically directed planning;

� Strategic estimation of environmental impacts; 

and

� Scientific research.

When hitherto application and gratification of the given results

of the Biotope Mapping in the spatial planning process for the

City of Belgrade, we might state, that although this application

is obligatory for the most of the plans, it still more often satis-

fies only the formal demands, and is not yet fully integrated in

the planning and decision making process. That is why we be-

lieve that all the participants in the planning process must be

acquainted with the new GIS and its possibilities. GIS should

also be adequately included in the present planning procedure,

strategic assessments and used for all of the available data.

It is possible to say that by establishing this database, an

important step towards sustainable planning of the City has

been made. It also created conditions for more integral

planning of the green and unoccupied spaces in the City, as

well as for the application of the ratified international con-

ventions or those which ratification is in the process.

�
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Флора и вегетација
Flora and vegetation

Инсекти
Entomophauna

Птице
Ornitophauna

Водоземци и гмизавци
Herpetophauna

Ендемизам/Endemic 1 4 0 0

Реликтност/Relict 9 1 0 0

Национална црвена листа/
National Red List 16 20 161 28

Глобална црвена листа/
Global Red List 7 7 3 21

Уредба о стављању под заштиту
природних реткости/
Decree on protection of natural rarities

47 13 98 21

Уредба о стављању под контролу
коришћења и промета дивље флоре
и фауне/Decree on controlling the us-
age of wild flora and fauna

0 0 0 3

Бернска конвенција, 1979 /
Convention on the Conversation of Eu-
ropean Wildlife and natural Habitats

1 4 152 29

Бонска конвенција 1979 /
Convention on thepreservation of Mi-
gratory species Wildlife Animals

- 0 85 0

Cities конвенција / Cities convention 0 0 15 1

Директива о стаништима /
EU Habitat directive

1 6 6 22

Директива о птицама /
EU Birds Directive

- - 80 -

� Табела 1: Таблични приказ статистике заштићених врста
� Table: Table containing statistics of protected species

� Слика 5 – Графикон са процентуалним
учешћем појединих типова биотопа

� Illustration 5 – Chart containing participation
percentage of certain biotope types
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� Слика 2: Приказ карте биотопа Београд
� Illustration 2 – Survey of the Map of Belgrade Biotopes




