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Шта су плаво-зелени коридори? 

• Систем отворених водотокова повезаних са шумским 
површинама или њиховим фрагментима у непосредној 
близини приобаља или на падинама сливног подручја. 



Статични (изоловани) просторни елементи Динамични просторни елементи 



Статични (изоловани) просторни елементи Динамични просторни елементи 

Систем повезаних “плавих” и “зелених” предеоних елемената  
у већем степену остварује свој значај 



Статични (изоловани) просторни елементи Динамични просторни елементи 



ЗНАЧАЈ “ПЛАВО-ЗЕЛЕНИХ” КОРИДОРА 

▪ Функционални  
Природно дренирање терена  
Редукција брзог површинског отицаја и ерозионе продукције 
 

▪ Eколошки  
Ризница биодиверзитета (аутохтона флора и фауна) 
 

▪ Спортски и рекреативни    
Шетачке и бициклистичке стазе; вежбалишта, игралишта и 
одморишта на отвореном 
 

▪ Естетски и духовни  
Водене и зелене површине представљају аутентичне 
вредности у визуелном и психолошком смислу. 
 
 





Ризница биодиверзитета аутохтоне флоре и фауне 



Пешачке стазе, бициклистичке и трим стазе, игралишта… 



Комбинација воде и зеленила представља аутентичну 
амбијенталну вредности 



ПРИМЕРИ ИЗ СВЕТА 



Saw Mill River, Yonkers , New York, USA 

Daylighting 



Madrona Creek, Seattle, Washington, USA 

Daylighting 



San Luis Obispo Creek, San Luis Obispo County, California, USA 

Daylighting 



Ravenna River, Seattle, Washington, USA 

Daylighting 



Поток кроз центар града Лука (Италија) 



 Поток кроз центар града Авињона (Француска) 



Cheonggyecheon River, Seoul, South Korea 



Cheonggyecheon River, Seoul, South Korea 



Cheonggyecheon River, Seoul, South Korea 



Cheonggyecheon River, Seoul, South Korea 



Cheonggyecheon River, Seoul, South Korea 



Don Valley Brick Works (Old brick factory, Toronto, Canada) 



РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПЛАВО-ЗЕЛЕНИХ КОРИДОРА БЕОГРАДА 

Нестанак природних водотокова под притиском урбанизације 



Истраживано подручје: град Београд 

Пилот пројекат ревитализације “плаво-зелених” 
коридора на сливовима Каљавог и Јелезовачког потока 



Локација истраживаних 
сливова Каљавог и 
Јелезовачког потока 



Удаљеност истраживаних 
сливова од цента  
Београда: 7.5 km 



Слив Каљавог потока 



Слив Јелезовачког потока 



  
 Основне хидрографске карактеристике 

експерименталних сливова 



ПОТЕНЦИЈАЛИ 

Шумовите падине слива Каљавог потока 



Регулисана деоница Каљавог потока са квалитетном шумском 
повшином (7ha) 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



ПОТЕНЦИЈАЛИ 

Регулисана деоница Каљавог потока са квалитетном шумском 
повшином (7ha) 



 Један од неколико сталних извора у сливу Каљавог потока 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



 
Изданци ургонских банковитих кречњака на површини терена 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Далеке предеоне визуре 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Далеке предеоне визуре 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Фрагменти аутохноних шума и ливада 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Влажни биотопи (Јелезовачки поток) 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Напуштено војно стрелиште (5ha) 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Локације погодне за органску пољопривреду 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Напуштено војно стрелиште (5ha) 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Напуштено војно стрелиште (5ha) 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



Напуштено војно стрелиште (5ha) 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 



 урбанизација (посебно нелегална градња) 

  притисак на зелене површине, 

  узурпација простора у приобаљу, 

дивље депоније, 

  изливи септичких јама и система за евакуацију 

површинских вода, 

  формирање „баштенских колонија“, 

 губитак биоразноврсности… 

ПРЕТЊЕ 



Нелегална градња (слив Јелезовачког потока) 



Вршни део слива Јелезовачког потока – 2003. година 



Вршни део слива Јелезовачког потока – 2010. година 



Илегално изграђени објекти у зони регулисаног корита Каљавог 
потока 

ПРЕТЊЕ 



Узурпација простора у приобаљу Каљавог потока 

ПРЕТЊЕ 



Узурпација простора у приобаљу Каљавог потока 

ПРЕТЊЕ 



Нелегално направљен прелаз у кориту Каљавог потока 

ПРЕТЊЕ 



Илегалне баштенске колоније у приобаљу Каљавог потока 

ПРЕТЊЕ 



Одлагање отпада у кориту Каљавог потока 

ПРЕТЊЕ 



Одлагање отпада у кориту Јелезовачког потока 

ПРЕТЊЕ 



Бројни изливи отпадних вода у корито Каљавог потока 

ПРЕТЊЕ 



Изливи отпадних вода у корито Јелезовачког потока 

ПРЕТЊЕ 



Узурптиран простор на падинама слива Јелезовачког потока 

ПРЕТЊЕ 



Еродирана падина на сливу Јелезовачког потока 

ПРЕТЊЕ 



РЕШЕЊА 

▪ Идентификација преосталих вредних елемената, 

 

▪ Заштита плаво-зелених коридора, 

 

▪ Повезивање са аспекта функционалности, 
заштите животне средине, спорта и рекреације и 
духовних и естетских вредности. 



Биолошке и биотехничке активности 

 

• Пошумљавање деградираног обрадивог земљишта на 
стрмим нагибима (1.15 km2; 1500–2000 садница по ha, 2-3 
године старости), са контурном садњом на претходно 
припремљеним терасама;  

• Подсејавање деградираних ливада, 0.73 km2;  

• Формирање воћњака на терасама, са затрављивањем 
између тераса (углавном јабуке, шљива и рибизла; 0.2 
km2) и башта (парадајз, црвена паприка, босиљак; 0.31 
km2) за органску производњу;  

• Формирање заштитних шумских појасева дуж водотокова, 
пешачких и бициклистичких стаза (0.23 km2).  

 

Рестаурација сливова (2014-2020)  



Aдминистративне мере 

• Забране: чиста сеча шуме, сеча шуме на стрмим 
нагибима, обрада земљишта у редовима, низ 
нагиб и неконтролисана урбанизација.  

 

 

• Власници и корисници земљишта имају обавезу 
(уз финансијску подршку Града) да примене 
контурну обраду земљишта и терасирање 
обрадивог земљишта (воћњаци и баште), као 
ефикасне противерозионе мере.  

 



Заштита и контролисано коришћење 
природних и културних вредности 

• Веома редак објекат геодиверзитета 
(фонолити) 

 

• Богатство орнитофауне (40 врста птица)  

 

• Неолитско насеље (7000 п.н.е.)  



• 10 km пешачких и бициклистичких стаза  

 

• 1.7 km шумских стаза  

 

• 6 вежбалишта и игралишта на отвореном   

 

• 7 одморишта 

 

Спорт и рекреација  



Систем пешачких и бициклистичких стаза на истраживаним 
сливовима; укупна дужина L=10.5 km 



Коришћење земљишта на сливу Каљавог потока  

1- Урбанизовано  

2 – Обрадиве површине (смањење са 10.0% на 2.1%)  

3 – Ливаде 

4 – Мешовите шуме и шумски појасеви (пораст са 15.0% на 34.3%)  



 
Коришћење земљишта на сливу Јелезовачког потока  

 

1- Урбанизовано  

2 – Обрадиве површине (смањење са 30.6% на 7.7%)   

3 – Ливаде  

4 – Мешовите шуме и шумски појасеви (пораст са 20.4% на 38.3%) 

 



Идејно решење уређења дела слива Каљавог потока 



Идејно решење уређења слива Јелезовачког потока 



Идејно решење уређења слива Јелезовачког потока са 
конекцијама 



 
 
 

C1 (Mикроскала; интра-сливни ниво); C2 (Meзоскала; интер-сливни ниво); C3 
(Maкроскала; транс-сливни ниво)  

 

Систем веза “плаво-зелених” коридора на сливовима Каљавог и 
Јелезовачког потока 



Систем конекција плаво-зелених коридора истраживаних 
сливова са плаво-зеленим коридорима граничних сливних 

подручја 



 
Резултати прорачуна ерозионе продукције и проноса 

наноса у актуелним условима (2013) и после рестаурације 
(2020). 

 



Хидрограми максималног протицаја на Каљавом 
и Јелезовачком потоку у актуелним условима 

(2013) и после рестаурације (2020)  



Просторни распоред најдеструктивнијих 
бујичних поплава у Србији од 1950 до 2014 

 губитак људских 

живота и материјалне 

штете  

 материјалне штете 

Бујичне поплаве 

изазвале су смрт више 

од 130 људи у последње 

64 године, као и 

материјалне штете 

веће од 10 милијарди 

евра  



Могући изглед приобаља Каљавог потока 



Могући изглед приобаља Каљавог потока 



Могући изглед приобаља Јелезовачког потока 



Могући изглед приобаља Јелезовачког потока 



Могући изглед приобаља Јелезовачког потока 



ЗАКЉУЧЦИ 

▪ Идентификација и “заштита” преосталих вредних 
“плавих” и “зелених” елемената 

▪ Превенција природних хазарда (деструктивни ерозиони 
процеси и бујичне поплаве) 

▪ Неопходност брзог реаговања 

▪ Смањење ефеката климатских и “урбаних” промена 
(везивање СО2,  емисија О2;  ублажавање ефекта 
“топлотног острва”) 

▪ Успостављање нових спортских и рекреативних зона 

▪ Очување и заштита биодиверзитета 

 

                                            Рехуманизација градског простора 

 



Хвала на пажњи 


