УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Департман за воћарство и виноградарство,
хортикултуру и пејзажну архитектуру

Мартина Зорић
дипл. инж. хортикултуре

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ВРТИЋА
„БУБАМАРА” У НОВОМ САДУ
МАСТЕР РАД

Нови Сад, 2017.

2

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Департман за воћарство и
виноградарство, хортикултуру и
пејзажну архитектуру

Кандидат
Мартина Зорић

Ментор
Доц. др Емина Младеновић

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ВРТИЋА
„БУБАМАРА” У НОВОМ САДУ
МАСТЕР РАД

Нови Сад, 2017. године.

3

Комисија за оцену и одбрану дипломског-мастер рада
др Емина Младеновић, доцент,
Пољопривредни факултет у Новом Саду,
Ментор

___________________________________
др Ксенија Хил, доцент,
Пољопривредни факултет у Новом Саду
Председник комисије

___________________________________
др Јелена Чукановић, доцент,
Пољопривредни факултет у Новом Саду
Члан комисије

___________________________________

4

САДРЖАЈ
РЕЗИМЕ
SUMMARY
1.УВОД

1

2. ЦИЉ РАДА

3

3. МЕТОД И МАТЕРИЈАЛ РАДА

4

3.1. ЗНАЧАЈ И ФУНКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
3.1.1. Садни материјал зелених површина предшколских установа

5
5

3.2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА

8

3.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ

9

3.3.1. Климатски услови
3.3.1.1. Температура ваздуха и осунчаност
3.3.1.2. Атмосферске падавине и релативна влажност
ваздуха

9
10
10

3.3.1.3. Ветар

11

3.3.1.4. Земљиште

11

3.4. БИОЕКОЛОШКА ОСНОВА КОД РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

12

3.4.1. Биометријски и атрибутски подаци зеленила

12

3.4.2. Анализа групе корисника-анкета

13

3.4.3. SWOT анализа

14

3.5. ДИЗАЈН ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ДЕЦИ
4. РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ
4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
4.1.1. Дендрофлора зелене површине вртића „Бубамара”

14
16
16
16

5

4.1.1.1. Анализа стања лишћарског дрвећа зелене површине
вртића „Бубамара”
4.1.1.2. Анализа стања четинарског дрвећа зелене површине
вртића „Бубамара”
4.1.1.3. Анализа стања жбунастих врста зелене површине
вртића „Бубамара”
4.1.1.4. Анализа зелене површине вртића „Бубамара” под травом

19
25
30
31

4.2. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ

32

4.3. SWOT АНАЛИЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ВРТИЋА „БУБАМАРА“

35

4.4. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПЛАНА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СЕГМЕНТА
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ВРТИЋА „БУБАМАРА”
4.4.1. Биљни материјал и мобилијар ревитализоване површине

36
39

4.4.1.1 Заштитни зелени зид

40

4.4.1.2 Слободна зелена површина

41

4.4.1.3 Поплочан простор за игру са игралима

42

4.4.1.4 Био-башта

43

4.4.1.5 Пешчаник

45

4.4.1.6 Сензорни пут

46

5. ЗАКЉУЧАК

47

6. ЛИТЕРАТУРА

49

7. ПРИЛОЗИ

52

7.1 КАРТА 3. ДЕТАЉАН ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ ВРТИЋА „БУБАМАРА“

53

7.2 БИОЕКОЛОШКА ОСНОВА – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

54

7.3 АНКЕТА

62

6

РЕЗИМЕ
Функционалност и стање зеленила на зеленим површинама има значајан утицај на
психо-физички развој деце. У овом раду испитивано је стање зеленила и
функционалност зелене површине вртића „Бубамара” у Новом Саду. Израдом
биоеколошке основе дефинисано је стање виталности и декоративности постојећег
зеленила и дефинисан план постојећег стања испитиване зелене површине. Обрадом
прикупљених података утврђен је низ биљних јединки које треба заменити или
уклонити због механичких оштећења или њихових алергених или отровних особина
које могу угрозити здравље деце. На основу података са терена и испитаних ставова
корисника ове зелене површине, у раду је представњено идејно решење плана
ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара” намењеног деци
јасленог узраста. Циљ ревитализације и новог дизајна овог сегмента јесте да
употребом одговарајућих живих и неживих материјала пробуди машту деце и ојача
њихову везу са природом.
Кључне речи: деца, опасне биљне врсте, ревитализација зелене површине
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SUMMARY
Time spent in open green spaces and interaction with plants has positive effect on
psychological and physical development of children. This research was conducted to
examine garden functionality of preschool ’Bubamara’ in Novi Sad, as well to create an
invertar of all plant species of this area and data which defines plants’s condition. Analysis
of gathered data showed numerous plants in this area should be replaced due to it’s poor
condition or certain characteristics that could potentially harm children. In this paper the
conceptual solution for revitalisation of toddler’s garden was presented in this paper
considering their needs and previous collected data. With the use of proper plant species and
garden furniture this conceptual solution has a purpose to awaken children’s imagionation
and bring them closer to nature.
Keywords: children, dangerous plants, revitalization, preschool garden
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1. УВОД
Еколошко васпитање и образовање, развој еколошке свести и еколошке културе,
спадају у посебно значајну стратегију за заштиту животне средине и остваривање
одрживог развоја (Мишковић, 2009). Физички, ментални и социјални развој детета
почиње у раном детињству, а најважнији фактор који утиче на развој детета у овом
периоду јесте игра. Током процеса игре дете стиче знања и вештине неопходне за
касније функционисање у друштвеном и природном окружењу. Игра подстиче децу
да креативним и флексибилним деловањем реше настали проблем, остваре
комуникацију с природом и постану саставни део друштва (Yilmaz, 2017). Због
савременог начина живота, свакодневицa детета углавном се одвија између три
институционална оквира: куће, обданишта/школе и простора за провођење слободног
времена (Радовић, 2016). С обзиром на количину времена проведеног на њима, велики
утицај на социјални, психички и физички развој деце имају игралишта и зелене
површине предшколских установа. У свом истраживању, са становишта развоја
детета, Радовић (2015) наводи да се површине на отвореном, на којима деца проводе
време у игри, могу сврстати у две групе: „места за децу” која подразумевају
институционализован простор за игру, јасно ограничен, са садржајима обликованим
и уређеним у складу с идејама одраслих о дечијим просторним потребама и жељама,
док другу групу чине „дечија места”, односно делови јавних површина на којима деца
проводе време и самостално организују активности у интеракцији са осталом децом.
На основу истраживањa о утицају институционализованих површина за игру на
физички, психички и социјални развој детета (Радовић, 2015), ауторка наводи
нефункционалност класичних игралишта у неколико насеља на територији Града
Новог Сада, односно преференцију деце да проводе време на површинама које нису
организоване и опремљене за њихову игру (ливаде, простори око вегетације – жбуња
и дрвећа). Иако је циљ институционализације дечијих активности повећање дечије
компетентности, с развојног аспекта ово може имати супротан ефекат – може смањити
друштвену и комуникативну комплексност играња, а тиме и способност игре да
1

подстакне учење (Френес, 2004). И поред улагања напора планера и дизајнера да
усаврше традиционална игралишта, она нису нарочито омиљена код деце.
Деца су најосетљивији чланови нашег друштва, стога је нужно учити их о природи,
приближити их природи и омогућити им безбедну околину да доживе природу. Зелене
површне представљају један од најважнијих елемената животне средине и, као такве,
оне треба да задовље различите функције: еколошку, психо-физичку, културноедукативну, декоративно-естетску и техничко-архитектонску. Еколошка улога
зеленила огледа се у ефикасном ублажавању неповољних микроклиматских услова
средине, у регулисању температуре ваздуха, утицају на инсолацију, повећању
релативне влажости ваздуха, утицају на састав ваздуха и на ваздушна струјања. Осим
стварања повољних микроклиматских услова, зелене површине дечијих вртића морају
да задовоље и друге потребе – у њима се морају наћи и простори за активну игру
прилагођени узрасту и психичком развоју деце, што захтева да се у зелену површину
унесу и одговарајући скулптурално-архитектонски елементи који морају складно бити
уклопљени у околину (Анастасијевић, 2007).
При ревитализацији зелене површине чији су корисници деца свакако се највише
пажње мора посветити правилној изради биоеколошке основе, чији је смисао
упознавање свих елемената простора, пре свега њихово откривање, а затим и анализа
(Анастасијевић, 2007). Током израде и анализе прикупљених података неопходно је,
осим поштовања уобичајених принципа израде биоеколошке основе, обратити
додатну пажњу на постојање и положај отровних и алергених биљака, али и биљака
чији делови могу деци нанети физичке повреде, као што су биљке с трњем. Употреба
отровних и алергених биљака у хортикултури и пејзажној архитектури није реткост.
Према истраживању о присутности алергених и отровних врста на зеленим
површинама вртића и основних школа у Новом Саду (Mrđan, 2017), утврђена је
присутност већег броја биљних врста које могу угрозити здравље деце. Уколико се
анализом података добијених израдом биоеколошке основе утврди постојање
отровних биљака, обавезно је њихово уклањање и упозоравање корисника о постојању
опасних врста (Анастасијевић, 2007). Зеленило вртића има велику улогу у одрастању
деце и његова присутност треба да обезбеди лако развијање љубави и потребе за
чувањем природе.
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2. ЦИЉ РАДА
Циљ рада јесте израда биоеколошке основе комплетне зелене површине вртића
„Бубамара” у Новом Саду који је саставни део II педагошке јединице Предшколске
установе „Радосно детињство”. Детаљном детерминацијом и прегледом стања
постојећег зеленила на овој површини утврђује се њена функционалост, али и степен
сигурности деце приликом употребе ове површине. Израдом биоеколошке основе
ставља се акценат на сегмент зелене површине намењен најмлађим полазницима ове
установе, односно деци јасленог узраста. Ревитализацијом сегмента зелене површине
вртића „Бубамара”, употребом одговарајућих биљних врста, могуће је потпуно
искоришћење њеног потенцијала. Циљ овакве организације зеленог простора, с
нагласком на активно упознавање и интеракцију деце с биљкама, јесте подизање
еколошке свести код деце од најранијег узраста, те приближавање деце природи, што
као последицу има позитиван утицај на целокупан развој детета.
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3. МЕТОД И МАТЕРИЈАЛ РАДА
Метод рада представља синтезу литературних података, искуствених података
запослених у вртићу „Бубамара”, дефинисање испитиваног подручја, анализу фактора
средине и различита мерења на терену у циљу израде биоеколошке основе и плана
ревитализације. По врсти истраживања метод рада се може поделити у четири
сегмента. Први сегмент обухвата анализу литературних података о значају и
фунцкцији зелених површина у склопу предшколских установа, о значају дечијих
игралишта за психички и физички развој детета, као и о важности упознавања деце с
природом. Након истраживања литературних података приступа се дефинисању
испитиване површине, односно прикупљању основних података о вртићу „Бубамара”
у Новом Саду, условима средине и стању зелене површине, уз бележење фактора који
дефинишу ову средину. Осим теренских података, овај део истраживања обухвата и
прикупљање одређених картографских подлога које ће бити коришћене као материјал
за израду биоеколшке основе и плана ревитализације. Трећи сегмент обухвата анализу
постојећег зеленила, као и израду биоеколошке основе комплетне зелене површине
вртића „Бубамара”. Биоеколошка основа представља снимање станишно-еколошких
услова на зеленој површини која подразумева картирање вегетације, снимање стања у
којем се вегетација налази и давање основних закључака битних за даље праћење
стања вегетације. Биоеколошка основа представља предпројектну документацију при
изради свих пројеката који подразумевају измене на зеленим површинама, било да је
реч о уређењу, ревитализацији или реконструкцији (Анастасијевић, 2007). Ради
креирања функционалне површине планом ревитализације врши се SWOT анализа,
као и анализа искуствених података корисника ове површине. Након анализе
прикупљених података приступа се изради идејног решења плана ревитализације
јасленог дела зелене површине вртића „Бубамара”. Идејно решење плана
ревитализације приказује се у 2D и 3D пројекцији, у виду рендерованих фотографија.
У овој фази јасно је дефинисан план ревитализације сегмента зелене површине вртића
„Бубамара” чији је за циљ да стимулише чула корисника, као и да пружи подршку у
4

развијању креативности деце током игре, али и да олакша осмишљавање и
реализацију васпитних и образованих активности васпитача са децом.
3.1. ЗНАЧАЈ И ФУНКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
Од почетка свог постојања човек је у чврстој вези с природом и свим што она пружа
– од ранијих времена и сакупљања плодова, преко доказивања моћи владара
изградњом импозантних вртова, до данашњице када човек у природи тражи пре свега
мир и уточиште од стреса који је постао саствани део свакодневнице. Зелене
површине представљају један од најважнијих елемената животне средине. Оне утичу
на изглед урбане средине, обезбеђују еколошки диверзитет и формирају основне
структуралне и функционалне елементе који средину чине повољнијом и бољом за
живот људи. Овом темом баве се истраживања из различитих научних области, тако
да је доказано да сâмо присуство биљака, односно боравак човека у природном
окружењу, има позитиван утицај на његово стање, што је нарочито изражено код
особа са различитим психо-физичким поремећајима. Позитиван утицај биљака на
човеков живот у целини очигледан је и неупитан, али је неопходно побољшати
могућност искоришћења зелених површина доступних становницима урбаних
средина, а посебан акценат треба ставити на повећање функционалности и утицај
зелених површина на развој деце.
3.1.1. Садни материјал зелених површина предшколских установа
Током израде плана ревитализације зелених површина дечијих васпитно-образовних
установа неопходно је ставити акценат на правилан избор садног материјала, на
функционалност зелене површине и, на крају, на естетику простора. Током израде
плана ревитализације потребно је обезбедити отвореност простора, односно биљни
материјал организовати тако да нема заклоњених и изолованих делова зелене
површине у случају хитне и неопходне интервенције васпитача. Анастасијевић (2007)
наводи да је око читаве површине пожељно подићи ограду сачињену од биљака, а
сегменте зелене површине раздвојити полеглим жбуњем или перенама које
истовремено спајају и раздвајају посебне одељке простора.
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Многе биљке, животиње и микроорганизми садрже супстанце које могу бити
токсичне за људе. Отровне и алергене биљне врсте честе су на јавним зеленим
површинама, а неретко се појављују и на зеленим површинама намењеним деци. За
ревитализацију зелених површина вртића, осим аутохтоног садног материјала, бирају
се врсте које могу да поднесу пењање, ломљење и савијање, а избегавају се све биљке
са израштајима који могу да нанесу физичке повреде: трнови, оштри листови, плодови
и биљне врсте које су окарактерисане као отровне (Анастасијевић, 2007). Токсичност
одређених биљних врста резултат је постојања отровних супстанци у различитим
концентрацијама различитих биљака и њихових делова, као што су алкалоиди,
гликозини, сапонини и оксалати (Dražić, 2002). Многе украсне биљке садрже отрове
само у неким деловима, али већина не изазива озбиљне непријатности. Известан број
ових биљака може да изазове врло тешке, па и фаталне повреде. Упркос превентивним
мерама, у Сједњеним Америчким Државама на годишњем нивоу дође до тровања
више од милион деце млађе од шест година, а честа су тровања деце млађе од две
године (Fančovičová, 2011). Подаци из студије спроведене у Немачкој показују да су
од 2001. до 2003. године пријавили 13001 тровањe биљкама, од чега је у 85% случајева
забележено тровање деце (Plenert, 2012). Према истраживањима Фанчовичове (2011)
главни узрок великог броја деце која се отрују биљкама јесте њихова слаба способност
детерминације биљака, односно опште знање о њиховим карактеристикама. Дечије
знање о биљним врстама је ограничено и требало би посветити више пажње едукацији
деце, јер се у већини случајева тровања школске деце ради о конзумацији отровних
биљака због погрешне идентификације (Влаховић, 2013).
На основу истраживања о присуству отровних и алергених врста на зеленим
површинама школа и вртића у Новом Саду (Mrđan, 2017) аутори наводе присуство
неколико орнаменталих биљака, међу којима су најчешће: европска тиса (Tаxus
baccata L.), ловорвишња (Prunus laurocerasus L.), западњачка туја (Thuja occidentalis
L.), источњачка туја (Thuja orientalis L.), планинска клека (Juniperus sabina L.), лежећа
клека (Juniperus horizontalis Moench), вирџинијска клека (Juniperus virginiana L.),
бршљан (Hedera helix L.) и павит (Clematis vitalba L.). При томе врсте које припадају
родовима Thuja i Juniperus токсичне су у случају конзумације, али њихови плодови
нису деци привлачни бојом, мирисом нити укусом, па не би требало да се означавају
као отровне врсте које је неопходно уколнити са зелених површина намењених деци,
али се мора нагласити да су отровне. Hајопаснији делови отровних биљака по децу
јесу плодови који су им често привлачни због боје, мириса или укуса, па је при
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одабиру садног материјала неопходно ограничити избор биљака на оне које не садрже
отровне супстанце, или обликом, бојом, мирисом и укусом не привлаче пажњу деце.
Анастасијевић (2007) наводи неке од најопаснијих декоративних отровних врста које
су честе на зеленим површинама Србије: једић (Aconitum napellus L.), шимшир (Buxus
sempervirens L.), мразовац (Colchicum autumnale L.), ликовац (Daphne mezereum L.),
златна киша (Laburnum anagyroides L.) и тиса (Taxus baccata L.). Наведене врсте
нарочито су опасне за децу, могу да изазову иритацију коже, мучнину, а у случају
конзумације веће количине плодова златне кише (Laburnum anagyroides L.) или
ликовца (Daphne mezereum L.) може доћи и до смрти.
При одабиру садног материјала за ревитализацију зелених површина вртића
неопходно је обратити пажњу и на потенцијалну алергеност одређених биљних врста.
Последњих година све је већи број забележених случајева појаве различитих врста
алергија међу читавом популацијом, а нарочито код деце. Полен многих биљака може
да изазове иритацију дисајних путева, али неке биљке могу да изазову алергије код
становништва са слабим имуним системом. На зеленим површинама школа и вртића
у Новом Саду налазе се различите биљне врсте које могу бити алергене за одређену
популацију. На подручју зелених површина дечијих вртића и школа у Новом Саду
најчешће алергене биљке јесу врсте из родова: бреза (Betula sp.), јова (Alnus sp.), лески
(Corylus sp.), грабова (Carpinus sp.), кестена (Castanea sp.), храстова (Quercus sp.),
букви (Fagus sp.), платана (Platanus sp.), липа (Tilia sp.), јавора (Acer sp.), док честе
алергије код деце могу да изазову багрем (Robinia pseudoacacia L.) и дивљи кестен
(Aesculus hippocastanum L.) (Mrđan, 2017). Одабиром садног материјала који
искључује употребу отровних биљних врста, биљака које имају оштре израштаје, или
алергених биљака, те редовним и правилним одржавањем зеленила, ствара се, пре
свега, безбедна зелена површина за боравак деце.
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3.2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА
Вртић „Бубамара” саставни је део II Педагошке једнице Предшколске установе
„Радосно детињство” у Новом Саду. Налази се у приградском насељу Слана бара
позиционираном у северном делу Града Новог Сада. Ограничено је Видовданским
насељем на југу, Клисом на северу и западу, те Великим ритом и Малим Београдом
на истоку. Насеље Слана бара добило је име по некадашњој мочвари која се налазила
на овој територији и њени остаци су и даље видљиви у одређеним деловима насеља.
Вртић „Бубамара” се налази Ченејској улици 50, у близини основне школе „Душко
Радовић”, зграде месне заједнице и полицијске станице, као и многобројних
приватних стамбених објеката. Испитивана површина смештена је у зону успореног
саобраћаја, оивичена је приватним поседом са јужне стране и три улице: Вука
Мандушића са источне, Душана Шућова са северне, и Ченејском улицом са западне
стране (Слика 1).

Слика1. Локација вртића „Бубамара”
(www.geosrbija.com)

Укупна зелена површина ове предшколске установе износи 8375.76 m2, и затворена је
за посетиоце, односно њени су корисници искључиво запослени ове установе и деца
која је похађају. Вртић „Бубамара” је окарактерисан као еколошки вртић, што значи
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да се у плану и програму рада васпитача са децом старијом од три године налази и
активно учествовање деце у раду са биљкама. Ова предшколска установа почела је са
радом још 1971. године и од оснивања је највећи предшколски центар овог дела града
Новог Сада који похађа више од 500 деце од јасленог до предшколског узраста.

3.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ
Последица различитости услова средине коју чине биотички и абиотички фактори
јесте велики број различитих биљних врста. Занемаривање суштинске зависности
појединих биљака од природних услова у подручју саме зелене површне, као и у њеној
непосредној околини, исто колико и непоштовање међусобних односа биљака у
појединим

деловима

зелених

површина,

доводе

до

снижавања

опште

функционалности зеленила, прераног пропадања биљака, увећавања трошкова за
њихово редовно одржавање, односно до снижавања укупног позитивног деловања
зеленила и у санитарном и у естетском погледу (Анастасијевић, 2007). Биљни свет,
као и његово станиште, подложан је константним променама, расте и развија се под
утицајем услова средине и не може да чини статичну и непромењиву творевину.
Управо због тих чињеница неопходна је анализа фактора услова средине у циљу
успешне реализације различитих деловања на зеленим површинама, па тако и
ревитализације одређене зелене површине.
3.3.1. Климатски услови
Утицај климатских фактора на развој биљних заједница, али и на развој биљних
једники је велики. Климатски фактори при ревитализацији зелене површине имају
утицај на одабир биљних врста, положај и размак садње и одржавање зеленила.
Главни климатски фактори који се узимају у обзир при ревитализацији зелених
површина јесу температура ваздуха, атмосферске падавине, земљиште, релативна
влажност ваздуха и ветар. Простор испитиване површине, као и остатак територије
Града Новог Сада, карактерише умерено континентална клима, са јасно изражена
четири годишња доба. Карактеристична су кишовита пролећа, топла и сува лета,
јесени сувље од пролећа и хладне зиме с мало снега. Основне карактеристике јесу
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велике температурне разлике током године, односно хладне зиме и топла лета, и нагли
прелази из топлијег у хладнији период године.
3.3.1.1. Температура ваздуха и осунчаност
Сунце и његово зрачење имају есенцијални значај за раст и развој свих биљних врста.
На основу података о броју осунчаних сати на одређеном ширем подручју, али и
анализом осунчаности саме површине, одабирају се биљне врсте којима одговарају
одређени услови. Према подацима Хидрометеоролошког завода Србије током
протекле, 2016. године, забележено је 2.100,1–2.200 осунчаних часова на подручју
Града Новог Сада.
Топлота, односно температура ваздуха јесте предуслов за повољан раст и развој свих
биљних врста. На основу анализе годишњих, као и вишегодишњих података о
температури ваздуха, може се дефинисати одређен спектар биљних врста које могу
бити гајене на датом подручју. Према подацима Метеоролошке станице Римски
шанчеви, на основу праћења низа дугогодишњих података, средња годишња
температура за општину Нови Сад износи 11, 29

о

C са израженим сезонским

температурним колебањима и годишњом амлитудом колебања температуре ваздуха
од 22,7 о C. Током 2016. године највиша просечна температура забалежена је током
месеца јула, у вредности од 21,4 о C, док је најнижа просечна вредност температуре
забележена током јануара (-1, 3 o C). Температурни екстреми крећу се од -30,7 o C до
+41,5 o C, док су током 2016. године забележене највиша вредност температуре од 37,
9 o C у јулу и најнижа вредност температуре од -15,7 o C у јануару, што не представља
екстреме.
3.3.1.2. Атмосферске падавине и релативна влажност ваздуха
Вода је један од еколошких фактора неопходних за раст и развој биљака. Изузетан
значај за биљни свет има распоред падавина у току вегетационог периода и ван њега
(Анастасијевић, 2007), као и њихов карактер и количина. Током вегетације, падавине
у чврстом облику могу да нанесу велике штете биљном свету, нарочито ако је зелена
површина у фази заснивања, односно прекривена младим биљкама. У Војводини
влада подунавски падавински режим, а просечна годишња количина падавина износи
588 mm воденог талога. У току вегетационог периода средња количина падавина
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износи 341 mm, док је просечан број дана с падавинама у току године 122. Највише
падавина забележено је током јуна месеца, а најсувљи месеци у години су фебруар и
септембар. Током 2016. године највећа количина атмосферских падавина забележена
је у току маја месеца 191 mm, а јул и децембар су били месеци без падавина.
3.3.1.3. Ветар
Кретање ваздушних маса, односно ветар, битан је еколошки чинилац за правилан раст
и развој биљака. Осим утицаја на смањење или повећање релативне влажности
ваздуха, ветрови могу имати изузетно негативан утицај на одређене биљне врсте, али
се и на мањим подручјима њихово простирање може контролисати и донекле
преусмерити правилним одабиром врста. Од правца ветра зависи распоред биљака
при садњи. Најчешћи ветар који се јавља у овом подручју јесте северозападни. Јавља
се током целе године, али је најзаступљенији у вегетационом периоду. Други по
заступљености јесте југоисточни ветар кошава, која се јавља у зимском, пролећном и
јесењем периоду, а након које наступа хладно и суво време. Просечна брзина кошаве
износи 5–10 m/s, а у екстремним случајевима и до 30 m/s, што може проузроковати
ветроломе и ветроизвале.
3.3.1.4. Земљиште
Од карактеристика земљишта, односно његових морфолошких особина, физичког
својства, минеролошког и хемијског састава, зависи и избор биљака при
ревитализацији зелених површина. Зелена површина вртића „Бубамара” налази се на
ниском равничарском терену са високим нивоом подземних вода. Према подацима
Националне инфраструктуре геопросторних података, земљиште на којем се налази
зелена површина вртића „Бубамара” окарактерисано је као алувијално-иловасто, што
је последица постојања бара пре насељавања овог подручја. Алувијално земљиште
(aluvion, fluvisol) је растресито и порозно земљиште флувијалног порекла. Најчешће
се састоји од муља, глине, песка и шљунка. Карактерише га слојевитост, са малим
уделом хумуса од 1–2 %, као и слабо алкална до неутрална реакција средине.
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3.4. БИОЕКОЛОШКА ОСНОВА КОД РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Сви елементи који одређују карактеристике простора на којем треба подићи зелену
површину треба да буду врло пажљиво утврђени током израде биоеколошке основе,
како би се постигао највиши степен објективности у избору биљних врста, али и
препоручили технолошки поступци који ће обезбедити највиши биолошки и
економски ефекат саме зелене површине (Анастасијевић, 2007). Циљ израде
биоеколошке основе јесте прикупљање и анализа тачно дефинисаних података који
омогућавају израду што квалитетнијег плана ревитализације. Велики утицај на будући
изглед зелене површине над којом се врши ревитализација има процес визуелне
анализе постојеће зелене површине. Током овог процеса који се одвија на терену
неопходно је забележити факторе и елементе који диктирају будући изглед површине.
Ради успешног дефинисања свих фактора утицаја на функционалност зелене
повришине, неопходно је извршити визуeлну анализу зеленила на терену, прикупити
биометријске и атрибутске податке о зеленилу, извршити SWOT анализу и анализу
групе корисника. За потребе овог рада биометријски и атрибутски подаци о зеленилу
испитиване површине мерени су по принципима и методама Анастасијевића (2007).
3.4.1. Биометријски и атрибутски подаци зеленила
При изради биоеколошке основе неопходна је употреба општеприхваћеног система
вредновања украсних биљака, који по Анастасијевићу (2007) подразумева, пре свега,
детерминацију и доделу катастарског броја свакој јединки. Овај аутор при изради
биоеколошке основе посебну пажњу посвећује дрвећу, због његовог различитог
санитарно-естетског квалитета, па је за ову врсту зеленила неопходно одређивање
различитих метричких података. У овоме раду ће за дендрофлору бити дефинисани
следећи метрички подаци:
• висина биљке (представља висину биљке у метрима, од површине земљишта
до крајње тачке коју стабло заузима у вертикалном развоју),
• висина до првих грана (представља бројчану ознаку изражену у метрима која
се добија мерењем од најниже тачке стабла до прве развијене гране),
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• прсни пречник дебла (утврђује се на просечној висини груди, односно на
висини од 1, 3 метра),
• ширина крошње (утврђује се мерењем пројекције крошње на земљишту и
изражава се у метрима).
За формирање биоеколошке основе Анастасијевић (2007), надаље наглашава потребу
оцене стања сваке јединке понаособ. Овај процес подразумева такозвано
фитоценолошко снимање које обухвата осматрање биљака, те бележење и оцену
следећих појава:
• отворене трулежи дебла и дебљих грана,
• сломљених грана у крошњи,
• сувих грана у крошњи,
• суховрхости,
• исечених дебелих грана,
• фитопатолошких обољења осим трулежи,
• ентомолошких оштећења.
Ове се појаве, у зависности од количине механичких оштећења или присуства
патогена, означавају једном, две или три звездице (*). На основу претходно
анализираних фактора на испитиваним зеленим површинама дају се оцене о
кондицији и декоративности сваке јединке.
Према Анастасијевићу (2007) жбуње се, осим ако је реч о врстама морфолошки
сличним дрвећу или веће старости или декоративности, у биоеколошкој основи овог
типа описује мање или више детаљним текстом, с тим да је непходно прецизно
утврдити основне податке: површина под одређеном врстом, степен неговања током
последњег периода, обилност цветања, перспектива појединих примерака и појединих
врста жбунастих биљака, средња оцена виталности и декоративности.
Стање травњака и цветних површина утврђује се на биолошки сличним принципима,
али са мање појединости.
3.4.2. Анализа групе корисника – анкета
Корисници испитиване зелене површине вртића „Бубамара” искључиво су запослени
ове установе и деца која у њој бораве. С обзиром на то да је једна од намена ове зелене
површине, осим простора за слободну игру деце, и спровођење различитих
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активности које реализују васпитачи, овом анкетом је испитано 30 запослених
васпитача вртића „Бубамара” који раде са различитим узрастима деце. Анализом
анкете добија се стварна слика функционалности површине, затим детаљни наводи о
недостатку одређених елемената, као и подаци о степену информисаности васпитача
о отровним и алергеним биљним врстама, као и биљкама које својим оштрим
деловима могу деци нанети повреде.
3.4.3. SWOT анализа
SWOT анализа је битан елемент у оквиру процеса ревитализације зелених површина.
Током овакве анализе одређеног простора све карактеристике датог простора се
сагледавају и сврставају у четири групе по чијим је почетним словима на енлеском
језику ова анализа и добила назив: снага (strength), слабост (weakness), могућност
(opportunities) и претња (threats). Оваквом анализом простора могу се одредити
ресурси којима простор располаже, недостаци које треба отклонити, могућности које
је потребно искористити на адекватан начин и претње које треба избећи.

3.5. ДИЗАЈН ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ДЕЦИ
Током ревитализације зелених површина намењених деци посебан акценат ставља се
на њихову функционалност и садржај који нуде. Због утицаја који дизајн површине
има на типове дечије игре, њихове навике и комплетан развој, план ревитализације
треба да буде детаљно размотрен и креиран на основу дечијих потреба за игру, на
основу њихових модела понашања и потреба условљених узрастом деце. Поједини
аутори (Yilmaz, 2017), сматрају да зелене површине намењене деци треба да буду
места на отвореном за учење, где се деца осећају угодно и где могу неометано да буду
у интеракцији са својим вршњацима. Према досадашњим истраживањима (Радовић,
2016; Yilmaz, 2017;), деца имају тенденцију организовања игре на травнатим
површинама, испод и око дрвећа или у крошњама жбуња.
Присуство природних компонената у дизајну зелених површина намењених деци
омогућава им да доживе природу, што има позитиван утицај на дечију машту и
креативност, физичке, когнитивне и емоционалне способности, концентрацију и
елиминацију стреса. Током ревитализације зелених површина вртића битно је постићи
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складан однос између елемената за игру и околине употребом природних материјала.
Најпогоднији материјал за израду различитих пењалица и играчака јесте дрво
(Анастасијевић, 2007), које, иако није трајно као метал, има предност због бројних
племенитих особина.
На основу истраживања о савршеном дворишту са становишта детета (Yilmaz, 2017),
аутор наводи смернице које би требало поштовати при дизајну зелених површина ове
намене и акценат ставља на обавезно постојање слободних травнатих површина које
деци омогућавају неометано кретање и креирање игре. Да би се задовољила дечија
потреба за сакривањем, истраживањем, пењањем, неопходно је креирати различиту
топографију терена или поставити елементе који деци омогућавају овакве активности.
Такође, потребно је поставити и различите елементе мобилијара, као што су
степеници, елементи за седење и различита играла.
Посебна пажња придаје се сензорним искуствима која деца стичу боравећи на зеленој
површини, а тичу се додиривања различитих материјала као што су вода, песак,
камење и слично. Појам „сензорни”, односно „чулни врт” први пут се уводи током
седамдесетих година XX века, а идеја о настанку ових вртова потекла је из дизајна
вртова многобројних старих цивилизација који су били окарактерисани као „звучни”
или „мирисни” вртови. Данас су сензорне баште најпопуларније у Аустралији и циљ
им је стимулација чула посетилаца и елиминација или ублажавање стреса.
Истраживања (Vuković, 2017) показују да чулни вртови имају широку примену у
васпитно-образовним установама и вишеструку улогу у развоју деце предшколског
узраста. Сагледавањем околине чулима деца формирају своје идеје о најважнијим
особинама објекта: њихов облик, боју, величину, положај у простору, мирис, укус,
што помаже развој фине моторике и раног говора.
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4. РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ
4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И ПРЕДЛОГ
МЕРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
Анализом података прикупљених током истраживања долази се до закључка о стању
зелене површине вртића „Бубамара”. Због стања комплетне зелене површине које није
на задовољавајућем нивоу, установа нема одговарајући степен репрезентативности,
већ одаје утисак неуредности и неорганизованости, што штети њеном угледу и квари
први утисак. Главни разлог запуштености биљног материјала јесте нередовно
одржавање зелене површине, што је резултат недостатка финансијских средстава.
Битно је напоменути да је део зелене површине вртића „Бубамара” реконструисан
током 2016. године уз финансијску подршку Фондације „Новак Ђоковић”. Током ове
реконструкције није вршена ревитализација зелене површине, већ је изграђена
фискултурна сала намењена одвијању физичких активности све деце која похађају ову
установу, као и спортско игралиште намењено деци узраста старијег од 3 године.
4.1.1. Дендрофлора зелене површине вртића „Бубамара”
На комплетној зеленој површини вртића „Бубамара” приметна је неорганизована и
непланска садња великог броја биљака, углавном уз ограде ове површине, што је
проузроковало јако лоше опште стање младих садница, али и старијих биљака чији су
еколошки ресурси угрожени. Велики недостатак испитиване зелене површине јесте
потпуно одсуство једногодишњих и вишегодишњих цветних украсних врста, што
знатно умањује естетске вредности разматраног простора. Ова површина је оскудна и
у погледу количине жбунастих јединки, али и врста. Испитиваном зеленом
површином преовладава већ одрасло лишћарско и четинарско дрвеће са укупно 27
врста, од тога 20 лишћарских и 7 четинарских (Карта 1). Укупан број биљних јединки
на зеленој површини вртића „Бубамара” је 171, од чега већину чини четинарско дрвеће
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(Графикон 1), а основни подаци о биљним врстама могу се наћи на Карти 1. Детаљнији
подаци о стању зеленила биће описани у даљем тексту, а у прилогу је детаљан приказ
постојећег стања испитиване зелене површине (В. Прилог 7.1.). и комплетна
биоеколошка основа са свим мереним параметрима (В. Прилог 7.2).

Жбуње

Руже
Лишћарско
дрвеће

Четинарско
дрвеће

Лишћарско дрвеће

Четинарско дрвеће

Жбуње

Руже

Графикон 1. Приказ односа количина биљног материјала вртића „Бубамара”
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Карта 1. Постојеће стање зеленила вртића „Бубамара“
Легенда
Лишћарско дрвеће

Четинарско
дрвеће
Жбуње

Жива ограда

Руже

R=1:1000

Мастер рад: „Ревитализација зелене површине вртића „Бубамара“ у Новом Саду“
Ментор: доц. др Емина Младеновић
Студент: Мартина Зорић 076/2016М

Мартина Зорић

Мастер рад

4.1.1.1. Анализа стања лишћарског дрвећа зелене површине вртића „Бубамара”
На зеленој површини вртића „Бубамара” налазе се укупно 64 јединкe листопадног
дрвећа, од којих су најбројније из врсте багрема (Robinia pseudoacacia L.) и златне
кише (Laburnum anagyroides L.) са по осам јединки (Табела 1).
Табела 1. Приказ врста и број јединки лишћарског дрвећа зелене површне вртића „Бубамара”

Лишћарско дрвеће
Број
јединки

Народни назив

Ботанички назив

Црвенолисна џанарика

Prunus cerasifera Ehrh.

5

Дивља јабука

Malus sylvatica L.

3

Сребрнолисна липа

Tilia tomentosa Moench.

6

Орах

Juglans regia L.

1

Храст лужњак

Quercus robur L.

1

Дивљи кестен

Aesculus hippocastanum L.

5

Багрем

Robinia pseudoacacia L.

8

Јудино дрво

Cercis siliquastrum L.

1

Цигараш/ Каталпа

Catalpa bignonioides Walter

2

Горски јавор

Acer pseudoplatanus L.

3

Сребрнолисни јавор

Acer saccharinum L.

3

Млеч

Acer platanoides L.

1

Амерички копривић

Celtis occidentalis L.

5

Копривић

Celtis australis L.

4

Бреза

Betula pendula Roth

2

Јаворолисни платан

Platanus x acerifolia Willd.

1
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Крупнолисна липа

Tilia platyphyllos Scop.

2

Црвенолисна џанарика

Prunus cerasifera subsp. pisardii Dost

2

Храст лужњак

Qercus robur L.

1

Златна киша

Laburnum anagyroides L.

8

Укупно лишћарског дрвећа

64

Опште стање лишћарског дрвећа зелене површине вртића „Бубамара” је добро, док је
анализом података биоеколошке основе закључено да већина врста лишћарског
дрвећа има високу оцену виталности и декоративности (Графикон 2).

Оцена виталности лишћарског
дрвећа

1

2

3

4

5

Оцена декоративности
лишћарског дрвећа

1

2

3

4

5

Графикон 2. Оцена виталности и декоративности лишћарског дрвећа испитиване површине.

На комплетној зеленој површини вртића „Бубамара” као најдекоративнијa и са
највећом оценом виталности истичу се стабла сребрнолиснoг јаворa (Acer saccharinum
L.) (Слика 2), и више јединки из рода липа (Tilia sp.) (Слика 3).
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Слика 2. Сребрнолисни јавор

Слика 3. Крупнолисна липа

(Acer saccharinum L.)

(Tilia platyphyllos Scop.)

(М. Зорић, 2017)

(М. Зорић, 2017)

Анализом података биоеколошке основе испитиване површине слабу оцену
виталности имају две јединке црвенелосине џанарике (Prunus cerasifera Ehrh.) које се
налазе у северозападном делу испитиване површине. Због јаких механичких
оштећења, приметне претходне резидбе дебелих грана, присутности сувих грана и
различитих патогена, препоручује се њихово уклањање (Слика 4).

Слика 4. Јединке црвенолисне џанарике
(Prunus cerasifera Ehrh.)
(М. Зорић, 2017)

Због јаке резидбе виталност и декоративност јединки багрема (Robinia pseudoacacia
L.) (Слика 5), горског јавора (Acer pseudoplatanus L.) (Слика 6) и америчког копривића
(Celtis occidentalis L.) (Слика 7) најниже је оцењена и, истовремено, препоручује се
замена наведених једнки.
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Слика 5. Багрем

Слика 6. Горски јавор

Слика 7. Амерички копривић

(Robinia pseudoacacia L.)

(Acer pseudoplatanus L.)

(Celtis occidentalis L.)

(М. Зорић, 2017)

(М. Зорић, 2017)

(М. Зорић, 2017)

Детерминацијом зеленила испитиване зелене површине приметна је присутност
одређеног броја врста листопадног дрвећа које могу имати негативан утицај на
здравље деце (Табела 2 и Табела 3).
Табела 2. Присутност отровних врста на испитиваној површини.

Отровне врсте лишћарског дрвећа
Народни назив

Ботанички назив

Багрем

Robinia pseudoacacia L.

8

Златна киша

Laburnum anagyroides L.

8

Укупно јединки отровних лишћарских врста

Број јединки

16

На испитиваној површини детерминисане су две врсте лишћарског дрвећа које могу
угрозити здравље деце (Табела 2). Према литературним подацима (Грљић, 1984), семе
и издaнци златне кише (Laburnum angynoides L.) (Слика 8), уколико се унесу у
организам, могу имати озбиљне последице по здравље деце. Свих осам јединки ове
врсте налази се у делу дворишта на којем углавном бораве деца старости до три
године, због чега се препоручује њихово уклањање.
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Слика 8. Златна киша
(Laburnum angynoides L.)
(М. Зорић, 2017)

На испитиваној зеленој површини током израде биоеколошке основе примећено осам
јединки багрема (Robinia pseudoacacia L.) (Слика 9), које су такође окарактерисане
као отровне (Грљић, 1984). Јединке ове врсте, која није јако токсична, налазе се у
различитим деловима дворишта ове васпитно-образовне установе, те је потребно
упознати кориснике с могућим здравственим тегобама уколико се делови ове биљке
унесу у организам.

Слика 9. Багрем
(Robinia pseudoacacia L.)
(М. Зорић, 2017)
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Табела 3. Присутност алергених врста на испитиваној површини

Алергене врсте лишћарског дрвећа
Народни назив

Ботанички назив

Млеч

Acer platanoides L.

1

Сребрнолисни јавор

Acer saccharinum L.

3

Горски јавор

Acer pseudoplatanus L.

3

Храст лужњак

Qercus robur L.

1

Сребрнолисна липа

Tilia tomentosa Moench.

6

Крупнолисна липа

Tilia platyphyllos Scop.

2

Бреза

Betula pendula Roth

2

Багрем

Robinia pseudoacacia L.

8

Дивљи кестен

Aesculus hippocastanum L.

5

Копривић

Celtis australis L.

4

Амерички копривић

Celtis occidentalis L.

5

Укупно јединки алергених лишћарских врста

Број јединки

40

На зеленој површини вртића „Бубамара” налази се 11 алергених врста (Табела 3).
Већина наведених врста може да изазове иритације дисајних путева, док је као јак
алерген окарактерисана бреза (Betula pendula Roth) (Mrđen, 2017) (Слика 10).
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Слика 10. Бреза
(Betula pendula Roth)
(М. Зорић, 2017)

4.1.1.2. Анализа стања четинарског дрвећа зелене површине вртића „Бубамара”
Укупан број врста четинарског дрвећа на зеленој површини вртића „Бубамара” је 7,
са количином од 130 једники (Табела 4). Најзаступљенија је западњачка туја (Thuja
occidentalis L.), са 109 јединки, које су сађене углавном у групама од по неколико
биљака или чине живу ограду.
Табела 4. Приказ врста и број јединки четинарског дрвећа зелене површине вртића „Бубамара”

Четинарско дрвеће
Народни назив

Ботанички назив

Број јединки

Западњачка туја

Thuja occidentalis L.

Црни бор

Pinus nigra Aiton

4

Вирџинијска клека

Juniperus virginiana L.

2

Смрча

Picea abies Karst.

3

109
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Хималајски кедар

Cedrus deodara Loudon

1

Хималајски бор

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

8

Бела смрча

Picea glauca Moench

3

Укупно четинарског дрвећа

130

Проценом стања на терену примећена су многобројна оштећења четинарског дрвећа
испитиване зелене површине, пре свега механичка, али и она која су настала као
последица непланске и неконтролисане садње ових биљака. Приметне су деформације
овог дрвећа и механичка оштећења због близине објеката и других биљака или због
превеликог оптерећења (Слика 11).

Западњачка туја

Смрча

Западњачка туја

(Thuja occidentalis L.)

(Picea abies Karst.)

(Thuja occidentalis L.)

Слика 11. Оштећења на четинарском дрвећу испитиване површине
(М. Зорић, 2017)

Анализом оцена декоративности и виталности уочено је лоше стање четинарског
дрвећа (Графикон 3). Као најдекоративнија истичу се стабла хималајског бора (Pinus
wallichiana A. B. Jacks.) сађенa у групи (Слика 12) и једног солитерног стабла
хималајског кедра (Cedrus deodara Loudon) (Слика 13).
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Оцена виталности
четинарског дрвећа

1

2

3

4

5

Оцена декоративности
четинарског дрвећа

1

2

3

4

5

Графикон 3. Оцена виталности и декоративности четинарског дрвећа испитиване површине

Слика 12. Хималајски бор

Слика 13. Хималајски кедар

(Pinus wallichiana A. B. Jacks.)

(Cedrus deodara Loudon)

(М. Зорић, 2017)

(М. Зорић, 2017)

Као изразито декоративна оцењена је и група западњачких туја (Thuja occidentalis L.)
у западном делу испитиване површине у близини главног улаза у вртић „Бубамара”
(Слика 14).
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Слика 14. Западњачке тује
(Thuja occidentalis L.)
(М. Зорић, 2017)

Анализом података биоеколошке основе уочљиве су најниже оцене јединки
западњачких туја (Thuja occidentalis L.) које највише трпе последице непланске садње,
углавном вршене на подручјима уз ограду површине. На јединкама ове врсте видљива
су многобројна механичка оштећења без обзира на то да ли су сађене као солитерна
стабла (Слика 15) или чине живу ограду (Слика 16).

Слика 15. Западњачка туја (Thuja

Слика 16. Западњачка туја

occidentalis L.) и Смрче (Picea abies L.)

(Thuja occidentalis L.) као елемент живе ограде

(М. Зорић, 2017)

(М. Зорић, 2017)

28

Мартина Зорић

Мастер рад

Јединке смрче (Picea abies Karst.) на испитиваној зеленој површини у изузетно су
лошем стању и препоручује се њихово укањање. Присутна је појачана дефолијација,
док је друга јединка поптупно огољена (Слика 15). На испитиваној површини
присутне су четири јединке црног бора (Pinus nigra Aiton), од којих је једна, у
североисточном делу испитиване површине, у лошем стању због прегусте садње
(Слика 16). Препоручује се уклањање неведене јединке црног бора.

Слика 16. Црни бор
(Pinus nigra Aiton)
(М. Зорић, 2017)

Западњачка туја (Thuja occidentalis L.) окарактерисана је као отровна и алергена
(Mrđan, 2017). Опасност од ових биљака на испитиваној површини јесте у њиховој
количини, као и у количини полена који може изазвати иритације дисајних путева.
Наводи се да су сви делови ове биљке отровни уколико се унесу у организам (Mrđan,
2017). На основу претходне анализе података, препоручује се уклањање живе ограде
сачињене од западњачких туја (Thuja occidentalis L.) (Слика 17), која се налази у делу
зелене површине намењене деци јасленог узраста, као и насумично сађених јединки
дуж северне и западне ограде испитиване зелене површине, због изузетних
механичких оштећења и потенцијалног негативног утицаја на здравље деце.

29

Мартина Зорић

Мастер рад

Слика 17. Механичка оштећења западњачке тује (Thuja occidentalis L.) у живој огради
(М. Зорић, 2017)

4.1.1.3. Анализа стања жбунастих врста зелене површине вртића „Бубамара”
На испитиваној зеленој површини приметан је недостатак жбунастих врста. Анализом
података биоеколошке основе примећене су две жбунасте биљке ослеза (Hibiscus
syriacus L.) (Слика 18).

Слика 18. Ослез
(Hibiscus syriacus L.)
(М. Зорић, 2017)

Ове јединке налазе се у северном делу зелене површине у близини улаза у јаслени део
објекта и на површини од 2,5 m2. Окарактерисане су као једнике високе виталности и
декоративности (Графикон 4).
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Оцена декоративности жбуња

Оцена виталности жбуња

1

2

3

4

1

5

2

3

4

5

Графикон 4. Оцена виталности и декоративности жбуња испитиване површине

4.1.1.4 Анализа зелене површине вртића „Бубамара” под травом
Укупна површина под травом у склопу зелене површине вртића „Бубамара” износи
5617.32 m2. Све травнате површине испитиваног подручја у лошем су стању због
великог оптерећења које трпе, као и због лошег одржавања (Слика 19).

Слика 19. Лоше стање травнатих површина
(М. Зорић, 2017)

Због недостатка подлога за игру деце сва постојећа играла налазе се на травнатој
површини, и све активности на отвореном одвијају се на њој. Приметна је неравност
терена, која је најочитија у јасленом делу дворишта. Овде је услед игре деце стеријег
узраста дошло до појаве рупа које представљају опасност за децу млађег узраста
(Слика 20).
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Слика 20. Рупа у травњаку
(М. Зорић, 2017)

Након анализе података прикупљених на терену препоручује се досејавање траве на
комплетној површини, као и интензивирање неге травњака, пре свега у виду редовног
кошења, прихране и наводњавања.
4.2. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ
Анкета дефинисна за потребе овог истраживања комбинованог је типа. Састоји се од
17 питања са понуђеним одговорима уз слободно додатно изражавање испитаника о
постављеном питању (В. Прилог 7.3.). Анкета је спроведена на 30 запослених
васпитача вртића „Бубамара” од којих су сви женског пола, старосне структуре у
већини од 50 до 59 година (Графикон 5).

Старосна структура
испитаника

Узраст деце са којом раде

Млађи јаслени

Старији јаслени

30-39 година 40-49 година

Млађи васпитни

Средњи васпитни

50-59 година 60-69 година

Предшколски

Мешовите групе

Графикон 5. Старосна структура испитаника

Графикон 6. Узраст деце са којом раде
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Од 30 испитаних васпитачица, њих девет ради са децом јасленог узраста, девет са
децом у старијим васпитним групама. Четири васпитачице раде у групама са
предшколском децом, док пет васпитачица ради са децом различитих узраста
(Графикон 6).
Све испитанице сматрају да је за правилан психо-физички развој деце неопходан
боравак на отвореном, односно у природи или на градским зеленим површинама, док
93.3 % испитаница сматра да биљке имају позитиван утицај на развој деце, а 43.3 %
сматра да је за правилан развој детета потребан боравак на отвореном у трајању од 2
до 4 часа дневно. Све испитанице потврђују да деца показују интересовање за биљке,
и већина (96.6 %) тврди да у току рада посвећује време упознавању деце са биљкама.
На питање да ли су упознате са биљним врстама потенцијално опасним за децу, 43.3
% испитаница одговара негативно, њих 26.6 % није сигурно, док 30 % испитаница
одговара да је упознато са отровним и алергеним биљним врстама (Графикон 7).

Да

Не

Није сигурна

Да

Не

Није сигурна

Графикон 7. Информисаност о опасним

Графикон 8. Потреба разграничења зелене

врстама

површине

Да би се успоставила већа функционалност зелене површине, али и олакшао рад
васпитачица јаслених група, тражено је мишљење испитаника о физичком одвајању
зелене површине намењене деци јасленог узраста од зелене површине намењене деци
старијег ураста (Графикон 8). Већина испитаница, њих 83.3 %, што укључује
васпитачице свих узраста, одговорила је да је потребно разграничење површине.
Све испитанице су става да деца, без обзира на узраст, треба активно да учествују у
уређењу и одржавању зелених површина вртића кроз њима прилагођене активности,
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и њих 90 % је спремно да организује и спроведе те активности. Према речима
испитаница, активности са децом подразумевале би следеће:
- Да деца саде биљке, прате њихов развој, да пробају њихове плодове (јестиве), да
одржавају биљке у соби и дворишту, одвести их да виде природно станиште
појединих биљних врста.
- Формирање био-баште са лековитим биљкама.
- Садњу цвећа, сејање поврћа, заливање биљака, уређење, плевљење траве.
На питање да ли сматрају да је зелена површина вртића „Бубамара” функционална,
њих 76.6 % сматра да јесте, 10 % да није и 13.4 % испитаница није сигурно. Према
мишљењима испитаница, разлози нефункционалности испитиване површине и
предлози побољшања функционалности јесу:
- Додатно поплочавање, уклонити суво грање....
- Поправити стазе, извадити старо дрвеће и посадити нове саднице и поставити
клупице и столове, корпе за отпатке, још играла за децу, озелењавање травом
простора који нису травнати, поравнање неравних делова дворишта.
- Требало би мало поравнати травнату површину односно затрпати рупу коју
велика деца стално копају и повећавају је па јаслена деца ту запињу и падају.
- Обезбедити већи простор за садњу поврћа и цвећа.
На питање о задовољењу потреба деце постојећим мобилијаром у сколпу зелене
површине, 30 % васпитачица сматра да мобилијар не одговара потребама деце, 26.6 %
није сигурно, док 46.6 % сматра да нису потребне промене у смислу количине и врсте
мобилијара на зеленој површини вртића „Бубамара”. Идвојени су предлози
васпитачица у погледу недостатака мобилијара:
- Потребне су клупе, канте за отпатке, хранилице и појилице за птице.
- Неопходан пешчаник, клупе за одмор и столови, канте за отпатке.
- Што више природних материјала, песак, пањеви, клупице, столови од дрвета.
Током разговора са васпитачицама и на основу резултата анкете примећено је
незадовољство у погледу одржавања зелених површина вртића „Бубамара”, као и
стања зеленила, фукционалности простора, те постојећег мобилијара.
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4.3. SWOT АНАЛИЗА ЗЕЛЕНЕ ПОРШИНЕ ВРТИЋА „БУБАМАРА“
Табела 5. SWOT анализа испитиване површине
Снаге (strength)
- Повољан географски положај.

Слабости (weakness)
- Недостатак средстава за одржавање,

- Велика зелена површина.

реконструкцију и ревитализацију зелене

- Могућност боравка деце на отвореном.

површине.

- Могућност одвијања спортских активности
деце на отвореном.
- Могућност интеракције деце са биљкама.

- Неадекватна опремљеност зелене
површине за реализацију одређених
активности васпитача са децом.
- Недостатак мобилијара (клупе, осветљење,
канте за смеће).
- Недовољна информисаност свих
корисника о потенцијалним опасносима.
- Заједничко коришћење простора деце свих
узраста.

Могућности (opportunities)
- Дефинисање граница зелене површине
одређене за коришћење од стране деце
јасленог узраста.
- Ревитализацијом зелене површине

Претње (treaths)
- Постојање отровних биљних врста на
испитиваној зеленој површини.
- Постојање алергених биљних врста на
испитиваној зеленој површини.

дефинисати сегменте за одвијање

- Механичка оштећења на високом дрвећу.

различитих активности са децом у

- Лоше одржаване травнате површине са

природном окружењу.
- Подстицање деце да стекну нова сазнања о
важности биљака и екологији.

израженим удубљењима.
- Близина појединих јединки високог дрвећа
и објекта.

На основу SWOT анализе испитиваног подручја може се закључити да комплетна
зелена повшина вртића „Бубамара” има доста фактора који означавају претње и
слабости, али и широк спектар потенцијала који ревитализацијом ове површине, уз
поштовање свих принципа праксе, као и става њених корисника, може бити успешно
реализован (Табела 5).
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4.4. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПЛАНА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СЕГМЕНТА ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ ВРТИЋА „БУБАМАРА”
Сегмент зелене површине вртића „Бубамара” који се налази у североисточном делу
испитиване површине у изузетно је лошем стању.
Приметно је лоше стање зеленила, травнатих површина, али и присутност јединки
златне кише (Laburnum anagyroides L.) и западњачке тује (Thuja occidentalis L.) које
могу нашкодити здрављу деце, нарочито јасленог узраста. Неформално, овај део
зелене површине намењен је деци јасленог узраста, али, по речима васпитачица,
користе га и старија деца. То доводи до честих сукоба деце различитог узраста, што
омета игру, али и реализацију планираних активности са децом јасленог узраста.
Узевши у обзир различите моделе понашања деце јасленог и старијег узраста, те
различите потребе у игри и активностима, у идејном решењу плана ревитализације
ове површине постављена је физичка беријера у виду дрвене ограде, која ће
разграничити постојећу површину.
На основу прикупљених података формирана је функционална шема сегмента зелене
површине вртића „Бубамара” намењеног деци јасленог узраста. Фукционална шема
ове површине обухвата креирање:
• пополочаног простора за игру са различитим игралима,
• слободне зелене површине за игру,
• заштитног биљног зида дуж ограда,
• сензорног пута,
• пешчаника,
• био-баште.
Креирањем наведених површина повећава се функционалност ове зелене површине и
прилагођава се потребама њених корисника (Слика 20).
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Слика 20. Сегменти плана ревитализације јасленог дела испитиване зелене површине

Дизајн јасленог дела зелене површине потекао је од формирања низа кругова
различитих величина како би се разбила униформност и строгоћа коју диктира објекат
и ограда зелене површине. Избор биљног материјала подређен је корисницима, те се
акценат ставља на разноликост у боји, текстури, облику и величини. Пратећи
принципе дизајна зелених површина намењених деци, током креирања елемената
мобилијара и поплочања употребљивани су природни материјали (камен, шљунак и
дрво), са изузетком поплочања дечијег игралишта где је због сигурности деце
постављен полиуретан (В. Прилог 7.4). Посебан акценат при одабиру биљака и
елемената поплочања приметан је у креирању сензорног пута и био-баште, чији је циљ
да пробуде дечија чула и приближе их природи (Карта 2).
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Карта 2. Идејно решење плана ревитализације јасленог дела вртића „Бубамара“- садни материјал.

Легенда
Лишћарско дрвеће
1
2
3
4
5

Acer saccharinum L.
Qercus robur L.
Prunus cerasifera ' Pissardii'
Tilia tomentosa Moench.
Tilia platyphyllos Scop.

Четинарско дрвеће
6

Picea glauca Moench

7
8

Forsythia х intermedia Zabel
Spiraea japonica 'Albiflora'

9

Juniperus horisontalis 'Blue chip'

П1
П2
П3
П4
П5

Hemerocallis lilioasphodelus 'Happy
returns'
Cortaderia selloana 'Pumila'
Hosta fortunei 'Remember me'
Imperata cylindrica 'Rubra'
Lavandula angustifolia Mill.

С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9

Allium cepa L.
Echinacea purpurea L.
Ocimum basillicum L.
Salvia officinalis L.
Mentha piperita L.
Matricaria chamomilla L.
Solanum lycopersicum L.
Tulipa gesneriana L.
Helianthus annuus L.

Лишћарско жбуње
Четинарско жбуње
Перене

Сезонске биљке

Жива ограда

Мастер рад: „Ревитализација зелене површине вртића „Бубамара“ у Новом Саду“
Ментор: доц. др Емина Младеновић
Студент: Мартина Зорић 076/2016 М

Ж1

Cornus alba 'Sibirica'

Ж2

Vitis vinifera L.
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4.4.1. Биљни материјал и мобилијар ревитализоване површине
Током израде плана ревитализације јасленог дела зелене површине вртића „Бубамара”
посебан акценат стављен је на одабир биљних врста које немају штетан утицај на
здравље деце нити могу проузроковати физичке озледе својим оштрим деловима.
Постављањем додатног биљног материјала дуж ограда површине постигнут је већи
степен приватности дворишта, као и заклоњености од погледа са улица које га
окружују, али и већи степен декоративности простора захваљујући различитим
жбунастим врстама и перенама (Слика 21).

Слика 21. 3D приказ идејног решења ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара”.

Осим што имају заштитну и декоративну функцију, одабране биљке својом текстуром,
различитом висином, бојом, мирисом, а јестиве и укусом, имају позитиван утицај на
децу интригирајући их у безбедној околини и приближавајући их природи (Слика 22).
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Слика 22. Идејно решење ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара“ -приказ биљног
материјала

4.4.1.1 Заштитни зелени зид
Комлетан простор ревитализоване зелене површине оивичен је дрвеном оградом, као
и различитим биљкама које, осим естетске, имају и заштитну функцију, односно
повећање приватности током боравка деце у дворишту (Слика 23). Различите биљне
врсте чине зелену ограду уклапајући се у тему сваког сегмента. На источној страни
дворишта ову функцију, поред постојећих стабала ране липе (Tilia platyphyllos Scop.)
и сребрнолисне липе (Tilia tomentosa Moench), црвенолисне џанарике (Prunus
cerasifera ‘Pissardii'), имају и грмови форзиције (Forsythia х intermedia Zabel) и
јапанске суручице (Spiraea japonica 'Albiflora'), као и дневни љиљан (Hemerocallis
lilioasphodelus 'Happy returns'). На северној страни дворишта, дуж целе ограде налази
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се сибирски дрен (Cornus alba 'Sibirica') употпуњен са дневним љиљаном
(Hemerocallis lilioasphodelus 'Happy returns') и полеглом клеком (Juniperus horizontalis
Moench). Биљна баријера дуж дрвене ограде, која јаслени део дворишта одваја од
остатка зелене површине, формирана је употребом винове лозе (Vitis vinifera L.) и
јединкама сунцокрета (Hellianthus annus L.).

Слика 23. 3D приказ идејног решења ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара”:
Заштитни биљни зид дуж ограде.

4.4.1.2 Слободна зелена површина
Слободна зелена површина заузима простор у североисточном делу ревитализоване
површине. Овај простор има примену у реализацији физичких активности са децом,
као и у слободној игри деце (Слика 24). Повезан је дрвеним мостићима са стазом уз
објекат и игралиштем, а оивичен различитим биљкама. Дуж ограде на северној страни
налази се жива ограда првенствено сачињена од сибирског дрена (Cornus alba
'Sibirica'), а употпуњена дневним љиљаном (Hemerocallis lilioasphodelus 'Happy
returns'). На северној страни овог сегмента, дуж ограде, налази се и клупа за одмор.
Део слободне зелене површине је осунчан, а хлад пружају већ постојећа стабла храста
лужњака (Qercus robur L.) и сребнолисног јавора (Acer saccharinum L.). На источној
страни дати сегмент је ограничен већ постојећим стаблима црвенолисне џанарике
(Prunus cerasifera Pissardii), жбуновима форзиције (Forsythia х intermedia Zabel) и
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јапанске суручице (Spirea japonica), како би се осигурала што већа приватност ове
зелене површине. Исту функцију има и дневни љиљан (Hemerocallis lilioasphodelus
'Happy returns'), уз повећање естетске вредности овог сегмента. Са јужне стране
слободна зелена површина надовезује се на игралиште са игралима.

Слика 24. 3D приказ идејног решења ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара”:
Слободна зелена површина.

4.4.1.3 Поплочан простор за игру са игралима
Простор за игру деце заузима централни део јасленог дела зелене површине вртића
„Бубамара”. Овај простор поплочан је полиуретаном ради ублажавања последица
потенцијалних падова деце са постављених играла (Слика 25). У овом сегменту
постављене су љуљашке различитих величина, укључујући и једну предвиђену за децу
са посебним потребама, један тобоган и дрвена кућица. Игралиште је директно
повезано са објектом дрвеним путем оивиченим пампас травом (Cortaderia selloana
'Pumila') која својим положајем и раскошним изгледом наглашава простор игралишта.
Дуж западне стране овог сегмента налазе се стабла смрче (Picea glauca Moench). Са
јужне и источне стране ограничен је дрвеном оградом и већ постојећим стаблима липа
(Tilia sp.), жбуновима форзиције (Forsythia х intermedia Zabel) и јапанске суручице
(Spiraea japonica 'Albiflora'), где се налази и клупа за одмор. Зелена баријера уз јужну
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ограду сачињена је од јединки винове лозе (Vitis vinifera L.), која се намеће као
наставак био-баште.

Слика 25. 3D приказ идејног решења ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара”:
Поплочан простор за игру са игралима

4.4.1.4 Био-башта
Простор био-баште осмишљен је на малој површини, окружен је објектом са јужне,
западне и северне стране и дрвеном оградом са источне, која овај део дели од остатка
зелене површине вртића „Бубамара” (Слика 26). Главни део овог сегмента чине леје
креиране у облику дрвеног точка испуњене различитим зачинским биљкама, поврћем
и сезонским цвећем, у чијем се центру налази појилица за птице. Функција овог
простора је да обезбеди основу за одржавање активности које подразумевају
интеракцију деце са биљкама. Одабиром врста зачинских биљака, воћа и поврћа, као
што су: лук (Allium cepa L.), парадајз (Solanum lycopersicum L.), ехинацеа (Echinacea
purpurea L.), жалфија (Salvia officinalis L.), босиљак (Ocimum basillicum L.), нана
(Mentha piperita L.), камилица (Matricaria chamomilla L.) и винова лоза (Vitis vinifera
L.), деца имају могућност да узгајају биљке, прате њихов раст и на крају окусе њихове
плодове. Сезонско цвеће повећава естетику овог простора, а одабиром луковица као
што су тулипани (Tulipa gesneriana L.) и једногодишњих врста као што је сунцокрет
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(Helianthus annus L.) могућа је употреба ових биљака и за резани цвет, чиме би се
оплеменио и унутрашњи простор објекта. У склопу овог сегмента налази се и клупа
за одмор ушушкана лавандом (Lavandula angustifolia Mill.) која гледа на простор за
игру деце у песку.

Слика 26. 3D приказ идејног решења ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара”:
Био-башта.
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4.4.1.5 Пешчаник
Пешчаник је сегмент ревитализоване површине намењен игри деце у песку (Слика
27). Оивчен је са свих страна дрвеним граничницима којe спречавају разношење овог
материјала по остатку дворишта. Окружен је са јужне стране дрвеном оградом и
виновом лозом (Vitis vinifera L.), а са северне сегментом сензорног пута и високим
смрчама (Picea glauca Moench), као и ниским перенама хосте (Hosta fortunei
'Remember me'). Директно је повезан дрвеним мостићима са сегментом био-баште и
игралиштем.

Слика 27. 3D приказ идејног решења ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара”:
Пешчаник
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4.4.1.6 Сензорни пут
Сензорни пут (Слика 28) налази се тик испод стабала смрче (Picea glauca Moench), у
близини објекта.

Слика 28. 3D приказ идејног решења ревитализације сегмента зелене површине вртића „Бубамара”:
Сензорни пут.

Осмишљен је као простор на којем деца могу да осете различите материјале ходајући
боса или током игре у хладу високог дрвећа. Кривудави пут у сенци високих четинара
оивчен је и сегментиран дрвеним граничницима и поплочан различитим материјалима
као што су песак, цигла, облуци, или испуњен земљом и маховином. Овај простор
окружен је разноврсним перенама – дневним љиљаном ( Hemerocallis lilioasphodelus
'Happy returns'), црвеном травом (Imperata cylindrica 'Rubra'), хостама (Hosta fortunei
'Remember me') и пампас травом (Cortaderia selloana 'Pumila').
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5. ЗАКЉУЧАК
Боравак деце на зеленим површинама неопходан је за њихов правилан психички и
физички развој, али доприноси и стварању еколошке свести од најранијег узраста
детета. Циљ овога рада јесте стварање основе за ревитализацију зелене површине
вртића „Бубамара” у Новом Саду, чиме би се побољшала функционалност овог
простора, али и безбедност деце. Током истраживања на терену, разговора са
корисницима ове површине и посматрања модела понашања деце на испитиваној
површини, утврђена је нефункционалност испитиваног простора којa, пре свега,
произилази из лошег одржавања зеленила, као и непланске садње различитих биљака.
Осим лошег одржавања зеленила, на нефункционалност ове зелене површине, у
погледу реализације одређених активности васпитача са децом, утиче и мањак
одговарајућег мобилијара, пре свега играла за децу, али и непланско коришћење
простора за децу различитих узраста.
На зеленој површини вртића „Бубамара” приметан је већи број јединки високог дрвећа
са укупно 27 врста, од тога 20 лишћарских и 7 четинарских, али и потпуно одсуство
једногодишњих и вишегодишњих цветних врста. Детаљном израдом биоеколошке
основе утврђен је одређен број јединки стабала високог дрвећа које је неадекватно
неговано и тиме представља опасност у смислу евентуалног наношења физичких
повреда корисницима површине или проузроковања штете на објекту. Такође,
утврђено је присуство отровних и алергених врста од којих поједине могу озбиљно
нашкодити здрављу деце у случају конзумације одређених биљних делова. Битно је
нагласити да се већи број јединки врсте златна киша (Laburnum angynoides L.) налази
у делу дворишта на којем бораве углавном деца јасленог узраста. Израдом
биоеколошке основе зелене површине вртића „Бубамара” предложене су мере за
санацију, уклањање или замену биљака на испитиваној површини, али и створени
услови за ревитализацију сегмента ове зелене површине на којој бораве деца јасленог
узраста.
Креирањем идејног плана за ревитализацију јасленог дела зелене површине вртића
„Бубамара” обезбеђује се боравак деце у функционалној и безбедној, природној
околини. Циљ овог простора, састављеног од различитих сегмената, јесте да
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васпитачима олакша креирање и реализацију планираних активности са децом, а
одабрани биљни материјал, као и мобилијар треба да подстакне дечији психички и
физички развој, стимулише њихова чула и приближи их природи.
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Прилог 7.1 Карта 3. Детаљан приказ постојећег стања зелене површине вртића „Бубамара“
Легенда
Лишћарско
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Четинарско
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Руже

R=1:1000

Мастер рад: „Ревитализација зелене површине вртића „Бубамара“ у Новом Саду“
Ментор: доц. др Емина Младеновић
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Висина до првих грана (m)

Прсни пречник стабла (cm)

Ширина крошње (m)

Оцена виталности

Оцена декоративности

Напомена

Фитопатолошка и ентомолошка
оштећења

Висина (m)

L

Prunus cerasifera Ehrh.

3.08

0.35

25.2

2.45

*

4

3

Прегуста садња, у сенци

2.

L

Prunus cerasifera Ehrh.

3.14

1.20

12.4

2.87

*

4

2

Прегуста садња, у сенци

3.

L

Prunus cerasifera Ehrh.

2.89

0.34

16.1

2.16

*

4

2

Прегуста садња, у сенци

4.

L

Malus sylvatica L.

2.18

0.28

21.2

1.92

5

3

5.

L

Malus sylvatica L.

1.91

0.11

20.0

2.34

5

3

6.

L

Malus sylvatica L.

2.49

0.26

19.4

2.82

4

3

Механичка оштећења

Четинар/Лишћар

1.

Врста (ботанички назив)

Катастарски број

Трулеж дебла и дебљих грана

7.2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА БИОЕКОЛОШКЕ ОСНОВЕ

*

Уклонити суве гране
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7.

L

Prunus cerasifera Ehrh.

16.44

4.94

85.2

6.20

**

***

1

1

Рак ране, уклонити суве гране

8.

L

Prunus cerasifera Ehrh.

20.10

8.28

62.5

4.45

*

**

1

1

Рак ране, уклонити суве гране

9.

L

Tilia tomentosa Moench.

5.55

1.89

46.1

3.64

5

5

Изузетно декоративна

10.

L

Juglans regia L.

26.95

6.74

120.4

12.6

4

5

Јако декоративна, орахова гриња (Eriophyes
tristiatus), уклонити суве гране

11.

L

Quercus robur L.

34.32

8.16

98.1

6.31

5

5

12.

L

Aesculus hippocastanum L.

24.46

4.62

101.8

5.92

5

5

13.

L

Robinia pseudoacacia L.

30.88

3.28

82.6

6.89

5

5

14.

L

Aesculus hippocastanum L.

26.18

3.82

84.6

6.24

*

4

5

Уклонити суве гране

15.

L

Cercis siliquastrum L.

12.53

6.15

76.7

5.16

*

4

5

Орезати због близине крова

16.

L

Catalpa bignonioides Walter

8.62

1.95

80.4

6.52

*

*

4

5

Уклонити суве гране, Zeuzera pyrina

17.

L

Catalpа bignoninoides Walter

9.54

2.12

90.3

5.82

***

**

3

4

Уклонити суве гране, Zeuzera pyrina

18.

L

Acer pseudoplatanus L.

16.24

4.92

76.2

4.70

5

5

19.

L

Acer pseudoplatanus L.

17.01

4.12

74.6

5.12

5

5

20.

L

Acer saccharinum L.

22.76

2.20

98.9

10.84

5

5

*

*

Јако декоративан
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21.

L

Robinia pseudoacacia L.

10.98

1.78

75.2

7.21

5

5

22.

L

Robinia pseudoacacia L.

11.24

1.95

68.4

8.35

5

5

23.

L

Robinia pseudoacacia L.

11.56

2.12

72.6

8.51

5

5

24.

L

Robinia pseudoacacia L.

12.64

2.31

70.0

7.80

5

5

25.

L

Robinia pseudoacacia L.

11.75

1.26

74.3

7.41

5

5

26.

L

Robinia pseudoacacia L.

6.82

1.25

64.6

1.43

***

2

1

Претходно јако орезана, заменити

27.

L

Acer pseudoplatanus L.

15.6

5.21

74.2

3.65

***

2

1

Претходно јако орезана, заменити

28.

L

Acer platanoides L.

14.9

2.15

76.8

8.24

5

5

29.

L

Celtis occidentalis L.

2.92

1.68

60,1

5.86

3

1

30.

L

Aesculus hippocastanum L.

11.82

2.01

94.3

7.92

5

5

31.

L

Aesculus hippocastanum L.

12.16

1.75

95.2

6.36

5

5

32.

L

Aesculus hippocastanum L.

10.65

1.68

97.4

6.78

5

5

33.

L

Acer saccharinum L.

25.86

2.51

108.2

10.63

5

5

34.

L

Betula pendula Roth

9.54

2.33

72.5

4.82

5

5

***

Претходно јако орезана, заменити

Јако декоративан
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35.

L

Celtis occidentalis L.

11.25

1.46

88.6

8.10

*

4

5

Уклонити суве гране

36.

L

Celtis occidentalis L.

12.48

1.84

96.4

7.24

**

4

5

Уклонити суве гране

37.

L

Celtis occidentalis L.

11.82

2.62

90.5

8.96

*

4

5

Уклонити суве гране

38.

L

Celtis australis L.

13.41

2.18

92.2

7.48

*

4

5

Уклонити суве гране

39.

L

Celtis australis L.

13.11

2.46

96.4

7.98

*

4

5

Уклонити суве гране

40.

L

Platanus x acerifolia Willd.

24.14

2.34

104.6

10.81

5

5

Јако декоративан

41.

L

Betula pendula Roth

12.30

3.16

69.5

3.91

**

3

5

Стабло искривљено, у сенци због Celtis
occidentalis

42.

L

Celtis occidentalis L.

11.12

2.10

128.2

8.36

*

4

5

Орезати због близине крова

43.

L

Celtis australis L.

10.45

2.10

130.5

8.45

*

4

5

Уклонити суве гране

44.

L

Tilia tomentosa Moench.

2.84

1.35

32.6

2.24

5

5

Млада садница

45.

L

Celtis australis L.

13.50

1.96

100.2

7.35

4

5

Уклонити суве гране

46.

L

Tilia tomentosa Moench.

2.45

1.21

21.5

2.44

5

5

47.

L

Tilia tomentosa Moench.

3.98

1.25

38.1

3.20

5

5

Уклонити избојке

48.

L

Tilia platyphyllos Scop.

10.26

4.89

76.4

6.56

5

5

Изузетно декоративна

**

Уклонити избојке
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49.

L

Tilia tomentosa Moench.

3.12

1.36

31.5

4.23

5

5

Уклонити избојке

50.

L

Tilia tomentosa Moench.

1.62

0.42

19.7

1.27

5

5

Млада садница, уклонити избојке

51.

L

Prunus cerasifera ‘Pisardii'

5.21

1.54

80.4

5.20

5

5

Уклонити избојке

52.

L

Prunus cerasifera ‘Pisardii'

4.88

1.60

68.5

4.81

4

5

Уклонити суве гране

53.

L

Qercus robur L.

18.25

4.20

86.7

9.50

5

5

54.

L

Acer saccharinum L.

26.45

2.68

164.6

16.61

5

5

55.

L

Tilia platyphyllos Scop.

7.84

2.15

86.3

5.25

5

5

56.

L

Laburnum anagyroides L.

3.42

1.55

35.2

3.19

*

4

5

57.

L

Laburnum anagyroides L.

3.88

1.26

40.4

2.24

*

4

5

58.

L

Laburnum anagyroides L.

4.21

0.87

20.6

2.58

**

3

5

Орезати суве гране, прегуста садња

59.

L

Laburnum anagyroides L.

3.46

0.65

20.8

3.12

*

3

5

Орезати суве гране, прегуста садња

60.

L

Laburnum anagyroides L.

3.17

1.10

21.6

2.87

*

3

5

Орезати суве гране, прегуста садња

61.

L

Laburnum anagyroides L.

3.89

0.46

26.5

2.41

*

2

5

Орезати суве гране, прегуста садња

62.

L

Laburnum anagyroides L.

4.06

0.64

28.1

1.80

**

3

5

Орезати суве гране, прегуста садња

**

Изузетно декоративна
Изузетно декоративна
Орезати суве гране
Орезати суве гране
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3

5

Орезати суве гране, прегуста садња

5

5

Јако декоративна

**

2

1

Млада садница, појачана дефолијација

2.80

*

3

1

Појачана дефолијација

31.8

1.27

***

2

1

Појачана дефолијација

1.85

62.31

3.87

2

3

Појачана дефолијација

1.96

1.62

40.2

1.45

1

1

Појачана дефолијација, стабло криво

Thuja occidentalis L.

0.95

0.19

21.4

0.96

4

2

Млада садница, појачана дефолијација

Č

Juniperus virginiana L.

1.34

0.60

18.61

0.64

3

1

Појачана дефолијација, скоро сува

72.

Č

Juniperus virginiana L.

1.96

0.9

23.4

1.26

5

5

Изузетно декоративан

73.

Č

Thuja occidentalis L.

5.48

0.12

39.80

3.12

*

3

4

Уклонити суве гране, прегуста садња

74.

Č

Thuja occidentalis L.

4.90

0.20

38.90

3.10

*

3

4

Уклонити суве гране, прегуста садња

75.

Č

Thuja occidentalis L.

5.16

0.26

41.60

2.98

*

3

4

Уклонити суве гране, прегуста садња

76.

Č

Thuja occidentalis L.

6.21

0.18

40.10

3.24

*

3

4

Уклонити суве гране, прегуста садња

63.

L

Laburnum anagyroides L.

3.51

0.80

30.2

2.26

64.

L

Robinia pseudoacacia L.

11.86

1.67

87.3

7.46

65.

Č

Thuja occidentalis L.

0.40

0.12

19.2

0.34

66.

Č

Pinus nigra Aiton

3.82

1.34

45.1

67.

Č

Pinus nigra Aiton

1.84

1.26

68.

Č

Pinus nigra Aiton

4.61

69.

Č

Pinus nigra Aiton

70.

Č

71.

*

**

***
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77.

Č

Thuja occidentalis L.

5.80

0.21

42.10

3.00

3

4

Уклонити суве гране, прегуста садња

78.

Č

Picea abies Karst.

3.30

0.31

68.40

2.11

5

5

Изузетно декоративан

79.

Č

Cedrus deodara Loudon

18.6

2.4

86.90

4.66

4

5

Уклонити суве гране, изузетно декоративан

80.

Č

Thuja occidentalis L.

0.84

0.16

18.20

0.65

5

5

81.

Č

Thuja occidentalis L.

0.64

0.12

16.8

0.46

*

4

4

Млада садница

82.

Č

Thuja occidentalis L.

1.76

0.08

21.5

0.85

**

2

1

Млада садница

83.

Č

Thuja occidentalis L.

1.89

0.11

26.8

1.40

***

2

1

Појачана дефолијација

84.

Č

Thuja occidentalis L.

1.74

0.14

20.6

0.72

****

3

1

Појачана дефолијација

85.

Č

Thuja occidentalis L.

1.84

0.17

22.4

1.60

***

3

1

Појачана дефолијација

86.

Č

Thuja occidentalis L.

1.79

0.14

24.6

1.32

***

2

1

Млада садница

87.

Č

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

3.45

1.2

50.6

2.45

*

4

5

Уклонити суве гране, криво стабло

88.

Č

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

4.80

1.14

57.3

2.64

*

4

5

Уклонити суве гране

89.

Č

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

3.94

1.30

49.4

2.11

*

4

5

Уклонити суве гране

90.

Č

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

2.6

1.24

16.5

1.44

*

4

5

Појачана дефолијација, криво стабло, закржљала

91.

Č

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

3.8

1.60

42.6

2.96

***

2

2

Уклонити суве гране

*

*
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92.

Č

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

4.5

1.37

56.8

2.87

*

4

5

Уклонити суве гране

93.

Č

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

4.1

1.56

42.5

3.10

*

4

3

Уклонити суве гране, криво стабло

94.

Č

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

4.6

1.64

40.0

3.45

*

4

5

Уклонити суве гране

95.

Č

Picea abies Karst.

1.90

1.60

32.1

0.90

***

2

1

Појачана дефолијација

96.

Č

Thuja occidentalis L.

2.98

1.2

41.2

2.10

***

2

1

Уклонити суве гране, криво стабло

97.

Č

Picea glauca Moench

4.89

1.52

64.5

3.84

*

5

5

Потпуно суво стабло

98.

Č

Picea glauca Moench

5.14

1.49

60.8

4.20

*

5

5

Уклонити суве гране

99.

Č

Picea glauca Moench

5.26

1.54

67.6

3.57

*

5

5

Уклонити суве гране

100.

Č

Picea abies Karst.

Потпуно суво стабло
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7.3. АНКЕТА
Наведена анкета подељена је васпитачима запосленим у вртићу „Бубамара”.

ANKETA
Ova anketa sporovodi se za potrebe izrade master rada na Poljoprivrednom fakultetu,
Univerziteta u Novom Sadu, iz oblasti revitalizacije zelenih površina. Anketa je anonimna
njeni rezultati biće upotrebljeni isključivo za izradu naučnog rada. Molimo Vas da iskreno
odgovorite na ponuđena pitanja markiranjem samo jednog od ponuđenih odgovora, ili
tekstualnim zapisom, ako je ponuđeno.
Autor ankete: Martina Zorić
e-mail: m.zoric@yahoo.com
1.

Pol:
a) Ženski
b) Muški

2.

Godine:
a) 19–29
b) 30–39
c) 40–49
d) 50–59
e) 60–69

3.

Uzrast dece sa kojom radite?
a) Mlađi jasleni
b) Stariji jasleni
c) Mlađi vaspitni
d) Srednji vaspitni
e) Stariji vaspitni
f) Predškolski
g) Mešoviti
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4.

Smatrate li da biljke imaju pozitivan uticaj na psiho-fizički razvoj dece?
a) Da
b) Ne
c) Nisam sigurna/siguran

5.

Smatrate li da je za pravilan psiho-fizički razvoj dece neophodan boravak na
otvorenom, odnosno u prirodi ili gradskim zelenim površinama?
a) Da
b) Ne
c) Nisam sigurna/siguran

6.

Po Vašem mišljenju, koliko bi vremena deca dnevno trebalo da borave na
otvorenom prostoru?
a) 30 min
b) 1–2 sata
c) 2–4 sata
d) Više od 4 sata

7.

Da li u toku rada sa decom posvećujete određeno vreme za upoznavanje biljaka?
a) Da
b) Ne

8.

Da li su deca zainteresovana za upoznavanje biljaka?
a) Da
b) Ne

9.

Da li ste upoznati sa otrovnim vrstama biljaka koje na decu mogu imati negativan
efekat? (trovanje, osip, dijareja, alergije, povrede...)
a) Da
b) Ne
c) Nisam sigurna/siguran

10. Da li smatrate da deca treba aktivno da učestvuju u uređenju i održavanju zelenih
površina vrtića kroz njima prilagođene aktivnosti?
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a) Da
b) Ne
c) Nisam sigurna/siguran

11. Da li biste bili voljni da organizujete aktivnosti dece koje bi podrazumevale
upoznavanje biljaka, njihov uzgoj i održavanje?
a) Da
b) Ne
c) Nisam sigurna/siguran
12. Ako je odgovor na prethodno pitanje pozitivan, molimo Vas napišite šta bi te
aktivnosti podrazumevale (npr. sadnju cveća, setvu povrća, berbu i konzumaciju
jestivih plodova, održavanje travnjaka, uređenje dvorišta sa roditeljima...)
Odgovor:

13. Smatrate li da su zelene površine vrtića „Bubamara” funkcionalne, odnosno da li
uslovi omogućavaju neometano ispunjavanje planiranih aktivnosti sa decom?
a) Da
b) Ne
c) Nisam sigurna/siguran
14. Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje negativan, molimo Vas da napišete
razlog, kao i predlog poboljšanja uslova (npr. nepohodno dodatno popločanje,
ukloniti suvo granje, ukloniti otrovne biljne vrste i sl.)
Odgovor:
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15. Da li smatrate da postojeći mobilijar zelenih površina vrtića „Bubamara” (klupe,
kante za otpad, elementi igrališta...) odgovara potrebama dece koja pohađaju ovu
ustanovu i zaposlenih u njoj?
a) Da
b) Ne
c) Nisam sigurna/siguran
16. Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje negativan, molimo Vas da date predloge
poboljšanja ovog prostora (npr. neophodne dodatne ljuljaške, klupe, kante za
otpatke i sl.)
Odgovor:

17. Smatrate li da je potrebno ograničiti prostore zelene površine za različite uzraste,
odnosno formirati jasleno igralište odvojeno zelenom barijerom od ostatka zelene
površine?
a) Da
b) Ne
c) Nisam sigurna/siguran

Najlepše Vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Ako imate dodatnih pitanja,
slobodno me kontaktirajte putem e-maila.
Srdačan pozdrav!
S poštovanjem,
Martina Zorić
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Прилог 7.4. Карта 4. Идејно решење плана ревитализације јасленог дела зелене површине вртића „Бубамара“ – приказ мобилијара и материјала
за поплочавање
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