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                                     УВОД 

 
 
 

Носиоци разних култура који су се још у VI миленијуму пре нове 
ере задржали у југоисточном Срему, на уздигнутим лесним терасама 
покрај реке Дунав, подигли су насеље под називом Таурунум, данас 
познатијем као Земун. 

 Историјски развој Земуна, је због свог веома повољног 
географског положаја, био испуњен ратовима и борбама које су се 
водиле зa превласт над њим. Освајали су га Келти, Хуни, Готи, 
Словени, Авари, Бугари, Византијци, Мађари... 

 Почетак значајнијег развоја Земуна као града везује се за 
аустријско-турских ратова крајем XVII.века. Најинтензивнији развој 
доживљава од 1717. године, када ово место постаје саставни део 
Аустрије а од 1876. Аустроугарске монархије. Град се веома брзо 
развијао тако да већ у 18. веку постаје веома значајно трговачко 
место. Временом, град добија статус слободног краљевског града. 

 Земун, некада град за себе, данас је једна од највећих и 
најлепших београдских општина  која се налази недалеко од ушћа 
Саве у Дунав, на десној обали Дунава. На његовом најистакнутијем 
делу, на брду, налази се Гардош, омиљено шеталиште Земунаца. 
Данас, Гардош представља  део Земуна који је целина за себе са 
својим културно-историјским наслеђем. 

 На Гардошу се налази Земунско гробље, које већ пуна два века 
служи као једино почивалиште становника овог дела града и једно од 
најстаријих гробаља на подручју Београда. Према поузданим старим 
плановима, гробље датира из средине XVIII.века. Тада на Гардошу 
постоји његов православни и католички део, а убрзо му се придружује 
и јеврејски. Већ средином XVIII.века функционишу сва три гробља, те 
се од тада па до данас тамо сахрањују припадници три конфесије, 
што свакако представља веома значајну одлику ове целине. 
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Основано изван одбрамбене линије трасиране у доба аустријске 
доминације, којој је 1841.године подигнут одбрамбени зид  од опеке, 
земунско гробље је до данас ограђено овим зидом из Гробљанске 
улице. Та ограда гробља има посебну вредност јер представља један 
од последњих очуваних делова градског бедема, којим је некад био 
окружен Земун. 
 
 
  

            

                          Слика 1. Поглед са Гардоша на град 
 
 
 

 Упркос дугом трајању и функционисању, Земунско гробље није 
претрпело веће трансформације. Природна лесна зараван, са 
раседима који чине једину границу између гробља основна су 
карактеристика овог простора који делује не само природно, већ и 
једноставно. Гробља појединих конфесија акцентована су просторно 
капелама и понеким монументалним надгробним или јавним 
споменицима. Једна од најистакнутијих и највећих породичних капела 
је капела Хариш, која је због своје архитектуре и сликарства, посебан 
споменик културе. Такође као једна од нејстаријих грађевина на 
гробљу је и јеврејска мртвачница.  
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Значајно је присуство надгробних споменика из разних периода, 
чији континуитет и бројност представљају редак преглед хронолошке, 
иконографске и стилске разноликости значајне за историју развоја 
овога града. Најстарији споменици на овоме гробљу су хоризонталне 
надгробне плоче, из прве половине XVIII.века, те се претпоставља да 
су овде пренете са старијег православног гробља. Њима се 
придружују и безорнаментални споменици на јеврејском гробљу. 

 Поред каменорезачких и ковачки занат је оставио неколико 
ремек дела у овом комплексу . Таква су остварења улазна капија 
католичког гробља, а посебно споменик са Христовим распећем у 
неоготском стилу, који по особености представља редак пример ове 
врсте на нашим просторима.  

 Јавни споменици подигнути у спомен палим борцима у Првом 
светском рату, налазе се на сваком од три гробља, а на јеврејском 
гробљу је још и споменик над раком великог броја жртава  страдалих 
током Другог светског рата у логору Сајмиште. Овим јавним 
споменицима придружују се и старији, споменици земунских 
корпорација, ватрогасаца, позоришних дружина и слично који 
одражавају друштвени живот града у прошлости. 

Бројни породични надгробници подигнути на почивалиштима 
земунских житеља, у малом, представљају занатску, привредну, 
просветну и културну прошлост града. Међу њима знамените 
личности из ове средине, које су постале славне у националној 
култури и друштвеном животу, имају посебно место. 

Због вредности које су се  током година таложиле на овом 
простору, Земунско гробље је проглашено за културно добро и 
споменик културе, а сам јеврејски део гробља, за најстарији културно-
исторујски споменик Земуна. Историју и постојање Земунског гробља 
овековечила је и наша позната списатељица Исидора Секулић, која је 
у једном ид својих најпознатијих дела "Хроника паланачког гробља", у 
романсираним целинама, уобличила казивања старог гробара о 
историји и судбинама многих земунских породица и познатих 
личности, које почивају на гробљу.  
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Подручје Јеврејског гробља поседује веома богату и разнолику 
дендрофлору, коју чине многобројне лишћарске, четинарске али и 
жбунасте врсте дрвећа. Дрвеће је углавном сконцентрисано око 
пешачких стаза у виду обостраних дрвореда, а такође представља и 
спољашњу границу гробља. 
 

 

                             Слика 2. Дрворед на Земунском гробљу 

 

 

   Као ређе заступљене врсте,  можемо навести следеће: 

 

1. Celtis occidentalis – амерички копривић 
2. Populis euroamericana – евроамеричка топола 
3. Chamaecyparis pisichera CV "squarosa" – пегави чемпрес 
4. Cedrus atlantica – атлански кедар 
5. Lonicera pileata – клобучассто пасје грожђе 
6. Syringa vulgaris - јоргован 
7. Pseudotsuga menziesii - дуглазија 
8. Picea pungens – бодљива смрча  
9. Cotoneaster horizontalis –хоризонтална дуњарица 
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Тренутно је у изради елаборат који се бави испитивањем 
здравственог стања дрвећа на Јеврејском гробљу, у чијој изради 
учествују професори ентомологије и фитопатологије Шумарског 
факултета у Београду.  

Задатак дипломског рада је приказ дендрофлоре Јеврејског  
гробља. Запажене врсте су сакупљене, детерминисане и описане. 
Прилог раду јесте хербар ових врста. Може се рећи да ово подручје 
поседује богат дендрофонд, знатне естетске вредности. При 
прикупљању података нису примећена никаква оболења, сем 
појединачних сувих стабала. 

У дипломском раду, такође, дат је и приказ природних услова, 
ширег подручја Земуна. 
Закључак рада треба да сугерише правце даљег озелењавања Јеврејског 
гробља, или у крајњем случају, очување већ постојеће стања.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1.    ПРИРОДНИ   УСЛОВИ 
 

 7



 
 Од природних услова у овом раду приказани су геогеафски 
положај, границе и површина Јеврејског гробља као и климатски и 
едафски услови који су карактеристични за подручје Земуна. 
 
 
 

1.1. ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ 
 

Недалеко од ушћа Саве у Дунав, на десној обали Дунава, 
простире се Земун, као део Београда. На његовом најистакнутијем 
делу, на брду, налази се Гардош, у чијем је саставу Јеврејско гробље. 
Већ и сама локација, на узвишици изнад града, упућује на старост 
гробља, лоцираног на традиционални начин.  

 За одржавање и очување зелених површина гробља задужена је 
Јеврејска општина Земун, ЈКП врши услуге сахрањивања. Поклоњени део 
гробља, парцела VI у надлежности је ЈКП.  
 
 
 

1.2. ГРАНИЦЕ И ПОВРШИНА 
 

Јеврејско гробље је омеђено улицама Сибињанин Јанка,  
улицом Цара Душана, католичким делом гробља и православним 
делом гробља. 

 Површина гробља пре Другог Светског рата износила је 0,477 
ha, а данас 0,400 ha, и то због уступања парцеле број VI, на 
коришћење, православном делу гробља. 
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1.3. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 
 
 

Климатски услови одређују основни карактер сваког поднебља. 
Од најзначајнијих климатских елемената у раду ће бити обрађени: 
температура ваздуха, падавине и ветар. 

Климатски елементи су променљиве вредности јер зависе од 
великог броја појава и процеса који се одвијају у атмосфери. Зато су 
веома значајне њихове средње и екстремне вредности у току године. 
 
 
 
 
         1.3.1. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 
 

Темпераратура ваздуха је врло значајан климатских елемент од 
кога зависе многи други климатски елементи, а самим тим и биљни 
покривач. За растење и развиће сваке биљне врсте неопходна је 
одређена минимална количина топлоте, а уколико она недостаје, 
основни физиолошки процеси се прекидају и настаје смрт датог 
организма.  

 За живот биљака у току вегетације веома важну улогу има 
појава позних пролећних и раних јесењих мразева. 
 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,1 1,5 6,1 12,2 17,1 20,5 22,8 21,8 18,4 12,7 7,5 1,9 
 
Апсолутна температура 

(ºC) 

Средња 
годишња 

температура 
(ºC) 

 
Амплитуда 

Максимум Минимум 

Апсолутна годишња 
амплитуда температура 

 

11,8° С 22,7° С 42,1° С - 25,5° С 67,6 °С 

Табела 1. Средње температуре ваздуха по месецима за Београд у 
(ºC) за период од 1961-1990.год. 

 
 
 

 9



Апсолутна минимална температура ваздуха забележена је у 
јануару и износила је – 25,5 °С. 

 Годишња амплитуда температуре, разлика између најтоплијег и 
најхладнијег месеца, износила је 22,1 ºC. 

Средње месечне температуре показују правилност у кретању са 
минимумом у јануару ( 0,1° С ), а максимумом у јулу ( 22,8° С ). 
 
 
 

 

    Слика 3. Средње годишње температуре ваздуха за Београд 
( 1961-1990) 
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КЛИМАТСКИ ПОКАЗАТЕЉ 

ДАТУМ ИЛИ БРОЈ 
ДАНА 

Просечно време појаве  првог мраза у јесен 13. XI 

Просечно време појаве последњег мраза у 
пролеће 

29. III 

Средњи број мразних дана годишње 70,7  дана 

Средњи број дана са ледом годишње 22,0  дана 

Средње трајање периода са t > 5 °C 
годишње 

266  дана 

Средњи број дана са t > 30 °C годишње 34,3  дана 

       Табела 2. Значајни климатски показатељи за Београд 
                                                ( 1961-1990) 
 
 

  

Зиме овог  подручја су по правилу оштре и променљиве. 
Највећа измерена разлика, између најтоплијег и најхладнијег дана 
достиже и до 16,7 °С, и измерена је у фебруару. Рани мразеви јављају 
се у новембру, а касни крајем марта, што не би требало да има 
негативне последице на вегетацију. 

 

На слици број 5. приказане су варијације средњих максималних 
и минималних температура за сваки месец ( обојени стубићи ), док 
танке линије дају опсег апсолутних максималних и минималних 
температура по месецима.Подаци су добијени на основу 
свакодневних мерења и обухватају период од тридесет година и то од 
1961 до 1990.год. 
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                                 Слика 4. Опсег температура 
                                                 ( 1961-1990) 

 
 
 
 

 Треба имати у виду да се температура ваздуха из године у 
годину мења са тенденцијом сталног пораста. Ово опште 
отопљавање у Београду има два узрока, и то : 

1. глобално отопљавање ( на Земљи ) 

2. пораст града ( урбанизација )и постојање топлотног острва 
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1.3.2. ПАДАВИНЕ 
 
 

 Падавине су такође један од најзначајнијих климатских 
елемената које су, с обзиром на атмосферске процесе и 
карактеристике рељефа , неправилно распоређене у времену и 
простору. Од количине падавина зависи пре свега живот на земљи, а 
самим тим и биљни покривач. 

  

Подручје Београда одликује се континенталним режимом 
падавина, то јест, са већим количинама падавина у топлијем период и 
мањим у хладнијем периоду године. 

 
 
 
 

I 
 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 
46 

 
41 

 
47 

 
50 

 
82 

 
91 

 
59 

 
61 

 
44 

 
59 

 
54 

 
55 

  Табела 3. Вредност средњих месечних падавина изражене у mm.  
( 1961-1990) 

 

 
 

Подаци из табеле показују да је минимум падавина у фебруару 
и септембру, а максимум у мају и јуну.Укупна сума падавина у току 
године износи 691 mm, од које у току периода вегетације ( од марта до 
септембра ) падне 434 mm, што износи 60 % од њене укупне годишње 
вредности. 
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 Иако се Београд налази доста дубоко у континенту, у њему се 
запажају и неке карактеристике маритимног типа, што условљава да у 
годишњем току падавина има два максимума и два минимума. 

Максималне вредности постиже у периоду мај-јун и периоду 
месеца новембра, а минималне вредности у периоду јануар-фебруар 
и периоду месеца августа. Ови подаци су графички приказани на 
следећој слици. 
 

 
             Слика 5. Годишњи ход просечних количина падавина 
                                                     ( 1961-1990) 

Кише лети најчешће падају у поподневним часовима и то 
обично у периоду од 16h до 21h, а у пролеће у периоду од 15h до 17h. 

Падавине у виду града најчешће се јављају у мају и јуну, али се 
могу јавити и у периоду од априла до септамбра. 

Појава снежног покривача карактеристична је за период од 
новембра до марта, а понекад и у априлу и октобру.Снежни покривач 
је веома променљив за подручје Београда, и то како у погледу висине 
тако и дужине трајања. Висина снежног покривача варира од 5 до 
70cm, а дужина трајања му је од 2 до 60 дана. 
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Слика 6. Средње годишње количине падавина за Београд 

( 1961-1990. год.) 
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1.3.3. ВЕТАР 
 

Ветар је веома значајан климатски елемент, па се често сматра 
климатским фактором који је од великог значаја за једно подручје. 
Промене изазване под утицајем ветра огледају се углавном у промени 
температуре ваздуха, падавина и влажности ваздуха, неког подручја. 

За Београд је карактеристична појава два ветра, која се по 
правилу јављају у различито доба године, а то су кошава и западни 
ветар. 

Кошава је југоисточни ветар који дува углавном у јесен, зими и у 
рано пролеће. Дува већином при површини, до висине од једног 
километара, и то у снажним налетима и на махове. Кошава је јак и 
хладан ветар који доноси хладно и суво време. Дува са јаким ударима 
и достиже брзину од 18-40 km/h. Нарочито је непогодан у 
вегетационом периоду када интензивно доводи до исушивања 
земљишта. 

Западни - северозападни ветар,познатији као горњак, претежно 
се јавља лети. По јачини је знатно слабији од кошаве, али такође 
доводи до исушивања земљишта. 
 
 
 
 
N NN 
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W 
S 
W

WS 
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W WN 
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24,6 30,4 18,7 31,2 28,2 35,9 29,6 24,3 25,8 22,4 24 24,5 29 31,6 28,4 25,7
 
                  Табела 4. Средњи годишњи максимални удари ветра у m/s 

( 1961-1990. год.) 
 
 

 Из табеле 4. се види , да су максимални удари ветра из 
источног и југоисточног смера ( 35,9 m/s ), а минимални удари ветра 
су из јужног и југозападног смера ( 22,4 m/s ). 
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Слика 7. Средње годишње руже ветрова 
( 1961-1990. год.) 

 
  
 

Честина ветрова по смеровима, такозвана ружа ветрова, има 
облик који је карактеристичан за цело кошавско подручје, где 
доминирају два смера, југоисток и запад-северозапад. 
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1.3.4. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛИМЕ 
 
 
 

 Подручје Београда се одликује умерено-континенталном 
климом са мање или више израженим локалним карактером. Подручје 
је под утицајем Средоземног мора и Атланског океана, али и под 
утицајем хладног континенталног ваздуха из северних и 
североисточних делова Европе. 

  

 

Опште карактеристике климе Београда су: 
 

• средња годишња температура у три летња месеца је већа од 
20°С, 

• средње годишње трајање периода без мраза је од 180 до 215 
дана, 

• годишње трајање сунчевог сјаја је од 2000 до 2100 часова,  

• број дана са максималном температуром ваздуха преко 30 °С  је 
од 30 до 40, 

• средња количина падавина износи 691 mm,  највеће количине 
падавина се јављају у пролеће и лето, док  се најмање јављају у 
току зиме, 

• значајна карактеристика овог подручја је чест продор хладног, 
сувог и јаког ветра са југоистока и истока ,познатог као кошава. 
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Слика 8. Топоклиматске зоне и карактеристични параметри 

( 1961-1990. год.) 
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     1.4. ЕДАФСКИ  УСЛОВИ 

 
 

Од едафских услова, у раду су приказани геолошка подлога и 
земљиште Београда, са посебним пажњом на земљиште које 
доминира у Земуну. 
 
 
 
 
 1.4.1. ГЕОЛОШКА  ПОДЛОГА 
  

  

Геолошку подлогу дела Земуна, на коме се налази Земунско 
гробље , чини лес и налази се на самој граници двеју геолошких 
подлога, и то леса и алувијума. 

 Лесом називамо везане или слабо везане  стене које су настале 
цементовањем еолског-алевритског материјала. Лес најчешће настаје 
у степским пространствима и уопште на подручјима који се одликују  
ниском вегетацијом. Прашина која је ношена ветром, облаже биљке 
које временом иструну тако да стене имају цевасту структуру. 

По саставу може бити веома  разнолик и хетероген. Боје је 
смеђе, ломи се под прстима, оцедит је и порозан, те кроз њега вода, 
због цевасте структуре, лако отиче. 

Дуготрајним испирањем трансформише се у лесну иловачу. 
Примењује се за градњу опеке. Лес се простире у Војводини, Мачви, 
Банату и околини Београда. 

Алувијум је карактеристична геолошка подлога за обале река. 
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Слика 9. Геолошка карта подручја Београда 
( 1961-1990. год.) 
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1.4.2.  ЗЕМЉИШТЕ 
 
 

 

Површину Земунског гробља карактерише антропогено 
замљиште, које преовладава у урбаним срединама. Ово земљиште је 
променљивог састава и настало утицајем човека. 

Спада у ред аутоморфних земљишта са профилом P-C. 
Разликујемо три типа овог земљишта: 

1. риголна ( ригосол ) 

2. вртна ( хортисол ) 

3. тла депонија ( депосол ). 

Поред аутоморфних постоје још и хидроморфна антропогена 
земљишта ( допунски влажена ), профила P-G ( глејни хоризонт). 
Типови ових земљишта су: 

1. риголно-тресетно 

2. тла рижишта 

3. хидро-мелиорирана. 

На Земунском гробљу заступљено је аутоморфно, вртно 
земљиште- хортисол. 
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          2. ПРЕГЛЕД ДЕНДРОФЛОРЕ ЈЕВРЕЈСКОГ  
                                        ГРОБЉА 
 
 

У овом поглављу дат је преглед и кратак опис дрвенастих врста 
забележених на Јеврејском гробљу као и табеларни приказ, са 
оценом њихове учесталости и виталности. 
 

 
 
2.1 СИСТЕМАТСКА ПРИПАДНОСТ И ОПИС  
                                   ВРСТА 
 
 

 
 
 
ФАМ: PINАCEAE 
РОД: PICEA 
ВРСТА: Picea pungens – Бодљива смрча 
 
 

Распрострањена је у централним и јужним деловима 
Стеновитих планина у САД. Јавља се на надморским висинама од 
2000-3000 метара . У висину расте и до 30 метара. Има густу, широку 
и пирамидалну крошњу а гране су јој хоризонтално отклоњене и 
формирају пршљенове. Од свих врста овога рода, ова врста најбоље 
подноси градске услове. 

На Јеврејском гробљу постоји један примерак ове врсте и добре 
је виталности. 
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Слика 10. Стабло бодљиве смрче 

 
 
РОД: CEDRUS 
ВРСТА: Cedrus atlantica (C.libani) – Атласки кедар 
 
 

 Ареал му је на планини  Атлас и Риф, у северозападној Африци  
(Алжир и Мароко). У својој домовини достиже висину од око 40 метара 
а пречник дебла може бити и до 2 метара. Добро подноси климатске 
екстреме па је због тога један од најчешће узгајаних кедрова на 
нашем подручју. Ипак, при јаким хладноћама, четине му привремено 
опадају. Расте брзо па је код нас једна од врста које се често гаје. 

 На Јеврејском гробљу постоји само један примерак ове врстe  
добре виталности.  
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Слика 11. Стабло атласког кедра 

 
 
 
  
РОД: PSEUDOTSUGA 
ВРСТА: Pseudotsuga menziesii (P.douglasii)- Дуглазија 

                                             

Ареал јој је на западу Северне Америке, од Северног Мексика до 
Британске Колумбије и од пацифичких обала до високо планинских 
региона Стеновитих планина. Јавља се на висини од 800 метара, на 
северу свог ареала, до 3000 метара, на југу. У висину израсте до 100 
метара са пречником до 4 метра. Изражена су три варијетета: 
var.viridis, var.caesia i var.glauca. Због веома повољних узгојних 
особина као и њене декоративности var. viridis (зелена дуглазија), је 
једна од најчешћих четинарских врста код нас. 

 На Јеврејском гробљу постоји само један примерак ове врсте и 
добре је виталности.                                                                   
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РОД: JUNIPERUS 
ВРСТА: Juniperus horizontalis – Пузава клека  
 
 
 

 Природно  је распрострањена у Северној Америци. Једна је од 
унешених врста код нас. То је жбунаста врста која се одликује растом 
који иде уз само тло. Има карактеристичну сребрно-плаву боју. Веома 
је погодна врста за садњу у жардињерама. Код нас је често гајена 
врста у парковима и има декоративна својства. 

 На Јеврејском гробљу је веома распрострањена и заједно са 
врстом Juniperus chinensis образује веома густо жбуње. Доброг је 
виталног стања. 
 
 
 
 
 
ВРСТА: Juniperus chinensis – Кинеска клека 
 
 
 

 Природно распрострањење јој је источна Азија. Код нас је 
унешена врста. То је жбунаста врста висине до 1 метра и ширине до 3 
метра, некада и шире. Гране су јој широко лучно повијене као и сами 
врхови. Млади избојци су жути, а крајем вегетације потамне. Често 
гајена врста у нашим парковима. 

 На Јеврејском гробљу је веома распрострањена и образује 
веома густо жбуње добре виталности. 
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РОД: CHAMAECYPARIS 
ВРСТА: Chamaecyparis pisifera CV "squarosa"- Пегави чемпрес 
 
 
 

 Дрво високо 25 до 30 метара са пирамидалном крошњом. Кора 
се љуспа у танким тракама. Равне љуспе носе мале, неупадљиве 
утонуле смоласте жлездице. Растрљане љуспе су слабог мириса.  
Семе је са смолним жлездицама. Расте у Јапану на висинама од 400 
до 1100 метара надморске висине и то на влажном земљишту. 
Прилично је чест по засадима, са бројним декоративним формама. 
Код нас долази у обзир једино на малим надморским висинама. 

 На подручју Јеврејског гробља забележено је само једно стабло 
ове врсте и добре је виталности. 
 

 
Слика 12. Стабло пегавог чемпреса 
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ФАМ: CUPRESSACEAE 
ПОД ФАМ: THUJOIDEAE 
РОД: THUJA 
ВРСТА: Thuja orientalis (Biota orientalis) – Источна туја 
 
 

 Ареал јој је источна Азија и северна и западна Кина, Манџурија 
и Кореја. У Европу је донешена још 1752.године, где се масовно и 
успешно користи у декоративне сврхе. У висину расте до 10 метара, 
често са више стабала од земље и гранама усмереним на горе, то 
јест, разгранатим у вертикалној равни. Образује уску или широко 
јајасту крошњу. Расте споро и добро подноси засену и сушу. 

 На Јеврејском гробљу постоји велики број стабала ове врсте 
добре виталности. 
 
 
 
ФАМ: ULMACEAE 
ВРСТА: Celtis occidentalis – Амерички копривић 

 

 Ареал му је Северна Америка, од Квебека на југу до Северне 
Каролине, Алабаме и Канзаса. Листопадно дрво висико до 35 метара, 
јајасте и широке крошње. Честа врста на зеленим површинама, 
нарочито наших градова који су под утицајем јаке континенталне 
климе. Добро подноси јаку сушу и негативне утицаје градског климата. 
Отпоран је на ниске тампературе које достижу вредност и до -20º С. 
Масовно је коришћен као алејно дрво, што сведоче веома живописне 
и још виталне старе алеје у неким војвођанским градовима. 

 На подручју Јеврејског гробља забележен је знатан број стабала 
ове врсте и добре су виталности.  
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ФАМ: MORACEAE 
ВРСТА: Broussonetia papyrifera - Дудовац 
 
 
 

 Распрострањен је у Кини и Јапану. Листопадно дрво које 
достиже висину до 16 метара и пречник стабла до 40 центиметара. 
Крошња му је правилна и густа. С обзиром на његову отпорност, може 
се узгајати само у крајевима са топлијом климом. Код нас се често 
узгаја као украсна врста. Добро подноси сушу а у погледу врсте и 
квалитета земљишта није много избирљив. 

 На Јеврејском гробљу ова врста је врло честа и добре је 
виталности. 
 
 
 

 
Слика 13. Стабло дудовца 
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ФАМ: BETULACEAE 
РОД: BETULA 
ВРСТА: Betula pendula ( B.verrucosa ) – Бреза 
 

Аутохтона је врста код нас, где захвата јужну границу свог, 
иначе пространог ареала, који се протеже од севера Шпаније, 
Сицилије, Родопа и Кавказа до Скандинавије и иде далеко на исток, 
од севера Азије до Јапанског мора. Једна је од најиздржљивијих 
врста према ниским температурама. Пионирска је врста. Стабло 
брезе је карактеристично по белој боји коре која се хоризонтално, 
танко љушти и по витком деблу које се пружа готово до врха ретке 
крошње. Веома је цењена декоративна врста. 

 На проучаваној површини забележено је неколико стабала ове 
врсте, добре виталности. 
 
 
 
ФАМ: JUGLANDACEAE 
РОД: JUGLANS 
ВРСТА: Juglans regia – Орах 
 
 

Распрострањен је од Балканског полуострва преко Ирана, 
Авганистана, Средње Азије, Хималаја, Кине и Кореје. Успешно се гаји 
у многим земљама Европе, на северу све до Енглеске и 
Скандинавије. Листопадно је дрво висине до 30 метара и пречником 
до 2 метра. Поседује доста ретку, овално широку или округласту 
крошњу. У погледу земљишта има велике захтеве и обично тражи 
дубока и влажна земљишта са кречњачком подлогом. Плодови су му 
јестиви. 

 На подручју гробља се налази неколико стабала ове врсте 
добре виталности.   
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Слика 14. Стабло ораха 

 

 

ФАМ: SALICACEAE 
ВРСТА: Populix euramericana- Евро-америчка топола 
 
 
 

  Листопадно дрво висине од 20 до 30 метара. Листови су 
наизменични и јајасти са клинасто суженим врхом. Настала је 
укрштањем црне  (европске) тополе са северноамеричким тополама. 
У погледу квалитета земљишта није избирљива. Подноси ниске 
температуре и отпорна је на прашину и отровне гасове. Има 
многоструку примену при озелењавању градова.  

На Јеврејском гробљу је забележено неколико примерака ове 
врсте, добре виталности. 
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ФАМ: BUXACEAE 
ВРСТА: Buxus sempervirens – Шимшир, зеленика 
 
 

Ареал ове врсте је јужна Европа, западна Азија и северна 
Африка. Код нас је алохтона и веома честа врста у културама. То је 
зимзелени густо разгранати грм, око 1 метар висок, или мање дрво 
које достиже висину до 15 метара и пречник стабла од 1,5 метра. 
Претежно се јавља на висини до 1200 метара али се на неким 
планинама пење и до 1600 метара надморске висине. Највише је 
заступљен у црноборовим и белограбовим заједницама, у заједници 
са питомим кестеном, буквом и другим врстама. Обично се јавља у 
виду шибљака. 

 На гробљу је забележен велики број стабала наведене врсте, 
како у виду дрвећа мање висине тако и у виду жбуња и добре је 
виталности.  
 
 
ФАМ: ROSACEAE 
ПОД ФАМ: POMOIDEAE 
РОД: COTONEASTER 
ВРСТА: Cotoneaster horizontalis – Хоризонтална дуњарица 
 
 
 

 Распрострањена је у западној Кини и на Хималајима. Дуњарица 
је полузимзелени, до 40 центиметара висок, полегли грмић, 
хоризонтално отклоњених грана које су дворедне у једној равни. Као 
такав, погодан је за садњу у жардињерама, на нагнутим теренима и за 
формирање бордура. Од свих врста дуњарица она је најчешћа у 
нашим парковима. Плодови су јој корално црвене боје, округли и 
веома бројни. Задржавају се у току већег дела зиме, па због тих и 
других особина спада у ред најлепших ниских грмова. 

 На гробљу је забележен само један примерак овог полеглог 
грма и доброг је здравственог стања. 
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Слика 15. Хоризонтална дуњарица 

 
 
ФАМ: ROSACEAE 
ВРСТА: Prunus cerasifera ( P.pissardii ) - Џанарика 
 
 

Ареал јој је Балканско полуострво, западна Азија и Кавказ. 
Листопадно дрво високо до 8 метара, или грм, чије дебло има 
црвенкасту избраздану кору. Листови су наизменични, елиптично 
јајасти, на врху зашиљени, при основи заобљени или широко 
клинасти а по рубу тестерасти. Доста је скромних захтева у погледу 
квалитета земљишта али ипак најбољу виталност показује на средње 
глиновитом, богатом и свежем, добро дренираном земљишту. 
Отпорна је на сушу и добро подноси ниске температуре као и градске 
услове.  

Подручје Јеврејског гробља поседује неколико примерака ове 
врсте, добре виталности.  
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ФАМ: ROSACEAE 
ВРСТА: Prunus avium ( Cerasus avium ) - Трешња  
 
 
 

 Распрострањен је у Европи, Малој Азији, Криму, Кавказу и 
Ирану. Листопадно дрво од 15 до 20 метара високо, чије дебло може 
имати пречник и преко 50 центиметара. Најбоље расте на богатом, 
неутралном земљишту умерене влажности, али није ретка и на 
сунчаним падинама на сувљем земљишту. Појединачна стабла се 
могу јавити и на 1700 метара надморске висине. У воћарству се узгаја 
велики број сорти ове врсте. 

 На Јеврејском гробљу је забележено само једно стабло ове 
врсте и доброг је здравственог стања. 
 
 
 
 
 
ФАМ: ROSACEAE 
ВРСТА: Prunus domestica- Шљива 
 
 

Шљива је дрво из фамилије ружа. Постоје многобројне сорте 
домаће шљиве. Већину сорти човек користи у исхрани у виду воћа, а 
понеке се користе и због дрвета. Велике површине шљивика могу се 
видети у Западној Србији и Шумадији.  

На подручју Јеврејског гробља забележено је само једно стабло 
ове врсте и доброг је здравственог стања.  
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ФАМ:  ROSACEAE  
ВРСТА: Rosa silvestris (R.arvensis;R.repens)- Ружа дивља, пољска 
 
 
 

 Ареал јој је Европа. Листопадни грм, до 1,5 метара висине, са 
полеглим или наслоњеним, дугим и витким  гранама, које на себи 
имају криве бодље. Листови су јој непарно перасти, дуги и имају од 5 
до 7 листића који су елиптичнојајасти, широко тестерасти, обично 
голи, на лицу тамнозалени, на наличју светлији и ситно длакави. 
Цветови су појединачни или су у облику цвасти са слабим мирисом 
или без. 

 На Јеврејском гробљу је забележен већи број примерака ове 
врсте, добре виталности.  
 
 
 
 
 
ФАМ: ROSACEAE 
ВРСТА: Rosa domestica – Ружа, домаћа            
 
 

 Ружа је жбунаста биљка која расте у природи на врло широком 
пространству северне земљине полулопте у различитим климатским 
условима. То је врста која може да достигне висину и до 2 метра а 
неке се гаје и у облику дрвета. Данас се узгаја неколико хиљада врсти 
ружа. Листови су јој перасти, на лицу тамно зелени и  голи  а на 
наличју светлији, трепавичасто и једноструко назубљени. Првобитна 
боја ружиног цвета била је ружичаста али данас постоји велики број 
различитих боја. Поједине сорте су врло пријатног мириса. 

  На Јеврејском гробљу постоји велики број примерака ове врсте 
и углавном су добре виталности.                                       
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ФАМ: ROSACEAE 
ВРСТА: Rubus fruticosus ( R.macrostemon) – Купина 
 
 

 Ареал јој је средња и јужна Европа и Либан. Купина је око 1 до 2 
метра висок жбун, чији су избојци веома дуги и при врху савијени и 
покривени бројним, на доле савијеним, бодљама. Листови су на лицу 
тамнозелени а на наличју кудраво бело длакави, који дуго у зиму 
остају зелени. Обично насељава шикаре, рубове шума и слична 
станишта, како на кречњачкој тако и на силикатној подлози. Плод јој је 
коштуничав, збирни и јестив је. 

 На подручју гробља купина се јавља на само једном локалитету 
и добре је виталности. 
 
 
 
 
 
ФАМ: ACERACEAE 
РОД: ACER 
ВРСТА: Acer negundo (Negundo fraxinifolia)- Пајавац , јасенолики                 
                                                                                           јавор 
 

Ова врста спада у егзоте и пореклом је из  Северне Америке, и 
расте од Канаде до Мексика. Листопадно дрво које у оквиру свог 
ареала достигне висину до 25 метара. Има изразито дебло и широку 
гранату крошњу. Расте на различитим земљиштима али најбољу 
виталност показује на влажним песковитим, добро пропусним 
алувијалним земљиштима. Иако спада у врсте које добро подносе 
услове градског климата, трпи оштећења од отровних гасова, али се 
брзо опоравља. 

 На подручју Јеврејског гробља забележено је неколико стабала 
ове врсте, добре виталности.   
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ФАМ: HIPPOCASTANACEAE 
РОД: AESCULUS 
ВРСТА: Aesculus hippocastanum – Дивљи кестен 
 
 
 

 Ендем јужног дела Балканског полуострва и расте у Бугарској, 
Македонији и Грчкој. Код нас је аутохтона врста која спада у средње 
високе лишћаре са висином до 30 метара. Има широку, јајасто-
округлу, ретко гранату али лиснату крошњу. Лист је сложен, прстасто 
дељен, са обрнуто јајастим листићима дугим од 8 до 20 центиметара. 
Цвета обично у мају и то одмах после листања. Тражи хумусно и 
дубоко, хранљиво земљиште. Спада у врсте којима не одговара 
екстремна сувоћа или влага али је зато неосетљив на мразеве. Једна 
је од најлепших аутохтоних врста Европе и веома омиљен за 
дрвореде у парковима. 

 На Јеврејском гробљу забележена су три  примерка ове врсте и 
добре су виталности.  
 
 
 
 
ФАМ: SAXIFRAGACEAE 
ВРСТА: Ribes sanguineum – Црвена рибизла 
 
 
 

 Распрострањена је у Северној Америци, од Британске 
Колумбије до северозападне Калифорније. Листопадни грм висине 2 
до 3 метра. Младе гранчице су црвенкасте, длакаве и ароматичне. 
Најбољу виталност показује на богатом и довољно влажном 
земљишту, на отвореним и сунчаним положајима, али и у полусенци. 
Отпорна је на сушу  и добро подноси негативне утицаје градског 
климата. Узгаја се појединачно, у групама или у живим оградама. 

На подручју Јеврејског гробља, црвена рибизла је забележена 
на неколико локалитета и доврог је здравственог стања. 
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Слика 16. Стабло киселог дрвета 

 
 
 
ФАМ: SIMAROUBACEAE 
РОД: AILANTNUS 
ВРСТА: Ailantnus glandulosa ( A.altissima )- Кисело дрво, пајасен 
                                                                                                 

Листопадно дрво које потиче из доста сушних крајева Кине и 
Кореје. Достиже висину од 20 до 30 метара. Има округласту и ретку 
крошњу а дебело и снажно дебло. Успева на сваком земљишту и  
честа је врста код нас. Отпоран је према јаком ветру, дуготрајној 
суши, ниским температурама и према загађеном ваздуху. С обзиром 
на његов брзи раст и способност ширења на сваком земљишту као и 
на његов широк коренов систем, служи за учвршћивање терена који су 
угрожени ерозијом и бујицама.  

 На проучаваном подручју забележен је велики број  примерака 
ове врсте,  доброг виталног стања. 
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ФАМ: CORNACEAE 
ВРСТА: Cornus sanguinea (Thelycgrania sanguinea) – Свибовина,  
                                                                                                 свиб 
 

Ареал му је средња и јужна Европа као и западна Азија. 
Листопадни грм око 3 до 5 метара висок са шиболиким дугим гранама. 
Има значај као декоративна врста. У хортикултури се често примењују 
различите егзотичне врсте овог рода, са веома добрим узгојним и 
естетским својствима. Најчешће расте на свежим земљиштима 
низина, у различитим типовима храстових шума мезофилног 
карактера а најбоље успева на растреситом, богатом, свежем 
земљишту. Расте у висину до преко 1000 метара. 

 На Јеврејском гробљу је честа врста и доброг је здравственог 
стања. 
 

 
Слика 17. Стабло свибовине 
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ФАМ: ARALIACEAE 
ВРСТА: Hedera helix – Бршљен 

Ареал ове врсте је средња и јужна Европа, Крим, Кавказ и 
северна Африка. Бршљен је зимзелена пењачица или пузавица. 
Пењући се уз стабло достиже висину и до 30 метара и дебљину до 20 
центиметара. При пењању причвршћује се адвентивним кореном за 
подлогу или пуже по самој подлози. Листови су му кожасти, на лицу 
тамно зелени и сјајни а на наличју светло зелени. Подноси јаку засену 
али и пуно сунчево светло. Доживи дубоку старост од неколико 
стотина година и има веома спор раст. Као изванредна декоративна 
врста се много примењује, нарочито при озелењавању зидова, стена 
као и гробова. 

 На Јеврејском гробљу је јако распрострањена. На појединим 
стаблима је у тој мери заступљена да прекрива читаву крошњу. Добре 
је виталности. 
                                                                                                                       

 
Слика 18. Бршљен 
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ФАМ: CAESALPINACEAE 
ВРСТА: Gleditsia triacanthos – Гледичија, трновац 
 
 
 

Распрострањена је у Северној Америци. То је листопадно дрво 
до 45 метара високо. На избојцима су развијени дуги, јаки, 
тамносмеђи, готово црвени трнови по чему је и добила име 
(triacanthos). За добар узгој треба јој обезбедити дубока, плодна и 
свежа земљишта и то на местима са пуно светла. Код нас је честа у 
вртовима и парковима. Узгаја се већином појединачно  или у 
дрворедима. Посебно је цењена за живе ограде, због јаких трнова, 
лаганог узгоја и способности орезивања. 

 Веома је распрострањена врста на гробљу и доброг је 
здравственог стања. 
 
 
 
ФАМ: CAPRIFOLIACEAE 
ВРСТА: Lonicera pileatа - Клобучаста козокрвина 
 
 

          Ареал јој је средња и западна Кина. То је зимзелени, широко 
разгранати, ниски грм висине око 50 центиметара. Гране су му танке и 
ситно длакаве а листови насупротни и дворедни. За добар и успешан 
узгој треба му осигурати хранљиву и добро пропусну вртну земљу, 
иако у том погледу није избирљив. Расте доста брзо па брзо покрива 
подлогу на којој се налази. Добро подноси хладноћу и загађен ваздух. 
Може се узгајати на светлим местима али и у полусенци. Користи се 
за бордуре, за покривање земљишта, декорацију мањих зидова, на 
камењарима. Добро подноси орезивање. 

На Јеврејском гробљу је ова врста слабо заступљена, а добре је 
виталности.     
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Слика 19. Петолисна лозица 
 

 
ФАМ: VITACEAE 
ВРСТА: Parthenocissus quinquefolia – Петолисна лозица 

Распрострањена је у северним деловима САД и источној 
Канади. То је листопадна лијана која може достићи висину и до 35 
метара. Гранчице су јој дуге, црвенкасте, пењу се уз било коју подлогу 
уз помоћ витица које имају од 5 до 8 огранака, од којих се неки 
завршавају плочастим хватаљкама (пијавкама) које се чврсто 
пријубљују уз подлогу. Успева на различитом вртом земљишту, али 
најбоље на дубоком, довољно влажном и дренираном. Осим 
изузетних орнаменталних својстава, код ове врсте се посебно цени 
њена способност брзог и густог обрастања различитих вертикалних 
подлога. 

 На  гробљу је у знатној мери заступљена и добре је виталности.                                  
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Слика 20. Багремов подмладак 

 
 
ФАМ: FABACEAE 
ВРСТА: Robinia pseudoacacia – Багрем 
 

 

Распрострањен је у Северној Америци и то у Пенсилванији и на 
Апачким планинама, до северне Џорџије, јужног Илиноиса, 
југозападне Индијане и Арканзаса. Још 1601. године унешен је у 
Европу и то у Француској, па се у многим земљама потпуно удомаћио. 
У нашој земљи га има у свим крајевима. Веома је скроман у погледу 
квалитета земљишта па се често употребљава за пошумљавање 
голих терена, бујичних подручја и пескова.  

На Јеврејском гробљу је у знатној мери заступљен и доброг је 
здравственог стања. 
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ФАМ: SAMBUCACEAE 
ВРСТА: Sambucus nigra – Црна зова 
 
 

Расте у Европи, Малој Азији, Кавказу, западном Сибиру и 
северним деловима Афике. Листопадни грм или ниско дрво које у 
повољним приликама достигне висину од око 8 метара и пречник око 
50 центиметара. Има заобљену, јајолику, често тањирасту и доста 
ретку крошњу. Листови су непарно перасти, наспрамни, са 5-7 
листића. Плод јој је сакупљен у богату и широку, висећу плодну гроњу 
и јестив је.  

На подручју Јеврејског гробља постоји само неколико стабала 
ове врсте и добре су виталности.   
 
 
 
 
ФАМ: OLEACEAE 
ВРСТА: Syringa vulgaris – Јоргован, обични 
 
 

Листопадни грм висок од 3 до 6 метара, усправних и танких 
шиболиких грана. Листови су јајасто ланцеласти, једноставни, голи, 
полукожасти, на врху постепено заобљени. Треба га садити на 
отвореним и сунчаним стаништима, где показује најбољу виталност. 
Добро подноси ниске температуре и загађени ваздух. Углавном се 
користи као резано цвеће.  

На гробљу се јоргован налази на неколико локалитета и доброг 
је здравственог стања. 
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2.2 ТАБЕЛАРНИ  ПРЕГЛЕД  ДРВЕНАСТИХ                
ВРСТА  НА  ЈЕВРЕЈСКОМ  ГРОБЉУ 

У табели су дати: животни облик, заступљеност и виталност 
забележених врста дрвећа и жбуња на Јеврејском гробљу. 
 
 

Виталност Редни 
број 

Врста дрвећа Број 
стране

Животни 
облик 

Заступљеност
Слаба Добра 

1. Acer negundo 36 Дрво  Заступљена  * 
2. Aesculus 

hippocastanum 
37 Дрво  

Заступљена 
 * 

3. Ailantnus 
glandulosa 

38 Дрво Врло 
заступљена 

 * 

4. Buxus 
sempervirens 

32 Жбун-
дрво 

Врло 
заступљена 

 * 

5. Betula pendula 30 Дрво Заступљена  * 
6. Broussonetia 

papyrifera           
     29 Дрво Врло 

заступљена 
 * 

7. Celtis 
occidentalis 

28 Дрво Врло 
заступљена 

 * 

8. Cedrus atlantica 24 Дрво Слабо 
заступљена 

 * 

9. Chamaecyparis 
pisifera CV 
˝squarosa˝ 

27 Дрво Слабо 
заступљена 

 * 

10. Cotoneaster 
horizontalis 

32 Жбун Слабо 
заступљена 

 * 

11. Cornus sanguinea 39 Жбун Врло 
заступљена 

 * 

12. Gleditsia 
triacanthos 

41 Дрво Врло 
заступљена 

 * 

 
   13. 

 
Hedera helix 

     
    40 

 
Пузавица 

 
Врло 

заступљена 

         
* 

14. Juniperus 
horizontalis 

26 Жбун Врло 
заступљена 

 * 

15. Juniperus 
chinensis 

26 Жбун Врло 
заступљена 

 * 

16. Juglans regia 30 Дрво Заступљена  * 
17. Lоnicera pileata 41 Жбун Слабо 

заступљена 
 * 

18. Parthenocissus 
quinquefolia 

42 Пузавица Врло 
заступљена 

 * 
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19. Picea pungens 23 Дрво Слабо 
Заступљена 

 * 

20. Populix 
euramericana 

31 Дрво Слабо 
заступљена 

 * 

21. Prunus cerasifera 33 Дрво Заступљена  * 
22. Prunus avium 34 Дрво Слабо 

заступљена 
 * 

23. Prunus domestica 34 Дрво Слабо 
заступљена 

 * 

24. Pseudotsuga 
menziesii 

25 Дрво Слабо 
заступљена 

 * 

25. Ribes sanguineum 37 Жбун Заступљена  * 
26. Robinia 

pseudoacacia 
43 Дрво Врло 

заступљена 
 * 

27. Rosa silvestris 35 Жбун Врло 
заступљена 

 * 

28. Rosa domestica  35 Жбун Врло 
заступљена 

 * 

29. Rubus fruticosus 36 Жбун Заступљена  * 
30. Sambucus nigra 44 Жбун Заступљена  * 
31. Syringa vulgaris 44 Жбун Заступљена  * 
32. Thuja orientalis 28 Дрво Врло 

заступљена 
 * 
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На Јеврејском гробљу забележене су 32 дрвенасте врсте. Од 
тога 7 представља четинарске а 25 лишћарске врсте. Дрвеће чини 18 
врста, жбуње 9, прелазних облика жбун-ниско дрво чине 2 врсте и има 
3 врсте повијуша.  

 

Врсте које се често јављају су: Aesculus hippocastanum, Buxus 
sempervirens, Broussonetia papyrifera, Cornus sanguinea, Gleditsia 
triacanthos, Hedera helix, Juniperus horizontalis, Juniperus chinensis, 
Parthenocissus quinquefolia, Robinia pseudoacacia, Rosa silvestris, Rosa 
domestica, Thuja orientalis. 

 

 

Ретке врсте на гробљу су: Celtis occidentalis, Cedrus atlantica, 
Chamaecyparis pisifera CV ˝squarosa˝, Cotoneaster horizontalis, Picea 
pungens, Prunus avium, Prunus domestica, Pseudotsuga menziesii. 

 

 

Витално стање дрвећа на Jеврејском гробљу могло би да се 
окарактерише као добро, ако изузмемо појаву сушења појединих 
стабала које је изазвано дејством фактора фитопатолошке природе.  
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3. ЗАКЉУЧАК 

 
 

Јеврејско гробље, које већ пуна два века служи као једино 
почивалиште јеврејских становника овог дела града је једно од 
најстаријих  гробаља на подручју Београда. Његов знатан део 
обухватају зелене површине, те се слободно може рећи да је богато 
флором. Красе га многобројне дрвенасте и жбунасте врсте дрвећа 
које су одлично уклопљене са цветњацима  и затрављеним 
површинама, што све указује на велику естетску вредност 
дендрофонда. Забележено је 18 врста дрвећа, 9 жбунастих врста, 2 
врсте прелазног облика жбун-ниско дрво, и 3 врсте повијуша.  

 

Велики део растиња је доброг здравственог стања, ако 
изузмемо појединачна стабла, углавном четинара, која су у процесу 
делимичног до потпуног сушења. Зато је неопходно исте заменити 
другим садницама, исте или друге врсте.  

 

Такође је примећено одсуство врста дрвећа које одражавају 
опште еколошке услове подручја а које би требало посадити. Од 
егзота за садњу у обзир долазе: Catalpa bignonioides, Magnolia 
acuminate, Magnolia grandiflora, Magnolia liliflora, Liriodendron tulipifera, 
Paulownia tomentosa, Camellia japonica…   

 

За одржавање и очување зелених површина гробља задужена 
Јеврејска општина Земун, која би требало да тежи ка његовом даљем 
озелењавању, или у крајњем случају, очувању већ постојећег 
дендрофонда.   
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	Носиоци разних култура који су се још у VI миленијуму пре нове ере задржали у југоисточном Срему, на уздигнутим лесним терасама покрај реке Дунав, подигли су насеље под називом Таурунум, данас познатијем као Земун. 
	 Историјски развој Земуна, је због свог веома повољног географског положаја, био испуњен ратовима и борбама које су се водиле зa превласт над њим. Освајали су га Келти, Хуни, Готи, Словени, Авари, Бугари, Византијци, Мађари... 
	 Почетак значајнијег развоја Земуна као града везује се за аустријско-турских ратова крајем XVII.века. Најинтензивнији развој доживљава од 1717. године, када ово место постаје саставни део Аустрије а од 1876. Аустроугарске монархије. Град се веома брзо развијао тако да већ у 18. веку постаје веома значајно трговачко место. Временом, град добија статус слободног краљевског града. 
	 Земун, некада град за себе, данас је једна од највећих и најлепших београдских општина  која се налази недалеко од ушћа Саве у Дунав, на десној обали Дунава. На његовом најистакнутијем делу, на брду, налази се Гардош, омиљено шеталиште Земунаца. Данас, Гардош представља  део Земуна који је целина за себе са својим културно-историјским наслеђем. 
	 На Гардошу се налази Земунско гробље, које већ пуна два века служи као једино почивалиште становника овог дела града и једно од најстаријих гробаља на подручју Београда. Према поузданим старим плановима, гробље датира из средине XVIII.века. Тада на Гардошу постоји његов православни и католички део, а убрзо му се придружује и јеврејски. Већ средином XVIII.века функционишу сва три гробља, те се од тада па до данас тамо сахрањују припадници три конфесије, што свакако представља веома значајну одлику ове целине. 
	Основано изван одбрамбене линије трасиране у доба аустријске доминације, којој је 1841.године подигнут одбрамбени зид  од опеке, земунско гробље је до данас ограђено овим зидом из Гробљанске улице. Та ограда гробља има посебну вредност јер представља један од последњих очуваних делова градског бедема, којим је некад био окружен Земун. 
	             
	                          Слика 1. Поглед са Гардоша на град 
	 Упркос дугом трајању и функционисању, Земунско гробље није претрпело веће трансформације. Природна лесна зараван, са раседима који чине једину границу између гробља основна су карактеристика овог простора који делује не само природно, већ и једноставно. Гробља појединих конфесија акцентована су просторно капелама и понеким монументалним надгробним или јавним споменицима. Једна од најистакнутијих и највећих породичних капела је капела Хариш, која је због своје архитектуре и сликарства, посебан споменик културе. Такође као једна од нејстаријих грађевина на гробљу је и јеврејска мртвачница.  
	Значајно је присуство надгробних споменика из разних периода, чији континуитет и бројност представљају редак преглед хронолошке, иконографске и стилске разноликости значајне за историју развоја овога града. Најстарији споменици на овоме гробљу су хоризонталне надгробне плоче, из прве половине XVIII.века, те се претпоставља да су овде пренете са старијег православног гробља. Њима се придружују и безорнаментални споменици на јеврејском гробљу. 
	 Поред каменорезачких и ковачки занат је оставио неколико ремек дела у овом комплексу . Таква су остварења улазна капија католичког гробља, а посебно споменик са Христовим распећем у неоготском стилу, који по особености представља редак пример ове врсте на нашим просторима.  
	 Јавни споменици подигнути у спомен палим борцима у Првом светском рату, налазе се на сваком од три гробља, а на јеврејском гробљу је још и споменик над раком великог броја жртава  страдалих током Другог светског рата у логору Сајмиште. Овим јавним споменицима придружују се и старији, споменици земунских корпорација, ватрогасаца, позоришних дружина и слично који одражавају друштвени живот града у прошлости. 
	Бројни породични надгробници подигнути на почивалиштима земунских житеља, у малом, представљају занатску, привредну, просветну и културну прошлост града. Међу њима знамените личности из ове средине, које су постале славне у националној култури и друштвеном животу, имају посебно место. 
	Због вредности које су се  током година таложиле на овом простору, Земунско гробље је проглашено за културно добро и споменик културе, а сам јеврејски део гробља, за најстарији културно-исторујски споменик Земуна. Историју и постојање Земунског гробља овековечила је и наша позната списатељица Исидора Секулић, која је у једном ид својих најпознатијих дела "Хроника паланачког гробља", у романсираним целинама, уобличила казивања старог гробара о историји и судбинама многих земунских породица и познатих личности, које почивају на гробљу.  
	 
	Подручје Јеврејског гробља поседује веома богату и разнолику дендрофлору, коју чине многобројне лишћарске, четинарске али и жбунасте врсте дрвећа. Дрвеће је углавном сконцентрисано око пешачких стаза у виду обостраних дрвореда, а такође представља и спољашњу границу гробља. 
	Тренутно је у изради елаборат који се бави испитивањем здравственог стања дрвећа на Јеврејском гробљу, у чијој изради учествују професори ентомологије и фитопатологије Шумарског факултета у Београду.  
	Задатак дипломског рада је приказ дендрофлоре Јеврејског  гробља. Запажене врсте су сакупљене, детерминисане и описане. Прилог раду јесте хербар ових врста. Може се рећи да ово подручје поседује богат дендрофонд, знатне естетске вредности. При прикупљању података нису примећена никаква оболења, сем појединачних сувих стабала. 
	У дипломском раду, такође, дат је и приказ природних услова, ширег подручја Земуна. 
	 Од природних услова у овом раду приказани су геогеафски положај, границе и површина Јеврејског гробља као и климатски и едафски услови који су карактеристични за подручје Земуна. 
	Недалеко од ушћа Саве у Дунав, на десној обали Дунава, простире се Земун, као део Београда. На његовом најистакнутијем делу, на брду, налази се Гардош, у чијем је саставу Јеврејско гробље. Већ и сама локација, на узвишици изнад града, упућује на старост гробља, лоцираног на традиционални начин.  
	 За одржавање и очување зелених површина гробља задужена је Јеврејска општина Земун, ЈКП врши услуге сахрањивања. Поклоњени део гробља, парцела VI у надлежности је ЈКП.  
	Јеврејско гробље је омеђено улицама Сибињанин Јанка,  улицом Цара Душана, католичким делом гробља и православним делом гробља. 
	 Површина гробља пре Другог Светског рата износила је 0,477 ha, а данас 0,400 ha, и то због уступања парцеле број VI, на коришћење, православном делу гробља. 
	 
	Климатски услови одређују основни карактер сваког поднебља. Од најзначајнијих климатских елемената у раду ће бити обрађени: температура ваздуха, падавине и ветар. 
	Климатски елементи су променљиве вредности јер зависе од великог броја појава и процеса који се одвијају у атмосфери. Зато су веома значајне њихове средње и екстремне вредности у току године. 
	Темпераратура ваздуха је врло значајан климатских елемент од кога зависе многи други климатски елементи, а самим тим и биљни покривач. За растење и развиће сваке биљне врсте неопходна је одређена минимална количина топлоте, а уколико она недостаје, основни физиолошки процеси се прекидају и настаје смрт датог организма.  
	 За живот биљака у току вегетације веома важну улогу има појава позних пролећних и раних јесењих мразева. 
	Табела 1. Средње температуре ваздуха по месецима за Београд у (ºC) за период од 1961-1990.год. 
	Апсолутна минимална температура ваздуха забележена је у јануару и износила је – 25,5 °С. 
	 Годишња амплитуда температуре, разлика између најтоплијег и најхладнијег месеца, износила је 22,1 ºC. 
	Средње месечне температуре показују правилност у кретању са минимумом у јануару ( 0,1° С ), а максимумом у јулу ( 22,8° С ). 
	    Слика 3. Средње годишње температуре ваздуха за Београд 
	 
	ДАТУМ ИЛИ БРОЈ ДАНА
	Просечно време појаве  првог мраза у јесен
	13. XI
	Просечно време појаве последњег мраза у пролеће
	29. III
	Средњи број мразних дана годишње
	70,7  дана
	Средњи број дана са ледом годишње
	22,0  дана
	Средње трајање периода са t > 5 °C годишње
	266  дана
	Средњи број дана са t > 30 °C годишње
	34,3  дана
	       Табела 2. Значајни климатски показатељи за Београд 
	Зиме овог  подручја су по правилу оштре и променљиве. Највећа измерена разлика, између најтоплијег и најхладнијег дана достиже и до 16,7 °С, и измерена је у фебруару. Рани мразеви јављају се у новембру, а касни крајем марта, што не би требало да има негативне последице на вегетацију. 
	 
	На слици број 5. приказане су варијације средњих максималних и минималних температура за сваки месец ( обојени стубићи ), док танке линије дају опсег апсолутних максималних и минималних температура по месецима.Подаци су добијени на основу свакодневних мерења и обухватају период од тридесет година и то од 1961 до 1990.год. 
	  
	 Треба имати у виду да се температура ваздуха из године у годину мења са тенденцијом сталног пораста. Ово опште отопљавање у Београду има два узрока, и то : 
	1. глобално отопљавање ( на Земљи ) 
	2. пораст града ( урбанизација )и постојање топлотног острва 
	 Падавине су такође један од најзначајнијих климатских елемената које су, с обзиром на атмосферске процесе и карактеристике рељефа , неправилно распоређене у времену и простору. Од количине падавина зависи пре свега живот на земљи, а самим тим и биљни покривач. 
	  
	Подручје Београда одликује се континенталним режимом падавина, то јест, са већим количинама падавина у топлијем период и мањим у хладнијем периоду године. 
	 
	  Табела 3. Вредност средњих месечних падавина изражене у mm.  
	 
	Подаци из табеле показују да је минимум падавина у фебруару и септембру, а максимум у мају и јуну.Укупна сума падавина у току године износи 691 mm, од које у току периода вегетације ( од марта до септембра ) падне 434 mm, што износи 60 % од њене укупне годишње вредности. 
	 Иако се Београд налази доста дубоко у континенту, у њему се запажају и неке карактеристике маритимног типа, што условљава да у годишњем току падавина има два максимума и два минимума. 
	Максималне вредности постиже у периоду мај-јун и периоду месеца новембра, а минималне вредности у периоду јануар-фебруар и периоду месеца августа. Ови подаци су графички приказани на следећој слици. 
	Кише лети најчешће падају у поподневним часовима и то обично у периоду од 16h до 21h, а у пролеће у периоду од 15h до 17h. 
	Падавине у виду града најчешће се јављају у мају и јуну, али се могу јавити и у периоду од априла до септамбра. 
	Појава снежног покривача карактеристична је за период од новембра до марта, а понекад и у априлу и октобру.Снежни покривач је веома променљив за подручје Београда, и то како у погледу висине тако и дужине трајања. Висина снежног покривача варира од 5 до 70cm, а дужина трајања му је од 2 до 60 дана. 
	Ветар је веома значајан климатски елемент, па се често сматра климатским фактором који је од великог значаја за једно подручје. Промене изазване под утицајем ветра огледају се углавном у промени температуре ваздуха, падавина и влажности ваздуха, неког подручја. 
	За Београд је карактеристична појава два ветра, која се по правилу јављају у различито доба године, а то су кошава и западни ветар. 
	Кошава је југоисточни ветар који дува углавном у јесен, зими и у рано пролеће. Дува већином при површини, до висине од једног километара, и то у снажним налетима и на махове. Кошава је јак и хладан ветар који доноси хладно и суво време. Дува са јаким ударима и достиже брзину од 18-40 km/h. Нарочито је непогодан у вегетационом периоду када интензивно доводи до исушивања земљишта. 
	Западни - северозападни ветар,познатији као горњак, претежно се јавља лети. По јачини је знатно слабији од кошаве, али такође доводи до исушивања земљишта. 
	 Из табеле 4. се види , да су максимални удари ветра из источног и југоисточног смера ( 35,9 m/s ), а минимални удари ветра су из јужног и југозападног смера ( 22,4 m/s ). 
	Честина ветрова по смеровима, такозвана ружа ветрова, има облик који је карактеристичан за цело кошавско подручје, где доминирају два смера, југоисток и запад-северозапад. 
	 Подручје Београда се одликује умерено-континенталном климом са мање или више израженим локалним карактером. Подручје је под утицајем Средоземног мора и Атланског океана, али и под утицајем хладног континенталног ваздуха из северних и североисточних делова Европе. 
	  
	 
	Опште карактеристике климе Београда су: 
	 средња годишња температура у три летња месеца је већа од 20°С, 
	 средње годишње трајање периода без мраза је од 180 до 215 дана, 
	 годишње трајање сунчевог сјаја је од 2000 до 2100 часова,  
	 број дана са максималном температуром ваздуха преко 30 °С  је од 30 до 40, 
	 средња количина падавина износи 691 mm,  највеће количине падавина се јављају у пролеће и лето, док  се најмање јављају у току зиме, 
	 значајна карактеристика овог подручја је чест продор хладног, сувог и јаког ветра са југоистока и истока ,познатог као кошава. 
	 
	Од едафских услова, у раду су приказани геолошка подлога и земљиште Београда, са посебним пажњом на земљиште које доминира у Земуну. 
	  
	Геолошку подлогу дела Земуна, на коме се налази Земунско гробље , чини лес и налази се на самој граници двеју геолошких подлога, и то леса и алувијума. 
	 Лесом називамо везане или слабо везане  стене које су настале цементовањем еолског-алевритског материјала. Лес најчешће настаје у степским пространствима и уопште на подручјима који се одликују  ниском вегетацијом. Прашина која је ношена ветром, облаже биљке које временом иструну тако да стене имају цевасту структуру. 
	По саставу може бити веома  разнолик и хетероген. Боје је смеђе, ломи се под прстима, оцедит је и порозан, те кроз њега вода, због цевасте структуре, лако отиче. 
	Дуготрајним испирањем трансформише се у лесну иловачу. Примењује се за градњу опеке. Лес се простире у Војводини, Мачви, Банату и околини Београда. 
	Алувијум је карактеристична геолошка подлога за обале река. 
	 
	Површину Земунског гробља карактерише антропогено замљиште, које преовладава у урбаним срединама. Ово земљиште је променљивог састава и настало утицајем човека. 
	Спада у ред аутоморфних земљишта са профилом P-C. Разликујемо три типа овог земљишта: 
	1. риголна ( ригосол ) 
	2. вртна ( хортисол ) 
	3. тла депонија ( депосол ). 
	Поред аутоморфних постоје још и хидроморфна антропогена земљишта ( допунски влажена ), профила P-G ( глејни хоризонт). Типови ових земљишта су: 
	1. риголно-тресетно 
	2. тла рижишта 
	3. хидро-мелиорирана. 
	На Земунском гробљу заступљено је аутоморфно, вртно земљиште- хортисол. 
	У овом поглављу дат је преглед и кратак опис дрвенастих врста забележених на Јеврејском гробљу као и табеларни приказ, са оценом њихове учесталости и виталности. 
	Распрострањена је у централним и јужним деловима Стеновитих планина у САД. Јавља се на надморским висинама од 2000-3000 метара . У висину расте и до 30 метара. Има густу, широку и пирамидалну крошњу а гране су јој хоризонтално отклоњене и формирају пршљенове. Од свих врста овога рода, ова врста најбоље подноси градске услове. 
	На Јеврејском гробљу постоји један примерак ове врсте и добре је виталности. 
	 
	 Ареал му је на планини  Атлас и Риф, у северозападној Африци  (Алжир и Мароко). У својој домовини достиже висину од око 40 метара а пречник дебла може бити и до 2 метара. Добро подноси климатске екстреме па је због тога један од најчешће узгајаних кедрова на нашем подручју. Ипак, при јаким хладноћама, четине му привремено опадају. Расте брзо па је код нас једна од врста које се често гаје. 
	 На Јеврејском гробљу постоји само један примерак ове врстe  добре виталности.  
	Ареал јој је на западу Северне Америке, од Северног Мексика до Британске Колумбије и од пацифичких обала до високо планинских региона Стеновитих планина. Јавља се на висини од 800 метара, на северу свог ареала, до 3000 метара, на југу. У висину израсте до 100 метара са пречником до 4 метра. Изражена су три варијетета: var.viridis, var.caesia i var.glauca. Због веома повољних узгојних особина као и њене декоративности var. viridis (зелена дуглазија), је једна од најчешћих четинарских врста код нас. 
	 На Јеврејском гробљу постоји само један примерак ове врсте и добре је виталности.                                                                   
	                                        
	 Природно  је распрострањена у Северној Америци. Једна је од унешених врста код нас. То је жбунаста врста која се одликује растом који иде уз само тло. Има карактеристичну сребрно-плаву боју. Веома је погодна врста за садњу у жардињерама. Код нас је често гајена врста у парковима и има декоративна својства. 
	 На Јеврејском гробљу је веома распрострањена и заједно са врстом Juniperus chinensis образује веома густо жбуње. Доброг је виталног стања. 
	 Природно распрострањење јој је источна Азија. Код нас је унешена врста. То је жбунаста врста висине до 1 метра и ширине до 3 метра, некада и шире. Гране су јој широко лучно повијене као и сами врхови. Млади избојци су жути, а крајем вегетације потамне. Често гајена врста у нашим парковима. 
	 На Јеврејском гробљу је веома распрострањена и образује веома густо жбуње добре виталности. 
	 Дрво високо 25 до 30 метара са пирамидалном крошњом. Кора се љуспа у танким тракама. Равне љуспе носе мале, неупадљиве утонуле смоласте жлездице. Растрљане љуспе су слабог мириса.  Семе је са смолним жлездицама. Расте у Јапану на висинама од 400 до 1100 метара надморске висине и то на влажном земљишту. Прилично је чест по засадима, са бројним декоративним формама. Код нас долази у обзир једино на малим надморским висинама. 
	 На подручју Јеврејског гробља забележено је само једно стабло ове врсте и добре је виталности. 
	 Ареал јој је источна Азија и северна и западна Кина, Манџурија и Кореја. У Европу је донешена још 1752.године, где се масовно и успешно користи у декоративне сврхе. У висину расте до 10 метара, често са више стабала од земље и гранама усмереним на горе, то јест, разгранатим у вертикалној равни. Образује уску или широко јајасту крошњу. Расте споро и добро подноси засену и сушу. 
	 На Јеврејском гробљу постоји велики број стабала ове врсте добре виталности. 
	 
	 Ареал му је Северна Америка, од Квебека на југу до Северне Каролине, Алабаме и Канзаса. Листопадно дрво висико до 35 метара, јајасте и широке крошње. Честа врста на зеленим површинама, нарочито наших градова који су под утицајем јаке континенталне климе. Добро подноси јаку сушу и негативне утицаје градског климата. Отпоран је на ниске тампературе које достижу вредност и до -20º С. Масовно је коришћен као алејно дрво, што сведоче веома живописне и још виталне старе алеје у неким војвођанским градовима. 
	 На подручју Јеврејског гробља забележен је знатан број стабала ове врсте и добре су виталности.  
	 Распрострањен је у Кини и Јапану. Листопадно дрво које достиже висину до 16 метара и пречник стабла до 40 центиметара. Крошња му је правилна и густа. С обзиром на његову отпорност, може се узгајати само у крајевима са топлијом климом. Код нас се често узгаја као украсна врста. Добро подноси сушу а у погледу врсте и квалитета земљишта није много избирљив. 
	 На Јеврејском гробљу ова врста је врло честа и добре је виталности. 
	Аутохтона је врста код нас, где захвата јужну границу свог, иначе пространог ареала, који се протеже од севера Шпаније, Сицилије, Родопа и Кавказа до Скандинавије и иде далеко на исток, од севера Азије до Јапанског мора. Једна је од најиздржљивијих врста према ниским температурама. Пионирска је врста. Стабло брезе је карактеристично по белој боји коре која се хоризонтално, танко љушти и по витком деблу које се пружа готово до врха ретке крошње. Веома је цењена декоративна врста. 
	 На проучаваној површини забележено је неколико стабала ове врсте, добре виталности. 
	Распрострањен је од Балканског полуострва преко Ирана, Авганистана, Средње Азије, Хималаја, Кине и Кореје. Успешно се гаји у многим земљама Европе, на северу све до Енглеске и Скандинавије. Листопадно је дрво висине до 30 метара и пречником до 2 метра. Поседује доста ретку, овално широку или округласту крошњу. У погледу земљишта има велике захтеве и обично тражи дубока и влажна земљишта са кречњачком подлогом. Плодови су му јестиви. 
	 На подручју гробља се налази неколико стабала ове врсте добре виталности.   
	 
	ФАМ: SALICACEAE 
	  Листопадно дрво висине од 20 до 30 метара. Листови су наизменични и јајасти са клинасто суженим врхом. Настала је укрштањем црне  (европске) тополе са северноамеричким тополама. У погледу квалитета земљишта није избирљива. Подноси ниске температуре и отпорна је на прашину и отровне гасове. Има многоструку примену при озелењавању градова.  
	На Јеврејском гробљу је забележено неколико примерака ове врсте, добре виталности. 
	Ареал ове врсте је јужна Европа, западна Азија и северна Африка. Код нас је алохтона и веома честа врста у културама. То је зимзелени густо разгранати грм, око 1 метар висок, или мање дрво које достиже висину до 15 метара и пречник стабла од 1,5 метра. Претежно се јавља на висини до 1200 метара али се на неким планинама пење и до 1600 метара надморске висине. Највише је заступљен у црноборовим и белограбовим заједницама, у заједници са питомим кестеном, буквом и другим врстама. Обично се јавља у виду шибљака. 
	 На гробљу је забележен велики број стабала наведене врсте, како у виду дрвећа мање висине тако и у виду жбуња и добре је виталности.  
	 Распрострањена је у западној Кини и на Хималајима. Дуњарица је полузимзелени, до 40 центиметара висок, полегли грмић, хоризонтално отклоњених грана које су дворедне у једној равни. Као такав, погодан је за садњу у жардињерама, на нагнутим теренима и за формирање бордура. Од свих врста дуњарица она је најчешћа у нашим парковима. Плодови су јој корално црвене боје, округли и веома бројни. Задржавају се у току већег дела зиме, па због тих и других особина спада у ред најлепших ниских грмова. 
	 На гробљу је забележен само један примерак овог полеглог грма и доброг је здравственог стања. 
	Ареал јој је Балканско полуострво, западна Азија и Кавказ. Листопадно дрво високо до 8 метара, или грм, чије дебло има црвенкасту избраздану кору. Листови су наизменични, елиптично јајасти, на врху зашиљени, при основи заобљени или широко клинасти а по рубу тестерасти. Доста је скромних захтева у погледу квалитета земљишта али ипак најбољу виталност показује на средње глиновитом, богатом и свежем, добро дренираном земљишту. Отпорна је на сушу и добро подноси ниске температуре као и градске услове.  
	Подручје Јеврејског гробља поседује неколико примерака ове врсте, добре виталности.  
	 Распрострањен је у Европи, Малој Азији, Криму, Кавказу и Ирану. Листопадно дрво од 15 до 20 метара високо, чије дебло може имати пречник и преко 50 центиметара. Најбоље расте на богатом, неутралном земљишту умерене влажности, али није ретка и на сунчаним падинама на сувљем земљишту. Појединачна стабла се могу јавити и на 1700 метара надморске висине. У воћарству се узгаја велики број сорти ове врсте. 
	 На Јеврејском гробљу је забележено само једно стабло ове врсте и доброг је здравственог стања. 
	Шљива је дрво из фамилије ружа. Постоје многобројне сорте домаће шљиве. Већину сорти човек користи у исхрани у виду воћа, а понеке се користе и због дрвета. Велике површине шљивика могу се видети у Западној Србији и Шумадији.  
	На подручју Јеврејског гробља забележено је само једно стабло ове врсте и доброг је здравственог стања.  
	 Ареал јој је Европа. Листопадни грм, до 1,5 метара висине, са полеглим или наслоњеним, дугим и витким  гранама, које на себи имају криве бодље. Листови су јој непарно перасти, дуги и имају од 5 до 7 листића који су елиптичнојајасти, широко тестерасти, обично голи, на лицу тамнозалени, на наличју светлији и ситно длакави. Цветови су појединачни или су у облику цвасти са слабим мирисом или без. 
	 На Јеврејском гробљу је забележен већи број примерака ове врсте, добре виталности.  
	 Ружа је жбунаста биљка која расте у природи на врло широком пространству северне земљине полулопте у различитим климатским условима. То је врста која може да достигне висину и до 2 метра а неке се гаје и у облику дрвета. Данас се узгаја неколико хиљада врсти ружа. Листови су јој перасти, на лицу тамно зелени и  голи  а на наличју светлији, трепавичасто и једноструко назубљени. Првобитна боја ружиног цвета била је ружичаста али данас постоји велики број различитих боја. Поједине сорте су врло пријатног мириса. 
	  На Јеврејском гробљу постоји велики број примерака ове врсте и углавном су добре виталности.                                       
	 Ареал јој је средња и јужна Европа и Либан. Купина је око 1 до 2 метра висок жбун, чији су избојци веома дуги и при врху савијени и покривени бројним, на доле савијеним, бодљама. Листови су на лицу тамнозелени а на наличју кудраво бело длакави, који дуго у зиму остају зелени. Обично насељава шикаре, рубове шума и слична станишта, како на кречњачкој тако и на силикатној подлози. Плод јој је коштуничав, збирни и јестив је. 
	 На подручју гробља купина се јавља на само једном локалитету и добре је виталности. 
	Ова врста спада у егзоте и пореклом је из  Северне Америке, и расте од Канаде до Мексика. Листопадно дрво које у оквиру свог ареала достигне висину до 25 метара. Има изразито дебло и широку гранату крошњу. Расте на различитим земљиштима али најбољу виталност показује на влажним песковитим, добро пропусним алувијалним земљиштима. Иако спада у врсте које добро подносе услове градског климата, трпи оштећења од отровних гасова, али се брзо опоравља. 
	 На подручју Јеврејског гробља забележено је неколико стабала ове врсте, добре виталности.   
	 Ендем јужног дела Балканског полуострва и расте у Бугарској, Македонији и Грчкој. Код нас је аутохтона врста која спада у средње високе лишћаре са висином до 30 метара. Има широку, јајасто-округлу, ретко гранату али лиснату крошњу. Лист је сложен, прстасто дељен, са обрнуто јајастим листићима дугим од 8 до 20 центиметара. Цвета обично у мају и то одмах после листања. Тражи хумусно и дубоко, хранљиво земљиште. Спада у врсте којима не одговара екстремна сувоћа или влага али је зато неосетљив на мразеве. Једна је од најлепших аутохтоних врста Европе и веома омиљен за дрвореде у парковима. 
	 На Јеврејском гробљу забележена су три  примерка ове врсте и добре су виталности.  
	 Распрострањена је у Северној Америци, од Британске Колумбије до северозападне Калифорније. Листопадни грм висине 2 до 3 метра. Младе гранчице су црвенкасте, длакаве и ароматичне. Најбољу виталност показује на богатом и довољно влажном земљишту, на отвореним и сунчаним положајима, али и у полусенци. Отпорна је на сушу  и добро подноси негативне утицаје градског климата. Узгаја се појединачно, у групама или у живим оградама. 
	На подручју Јеврејског гробља, црвена рибизла је забележена на неколико локалитета и доврог је здравственог стања. 
	Листопадно дрво које потиче из доста сушних крајева Кине и Кореје. Достиже висину од 20 до 30 метара. Има округласту и ретку крошњу а дебело и снажно дебло. Успева на сваком земљишту и  честа је врста код нас. Отпоран је према јаком ветру, дуготрајној суши, ниским температурама и према загађеном ваздуху. С обзиром на његов брзи раст и способност ширења на сваком земљишту као и на његов широк коренов систем, служи за учвршћивање терена који су угрожени ерозијом и бујицама.  
	 На проучаваном подручју забележен је велики број  примерака ове врсте,  доброг виталног стања. 
	Ареал му је средња и јужна Европа као и западна Азија. Листопадни грм око 3 до 5 метара висок са шиболиким дугим гранама. Има значај као декоративна врста. У хортикултури се често примењују различите егзотичне врсте овог рода, са веома добрим узгојним и естетским својствима. Најчешће расте на свежим земљиштима низина, у различитим типовима храстових шума мезофилног карактера а најбоље успева на растреситом, богатом, свежем земљишту. Расте у висину до преко 1000 метара. 
	 На Јеврејском гробљу је честа врста и доброг је здравственог стања. 
	ФАМ: ARALIACEAE 
	Ареал ове врсте је средња и јужна Европа, Крим, Кавказ и северна Африка. Бршљен је зимзелена пењачица или пузавица. Пењући се уз стабло достиже висину и до 30 метара и дебљину до 20 центиметара. При пењању причвршћује се адвентивним кореном за подлогу или пуже по самој подлози. Листови су му кожасти, на лицу тамно зелени и сјајни а на наличју светло зелени. Подноси јаку засену али и пуно сунчево светло. Доживи дубоку старост од неколико стотина година и има веома спор раст. Као изванредна декоративна врста се много примењује, нарочито при озелењавању зидова, стена као и гробова. 
	 На Јеврејском гробљу је јако распрострањена. На појединим стаблима је у тој мери заступљена да прекрива читаву крошњу. Добре је виталности. 
	ФАМ: CAESALPINACEAE 
	Распрострањена је у Северној Америци. То је листопадно дрво до 45 метара високо. На избојцима су развијени дуги, јаки, тамносмеђи, готово црвени трнови по чему је и добила име (triacanthos). За добар узгој треба јој обезбедити дубока, плодна и свежа земљишта и то на местима са пуно светла. Код нас је честа у вртовима и парковима. Узгаја се већином појединачно  или у дрворедима. Посебно је цењена за живе ограде, због јаких трнова, лаганог узгоја и способности орезивања. 
	 Веома је распрострањена врста на гробљу и доброг је здравственог стања. 
	          Ареал јој је средња и западна Кина. То је зимзелени, широко разгранати, ниски грм висине око 50 центиметара. Гране су му танке и ситно длакаве а листови насупротни и дворедни. За добар и успешан узгој треба му осигурати хранљиву и добро пропусну вртну земљу, иако у том погледу није избирљив. Расте доста брзо па брзо покрива подлогу на којој се налази. Добро подноси хладноћу и загађен ваздух. Може се узгајати на светлим местима али и у полусенци. Користи се за бордуре, за покривање земљишта, декорацију мањих зидова, на камењарима. Добро подноси орезивање. 
	На Јеврејском гробљу је ова врста слабо заступљена, а добре је виталности.     
	Распрострањена је у северним деловима САД и источној Канади. То је листопадна лијана која може достићи висину и до 35 метара. Гранчице су јој дуге, црвенкасте, пењу се уз било коју подлогу уз помоћ витица које имају од 5 до 8 огранака, од којих се неки завршавају плочастим хватаљкама (пијавкама) које се чврсто пријубљују уз подлогу. Успева на различитом вртом земљишту, али најбоље на дубоком, довољно влажном и дренираном. Осим изузетних орнаменталних својстава, код ове врсте се посебно цени њена способност брзог и густог обрастања различитих вертикалних подлога. 
	 
	Распрострањен је у Северној Америци и то у Пенсилванији и на Апачким планинама, до северне Џорџије, јужног Илиноиса, југозападне Индијане и Арканзаса. Још 1601. године унешен је у Европу и то у Француској, па се у многим земљама потпуно удомаћио. У нашој земљи га има у свим крајевима. Веома је скроман у погледу квалитета земљишта па се често употребљава за пошумљавање голих терена, бујичних подручја и пескова.  
	На Јеврејском гробљу је у знатној мери заступљен и доброг је здравственог стања. 
	                                                                                                                    
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Расте у Европи, Малој Азији, Кавказу, западном Сибиру и северним деловима Афике. Листопадни грм или ниско дрво које у повољним приликама достигне висину од око 8 метара и пречник око 50 центиметара. Има заобљену, јајолику, често тањирасту и доста ретку крошњу. Листови су непарно перасти, наспрамни, са 5-7 листића. Плод јој је сакупљен у богату и широку, висећу плодну гроњу и јестив је.  
	На подручју Јеврејског гробља постоји само неколико стабала ове врсте и добре су виталности.   
	Листопадни грм висок од 3 до 6 метара, усправних и танких шиболиких грана. Листови су јајасто ланцеласти, једноставни, голи, полукожасти, на врху постепено заобљени. Треба га садити на отвореним и сунчаним стаништима, где показује најбољу виталност. Добро подноси ниске температуре и загађени ваздух. Углавном се користи као резано цвеће.  
	На гробљу се јоргован налази на неколико локалитета и доброг је здравственог стања. 
	У табели су дати: животни облик, заступљеност и виталност забележених врста дрвећа и жбуња на Јеврејском гробљу. 
	 
	 
	На Јеврејском гробљу забележене су 32 дрвенасте врсте. Од тога 7 представља четинарске а 25 лишћарске врсте. Дрвеће чини 18 врста, жбуње 9, прелазних облика жбун-ниско дрво чине 2 врсте и има 3 врсте повијуша.  
	 
	Врсте које се често јављају су: Aesculus hippocastanum, Buxus sempervirens, Broussonetia papyrifera, Cornus sanguinea, Gleditsia triacanthos, Hedera helix, Juniperus horizontalis, Juniperus chinensis, Parthenocissus quinquefolia, Robinia pseudoacacia, Rosa silvestris, Rosa domestica, Thuja orientalis. 
	 
	 
	Ретке врсте на гробљу су: Celtis occidentalis, Cedrus atlantica, Chamaecyparis pisifera CV ˝squarosa˝, Cotoneaster horizontalis, Picea pungens, Prunus avium, Prunus domestica, Pseudotsuga menziesii. 
	 
	 
	Витално стање дрвећа на Jеврејском гробљу могло би да се окарактерише као добро, ако изузмемо појаву сушења појединих стабала које је изазвано дејством фактора фитопатолошке природе.  
	Јеврејско гробље, које већ пуна два века служи као једино почивалиште јеврејских становника овог дела града је једно од најстаријих  гробаља на подручју Београда. Његов знатан део обухватају зелене површине, те се слободно може рећи да је богато флором. Красе га многобројне дрвенасте и жбунасте врсте дрвећа које су одлично уклопљене са цветњацима  и затрављеним површинама, што све указује на велику естетску вредност дендрофонда. Забележено је 18 врста дрвећа, 9 жбунастих врста, 2 врсте прелазног облика жбун-ниско дрво, и 3 врсте повијуша.  
	 
	Велики део растиња је доброг здравственог стања, ако изузмемо појединачна стабла, углавном четинара, која су у процесу делимичног до потпуног сушења. Зато је неопходно исте заменити другим садницама, исте или друге врсте.  
	 
	Такође је примећено одсуство врста дрвећа које одражавају опште еколошке услове подручја а које би требало посадити. Од егзота за садњу у обзир долазе: Catalpa bignonioides, Magnolia acuminate, Magnolia grandiflora, Magnolia liliflora, Liriodendron tulipifera, Paulownia tomentosa, Camellia japonica…   
	 
	За одржавање и очување зелених површина гробља задужена Јеврејска општина Земун, која би требало да тежи ка његовом даљем озелењавању, или у крајњем случају, очувању већ постојећег дендрофонда.   
	1. Јовановић,  Б. (2000.год.): ˝Дендрологија˝, V издање, Београд  
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