24. МАЈ ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
ПАРК је део насеља или града у којем се налази
одржавано зеленило, а служи за одмор, шетњу и
рекреацију.
Европски Дан паркова обележава се данас, 24.
маја са циљем да се истакне њихова улога не само у
очувању наших природних ресурса, већ и очувању
њиховог здравља.

Заштићена подручја широм Европе, и у нашем
региону, искористиће овај дан као позив посетиоцима
да се врате у паркове који су поново отворени за
јавност.

Европски дан паркова обележава се од 1999. године
као иницијатива Федерације националних паркова
Европе, у знак сећања на проглашење првих
националних паркова у Европи у Шведској. У Србији
се обележава од 2001. године.

Србија има пет националних паркова и то су
Фрушка Гора, Ђердап, Копаоник, Тара и Шарпланина, и свих пет су укључени у EUROPARC. Ове
паркове красе предели нестварне лепоте, разнолика
флора и фауна, непроцењиви културни, историјски и

природни споменици, али и видиковци са којих се
пружа поглед на нетакнуту природу.
Европски дан паркова – 24. мај, Београд данас
дочекује са 52 парковске површине, које се простиру
на 385 хектара.
Највећи београдски парк, настао на ушћу Саве у
Дунав је Калемегдански парк и једини је који по
површини

и

садржајима

испуњава

критеријуме

централних европских паркова.

Зачетком јавних зелених површина у Београду
сматра се Карађорђев парк јер су на том простору,
на месту где су сахрањени погинули у Првом српском
устанку засађени багремови и кестенови.

Међу најстаријим парковима у престоници је и
Студентски парк, познат и као Панчићев, по
споменику том великом ботаничару, лекару и првом
председнику Српске краљевске академије.

Паркови у Београду настајали су и као симбол
одређеног

времена,

о

чему

сведочи

пријатељства, на ушћу Саве у Дунав.

и

Парк

Поред ових, деци су најважнији паркови који имају
занимљив

садржај

за

њих.

Разне

пењалице,

клацкалице, љуљашке, тобогани привлаче децу да
проводе више времена на отвореном простору и
здравом ваздуху. Време проведено у таквој игри
вишеструко утиче на њихов развој, како физички
тако и психомоторни. Битно је да таквих паркова има
више и да они буду уредни и безбедни.

Ђаци трећаци, заједно са својим учитељицама,
потрудили су се да обележе овај дан и на тај начин
скрену пажњу на проблеме на које су наилазили.
Нека нас овај дан подсети на повезаност човека са
земљом, што представља мост између природног
наслеђа и културног идентитета, као и разумевање
ове повезаности кроз историју, како би изградили
будућност која поштује све различитости нашег
наслеђа.
ЗДРАВИ ПАРКОВИ – ЗДРАВИ ЉУДИ!
ПАРКОВИ ЗА ДЕЦУ!
Актив трећег разреда,
Василије Шапоња 7/1 и Драгослава Петровић

