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    Увод 

 
 
 
Различите области на Земљи, разликују се једна од друге по специфичним географским 

oсобинама које пак утичу и одређују њихов даљи развој. Морфолошке особине су прве које 
привлаче пажњу. Морфолошким разликама придружују се и друге које проистичу од различите 
географске ширине и дужине, геолошке основе, климе, вегетације, плодности земљишта. 
Асоцијацијом идеја прелази се са ових географских особина на историјску улогу области, на њен 
културни,  привредни и друштвени развој и на њено садашње стање. Везивање географских црта и 
историјских и социолошких карактеристика од посебне је важности за области које су играле 
значајну улогу у историји и развићу култура, као што је случај са Балканским полуострвом.  

Задатак рада је дати одговор на питање о Балканском полуострву: које црте рељефа 
нарочито одређују његов карактер, а које су, одвајајући га од суседног простора, имале 
најзначајнијег утицаја на живот и развијање балканских народа?   

Циљ рада је да прикаже антропогеографска и етнографска обележја и  главне географске 
особине Балканског полуострва. Да би се одредиле ове географске особине, треба истражити 
геолошке, геоморфолошке, климатске, хидролошке, биофеографске особености  и даље њихов 
утицај на регионални развој полуострва. У раду су, такође, истражена и приказана привредна 
обележја, насеља и демографија Балканског полуострва кроз спајање, прожимање и међусобни 
утицај са физичко-географским одликама истог простора. 

Ако би се из птичје перспективе посматрало Балканско полуострво као географски 
организам,  приметила би се једна копнена маса, на северу широка и везана за европски континент 
са два система планинских венаца: на западу Динарски који се приљубљује уз Алпе,  на истоку, 
Карпатско-балкански лук. На југу се полуострво сужава и у Егејском Мору разбија у многобројна 
острва која су поређана са запада на исток према М. Азији.   

Полуострво пресецају велики планински системи са севера према југу и југоистоку, који 
теже да се од Алпа, преко Егејских острва споје са планинским системом Мале Азије. То су 
Динарско-Шарско-Пиндски, Карпатски, Балкански и Родопски системи, са планинским висовима 
до 3000 m. (Рила2925 m, Олимп 2918 m, Пинд 2914 m, Кораб 2764 m, Шар 2748 m, Проклетије 
2694 m, Дурмитор 2522 m итд. Још у античко доба описане су и опеване многе планине Балкана, 
највише свакако Олимп, затим Хем и Родопи, али и Пинд, Тајгет, Парнас и друге. Филозоф и 
географ Страбон (66. године п. н. е-19. године н. е.) Шар планину (Skardus) назива „Веригом 
света“ (Catena mundi). Доласком Словена на то подручје, добила је садашњи назив-Шара. 

 Међу рекама доминирају Дунав, Сава, Морава, Дрина, Дрим, Тимок, Ибар, Неретва, 
Бојана, Вардар, Бистрица, Струма, Марица,Искар, Тунџа, Јантра и Пинеј и др. Језера су Охридско 
језеро, Преспанско језеро, Скадарско језеро, Острвско језеро, Костурско језеро итд. 
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II Положај, границе, величина  и име 
  
Балканско полуострво  се налази у јужној Европи. Својим географским положајем 

је од памтивека било мост и главна саобраћајница између Азије и Европе, истока и запада. 
Математичко-географски положaj полуострва је одређен следећим координатама: 
најјужнија тачка лежи на 35°с.г.ш.,  најсевернија тачка лежи на 46°53'с.г.ш., најзападнија 
на  13°23' и.г.д. и најисточнија на 30° и.г.д.  Паралела од 45° с.г.ш. означава половину 
северне хемисфере, а пролази кроз крајњи север полуострва и указује на његов положај у 
северном умереном топлотном појасу. Сложен географски, геостратегијски и 
геополитички положај полуострва је фундаментални чинилац који усмерава токове 
друштвеног развоја од палеолита, преко античког доба, средњег века до првих деценија 21 

векa. 
  
Географске границе 

полуострва  су са три стране 
акваторије док је копнена 
само северна граница. 
Географи се не слажу у томе, 
шта би требало сматрати 
северном границом 
Балканског полуострва. Неки 
узимају линију ушће Дунава – 
Сава – Купа – Ријека, 
међутим  Јован Цвијић је 
истакао да је најприроднија 
северна граница заправо 
линија која иде од ушћа 
Дунава узводно до Београда, 
од ушћа Саве до Љубљанског 
поља,  
потом преко превоја Вршич  
до врела Соче, затим низ реку  

Карта 1. Физичко-географска Балканског полуострва, извор  
Извор: wikipedia. org 
до њеног ушћа у Јадранско море (Тршћански залив), са укупном дужином од 1300 км. 
Остале границе су  на југу Средоземно море, на истоку и југоистоку Црно, Мраморно и 
Егејско море, на западу Јонско и Јадранско море, која су спојена Отронским вратима. Од 
Мале Азије га одвајају мореузи Босфор и Дарданели, између којих је Мраморно море 
(Рубић И., 1954.).  

Балканско Полуострво, на северу врло широко, сужава се на југу, нарочито на југу 
од линије која везује Артански и Солунски залив, тако да има облик троугла. Од 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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најсеверније до најјужније тачке полуострво је дуго 950 км, а од Дунава до Егејског Мора 
300 км. Има површину од 520.000 km², а са суседним острвима и румунском провинцијом 
Добруџом 566.567 km², тако да заузима 6% површине Европе, и по величини је иза 
Скандинавског и Пиринејског полуострва. (Давидовић Р., 2000.) . Укупна дужина обала 
Балканског полуострва је  9.300 km. Његове јужне обале су јако разуђене. Најразуђеније су 
обале Јадранског мора, затим  источна и јужна  обала Грчке (Егејско и Средоземно море), 
а најмање су разуђене обале Црног  и Јонског мора (Рубић И., 1954.).   

У саобраћајно-географском погледу, Балканско полуострво је отворено према 
Панонској и Влашкој низији, а најначајнији саобраћајно-комуникациони правци су 
Моравско-вардарска удолина (Београд – Солун), која га дели на источни и западни део, и 
Моравско-маричка удолина која најкраћим путем преко Софијске котлине спаја Панонску 
низију саТурском (Београд – Истанбул). 

 

Карта 2. Путна мрежа Балканског полуострва  

 Извор: http/www.politika.org 

У западном делу полуострва значајне су долине Босне (преко Иван – седла 
повезана са долином Неретве и приморјем) и Уне (преко Книна спаја Посавину са 
приморјем). Из низијског северног дела полуострва постоје добре саобраћајне везе са 
средњом, западном и источном Европом.  

Преко полуострва води међуконтинентална пруга и пут: средња Европа – Београд – 
Ниш – Софија – Истанбул и Београд – Ниш – Скопље – Ђевђелија – Солун – Атина, а 
преко западног Балкана најкраће везе из средње Европе ка Јадранском приморју. Највећи 
значај имају путеви: Љубљана - Загреб – Београд – Ниш – Скопље – Атина, Јадранска 
магистрала и Букурешт – Русе – Плевен – Софија – Солун. Србија је са Бугарском 
повезана пругом Ниш – Софија, а са Грчком, преко Македоније, пругом Београд – Скопље 
– Солун – Атина. Између Грчке и Турске постоји пруга Солун – Истанбул, Грчке и 
Бугарске пруга у долини реке Струме. Србија је са Црногорским приморјем повезана 
пругом Београд – Бар.  
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Најважније морске луке су: Пиреј, Солун (бивша југословенска бесцаринска зона 
од 1923), Патрас и Ираклион у Грчкој (трајектне везе између острва и континенталног 
дела), Бар у Црној Гори, Ријека, Омиш, Сплит, Плоче (транзитни саобраћај БиХ) и Задар у 
Хрватској, Драч у Албанији, Варна и Бургас у Бугарској, Истанбул у Турској. На северу, 
Дунав повезује Црно са Северним морем (канал Рајна – Мајна –Дунав, дуг 171 km). 
Главна пристаништа на Дунаву су: Русе, Видин и Свиштов у Бугарској, Београд, Кладово 
и Смедерево у Србији (Давидовић Р. 2000).  

 
 

 
 

Карта 3. Коридор 10 кроз Србију 
                                                        Извор: http/www.politika.org 
         
   Кроз Србију пролазе друмски коридори X, Xб, Xц, и водни Коридор VII (Дунав). 

Коридор X, по својим техничким и економским карактеристикама и постојећим 
капацитетима, окосница је саобраћајне мреже југоисточне Европе. Он заправо представља 
традиционални трансбалкански саобраћајни коридор, којим су у прошлости водиле 
најкраће везе између земаља западне и централне Европе, Балкана и Блиског истока, и 
који је био кичма саобраћајне мреже СФРЈ. На Балканском полуострву се укрштају 
међународне и унутрашње ваздушне линије, тако да су највећи и најфреквентнији  
аеродроми  у  Истанбулу, Атини, Београду, Софији, Загребу и  Сарајеву.  

Балканско полуострво је мењало више пута име, чешће од свих других европских 
географских целина. Имена су позајмљивана од цивилизација које су се на њему 
развијале, или од имена великих царстава која су се на њему смењивала. Нека од тих 
имена се везују за начин како се схватао рељеф полуострва у класично доба и у доба 
ренесансе (Цвијић Ј. 1966.). Антички назив за полуострво је Хем, а савремени је први пут 
употребио 1808. немачки географ Јохан Август Цојне  по Балкану тј. Старој планини, која 
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се налази између Дунавске плоче, Софијске котлине и басена Марице. Пре тога 
полуострво је носило назив: Грчко, Илирско и Византијско, Европска Турска и др.  

О пореклу данашњег имена постоји више теорија. Данас је у свету широм 
прихваћено да назив Балкан потиче од турске речи балакан за шумовиту гору, односно да 
су га донели Турци, пошто се пре доласка Турака тај назив ни у једном извору не помиње. 
Супротно постоје алтернативне теорије о пореклу имена, које заступају посебно 
балкански народи. 

Бугари сматрају да је Балкан келтског порекла, из бал (х) кан, што би требало да 
значи велика мајка. Једна друга бугарска теорија вели да је Балкан изведено из бугарског 
националног имена, из доба кад су се прото-Бугари доселили на Балкан, те да бал(х)кан 
значи у ствари бугарско царство. 

У Србији главна теорија позива се на једну легенду, према којој је планина Хем 
названа по трачком тиранину Хему, кога је у двобоју убио Посејдонов син Бизас, који се 
сматра оснивачем града Византа на Босфору. По другом казивању, Хем је син бога 
Северног Ветра Бореје, најјачег од свих ветрова и персонификација трачке планине. Био је 
ожењен Родопом, која му је родила сина Хебра река (Марица или Хебар). Због свађе са 
боговима, они су претворени у планине. Назив Балкан је каснијег датума по старом богу 
ватре Вулкану, првенствено богу вулканске ватре, а касније и богу ковачке вештине. Овај 
назив односи се на планину Хем и читаво полуострво. 

После XV века назив Балкан све више се користи у изворима европских дипломата, 
писаца итд., уз додатак да планински венац Хем, под којим је називом познат још из 
античког доба, домаћи житељи називају Балканом. Најзад у званичну употребу као 
географски појам, Балкан, за европске крајеве јужно од Дунава и Саве, уводи немац Јохан 
Август Цојне (Johann August Zeune) 1808. године. Цојне је желео да и југоисточни простор 
европског копна, аналогно Пиринејском и Апенинском полуострву, добије име по главном 
планинском масиву које се на њему простире. Назив Балкан је преузео 
од француског геолога Амија Буеа, који је тако назвао Стару планину у Бугарској, иако се 
назив Балкан не односи на целу Стару планину. Његов предлог брзо је прихваћен у 
научном и политичком свету. 

 
II Физичко-географска обележја Балканског полуострва 
 
Физичко-географска обележја балканског полуострва резултат су његове дуге 

геолошке историје, снажних и дугих тектонских покрета на које се надовезује рад 
спољашљох сила, такође су резултат, одређеног географског положаја и специфичних 
климатских одлика. 

 
2.1. Геолошка грађа 
Проучавањем геолошке грађе доказано је да главни тектонски системи  полуострва 

имају готово исту геолошку структуру као и планински венци Мале  Азије. Али ови 
системи се не продужавају непрекидно у азијске планине. Услед младих раседа, флексура 
и потолина из доба плиоцена и дилувијума проломљен је сувоземни мост који је везивао 
Балканско полуострво са Малом Азијом. Остаци овога моста су Споради и Киклади, и 
друга острва у Егејском Мору. Ипак је један део ове везе сачуван у близини мороуза 
Босфора и Дарданела, који представљају старе долине, створене пре Егејског Мора, 
долине које су спуштене са околним земљиштем, и тако их је поплавило море.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A6%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A6%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Геолошки састав територије Балканског полуострва је веома разноврстан. Чине га 
седиментне, метаморфне, вулканске и еолске стене. Највеће распрострањене имају 
седиментне стене настале таложењем органских и неорганских материја у океанима, 
морима и језерима и на копну. Према саставу и начину појављивања то су различити 
конгломерати, шкриљци, пешчари, глине, кречњаци, доломити итд. Вулканске стене имају 
мање пространство али, су за њих везане појаве различитих руда и минерала. Исто важи и 
за метаморфне стене. Еолске стене настале су радом ветра на простору некадашњег 
Панонског басена (Родић Д., Павловић М., 1994.). 

Најстарије стене на територији Балканског полуострва су кристаласти шкриљици, 
(шкриљци, пешчари, филити, глинци, конгломерати, аргиломити, кречњаци и црвени 
пешчари), архајске и палеозојске старости. Ове стене чине основу читавог Балканског 
полуострва, и од њих се састоји најстарије копно, Родопски кристаласти масив, који се 
протезао меридијански, од југа према северу, обухватајући делове Бугарске, источне 
Македоније и централне Србије око Јужне и Велике Мораве. Најчешће се налазе у основи 
планина, на мањој или већој дубини, и чине основу млађим стенама. Поред Родопских 
планина, где су најраспрострањенији, кристаластих шкриљаца има и у Динарским, 
Проклетијским, Шарским и Карпатско-балканским планинама. На простору источно и 
западно од родопског копна, преко кристаластих шкриљаца таложиле су се током 
мезозоика моћне наслаге кречњака и доломита, тако да данас ове стене заузимају огромно 
пространство у динарским, шарским и карпатско-балканским планинама.  

Флишних стена, лапора, глина и пешчара, има у синклиналним удолинама 
Јадранског приморја и на острвима. За контакте флишних стена и кречњака везане су 
појаве извора и врела. Неогени седименти заузимају велико пространство у јужном ободу 
Панонског басена у Мачви, Поцерини, Шумадији, Поморављу, Стигу и Браничеву. За 
неогене седименте везане су појаве нафте и земног гаса, угља, понегде топле и минералне 
воде, као и појаве лапорца и кварцног песка.  

Често се јављају и вулканске стене, јер је у ранијим геолошким добима, нарочито у 
терцијару, на овом простору постојала жива вулканска активност. Данас вулканских стена 
има највише у родопском пределу, има их у источном и западном делу полуострва и по 
ободу Панонског басена. За њих су везане појаве различитих руда. 

Метаморфне стене заузимају знатно пространство. Под утицајем притиска, високе 
температуре и деловања магме долази до преображаја стена, то су разни кристаласти 
шкриљци у Динарским, Карпатско-балканским и Родопским планинама. 

Еолских седимената на територији Балканског полуострва има у мањој мери, то су 
углавном партије леса и песка које се јављају по ободу Панонског басена, настали током 
плеистоцена радом ветра. 

Овако разноврстан геолошки састав даје погодне услове за стварање разноврсних 
типова земљишта. 

 
 
2.2. Морфотектонска еволуција Балканског полуострва 
У току своје дуге морфотектонске еволуције, рељеф Земљине коре био је изложен 

снажним и дуготрајним орогеним покретима у оквиру четири велике орогенезе. 
Бајкалском орогенезом дошло је до ствараља првих копнених маса, тј. геоантиклинала и 
геосинклинала крајем пекамбрије и почетком палеозоика, пре 1 млрд година. У том 
најстаријем периоду Земљине историје, Балканско полуострво прекривало је пространо 
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море.  Каледонска орогенеза  почела је крајем камбрије и завршила се почетком девона. 
Формирала је Каледонске планине, на простору Балканског полуострва ова орогенеза није 
констатована, јер је у то време читав простор био зона  седиментације, што се закључује 
по обиљу налаза морских фосила у слојевима из доњег девона (Манојловић П. 
2003.). Херцинска орогенеза  почела је крајем девона и завршила се почетком карбона. На 
Балканском полуострву покретима херцинске орогенезе настала је Родопска маса, а 
издигнута је и основа неких планина у Источној Србији, тако да пре херцинске орогенезе 
није било копна на простору Балкана. Родопско копно се као острво издизало изнад мора 
и протезало се од Мале Азије на југу, до Мађарске на северу. Најшире је било на простору 
између Марице и Вардара. На територији Србије се сужавало и и обухватало узани појас 
око садашње Јужне и Велике Мораве. На северу се везивало за панонско копно које је, 
такође припадало заосталој старој маси. Старо родопско копно представљало је издужено 
острво Тетиса, пространог океана, који се у палеозоику и кроз мезозоик простирао од 
средње Америке, преко средњег дела данашњег Атлантског океана, Средоземног мора, 
северне Африке, југозапане, средишње и југоисточне Азије, све до Суматре. Старо 
родопско копно је као острво растављало делове Тетиса, који су покривали простор 
садашњих Динарских планина на западу и Карпатско-балканских на истоку.Због 
дуготрајног постојања и колебања мора, старо копно је по ободу плављено, нарочито 
током мезозоика.  (Родић Д., Павловић М. 1994.).  

Западно и источно од  Родопског копна, у басену Тетиса, током мезозоика 
наталожене су моћне наслаге кречњака и доломита и до 2000 м., јер се дно басена лагано 
спуштало у оном износу у коме се вршило таложење седимената. Као резултат 
интензивних тектонских покрета у том периоду јавила се и појачана магматска активност 
за коју су везани изливи гранита код Нереснице (близу Кучева), Старе планине и 
интрузија габра Дели Јована (Манојловић П. 2003.). 

У мезозоику, током тријаса, почеле су се дешавати тектонске промене у области 
Тетиса. Наставиле су се на прелазу у ново доба Земљине историје, у кенозоик а трају и 
данас. То верме је означено као алпска орогенеза и траје 150-160 милиона година (Родић 
Д., Павловић М. 1994.).  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Слика бр. 1. Простор на Замљи захваћен покретима алпске орогенезе 
Извор: fr.wikipedia.org 
Процесима алпске орогенезе из основа је измењено лице Земље на простору 

Балкана. Стара родопска маса је током миоцена претрпела корените промене. Веома старе 
и чврсте стене родопске масе су периферно набране, али су услед радијалних покрета, под 
снажним притиском пуцале и ломиле се у разним правцима. Дуж бројних раседа спуштане 
су котлине и издизане планине. На тај начин настала је зона громадних планина и 
котлина. Дуж великих раседа спуштено је и велико панонско копно, формиран је 
Панонски басен који је затим испуњен водом и претворен у море.  

Услед хлађења и скупљања Земљине коре и издизања и спуштања старог копна, 
дошло је средином терцијара, до орогених покрета у лабилним зонама мора. Моћне 
наслаге мекших стена се издижу са дна Тетиса и на простору Балканског полуострва, 
западно и источно од старог родопског копна, формирају се млађе веначне планине, 
Динарске и Карпатско-балканске. Оне се састоје од два орогена стабла, која се међусобно 
приближавају и разилазе око масе старије грађе у два орогена стабла: северни и јужни. 

Северном орогеном стаблу припадају средишње и северне Алпе. Од Алпа северни 
ороген се протеже преко Словачке, јужне Пољске, Западне Украјине и Трансилваније и у 
великом луку затвара пространи Панонски басен, тако да Карпатске планине планине 
прелазе Дунав. Јужном орогеном стаблу припадају јужне кречњачке Алпе, Динарске, 
Проклетијске, Шарске, Копаоничке и Шумадијске планине (Родић Д., Павловић М. 1994.).  

На западу између Динарских и Апенинских планина, формирано је у терцијару, 
Јадранско море као реликт некадашњег Тетиса. Оно је већ тада имало приблизно овакав 
изглед какав има и данас. На југоистоку је залазило дубље у унутрашњост територије 
данашње Албаније.  
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2.3. Геоморфолошка обележја Балканског полуострва 
 
Главни облици рељефа Балканског полуострва настали су дуготрајним радом 

унутрашњих сила. Процес тектонског обликовања главних морфолошких целина био је 
дуг, узајамно повезан и међусобно завистан. На облике рељефа ствараних радом 
унутрашњих сила, надовезује се рад спољашњих сила, тако да је заправо у јединству 
супротности образован данашњи изглед рељефа  Балкана и читаве Земље. 

Природне области представљају велике географске целине Балканскога 
полуострва. Разни фактори утичу у издвајању једне велике природне области. На првом су 
месту  морфолошке особине, оне чине битне црте природне области. Уз њих долазе клима 
и биолошки фактори, нарочито вегетација. И на климу и вегетацију знатно утичу 
геоморфолошке особине одређеног простора. 

 Јован Цвијић, знаменити српски географ и велики ауторитет међу 
„балканолозима“, у свом капиталном делу Балканско полуострво  установио је да 
Балканско полуострво чине две велике природне целине: Егејска област  и Континентални 
блок. Балканско полуострво, на северу врло широко, сужава се на југу, нарочито на југу 
од линије која везује Артански и Солунски залив. Области на северу од линије Арта-
Солун припадају континенталном блоку, оне на југу чине егејске области за које је везано 
источно-егејско или трачко-македонско приморје.  

Као посебну морфолошку целину потребно је поменути и Панонски басен, чији 
јужни део обода и дна лежи на простору Балканског полуострва. 

 
 
2.3.1. Егејска област 
 
Егејска  област је једна од главних морфолошких целина  Балканског полуострва. 

По површини је ова област мања од континенталне. Широко је отворена  ка Егејском мору 
и Малој Азији, одликује се јаком разуђеношћу које нема у оваком облику нигде на Земљи 
и има велики утицај на тип климе у Грчкој, на разноликост јелинског становништва и на 
његове склоности. Њену северну границу, која представља везу са континенталним 
блоком, чини пространо планинско залеђе. Простори који излазе на заливе Волос, Халкис 
и Пиреј, представљају манје морфолошке целине Егејске области. Ови крајеви су 
међусобно одвојени планинским венцима и доста изоловани (Цбијић Ј., 1966.). 

Острвски архипелази, заливи и канали имају  правц пружања северозапад-
југоисток, отворени су и пружају се према Малој Азији, док су залеђа залива често 
затворона високим и тешко проходним планинама. Поред тога, у Пелопонезу и у западном 
делу области правац пружања слојева је готово паралелан са обалом. Према томе су оне 
затвореније и њихови венци збијенији; одликују се и крашким појавама. Њихови басени су 
више изоловани један од другог, исто тако и од мора, него што су котлине источног дела 
Грчке. У геолошком погледу знатно пространство заузимају кречњачки терени са 
развијеним крашким облицима рељефа (јелински крас). Јелински и македонски простори 
су, у првом реду изграђени од кристаластих шкриљаца са интеркалацијама кречњака. 
Кречњак је у знатној мери метаморфисан. Партије ових кречњака су набране готово 
паралелно са обалом. Посебност геолошког састава условила је и специфична геолошка 
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обележја. Егејска област је у великој мери прекривена црвеницом (terra rossa) и  глина које 
су продукт распадања  стена, и оне су мање дебљине него у континенталном блоку. Има 
такође речних наноса, песка, и на конгломерата који су се сталожили у старим језерима. 

Егејска област обухвата простор Тракије, Егејске Македоније, према југу се 
наставља преко Тесалије на Атику и Пелопонез. 

Тракија се налази у југоисточном углу Балкана. Простире се између реке Месте и 
изворног дела реке Арде на западу и Босфора на истоку. На северу су границе 
североисточни Родопи, планине Истранџа и Браница и простире се на југ све 
до Дарданела, Егејског и Мраморног мора. Пружа се правцем запад-исток око 358km, 
правцем север-југ најшира је у централном делу око 142km, а у пределу Истанбула око 
27km. 

Највећи део Тракије припада Бугарској, мањи Турској, а најмањи Грчкој. Дели се 
на источну и западну Тракију. Источна Тракија захвата европски део Турске а западна 
Тракија обухвата део северозападне Грчке између река Месте и Марице и грчко-бугарске 
границе. У Бугарској захвата југоисточни део државе. 

Рељеф Тракије је различит. На западу је то претежно планинска област Родопа, док 
се у средишњем делу спушта у пространу и плодну долину Марице. На истоку се поново 
уздижу планине Истранџа и Браница. На јужној обали има доста мочварних подручја. 
Тракији припада и Галипољско полуострво. 

Егејска Македонија је врло значајна равница уз ушће и доњи ток Вардара, тзв. 
Солунска кампања. Солунско поље има површину 1 084км2. Некада мочварна равница 
претворена је упорним радом, у највећем свом делу, у белики бујни врт у којем се узгајају 
пиринач, винова лоза, поврће, маслине и дуван, и растусмокве, ораси и дудови. 

Источно од Солуна је тројно полуострво Халкидик, обрасло макијом. На њему су 
три секундарна полуострва, Касандра на западу, Лонгос у средини и Атос на истоку на 
којем се налази Света гора. Трачко-македонско приморје наводњавају велике реке 
Бистрица, Вардар, Струма и Места које се често у својим доњим токовима изливају и 
образују баре. Због скорашњих тектонских покрета, доњи токови неких река су 
степеничасти и имају слапове. Око река, а нарочито око слапова, налазе се оазе које су 
најсвежије и најплодније оазе приморја. Поља са житарицама су пространија слично 
басенима Тесалије. Басенско дно је местимично покривено пољима памука (околина 
Сереза и Тахина), пиринча (западни део Солунске Кампаније и мочварни делови сереског 
басена), дудовима (околина Водена) нарочито плантажама дувана (око Драме, Кавале, 
Јениџе, Вардара). Брежуљци и стране приморја су често под виновом лозом којој се ређе 
придружују, маслине. Највише се цене вина из Његуша, Гуменџе и Валандова.  

Тесалија заузима простор источно од Пинда, насупрот покрајини Епиру. То је 
област са највећом равницом у Грчкој чија је површина максимално искоришћена и 
интензивно се обрађује, састоји се од више котлина, које су међусобно повезане лако 
проходним пролазима, речним долинама. Окружена је планинским 
венцима Пиндуса, Отриса, Пилиона, Оса, Олимпа и Аграфа. Река Пиниос вијуга дуж целе 
равнице, док на северу протиче поред славног теснаца Темпи. Превлађују пескови и 
језерске глине, слатководни кречњак, и нарочито дебеле масе крупног шљунка и речних 
коагломерата, који прелазе 200 метара дебљине. Тиме се тесалијски басени везују за 
трачко-македонско приморје, које се одликује знатним распрострањењем језерских и 
речних наслага, које су један од главних фактора њихове плодности. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 Тесалија је одувек имала улогу као транзитно подручје из Македоније у праву 
античку Грчку. Друга функција Тесалије је да је житница Грчке. Највеће аграрне 
површине су котлине Ларисе, Трикале и равнице Волоског залива. 

Атика је полуострво које залази у Егејско море, на северу је омеђена Беотијом од 
континенталне области а на западу Коринтским каналом одвојена о Пелопонеза. По 
површини је мала област али историјски веома значајна за Грчку. Има разнолик рељеф, 
планински и долински.  

Пелопонез је највеће полуострво Егејске области. Заузима површину од 21.549 km². 
Чини га најјужнији део континенталне Грчке, иако је данас практично острво после 
изградње Коринтског канала 1893. На два места је повезан са остатком Грчке, природним 
путем, преко Коринтске превлаке и вештачки, мостом Рио-Антирио који је изграђен 2004. 

Полуострво је у унутрашњости планинско са дубоко усеченим обалама. Највиша 
планина је Килини са највишим 
врхом од 2.376 m. Пелопонез има 
четири мања полуострва окренута 
југу: Месенију, Мани, Епидаурус и 
Арголиду. 
             Поред пелопонеске обале 
леже две групе острва: Арго-
саронска острва, на истоку и Јонска 
острва, на западу. Острво Китера, 
близу полуострва Епидаурус на 
југу, сматра се делом Јонских 
острва. 

Највећа острва Егејске 
области су: Крит 8.350 km², Евбеја 
3.655 km², Лесбос 1.630 km², Родос 
1.398 km², Хиос 904 km и Лесбос 
1.630 km², док се међу заливима 
истичу: Орфански, Пенталијски, 
Аталантски и Солунски.  

 
 
 

Слика 2. Сателитски снимак Пелопонеза 
Извор: wikipedia.org 

 
 
 
2.3.2. Континентални блок 
 
Супротно  егејској области много мањој, по главним особинама медитеранској и 

евроазијској, у коју море дубоко продире и тако сваки део постаје приморски, или бар 
њиме господари море, супротно томе, свака је од великих области блока масивнија, више 
континентална, мање приступачна. Континентални блок је увек био у већојзависности од 
сувоземних комуникација него од маринских. Никада није имао блиске  везе са јелинским 
делом, ове две велике области истога полуострва остајале су често стране једна другој. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1893
http://sr.wikipedia.org/wiki/2004
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Али континентални блок је био, а и сада је једним делом у тесној вези са трачко-
македонским приморјем. У опште, континентални блок је затворенији и утицаји споља, 
нарочито приморски, кроз њега се много теже распростиру него ли у егејској области. 
Према овим особинама, он се дели на три природне области:  

 
- Источну или балканску област,  
- Централну или моравско-вардарску и 
- Западну или динарско-пиндску област.  
 
2.3.2.1. Источна или балканска област   
 
Источна или балканска област  обухвата Доњо-дунавску плочу и марички басен. 

Ова је плоча одвојена од других области континенталног блока масивним и високим 
планинама, Карпатима, који се везују са  Старом планином и чине планински лук, јужније 
родопски масив, уметнут између басена Марице и сливова Струме и Месте. Само овде, 
супротно другим балканским областима, планински венци и басени имају правац исток-
запад.  

Источна област је подељена Балканом на две природне целине: доњо-дунавску 
плочу која се налази између Балкана и Дунава и марички басен, и они су међусобно везани 
балканским превојима, нарочито онима у источном ниском Балкану. Маричком сливу 
припадају и северне стране Родопа. Оне су одвојене од јужних страна и долина овога 
масива пространом високом и ненасељеном облашћу. Између дунавске плоче и маричког 
басена уметнута је суббалканска удолина, коју на северу граничи Балкан, на југу површ 
Средње Горе. Она је састављена од низа тектонских потолина, почев од басена Златице на 
западу па до Бургаса у приморју Црног Мора. У  центру суббалканске удолине налазе се 
басени Казанлика и Сливена, најпространији и најплоднији. Кроз суббалканску удолину 
теку бројне притоке  Марице.  

Доњо-дунавска плоча је географска целина чије су морфолошке црте једнолике.  
Услед тога њоме влада и готово један једини климатски тип. Одликује се и једноликошћу 
производње: то је земља цереалија, нарочито пшенице. 

Централни Балкан, као и један велики део западног Балкана западно од Искрове 
клисуре,  састављени су од црвеног пешчара, шкриљаца и гранита. На југу су ограничени 
раседима због тога се централни Балкан спушта на југ одсецима од неколико стотина 
метара у суббалканску удолину. Због овог наглог и младог спуштања мале се реке јужних 
страна Балкана одликују ерозијом и корита су им искидана слаповима и скоковима. 
Северно од централног балканског венца ређа се низ венаца посталих набирањем, све 
нижих како се приближавају  доњо-дунавској плочи. На јужној ивици ове плоче, онде где 
се она сучељава са Балканом, балканске боре нагло престају и зато северни обод Балкана 
често представља такође одсек, али мање висок него што су одсеци јужне стране Балкана, 
који падају у суббалканску удолину; иза те линије где балканске боре на северу нагло 
престају и где је било младих епирогенетских покрета, почиње доњо-дунавска плоча 
састављена од кретацејских и терцијерних готово хоризонталних слојева, који су само 
изузетно дислоковани и то раседима правца север-југ.  

Изузев централног венца који је пресечен Искровом клисуром, сви други венци 
постали набирањем, као и доњо-дунавска плоча, дисецирани су системом паралелних 
долина правца Ј-С, чије воде теку Дунаву. Делови ових долина прелазећи плочу иду често 
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дуж раседа и зато су асиметричне, десне обале су више од левих. Потолине су ретке чак и 
у самим набраним венцима и у колико их има незнатне су, као басен Орханије на западу, 
којим тече река Бербеш, притока Искрова. Речна мрежа Јантре, у центру плоче, 
најразгранатија је и најважнија. Сасвим су друкчије реке источног Балкана, Камчија и 
Провадија,  лонгитудиналне долине правца З-И, које се одликују епигенетским клисурама 
са ушћем у Црном Мору. Ушће Провадије је лиман, језероДевна. То је једна од 
многобројних геолошких и морфолошких особина којима се источни део бугарске плоче 
везује за јужну Русију. Источно од Јантре, реке су ређе и оне које постоје имају безначајну 
количину воде због степске климе која превлађује. Ови речни сливови деле бугарску 
плочу на котлине.  

У геолошком погледу, готово је цела доњо-дунавска плоча покривена лесом и без 
шуме до северних одсека Балкана. То је најраспрострањенија област леса на полуострву. 
Долине су усечене у лесу, а испод леса удубљене у терцијерне слојеве па и мезозојске који 
се појављују на њиховим странама. Под лесним су покривачем често затрпане терасе 
језерског порекла, које због тога овде не играју исту улогу као у моравско-вардарској 
области.  

Доњо-дунавска плоча је обрадива земља велике плодности, где се нарочито гаји 
пшеница, мање кукуруз, то је једна од најпространијих житница полуострва.  Али због 
тога што ексцесивна континентална клима варира из године у годину и жетве су различите 
и то у знатним размерима.  Ливаде и пашњаци су на плочи врло слаби. Овај монотон 
изглед прекидају вијугави појасеви зеленила, који се јављају на дну долина усечених 
готово до издани, до подземне воде. Ова област готово нема рудног блага.  

Марачки басен се простире до околине Истамбула, (до турске најезде звао 
Тракијом), можда је још потпунија географска целина него што је доњо-дунавска плоча, 
нарочито његови горњи и средњи делови. То је велика потолина ограничена на југу 
гранитом и кристаластим шкриљцима Родопе, на северу шкриљцима и мезозојским 
стенама Средње Горе и Балкана. За источни су део карактеристични палеогенски пешчар, 
лапор и кречњак чији су слојеви готово хоризонтални. То је најпространији и један од 
најстаријих тектонских басена на полуострву. Његово дно је ретко састављено од 
неогених слојева, већ готово искључиво од наноса балканских и родопских река. Правог 
леса нема јужно од Балкана.  

Клима и производи су разноврснији него на доњо-дунавској плочи. Када се силази 
са балканских превоја или од Трајанових Врата (код Ихтимана) у равницу Марице, 
запажају се у вегетацији од Татар-Пазарџика, а још више у Пловдиву, утицаји 
медитеранске климе. Дуж Марице и њених притока појављују се пространа поља пшенице 
и кукуруза, затим плантаже дувана, паприка и многобројна поља пиринча. Винова лоза 
успева на брежуљцима и на странама планина. На странама се гаје разноврсне воћке и 
дудињаци који служе за гајење свилене бубе.  Међутим, у источном делу басена 
превлађују утицаји степске климе и цела је област врло плодна. Међу малим басенима 
суббалканске удолине, Туловско Поље око Казанлика привредно је напредније од осталих 
басена пространим ружичњацима, од којих се добија скупоцено ружино уље, 
трандафилово масло. Мали басени Златице и Пирдопа, са њиховим воћњацима, нарочито 
шљивацима, подсећају на Шумадију.  

Одвојен Балканом од бугарске плоче и Родопом од Македоније, марички слив се 
отвара према Мраморном мору. Отворен је исто тако и према трачком приморју, нарочито 
према пристаништима у Дедеагачу и Еносу, окуком коју чини Марица близу Једрена. 
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Странџа га одваја од стрмих обала црноморског приморја које се одликује клифовима и 
ситном разуђеношћу, те су слабо приступачне; једино је Бургаски залив имао увек стварни 
економски значај за један део ове области.  

Горњи слив Искра и предео од Софије до српске границе не припадају ни доњо- 
дунавској плочи ни сливу Марице. То је област специјалних географских особина, 
уметнута између Балкана на северу, и родопског масива на југу и западу. Готово се у 
њеном центру дижу планине Вискјар и Љуљин, састављене од еруптивних стена и 
мезозојских слојева, који се смењују, а боре им имају правац И-З. Са обе стране ових 
планина ређају се кречњачки гребени пр чему они на северу (Србеница, Чепан) имају 
облике широких гребена, а јужни су виши, оштрији, често назупчени (Влашка и 
Парамунска Планина ). Ови низови од гребена су просечени дубоким и дивљим клисурама 
Нишаве и њених притока. Гребени су растављени потолинама, басенима и речним 
сливовима, трнски басен (Знепоље), басен Ћустендила (Крајиште) и Перника (Грахово) на 
југу, котлине Драгомана,  Забрђа изнад Цариброда, Висока и друге на Северу.  

Цариградски пут и железничка пруга прелазе у овој области развође Нишаве и 
Искра. Ова област је готово потпуно обешумљена, а обрађена су само дна речних долина и 
котлина, са којих је принос од земљишта незнатан. И ако јако распрострањено, сточарство 
је примитивно.  

 
2.3.2.2. Централна или моравско-вардарска област 
 
Супрото источној или балканској области, која има периферни положај и која је у 

вези  са Русијом и Малом Азијом, моравско-вардарска област се одликује централним 
положајем на полуострву и разноврснијим везама. Као што име каже, ова област заузима 
средиште полуострва, око долина Мораве и Вардара и има уздужну осовину правца С-Ј.  
Она је добро ограничена карпатско-балканским луком и родопским масивом на истоку, 
динарским и пиндским венцима на западу. У њој су заступљене сви планински системи 
Балканског полуострва. Овде долазе у додир и преплећу  се стари масив Родопа и млађи 
набрани терцијерни венци: динарски, пиндски, балкански и  венци јужних Карпата који, 
прелазећи Ђердап, улазе у источну Србију, између Мораве и Тимока. Последица је свега 
овога да је централна област састављена од стена ових различних планинских система. Те 
разни планински системи и њихово разнолико морфолошко развиће један су од главних 
узрока због којих је она разноврсног рељефа. Додајмо да су при сукобу ових разних 
набраних система избиле велике масе еруптивних стена: између динарских венаца и 
Копаоника, у долини Ибра и даље до Новога Брда, између Карпата и Балкана у сливу Црне 
Реке, у долинама Криве и Брегалнице на југу, близу Куманова и око Кратова  и да се за те 
пукотине и еруптивнежице везују највећа налазишта метала  на полуострву.  

Моравско-вардарска удолина представља један просек кроз централну област, врло 
јасан, који се пружа са севера на југ, од Београда до Солуна, од панонског басена до 
Македоније и Тракије. Она има велики значај чак и за области које су изван сливова ових 
двеју река. Моравско-вардарски предели могу се поделити у три природне области:  

- Шумадија,  
- Рашка (или централна област) и 
- Вардарска област (или Македонија).  
Шумадија је највећа субрегија Средње Србије. Име је добила по шумама које су 

некада прекривале највећи део њене територије. Стари назив за Шумадију је 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
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Тривалија.  Њена територија у ширем смислу обухвата просторе између 
токова Саве и Дунава на северу, Велике Мораве на истоку, Западне Мораве на југу 
и Дичине, Љига и Колубаре на западу[2]. У ужем смислу она обухвата просторе до 
долинских развођа Саве, Дунава и двеју Морава[2]. Северни део Шумадије чини ниска 
Шумадија, а на југу је висока Шумадија, одвојена од ниске линијом Лазаревац-
Аранђеловац-Младеновац. Површина Шумадије је 6.070 км², док је површина уже 
Шумадије 3.865 км² јер она не обухвата периферне делове према Великом  и Западном 
Поморављу као и према Колубари. У овој географској и историјској регији издваја се 
више микрорегија које означених по рекама, планинама или градовима, нпр: шумадијска 
Посавина, шумадијско Подунавље, Јасеница, Гружа, Левач, Темнић, Космајски, Руднички 
крај и др. 

То је површ нагнута од југа ка северу и која се на северу завршава на обалама Саве 
и Дунава, одсецима високим од 20–50 метара.  Окосницу регије, њен највиши део 
представља Шумадијска греда која на југу полази од Рудника а на северу допире до 
Београда, тј. завршава се ртом код Калемегдана. Са Шумадијске греде издижу се планине 
од Авале до Рудника и даље до Котленика које су у неогену представљале развође између 
два залива Паратетиса, Колубарског на западу и Великоморавског на истоку. Главни 
облици рељефа  Шумадије представљају: острвске планине, серија површи, епигеније и 
речне долине. 

Шумадијске планине су Авала 511 m, Љубић 520 m, Гружа 534 m, Космај 626 
m, Венчац 658 m, Букуља 696 m, Црни врх (крагујевачки) 707 m, Котленик 749 
m, Јухор 773 m, Јешевац 902 m, Гледићке планине 922 m и Рудник 1132 m. Највиши врх 
Шумадије је Цвијићев врх, раније познат као Велики Штурац 1.132м н.в. на 
планини Рудник. Ове планине су за време маринских фаза Паратетиса престављале 
јужнопанонски архипелаг. Надморска висина опада од југа према северу, из разлога што је 
у истом правцу старо панонско копно све више тонуло. Ове планине су раније издвајане 
као прелазна зона Родопских планина на северу, док се данас све више прикључују 
Динарским планинама јер су у знатној мери изграђене од кречњака, лапорца, пешчара, 
конгломерата као и Динариди. Језгра ових планина су изграђена од гранита и шкриљаца 
по чему су пак сличне Родопима. У грађи Островца, Треске и Котленика има и еруптивних 
стена. 

Шумадија је ивична област панонског неогеног језера и одликује се низом 
језерских тераса које се постепено једна испод друге спуштају. О постојању мора на 
простору Панонског басена први је указао Јован Цвијић. Проучавајући рељеф Шумадије 
утврдио је да је сложен, и да поред планина које се разликују по свом постанку, котлина и 
речних долина, доминантна је и серија површи. 

Повезујући постојање мора и серију површи констатовао је да су на једном ободу 
очувани трагови абразионог рељефа. Назвао их је абразионим површима и издвојио их 7-
8. Површи су одвојене стрмим прегибима, који су управни на речне токове, и сматрао је да 
ти прегиби нису ништа друго до обалске линије некадашњег мора. Ова запажање Цвијић 
је 1909. издвојио у раду „Језерска пластика Шумадије“. Сматрао је да свака од ових 
површи, свака обалска линија и сваки клиф изнад њих представља једну фазу у ритмичком 
спуштању мора, односно језера. Цвијић је сматрао да је у понту - доњи плиоцен, дошло до 
снажне трансгресије када је море преплавило јужни обод басена, од севера преко југа, до 
висине од 850 м. Затим, у млађем понту и леванту сматрао је да је дошло до регресије и 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0#note-autogenerated1-2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0#note-autogenerated1-2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%9B_(%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%BE)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%85_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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сукцесивног спуштања обалске линије и абразионог усецања 7-8 површи идући од југа ка 
северу.  

1. Мачкатска површ, испод Златибора 840m, њен обалски одсек диже се до 
висине од 940м 

2. Површ Метељке по брду између Ужица и Косјерића на 780 m 
3. Брезовачка површ, по селу Брезовици, јужно од Венчаца на 600 m где је и 

најбоље очувана 
4. Качерска, по крају Качер код Љига на 410-420 m 
5. Рипањска, по селу код Београда, 310-330 m 
6. Пиносавска, по селу код Београда, 210-240 m 
7. Београдска на којој се издвајају два прегиба од 120-140m и они указују на 

два стадијума: Теразијски на 130 m и Булбудерски на 120-140 m (Родић П. 
Д, Павловић А. М., 1994.). 

По Цвијићу овај рељеф се могао очувати из разлога што није било млађих 
трансгресија које би прекриле ове површи или млађих тектонских покрета, које би их 
уништиле или дезорганизовале. На ову хипотезу дат је критички осврт који је утврдио да 
је у еволуцији Паратетиса уместо једне понтисјке фазе било је њих пет, да су маринске 
фазе биле бројније и дуже од језерских, и да у еволуцији мора није постојала само једна 
трансгресија и једна регресија већ више. И да за време једне трансгресије и једне регресије 
није могла да настане серија од 7-8 површи. 

Године 1951. Петар Јовановић се критички осврнуо на Цвијићеве претпоставке. 
Сматрао је да се абразиони облици рељефа на овом простору нису могли очувати до 
данас, поготову у мање отпорним стенама. На основу тога закључио је „ дуготрајним 
деловањем флувио-денудационих процеса, који трају већ 12-13 милиона година да је 
иницијални абразиони рељеф по ободу Панонског басена знатно је млађи тј. квартарне је 
старости и у основи има флувио-денудациона обележја“ (Марковић Ј. 1966.). 

На простору Шумадије постоји знатан број епигенетског усецања речних долина 
као целог речног слива Топчидерске реке у кречњачку Шумадијску греду. Знатна 
епигенетска усецања запажају се код Јасенице, Качера, Груже, Каленићке реке, које су 
просекле неогене глине и пескове и удубиле своје долине у отпорнијим стенама подине 
(Марковић Ј. 1966.). 

 Највише терасе су дакле високе око 800–850 метара а најниже на обали Дунава 
високе су  120 метара. Тиме се објашњава, што су шумадијска побрђа често покривена 
песковима, глинама и лапорима језерског или маринског порекла. Испод њих настају и 
често су у долинама оголићене старије, врло разноврсне стене, од кристаластих шкриљаца 
и еруптивних стена па до пешчара, лапора, кречњака тзв. шумадијске, већим делом 
кретацејске формације и до флишних стена, које су бар делимично палеогене. Језерске 
наслаге су покривене слојем хумуса који је често врло дебео. Лес се не простире даље на 
југ од обала Дунава.  

  Централни предео  или Рашка је географска област у југозападној Србији која је 
име добила по истоименој реци. Све до почетка двадесетог века, а умногоме и касније, 
овај простор је у европској литератури био познат под именом „Рашка“ или „Стара 
Рашка“. Касније се за део ове регије усталио и назив Санџак. У ужем смислу, појам Рашке 
се односи на слив средњег Ибра и сливове његових левих притока Рашке и Студенице. У 
ширем смислу, појам Рашке се односи на цело подручје југозападне Србије, које је у 
средњем веку припадало Рашкој држави. Један део некадашње Рашке државе на 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B0%D0%BA
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територији Србије (без Црне Горе) је познат као Рашка област. Други део историјске 
Рашке је у саставу Црне Горе. 

Обухвата простор веће надморске висине у којима су развођа за сливове 
Јадранског, Егејског и Црног Мора. Ова развођа нису увек планински венци, већ често 
равнице и високи басени(на простору Косова и Метохије) и тиме је олакшан саобраћај 
између разних крајева централнога предела. У Рашку област спадају и суседни предели 
моравско-вардарске удолине између Ниша и Велеса, који би на основу физичко-
географских обележја и тектонских карактеристика требало да припадају Вардарско-
моравској удолини. Такође овој области припадају и предели горњег Ибра и Лима. 

Рељеф је разноврснији него у Шумадији. Горње делове долина Мораве и Вардара 
чине  простране потолине међусобно повезане клисурама. Обод котлина (нишке, 
лесковачке, косовске, скопске, тетовске и других) састављен је од кристаластих 
шкриљаца. Југоисточни део скопског басена као и новопазарски басен и долина Ибра, 
одликују се великим масама еруптивних стена терцијерне старости. На западу и 
северозападу метохијског басена дижу се одсеци од 700–800 м. висине, састављени од 
тријаских кречњака и шкриљаца алписког типа. Долина Лима је усечена између две 
високе кречњачке површи, које прелазе 1000 м. висине. Између ових басена и долина 
дижу се високе планине и масиви као Копаоник, Голија, Шара, Проклетије, скопска Црна 
Гора и други. Многобројни басени централне области били су у неогену испуњени водом 
и претворени у језера, која су у почетку комуницирала кроз дубоке превоје и кроз старе 
прејезерске долине, затим су се на крају плиоцена распала у мања језера. Њихово дно је  
састављено од језерских наслага и често на странама басена има тераса истога порекла. 
Они басени око којих су високе планине, одликују се још и великим плавинама или 
купама од наноса (тетовски басен), даље дилувијалним моренама и флувио-глацијалним 
шљунковима (басен Метохије и Рожаја). Басени се одликује топлијом климом, нарочито 
топлијим летом, и у вегетацији се осећају слаби утицаји егејске климе (Цвијић Ј. 1966.). 
Поред тога, западни басени, косовски, метохијски, новопазарски и долина Лима и Ибра, 
одликују се већим падавинама.  

Пространи хоризонт и оквир од високих планина, Шаре и Проклетије са смелим и 
назупченим врховима, са многобројним цирковима које су усекли стари ледници, затим 
Копаоника, масивног и зеленог, чине да је косовски басен један од најлепших на 
полуострву.  

Најплодније су котлине Метохије, Косова, Тетова и Лесковца. Мање су простране, 
али такође плодне, долине Топлице, мали ерозивни басени долине Ибра и Лима, где се 
гаје житарице.  

 
Вардарска или македонска област је састављена од низа тектонских басена који 

се пружају дуж Вардара и његових притока. Ограничена је на истоку родопским масивом, 
на западу венцима Пиндских планина. Област доњеСтруме на истоку и Црног Дрима на 
западу, са великим западно-македонским језерима, тесно је повезана са котлинама 
Вардара и његових притока, и представљају саставни део ове области. 

У морфолошком погледу ова област је веома сложена. Има изглед праве планинске 
области јер су многи мањи басени окружени високим планинама, Перистер, Ниче са 
Кајмакчаланом, Стогово, Јабланица, Кораб, Бистракоје прелазе висину од 2000 метара. 
Источни део вардарске области састављен је од кристаластих шкриљаца и гранита 



20 
 

родопске масе, на западу од кристаластих шкриљаца Перистера и Ниче, затим од пешчара, 
серпентина и кречњака пиндски масив.   

Има разлике између басена западне Македоније с једне, и сливова Вардара и 
Струме с друге стране. Они су растављени масивом Ниче, са врхом Кајмакчаланом, 
Добрим Пољем и венцем Бабуне. На западу од њих је простран пелагонијски басен са 
Битољем, басен Морихова кроз који протиче Црна, басени Преспе и Охрида, Дебра и слив 
Радике, чија су дна веће висине него басени вардарске и струмске области. Преспански је 
висок око 900 метара. Кроз басене који се налазе западно од Битоља протичу Дрим и 
Девол, притоке Јадранског мора. У потолинама су велика језера, Преспанско (дубоко 54 
м.) са Малим језером, Охридско (дубоко 286 метара), која су од утицаја на начин живота и 
рада становништва (Цвијић Ј. 1966.).  

Планине су покривене шумом, има и четинара, међу којима је нарочито 
карактеристична муника на Перистеру. Сточарство је развијено. Налазећи се у суседству 
два мора, две приморске области, јадранске и егејске, где има и зими испаша, ове високе 
планине су станишта сточара, који се крећу у приморја.  

Насупрот високим потолинама на западу, басени у долини Вардара и области даље 
на истоку, нису једне од других одвојене високим планинама. Оне су међусобно везане, 
почев од Овчег Поља на северу, па до доњег дела долине Струме и до Ђевђелије на југу, и 
представљају огромну потолину, највећу у центру полуострва. Дно ових басена је све 
ниже уколико су котлине ближе Егејском мору, и у тесној су вези са трачко-македонским 
приморјем, под чијим су јаким утицајем њихова клима и вегетација. Стране ових басена 
су потпуно оголићене. Главни водени токови су Вардар, Струма и Црна, остале реке 
пресушују за време лета или се губе у песковитом наносу. 

 
2.3.2.3. Пиндско-динарска област  
 
Пиндско-динарска област састављена је од планинских венаца, заравни, високих 

платформи и удолина. Ови облици рељефа су паралелни са јадранском обалом. Њихов 
правц пружања је северозапад-југоисток или север-југ. Њихови морфолошки елементи, 
нарочито карсни у динарској области, друкчији су но уосталим крајевима. Постоји, дакле, 
јасно изражена планинска целина  

Ова област, регионално схваћена, не поклапа се потпуно са динарским и пиндским 
масивима,  мања је од њих. На југу је ограничена Јадранским морем, северна граница 
полази из Љубљанске котлине на коју се надовезују удолине које полазе од залива Арте и 
Јањијског језера на југу. Од Јањине се наставља низ малих депресија и превоја, до околине 
великих језера западне Македоније, нарочито Охридског. На Северу од Охридског језера, 
долина ЦрногДрима се у главном поклапа са уздужним раседима Охрид-Дебар-Косоврати 
и чини источну границу пиндске области. Овај низ удолина, долина и превоја наставља се 
и даље према северу. Од велике метохијске потолине он се продужава дубоким превојем 
Жљеба и малим беранским и белопољским басенима у долину Таре, Неретве, Раме и 
уздужног Врбаса, уздужним депресијама према Карловцу и Љубљани. Ово је предео са 
изразитим крашким облицима рељефа, има вртача, увала и крашких поља.  

У околини Скадра и око Дрима једна од најинтересантнијих и највећих 
морфолошких појава на Балканском полуострву, несумњиво је повијање Проклетија из 
динарског у северо-источни или метохијски правац, и такво исто повијање Паштрика, 
Коритника и Шар-планине на југу од Дрима, тако да се од Јадранскога мора код Медове, 
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па око Дрима до Призрена и Метохије, налази ниже земљиште уоквирено венцима 
високих планина. Између ових повијених венаца има низ потолина и спуштена зона око 
Дрима. Овим депресијама, којима је ишао зетски пут, подељена је велика географска 
целина западног дела полуострва на динарску и пиндску област, и оне се разликују по 
извесним морфолошким и геолошким цртама, које су допринеле да се диференцира 
етнографски и историјски развитак становништва.  

Пиндска област је најмања  природна целина Балканског полуострва. Простире се 
од Медовског залива до залива Арте. Њена источна граница иде уздужном линијом која 
повезује долину Бистрице у Македонији,  басене великих језера западне Македоније и 
долину Дрима. Овој области припадају  Албанија и Епир. Динарска област се простире од 
Љубљанске котлине на северозападу па до Скадарског басена на југоистоку. Динарска и 
пиндска област се сучељавају око Скадарског басена, где Динарски планински систем 
мења правац пружања. 

 
 
2.4. Панонски басен 
 
Балканком полуострву припада само јужни део дна и обода Панонског басена, као 

и мањи делови његовог западног обода (у Словенији и Хрватској).  
На месту данашње Панонске макрорељефне целине постојало је старо Панонско 

копно настало за време херцинске орогенезе. У олиго-миоцену, за време алпске орогенезе, 
са унутрашње стране алпске, динарске и карпатске антиклинале дошло је до спуштања и 
разламања панонског копна и формирања панонског басена. Старо панонско копно 
спуштено је дуж више дислокација, од којих су најактивније биле: - Јужна панонска 
(Савски тектонски ров), у коме су данас смештене речне долине Саве и Дунава и - дуж 
Дравске дислокације (данас тректонски ров Драве у коме је смештен ток Драве). 

 

 
 

                                                 Слика  3. Панонски басен 
                                                                Извор: wikipedia.org 

Почетком миоцена вода је из Тетиса продрла у овај басен и настало је велико 
епиконтинентално море, познато под именом Паратетис чији се један део назива Панонско 
море. Паратетис се пружао од данашњег Бечког басена, преко данашње Панонске и 
Влашко-понтијске низије до Црног мора и Аралског језера на истоку. У својој еволуцији 
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Паратетис је комуницирао са Тетисом преко Ронског залива, Баварске и Бечког залива на 
западу, а на југу веза је остварена преко данашње - Егејске бразде, која је полазила од 
данашњег Улциња, преко Албаније, старог копна Егеиде до Црног мора. 

Басен је испуњен водом пре 30 милиона година, а море се са овог дела Европе 
повукло пре 600 000 година, средином плеистоцена. Ово велико епиконтинентално море у 
својој еволуцији прошло је кроз 5 фаза. 

Миоцен, млађи медитеран: ово је морска фаза и тада је север Србије био под 
морем, на западу до Лознице, на истоку до Голупца (море је било плитко). У овој фази 
Авала и Космај су били спојени и представљали су полуострво. Море је на југу допирало 
до Аранђеловца, до линије Венчац-Букуља. Између Цера и Борање море се ширило 
данашњим долинама Дрине и Јадра. У источној Србији кроз тектонске раседе карпатске 
Србије продирало је до Доњег Милановца, долином Млаве до Петровца и незнатно 
данашњом долином доњег Тимока. 

Сарматска фаза: Прекинута је веза у овој фази између западног мора и Тетиса, док 
је између Панонског и Понтијског мора веза постојала у Чешкоморавској и на месту 
данашњег Ђердапа. У овој фази дошло је до спуштања северног дела данашње Шумадије, 
а у исто време настају Моравске потолине (Западноморавска и Великоморавска). Море 
надире према југу,али и даље је плитко, допире до Крушевца, а Авала и Космај су острва. 

Панонски стадијум, крај миоцена: у овој фази прекинута је веза између Панонског 
и Влашкопонтјиског мора у Ђердапу. Веза је прекинута у језероузини услед издизања 
Карпатске пречаге. На почетку ове фазе море је и дање плитко, у даљој еволуцији. 
Међутим, услед влажне климе и прекида везе на месту Ђердапа и спуштања копна Србије 
дошло је до снажне трансгресије и тада је море имало највиши ниво 850 m (Мачкат-
абразиони трагови). У овој фази море је допирало на југу до Крушевца, Алексинца и 
Ниша. Шумадијске планине су острва, а море је остварило комуникацију са старим 
Eгејским језером (данашња Македонија) преко Кумановско-прешевске повије, а 
комуницирало је и са старим неогенским језерима Космета. 

Понтијски стадијум, почетак плиоцена: Поново је успостављена веза између 
Панонског и Влашкопонтијског мора. Ниво мора се почео ритмички спуштати услед 
отицања воде у Ђердапу. Продубљује се Ђердапска отока, море се повлачи из највећег 
дела Шумадије, али поред већ образованог Великоморавског залива формира се и 
Колубарски басен. 

Левантска фаза, крај плиоцена: У овој фази дошло је до снажног померања обалске 
линије. Море је сада велико језеро, које се само одржало изнад дубље потонулих делова 
Панонског басена. Већ средином плеистоцена од великог језера заостале су само баре или 
мања изолована језера. Средином плеистоцена на централној језерској равни, формира се 
речна мрежа и главни ток Дунава, који је покупио последње воде Паратетиса и тако је 
после 30 милиона год. постојања, а пре 600 000 година ишчезло велико епиконтинентално 
море Европе – Паратетис, а са њим и његов део који се звао Панонско море. 

Јужни обод Панонског басена у Србији протеже се од Дрине на западу до 
Хомољских планина на истоку. У географској градњи доминирају језерски седименти 
неогене старости. Јужни обод Панонског басена има таласаст изглед, а главни облици 
рељефа су површи, брежуљци, речне долине и котлине. Тетис је иза себе оставио веома 
плодно тло. За просторе ове регије особена је црница (или чернозем), као врста земљишта. 
Међутим, јавља се и тзв. деградирани чернозем, као и плодно алувијално тло и гајњаче. 
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2.5. Планински системи Балканског полуострва  
 
На Балканском полуострву нема јединственог планинског система који би чинио 

орографску кичму полуострва. Постоји пет планинских система различите геолошке 
структуре и морфолошких карактеристика: Динарски (Динариди) на западу и југозападу, 
Шарскопиндски (Хелениди) на југу, Балкански на истоку, Родопски у централном делу и 
делом Карпатски (јужни део Јужних Карпата) на североистоку Србије (Давидовић Р. 
2000.).   

 
2.5.1. Динарски планински систем Балканског полуострва 
 
Динарске планине заузимају највећи простор континенталног блока захватајући 

западни и југозападни део Балканског полуосрва. Пружају се на северу од подгорине 
Јулијских Алпа и Љубљанске котлине до Скадарског басена, Косовске и Метохијске 
котлине, на југу и од Јадранског мора на западу до долине Колубаре и Ибра и Родопских 
планина на истоку. Динариди се пружају правцем северозапад-југоисток, 
пратећи Јадранску обалу, правцем познатим као „Динарски правац“. На северозападу се 
спајају са Јулијанским Алпима, а на југоистоку са Шарско-Пиндски планинским венцем. 
Дужина Динарског ланца је 645 km. Највиша планина су Проклетије са Језерским 
Врхом на 2.694 метра надморске висине, а просечна висина планина је 1500-2200 m, док 
су планине на ободу ниже. Стрме стране високих динарских планина, често јако 
примакнуте уз обалу Јадранског мора,  Велебит, Биоково, Орјен и Ловћен удаљени су од 
мора само неколике стотине метара, највише 2–3 км. Динарске планине су добиле име по 
планини Динари, која се налази на граници Далмације, Босанске крајине и Херцеговине. 

Геолошки гледано овај планински масив формиран је у карбонатима (кречњаци 
и доломити мезозојске старости) Јадранске платформе, током процеса Алпске орогенезе. 
Због своје геолошке грађе, Динариди су узети као типичан пример развоја крашког 
процеса у свету.1 Од геоморфолошких облика, најбројнији су облици крашког процеса, 
како површински, тако и подземни. Јављају се и облици флувијалног процеса, 
специфичних за крас, клисуре, кањони, слепе долине, понорнице, висеће долине. На 
високим планинама, присутни су и облици глацијалног рељефа, као што 
су циркови, валови, морене, као и ледничка језера. Динарске планине су дакле 
разноврсне и геолошком и у  морфолошком погледу.  

 

                                                           
1 Поједини геоморфолошки облици, које је Јован Цвијић проучавао управо на Динаридима, имају исти назив 
и у светској литератури (нпр.крашко поље, увала, шкрапа) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D1%80%D1%85&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D1%80%D1%85&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%9A%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Карта  Динарски планински систем 
Извор: 
 
 
Од југа Словеније се пружају у виду високих крашких површи и брда: Башњице, 

Нанос, Трновски гозд, Хрушица, Јаворники и Снежник. На југозападу се спуштају према 
приморју Словеније, а на истоку прелазе у ниски крш централне Долењске (Постојнска 
јама 19,6 km, Крижна јама 8,2 km, Планинска јама 6,2 km). У Хрватској се Динарске 
планине пружају од Горског котара (Велики Рисњак, 1.528 m) на северозападу до крашке 
Личке површи (500-700 m) са Личким 465 km², Гатачким 80 km² и Крбавским пољем 67 
km² на југоистоку. Личку површ од Јадранског мора одваја планина Велебит (Вагански 
врх, 1.758 m). На граници Хрватске и Босне и Херцеговине пружа се 80 km дугачак 
планински венац Динаре (Динара, 1.831 m). Пошто се Динарске планине већим делом 
пружају уз Јадранску обалу (Велебит, Мосор, Биоково), приморје је уско, осим на 
полуострву Истри, у залеђу Задра и Шибеника (Равни котари) и око ушћа Неретве. 
Крашка поља у унутрашњости Далмације су: Имотско 95 km² , Сињско 64 km² , Петрово 
57 km², Книнско 24 km².  

Динарске планине на северу и североистоку Босне и Херцеговине су  рашчлањене 
рекама које теку према северу кроз Сарајевско-зеничку и Тузланску котлину). На 
југозападу Босне и Херцеговине доминира крашки рељеф, изграђен од јурских и кредних 
кречњака у којима су радом крашке ерозије настала већа крашка поља: Купрешко 93 km², 
Гламочко 129 km², Дувањско 150 km², Ливањско 380 km². У источном делу су планине: 
Јавор (1.537 m), Романија (1.417 m), Јахорина (1.913 m), Трескавица (2.086 m), Озрен 
(1.532 m) и Зеленгора (2.032 m), крашке површи и дубоке речне долине: Дрине, Праче, 
Криваје и др. У вишем делу Херцеговине (Рудине)  између Динарских планина су 
пространа крашка поља: Невесињско 180 km², Гатачко 57 km² и Дабарско 30 km², а у 
нижем делу (Хумине) доминирају заравни  Попововим пољем  185 km², Љубушким пољем 
, Мостарским блатом и долина Неретве.  

Велики део Црне Горе и западне Србије припада Динарским планинама, које се на 
основу геолошке грађе и морфофизиономских одлика деле на унутрашње (западна, 
централна Србија, Фрушка гора), централне (југозападна Србија, централна и северна 
Црна Гора) и спољашње (појас поред Јадранског мора). У Црној Гори су крашке површи 
(Пивска 1.200 m, Дурмиторска или Језерска 1.450 m, Крнова 1.490 m, катунска површ са 
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пољима: Никшићко 48 km² , Цетињско 4,6 km², Граховско 6,3 km² , Његушко 5 km² ) 
изграђене од кречњака из периода јуре и креде (холокрас). На крашким површима се 
издижу планине: Дурмитор (Боботов кук, 2.522 m), Маглић (Велики Витао, 2.386 m – 
граница Црне Горе и Босне и Херцеговине), Маганик (2.138 m), Сињајевина (2.203 m), 
између којих су дубоко усечене кањонске долине Пиве (кањон Невидео, дубина 600 m), 
Таре (1.300 m, најдубљи кањон у Европи), Мораче (Платија, 1.000 m) и њихових притока. 
На црногорском приморју, изнад Бококоторског залива су планине Орјен (1.894 m) и 
Ловћен (1.749 m), а на југозападу Румија (1.595 m), која одваја Црногорско приморје од 
Скадарске котлине са Скадарским језером (северно је Зетско-Бјелопавлићка низија).  

Динарске планине Србије се деле на: Старовлашкорашке, Копаоничке, 
Шумадијске, Проклетијске, Рудне и флишне планине. Старовлашкорашке планине се 
простиру од Дрине на западу до Ибра и Косовске котлине на истоку и од реке Ђетиње и 
Западне Мораве на северу, до границе са Црном Гором на југу (Пештерска висораван 
1.200 m са Пештерским 63 km² и Коштам пољем, Сјеничка, Новопазарска и др. котлине). 
Групи Старовлашкорашких планина припадају: Звијезда (1.675 m), Тара (1.547 m), 
Златибор (1.496 m), Чемерно (1.579 m), Гиљева (1.444 m), Златар (1.626 m), Јавор (1.519 
m), Голија (1.834 m), Рогозна (1.479 m), Јелица (929 m) и др. Копаоничке планине се 
налазе око Ибра и Западне Мораве. То су: Копаоник (Панчићев врх, 2.017 m), Гоч (1.124 
m), Жељин (1.785 m) и Столови (1.325 m). Шумадијске планине се налазе између Дунава и 
Саве на северу, Западне Мораве и Ђетиње на југу, Велике Мораве на истоку и Колубаре, 
Љига и Дичине на западу. Овој групи припадају: Авала (511 m), Космај (626 m), Букуља 
(696 m), Венчац (658 m), Рудник (Цвијићев врх, 1.132 m), Вујан (856 m), Котленик (748 m) 
и Гледићке планине (922 m). Рудне и флишне планине се пружају јужно од Саве на северу 
до Ђетиње на југу и од Дрине на западу до Колубаре, Љига и Дичине на истоку. Рудне 
планине су: Гучево (779 m), Борања (889 m), Јагодња (923 m), Соколске планине (973 m), 
Медведник (1.244 m), Јабланик (1.275 m), Повлен (1.347 m), Маљен (1.096 m) и Сувобор 
(864 m), а флишне: Цер (687 m) и Влашић (454 m). Динарски планински систем се 
завршава Проклетијским планинама на југу (тромеђа Србија – Црна Гора – Албанија). То 
су: Проклетије (Ђеравица, највиши врх Србије, 2.656 m), Хајла (2.403 m), Комови (2.484 
m), Жљеб (2.381 m), Виситор (2.211 m), Мокра планина (1.932 m) и Мокра гора (2.154 m). 

Динарска обала је уздужна и праволинијска. Карактерише је паралелизам обале, 
острва, канала чак и полуострва. Изграђена је од чистих кречњака, који се највећим делом 
хемијски растварају, а много мање распадају а реке су у овој крашкој области ретке.  Мала 
и плитка удубљења и усеци, клифови, пећине и природни мостови, уски и дугачки канали, 
дају динарској обали нарочиту лепоту  и препознатљивост. 

Дуж албанске обале су честе лагуне, које су уским језицима од растреситог 
материјала растављене од мора, највећа је лагуна Краваста, између ушћа Шкумбије и 
ушћа Семени. У свима прибрежним равницама ниво издани је врло близу површине, у 
баровитој равници на левој страни Бојане и лети само један метар испод површине. Већ у 
јесен издан се пење до на површину и инундира равнице. Између Скадра и Медове реке 
богате водом, Бојана, Дрим, Кир и Ђадар, у јесен се изливају и плаве равнице. Зато зими 
обалска равница између Скадра и Љеша изгледа као плитак залив Јадранскога Мора. 
Такође, ове реке при изласку из клисура, таложе по Задриму и Забојани наносе велике 
дебљине, и услед тога су наступила померања речних токова, нарочито Дрима и Кира. 
Дрим се некад уливао код Љеша, то је корито напуштено, а главно његово корито постала 
је стара отока Дримац, која се улива у Бојану. Такође је карактеристика албанске обале, 
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насупрот далматинској да  нема острва и да је обала  јако баровита. Иза Мал Дајтита 
настаје сноп збијених планинских венаца, који заузимају простор до великих македонских 
језера и међу којима су најкарактеристичнији: Кунора у великој окуци Дрима у Дукађину, 
Ђаличе, Кораб глацијалне пластике, Јабланица и Томор изнад Берата. Између Мал Дајтита 
и Томора пружа се на десној страни Шкумбије планина Крабе која одступа од пиндског 
правца, састављена од флишних стена и позната по јакој ерозији. Осим Крабе све су 
остале планине састављене од старијих стена, од разноврсних шкриљаца, пешчара, 
зелених стена и серпентина. У поређењу са динарском облашћу кречњаци не играју знатну 
улогу тако да су многобројни речни токови правца исток-запад,  Дрим и Семени са 
Деволом, Маћа, Шкумбија и Војуша (Цвијић Ј. 1966). 

 
2.5.2. Шарско-пиндски планински систем (Хелениди) 
 
Шарско-пиндски планински систем (Хелениди) је меридијанског правца пружања и 

на северу се везује за Динарске планине. Пружа се јужно од Метохијске котлине, од 
Шарпланине на северу до рта Тенарон на југу. Највише планине овог система су: Шар 
планина (Титов врх, 2.747 m), Кораб (Велики Кораб, 2.764 m), Паштрик (1.986 m), 
Коритник (2.393 m), Јабланица (2.259 m) и Пинд (2.637 m), изграђене од палеозојских 
шкриљаца и мезозојских кречњака. Између ових планина су котлине: Охридска са 
Охридским језером, Преспанска са Преспанским језером, Дебарска, Пелагонија, Полог, 
Корча и Црног Дрима, испуњене речним и неогеним језерским наносима. Јужно од река 
Семенија и Деволија у Албанији, планине су углавном без вегетације и тешко проходне. 
Хелениди се у Грчкој простиру у континенталном делу на северу и северозападу земље 
(развође јонског и егејског слива) и на острвима у Јонском мору, на полуострву Пелопонез 
и Криту. Пружају се у више паралелних венаца од планине Грамос (2.522 m) на северу, до 
Патраског и Коринтског залива на југу. На Пелопонезу су планине мале и средње висине, 
а на Криту су три главна планинска венца: Ори (2.452 m) на југозападу, Ида (2.456 m) у 
централном делу и Дикти (2.148 m) на истоку.  

  
2.5.3. Балкански планински систем  
 
Балкански планински систем се пружа у правцу запад-исток кроз источну Србију и 

Бугарску и спушта према Црном мору (рт Емине). Оне одвајају северну Бугарску од јужне 
и западно Подунавље у Бугарској од долине Мораве, а са Јужним Карпатима у великом 
луку обухватају низије доњег Дунава: Влашку, северну Бугарску и Добруџу. Већим делом 
у морфолошком погледу представљају блага и широка била, испресецана речним 
долинама. Овој групи планина у Србији припадају: Сврљишке (1.334 m), Озрен (1.174 m), 
Девица (1.187 m), Тресибаба (786 m), Сува (1.809 m) и Стара планина (Миџор, 2.168 m – 
највиши врх уже Србије), између којих су Белопаланачка и Пиротска котлина у долини 
Нишаве, Сврљишка котлина у долини Сврљишког Тимока, Сокобањска и Заплањско-
лужничка котлина у долинама истоименених река (испуњене неогеним седиментима). 
Јужно од Нишаве су кречњачки венци Суве планине, у чијем је јужном делу крашка 
површ Валожја (1.4001.500 m), са вртачама, увалама, јамама и сувим долинама. Источно 
од Пирота је Одоровско поље (8,2 km² ). Између Старе планине и Дунава има брда и 
лесних заравни, које су рашчлањене рекама. 
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 Стара планина (Балкан), пружа се 
од источне Србије, преко средишњег дела 
Бугарске у правцу западисток (Ботев, 2.376 
m) и благо спушта према Црном мору, дуга 
600 km и широка 50-70 km.  Највиша тачка 
Старе планине је врх Ботев (2376 m н. в.). 
Изразитији врхови Старе планине 
су још: Црноглав (764 m н. в.), Врх 
Баба (1787 m н. в.), Бабин зуб (1758 m н. 
в.), Тресак (1000 m н. в.), Ветрен (1330 m н. 
в.), Орлов камен (1737 m н. в.), Свети 
Никола (врх) (1380 m н. в.), Миџор (2169 m 
н. в.), Три чуке (1937 m н. 
в.), Тупанар (1727 m н. в.) и Сребрна 

глава (1933 m н. в.). 
Карта 4. Балкански планимски систем 

              Извор: wikipedia.org  
 
 Изграђена је од шкриљавих глинаца и кречњака на западу, у највишем средишњем 

делу од кристаластих стена и на истоку од флиша. На југу ове планине су густо насељене 
Казанличка и Софијска котлина (контакт Старе планине и Родопа), а на истоку Тракијска 
низија око реке Марице (појас ниских крашких површи).  

У оквиру планинских климатских региона на Старој планини се могу издвојити: 
Прелазни или субпланински климатски регион на висинама између 600 и 1250 m н. 

в. 
Прави планински климатски регион на висинама између 1250 и 1900 m н. в. 
Високопланински климатски регион на висинама изнад 1900 m н. в. 
Плеистоцена снежна граница на Старој планини се налазила на висини од око 1700 

m н. в 
 
2.5.4. Родопски планински систем (српско-македонска маса)  
 
 
Родопске планине су најстарији планински масив на Балканском полуострву. 

Простире се централним и југоисточним делом полуострва, између реке Марице на 
истоку, Динарског и Шарско-пиндског планинског ланца на западу и Карпатско-
балканских планина на североистоку. Планине су громадне, широких темена и стрмих 
страна, без дужих планинских венаца, грађене од кристаластих шкриљаца, 
са мермером, гранитом и млађим вулканским стенама. Старе стене, набране у 
горњем палеозоику, касније еродиране и поново уздигнуте вертикалним  кретањем дуж 
раседа. Највећа распрострањеност је у јужној Бугарској, где се налази најстарије језгро 
масива (тзв. прави Родопи), и три планинска венца са највишим врхом на планини Рили ( 
врх Мусала 2925 m). Родопске планине се пружају и на територије Македоније и Србије.  

У Србији се пружају између Карпатско-балканског и Динарског планинског 
система, уз Јужну и Велику Мораву, преовладавају нижа родопска побрђа и усамљене 
планине од мезозојских и терцијарних седимената на старој подлози.  Раније се у Родопске 
планине убрајао широк појас од Копаоника уз десни обод Ибра, кроз Шумадију до Авале, 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D1%85_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%B7%D1%83%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D1%80%D1%85)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D1%80%D1%85)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%9F%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%99%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80
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а новија литература сврстава тај простор (са Фрушком гором) у унутрашње Динариде. 
Између Родопских планина и унутрашњих Динарида су Косовска, Лесковачка, Врањска и 
Нишка котлина, Шумадија и долине Велике Мораве и њених притока. Најсевернији део 
родопске масе чине Вршачке планине. Западно од Јужне Мораве се издвајају планине: 
Кукавица (1.442 m), Гољак (1.181 m), Радан (1.408 m), Пасјача (894 m) Видојевица (970 m) 
и Јастребац (1.491 m), а између Јужне Мораве и српско-бугарске границе: Дукат (Беле 
воде, 1.881 m), Варденик (1.866 m), Бесна кобила (1.923 m), Грамада (1.719 m), Велики 
Стрешер (1.875 m), Руј (1.704 m), Острозуб (1.546 m), Гарина (1.058 m) Рујен (968 m), 
Чемерник (1.638 m) и Селичевица (902 m).  

Планине су богате лежиштима: хрома, олова, цинка, гвожђа, златоносне и других 
руда. Природна шумска вегетација је проређена. Највише планинске делове од 1800 до 
2000 m, покривају пашњаци. 

 
 
Већи део Македоније 

чине Родопске планине, 
пружају се на  подручју 
између долине Вардара и 

македонско-бугарске 
границе. Изграђене од 
гранита, серпентина, 
кристаластих шкриљаца, са 
усамљеним брдима и 
котлинама, испуњеним 
језерским наносима: Овче 
поље, Струмичка и 
Кумановска котлина. 
Највише планине на истоку 
Македоније су Осоговске 
(2.252 m), у средишњем 
делу – Солунска глава 
(2.540 m) и на граници са  

 
Карта 5. Родопске планине у Македонији 
Извор: wikipedia.org 
 

Грчком (Кожуф 2.182 m, Ниџе 2.524 m). Између Родопских планина се правцем 
северозапад-југоисток пружа сеизмички лабилан вардарски појас са Скопском, Велешком, 
Тиквешком и Ђевделијском котлином.  

Родопске планине у Бугарској, изграђене од кристаластих стена, чине три 
планинска венца: Рила (Мусала, 2.925 m – највиши врх Балканског полуострва), Пирин 
(Вихрен, 2.914 m) и Родопи (Велики Перелик, 2.191 m). На Рили су изворишта великих 
бугарских река: Марице, Искара и Месте. Пирин се налази између река Струме на западу 
и Месте на истоку (40 врхова изнад 2.500 m). На северу се наставља на Рилу, а на југу на 
планину Славјанку. Родопи су најдужи планински венац у Бугарској (дужина 240 km, 
ширина 100 km), који чини њене 1/7 територије. Источну Грчку одликује громадна 
структура, изграђена од палеозојских кристаластих стена, настала током набирања млађих 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%92%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80
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веначних планина у терцијару. Највеће и најнасељеније котлине су Тесалијска и Солунска, 
а највиша планина Олимп (2.917 m, највиша планина Грчке). Источни део громадног 
масива је спуштен у Егејско море, а његова кристаласта основа је видљива на острвима. 
Тектонски процеси су активни: вулканизам (Санторини, ерупција 1400. пре н. е.) и 
сеизмизам (земљотрес у Коринту 1858. и 1928, Солуну 1978. и Атини 1999).  

 
2.5.5. Карпатски планински систем 
 
 Јужни део Карпатског планинског система припада Балканском полуострву. Он 

прелази из Румуније у североисточну Србију јужно од Ђердапа (наставак Јужних Карпата) 
и захвата простор између Дунава, Тимока, Црне реке и Велике Мораве. На југу се наслања 
на Балканске планине. То су ниске и средње планине до 1.600 m н. в. Поред Дунава су: 
Мироч (768 m), Дели Јован (1.138 m), а даље према југу: Хомољске планине (925 m), 
Велики гребен (655 m), Кучај (1.158 m), Бељаница (1.336 m), Ртањ (1.565 m), Велики крш 
(1.148 m), Мали крш (929 m), Шомрда (806 m) и Црни врх (1.027 m), изграђене од 
непропустљивих стена и кречњака. У току набирања било је вулканизма. У долини Црне 
реке има палеовулканског рељефа (руде: Бор, Мајданпек; угаљ: Сењ, Ресава). Највеће 
котлине су Хомољска, Црноречка, Звишка, Књажевачка и Зајечарска. Кроз Јужне Карпате 
се пробија Дунав кроз Ђердапску клисуру и повезује Панонски и Влашкопонтијски басен 
(98 km, четири клисуре, три котлине).  

 

 
Карта 6. Карпатски планински систем 
Извор: sr.wikipedia.org 
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2.6. Низије – долинске области Балканског полуострва  
  
Највеће низије на Балканском полуострву су у северном делу: Посавина, 

Подунавље и Поморавље, на истоку – Црноморско приморје и Тракијска низија, на југу – 
Солунско поље и Тесалија, а на западу и југозападу – приморске низије. У унутрашњости 
полуострва су мање низије, по постанку већим делом флувиокрашке. Перипанонски обод 
полуострва је низијскобрежуљкаст   у долинама Босне, Уне, Врбаса, Дрине, Колубаре, 
Мораве, Млаве, Пека, Тимока.  

У Хрватској се низија у доњем делу Купе продужава ка југозападу у Карловачку 
котлину, која на југу постепено прелази у ниски крш Кордуна (200-300 m), а на југоистоку 
у ниске планине у Банији (Зринска гора, 616 m).  

У Босни и Херцеговини нема већих низија. Највећа је Посавина (дуж десне обале 
Саве), ширине 3040 km, која прелази у широко побрђе (200-600 m) и у ниже планине: 
Козара (806 m), Просара (352 m), Мотајица (652 m), Вучјак (365 m) и Мајевица (915 m). 
Између Саве на северу, Дрине на истоку и Мајевице на западу налази се низија Семберија 
(макроплавина).  

На јужном ободу Панонског басена у Србији су плодне низије у речним долинама 
(Мачва, Посавина, Колубара, Тамнава, Велико Поморавље, Стиг, Браничево). Низија има 
и у котлинама Јужног Поморавља и Понишавља. На североистоку Србије је низијски 
рељеф у Неготинској крајини и Кључу (западни део Влашкопонтијског басена).  

На северу Бугарске је Северна низија (Дунавска равница), између Дунава,  
северних падина Старе планине (Белоградчик – Враца – Трново – Варна), Црног мора и 
копнене границе са Румунијом.  

 
2.6.1. Босанска Посавина 
 
Босанска Посавина је низија уз десну обалу реке Саве, коју ограничавају планине 

Мотајица на северозападу, Крњин и Требава на југу и Мајевица на југоистоку. Она захвата 
већи део дна и јужног обода Панонског басена. У морфолошком погледу ова низија се 
дели на ниску и високу босанску Посавину. Висока босанска Посавина обухвата 
брежуљке северних делова, а правој низијској Посавини припадају најнижи делови Босне 
са десне стране Саве. Заправо, ова низија је наставак Панонске низије са јужне стране 
корита Саве између ушћа Уне и ушћа Дрине. У геолошком погледу, доминирају квартарне 
наслаге реке Саве. Наслаге су велике моћности и пространства око ушћа десних притока 
Саве из разлога што су стене у сливу мекше и лако се односе, такође сливови притока су 
већи и на ушћу доносе велике количине еродираног наноса. Нанос притока Саве изазвао је 
померање корита матице ка северу, те су притоке јужно од главне реке изградиле око 
својих ушћа макро и мезоплавине са ниским оцедним терасама. Река Босна је изазвала 
веће померање корита Саве улево и на тај начин створила макроплавину Шамачку 
Посавину. Дрина је створила  на исти начин две веће макроплавине, Семберију и Мачву. 
Река Врбас је образовала Лијевче Поље, док је Укрина образовала најмању макроплавину, 
Ивањско поље. На простору где Сава не прима притоке, њено корито је потиснуто према 
југу, у правцу општег изеравања дна Панонског басена. Зато је Сава прибијена уз северне 
стране ниских планина Посавине: Просаре, Мотајице и Вучјака.  
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Семберија је равничарска  област 
између Посавине, Подриња, Срема, Мачве и мајевичког подбрђа.  Заправо представља 
мањи, западни део једне од највећих макроплавина у бившој СФРЈ, Мачванско-
семберијске макроплавине Дрине.  

Река Босна је изазвала веће померање Корита саве улево и на тај начин створила 
макроплавину Шамачку Посавину, између Свилаја и Брчког на северу, па све до 
Модриче и Градачца на југу. 

Лијевче поље је равница у доњем току Врбаса, између реке Саве на северу, 
планина Просаре на западу, Мотајице на истоку и Козаре на југозападу. Захвата површину 
од око 500 км2. Надморска висина опада од запада према истоку, односно према реци 
Врбасу где износи 89 м. Земља је плодна, тако да је пољопривреда је најзаступљенија 
грана привреде. На северу Лијевча поља налази се мочварни комплекс Бардача. 

Посавина се карактерише обиљем извора и водених токова јер је издан плитка и из 
планинске Босне долазе реке богате водом. Главни водени токк је река Сава са бројним 
својим притокама од којих су највеће: Босна, Уна, Врбас, Дрина. Посавини припада и већи 
део слива Укрине као и сливови краћих, непосредних, десних притока Саве од којих су у 
Шамачкој Посавивини Олиса и Тиња, у Семберији Дашница и и северни део Гњице. 
Толиса највећим делом свога тока тече фосилним коритом Саве, тако да јој је ток 
меандарски. 

У нижим деловима низије земљиште је мочварно и представљено ритским 
црницама и алувијалним речним наносима, док је у вишим деловима која су заштићена од 
поплава преовлађујући тип земљишта црница, слична руском чернозему, изузетно велике 
плодности, богата хумусом јер су падавине на овом простору оскудне. У вертикалном 
профилу овог земљишта запажа се тамнији горњи слој   и светлији, жућкасти  доњи слој 
сиромашнији хумусом. 

 
2.6.2. Српска Посавина 
Српска Посавина представља равницу и побрђе поред доњег тока реке Саве, са 

њене јужне стране, укупне површине 3.276 км2. Са десне стране Саве, у северозападној 
Србији, простире се ниско квартарно земљиште ближе реци, а јужно од реке, изнад 
Посавског одсека диже се брежуљкасто заравњено земљиште изграђено од неогених 
седимената, и представљено нижим површима на јужном ободу Панонског басена. 
Српској Посавини припадају различите макроплавине. Јужно од Саве, између доњег тока 
Дрине и доњег тока Колубаре до Цера простиру се Шабачка и Обреновачка Посавина. 
Српској Посавини припадају и Мачва и доња Тамнава са Колубаром (Марковић Ђ. Ј., 
1966.). 

Мачва је источни део једне од највећих макроплавина у бившој СФРЈ, Мачванско-
семберијске макроплавине Дрине. Припада јужном ободу Панонског басена који се налази 
између планинских венаца Цера и Фрушке горе. То је углавном низијски појас са 
надморском висином од 75 до 100 m. Мањи део терена на југу чини благо заталасано 
побрђе са надморском висином од 100 до 135 m. Овај простор граничи се са Сремом на 
северу и североистоку, Семберијом на западу, планином Цер на југу и Поцерином на 
југоистоку. Низија је површине око 800 km2 (Марковић Ђ. Ј., 1966.). 

Према Грчић, М., Грчић, Љ., (2002), Мачва је добро индивидуализована 
геоморфолошка целина. Има облик лепезасте акумулативне равнице, између савског лука 
и доњег тока Дрине. То је структурна, односно акумулативна зараван, макроплавина реке 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
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Дрине. У макроплавинској површи усечене су плитке долине и корита Беле реке, Јзера и 
савских мртваја- Доње Битве и Засавице, а у Цуљковића пећини јавља се понорница 
(Родић П. Д. Павловић А. М., 1994.). 

 
 

 
Слика 3.  Географски положај Мачве 
Извор: Родић П. Д. Павловић А. М., 1994. 
 
 Млађом ерозијом и развитком рецентних сливова Мачва се трансформисала у 

ерозивну флувио-денудациону површ. Најнижи део Мачве су простране алувијалне равни 
Саве и Дрине и њихових десних притока. То су мочварни и водоплавни терени који су 
били плављени приликом сваког поводња и по којима су реке развијале своје меандре 
(Грчић, М., 1999). Река Дрина је током геолошке  прошлости мењала ток у низијском 
региону Мачве од истока ка западу где је формирала пространу терасну раван и повукла 
свој ток за око 20 км. На простору западно од села Дреновца крај Саве, у дубини од 2 км, 
Мачва је готово у потпуности изграђена од дринског шљунка. Дрински шљунак код 
Шапца указује на то да се ушће Дрине у Саву некада налазило код овог града. Од 
дринског шљунка је такође изграђена и Семберија, што указује да је Дрина делтасто 
притицала Сави, за време влажнијих плеистоцених фаза. 

У севереном делу Мачве постоје трагови померња Саве ка северу услед утицаја 
матице и наноса Дрине. Битва и Засавица представљају типске мртваје Саве. Засавица је 
првобитно прдстављала корито Саве, затим корито Дрине, а сада фосилно корито – 
мртвају ових река. У Обреновачкој Посавини, која припада микрорегији доња Колубара, 
такође се запажа померање Саве ка северу, као последица макроплавина Колубаре. 
Међутим, на сектору тока Саве, између Шапца и села Скеле, где је ток Саве ван утицаја 
притока, Сава је померена ка југу и то је последица изеравања дна Панонског басена 
(Марковић Ђ. Ј., 1966.). 
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Поред Дрине и Саве простире се 2.000 м широк инундациони појас, чија апсолутна 
висина поред Дрине износи 85-95 м, а поред Саве 76-84 м. У плављеном појасу јављају се 
речне акумулативне гредице, које представљају оцедније земљиште. Између греда се 
пружају баре и решна језерца у напуштеним коритима Дрине и Саве. Због таквог 
орографског односа, при високим водама на Дрини и Сави, већи део Мачве је често 
плављен (Марковић Ђ. Ј., 1966.).   

Колубара је пространи крај у сливу истоимене реке. Слив Колубаре се развио у 
некадашњем заливу Паратетиса. На северу је више отворен и нижи, и разликују се доња 
Колубара на северу и виша Колубара на југозападу. Доња Колубара улази у састав 
Посавине, јер је ниска и обухвата равно земљиште макроплавине Колубаре. Доња 
Колубара се увлачи дубоко према југу и њој припада Тамнава. Река Тамнава, у  
истоименим крају, такође се развила у Доњеколубарском заливу некадашњег Панонског 
мора (Марковић Ђ. Ј., 1966.). 

 
2.6.3. Велико Поморавље 
 
Велико Поморавље обухвата широку долину Велике Мораве од састава Јужне 

Мораве и Западне Мораве близу Сталаћа,  до ушћа у Дунав североисточно од Смедерева. 
Велико Поморавље обухвата долину истоимене реке али не и цео њен слив. На западу је 
ова обаст ограничена Темнићем, Јухором, Црним врхом и шумадијским побрђем изнад 
Лапова, Велике Плане и Азање. Источну границу предтављају Родопске планине Рожањ и 
Буковик, карпатске планине Кучај и Баба, Затим родопска планина Ресавски хумови и 
ниско развође између доње Млаве и Велике Мораве (Родић П. Д. Павловић А. М., 1994.).     

То је јасно индивидуалисана геотектонска целина, тектонски ров испуњен 
језерским седиментима па се због своје долинске физиономије разликује од брежуљкасте 
Шумадије и планинско котлинске Источне Србије. У основи гледано велико Поморавље 
представља морфолошки прелаз између Панонске низије и њеног јужног обода. То је 
ниско земљиште до 160м надморске висине. (Марковић Ђ. Ј., 1966.). 

Верлико Поморавље је предиспонирано Моравском дислокацијоми то је тектонски 
ров   који је у даљој еволуцији био залив Панонског мора. Залив је образован у миоцену а 
заливска фаза се завршила крајем понта. Тада се појавио ток Велике Мораве на висини од 
500 м. На високој језерској равни, која је означила висину( 500 м) и време смене 
абразионог флувијалним процесом, се развило ток Велике Мораве (Родић П. Д. Павловић 
А. М., 1994.).  

Долина Велике Мораве је полигенетска, тектонско-флувијално-абразиона,  
полиморфна, јер се састоји из низа клисура и котлина и полифазна, јер је у реконструкцији 
њеног палеорељефа установљено пет пространих тераса са флувијалним прегибом 
високим 70м који одваја ниску од најниже моравске терасе (Марковић Ђ. Ј., 1966.).  

Композитна долина се састоји од домне епигеније Сталаћке клисуре дуге 24 км и 
дубоке 350м која је усечена између Послоњских и Мојсинских планина у отпорнијим 
шкриљцима. Узводно од епигенетске Сталаћке клисуре настаје Великоморавска удолина 
која се састоји од  Горњовеликоморавске (Параћинско-јагодинске) и Доњовеликоморавске 
котлине. Горњовеликоморавска котлина прижа се меридијански између Сталаћке и 
Багрданске клисуре. Дуга је 45 км и широка 23-28 км. Ове две котлине раставља плитка и 
широка, епигенетска  Багрданска клисура, дуга 17км и дубоке до 380 м, усечене у старим 
стенама, шкриљцима и граниту. Доњовеликоморавска котлина је широко отворена према 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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северу. Она је дуга 60 км, шира, плића и нижа од Горњовеликоморавске. (Родић Д. И 
Павловић М., 1994.). 

 
 

 
Слика 4. Меандри Велике Мораве 
Извор: www.pdpobeda.rs 
 
Као последица усецања јавља се и већи број епигенија: 
- домне епигеније Велике Мораве у Сталаћкој и Багрданскаој клисури, Црнице у 

габру Главице, узводно од Параћина,  Јовановачке реке у Градцу, Ресаве 
Између Пасторка и Маћехе, 

-  ртна епигенија Грзе на северној страни планине Бабе, 
- ивична епигенија Црнице у Забрешкој клисури. 
У педолошком погледу, простор Великог Поморавља је прави мозаик. Око Велике 

Мораве и Ресаве јављају се рецентни речни наноси, изнад њих су гајњаче и 
параподзоласте гајњаче. У Горњевеликоморавској котлини јављају се смонице , као и у 
Доњевеликоморавској котлини, између Свилајнца и Пожаревца,  на Јухору ранкери 
(Марковић Ђ. Ј., 1966.).  

 
2.6.4. Стиг и Браничево 
 
Стиг је област у сливу доњег тока Млаве, а Браничево је у  сливу доњег тока Пека. 

Браничево је по површини мање од Стига, чија дужина од ждрела Млаве (излаз из 
Горњачке клисуре) до Костолца износи 60 км, а њихова укупна ширина износи 35 км. 
Стиг је одвојен од Великог Поморавља на западу, ниском и издуженом Пожаревачком 
гредом дугом 24 км. Млава и Пек притичу инверсно Дунаву и теку упоредо са Великом 
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Моравом. Првобитно су Млава и Пек притицали моравском заливу а са повлачењем језера 
ушће им је продужавано преко заливске равни. Временом су и притоке доње Млаве 
издубиле своје сливове услед сукцесивног усецања и спуштања Дунава. Млава низводно 
од Горњачке клисуре и Пек низводно од Каонске клисуре делом су епигенетски 
усечени.Међу притокама доње Млаве издваја се Витовничка реке која је епигенетски 
усекла слив доњег тока. Дунав је усекао Рамску ивичну епигенију, која је морфолошки 
значајна јер указује на усецање реке од апсолутне висине од 280 м (200 м релативне 
висине). Ову област карактеришу краћи водени токови, меридијански издужени, 
паралелизам и близина Млаве и Пека (Марковић Ђ. Ј.  Павловић А. М., 1995.). 

У морфологији регије издвајају се:    
брежуљкасто земљиште, плитке долине, површи у виду тераса као и лесне наслаге 

и мање пешчаре. На десној обали Дунава ид Рама до Голубца у дужини од 30 км и ширини 
до 6 км пружа се мања пешчара. Она је долином Пека и Градиштанским ритом подељена 
на: Рамско-затоњску, Градиштанску и Пожеженску пешчару.  

Рамско-затоњска почиње од алувијалне равни Дунава на Мајуру а завршава се на 
Затоњу. Пешчара обухвата старо корито Дунава, који је некада текао јужније. У 
југозападном делу се дижу брда Погоник и Липар која се настављају на лесна узвишења. 
Изграђена је од правог „живог“ песка који покрива и део рамског острва допирући до 200 
м висине на Орљаку и Горици. Дински рељеф захвата површину од 21 км2, између дина су 
плитке међудиндке депресије на којема су њиве и виногради. 

Градиштанска обухвата простор између леве обале Пека и алувијалне равни 
Дунава. Има облик заталасане равни која је нагнута ка северу. На њој су изразити 
брежуљкасти облици динског рељефа.  

Пожеженска се налази између десне обале Пека и Дунава, изнмеђу села Пожежене 
и Сеоца. То је највећи предео живог песка у ужој Србији. Са обале ветар носи песак у 
средину пешчаре где су створене веће дине у облику брда. На обали Дунава дине су 
незнатне висине и пружају се у правцу исток-запад  и крећу се под налетима Кошаве. 

Брежуљкасто земљиште на левој страни доњег Пека састоји се од леса, на десној 
срани од сарматског пешчара, а поред Дунава од живог песка. 

 
2.6.5. Остале низије Балканског полуострва  
 
На северу Бугарске је Северна низија (Дунавска равница), између Дунава,  

северних падина Старе планине (Белоградчик – Враца – Трново – Варна), Црног мора и 
копнене границе са Румунијом. Дуга је 400 km, а широка на западу 3040 km, око Враца 65 
km и Коларовграда 100 km. Надморска висина је 100-502 m (Трнов врх; Шуменски плато). 
Низија је нагнута према Дунаву и дисецирана долинама, које имају правац 
југозападсевероисток (Искар, Лом, Осам, Вит, Јантра).  

Добруџа је низија (23.262 km²), између Црног мора, доњег Дунава,његове мочварне 
делте и Лудог горја. Јужни део, на дунавској кречњачкој плочи, припада Бугарској (7.726 
km² ), а северни, на ушћу Дунава изграђен од шкриљаца и гранита, Румунији (15.536 km²).  

Тракија је низија на југоистоку Балканског полуострва, између реке Месте и 
изворишта реке Арде на западу, Босфора на истоку, североисточних Родопа, Браснице 
(856 m) и Истранџе (1.031 m) на северу и Егејског мора, Дарданела и Мраморног мора на 
југу. Пружа се правцем запад-исток 358 km, а највећа ширина је 142 km. Подељена је на 
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Источну (припада Турској), Западну Тракију (Грчка; између река Месте и Марице и грчко-
бугарске границе) и део јужно од Арде се налази у Бугарској.  

Приморске низије поред Јадранског мора захватају уски приобални појас (због 
близине Велебита, Козјака, Учке, Мосора, Биокова и др), а на неким местима и шире 
залеђе (у Хрватској: Истра, Равни котари; у Црној Гори: Паштровићко приморје, појас од 
Бокекоторске до Бојане са Грбаљским и Барским пољем, Подгоричкоскадарска котлина са 
Зетском и Бјелопавлићком низијом).  

Приморска низија у Албанији је широка 20-60 km и дуга 200 km (најшира у троуглу 
Скадар – Елбасан – Валона). Према западу се постепено издиже у брежуљкасто брдовит 
појас који се на северу наставља у Проклетијске планине.  

Највеће низије Грчке су Солунско поље, Тесалија и Западна Тракија. Солунско 
поље је највећа низија на северу Грчке у залеђу Солунског залива, Тесалија (воде главна 
друмска и железничка саобраћајница Солун – Атина) се налази између планина Олимп 
(2.911 m), Пинд (2.637 m), Отрис (1.726 m) и Оса (1978 m), а Западна Тракија на 
североистоку Грчке. 

 
2.7. Климатска обележја Балканског полуострва  
 
Клима је једна од основних природних компонената географске средине. Она је од 

великог значаја за све физичко-географске процесе у географској средини, као и за многе 
видове људске делатности. Балканско Полуострво се налази између области 
континенталне климе централне Европе, области степске климе на истоку, и области 
медитеранске климе на југу и западу.  

Ови климатски типови продужују се из суседних области на Балканско полуострво. 
Њихово распрострањење је мање одређено географском ширином, више морфолошким 
особинама које помажу или спречавају распрострањење климатских фактора. Поред тога, 
велики планински масиви, нарочито западни,  одликују се појединим климатским 
особинама, које подсећају на Алпе. На климу Балканског полуострва велики утицај има 
Атлантски океан са топлом голфском струјом, затим околна мора: Средоземно на југу, 
Јадранско и Јонско на западу и југозападу, Црно и Егејско море на истоку, близина 
афричког копна, Сибира и Арктика. 

На  Балканском полуострву постоји једна велика област медитеранске климе - 
егејско-грчка област. С приморја ова клима продире у унутрашњост кроз долине Марице и 
Вардара, али су планински венци између жупа препрека даљем продирању медитеранске 
климе у унутрашњост полуострва. Због тога се медитерански утицаји осећају у ствари 
само до Велеса, у долини Вардара, и до Пловдива, у долини Марице.  Навише од ових 
места може се још препознати утицај медитеранске климе по препознатљивој  вегетацији. 
То је као нека врста климатских залива где се осећа утицај медитеранскеклиме.  

Клима је средоземна дуж егејске обале Тракије, да би у равницама у унутрашњости 
подручја прешла у њену измењену варијанту (хладне зиме са снегом и мразом). У 
планинским крајевима клима је много оштрија и потпуно континентална. Изузев 
планинских крајева на западу, већи део области прима мало падавина (нарочито лети), па 
је за развој пољопривреде неопходно наводњавање. У ствари клима појединих делова 
трачко-македонског приморја има више прелазни карактер између континенталне и праве 
медитеранске климе, због високих планина континенталног блока које на више места 
додирују обалу.  Пространа континентална маса која се простире на север од грчко-егејске 
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области,  готово је потпуно без ових медитеранских утицаја, изузев врло узано јадранско 
приморје, где појас медитеранске климе једва прелази два три километра ширине. Само 
местимично медитерански утицаји продиру у унутрашњост, готово увек кроз долине и 
дубоке превоје,  преко којих воде и трансверзални путеви. Тако се на северу осећају у 
долини Неретве, где допиру чак до Иван-планине која дели Херцеговину од Босне. Али су 
најдубљи „заливи" медитеранске климе у епирско-албанском приморју, јер продиру у 
пиндски масив готово до највишег венца. Долином Дрима, медитерански утицаји се 
распростиру до Везировог Моста, где се наилази на макије  и неке медитеранске биљке. 
Из долине Маће прелазе преко ниског превоја, којим је затворено њено залеђе све до 
дебарске околине у долини ЦрногДрима. Мање су дубоки, али шири „заливи" који се 
пружају уз долине Шкумбије и Семени.  

Осим грчко-егејске области, уског јадранског приморја и поменутих „залива" који 
продиру са југа на север, остали део полуострва припада континенталној клими, са 
карактеристикама сличним климатском типу централне Европе, и климатским приликама 
степских области  јужне Русије. Континентална клима се осећа у Добруџи, на 
доњодунавској платформи, до Дели-Ормана и у понтијској Тракији. Највећи део 
полуострва је под утицајем климе Централне Европе. Али ове области су јужније, и због 
тога је клима централне Европе овде често измењена. Најпре, она није једнолична. Постоје 
разлике између области које се налазе на истоку и западу карпатско-балканског лука као и 
с обе стране планина родопске масе;  до западног Балкана па чак и до слива Тимока у 
Србији, осећају се климатски утицаји понтијских области.  

Друге разлике, мање изражене, констатују се између појединих котлина.  Неке од 
њих, у центру полуострва, добро заклоњене од хладних ветрова, имају блажу климу, такав 
је случај у Србији, у котлинама северно од Копаоника, у котлинама Метохије, затим 
Тетова, у Дебрци код Охрида, у неким областима око Лима а у Бугарској у низу 
суббалканских басена. 

Северни део Балканскога полуострва има степску климу, која је под јаким утицајем 
климе средње-европских и понтијских области. Разлози простирања овог климата су пре 
свега морфолошки, јер је најпре полуострво ширпко отворено  у  правцу севера и истока, 
затим, врло широке речне долине нагнуте су према Сави и Дунаву, али и цео нагиб 
полуострва је према северу. Клима Словеније је медитеранска на обали, алпска на 
планинама, континентална са благим летима и хладним зимама на висоравнима и 
долинама на истоку. 

 
2.7.1. Температура ваздуха 
 
Температура ваздуха на Балканском полуострву под утицајем је одређеног 

географског положаја и специфичних морфолошких обележја, под утицајем Атлантког 
океана, околних мора, афричког копна и Артика. Температура ваздуха се мења од севера 
према југу и од истока према западу. 

Ваздух изнад морске површине има мању дневну и годишњу амплитуду 
температуре од ваздуха изнад копна. У приморским областима зиме су благе а лета веома 
топла. Јесен је знатно топлија од пролећа. У свим приморским областима температура 
ваздуха се у свим годишњим добима повећава од севера према југу, а годишње 
температурно колебање се у истом правцу смањује. Из тог разлога јужна острва у 
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Јадранском и Егејском мору имају, у погледу температурних колебања, најравномернију 
климу. Јесен је за 2 до 4⁰С топлија од пролећа. 

У погледу термичког режима, од приморских области, знатно се разликују 
простори у унутрашњости полуострва.У континенталном делу полуострва зиме у су 
кратке, хладне и снежне, док су лета топла. Најхладнији месец је јануар, док је најтоплији 
јул. Идући од запада према истоку полуострва зимске температуре се смањују, а лети се 
спорије повећавају. Годишња температурна амплитуда износи од 19 до 21⁰С. За котлине 
унутрашњости полуострва карактеристична су већа годишња колебања температуре, јер 
су углавном окружене високим планинама које спречавају продоре топлијег ваздуха са 
приморја. У Битољској котлини температурна амплитуда износи 66,8⁰С, јер је апсолутни 
минимум -28,8⁰С,  апсолутни максимум 38,8⁰С. Сличне термичке режиме имају и друге 
котлине – Полошка, Скопска, Косовска, Метохијска. 

 

 
              Дијаграм 1. Графички приказ температура у Београду од 1961. до 1990. године. 
              Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 
Најнижа температура забележена у Србији је –39,5°C (13. јануара 1985. у насељу 

Карајукића Бунари на Пештеру), а највиша 44,9°C (24. јула 2007. у Смедеревској Паланци) 
(РХМЗ - Републички Хидрометеоролошки завод Србије). Просечна годишња температура 
у Србији је 10.9°C (предели испод 300 метара надморске висине), 10°C (300—500 метара), 
6°C (1000—1500 метара), 3°C (изнад 1500 метара)(РХМЗ - Републички 
Хидрометеоролошки завод Србије). 
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У Приморју Црне Горе и Зетско-Бјелопавлићкој равници влада средоземна клима, 
са топлим и сувим љетима и благим и кишовитим зимама. Знатно оштрију климу имају 
крашка поља испод околних планинских врхова удаљена 20-80 km од мора. У централном 
и северном делу Црне Горе влада планинска клима, а на крајњем северу Црне Горе 
континентална клима, коју осим великих дневних и годишњих амплитуда температуре 
карактерише мала годишња количина падавина уз прилично равномерну расподелу по 
месецима. У планинским областима на северу лета су релативно хладна и влажна, а зиме 
дуге и оштре, са честим мразевима и ниским температурама, које нагло опадају са 
висином. Летње температуре у Албанији су обично прилично високе, у просеку око 29°C у 
Тирани током јула, док су зиме хладне, са минимумима испод 0°C, осим у близини обале. 

Просечне темературе ваздуха у Словенији су од -2°C у јануару, до 21°C у јулу, док 
су у  Хрватској  јануарске температуре од 0 до 2°C, а у августу од 19 до 23°. Просечна 
температура у приморју  Хрватске је од 6 до 11°C у јануару и од 21 до 27°C августу. 

Средње јануарске температуре у Босни и Херцеговини су високе, од 3 до 5 °C, док 
су лета сува и прилично топла са максималним температурама од 40 до 45 °C. Средње 
годишње температуре су од 12 до 15 °C. Мостар има умерену средоземну климу с блажим, 
али хладним зимама (уз мало или нимало снега), те веома врућим летима где температуре 
у хладу знају износити и до 45 °C. Због тога је Мостар један од најтоплијих градова 
Балкана, а данас је уз Требиње и Неум најтоплији град у Босни и Херцеговини. Мостар је 
уз Атину град са највише сунчаних дана у години, а снег у Мостару је права реткост. Дана 
6. августа 2008. године, жива у термометру у 13 сати у средишту града Мостара досегнула 
је 39, а на сунцу је измерено чак 56,4 °C.(„Општи и географски подаци о БиХ“. Федерални 
завод за статистику БиХ.) Тачно у поноћ, у ноћи између 16. и 17. јула 2009. године у 
Мостару је забележена температура ваздуха од 29,3 °C што је, по речима метеоролога из 
Федералног хидрометеоролошког завода највише ноћна температура икада забележена од 
1893. откад се у БиХ службено воде метеоролошка мерења (Агенција за статистику Босне 
и Херцеговине). 

 
Табела бр. 1. Средње годишње температуре Мостара 

Показатељ Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Годишња  

Средњи 
максимум,С⁰ 

8,4 11 15 19 24 28 31,1 31,1 27 21 15 10 20,0 

Срењи 
минимум,С⁰  

1,9 3 5 8 13 16 18,6 18,4 15 11 7 3 10,0 

Извор: MSN Weather 
 
  
2.7.2. Ваздушни притисак  
  
 Ваздушни притисак представља један од најзначајнијих климатских елемената. Од 

расподеле ваздушног притиска зависе правци и јачине ветрова, а од карактера ваздушних 
маса које они собом доносе, директно зависи и развој одређених временских типова 
(Дуцић В., Радовановић М., 2005.).  

 У току целе године над Атлантиком постоје три акциона центра, који су веома 
важни за расподелу притиска над Србијом. Први је азорски максимум. Северно од њега је 
исландски минимум, а још даље на северу је поље високог притиска над увек релативно 
хладним Арктиком. Сезонског карактера је Сибирски максимум (антициклон), који је 
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термичког порекла и узрокован је мањим топлотним капацитетом копна у односу на воду. 
Над Евроазијом се у хладнијем делу године формира поље високог ваздушног притиска, 
при чему се гребени Сибирског и Азорског антициклона спајају изнад територије средње 
и јужне Европе, а над Атлантским океаном и Средоземним морем поље ниског притиска, 
у коме се због разуђености нарочито издвајају Ђеновска и Кипарска депресија. Услед 
оваквог распореда циклона и антициклона над Европом долази до струјања хладног 
ваздуха из Евроазије према Атлантском океану и Средоземљу, при чему хладне ваздушне 
масе прелазе и преко територије Балканског полуистрва (Дуцић В., Радовановић М., 
2005.).  

 У топлијем делу године Азорски антициклон се помера према северу и тада се 
гребен овог трајног акционог центра протеже на исток до Карпатског планинског лука, 
Сибирски антициклон нестаје услед јаког загревања копна, а готово читава Азија и 
северна Африка се налазе у пољу ниског притиска са центром у Персијском заливу. Тада 
су хоризонтални градијенти притиска усмерени ка истоку и преко Балканског полуострва 
(Дуцић В., Радовановић М., 2005.). 

  
  
2.7.3. Ветар 
 
Ветар у великој мери зависи од распореда циклона и антициклона. Када нема 

топографских препрека, хоризонтално струјање ваздуха се креће од области са вишим 
према области са нижим ваздушним притиском. Тамо где је морфолошка дисецираност 
простора изражена, ветар се прилагођава изгледу терена. 

Преовлађујући ветрови на полуострву су последица општег распореда 
атмосферског притиска током различитих месеци у години. Најчешћи ветрови Балкана су: 
Кошава, Југо, Бура и Маестрал. 

Кошава је југоисточни ветар, који дува са Карпата. Доноси суво и хладно време и 
има велики утицај на локалну климу. Најчешће дува током јесени и зиме. Удари ветра 
могу достизати брзину и до 70 km/h, мада се просечна брзина ветра креће између 25 и 45 
km/h. Забележене су и топле кошаве. Осећа се на северу до Суботице, на југу до Ниша а на 
западу до Шида. Настаје када је висок ваздушни притисак над Украјином, а низак над 
западним Средоземљем. Најјача је на улазу у Ђердапску клисуру ( Дукић Д. 2006). 

Током зиме на Јадранском приморју са копна  дува сува и хладна бура, док у јесен 
са мора дува југо доносећи топао ваздух из северне Африке и велике количине падавина. 
У летњем периоду године дува  Маестрал. 

Југо или широко је топао и сув ветар који дува из северне Африке (углавном из 
Либије) и који прелазећи преко Средоземног мора постаје влажан, нарочито у јесењим 
месецима, јавља се уз облачно и кишовито време. Због њега на мору настају високи таласи 
(Родић П. Д. Павловић А. М.). 

Иако најчешће дува у хладним деловима године, може дувати и лети. На јужном 
Јадрану најчешће се јавља од почетка јесени па до краја зиме, а на северном од краја зиме 
до почетка лета. Зими југо траје до девет дана, а понекада и до три недеље са прекидима. 
Лети у већини случајева не траје дуже од три дана. Брзина ветра се креће од 10 до 30 
метара у секунди и никада не крене да дува изненада, већ своју пуну снагу постиже тек 
након 24 до 36 сати, а олујну јачину углавном током трећег дана. Чешће и снажније се 
појављује на јужном делу Јадрана него на северном (Родић П. Д. Павловић А. М.). 
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Бура је врло јак ветар, који повремено дува посебно у хладније доба године у 
северном делу источне обале Јадранског мора, а и у неким другим крајевима на Земљи. 
Врло је значајна природна појава, јер знатно утиче на живот људи, организама и развој 
вегетације. Бура долази с копна и дува, прелазећи било и обронке горског ланца, углавном 
смером према мору. Дува обично великом, каткада орканском снагом, нарочито тамо где 
се планине протежу близу морске обале (Родић П. Д. Павловић А. М.).. 

Бура настаје тако, што се хладан ваздух из копненог залеђа руши низ стрме 
обронке планинског ланца и кроз уске приморске драге према мору, па струја ваздуха, 
таласајући се низ стрму косину, постиже уз неке услове врло велику брзину. Има изразиту 
вертикалну компоненту осцилације (одатле назив падајући ветар) те јаку немирну струју 
ваздуха или турбулентности. Ова особина се огледа посебно у томе, што главна струја 
ветра није једнолична, па тако бура дува на махове, при чему се слабији и јачи ударци 
смењују уз краће или дуже паузе, за којих ветар знатно ослаби. 

Јавља се редовно у зимско доба године, кад поларни хладни ваздух прекрива 
средњу Европу и ствара овде широко подручје високог притиска ваздуха (антициклон), 
док у јужној Европи владају истовремено више температуре и сразмерно нижи притисак. 
Бура зна трајати и по више дана, почиње обично доста нагло, а јењава нешто лакше. 
Брзина струје ваздуха код удараца јаче буре врло је велика, често прелази 20 m/s. (72 
km/h), што по Бофоровој скали за јачину ветра одговара степену 9, а каткад премашује 50 
m/s (око 180 km/h) (Родић П. Д. Павловић А. М.). 

Рушећи се према мору бура својим ударцима покреће и диже морску воду 
стварајући врло немирно море и распршује га у врло ситне капљице, од којих се на мору 
ствара непрозирна магла (фумареа.) Бура је хладан и сув ветар па снижава температуру и 
влагу. Својство буре је што ветар због динамичког загревања ваздуха при његовом 
спуштању у нижу површину спречава кондензацију водене паре, а тиме и настајање 
облака и могућност падавина. 

Маестрал је освежавајући северозападни ветар који у топлим данима дува са мора 
на копно. Јавља се углавном лети и дува само уз обалу. Ретко допире даље од 20 м и 
строго је приземни ветар (до 300 m висине). Почиње да дува око 10 сати с брзином ветра 
1.6-3.5 m/s, а после подне 3.4-5.4 m/s. Престаје по заласку Сунца. Јаки маестрал се назива 
маестралун, он је брзине 10-13 m/s. Слабији маестрал ствара таласе висине 20-60 cm, а јак 
и преко 1 м. (Родић П. Д. Павловић А. М.). 

 
2.7.4. Облачност  
  
 Облачност је још један значајан климатски елеменат, јер утиче на трајање 

Сунчевог сјаја, то јест, на интензитет зрачења, односно количину примљене топлоте, 
колебање температуре у току дана и године, количину падавина и друго. Просечна 
годишња облачност на Балканском полуострву смањује се од запада према истоку, тако 
Источна Србија спада у делове наше земље са најмањом облачношћу (Ракићевић Т., 
1976.). Највећа облачност је током зимских месеци, и то у децембру, док је најмања 
облачност током летњих месеци, у августу. Пролећа су облачнија од јесени, што 
условљава и веће количине падавина.  

  
Планински крајеви Балканског полуострва имају највећу годишњу средњу 

вредност облачности 55-60%. Од планинских крајева облачност се смањује према 



42 
 

североистоку где износи 45-55%. Облачност се даље смањује према приморским 
областима и на Јадранском приморју износи 35-48% а на Егејском приморју 40-50%. 
Током године, најмања облачност је лети, у јулу и августу и износи 15-40%, а највећа у 
децембру, са вредностима у континенталним крајевима 65-75%, а у приморју 50-60%. 
Најмања колебања облачност током године показују планински простори Балканског 
полуострва.  

 
Табела 2. Годишњи ток облачности у Јадранском ориморју у % 

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Годишње Колебање 
49 46 47 47 41 31 18 19 30 46 50 54 40 36 

Извор: Родић П. Д. Павловић А. М. 
 
2.7.5. Инсолација 
 
У обрнутој сразмери са облачношћу је инсолација, односно дужина трајања 

сунчевог сјаја, тако да приморске област полуострва које имају најмању облачност, 
истовремено имају највеће вредности инсолације. Северни део Јадранског примораја 
током године има 2100-2400 часова сунчевог сјаја, а у јужном делу вредности се 
повећавају до 2750 часова годишње. Егејско приморје годишње има од 2400 до 2600 
сунчаних сати. Планински крајеви Балканског полуострва, имају мање сунчаних сати 
годишње од 1550 до 1900, при чему су јул и август, два месеца са најдужим трајањем 
сунчевог сјаја. С просечно 2.600 сунчаних сати у години јадранска обала је једна од 
најсунчанијих у Средоземљу, а температура мора лети је од 25°C до 27°C(Родић П. Д. 
Павловић А. М.). 

 
2.7.6. Падавине 
 
Годишња расподела падавина на Балканском полуострву је прилично 

неравномерна. Разлог томе су сложени морфолошки облици рељефа који ремете нормалне 
услове формирања и излучивања падавина. Просечна количина падавина се повећава од 
Јадранских острва према приморским висоравнима и планинама, а одатле се постепено 
смањује према североистоку. 

Планина Орјен спада у најкишовитија места не само на Балкану већ у читавој  
Европи. У тој области падне годишње 4600 mm падавина, на стрмим падинама Орјена у 
месту Црквице, изнад Бококоторског залива годишње просечно падне око 5000 mm, што 
представља европски максимум падавина (Дукић, Д. 2006.). У том пределу, на високим 
планинама Црне Горе годишње се излучи од 2.500 до 4.600 мм/м2 воденог талога. Друга 
изразито кишовита област Балкана је околина Велебита која у просеку годишње прима од 
1.800 до 3.000 мм падавина. Словенија, такође прима велику количину падавина. 
Просечне падавине су 1.000 милиметара на обали, 800 милиметара на југоистоку и 1.400 
милиметара у средишњој Словенији. Просечна годишња количина падавина у Србији је 
896 mm. Највише кише има у јуну и мају, док су најсувљи фебруар и октобар. Средња 
годишња количина падавина у Босни и Херцеговини  креће се између 1.000 и 2.300 
l/m²(Дукић, Д. 2006.). Снег је у овом поднебљу ретка појава. Зиме у којима се снег у 
Мостару задржао више од 15 дана су: 1955./1956. (15 дана), 1962./1963. (23 дана), 
1984./1985. (27 дана) и 2004./2005. (15 дана). Највећа количина падавина у Албанији је 
између октобра и маја, где Ђирокастра просечно прими 300 mm кише само у јануару - док 
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су лета углавном сува. Најмање падавина примају јужни и југоисточни делови полуострва. 
У долини Вардара, од Скопља до Демир Капије, годишње се излучи свега 480 мм 
падавина. 

На острвима Јадранског мора годишње се излучи од 500 до 950 мм воденог талога, 
мање него у приморском појасу који прима од 900 до 1.900 мм атмосферског талога. 
Количина падавина у приморју се повећава од северозапада ка југоистоку услед повећања 
надморске висине тих области. Иначе максимум падавина острва и приморје Јадранског и 
Егејског мора имају током зиме и позне јесени (октобар-децембар), а истовремено 
минимум падавина је у летњим месецима (Дукић, Д. 2006.) . 

Континентални део Балканског полуострва максимум падавина има у летњем делу 
године, што је последица  ниског ваздушног притиска изнад ових области, које се у току 
лета јаче загревају у односу на водене површине Јадранског, јонског, Егејског и Црног 
мора, Тако да је јун месец са највећом количином падавина, а фебруар са најмањом. 

Два доминантна режима падавина на овом простору су маритимни или 
медитерански, заступљен у јужном и југоисточном делу полуострва и континентални или 
средњоевропски ограничен на централне, северне и североисточне делове Балканског 
полуострва. 

 
2.8. Хидролошка обележја Балканског полуострва 
 
Баканско полуострво је богато водом, што је резултат састава стена, климатских 

услова и близине извора храњења влагом. То хидролошко богатство представљено је 
рекама, изворима и језерима. Отицање је претежно површинско јер је највећи део 
полуострва изграђен од вододрживих стена, за разлику од терена са нормалном 
хидрографијом у кречњачким теренима хидрографија је скаршћена и преобраћена у 
подземну. Реке полуострва припадају сливовима Јадранског, Црног и Егејског мора. 
Најзначајнији хидрографски објекти су реке и језера, при чему се највише пажње поклања 
највећим објектима. 

 

 
Карта 7. Река Дунав 
Извор: http://www2.demis.nl/mapserver/mapper.asp 
  
Дунав је већим делом свога тока гранична река Балканског полуострва, и  друга 

река по дужини у Европи након Волге. Настаје у Шварцвалду од својих изворишних 
кракова Берге и Бригах код града Донауешингена. Дунав је дугачак око 2850 km, протиче 
кроз неколико централноевропских главних градова, пре него што се улије у Црно море 
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кроз делту Дунава у Румунији и Украјини. У историји био једна од најсталнијих граница 
Римског царства. 

Дунав је једина велика европска река која тече од запада према истоку. Након пута 
од 2850 километара река се улива у Црно море у подручју делте Дунава (4 300 km²) у 
Румунији и Украјини.  Слив Дунава је један од највећих у Европи, површине од 805.000 
km². 

Делта Дунава је заштићена природна регија у Румунији и Украјини где се налази 
шума Летеа. Делту је Унеско означио као светску баштину 1991. године. Румунија која је 
1984. године, отворила канал од 64 километра од Црневоде до Црног мора, чиме је 
скратила пут од 400 километара, изразила је забринутост због еколошких последица 
изградње канала Дунав-Црно море с украјинске стране. 

 

 
Катра 8. Делта Дунава 
Извор:http://www2.demis.nl/mapserver/mapper.asp 
 
Дунав се на око 70 км од свог ушћа дели на два крака - Чилиу и Тулчу. Тулћа се 

након тога дели на рукавце Св. Ђорђа, који се у Дунав улива двоструким ушћем, и на 
Сулину најпогоднију за пловидбу. То су главне притоке делте Дунава – друге највеће реке 
у Европи. Дунав повезан каналом са луком у Констанци важан је пловни пут за Румунију 
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и све остале земље кроз које тече та река као и пловни пут Рајна – Мајна – Дунав, а ово 
укључује и Србију (Дукић, Д. 2006.). 

Сама делта има површину од 4.170 km² од чега 3465 km² отпада на Румунију, а 
остало Украјини. Слана језера често се прикључују овом подручју, а са њима има око 
4.400 km². Око 2.000 km² делте је испод висине мора, тако да уз малу густину насељености 
ова чињеница придодаје изгледу делте и њеној очуваности. Ова делта је право царство 
река, речица, бара, мочвара, језера, лагуна, залива, мртваја и сл. Флора и фауна овде су 
богате, а најуочљивија је биљка шаш. Ово подручје је заштићено и дом је многобројним 
врстама птица. Преко 40 разних врста риба обитава у делти, па се 50 % улова рибе обавља 
на подручју делте. У крајолику још превладавају шаш, трска, као и бројне ветрењаче. 
Узгој трске је економски врло важан. У седамдесетима производња је била око 330.000 
тона годишње. У делти живи тек око двадесетак хиљада људи, па већих градова и нема. 
Године 1991. ова делта је уврштена у УНЕСКО-в списак места Светске баштине, као 
место великог природног значаја. 

Река Сава је 940 километара дуга европска  река, највећим делом Балканска. Река 
има међународни значај и а њена долина представља главну везу Балканског полуострва 
са простором Европе западно од њега. Подручје лево и десно од Саве се назива Посавина. 
Површина слива Саве је 95.720 km². Он обухвата делове држава: Словеније, Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Србије. 

Сава настаје спајањем река Саве Долинке и Саве Бохињке код Радовљице у 
северозападној Словенији.  После састава код Радовљице река Сава тече ка југоистоку 
поред Крања и Љубљане.  Ту река прави велико Љубљанско поље, „жилу-куцавицу“ 
Словеније. Од Љубљане Сава мења правац тока ка истоку и протиче кроз низ клисура. Код 
Зиданог Моста, где се у њу улива Савиња, река мења ток ка југоистоку. Потом река 
протиче кроз Кршко и Брежице у оквиру питоме Долењске. 

Од ушћа реке Сутле Сава улази у Хрватску и, тече  до Загреба као брза река. После 
Загреба Сава постаје права низијска река, са спорим током, малим падом и много 
меандара (многи исправљени у скоријим временима). Протиче кроз веома ниску 
алувијалну раван, која је плавна и стога мочварна. Данас је овај део Посавине под 
заштитом, као Парк природе "Лоњско поље". Једино значајније градско насеље је Сисак. 
Код Јасеновца река Сава добија значајну десну притоку, реку Уну и мења правац из 
југоисточног ка истоку, који мање-више задржава до ушћа у Дунав. Од Јасеновца река 
постаје и граница између Хрватске и Босне и Херцеговине (већим делом Републике 
Српске). У овом делу река постаје велика, захваљујући великим, десним притокама - 
Врбас, Босна и Дрина. Сава, 15 километара западно од ушћа Дрине, пролази тромеђу 
Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Код Сремске Раче Сава прима воде Дрине, своје 
највеће и најзначајније притоке. Потом река протиче кроз Сремску Митровицу. После тога 
река прави поново значајну окуку ка југозападу, где се у темену окуке, на десној обали 
сместио град Шабац. После тога река тече источно, ка Обреновцу, после кога река скреће 
ка североистоку и Београду. У Београду, главном граду Србије, река Сава се улива у већи 
Дунав (Дукић, Д. 2006.).  

За речне бродове, Сава је пловна од Сиска до Београда. Леве притоке Саве су:  
Савиња, Сутла,  Крапина, Лоња, Орљава,  Босут, док су десне притоке: Крка,  Купа, Уна, 
Врбас, Укрина, Босна, Дрина, Колубара. 
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Марица је најдужа река у унутрашњости Балканског полуострва, укупне дужине 
525 km (од тога у Бугарској 322 km). Извире из Маричиног језера у планини Рила у 
Бугарској. Тече кроз Бугарску између Родопа и Старе планине (Балкан). Гранична је река 
између Бугарске и Грчке (16 km), те између Грчке и Турске (185 km). Улива се у Грчкој у 
Егејско море. Слив реке Марице обухвата површину од  54.000 km². 

На реци се налазе велики бугарски градови: Пазарџик, Пловдив, Димитровград, 
Марица, Свиленград, турски град: Једрене (код ушћа Тунџе у Марицу) и грчки градови 
Дидимотихон и Суфлион. Главне притоке су Стрјама, Арда, Тунџа и Ергене. На бугарском 
делу тока изграђено је неколико великих хидроцентрала и брана (наводњавање). Марица 
је пловна од ушћа Тунџе до Егејског мора. 

Долином Марице пролази део важне железничке и путне саобраћајнице Софија—
Истанбул. Грчко име за Марицу јесте Еврос, што је једнако назив тамошње области 
(префектура) Еврос.На овој реци се одиграла и чувена Маричка битка, 1371, у којој су 
потучене српске снаге браће Мрњавчрвића од стране Турака. Долином ове реке се може 
осетити велики утицај Средоземља, тј. клима је средоземна, посебно у околини града 
Пловдива. 

Велика Морава је река у Србији. Настаје спајањем Западне и Јужне Мораве код 
града Сталаћа. Улива се у Дунав на простору између Смедерева и Костолца. Морава је 
заједно са Западном Моравом, највећа српска река. Дужина Велике Мораве је 185 km, са 
Западном Моравом  је 493 km. Јужна Морава која представља главни извор воде за 
Мораву дуга 295 km и тече углавном смером југ-север, од македонске границе до 
централне Србије, где се састаје са Западном Моравом код Сталаћа и образује Велику 
Мораву. Настаје на Скопској Црној Гори, у данашњој републици Македонији, северно од 
њене престонице Скопље. Токови Кључевске и Слатинске реке стварају реку Голема, која 
је, када пређе македонско-српску границу, изнад села Бинач, на Косову, позната као 
Биначка Морава. Након 49 km Биначка Морава се састаје са Прешевском Моравицом код 
Бујановца и преосталих 246 km тече као Јужна Морава. Регулациони радови су учињени 
на све три Мораве, тако да су све значајно скраћене. Данас је најудаљенији извор воде за 
моравски слив извор реке Ибар, десне и највеће притоке Западне Мораве. Ибар извире у 
Црној Гори и заједно као систем Ибар-Западна Морава-Велика Морава представља речни 
систем дужине 550 km, и као такав је најдужи водени пут на Балканском полуострву. 
(Родић П. Д. Павловић А. М.). 
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Карта 9. будући канал Вардар-Морава-Дунав 
Извор: http://www.demis.nl/mapserver/mapper.asp 
 
Велика Морава припада црноморском сливу. Површина слива Велике Мораве је 

6.126 km², а целог моравског система 37.444 km² (од чега 1.237 km² у Бугарској и 44 km² у 
Македонији), што је 42,38% од површине Србије. Велика Морава протиче најплоднијим и 
најгушће насељеним подручјем централне Србије. 
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Просечни проток Велике Мораве на ушћу у Дунав је 297 m3/s. Од тога 125 m3/s је 
допринос Западне Мораве, 121 m3/s Јужне Мораве, а 35 m3/s се улива непосредно у 
Велику Мораву. 

Притоке Велике Мораве су кратке по дужини. Најдужа је Јасеница (79 km) а друге 
су ретко преко 50 km. Десне притоке су: Јовановачка река, Црница, Раваница, Ресава и 
Ресавица (или Ресавчина). Леве притоке су бројније, укључујући: Каленићка река, 
Лугомир, Белица, Осаоница (или Осаница) Лепеница, Рача, и Јасеница. Многе од њих 
нису богате водом, али током кишних година оне изазивају велике поплаве, што је главни 
проблем целог моравског слива. Пре уливања у Дунав, Велика Морава се рачва, чинећи 47 
km дуг рукавац под називом Језава, који се улива у Дунав одвојено у граду Смедереву 
пошто се претходно споји са дужом (51 km) реком Раљом, са леве стране. 

Струма или Стримон је једна од најзначајних река Балкана. Река Струма протиче 
кроз Бугарску и Грчку, а њен слив обухвата и делове Србије (Босилеградски крај) и 
Македоније. Укупна дужина реке је 415 km, а површина слива је 10.800 km². 

Извор Струме је на планини Витоша у западној Бугарској. У почетном делу Струма 
тече ка западу, а затим ка југу и тај смер углавном задржава до ушћа у Егејско море. 
Највећи део тока је у бугарској покрајини Пиринска Македонија (290 km). Доњи део тока 
је у грчкој покрајини Егејска Македонија. На реци се налазе градови: Перник, 
Благоевград, Сандански (Бугарска), Сер (Грчка). 

Река Струма има 42 значајне притоке. Најважније су Рилска река, Драговиштица, 
Благоевградска Бистрица, Коњска река, Санданска Бистрица, Струмица и Агитис. На реци 
постоје Кресненска клисура и Рупелска клисура. Горњи ток долине Струме у околини 
Перника је познат по великим угљенокопима. Доњи ток је пољопривредно подручје, 
нарочито у области Сера. 

Вардар је највећа река која протиче кроз Македонију и једна од већих на Балкану. 
Дужина реке износи 388 km, а њен слив покрива површину од приближно 20.500 km². 
Македонији припада 80% речног тока Вардара (301 km). 

Река Вардар извире у Врутоку, неколико километра северно од Гостивара у 
Републици Македонији, пролази кроз Скопље, Грчку и улива се у Егејско море. Река 
пролази кроз Тиквешку котлину где се у њу уливају највеће притоке, Црна Река са десне и 
Брегалница са леве стране.  Веће притоке Вардара су: Пчиња, Лепенац, Брегалница, Црна 
Река (Македонија), Треска, Бабуна. 

Требишњица је херцеговачка река понорница дуга 96,5 км која извире близу Билеће 
испод стрмог одсека планине Влајиња (492 метара) на надморској висини од 398 метара. 
Површина слива износи 2.250 км² Требишњица је део комплекса подземних и надземних 
река Јадранског слива. На Требишњици је планирана изградња седам хидроцентрала од 
којих су до сада изграђене четири: Требиње I, Требиње II, Дубровник и Чапљина. Код 
хидроцентрала Требиње I и Требиње II направљена су два вештачка језера: Билећко језеро 
и Горичко језеро. Пре изградње ових хидроцентрала, Требишњица је важила за најдужу 
природну реку понорницу у свету (Марковић Ј.1990). 

Најдужа понорница Србије, река Бороштица тече 12,5км подземно и након тога се 
појављује на површини. До главног понора она тече површински 18км. 

Скадарско језеро је највеће језеро  на Балканском полуострву, површине 369,7 km² 
(од тога Црној Гори припада 221,8, а Албанији 147,9 km²),( Завод за статистику Црне 
Горе). Дужина му је од Врањине до Скадра 40 километара, а ширина на неким местима 14 
километара. Дубина од 4 до 6 метара. Према годишњим добима мења величину, при чему 
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се површина повећава до 530 km². Само језеро је криптодепресија, што значи да се неки 
делови његовог дна налазе испод нивоа мора. Таква места названа су сублакустрични 
извори или ока. Има их око 30. Најдубље око је Радус, дубине 60 m. Језеро прима воде из 
много река, главна притока је река Морача. Отиче реком Бојаном у Јадранско море(Родић 
П. Д. Павловић А. М.). 

Његове обале су разуђене и богате бројним заливима, полуострвима и ртовима, 
већином мочварне, обрасле широким појасом трске. Биљни свет је богат и разноврстан. 

Охридско језеро је језеро у југозападном делу Македоније и источном делу 
Албаније. Оно покрива површину од 358,2km². Највећа ширина износи 14,8 km, а дужина 
језера је 30,8 km.   Убраја се у ред већих европских језера, на Балкану  је свакако једно од 
највећих, а истовремено и једно од најдубљих језера. Његова дубина достиже до 289 m. 

Језеро је смештено у дубокој и затвореној котлини. Са свих страна, а посебно са 
западне и источне окружују га високе планине. На истоку је планина Галичица (2255 m), а 
на западу Мокра Планина и Јабланица (1945 m). Језеро се налази на надморској висини од 
695 метара. Сливу Охридског језера припада 40 река, од којих 23 на албанској и 17 на 
Македонској територији. 

Преспанско језеро је систем језера на Балкану, подељених између Грчке, Албаније 
и Републике Македоније. Састоји се од језера Велика Преспа (273 km², 853 метра 
надморске висине) и Мала Преспа (47 km², 857 метара надморске висине). Велику Преспу 
деле све 3 земље, док је Мала Преспа у Грчкој и малим делом у Албанији. Језера су 
смештена на јужној страни Преспанске котлине између планине Галичице и Планине 
Баба. Од укупне површине језера, 190 km² припада Македонији, 84,8 km² Грчкој и 38,8 
km² Албанији. Језеро Велика Преспа је удаљено само 10 километара од Охридског језера 
са којим је повезано подземним каналима у кречњачком тлу. Пошто је Преспанско језеро 
на око 150 метара већој висини, вода се из њега прелива. Највећа дубина језера је 54 m. На 
језеру Велика Преспа постоје два ненасељена острва: Голем град (у Македонији) и Мали 
град (у Албанији).  

Охридско језеро се одликује јединственим екосистемом, богатим ендемским и 
ретким биљним и животињским врстама. Такође и слив Охридског језера се одликује 
богатим биодиверзитетом и има неколко биљних врста ендемичних за Балканско 
полуострво. Обале Охридског језера су биле насељене од праисторијског времена. 
Најстарије археолошке насеобине датирају из неолитског периода, око 6000 година п. н. е. 
Само на македонском делу слива је открвено више од 170 археолошких места. 
Захваљујући оваквим особеностима 1980. године Охридско језеро и град Охрид су 
проглашени за Светску баштину, под заштитом УНЕСКА. 

Ђердапско језеро  
је вештачко акумулационо језеро на Дунаву у источној Србији на граници са 

Румунијом. Настало је 1972. када су Југославија и Румунија изградиле хидроцентралу 
„Ђердап I“. Језеро лежи у Ђердапској клисури. На обали језера се налази Национални 
парк Ђердап. 

Језеро је дугачко преко 100 километара, а на најширем месту широко је 8 
километара. Највећа дубина достиже 100 метара. Површина језера је 253 km², од чега је 
163 km² на српској а 90 km² на румунској страни. По величини је четврто на Балкану и 
највеће у Србији. Ђердапска клисура је највећа и најдужа клисура у Европи, коју чине 
наизменично четири котлине и четира клисуре: Голубачка клисура, Љупковска котлина, 
Клисура Госпођин вир, Доњомилановачка котлина, Клисура Казан, Оршавска котлина, 
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Сипска клисура, Влашко-понтијска низија. Облик језера је прилагођен клисури. У 
сужењима језеро је широко 150-400 м, док се у котлина проширује и до 2.250 м. При 
ниским водостајима дужина језера је 132 km, а површина 135 km², док је при високим 
водостајима дужина 264 km, а површина 245 km². Укупна запремина воде је око 
2.800.000.000 м³. Водни режим Дунава није много измењен. Највиши водостаји су у мају и 
јуну, а најнижи у септембру, октобру и новембру. Међутим, средњи годишњи водостаји су 
повећани, а амплитуде средњих месечних водостаја су смањене. 

 

 
Слика 5. Ђердапско језеро 
Извор: Дукић Д. (2006.)  
Ђердапско језеро располаже изузетним природним богатством и задивљијућим 

пределима, као и многим културно-историјским споменицима. Најинтересантнији део 
Ђердапског језера је Ђердапска клисура, чији се пејзаж на кратком растојању мења. У 
Голубачкој клисури доминира средњовековна тврђава Голубачки Град, која означава 
почетак Националног парка Ђердап. У Љупковској котлини језеро је дугачко 10 km, а 
широко 1,3 km. Неколико остатака римскох утврђења и насеље Добра привлаче пажњу 
туриста. Клисура Лепенски Вир позната је по највећој дубини Ђердапског језера (92 m), 
али и по Лепенском Виру и резервату Бољетинска река-Гребен. Доњомилановачки део 
језера је широк 2,4 km, а дугачак 15 km. Клисуре Велики и Мали казан познате су по 
Трајановој табли и регионалном парку Велики и Мали Штрбац. 
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2.9. Педолошка обележја 
 
Географски распоред растреситог материјала који покрива тле, нарочито глине, 

настаје  распадањем стена, у тесној је вези са климатским типовима.  Лес који је 
распрострањен нарочито у дунавској области, производ је старије климе од данашње. 
Међутим запажају се и сада у источном делу полуострва, источно од карпатско-
балканског лука, облаци прашине коју диже ветар: површина стена је овде истругана 
зрнима песка које је ветар носио.  Тако се, дакле, стварају данас творевине сличне лесу.  

На целом полуострву, такође су врло распрострањене наслаге језерског порекла: 
песак, шљунак, глина и кречна глина, чак и слатководни кречњак, који су без икакве везе 
са данашњом климом.  

Ипак то што се на различите начине распадају и неједнако су сачувани, последица 
су климатских фактора.  

Егејске области на југу Тесалије више су оголићене и припадају,  чистом 
медитеранском типу. Растресит материјал је мањег пространства и дебљине и у басенима 
и долинама, и готово га нема на планинским странама, изузев кад прелазе висину до које 
се осећа медитерански утицај. Земљин покривач северних области чине алувијалне равни 
Саве иДунава. Преко стена се налазе хоризонтални слојеви језерског порекла, ређе 
маринског. На овима су глине од распадања и хумус. У њима су урезане широке долине. 
На доњо-дунавској плочи глину често замењује лес.  Изнад језерских површи дижу се 
острвца често са језерским терасама на којима су глине од распадања и хумус.  На југу се 
дижу планине (Балкан, Копаоник ). Оне су местимице покривене глином од распадања.  

 Највише су огољене области јадранског приморја од Ријеке до Боке Которске. Оне 
припадају у погледу земљиног покривача крашком медитеранском типу. Рељеф ових 
области је представљен површима које долазе једна изнад друге, почев од Јадранског мора 
до пограничног венца Босне и Херцеговине, састављене с уод кречњака. Њихова готово 
потпуна оголићеност је последица не само медитеранске климе, већ јако израженог 
крашког процеса. Глина од распадања и растресит материјал  одлазе кроз пукотине и 
поноре у унутрашњост земље.  Растресит материјал, нарочито црвеница (terra rossa), 
налази се само у понеким долинама, увалама и крашким пољима, где има и језерских 
наслага (Косово, Петрово Поље, Сињско Поље у Далмацији) (Марковић Ђ. Ј.,1966.) 

 
2.9.1. Биогеографска обележја 
 
Вегетационе зоне, географски распоред шума, пространих пашњака и ливада, у 

тесној су вези са климатским типовима и осим тога се подударају са зонама 
распрострањења растреситог материјала. Оголићене стене често се јављају на површини. 
Растресити материјал, пескови  и глине језерског порекла налазе се само на дну басена, 
ређе на језерским терасама.  На ивицама басена честе су плавине.  

Планинским масивима, одговарају најпространије шумске области Балканског 
полуострва и четинарске шуме, које се само ретко налазе и изван ових масива. Алпски 
појас сувата и катуна представља зону већих пашњака полуострва. Овде су се сачувале 
неке врсте вегетације из глацијалне епохе. Велики планински масиви чине границу између 
медитеранске вегетације с једне, и вегетационе зоне централне Европе с друге стране. 
Распростирање медитеранске вегетације заустављено је приморским динарским 
гребенима, затим: Балканом, Средњом Гором и Родопом. Ипак, неколико медитеранских 
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врсти продире од Јадранског Мора у унутрашњост полуострва лонгитудиналним и 
трансверзалним долинама и усецима. Овакви „заливи" медитеранске вегетације се 
подударају са „заливима" измењене медитеранске климе. Медитеранске биљке које се 
најлакше прилагођавају тој клими продрле су до центра полуострва 

Граница у вегетационом погледу прелази преко Средње Горе, развођем између 
Марице и Искра, преко Скопске Црне Горе и Шар-планине. Она дели северне зелене 
области од јужних, више или мање обешумљених, које лети изгледају као сапљене. 
Првима припада и велики део епирско-албанских области. Јадранско приморје, западно од 
последњег динарског приморског гребена, представља другу голу област. Само врло 
високе планине прекидају монотонију оголићених зона, јер су често покривене шумама и 
пространим пашњацима. Северно од ове границе, земљиште је великим делом покривено 
зеленилом, пашњацима, сочним ливадама и пространим листопадним шумама, ретко 
четинарима. Области, које се налазе западно од карпатско-балканског лука, више су 
зелене од источних. Међу првима, Босна и моравска Србија имају првенство над свима 
другима. У овим земљама шума успева скоро као у централној Европи. Она се брзо 
подиже после крчења. Познате су густе горе у Шумадији, које су се ту развиле после 
бегства становништва при крају XV века, тако да је она кроз четири века била у правом 
смислу област шума (Цвијић Ј., 1966.)  

Шуме су покривале не само планине, већ су захватиле и најниже платформе и 
долинска дна. Ту се развијао нарочити облик густе шуме са павитинама и пузавицама која 
се зове луг. Шуме мочварних низија дуж Саве добро су познате, нарочито у Славонији, а 
раније и у Мачви. Шумске формације су врло интересантне на истоку полуострва, у Дели-
Орману (турска реч, значи луда шума), и у северном делу Странџе. Овде, на граници 
степске климе, шума су деградиране, дрвеће је закржљало, често је савијено и представља 
загушљиву шуму, у којој се преко лета легу безбројни ројеви инсеката.  

Северна област се одликује не само зеленилом шума, пашњака и ливада већ и 
воћњацима, нарочито шљивацима који су карактеристика више западног дела полуострва. 
Ови воћњаци и поља под житарицама покривају равнице и таласасто земљиште до 
планина. Кукуруз успева боље у западној области, у Србији и Босни, где су летње кише 
чешће него  у неком  другом делу полуострва. Најнепосреднија и најоштрија супротност 
се запажа прелазећи из Босне, шумовите и зелене, у јадранско приморје, земљу голу и 
кршну са стенама беличасте и сиве боје. Контраст је мање оштар када се прелази 
полуострво са севера на југ, од Ниша у Солун, или од Средње Горе ка сливу Марице. Јер 
има једна прелазна, више или мање широка зона, између зелене области и егејског 
приморја. У прелазној зони готово нема шума, изузев у врло високим планинама; 
пашњаци и ливаде су ретки. Али планинске стране су покривене спорадично жбуновима 
младих храстова, и жбуње и дрвеће један пут уништено поново избија много теже. Поља 
са цереалијама су ређа и жетва је у опште мања него у северној области, кукуруз је 
нарочито кржљав. Напротив друге биљке, које се махом ређе гаје у северним земљама, 
више су на југу распрострањене: нарочито винова лоза, дудињаци, дуван, пиринач, мак. 
Дудови често заузимају знатне површине. Преко ове прелазне зоне долази се у егејско 
приморје, чија је медитеранска вегетација добро позната (Цвијић Ј., 1966.).  
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III ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА БАЛКАНСКОГ 
ПОЛУОСТРВА 

 
 
Многе области, и ако добро одређене морфолошким особинама, не би ипак биле 

тако потпуне географске целине као што су, да томе није помогла људска активност, 
историјски догађаји и  цивилизације. Људска друштва се прилагођавају предеоној 
географској средини.  Она развијају клице које је ту природа усадила. У разним 
природним областима формира се врста специјалног начина живота, уз који често иду 
нарочити обичаји и начин мишљења и поступања, различити него  у некој суседној 
области. Ова етничка и социјална диференцијација остварена је у многим  областима 
Балканскога полуострва. Важна улога коју је Балканско Полуострво играло у развитку 
цивилизација произилази,  већим делом из његовог положаја и географске природе 
континенталне области и егејских острва, дакле, из морфолошких особина. Утицај 
физичко-географске основе  Балканског полуострва на насељавање овог простора, на 
формирање и развој насеља и развој привреде био је велики. 

 
3.1 СТАНОВНИШТВО 
 
3.1.1 Најстарији трагови човека на територији Балканског полуострва 
 
На основу геолошких и археолишких података сматра се да су климатске прилике 

још у плиоцену биле такве да су се створили услови за настанак и развој људског рода. 
Ипак, поузданији и тачнији подаци о првобитном човеку, као и његовим културним 
творевинама, датирају од плеистоцена, тачније од почетка квартара, тј. 600 000 година пре 
нове ере или још раније (Павловић М.,1998.). 

Праисторија је најдуже раздобље у прошлости човечанства. Процењује се да је 
трајала од 1.8 милиона године п.н.е. па до 4000 године н.е. Праисторија је подељена два 
велика периода: камено и метално доба. Камено доба дели се на старије, средње и млађе 
камено доба, а метално доба на бакарно, бронзано и гвоздено доба. Палеолит траје од 1.8 
мил. година п.н.е. па до око 10.000 године п.н.е. Неолит траје до 4000 године п.н.е. 
Метално доба траје од 4000 године п.н.е. па се наставља и кроз историју. 

3.1.1.1. Праисторија  
Територија Балканског полуострва била је настањена од прадавних времена. 

Научници сматрају да су земље западне и средње Европе биле насељене већ у првом 
одсеку плеистоцена (дилувиј, ледено доба), а да се у областима Балканског полуострва 
човек појављује у периоду последње глацијације. У то доба хладне климе пре 40 000 
година, вечити лед спуштао се до 1500 метара надморске висине. 

Прве људске заједнице тада су живеле у пећинама. На основу изучавања пећина, 
нарочито пећине под Јерининим брдом у селу Градац и Рисоваче на Венчацу може се 
изградити извесна слика њиховог живота. Биле су то људске заједнице од 10-15 чланова, 
од једне до три биолошке породице, а њихово привређивање било је углавном сакупљање 
плодова и лов. Тај човек, већ хомо сапиенс, обрађивао је камен и кости и на тај начин 
правио оруђе и оружје. У прво време ловио је крупне биљоједе (џиновске јелене, дивље 
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коње, говеда), а у измењеним климатским условима (завладавања предарктичке климе) и 
мамуте, носороге, лавове и хијене.  

Нова етапа почиње са променом климе, крајем леденог доба (нова геолошка епоха - 
холоцен). На основу испитивања археолошких налазишта у Ђердапу утврђено је да се 
тамо развила једна од најсложенијих култура праисторије, која се према једном великом 
дунавском виру, назива култура Лепенског Вира (7000-5500 година п. н. е.). Најстарији 
људи ове културе живели су већ у насељима, а у заједницама од две до четири биолошке 
породице. Касније, са прираштајем становништва, градили су насеобине по утврђеном 
обрасцу. Сахрањивање је било ван насеља, а долази и до усавршавања израде алата и 
оружја. Бројни налази упућују на постојање приватног власништва, друштвене 
хијерархије, религије, уметности, а у сфери производње остали су на традиционалним 
изворима хране и никада нису постали ни земљорадници ни сточари. 

Људске заједнице из старијег каменог доба (палеолита) на тлу Балкана развиле су 
културе млађег каменог доба (неолита) које уз ловачко-сакупљачку економику развијају и 
земљорадњу и сточарство. Томе је свакако погодовала и топлија клима. Неолитска 
култура на простору и северно и јужно од Саве и Дунава развијала се од 5300 до 3200 
година п. н. е. а најзначајнија налазишта су Старчево и Винча. На основу археолошких 
ископавања може се претпоставити да су ове људске заједнице подизале куће једну поред 
друге, облепљене блатом, измешаним са плевом. Подови су били од набијене земље, а 
кровови од прућа и сламе. Домаћинства су поседовала разноврсно посуђе. 

Из периода неолита налази се само мали део археолошких налаза, који су 
пронађени током ископавања многобројних неолитских налазишта. Они показују 
напредак у изради предмета од камена, кости и печене земље. Облици посуђа, направљени 
за практичну употребу или за култне (религиозне) сврхе, као и људска и животињска 
пластика, одражавају и свакодневни и духовни живот ових људи. 

Основно привређивање било је земљорадња и сточарство, што је нов квалитет у 
односу на ранији начин живота номада и ловаца. Рани неолит у Србији понајвише 
познајемо захваљујући ископавањима у Старчеву (старчевачка култура). Ближе 
антроплошко одређење носилаца ове културе наука још није објаснила. Људи раног 
неолита правили су куће квадратно-трапезоидних основа од дрвене арматуре, облепљене 
блатом и плевом. Куће су вероватно биле груписане унутар породица. Пронађени хамбари 
(укопани у земљу) са угљенисаним јечмом и пшеницом указују да се ради о ратарима, а 
кости домаћих животиња о сточарству. Остаци дивљих животиња пронађени у кућама или 
поред њих указују да су се људи раног неолита бавили и ловом. Велики број шила, 
спатула, харпуна и удица указује на бављење риболовом, тим пре што су се насеља 
налазила поред река. 

Носиоци старчевачке културе, судећи према остацима њихове материјалне културе, 
живели су на југу до Македоније, а има доказа њиховог живота и у Босни. 

Грнчарија је углавном била бомбастог облика. Судови, пехари и зделе су 
украшавани барботинирањем, штипањем, превлачењем прстију по свежој превлаци. 
Пронађено је мно људске и животињске пластике. Животињске фигуре су реалистички 
направљене, а људске статуете имају изразите облике женског тела што одражава 
веровање у култ плодности. 

Носиоци културе средњег неолита настали су мешањем староседелаца и људских 
заједница познатих по налазишту Винча (винчанска култура). Њихове настамбе прављене 
су по старом принципу и од истог материјала. Винчанске куће биле су масивније, 



55 
 

састојале су се од два одељења са огњиштима. У кућама се израђивала грнчарија и алатке 
од камена. Људи су познавали плетење асура од трске и лике, а налази делова ткачког 
стана указују да су знали и за прераду вуне. 

Велики број пронађених остатака материјалне културе сведочи о мајсторству у 
грнчарији. Судови су заобљени; било их је биконусних профилација, а особита спретност 
видљива је при изради здела и печењу. Људска пластика је добила нове облике; појављују 
се строго стилизоване статуете са дурим вратовима и лицима која подсећају на маске. 

Винчанци познатог неолита живели су у породицама, поседовали су стоку (говеда, 
овце, свиње) које су држали у двориштима. Куће су им биле поређане по редовима, са 
„улицама“ што упућује на закључак да су села била са „урбанистичким“ решењима. 

Њихова грнчарија је раскошнија и украшенија. Преовладавају зделе биконусног и 
конусног облика. Орнаментика је урезана и честа је примена црвене боје. Људска пластика 
и даље се бави женом, трудницом и мајком са дететом, али има и фигурина и са 
наглашеним мушким атрибутима. 

Алатке и оружје били су од углачаног камена, а накит од шкољки. Људске 
заједнице које су створиле старчевачку и винчанску културу биле су подложне сеобама 
услед унутрашњих разлога, али и спољних. Тако доласком људи из Анадолије и Паноније 
мења се етно-културна слика и нестају винчанске заједнице а на њиховом простору 
странци почињу са употребом метала, чиме почиње нова епоха људске историје. 

3.1.1.2. Метално доба 
Бронзано доба људске историје у науци се смешта у време од 2000. до 1000. године 

пре нове ере. Ово име добило је по томе што је за разлику од ранијих периода преовладала 
употреба метала за производњу оруђа, оружја и накита. На Балканском полуострву 
бронзано доба се везује и за индоевропеизацију домородачког становништва и стварање 
етничких група које ће дати старобалканска племена: Трачане, Илире, а северно од Саве и 
Дунава, Дачане и Гете. Под индоевропеизацијом се подразумева продор људи из средње 
Азије у Европу. 

Око 1900. године п. н. е. образују се прва жаришта културе бронзаног доба на 
Балкану. Људске заједнице бронзаног доба северно и јужно од Саве и Дунава вековима су 
живеле мирним животом. Он је поремећен око 1425. године п. н. е. продором људи са 
севера (тзв. култура гробних хумки) који су имали бронзано оружје - мачеве, бодеже, 
секире. Та померања људи наставила су се и током наредних векова а допрла су чак до 
Египта. Археолошки налази из периода 1125. до 750. године п. н. е. упућују на закључак 
да се тада ствара нова култура - гвозденог доба, а долази и до обликовања првих 
историјски познатих етничких групација и унутрашњости Балканског полуострва: 
Дарданаца, Трибала, Илира и Трачана. У времену од 1200. до 1000. године п. н. е. на 
Косову, у Поморављу, Срему, Бачкој и Банату подижу се једнообразна насеља, производи 
се једнако посуђе, а начин сахрањивања је такође истоветан. Земљорадња је била 
развијена: сеју се пшеница и јечам, узгајају, понајвише, говеда, свиње и коњи, а знатно 
мање овце и козе. 

Археолошка налазишта бронзаног доба (особито Бубањ код Ниша) показују да су 
се ти људи бавили интензивним сточарством. Карактеристични су њихови судови са две 
дршке и сиромашном орнаметиком. Техника израде упућује на старе традиције. 
Налазиште Глождар код Параћина је најважније за тзв. параћинску групу. Познато је 
искључиво из гробаља - некропола. Покојници су спаљивани, а спаљени остаци стављани 
су у урне са низом других предмета, најчешће са накитом. 
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Вотивна колица из Дупљаје су значајан култни предмет. На колицима која вуку 
барске птице приказана је стојећа људска фигура. Ради се о мушкој фигури обученој у 
женске хаљине. У науци се ова колица повезују са митом о делфијском Аполону, који 
борави шест месеци у земљи Хиперборејаца, а шест у Делфима. 

Гвоздено доба обухвата период од хиљаду година - од 1000. године п. н. е. до 1. 
века нове ере. Оно је у науци и добило име по томе што у овом периоду гвожђе улази у 
сталну употребу за израду оружја, алата и других предмета. Његова карактеристика јесте и 
у појачаним кретањима становништва. То је време „људи с мачевима“ и доба честих 
сукоба, уништавања, али и уобличавања племена. Гвоздено доба је последњи период 
праисторије, но захваљујући грчким и римским писцима ми знамо и имена појединих 
племена на Балканском полуострву. Масовна примена гвожђа није проузроковала веће 
потресе у културном развоју људи на нашем тлу. Промене су наступиле са продором 
племена са Кавказа и јужне Русије. Тај продор у науци се везује за име Трако-Кимераца 
(800-700. године п. н. е.), а касније за Ските (600-500. године п. н. е.). Стапањем 
староседелаца са дошљацима у дужем временском периоду дошло је до стварања племена. 

Насеља ових људи обично су грађена на узвишењима погодним за утврђења и 
одбрану. Та места у народу се и данас називају градине. Сахрањивање је било у родовским 
тумулима са мноштвом оружја, накита и керамике. Захваљујући испитивању тумула може 
се закључити да је унутар племена дошло до раслојавања и, вероватно, постојања 
племенских вођа. Поједини тумули не издвајају се само по месту и величини, него и по 
предметима у њима. Они су били пуни домаћег, али и увезеног оружја, а такође и осталих 
предмета од злата и сребра. Једно од наших најзначајнијих налазишта из овог доба јесте 
велика некропола са више хиљада тумула на Гласинцу (централна Босна). Ова гласиначка 
група била је развијена и у Херцеговини, Метохији и северној Албанији. 

Налази из тумула сведоче и о развијеној трговини са Грцима. Путеви су водили 
преко Македоније, а после грчке колонизације и са источне јадранске обале. Овом 
колонизацијом почиње и општи хеленистички утицај на старобалканска племена који је 
заустављен доласком Келта почетком 3. века п. н. е. Етничка припадност културних група 
на Балканском полуострву може се утврдити на основу остатака њихове материјалне 
културе и података грчких и римских писаца. У западним деловима Балкана живели су 
Илири и њима се може приписати гласиначка култура, а западно од река Искера и Струме 
били су Трачани. Између њих су били Трибали и Дарданци које антички писци 
поистовећују са Трачанима и Илирима. 

Фибуле, украсне, а и функционалне игле биле су много у употреби у гвоздено доба. 
Најстарије су имале лучни облик са две петље и са ногом у облику троугла, трапеза 
„беотског штита“ или круга. И касније се такође појављују лучни облици са звездастим 
украсима, стилизованим змијским главама и др. 

Гвоздено доба на тлу Србије везано је за долазак Трако-Кимераца из кавкаско-
понтских области око 725. године п. н. е. Они су донели низ нових културних добара као 
што су оружје и накит направљени од гвожђа. У следећих 200 година стабилизована је 
култура гвозденог доба и извршена су јасна разграничења између етничких група. 

 
3.1.2. Словенско насељавање Балканског полуострва 
 
Словенско насељавање Балканског полуострва је процес који је отпочео у 6. веку. 

Процес позиционирања појединих племена и словенских група унутар полуострва, 
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међутим трајао је још цела два века и окончан је крајем 8. и почетком 9. века када се 
јављају и прве државе код Балканских Словена.  

Словени су се ширили по полуострву најездом и асимилацијом аухтоног 
становништва. Они су асимиловали многобројна Трачка племена на истоку, Илирска и 
нека заостала Келтска племена на западу. У својим походима Словени су стигли чак до 
Пелопонеза, тако да је знатан део данашње Албаније, такође био насељен Словенима. 
Услед нових освајача полако је почела да се мења етничка слика Балканског полуострва. 
Унутрашњи делови полуострва постају саставни део једне нове творевине која се од 7. 
века назива Sclavenia. Прилагођавајући се новој географској средини, многобројна 
словенска племена су се диференцирала. Због такве диференцијације настало је више 
група Словенских народа. 

На доњо-дунавској плочи крајем 7. века створена је словенско-бугарска држава, 
која је била широко отворена према северу, а планинским ланцима Балканских планина 
ограђена од Византије.  Ова држава је створена од различитих доњо-дунавских словенских 
племена и туранских Бугара. 

Друга група јужнословенских племена заузела је простор западно од Карпатско-
балканских планина и Родопа. Ово је планински простор који је условио да различите 
групе племена буду разбијене. Најповољнији природни услови за формирање било какве 
територијалне организације били су у долинама Мораве и Вардара, које су у то врема 
припадале Византији. Западно од Византије, у динарским пределима настала је прва 
српска држава, Рашка. Та прва српска држава заузимала је простор највиших висоравни 
Динарских планина, од Копаоника и Рогозне до Дурмитора. Скоро у исто време, један 
други огранак српског племена основао је приморску државу Зету, у долини реке Мораче, 
Зете и доњег Дрима. Престоница ове државе био је град Скадар. У 12. веку Рашка и Зета 
су се ујединиле и кренуле да шире своју територију ка долини Мораве, Косова и Метохије, 
са тежњом да заузму долину Вардара. У томе је успела у 13.   и 14. веку, када се моћна 
српска држава простирала све до Епира. 

Трећа група јужно-словенских племена настанила се у северозападним деловима 
полупстрва, западном делу Панонског басена, као и у неким деловима Алпа. То су била 
Хрватска и Словеначка племена. 

Бугари су степски народ из Азије који су са собом повукли Хуни. Живели су на 
простору данашње кубанске области у Русији, а представљали су мешавину више 
степских народа о чему сведочи и корен њиховог имена булгха што на турскомонголском 
значи мешати. 

 
3.1.3.  Демографска обележја Балканског полуострва на почетку 21. vека 
 
Демографска слика Балканског полуострва последица је рељефа и средњовековних 

историјских догађаја. Значајну улогу имале су велике сеобе народа, метанастазичка 
кретања за време Турака, као и догађаји са краја 20. и на почетку 21. века.  

Данас, на почетку 21. века Балканско полуострво насељава 52 милиона становника, 
са просечном густином насељености 99ст/км2. То је свега 6,3% од укупног становништва 
Европе. Етничка структура је веома хетерогена, што је последица историјских фактора. 
Најбројнији народи  Балкана су: 

Јужнословенски народи: Словенци, Хрвати, Бошњаци, Срби, Црногорци, 
Југословени, Муслимани, Горанци, Македонци. 
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Западнословенски народи : Словаци и Русини, 
Источнословенски народи: Руси и Украјинци, 
Романски народи: Румуни, Власи, Цинцари, 
Остали индоевропски народи: Албанци, Грци, Роми, Египћани, 
Турски народи: Турци.  
 Током 20. Века Балканско полуострво карактерише промена броја становника 

(табела 3). 
 
Табела 3. Промене броја становника Балканског полуострва 
Година 1981 1991 2011 
Број 

становника 
50.845.070 52.728.232 52.099.281 

 
Становништво Балкана показује показује одређене специфичности у погледу 

готово свих структура, што је последица историјских и економских збивања. Бројни 
ратови у прошлости али и у новијој историји утицали су на промене у старосној и полној 
структури. Данас је Албанија једина земља Балканског полуострва са изразито младом 
популацијом, док је у осталим земљама процес демографске транзиције завршен и 
преовладава старије становништво.  Просешна старост  укупног становништва Албаније је 
28.9 година, (мушкарци- 28,3 година, а жене 29,5 година). 

 
Табела 4. Старосна структура становништва Албаније  
Старосна 

група у годинама 
0-14 15-64  65 и више 

% 24,8 66,3 8,9 

 
Стопа раста становништва  Албаније је 0,52 % годишње, при чему је стопа 

наталитета 15‰ а 5,22‰ стопа морталиитета. 
Централни делови Балканског полуострва су захваћени процесом демографског 

старења становништва, при чему је овај процес најизраженији у Србији. Стопа рађања је 
1,78 деце у просеку по свакој жени у Србији. Просечна дужина живота становника Србије 
је 75,3 године (мушкарци 71,25; жене 77,1). Проценат писменог становништва је 97,8% 
(Републички завод за статистику Србије) (мушарци 98,9%, жене 94,1%). 

Доминантне религије на Балканском полуострву су Хришћанство, у централном и 
западном Балкану, и Ислам на југу и једном западном делу полуострва. 

 
3.1.4. Културно-географске особености Балкана 
 
Балкан као културни регион, у којем се преплићу трагови европских и 

ваневропских утицаја, открива у суштини културу раскршћа, која је имала велики значај 
за балканске геополитичке хоризонте (Грчић М., 2000). 

Захваљујући традиционалним, углавном патријархалним облицима друштвене 
организације, као и натуралној привреди у већем делу Балканског полуострва, народи су 
већином остали знатно дуже чврсто повезани са својом наслеђеном културом и њеним 
обичајним нормама. За балканску патријархалну културу народно стваралаштво и 
традиције су биле неодвојиви део живота и потреба, што је допринело, уз друге чиниоце, 
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да се сачува богата ризница тог стваралаштва, по обиму и садржају већа него у многим 
земљама Европе. У њену структуру уграђено је више културних слојева, од неолита, 
културе старијег балканског становништва и класичне Грчке и Рима, понешто из времена 
Сеобе народа, затим значајне наслаге византијске, а касније исламске културе све до 
старијих и новијих културних утицаја западне и средње Европе. Подлогу и окосницу те 
структуре чини словенска баштина и старе балканске традиције у којима су садржана 
свакако још старија искуства (Пантелић Н., 1997).  

Културни развитак Балкана нема историјски континуитет, као што га има Западна и 
Централна Европа. Правац културног развоја је два пута у историји драстично мењан – 
насељавањем Јужних Словена прекинут је континуитет римске културе, а инвазијом 
Турака прекинут је византијско-словенски континуитет. У току модерног доба могу се 
идентификовати неколико културних зона које оваплоћују феномен прожимања култура:  

1) У северозападним областима Балканског полуострва и у Панонској низији, које 
су припадале Хабзбуршкој монархији била је престижна Централно-европска култура. Уз 
њу је више векова ишао процес германизације и мађаризације. Њени утицаји огледају се у 
физиономији градова и села, црквеној архитектури карактеристичној за католички свет, 
типовима стамбених кућа, особеностима традиционалног одела, примењене уметности.  

2) Јадранска зона обухвата насеља на јадранској обали и у непосредном залеђу. 
Море је од давнина повезивало приморје са културама Средоземља и отварало пут 
утицајима романске и латинске цивилизације. У традиционалној одећи и језику спојене су 
црте како словенског тако и старијег романизованог далматинског становништва. У 
архитектури стамбених и јавних зграда и у физиономији градова највећи утицај имали су 
стилски облици и обрасци Венеције. 

3) Зона патријархалног режима обухвата планинску унутрашњост Балканског 
полуострва, углавном Босну и Херцеговину, Црну Гору (без Боке), Стару Србију, северну 
и средњу планинску Албанију и северну Бугарску. При једнаком нивоу економског 
живота (екстензивно сточарство у вези са земљорадњом на планинским падинама и 
речним долинама), друштвеној организацији, у виду самоуправе на основу обичајног 
права родовско-племенских заједница (“племе”, “фис”) настајао је истоврстан начин 
живота, заједнички културни фонд. Цвијић је етнопсихичке карактерстике људи у овом 
појасу означио појмом “динарског типа”. У овој зони очуване су старе словенске 
традиције. Овамо су нешто теже и спорије доспевали други утицаји, не само због 
природних, географских услова већ пре свега због племенско-родовске и породичне 
организације (Пантелић Н., 1997).  

4) Преиначена византијска или стара балканска култура, очувана је у траговима у 
централним, источним и јужним деловима Балкана (Тракија, Источна Румелија, 
Македонија, јужно Поморавље, Грчка, јужни делови Албаније, црноморско приморје у 
Бугарској). Познато је богато наслеђе византијско-српске цивилизације очувано у 
манастирској уметности, књижевности, фолклорним елементима, али прави представници 
преиначене византијске цивилизације били су Грци и Цинцари. Насељавали су се по 
балканским градовима као трговци, занатлије (филиграни, пушкари, кафеџије, нимари, 
скриптори, зографи, сликари, резбари, кујунџије итд.) и духовници, ширећи грчко-
византијске утицаје. Познати кириџије и трговци били су Цинцари (Власи) пореклом из 
северне Грчке и Македоније. Византијско-цинцарска култура ширила се у долинама и 
градовима, а патријархална култура у планинском залеђу. Кроз Моравско-нишавско-
маричку и Вардарску удолину (трасом данашњег европског коридора X), пролазиo je 
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“Царски друм”, којим  су се од најранијих времена кретале војске, миграционе струје, 
каравани и кириџије са севера и југа, истока и запада. Ту се сусрећу источнобалкански, 
оријентални, панонски и динарски културни токови, али има понешто и византијског, 
нарочито у физиономији старих градова и манастира, у специфичном (малограђанском) 
духу балканске “чаршије. 

5) Оријентална или исламска култура, која је од XV-XVII века била престижна у 
границама Османске империје, оставила је свој печат у унутрашњим областима 
Балканског полуострва и на већим острвима Средоземног и Егејског мора (Крит, Кипар и 
друга). Путеви продора ислама на Балкан, узроци његовог укорењивања у четири главне 
области – у Босни, средњој Албанији, на Родопима и у источној прибрежној области 
(европски део Турске, југоисточни део Бугарске, североисточни део Грчке) – 
историографски су добро проучени и познати. 

 
3.2. Насеља Балкансног полуострва 
 
Развој насеља на Балканском полуострву био је условљен специфичном природном 

средином, историјским и економским факторима. Нарочито су били важни друштвени 
фактори, који су били одраз времена и надмоћи освајачких сила које су владале 
полуосрвом. У зависности о времена и дужине трајања окупације, формирале су се 
различите насеобинске структуре. Зато и данас насеља носе печат прошлог времена, 
односно носе печат историјских прилика у којима су настајала и развијала се. 

Проучавањем насеља како сеоских тако и градских на нашим просторима, 
нарочито на Балканском полуострву бавио се наш географ Јован Цвијић. Он их је поделио 
на три групе — збијена, разбијена и мешовита, где је издвојио неколико типова и класа. 

3.2.1. Села разбијеног типа 
Села разбијеног типа имају раштркану стамбену структуру. Цвијић је издвојио три 

типа и две врсте ових села. 
а) старовлашки тип, карактеристична за Стари Влах, Босну и Херцеговину све до 

Алпа. Оваква насеља имају шпирину до 5-6 km, деле се на засеоке који су међусобно 
удаљени и по километар или два. 

б) шумадијски тип села која су до XIX века је била у саставу страовлашког типа, 
када су се нагло развила. Овде су се засеоци развили у посебна насеља, нарочито су 
напредовали друмски засеоци који се деле на неколико подврста. 

в) мачвански и јасенички тип, као и шумадијска до XIX века је била у саставу 
страовлашког типа. Карактеристична је за Мачву, Тамнаву и Колубару. Мачванска села су 
крстастог, а јасеничка звездастог облика. 

г) карашки тип, карактеристичан је за динарски предео. То су села настала у и на 
контакту вртача, увала, крашких поља и др. 

д) ибарски тип, карактеристичан је за Ибар, Рашку и родопски предео. чине их 
„џемати“ смештени на брдима и међусобно одвојени долинама. 

3.2.2. Села збијеног типа 
Села збијеног типа имају густу стамбену структуру. Цвијић је издвојио четири типа 

оваквих насеља: 
а) тимочки тип, пружа се од Дунава до Велеса. Насеље је округло и збијено, све 

улице воде ка центру, где је најчешће црква, дућан или чесма. Деле се на „махале“, 
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 б) читлучки тип, настао за време Турака и оджао се до XIX века. Насеља су 
квадратна, озидана са чифчијским и беговским кућама, 

в) медитерански тип, карактеристичан за обале Јадрана, Јонског и Егејског мора, 
дели се на три подтипа: 

     - грчко-медитерански, карактеристичан за Тракију, Тесалију и Македонију, куће 
су камен и збијене, покривене црепом, а улице калдрмисане, 

      - далматинско-медитерански, карактериситан за Далмацију, куће су од клесаног 
кречњачког камена, на узвишењима су најчешће црква и гробље, 

       -  каштелански, карактеритичан за појас између Каштеланског залива до 
Козјака, таква насеља су компактно „срасла“ за обалу мора, 

г) турско-источњачки тип, карактеристичне за све делове Балкана где су владали 
Турци. Улице су калдрмисане и кривудаве са ћорсокацима, куће увеучене у дворишта, 
озидане и без прозора ка улицама. 

3.2.3. Села мешовитог типа 
Села мешовитог типа се налазе на прелазу између збијеног и разбијеног типа. 

Цвијић издаваја само један тип оваквих насеља: 
читлучки тип, постојао је до XIX века, а затим се трансформисао у неке од 

горепоменутих типова. Куће су биле озидане, а улице калдрмисане. 
Планински крајеви полуострва су данас ретко насељени, јер се села напуштају и у 

њима углавном остаје старо становништво. Најгушће су насељене веће котлине у којима 
су формирани поулационо највећи градови полуострва, затим доњи делови речних долина, 
и приморска места. 

 
Највећи градови на Балканском полуострву: 
Истанбул - 13.255.685,                    11.  Констанца -  387.593   
Атина  -       3.737.550                       12. Варна -           343.704 
Београд  -   1.639.121                       13. Нови Сад -     341.625 
Софија -      1.313.806                       14. Ниш -              257.867 
Загреб -       1.107.115                       15. Бања Лука -  250.000 
Солун -        1.006.730                       16. Патра -           214.500 
Тирана -      763.634,                         17. Бургас -          212.902 
Скопље -     506.926                          18. Приштина  -  198.112 
Сарајево -   438,757                          19. Сплит -           188.694  
Пловдив -   403.153                          20. Подгорица -  187.085 
 
Атина  је главни град Грчке и префектуре Атика и један од најпознатијих градова 

Европе, као и највећи град Балкана.2 Савремена Атина је велики и космополитски град 
док је старогрчка Атина био моћни град-држава и познати образовни и филозофски 
центар. Атина се води као један од најстаријих светских градова, чија се историја бележи 
преко 3400 година. 

Град је добио име по богињи заштитници Атини. Данас метрополитенско подручје 
Атине броји 3,7 милиона становника. Тренутно се град шири источно, Атиком. Атина се 
често назива колевком западне цивилизације због својих културних доприноса током 5. и 
                                                           
2 Истанбул је смештен на Босфорском мореузу, а уједно је и једини град на свету који се простире на два 
континента, тако да је једним своји делом, западним, балкански град, али због његовог положаја на 
азијском тлу о њему неће бити више речи у овом раду. 
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4. века пре нове ере. Из тог раздобља у Атини је остало много античких зграда, 
уметничких дела итд. Најпознатији је Акропољ, који је признат као један од најбољих 
примера класичне грчке уметности и архитектуре. Сматра се зачетницом демократије. 

Атина је центар економског, финансијског, индустријског, политичког и културног 
живота у Грчкој. Античка Грчка је била центар уметности, учења и филозофије, домовина 
Платонове Академије и Аристотеловог Лицеја. Атина је, такође, родно место Сократа, 
Перикла, Софокла и других значајних филозофа, писаца и политичара који датирају из 
Античке Грчке. 

Београд је главни и највећи град Србије. Један је од најстаријих градова у Европи. 
Прва насеља на територији Београда датирају из праисторијске Винче, 4.800 година пре 
нове ере. Сам Београд су основали Келти у 3. веку пре н. е, пре него што је постао римско 
насеље Сингидунум (Тасић Н. Срејовић Д., Стојановић Б. (1990). Словенско име 
„Белиград“ (слов. Бјелград) први пут је забележено 878. године, у чему је садржан утисак 
изгледа тадашње тврђаве. Београд је главни град Србије од 1405. године и био је 
престоница разних јужнословенских држава од 1918. па до 2003, као и Србије и Црне Горе 
од 2003. до 2006. 

Град лежи на ушћу Саве у Дунав у централном делу Србије, где се Панонска низија 
спаја са Балканским полуострвом. Број становника у Београду према попису 
становништва из 2011. је износио 1.232.731 док је у широј околини живело 
1.659.440(Beograd.org.rs) . Највећи је град на територији бивше Југославије и по броју 
становника четврти у југоисточној Европи после Истанбула, Атине и Букурешта. 

Град Београд има статус посебне територијалне јединице у Србији са својом 
локалном самоуправом.[6] Његова територија је подељена на 17 градских општина, од 
којих свака има своје локалне органе власти. Београд заузима преко 3,6% територије 
Републике Србије, а у њему живи 21% укупног броја грађана дела Србије на коме је 
извршен попис 2002. године (без података за Косово и Метохију). Београд је такође 
економски центар Србије и средиште српске културе, образовања и науке. 

Софија је главни и највећи град Републике Бугарске. Има 1.370.000 становника 
(2011). Софија је и седиште два округа, града Софије и Софијске области, кога чине 
градска предграђа. 13 је по величини од главиних градова Европске уније. Град Софија 
сместио се у крајње западном делу Бугарске, на свега 50 km од српске границе. Обала 
Црног мора је на око 450 km источно. 

Као један од најстаријих градова у унутрашњости Балкана, Софија ову особеност 
дугује веома повољном положају. Заправо, град се налази на укрштању више важних 
протених праваца. Софија је смештена у средишњем делу пространог Софијског поља, 
које се везује клисурама и превојима ка Влашкој низији и Дунаву на северу, ка долини 
Мораве на западу, ка долини Струме и Егеју на југу и ка Тракији на истоку. 

Софија спада у највише престонице Европе. Надморска висина града је 550 m н. в., 
а околне планине досежу и преко 2000 метара. Најближа граду планина Витоша налази се 
непоредно јужно од града и висока је чак 2.290 m. И поред тога град је у равном 
Софијском пољу, које је затворено са свих страна планинама. 

Кроз Софију протиче неколико малих река попут Владајске и Перловске, док 
највећа бугарска река Искар протиче источно од града. Околина града богата је 
минералним изворима и бањским лечилиштима. 

Загреб је главни и по броју становника највећи град Републике Хрватске. Израстао 
је из два средњовековна насеља на суседним брдима, грађанског Градеца и бискупског 
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Каптола. Налази се на југозападном рубу Панонске низије на просечној надморској 
висини од 122 m, подно јужних падина Медведнице, на левој и десној обали реке Саве. 
Положај града, који је на месту спајања алпске, динарске, јадранске и панонске регије, 
омогућио је да Загреб постане мост између средњоевропског и јадранског подручја. Према 
попису из 2011. у Загребу живи 792.875 становника. Као највећи град, Загреб је културно, 
научно, економско и административно средиште Хрватске. Захваљујући улози највећег 
саобраћајног центра у Хрватској, развијеној индустрији са дугом традицијом и научним и 
истраживачким установама, Загреб је економски најразвијенији град у Хрватској. 

Сарајево је главни град Босне и Херцеговине и њен највећи урбани, културни, 
економски и саобраћајни центар, главни град Федерације Босне и Херцеговине и седиште 
Сарајевског кантона. Кроз град протиче река Миљацка, а у непосредној близини града је и 
извориште реке Босне, са популарним излетиштем Сарајлија, Врелом Босне. Око града су 
и планине: Требевић, Јахорина, Бјелашница, Игман, Трескавица и Романија. 

Град Сарајево је седиште највеће високошколске установе у земљи, Универзитета 
Сарајево, и низа других високошколских установа, чиме се сврстава у ред највећих 
универзитетских центара у целој регији Југоисточне Европе. Уз неколико националних и 
градских театарских кућа, музеја и културних институција Сарајево је и важно место на 
културној мапи овог дела европског континента. 

Сарајево је град бурне историје, која је неретко имала утицаја и на глобална 
дешавања. Тако је 1914. године у Сарајеву убијен аустроугарски престолонаследник 
Франц Фердинанд, чиме је отпочео Први светски рат, а седамдесет година касније, 1984. у 
граду се одржавају 14. Зимске олимпијске игре. Током раних 1990-их година име града 
Сарајева не силази са насловница дневних новина у целоме свету, јер се ту водио један од 
ратова у новијој европској и светској историји. Након рата од предратних општина у 
којима су Срби били већина основано је Источно Сарајево, који је део Републике Српске. 

Скопље је главни град Републике Македоније. То је највећи град државе, у коме 
живи готово четвртина њеног становништва. Скопље је политичко, привредно и културно 
средиште Републике Македоније. Скопље има велики значај за српску заједницу у 
Републици Македонији (око 1/3 укупног броја Срба у Републици Македонији). Срби чине 
мањину у граду, која је по степену образовања и градском животу много битније спрам 
удела у градском становништву. 

Тирана је главни и највећи град Албаније. Основана  је 1614, а постала је главни 
град 1920. године. Кроз град протиче река Ишем и речица Тирана. Просечна надморска 
висина износи 110 метара. 

Тирана је главни албански индустријски и културни центар. Најзначајније 
индустријске гране су: пољопривредна, текстилна, фармацеутска и металска. Тирана је 
доживела велики раст и успоставила много нових индустријских грана од 1920-их. 
Тренутно покушава да развије туристичку индустрију, мада су ови напори отежани због 
политичке нестабилности. 

 
 
                3.3.  ПРИВРЕДА 
 
Развој привреде сваке облсти зависи подједнако од природних и друштвених 

услова самог простора. Природни услови развоја привреде су разлишити извори енергије, 
рудна богатства, воде, клима, плодно земљиште, шуме и сав живи свет на Земљи.  Они 
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одређују развој појединих привредних делатности и основна обележја привреде. 
Дриштвени услови развоја привреде су становништво, као радна снага са својим 
образовањем и радним навикама, примена науке, технике и савремене технологије као и 
историјско-економски услови. Ови услови одређују како ће се користити природна 
богатства, и које ће се привредне гране развијати. 

Балканско полуострво је простор са повољном природном основом за развој 
привреде, али услед различитих спољних утицаја, многобројних ратова, несређених 
међудржавних односа, услед пропадања демографске структуре, привреда полуострва није 
развијена у оквирима својих могућности.  Сходно расположивим природним ресурсима 
главне људске делатности становништва Балкана су традиционална пољопривреда, у 
плодним котлинама и речним долинама, земљорадња а у високим планинским пределима 
сточарсво, затим шумарство, рударство, индустрија, саобраћај, туризам и угоститељство. 
Привредно најразвијенија држава Балканског полуострва је Словенија. 

Словенија је чланица Европске Уније и привредно високо развијена земља. 
Најразвијеније су делатности терцијарног сектора, нарочито туризам.  Њена привреда се 
заснива на увозвним сировинама, повољном саобраћајном положају и квалификованој 
радној снази. Најзначајнија природна богатства су водне снаге, угаљ и шуме. Словенија се 
убраја у најшумовитије европске земље, јер је под шумом преко 50% њене територије. 
Године 2008. БДП по глави становника у Словенији је износио 28,010.76 $, што је ставља 
на другом месту, иза Кипра, међу чланицама ЕУ. 

Хрватска привреда је базирана различитим гранама привреде, нарочито на лакој. 
Туризам је најзначајнији извор прихода. Са преко 8,5 милиона туриста 2005, године, око 
10 милиона 2006. године, Хрватска је осамнаеста најпопуларнија туристичка дестинација 
у свету. Директна зарада само од туризма износила је 2006. године, према званичној 
процени 6,3 милијарде евра. Бруто домаћи производ по куповној моћи за 2005. износио је 
12.158 долара или 45,2 одсто просека Европске уније, а просечна нето плата око 650 евра. 

Главни проблем је структурална незапосленост која је крајем 2006 износила 
17%(државни завод за статистику Хрватске), праћена недовољним економским 
реформама. Проблеми привреде се такође могу наћи и у друштвеним предузећима која 
теже за приватизацијом што је главна карактеристика транзиционе привреде. Хрватска 
има огроман спољни дуг (државни завод за статистику Хрватске), и велики буџетски 
дефицит, који је успела значајно да смањи током 2006. године. Привредни раст у 
Хрватској је првих шест година 21. века стабилизован на 4-5%. Од 1. априла 2009. године 

Хрватска је пуноправна чланица НАТО-а, а 
од 1.јула 2013. постала је чланица Европске 
Уније. 
Туризам је у Хрватској је врло развијен, 
делимично због њене дугачке морске обале и 
добро очуваних приморских градова из 
времена ренесансе. Туризам у унутрашњости 
земље, осим главног града Загреба, барокног 
града Вараждина и неколико средњовековних 
замака, је слабије развијен. У држави се 
налази и осам националних паркова. 

 
Слика 6. Град Дубровник - најпознатија хрватска туристичка дестинација 
Извор: wikipedia.org 
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Хрватска се налази на раскрсници паневропских коридора 5 (јадранска обала-
Украјина) и 10 (средња Европа-Турска). Хрватска има развијену железничку мрежу, којом 
управљају Хрватске жељезнице. Главни аеродроми се налазе у Загребу, Задру, Сплиту, 
Дубровнику, Ријеци (на острву Крк), Осијеку и Пули. Кроација ерлајнс је национални 
авио-превозник. Развијен систем ферибота, којим управља Јадролинија, опслужује острва 
Хрватске и повезује их са приморским градовима. Фериботи такође саобраћају до Италије. 

Привреда Босне и Херцеговине је слабо развијена и разорена ратом. Значајни 
природни ресурси су угаљ, руде гвожђа и боксита, камена со, водне снаге и шуме. Центар 
црне металургије је Зеница, камена со се експолоатише у Тузли, а најзначајније 
хидроелектране су на рекама Дрини и Неретви. Босанска Посавина и Семберија су 
житнице државе, док је херцеговачки крај погодан за узгајање винове лозе. Главни 
пољопривредни производи Босне и Херцеговине су: жито, кукуруз, разне врсте воћа и 
поврћа. Под ораницама и баштама се у 2005. години налазило 1.025.000 хектара, а од тога 
је 556.000 хектара било засејано док су 466.000 хектара били угари и необрађене оранице. 
Под житарицама је било 318.000 хектара, 145.000 хектара под крмним биљем, 83.000 
хектара под поврћем(Агенција за статистику Босне и Херцеговине). У планинском делу 
државе заступљени су сточарство, шумарство и дрвна индустрија. 

Главне индустријске гране су: производња челика, угља, гвожђа, аутомобилска 
индустрија, текстилна индустрија, производња дувана, намештаја и прерада нафте. 
Највећи део запослених ради у терцијарном сектору, затим у индустрији и пољопривреди. 
Према проценама из 2008. године БДП износи отприлике 29,9 милијарди долара. БДП по 
глави је 6.500 долара. По сектору, 10,2% БДП-а отпада на пољопривреду, 23,9% на 
индустрију, те 66 на услужне дјелатности. Главни трговински партнери Босне и 
Херцеговине су Хрватска, Србија, Црна Гора, Немачка, Словенија и Италија (Агенција за 
статистику Босне и Херцеговине). 

Босна и Херцеговина заузима положај између јадранске обале Балканског 
полуострва и Панонске низије и Моравског базена. Стога су и главни путни правци ове 
републике везе ове две области југоисточне Европе. Главна тешкоћа земље је њен веома 
изражен планински карактер и тешка непроходност, што је знатно допринело спором 
развоју саобраћаја у земљи. Укупна дужина железничке мреже у Босни и Херцеговини је 
608 km (2006. године). Ово се односи на пруге стандардне ширине колосека, јер у земљи 
постоји и низ некада коришћених пруга уског колосека још из периода Аустроугарске. У 
држави доминирају два железничка правца са главним укрштањем у Добоју. Ти правци су 
Тузла—Добој—Бања Лука—Нови Град—Бихаћ—граница са Хрватском и Шамац 
(граница са Хрватском)—Добој—Сарајево—Мостар—граница са Хрватском. Укупна 
дужина путева у Босни и Херцеговини је 21.846 km (2006. година), док је и 11.425 km са 
чврстом подлогом (бетонски, асфалтни) (Статистички завод Републике Српске). Дужина 
ауто-путева тренутно је незнатна и износи свега 30-40 km и то су улазне магистрале у два 
највећа града у држави, Сарајево и Бања Луку. 

Босна и Херцеговина има веома кратку морску обалу код Неума и нема приступ 
међународним водама, па стога нема поморских лука. Од иностраних лука највећи значај 
за њену привреду има лука Плоче у Хрватској, која је најближа Сарајеву и управо 
развијана за потребе привреде Босне и Херцеговине. Речни саобраћај је боље развијен, али 
ни изблиза искоришћен према могућностима. Главни пловни водоток је река Сава, која 
као притока Дунава повезује државу са другим државама средње Европе. Важне луке на 
Сави су Брчко, Босански Шамац и Босански Брод. 
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У Босни и Херцеговини постоји 25 званично уписаних аеродрома, али само је 4 од 
њих уврштено на листу аеродрома са IATA кодом (IATA Airport Code):  „Маховљани“ 
Бањалука – BNX, Аеродром Мостар – OMO, Аеродром „Бутмир“ Сарајево – SJJ и 
Аеродром Тузла – TZL(^ „Општи и географски подаци о БиХ“. Федерални завод за 
статистику). Највећи и најважнији аеродром у земљи је сарајевски аеродром "Бутмир“.  

У Србији су међу привредним делатностима најразвијеније пољопривреда, 
индустрија и услужне делатности. Србија се налази на површини од укупно 8.840.000 
хектара. Површина пољопривредног земљишта обухвата 5.734.000 хектара (0,56 ha по 
становнику), а на око 4.867.000 хектара те површине простире се обрадиво земљиште 
(0,46 ha по становнику). Око 70% укупне територије Србије чини пољопривредно 
земљиште, док је 30% под шумама. Гаји се жито, кукуруз, сунцокрет и соја, те у мањој 
мери повртарске културе. Најпознатији кромпир је из Ивањице, паприка из Лесковца, а 
купус из Футога. Шумадија је позната по воћарству; Вршац, обронци Фрушке горе, 
Александровачка Жупа и део Метохије по виноградима. Сточарство је развијено у Рашкој 
и у источној Србији. Најважнија природна богатства су: руде бакра, олова и цинка, угаљ и 
водне снаге. Највећи рудници бакра су Бор и Мајданпек, а олова и цинка Трепча. 
Развијене су хемијска, текстилна, прехрамбена, аутомобилска инндустрија и друге. 

Србија располаже са око 2.971.220 радно-способног становништва, са стопом 
незапослености од 22,4%[38]. Најнижа стопа незапослености забележена је у Београдском 
региону (17,9%), а највиша у региону Јужне и Источне Србије (27,3%), Косово и Метохија 
око 50%, (Републички завод за статистику). У пољопривреди ради око 30%, индустрији 
46% и услужним делатностима 24% (2002, без Косова и Метохије). Пољопривреда чини 
16,6% националног БДП-а, индустрија 25,5% и услужне делатности 57,9%. Укупни БДП за 
2007. је био око 44,8 милијарди долара. Док је БДП-ППП за 2007. по становнику износио 
10,375 долара (Међународни монетарни фонд: Gross domestic product based on purchasing-
power-parity (PPP) per capita GDP БДП 2007—2013,). 

Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар-
децембар 2007. године износила је 19.790,9 милиона евра. Извоз је износио 6432,2 
милиона, а увоз 13358,7 милиона. Спољнотрговинска робна размена била је највећа са 
чланицама Европске уније, око 60%. У извозу, главни спољнотрговински партнери, 
појединачно, били су: Италија (1.094,2 милиона долара); Босна и Херцеговина (1.042,1 
милиона долара) и Црна Гора (950,9 милиона долара)( Републички завод за статистику). 

Туризам се у Србији последњих година интензивније развија. Туристички центар 
„Сунчани врхови“ на Копаонику је један од највећих туристичких центара у Србији. 
Сеоски туризам се у Србији третира као приоритетан у оквиру оних видова туризма који 
су везани за посебна интересовања (нарочито се потенцира развој еко-туристичких села на 
брдско-планинским подручјима, која нуде здраву средину, еколошку храну, угодан 
амбијент, активан одмор у природи, етнографске и друге културно-историјске вредности). 
У досадашњем развоју брдско-планинских села доминантну, а често и једину функцију 
привређивања имала је пољопривреда (углавном сточарство и ратарство). 

Србија има развијен друмски, железнички, ваздушни и водни саобраћај. Путна 
мрежа Србије има 40.845 километара, од тога су око 5.500 километара путеви првог реда. 
У мрежи је 498 килиометара ауто-пута под наплатом путарине и 136 километара 
полуауто-путева под наплатом путарине (www.srbija.gov.rs Статистике о Србији) Укупна 
дужина железничке мреже у Србији је 3.619 km а укупна дужина путева је 42.692 km 
(асфалтни) и 24.860 km (бетонски)(www.srbija.gov.rs Статистике о Србији). Најзначајнија 
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саобраћајница је друмско-железнички европски коридор 10 (ауто-пут Е-75, Суботица - 
Београд - Ниш - Прешево; са својим краковима ауто-пут Е-80 Ниш - Димитровград као и 
ауто-пут Е-70 Шид - Београд), који је кроз историју био пут који је повезивао исток и 
запад, који је спајао Блиски исток и средњу Европу. Кроз Србију тече река Дунав, важан 
пловни пут (коридор 7) који повезује средњу Европу са Црним морем. Поред Дунава, 
пловне реке су: Сава, Морава и Тиса, као и канал Дунав—Тиса—Дунав. Аеродроми за 
међународни путнички саобраћај у Србији су аеродром Никола Тесла у Београду, 
аеродром Кοнстантин Βелики у Нишу и аеродром Слатина у Приштини. 

Црна Гора је туристичка, поморска и индустријска земља, пољопривреда је слабије 
развијена услед недостатка обрадивог земљишта. Најважнија рудна богастсва Црне Горе 
су руде боксита, руда гвожђа и угља. Главне индустријске делатности су прерада дувана, 
соли и алуминијума. 

Од укупне површине Црне Горе (13.812 km²), пољопривредно земљиште обухвата 
5.165 km² (37,40%). Површина укупног обрадивог земљиста је 1899 km² (13,75% од укупне 
површине земљишта у Црној Гори) (Завод за статистику Црне Горе - Општи подаци у 
Црној Гори). Од пољопривредних култура гаје се житарице, кромпир, дуван, винова лоза, 
агруми, маслине и смокве. Туризам је врло значајан за привреду Црне Горе. Године 1999, 
као валута је уместо југословенског динара уведена немачка марка. Од 2002. евро је 
платежно средство у Црној Гори. Године 2007. запослено је било 156.408 становника, 
највише у секундарном и терцијарном сектору. Црна Гора је од 18. јануара 2007. чланица 
Светске банке и Међународног монетарног фонда. 

Производња електричне енергије у Црној Гори обавља се у термоелектрани 
„Пљевља“ и хидроелектранама „Мратиње“ и „Перућица“. Производња електричне 
енергије у 2007. години била је 2363 GWh. Капацитети ових електрана не задовољавају 
потребе Црне Горе па је она принуђена увозити електричну енергију. Због потреба 
планира се изградња још другог блока термоелектране у Пљевљима, хидроелектране на 
Комарници и 4 хидроелектране на Морачи за додатних 407 GWh годишње(Завод за 
статистику Црне Горе - Општи подаци у Црној Гор) и, као и изградња 
минихидроелектрана на 43 водотока. 

Република Црна Гора је по свом положају медитеранска и балканска земља, па 
главни саобраћајни правац у земљи је веза између лука на Јадрану и балканске 
унутрашњости у залеђу. Главна тешкоћа земље је њен веома изражен планински карактер 
и непроходност, што је знатно допринијело спором развоју саобраћаја у земљи. 

Укупна дужина железничке мреже у Црној Гори је 250 km. У земљи постоје две 
железничке линије. Важнија је Бар-Подгорица-Бело Поље (Србија) и део је  пруге   
Београд-Бар. То је и једина електрифицирана железничка линија у земљи. Друга пруга је 
пруга Никшић-Подгорица-Божај (Албанија). Једини жеезнички чвор је Подгорица. 

Укупна дужина путева у Црној Гори је око 7.000 km, а дужина магистралних и 
регионалних путева је 1.847 km. Од око 5100 km локалних и некатегорисаних путеба, око 
50% у чврстој подлози (асфалт, бетон). У земљи нема ауто-путева, мада постоје путеви и 
њихове дионице са три траке. Са друге стране, посебност Црне Горе је број тунела и 
мостова на њеним путевима. Године 2006. отворен тунел Созина, који је знатно скраћен 
пут између јадранске обале и залеђа. Такође постоје планови за изградњу ауто-пута 
Београд-Бар и мост преко мореуза Вериге у Боки которској. 

Црна Гора је поморска земља са дугом поморском традицијом. Бокељи и Бока 
которска добар део своје историје везују за море и поморство. Котор је био старо 



68 
 

поморско средиште овог дела Јадрана. Данас је лука са највећим значајем за привреду 
земље и у залеђу је лука Бар. Такође, постоји редовна поморска линија фериботом Бар-
Бари. Котор, Тиват и Зеленика, сви у Боки, су мање луке. 

Од слатких вода пловно је Скадарско језеро и његова притока, Ријека Црнојевића, 
око ушћа. Овај вид водног саобраћаја је слабо развијен и изводи се највише мањим 
пловилима (чамци). У Црној Гори постоје 2 аеродрома, аеродром Подгорица и аеродром 
Тиват. Први аеродром је најважнији у земљи, док је други важан за летњи туризам.

 
Слика 7.  Бока Которска                                                        Слика 8. Свети Стефан 
Извор: wikipedia.org                                                                  Извор: wikipedia.org 

Има добре услове за развој свих врста туризма, пошто поседује лепе плаже, 
планински регион на северу, богату културну баштину и добро очувану природну 
средину. Црна Гора је била познато туристичко одмаралиште током 1980-их, али је због 
ратова вођених у околним држава током 1990-их њен имиџ туристичке дестинације 
нарушен. Скоро све економске активности Црне Горе усмерене су на развој туризма. 
Влада Црне Горе је себи за циљ поставила развој Црне Горе у елитну туристичку 
дестинацију. Познате туристичке дестинације у Црној Гори су: Свети Стефан -  некада 
рибарско село, данас град-хотел, стари град у Котор - под заштитом Унеска, Бока 
которска, Будва, Улцињ и Ада Бојана, манастир Острог, Ловћен - национални парк на ком 
се налази маузолеј Петра II Петровића Његоша, Цетиње - историјска престоница Црне 
Горе, Дурмитор. 

Грчка је развијена земља са развијеним риболовом, индустријом, па донекле и 
пољопривредом.  Главни природни ресурси Грчке су море, боксит и мермер. По извештају 
из 1998. године 7% државних прихода било је од ових делатности. Пољопривреда је 
слабије развијена због недостатка погодног тла али се све више наводњава тако да је сваке 
године све веће производња.  Главне пољопривредне културе су: пшеница, кукуруз, јечам, 
пиринач, маслине, агруми, дуван, памук, грожђе и још неке врсте воћа. Козе и овце су 
обележје грчког сточарства. Шуме обухватају 28% површине државе. Грчка привреда 
налази се под утицајем страног капитала, али у последње време јача државни сектор, а 
самим тим и унутрашња улагања. 

Рударство, условљено природним богатством руда, се у последњем веку 
поприлично развило. Грчка је богата рудама: боксит, манган, никл, цинк, барит, сумпор, 
со, сребро и др. Индустрија се развила последних 30 година. Развијена је обојена 
металургија, прехрамбена, текстилна, хемијска, електротехничка, фармацеутска, 
текстилна индустрија, бродоградња, кожна и дрвна индустрија. Такође постоји и неколико 
рафинерија нафте у Грчкој. Позната је и по туризму јер има излаз на Јадрансо море и 
Егејско море. Због многобројних острва јако је примамљиво место многим туристима за 
одмор и уживање. 

Најзначајније привредне делатности  Македоније су пољопривреда и рударство. 
Позната је по гајењу поврћа (чувени пасуљ тетовац), мака, сусама, винове лозе, пиринча и 
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дувана. Зато су развијене прехрамбена и дуванска индустрија (Географија за 6. разред 
о.ш.). Последњих година туризам постаје све развијенији, при чему се међу туристичким 
местима посебно издваја Охрид на истоименом језеру.   

Бугарска је пољопривредна земља и Бугари су познати као врсни повртари. У 
Подунавској низији гаје се зитарице, у Тракији поврће, винова лоза, дуван, памук и 
пиринач. У долини реке Тунџе, јужно од планине Балкан, гаје се руже. Рано поврће, дуван 
и ружино уље главни су извозни производи Бугарске. 

Албанија је најсиромашнија Балканска држава и једна од најсиромашнијих 
европских држава. Располаже водним снагама, резервама нафте, природног гаса и 
обојених метала. По резервама природног асфалта је у смом светском врху (Географија за 
6. разред о.ш.).  

Половина економски-активног становништва се бави пољопривредом а петина 
ради у иностранству. Економски проблеми су, између осталих, висока стопа 
незапослености, корупција све до високих нивоа власти, и организовани криминал. Земља 
готово да нема извоз, а увози велике количине хране из Грчке и Италије. Прилив новца је 
махом од финансијске помоћи и од људи који раде у иностранству. Албанија има обалу на 
два европска мора, Јонском и Јадранском. Јонско море је познато по чистој, бистрој води, 
од Валоне до грчке границе. На Јадран Албанија излази од Валоне, до границе са Србијом 
и Црном Гором. Оно је познато оп пешчаним плажама. До 2000. године, јонске плаже су 
биле прилично насељене, али само локалним становништвом. Између 1990 и 2000, земља 
је прошла кроз политичке, економске и социјалне преврате. Од тог периода је Албанија 
повећала постотак запослености и сузбила корупцију, што је ојачало туризам. 
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ЗАКЉУЧАК 

 
Балкан представља "стару Европу", колевку хеленске цивилизације, византијске 

империје и православне религије. 
На Балканском полуострву се формирала прва цивилизација у Европи (античка 

Грчка), прва империја (Македонска) а за њом су долазиле и пропадале друге европске 
империје (Византија, затим Турска, Хабсбуршка) и интересне сфере великих сила. Исток и 
Запад хватао се вековима у коштац на балканском тлу, под најразличитијим облицима и 
црквене и културне или државно-политичке експанзије. 

Важна улога коју је Балканско Полуострво играло у развитку цивилизација 
произилази, дакле, већим делом из његовог положаја и географске природе области и 
егејских острва, дакле, из морфолошких особина. Острва и егејске обале били су огњишта 
прејелинске цивилизације, цивилизације егејске и микенске које су, пошто су биле изван 
праве историје, откривене и реконструисане ископавањима и скупљеним материјалом. 
Ова врло важна истраживања су вршена на Криту, Кикладима и на месту старе Троје, као 
и на више разних тачака континенталне Грчке (Микена, Тиринс, на Пелопонезу, у Атици и 
Тесалији).  На подлози егејске и микенске културе развила се у егејској области 
полуострва сјајна јелинска цивилизација, која је зрачила кроз векове. Познат је велики 
утицај византијског Хришћанства на православне народе, нарочито на руски народ, 
најмногобројнији у Европи. Цариград  (данашњи Истанбул)је био у Средњем веку 
политичка и културна сила првог реда, он је у исто време престављао данашњи Париз и 
Лондон и имао на целу западну Европу, мање цивилизовану, огроман утицај. Дуго је 
долазило из Цариграда све оно што је одговарало развијенијем укусу и вишем начину 
живота, што је будило идеју интелектуалне и материјалне рафинираности. Али су 
карактер византијске државе и византијске цивилизације били, исто тако као и 
Хришћанство, и то великим делом, источњачког порекла. Као и у ранијим цивилизацијама 
егејског басена и у византијској цивилизацији се огледао посреднички евразијски карактер 
ових области. 

Балкан по својим физичко-географским и културно-географским обележјима није 
азијска, ни европска, нити нека мешовита сфера, него је то посебан регион са сопственим 
културним, економским и политичким снагама. Код свих балканских народа јавља се од 
почетка XIX века а посебно данас у 21. веку дубока тежња за вишим и културнијим 
облицима живота који карактеришу Европу. С друге стране, и модерна Европа види у 
балканским просторима извесну важност за свој саобраћај (еврокоридори), привреду 
(еврорегиони) и безбедност (Пакт за стабилност). 

У новој евро-балканској синтези балкански народи ће бити с у б ј е к т а не само о б 
ј е к т и укупног развоја, под условом да:  

1) сачувају суверенитет своје културне индивидуалности, 2) свој успон базирају на 
сопственим снагама, и 3) буду отворени за  сарадњу према жариштима светске културне, 
економске и политичке моћи. На тим искушењима ће бити тестиран квиталитет Балкана 
као културног субконтинента Европе. 
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