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У В О Д 
 

 Република Мадагаскар смештена је на јужној полулопти, као острво у Индијском 

океану, на 400 километара од афричког копна, од кога га дели Мозамбички пролаз. Са 

површином од 587.041 км
2
 представља станиште бројних угрожених и аутохтоних врста 

флоре и фауне. Тропска и суптропска клима која одликује копно, погодује узгајању 

бројних тропских култура, а монсунске кише дају велике приносе. Јужна екваторска 

струја кружи око острва и ствара лоше услове за пристајање великих бродова.  

 Реке са источне стране острва су брзе и имају стрм пад, док су оне на западној 

страни мирне и пловне. Језера се образују у кратерима угашених вулкана, што их чини 

међу најлепшима на свету. Специфичне биљне и животињске формације представљене су 

ендемитима, којих чине лемури, дивовски мунгос, корњаче сокаке, дронго, медосас, али и 

дрво баобаб, орхидеје, велики број тропских прашума и листопадних шума.  

 Становништво је аутентично, како због сиромаштва, тако и због срећног живота. 

Иако немају готово ничег од савремених уређаја, задовољни су лепотама места у коме 

живе. Пошто су им путеви лоши, забачена села тешко могу посетити друга, тако да су 

осуђени на један простор, али ни то им не представља препреку за срећу. Можда је ипак то 

проблем у нама – савременом, градском становништву, које је навикло на буку, тероризам 

и гомилу непотребних ствари. Уживању се препуштамо само на путовању, а често ни то 

не можемо приуштити.  

 Стога, Мадагаскар представља земљу од које се много тога може научити, а шта 

све сазнаћете на наредним страницама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: Застава и грб Мадагаскара  /  Извор:  www.wikipedia.org 
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Слика 2: Географски положај Мадагаскара /  Извор: http://www.dovolena-last-minute.net/ 

1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 

 

Република Мадагаскар (мал. Repoblikan’i Madagasikara, фр. République de 

Madagascar, енгл. Republic of Madagascar)  или Малгашка република како су је раније 

звали, налази се у Индијском океану. На простору између 12˚ до 26˚ јужне географске 

дужине и 43˚ и 51˚ источне географске ширине. Представља француско острво површине 

587.041 km
2
, које је од афричког копна удаљено око 400 km Мозабичким пролазом, 

дубоким око 3.500 метара. После Гренланда, Нове Гвинеје и Борнеа, представља четврто 

острво по величини на свету.
1
  

За најстарије становнике Мадагаскара сматрају се Вазимбе, досељеници из источне 

Африке. Верује се да су њихови потомци данас у племену Антинарока.  

Међутим, прве трагове у литератури који се тичу овог острва остављају Арапи - 

                                                 
1
 Извор: www.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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трговци у X веку, назвавши га Дјафоуна. Временом су му арапски географи и научници 

који су га истраживали, често мењали име, служећи се терминима Серендах и Ел Комр (Ел 

комр значи месечев оток). Крајем XIII века, Марко Поло шаље приближно тачне податке о 

острву, да би коначан оквир дао Португалац Дијего Дијаз, који је око 1500. године открио 

источну обалу острва и назвао је Острво Св. Ловре.
2
 

У XVII веку Енглези и Французи се боре за превласт на новом копну. Племе Хова, 

као тада најбројније, борило се за енглеску власт, али су претрпевши пораз јачих 

Француза, морали да се повуку. Године 1882. Мадагаскар бива проглашен француским 

протекторатом, а 1896. године колонијом.  

Временом се на острву наставља отпор против француске власти, да би га у Другом 

светском рату, Енглези окупирали, приморавши француску владу на капитулацију. 

Санирање ратних последица огледало се између осталог и проглашавањем Мадагаскара 

прекоморским подручјем са ограниченом унутрашњом аутономијом, што је већ 1947. 

године утицало на  домороце да подигну устанак за ослобођење од колонијалне власти. Са 

великим тешкоћама и много жртава, Француска га је савладала.
3
 

Данас је Мадагаскар подељен на шест покрајина и то: Антананариво, Антсиранана,  

Фијанарантсоа, Махајанга, Тоамасина и Толијара, од којих свака има по неколико округа. 

Покрајинама управљају администратори, које именује велики комесар, а скупштине 

истоимених главних градова ових покрајина састављене су од европских и мадагаскарских 

чланова. Главни град острва је централна покрајина Антананариво, са 2.000.000 

становника, од преко 23 милиона колико их на острву укупно има.
4
  

  

                                                 
2
 Група аутора (1958.): Поморска енциклопедија, Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 

3
 Група аутора (1958.): Поморска енциклопедија, Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 

4
 Извор: https://sites.google.com 
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Слика 3: Главни путеви на острву 

Извор: www.wordpress.net 

2. ТУРИСТИЧКО – САОБРАЋАЈНИ ПОЛОЖАЈ 

 

Иако се налази на крајњем југу, у водама Индијског океана, Мадагаскар се може 

сматрати будућом веома актуелном туристичком дестинацијом. Од 1989. године се почело 

са улагањем у туризам, али се још увек није довољно развио. Број страних туриста 

забележених у 2002. години износио је 188.000, што је веома мало у односу на укупан број 

становника (16.606.000) исте године и укупну површину тероторије (587.041 km
2
). 

Атракције које највише привлаче су биљни и животињски свет, плаже и јединствена 

култура.
5
  

Укупна дужинa путне 

мреже износи 49.800 km, од чега 

само 12% чине асфалтни путеви. 

Друмски саобраћај је у јако лошем 

стању, што се огледа и у 

чињеници да по лошем времену и 

јакој киши, већина саобраћајница 

је непроходна.  

Дужина железничких пруга 

износи 901 km, док је размак 

између шина 1.000 mm. Пруге су 

уског колосека, због чега се 

приликом вожње често чека на 

укрштање. Углавном нема тачног 

реда вожње. Све зависи од 

количине робе која се у вагон 

утовара на станицама. Постоје две 

најважније пруге и то: 

1.Тоамасина - Антананариво –  

Анцирабе; 

2.Манакара – Фијанаранцоа. 

                                                 
5
 Натек К. и Натек М. (2005.): Државе света, Младинска књига, Београд 



Природно-географске основе развоја туризма Мадагаскара    Јелена Ђокић 

 

5 

 

Слика 4: Главна ваздушна и главне поморске луке острва  

Извор: http://leporelo.info/ 

Острво одликују пловни канали, реке и лагуне, и бројне луке, које се могу видети 

на слици 4. 
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Најпознатије луке су:  

1) Махаџунга је друга најважнија лука на Мадагаскару. Налази се на северозападу, 

у истоименом заливу. Омогућава пристајање теретних и туристичких бродова, поседује 

контејнере за складиштење робе, док се са добро уређених лука, брзо стиже до центра 

града. 

2) Тоамасина је други град по величини и највећа лука на острву, а излази на 

Индијски океан. Има највеће пристаниште за пловила различитих категорија, а широм 

града су булевари, авеније и улице који привлаче туристе да га посете. Тоамасина је 

главна тачка за пловидбу каналом Пангаланес који се протеже паралелно са источном 

обалом Мадагаскара. 

Канал Пангаланес ископан је почетком ХХ века, за време француске колонијалне 

управе. Дугачак је 600 km и повезује Фарафангана, место на југу, са Тоамасином и 

Махавелоном, местима на северу источне обале. У његовој котлини, налазила су се бројна 

језера, која су том прилоком спојена, заједно са рекама и потоцима источног слива. Целом 

дужином превози становнике и туристе, из једног места у друго, преко различитих дубина 

воде, комбинованим превозом: бродовима, чамцима, кануима и сплавовима.
6
  

Пошто је острво одвојено од афричког континента, веома је развијен ваздушни 

саобраћај. Има преко 40 већих и мањих ваздушних лука, које омогућавају брз превоз са 

једног до другог краја острва. Најзначајније међународне ваздушне луке су: Антананариво 

(главни град), Махаџанга и острво Носи Бе. Национални превозник је Air Madagaskar. 

Основан је 1947. године, када је саобраћао на домаћим линијама, али већ 60-их и 70-их 

година су остварени међународни летови до Француске и Јужне Африке. Данас 

национална авио компанија превози до различитих дестинација у Африци, Европи и 

Азији. 

Иако постоји више начина путовања на Мадагаскар, туристи из Европе, који га 

највише посећују, углавном користе различите авио превознике, са једним или два 

преседања. Цена карте је од 700 до 1 100 евра, у зависности од сезоне. Уколико се одлуче 

доћи воденим путем, најближе је из луке Маурицијус доћи до Тоамасине, путничким или 

теретним бродом, одакле могу кренути у истраживање.
7
  

                                                 
6
 Извор: www.wikipedia.org 

7
 Извор: www.travelmadagascar.org 
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Слика 5: Рељеф Мадагаскара 

Извор: http:// http://www.rtvslo.si/ 

3. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

3.1. Рељеф 

 

Мадагаскар се налази на истоименом острву, које се протеже дужином од 1.600 km, 

а ширином од око 600 km. У терцијару се одвојио од афричког копна и био припојен 

Индији, а затим је лутао све док се није тотално одвојио од копна и заршио сам у водама 

Индијског океана.  Геолошка грађа 

је веома слична афричком 

континенту. Одликују је 

прекамбријске стене (кристаласти 

шкриљци, гнајсеви, кварцити) на 

истоку и у средишњем делу, док оне 

на западу припадају палеозојским 

кречњацима и глинeним 

шкриљцима. У терцијеру је настала 

велика базалтна плоча која је 

заузимала средишњи део.
8
  

У геолошком, орографском и 

климатском погледу, Мадагаскар се 

може поделити на три регије: 

централна висораван и приморски 

ланци на западу и истоку.  

Централна висораван пружа 

се у облику уске дужи кроз готово 

цело острво, а изграђена је од гнајса, 

гранита и кристаластих шкриљаца, 

прекривених млађим седиментима. 

 

 

                                                 
8
 Група аутора (1958.): Поморска енциклопедија, Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 
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 Идући ка истоку, она се стрмо спушта ка обали, док је западна страна блага и њене 

литице се лагано спуштају. Највиши врхови се налазе баш на централној висоравни и 

представљени су угашеним вулканом Тсаратанана (2.880 m над. висина), вулканским 

масивом Анкаратра, са највишим врховима Тсиафа – Јавона (2.644 m) и Анкагитра (2.635 

m). На западној страни налази се језеро Итаси у вулканској регији. Још једно језеро на 

овом простору, убраја се међу најлепша кратерска језера – језеро Тритрива. Налази се у 

кратеру врло високих и стрмих страна.
9
   

На североистоку се централна висораван спушта преко два раседа у приморску 

алувијалну равницу, који се спајају код  језера Алеотра. На југу висоравни налазе се 

планине Хоромбе, Иратси и вулкан Антандрој. Титулу најлепшег планинског масива 

Мадагаскара носи вулкан Амбохитра, у близини северног рта острва. Средишња 

висораван препрека је киши, па су западни и јужни делови сушни преко девет месеци у 

години. Управо на југу, равнице представљају велику висоравну пешчару уништену 

ерозијом милионима година. Међутим, не влада потпуна суша на тим пешчарама, већ се 

на дну високих кањона налазе трагови бујног зеленила.  

 Дуги приморски ланци раздвајају централну висораван од Индијског океана. 

Протежу се правцем исток-југозапад. Највиша тачка јесте врх на северу острва, на масиву 

Тсаратанана, који износи 2.876 m. Након њега, висина се спушта идући ка југу. Виши 

врхови налазе се на масиву Анкаратра, јужно од Антананарива, у централном делу острва, 

од којих је најзначајнији Тсиафајавона – 2.642 m. На југу се налази масив Андрингитра, са 

неколико врхова виших од  2.400 m. То су врхови Boby (2.658 m) и Bory (2.630 m). 
10

 

Равнице на истоку и западу острва прелазе у ниску и пешчану обалу. Укупна 

дужина обалске линије износи око 5.000 km, а њена разуђеност је незнатна. Источна обала 

је отворена ка пучини и представљена пешчаним спрудовима, лагунама и алувијалним 

равницама. Главна лука овог дела је Таматаве, која је заштићена коралним гребеном. Због 

Јужне екваторске струје овде се често пред речним ушћима гомилају пешчани спрудови, 

од којих временом настају лагуне. Домороци их зову пангаланес.
11

  

 На северу се истиче неколико залива, од којих су најзначајнији: Antongil, Port- 

Louquez и Diego-Suarez. Северозападна обала раскидана је бројним већим и мањим 

                                                 
9
 Аудиовизуелни запис: (2011.) емисија BBC Earth - Madagascar 

10
 Извор: www.wikipedia.org 

11
 Аудиовизуелни запис: (2011.) емисија BBC Earth - Madagascar 



Природно-географске основе развоја туризма Мадагаскара    Јелена Ђокић 

 

9 

 

увалама, док је јужна готово празна, без залива, ртова и отока. Уз саму јужну обалу 

протежу се дуги пешчани спрудови, који заједно са јаким ветровима, морским струјама и 

коралним гребенима чине обалу неприступачном и веома опасном за бродове.  

Са источне и западне стране Мадагаскар је окружен мањим острвима, међу којима 

је највеће Носи - Бе уз северозападну обалу, насупрот залива Ампасиндава и Санте Марие 

уз источну обалу.
12

 

 

 

3.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ТИПОВИ КЛИМЕ 
 

3.2.1. Климатски фактори 

 

 

 Климатски фактори или чиниоци су непроменљиви. Најзначајнији су: Земљина 

ротација; Земљина револуција; географска ширина; географска дужина; распоред копна и 

мора на Земљиној површини; надморска висина; рељеф земљишта (његова експозиција 

према Сунцу у току дана и године); врста подлоге (вода, снег, лед, разни типови тла и 

стена); биљни покривач (шума, њена врста и просечна старост стабала, травни покривач и 

његова врста, голо тле итд.).
13

 

 На климу острва највише утиче његов положај. Налази се на простору између 12˚ 

до 26˚ јужне географске дужине и 43˚ и 51˚ источне географске ширине.  Сходно томе, 

можемо закључити да се Мадагаскар налази у тропском и суптропском климатском 

појасу. Климу одликује развијен рељеф и југоисточни пасат. Ветар условљава појаву два 

различита годишња доба: једно је кишно и топло од половине новембра до половине 

априла, а друго суво и хладније у преосталом периоду.
14

 

                                                 
12

 Аудиовизуелни запис: (2011.) емисија BBC Earth - Madagascar 
13

 Дукић Д.(1998.): "Климатологија", Географски факултет, Београд 
14

 Група аутора (1958.): "Поморска енциклопедија", Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 
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Слика 6: Морске струје   /   Извор: www.wikipedia.org 

  

 Још један од фактора климе који утиче на острво јесу морске струје. Са источне 

стране пролази Источномадагаскарска, а са западне Мозамбичка струја. Обе су топле и 

доносе падавине како острву, тако и источној обали афичког копна. Југоисточни пасат са 

Индијског океана загрева Источномадагаскарску струју и обогаћује је влагом што доноси 

обилне падавине. Пасат наставља ка југоистоку, па пролазећи поред Мозамбичког 

пролаза, загрева топлу Мозабичку струју и обогаћује је влагом. Због тога су југоисточни 

делови приобаља Африке богати падавинама. (слика 6.) 

 На Мадагаскару ретко се може наићи на површине тла прекривене снегом. Због 

тропске и супропске климе, која је на острву заступљена, снег се ретко излучује и то само 

на највишим врховима где се кратко задржава. За време кишне сезоне излучи се већа 

количина падавина у виду кише, када се земља натапа водом, што погодује развоју 

тропске вегетације. Густе тропске кишне шуме на истоку острва, смењују се са голим 

каменим стенама на крајњем југу. Кишни облаци који не могу прећи високе планинске 

врхове и излучити се на крајњем југу и западу острва, узрокују суво тло, где се развијају 

пустиње. Само понеке биљне и животињске врсте могу успети у тако суровим условима, 

па се углавном јављају голети.
15

 

  

                                                 
15

 Група аутора (1958.): "Поморска енциклопедија", Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 
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3.2.2. Климатски елементи 

 

 

 Климатски елементи имају промељиве вредности, јер су врло зависни од низа 

појава и процеса у атмосфери. Најзначајнији су: радијација; температура ваздуха и 

површина Земље; ваздушни притисак; правац и брзина ветра; влажност ваздуха и 

величина испаравања; облачност и трајање сунчевог сјаја; падавине; снежни покривач.  

 

Температура ваздуха 

 

 Ваздух у атмосфери загрева се турбулентним преносом топлоте. При хаотичном 

кретању честица,  загрева се одређена количина вадуха у простору. Тада се обавља предаја 

топлоте из подлоге у ниже слојеве ваздуха и то најчешће по вертикали, што се назива 

топлотна конвекција. Пошто се на крајњем југу острва налазе суптропски предели и 

пустиње, можемо рећи да је годишња турбулентна размена топлоте управо тамо и највећа. 

Ефективно израчивање је велико и износи од 40 – 60 kcal/cm
3
.
16

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Дукић Д.(1998.): "Климатологија", Географски факултет, Београд 

Показатељ Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Годишње 

Средњи 

максимум, 

°C 
32 32 32 31 29 27 27 28 29 29 30 31 30 

Средњи 

минимум, 

°C 
23 23 22 20 17 15 14 15 16 19 20 22 19 

Количина 

падавина, 

mm 
95 89 36 18 16 15 6 6 8 12 22 97 420 

Табела 1: Годишњи приказ температуре и количине падавина места Тулијаре 

Извор: www.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
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Слика 7: Температуре ваздуха у јануару  /  Извор: www.wikipedia.org 

Слика 8: Температуре ваздуха у јулу  /  Извор: www.wikipedia.org 
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 Ваздух се са променом висине динамички хлади односно загрева, што настаје као 

резултат утрошка унутрашње топлоте, без притицања енергије са стране, односно под 

утицајем абиотских процеса. Хлађење ваздуха може бити при испаравању воде, што се 

годишње креће мање од 10 kcal/cm
3
 у суптропским пустињама, јер немају воде, до преко 

100 kcal/cm
3
, када је реч о океанским површинама у истом појасу.

17  

  

 Због топле морске струје Агулхас, температуре на источној страни острва су 

једнаке.  Просечна годишња температура износи 20˚С – 25˚С. У централној висоравни се 

просечне годишње температурне амплитуде крећу од 12˚С - 22˚С. Источна обала је 

мочварна и нездрава, док је за Европљане најприхватљивија област висоравни и севернији 

предели због благе климе. 
18

 (слика 7, 8.) 

 Тако да од градова можемо издвојити престоницу Антананариво, на 1.310 метара 

надморске висине, са средњом месечном температуром у јулу од 13,3˚С, а у фебруару 

19,9˚С. Просечно у њој падне 1.393 mm падавина. Остали градови имају мале варијације у 

средњим месечним температурама ваздуха, а идући од истока ка западу количина 

падавина опада.
19
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 Дукић Д.(1998.): "Климатологија", Географски факултет, Београд 
18

 Група аутора (1958.): "Поморска енциклопедија", Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 
19

 Натек К. и Натек М. (2005.): "Државе света", Младинска књига, Београд 



Природно-географске основе развоја туризма Мадагаскара    Јелена Ђокић 

 

14 

 

Ваздушни притисак 

 

 

„Ваздушни стуб има највећу висину на морској површини, па му је тамо и највећи 

притисак – 1013 mb или 760 mm Hg.“
20

  

 Ваздушни притисак има по два максимума и два минумума у току дана. У 

тропским пределима, који обухватају и простор острва, дневни ток је правилан и изразит. 

Његова амплитуда достиже 3-4 mm, при чему су дневне вредности израженије од ноћних.  

У вишим географским ширинама, годишњи ток ваздушног притиска је најправилнији.  

 Захваљујући сликама у књизи Климатологија, аутора Душана Дукића, могу 

закључити да је у јануару месецу, притисак око острва Мадагаскар нормалан, са 

тенденцијом благог повећања идући ка северу острва. Пасат из јужног дела Индијског 

океана доноси падавине западној обали Мадагаскара, након што се засити преласком 

преко топле Мозамбичке струје. У јулу месецу, притисак је знатно повишен. Креће се у 

интервалу 1.024 – 1.016 mb, јер је антициклон са највећим притиском у Индијском океану 

(1.027 mb). (слика 9.) 

 

 

 

 

                                                 
20

 Дукић Д.(1998.): "Климатологија", Географски факултет, Београд 

Слика 9: Ваздушни притисак у јаунару и јулу месецу  /  Извор: www.wikipedia.org 
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Слика 10: Климатски појасеви и оркански ветрови   /   Извор: www.pmf.ni.ac.rs 

Ветрови 

 

„Ветар је кретање ваздуха у атмосфери и претежно у хоризонталном правцу.“ 

Настаје као разлика ваздушног притиска на Земљиној површини, као последица њеног 

неједнаког загревања. Тропски монсуни који дувају на острву, настају због размене 

ваздушних маса на Земљиној полулопти. То су, у ствари, јужни пасати који полазе са 

Индијског океана из области високог атмосферског притиска, чији центар лежи око 30˚ 

јужне географске ширине. Због Земљине ротације на јужној полулопти имају правац SЕ-

NW. На само острво, прелазећи преко водене површине Индијског океана, ваздушне масе 

засићене воденом паром, долазе из правца севера. Изнад средишње висоравни на 

Мадагаскару се она кондензује и ствара кумулонимбусе и нимбостратусе. Из њих се на 

источној обали у периоду од јануара до априла излучују огромне количине падавина.
21

 

(Слика 10.)  
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На западу острва влада више од девет месеци суша, али када кишоносни облаци пређу 

високе вулканске врхове, излучују се краткотрајне, али обилне количине падавина на 

западне шуме баобаба, а мали део падавина оде и до крајњег југа.
22

 

 Тропска клима на јужној полулопти налази се између 19˚ и 34˚ јужне географске 

ширине. Основне одлике су јој високе температуре, преко 35˚С, и веће амплитуде, мала 

влажност ваздуха, као и мала количина падавина (до 250  метара). Издвајају се три типа, и 

то: атлантски, континентални и индијски. На простору Мадагаскара јавља се индијски тип 

тропске климе. Обухвата полупустињски предео југозападног дела Мадагаскара. Одликује 

се дугим сушним периодом, високим температурама и малом количином падавина. Исток 

острва прима велике количине падавина, које доносе југоисточни пасат из западне 

периферије јужноиндијског антициклона. Југозападни део острва је заклоњен високим 

планинама, па влажне масе не допиру, што условљава постојање аридних области. 

Типичан представник овог типа клима је Тулијара. 

 Мадагаскар има тропску климу, која се одликује влажном сезоном, односно врелим 

летима са повременим падавинама (од новембра до маја), и сушном сезоном, односно 

углавном сувом и благом зимом (од априла до октобра). Међутим, падавине се не јављају 

по правилном редоследу, већ се може десити да дођу пре или касније планираног периода.  

 Југозападни ветар при нормалним условима мења и напушта влажну источну 

планинску падину, померајући се ка врелом и сувом западу. Северни и северозападни 

циклон доноси падавине, чија количина опада идући ка југу.  

 Температуре варирају у зависности од надморске висине и географске ширине. За 

време летњег солстицаја (22.12.) сунце се налази директно изнад јужног повратника (-23° 

26` 22`` јгш), и тада је најтоплије, док је за време зимског солстицаја (21.06.) најхладније, 

јер је сунце изнад северног повратника. Просечна дневна температура сушне сезоне је 

25°C на планинама, а 30°С на обали. Ноћна температура у јуну може пасти до тачке 

замрзавања на планинама и тада је хладно на југу. Дневне зимске температуре су пријатне 

и благе, а врела летња сезона је условљена хладним поветарцем на обали.  

 Источна обала је често на удару циклона, претежно у току фебруара и марта, који 

некад могу захватити север и запад острва. Они су веома разорни и уништавају све пред 

собом, односећи велики број људских живота. У периоду од 1968. до 2000. године, земља 
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је доживела 25 снажних циклона, који су погодили 6,2 милона људи, а убило 2 583. Након 

њих уследили су циклони 2004. године и 2007. године, који су сматрани најразорнијим 

икада. Поред људских жртава, уништено је 90% усева ваниле на североистоку и истоку 

земље, између Самбаве и Тоамасине.  
23

 

 

Влажност ваздуха 

 

 „Влажност ваздуха представља максималну количину водене паре коју прими 1m
3
 

ваздуха.“ Њен садржај у ваздуху се мери преко притиска водене паре, апсолутне влаге, 

релативне влажности и дефицита засићености. Апсолутна влага представља тежину 

водене паре у грамима коју садржи 1m
3
 ваздуха. У току године креће се од 16,4 до 13,5 

g/m
3
, према прорачуну Архениуса. Средња годишња апсолутна влажност ваздуха је већа 

уколико је температура виша. Она се смањује од екватора према половима. Тако да се на 

самом острву креће од 16,4 до 14,5 mm Hg. 
24

 

 Релативна влажност представља однос између апсолутне влаге ваздуха у одређеном 

тренутку и оне максимално могуће влажности коју би он имао на датој температури, да би 

био засићен. Релативна влажност нема правилан ток, јер зависи од удаљености места од 

мора. Сходно томе, може се закључити да је на острву средња годишња релативна 

влажност ваздуха од 79%  до 77%.  

 Дефицит засићености ваздуха представља разлику између максималне количине 

водене паре коју ваздух може да прими на одговарајућој температури и оне количине 

водене паре која се у том тренутку налази у ваздуху. Због стално високих температура и 

мањка падавина на крајњем југу острва, где су заступљене степе, он је нешто виши, али 

због близине океана и углавном је прилично висок. 

 Најзаступљенији облик испаравања на Мадагаскару јесте транспирација, нарочито 

на источној страни. Због бујних тропских, кишних шума, високих температура, сталног 

лета, транспирација или испаравање преко биљака је разумљиво. Острво је богато и 

другим типовима шума, које одлично испаравају количину воде која одговара површини 

мора у истим географским ширинама. 
25
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Падавине 

 

 Падавине чине сви облици кондензоване водене паре која у течном или чврстом 

стању доспева на земљу из ваздуха. Тропски ветрови који долазе са Индијског океана, не 

могу прећи високе обронке висоравни, па се гомилају кишни облаци, који уз претходну 

кондензацију водене паре, излучују велику количину падавина. Некада може ићи и до 

5.000 mm годишње. Због тога се реке пуне водом и у кишном периоду теку веома брзо 

преко стрмих стена. Западни делови су у заветрини и зато добијају мање падавина у 

односу на источне. Међутим, мањак падавина се  компензује локалним монсуном, који 

доноси кишу од децембра до фебруара. Према томе, падавине се образују под утицајем 

ветрова, монсуна и пасата. Највише падавина излучи се у долини Самбирано, на северу 

острва.
26

 (слика 11.)  
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Мадагаскар се може поделити на 6 климатска подручја:  

1) Источна обала и долина Самбирано, са распрострањеном тропском кишном 

шумом и просечном годишњом количином падавина од 2.000 до 5.000 mm. Има 

164 кишна дана. На североистоку и средишњем делу нема месеца, нити недеље које 

су потпуно суве, али на југоистоку преовладава сувије време. Сушни месеци су: 

мај, септембар, октобар и новембар. Највећу просечну годишњу количину падавина 

прима Мароантсара (4 200mm), а најмању Таолагнаро (1 520 mm).  

2) Унутрашња висораван са 2.000 до 3.000 mm падавина годишње, са брдским 

шумама и степама. Температуре и падавине условљене су надморском висином. 

Дневне и ноћне температуре варирају до 14°С. Главна кишна сезона почиње крајем 

новембра. Највећу годишњу просечну количину падавина прима главни град - 

Антананариво (1 400mm). 

3) Западна страна која је зими изразито врућа и сува, са деловима северне обале 

прима од 500 до 1.000 mm падавина годишње и на њој расте листопадно дрвеће у 

степама. Падавине опадају од севера ка југу. Највећу годишњу просечну количину 

падавина прима главни град регије Махајунга (1 520 mm), а  најмању Толијара (360 

mm). 

4) Југозападна регија је најсушнији део Мадагаскара. Крајњи западни део прима свега 

50 mm падавина, док идући ка истоку расте до 340 mm у току године.  

5) Северозападним делом доминира Massif of Tsaratanana, укључујући и острво Носи 

Бе. Он има микроклиму са претежно јаким падавинама и наизменично са сунцем. 
27

 

6) Југоисток острва и крајњи север су стално врући и суви и примају мање од 250 – 

500 mm кише, што ствара погодно тло за суве и слане степе. Север је сличан 

источној зони, осим сушног климата регије Антсиранана, који добија само  920 mm 

падавина годишње и одликује се дугом сушном сезоном. 
28
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• = киша  *  = сушни месеци  /  =  добро, али хладно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИЈА Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец 

Западна • • • • * * * * * * * • 

Централна • • • • * / / / * * * • 

Источна • • • • • • • * * * * * 

Јужна • • • * / / / / * * * • 

Северна • • • * * * * * * * * • 

Северозападна 

(Самбирано) 
• • • • * * * * * * * • 

Извор: књига Madagascar, the Bradt Travel Guide, str.3 

Табела 2: Редослед падавина 
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3.2.2. Кепенова класификација климата 

 

 

 Кепенова класификација климата је на острву нарочито изражена. Идући од истока 

ка западу смењују се следећи климати: (слика12.) 

Аf  - прашумска клима; 

Аw – саванска клима; 

Cw – синијска клима; 

BS – степска клима; 

BW – пустињска клима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12: Кепенова класификација климата 

Извор: www.pmf.ni.ac.rs 
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Због велике количине падавина која иде и до 5.000 mm висине у току године и 

средње тепературе преко 18˚С, на истоку је заступљена прашумска односно тропска 

влажна клима. Клима савана на крајњем западу острва одликује се субтропским 

антициклоном који дува у току зиме. Због недостатка услова за кондензацију водене паре 

не стварају се облаци. Тада настаје сушни период, који траје око 6 месеци, а у току лета 

продиру влажне масе тропског ваздуха које доносе обилне падавине.
29

 

Степска и пустињска клима, као подгрупе суве климе заступљене су на југу острва. 

Температура се креће око 18˚С, а падавина има мало.  

Синајска или умерено топла клима заступњена је у унутрашњости острва, где је 

због високих планина и вулканских кратера, односно рељефа и надморске висине, 

температура у току лета нижа у односу на остале крајеве, просечно око 20˚С. Падавине се 

крећу од 800 до 1.500 mm у току године.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Дукић Д.(1998.): "Климатологија", Географски факултет, Београд 
30

 Дукић Д.(1998.): "Климатологија", Географски факултет, Београд 



Природно-географске основе развоја туризма Мадагаскара    Јелена Ђокић 

 

23 

 

Слика 13: Реке на Мадагаскару 

Извор: www.wikimedia.org 

3.3. Хидролошке карактеристике 

 

 

Мадагаскар је острво које није богато водом. Одликује га већи број мањих река које 

се брзо сливају у Индијски океан или Мозамбички пролаз, низ високе планинске стране. 

„Развође представља узвишење које дели падавинске воде и усмерава их да се сливају у 

две суседне реке, у два језера, мора и океана.“
31

 

Оно се на Мадагаскару налази близу 

стрмог источног руба, па су се веће 

реке развиле само на западној 

страни. На источној страни реке су 

веома брзе и имају стрм пад, па се 

често јављају брзаци и водопади и 

до 100 метара висине. Њихов кратак 

ток завршава се у океану. Нешто 

дужи ток имају реке које извиру у 

попречним долинама на централној 

висоравни. Такве су реке Мангоро, 

која протиче долином Анкај, као и 

река Манингори, која извире из 

језера Алаотра. Од осталих река које 

теку ка истоку, могу се издвојити 

река Мананара,  Бемариво и 

Ивондро, које су знатно краћег тока 

и уливају се у Индијски океан. 
32

 

 На западу је растојање од висоравни до обале дуже, рељеф постепено опада ка 

мору, па су токови река дужи. Најважнија река је Бетсибока, са притоком Икопа, која 

наводњава велика пиринчана поља Бетсимитартра у близини престонице. Бетсибока се 

улива у залив Бомбетока, где је лука Мајунга. При нормалном протицају пловна је у 

дужини око 70 km, док при вишем дужина расте до 238 km, до места Маеватанана.  
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Поред ових, треба споменути и реке Цирибихина, Мангоки, Маниа, Самбирано, 

Махајамба и Онилахи. Оне су кратке и само делимично пловне, што зависи и од годишњег 

доба. У току лета, због мање количине падавина поједини токови могу и да пресуше. 

 Реке на истоку острва се због велике количине падавина, која падне у виду 

тропских киша, одликују већим водостајем и теку брзо преко високих планинских стена. 

Степенасти рељеф низ који теку, условљава формирање бројних водопада и каскада, да би 

се након њих,  нагиб смањио, а реке постају спорије и шире.  

 На крајњем југу мали број река постоје само у одређеним годишњим добима. Са 

сушом, оне нестају и остају плитки потоци у пешчаном кориту. Таква је река Мандрара.  

Налази се у пустињској регији и неколико месеци јој је корито суво. 

 

На крајњем истоку земље налази се канал Пангалес, који је од Индијског океана 

одвојен високим пешчаним динама. Његова дужина је 650 метара, док му дубина варира. 

На појединим деловима је плићак, којим могу пловити само посебни чамци локалног 

становиштва. 
33

  

 

Најдубљи залив на Мадагаскару јесте залив Антонгил, који се налази на истоку 

острва. Дуг је 60 km, а широк 30 km. Карактеристичан је по грбавим китовима, који сваке 

године од јуна до септембра бораве у њему. Тада рађају младе, а затим одлазе. Приобалне 

густе тропске шуме и високи планински врхови употпуњују пејзаж.    

   

 Значајнија језера на острву су Алаотра, Кинкони на северозападу и Ихотри на 

југозападу. Језеро Алаотра налази се у провинцији Тоамасина, на северу висоравни. 

Последње је вулканско језеро на источној обали острва. Налази се на 750 метара 

надморске висине, док је од главног града удаљен 267 km. Долина Алаотра састоји се од 

неколико плитких слатководних језера и мочвара, окружена густом вегетацијом. Данас је 

то најплоднији део Мадагаскара, на коме се узгајају пољопривредне културе, а највише 

пиринач. 
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оцеану 
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 Језеро Кинкони налази се на северозападном делу острва. За време великог 

водостаја река Јужни Махавави се улива у ово мочварно језеро и тече даље на запад, ка 

Мозамбичком пролазу. Недалеко од језера налазе се плантаже шећерне трске. 

 Због латеритног земљишта које преовладава на централној висоравни и источном 

приморју, острво се назива "Велико црвено острво". Алувијално земљиште се налази дуж 

источне обале и на ушћима великих река на западу. Глина, песак и кречњаци се налазе на 

западу и југу острва.  

 

 Обалска линија је дуга 4.828 km. Претежно је ниска и слабо разуђена. Источна 

обала, коју запљускују воде Индијског океана, углавном је праволинијска. Због топле 

Јужноекваторске морске струје, дуж обале се таложе велике количине песка и тако настају 

пешчани спрудови. Иза њих налазе се лагуне, које су повезане са обалом каналом 

Панагаланес.  

 Западна обала избија на Мозамбички пролаз. Од рта Сент Мари, који представља 

најјужнију тачку острва, до рта Сент Андре, простире се ниска и пешчана обала. Испред 

ње налазе се корални спрудови и гребени.  

 Северозападни део обале пружа се од рта Сент Андре до рта Амбр, који је 

најсевернија тачка на острву. Он је најразуђенији део острва, са доста залива и увала 

ријаског типа.  
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3.4. Биогеографске карактеристике 
 

 

Биљни и животињски свет Мадагаскара је јединствен, али постоји доста биљних 

формација сличних оним у Индонезији, Аустралији и Јужној Америци. Бујна тропска 

прашума карактеристична је за вруће и влажне источне пределе висоравни до 200 метара 

надморске висине. Тешко проходна кишна прашума одликује се бројним стаблима, висине 

и до 30 – 40 метара. Дрвеће је обрасло епифитама, међу којима се истичу различите 

орхидеје. Са надморском висином, вегетација се смењује, па тропске прашуме замењује 

ксерофитна вегетација. У највишим регијама налазе се травне степе и саване, које су 

станишта великог броја говеда зебу.
34

  

У источном делу острва, испод густих тропских прашума налази се шума бамбуса, 

која успева захваљујући високој влаги и тропским температурама ваздуха. Након јаке и 

дуге кишне олује, на шумском тлу израњају млади бамбусови изданци, који представљају 

посластицу лемурима бамбусарима, јер су богати шећерним соковима.  

Спуштајући се ка обали, јављају се галеријске шуме, које су богате посебним 

биљним врстама, попут путникове палме, која је слична афричкој рајској птици, али се од 

ње ипак разликује. На неколико места прашума се протеже све до океана, а раст близу 

обале доноси одређене карактеристике, попут раста у живом или на стално заслањеном 

песку. За њих се може рећи да су под сталним утицајем сезонских промена.
35

 

На западу острва, вегетација се састоји од травних степа са галеријским шумама уз 

реку. Ту расту ебаново, ружичино и палисандрово дрво. У монсунском подручју реке 

Самбирано заступљена је тропска кишна шума. На северу и југозападу острва флора је 

оскудна, јер су прелази између влаге и суше драматични.  

 На крајњем југу острва, кише ретко падну, некада се на њих чека и више година. 

Међутим и овде постоји шума која је чуднија од свих на свету. Названа је трновитом 

шумом, због густих бодљи на стаблу, које прикупљају оно мало воде из атмосфере и 

враћају је у стабло.  Мали, ситни листови збијени међу бодљама су ретки.
36

  

                                                 
34

 Група аутора (1958.): "Поморска енциклопедија", Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 
35

 Аудиовизуелни запис: (2011.) емисија BBC Earth - Madagascar 
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 Аудиовизуелни запис: (2011.) емисија BBC Earth - Madagascar 
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Слика 14: Дрвеће баобаба  /  Извор: www.lovetravel.rs 

 Шуме на Мадагаскару обухватају око 26 % укупне површине, што је око 80.000 

km
2
. По заливима и ушћима на западној обали расту шуме мангрова, око 450.000 ha 

површине. Ендемске врсте карактеристичних за острво има чак 148. Готове све биљне 

врсте тропске зоне су овде донете, али су се због другачијег поднебља и услова развиле и 

измениле. Данас су склоне уништењу, због сталне сече шума и бројних пожара.  

Специфична врста дрвета у западним сасушеним шумама јесте баобаб. (слика 14) 

Карактеристично је по широкој круни са танким гранама и дебелим стаблом, које има 

улогу резервоара, у коме складишти воду и користи је у току сушне сезоне. Захваљујући 

томе може опстати у суровим условима и преко 1.000 година. У току кише, шуме баобаба 

зелене и прерастају у бујне тропске шуме.
37

  

  Животиња какарактеристичних за афричко копно, попут слонова, жирафа, 

антилопа, зебри, лавова овде нема. Развила се засебна зоографска мадагаскарска регија, 

коју одликују готово све аутохтоне и ендемичне врсте. Најзначајнији су сисари лемури, 

чији назив означава „душу мртвих“.(слика15.)  Постоје 72 врсте, попут лемура индира, 

који је највећи, затим крунатих и прстенорепих лемура, лемури трстикаши са језера 
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 Аудиовизуелни запис: (2011.) емисија BBC Earth - Madagascar 



Природно-географске основе развоја туризма Мадагаскара    Јелена Ђокић 

 

28 

 

Алеотра, свиленкасти сифака, лемури бамбусари или мадагаскарске панде, ај-ај лемури, 

црвеногриви лемури, белоглави лемури, и други. Они живе углавном на дрвећу у 

најгушћој прашуми, и на тај начин се скривају од грабљиваца који их нападају, међу 

којима је и дивовски мунгос. Мишји лемури су карактеристични јер су најмањи примати 

на свету. Имају свега 60 грама. Поред тога женке ове врсте целу сушну сезону преспавају, 

а мужјаци се боре у потрази за храном и водом, док их чекају.
38

  

Од птица има много ендема. Могу се издвојити медосас, дронго (слична нашем 

гаврану), фламингоси, мала куа, ванга штитоноша, васа папига,... Слоновска птица, 

карактеристична за ове просторе изумрла је 1666. године. Била је највећа птица на свету, 

двоструко већа од ноја. Имала је 450 kg и легла је шест јаја величине нојевих. 

Неконтролисани лов ју је истрбио. Данас се свуда проналазе само делићи њених јаја и 

костију. Камелеони су још једна угрожена животињска врста. Они су безопасни, али 

Малагаси их се боје. Постоји веровање да људске душе које још нису нашле мир живе у 

њима. Свако око им се покреће само за себе, па тако једним гледају у прошлост, а другим 
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 Аудиовизуелни запис: (2011.) емисија BBC Earth - Madagascar 

Слика 15: Свиленкасти сифака   /  Извор: www.zoopicture.ru 
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у будућност. 
39

 

Отровних змија нема. Корњаче сокаке са овог острва спадају у најлепше, а могу 

живети и до 130 година. Управо због своје лепоте, угрожене су од стране ловаца. Сматра 

се да за 20 година могу у потпуности изумрети. Афричко грбаво говедо је још једна врста 

која је широко раширена на острву, а аклиматизовале су се и домаће животиње (овце, 

козе, свиње итд).
40

  

  

                                                 
39

 Група аутора (2005.): "Сва чуда света", Младинска књига, Београд, 84 стр. 
40

 Аудиовизуелни запис: (2011.) емисија BBC Earth - Madagascar 
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4. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

4.1.  Становништво 
 

Сматра се да се први остаци оруђа од камена и животиња налазе на обали језера 

Итаси, што нас доводи до закључка да је овде живот отпочео још у праисторији. Порекло 

негроидног становништва које преовладава, не може се са сигурношћу утврдити. Банту 

Црнци су вероватно доведени као робови, док су Малајо-Полинезијци и Меланезијци 

доспели још пре отцепљења острва од индијског копна. Пошто већина има црну коврџаву 

косу, каква није карактеристична за Банту Црнце, онда је њихово порекло евидентно. 

Језик мадагаскарских племена је музикалан и благ, што одликује Малајо-Полинежане. 

Култура се, такође, доста разликује од културе афричког становништва, а понегде се могу 

Слика 16: Жене из племена Тсимихети са севера острва    /  Извор: gallery.photo.net 
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пронаћи елементи  Арапа, који су овде досељени у деветом веку.
41

  

 Чисти Малајци одржали су се у племену Хова или Мерина, где су из своје 

домовине донели начин обрађивања пиринча и прављење кућа од бамбуса. Ратарство је 

привредна делатност која их карактерише, па је гајење пиринча и других тропских биљака 

за њих од великог значаја. Узгајају и стада говеда – зебу, која данас представљају 

најраспрострањенију врсту говеда на острву.   

Треба поменути и племе Бетсимисарака, малајског порекла, које се истичу као 

племе добрих помораца и рибара. 
42

 

Према подацима из 1957. године, Мадагаскар је имао 4.912.936 становника, од чега 

су 98% чинило домородачко становништво и племена. Последњи попис из 2014. године 

забележио је 23.200.000 становника и 18 племена. Из табеле 3. може се видети да се број 

становника у току године повећава за 2,6%, што Мадагаскар сврстава у мали број водећих 

земаља на афричком континенту по расту становника. Просечна густина насељености је 

395 ст./km
2
. Има око 33% урбаног становништва.  

Међу најважнијим племенима истичу се 

Хова, Бетсимисарака, Бетсилео, Тсимихети, 

Сакалава, Антандрој и Антаисака. Арапа и 

азијских становника има јако мало, и углавном су 

то узорни трговци. Малгаси, који чине 96% 

становника, су малајског порекла и делимично 

помешани са црначким досељеницима острва. 

Међу племенима нема великих културних и 

језичких разлика.
43
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 Група аутора (1958.): "Поморска енциклопедија", Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 
42

 Група аутора (1958.): "Поморска енциклопедија", Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 
43

 Натек К. и Натек М. (2005.): "Државе света", Младинска књига, Београд 

Година Број становника 

1900. 2.200.000 

1957. 4.913.000 

1975. 7.600.000 

1993. 11.860.000 

2000. 17.000.000 

2005. 18.040.000 

2014. 23.200.000 

Табела 3: Кретање броја становника од 

1900. - 2014.године 

Извор: https://sites.google.com 
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У средишњем делу централне висоравни живе Мерини, најбројније и политички 

најутицајније племе, које чини 27% укупног становништва. На истоку су Бетсимисараки 

(13%), Бецилеј у јужном делу висоравни (11%), Тсимихети на северном делу висоравни 

(7%) и Сакалави на западу (6%), са већинским црначким становништвом. Градови су још 

насељени Французима, Кинезима и Индијцима. Међу њима је постојала нетрпељивост и 

политичка напетост, која се огледала у дугогодишњим друштвеним сукобима.  

Већинско становништво исповеда традиционалне религије (52%), али има и око 

41%  Хришћана  и 7% Муслимана- сунита према попису из 2004. године.  

Из табеле 4. можемо закључити да је највећи удео деце (0-14) 40,7%, затим зрелог 

становништва (25-54) 31,3%, да би након тога уследио број младог становништва (15-24) 

20,6%. Број старог становништва (55-64) је 4,2%, док је удео становништва преко 65 

година старости 3,1%. 

Наталитет износи 33 %0, док је морталитет 7 %0. Природни прироштај из тога 

излази 26 %0. У просеку једна жена рађа 4,3 детета. Просечан животни век становништва 

је 65,2 године, односно 63,7 за мушкарце, а 66,7 година за жене. 

Образовање европског становништва од 6 до 14 година је обавезно, док је код 

домородачког обавезна само основна настава за децу од 8 до 10 година. Из тога 

произилази да је 65% популације писмено, односно 67,5% мушкараца и 61,6% жена. 

Високих образовних институција нема. Службени језици су француски и малгашки, али 

понегде је у употреби и енглески језик. 
44

 

                                                 
44

 Натек К. и Натек М. (2005.): "Државе света", Младинска књига, Београд 

Старосна група Укупан број становника Процентуални удео 

0 - 14 9.450.821 40,7% 

15 -24 4.778.710 20,6% 

25 - 54 7.264.710 31,3% 

55 - 64 969.338 4,2% 

Преко 65 738.047 3,1% 

Укупно 23.201.626 100% 

Табела 4: Старосна структура Мадагаскара 

Извор: https://sites.google.com 
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Главни град Антананариво има 2 милиона становника. Он је администаривни, 

привредни и културни центар, са медицинском, правном и административном и 

пољопривредном школом, као и школом примењених уметности. Пољопривредних школа 

има и у Нанисани, Амбатондразаку и Иволоини. Иако је већина школа европска, могу их 

похађати и деца домородаца. Највећи градови су Антананариво, Тоамасина, Антсирабе, 

Фианаранцоа и Махаџунга. 
45

 

  

Град Популација 

Антананариво 2.000.000 

Тоамасина 200.000 

Антсирабе 177.000 

Фианарантсоа 160.500 

Мајунга (Маџунга) 150.000 

Толиара 113.000 

Антсиранана (Дијего Суарез) 80.000 

Антанифотси 65.500 

Амбовомбе 63.000 

Илакака 59.700 

Ампарафаравола 48.300 

Форт Дауфин 43.000 

Амбатондразака 39.800 

Носи Варика 38.200 

Мананара Аваратра 38.000 
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 Натек К. и Натек М. (2005.): "Државе света", Младинска књига, Београд 

 

Табела 5: Списак највећих градова на Мадагаскару 

Извор: https://sites.google.com 
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4.2. Привреда 
 

 

Мадагаскар је једна од најсиромашнијих држава на свету. Годинама влада 

еколошка, демографска и привредна криза. Покушај увођења социјалистичког уређења 

наишао је на неуспех. Тиме је и оживљавање привреде спречено, како због сиромаштва и 

глади, тако и због лоших саобраћајница и друге инфраструктуре. 

Најважније привредне гране острва су пољопривреда и сточарство, а затим 

рударство. Основне пољопривредне културе су пиринач и кафа, чија се производња 

повећала и данас представља главне извозне културе. Кафа је доспела 1880. године са 

острва Реуниона на источну обалу Мадагаскара, где су код Таматаве и Мананјаруа настале 

прве плантаже. Временом су се плантаже рашириле и у унутрашњост висоравни, где је 

изузетног квалитета.  Што се пиринча тиче, мадагаскарске врсте су веома цењене. Узгајају 

се на влажној источној обали, као и у долинама и на обалама језера Алаотра.
46

 

Пошто има 3,5 милиона ha ораница и трајних засада, као и 24 милиона ha ливада и 

пашњака, Мадагаскар се може сматрати пољопривредном земљом. Око 75% укупног 

становништва бави се земљорадњом. За домаће потребе узгаја се пиринач, маниоку, 

сладак кромпир, таро, банане и кукуруз. За извоз на источној страни острва се производи 

кафа, ванила (1.500 t, по чему је друга у свету, након Мексика), каранфилић и памук, а 

знатно мање кинески личи, бибер, етерично уље иланг-иланг, сисал, кикирики, какао, 

ананас и дуван. Због вулканског тла око језера Итаси, постоји земљиште изузетне 

плодности где се сади пиринач, кукуруз и маниока.  

Сточарство је претежно развијено на великим саванским подручјима у централној 

висоравни и грмовитим степама. Ту се налазе велика стада говеда – зебу. Овце, козе и 

свиње се узгајају у мањој количини. Пре Другог светског рата Французи су донели 

узгајање нојева, због белог перја, али и свилене бубе из Кине, које дају свилу доброг 

квалитета.
47

 

На острву има доста руда метала, које због слабог капитала и саобраћајних веза 

није искоришћено. Руда графита, са 80-92% угљеника, се посебно истиче по изузетном 

квалитету и доброј позицији на светском тржишту. У алувијалном песку речних токова и у 

камену подручја Андавакоера налазе се одређене количине злата. Драгог камена има у 
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пегматитним жилама гранита, и то кобалта, топаза, аметиста, граната, сафира. Битнија 

налазишта су налазишта угља, боксита и титана, као и хрома и никла.
48

 

Од грана индустрије, највише је заступљена прерађивачка индустрија и то биљних 

и животињских производа. Заступљене су љуштионице пиринча и кафе, индустрије 

ваниле, рума, скроба, дувана и сапуна, као и рафинерије шећера и предионице свиле и 

памука. Има и пивара и мањих фабрика безалкохолних пића и конзерви рибе. Домороци у 

својим кућама врше ткање свиле, памука, конопље и влакна од палми, алоје и банана. Они, 

такође, израђују од сламе и папирусове коре корпе и сламнате шешире. Међутим, и овде 

се осећа европски утицај, јер је већина предузећа у њиховим рукама, као што су 

индустрија папира, хемијска индустрија (фабрика вештачких ђубрива и рафинерија нафте) 

и индустрија грађевинског материјала. 

Што се тиче енергетике, постоји седам хидроелектрана, нешто мање 

термоелектрана и остало чине агрегати на дизел. Сви они дају 285МВ снаге, односно 58% 

електричне енергије.
49

 

Трговина се огледа у неравномерном односу увоза и извоза. Највећи извозник 

Мадагаскара јесте Француска, са њеним колонијама, која чини скоро 90% извоза, а мали 

део отпада на САД, Велику Британију и друге државе. На острво се увози највише из 

Француске (80%), Бахреина – нафта (4%), а остало чине САД, Велика Британија, Немачка 

и Холандија.  

Од великог значаја за међународну трговину су поморске луке. Оне су добро 

изграђене и технички добро опремљене, али плићак, олује и јаке струје су опасне за 

пловидбу. Сав поморски промет је концентрисан у главним лукама Таматаве, Мајунга и 

Диего-Суареза, које имају редовне паробродске линије са иностранством.
50
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5. ТУРИСТИЧКА ПОНУДА И ПРОМЕТ 

 

5.1. Заштићена подручја 
 

Вишегодишње улагање људи у инфраструктуру и њихово прилагођавање 

природној средини, условили су да се сачува еколошки квалитетан простор. Због тога се у 

природи могу издвојити следеће категорије заштићених природних добара: Национални 

парк, Парк природе, Резерват природе, Специјални резерват природе, Споменик природе, 

Природне реткости.   

„Национални паркови осим знанствене, естетске, културне имају и туристичко-

рекреативну функцију.“
51

 

Национални паркови Африке проглашени су за најпривлачнија заштићена подручја 

на Земљи. Последњих година представљају важан извор прихода, а негде и једину 

привредну делатност, какав је случај и са Мадагаскаром. На самом острву налази се преко 

20 националних паркова, који су откривени 1990. године. Најзначајнија природна 

богатства острва су реликтне и ендемичне врсте и то преко 80% животињских и преко 

90% биљних формација. Међутим људска рука годинама уништава природу, паљењем и 

сечом шума и самим тим, уништавањем станишта. Паркови који се у туристичком смислу 

истичу су: Масоала, Тсинги де Бамарака, Исало, Андрингитра и други.
52

  

Национални парк Масоала са површином од 2.300 km
2
 највећи је национални 

парк на Мадагаскару. Налази се на североистоку острва, источно од града Мароантсетра, у 

провинцији Тоамасина. Морска обала дуга преко 100 km
2
 и тропска кишна шума, богата 

различитим биљним и животињским врстама, утицали су да се 1997. године, овај простор 

прогласи за национални парк. Туристи до парка могу доћи теретним возилом или бродом, 

а присуство локалног водича је обавезно. Постоји могућност најма бунгалова у 

домородачким селима унутар парка, а издвајају се и 6 организованих кампова: Nosy 

Mangabe, острво проглашено резерватом природе, Источни рт и Ambatolaidama, су под 

прашумом, док су Tampolo, Ambodilaitri  и Ifaho, морски паркови. Идеални су за роњење, 

кајакинг и риболов.  Године 2007. УНЕСКО је уврстио овај парк природе Кишне шуме 
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Атсинанана на листу Светске баштине, а национални парк Масоала је један од 6 делова 

поменутог комплекса.
53

 

Национални парк Андрингитра такође је део комплекса парка природе Кишне 

шуме Атсинанана, који се налази на југоистоку острва, у провинцији Фианарантсоа. 

Покрива највећи део масива Андрингитра, кога је први истраживао француски ботаничар 

Henri Perrier de la Bâthie. На основу његових запажања француска колонијална управа је 

простор од  31.200 ha издвојила 1927. године за Резерват природе, да би 1999. године био 

проглашен за Национални парк. На великом простору се могу издвојити 78 врста 

водоземаца, 50 врста гмизаваца, 54 врсте сисара, велики број лемура, 108 врста птица и 

преко 1.000 врста биљака. Због великих врхова, слапова и необичног пејзажа, овај парк 

носи титулу најсликовитијег Националног парка Мадагаскара.
54

 

Национални парк Исало смештен међу обронцима високих планина на степској 

површи. Бројни травњаци, стрми кањони и пешчане формације смењују се са повременим 

базенима око палми. Управо такав простор употпуњен је ранчем Исало - комплекс 

бунгалова у поседу Мартине Брајтлинг. Из Немачке је дошла на Мадагаскар да би развила 

његову туристичку понуду. Јединствен амбијент употпуњују природна градња од земље и 

кровови од сламе. Путем соларних плоча добија се струја и топла вода, који због великог 

броја сунчаних дана никада не мањкају. Највише их посећују појединачни туристи и мале 

групе. (слика 17.) 
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 Извор: www.putopisi.tripuj.com 
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 Извор: www.putovanjeokosveta.rs 

Слика 17: Ранч Исало  /  Извор: емисија „Пет рајских острва“ 
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Слика 18: Tsingy de Bemaraha   /   Извор: www.wildmadagascar.org 

Природни резерват Tsingy de Bemaraha је постао део УНЕСКО - ве Светске 

културне баштине 1990. године. Налази се на западу острва, на висоравни Анкарана и 

заузима површину од 1.520 km
2
. Познат је по каменитој шуми, где се не може ићи бос. 

Она се састоји од високих шиљатих стена, оштрих као жилет, које домороци називају 

цинги, због звука који производи ударац о неку од њих. Обилне падавине, утицале су на 

кречњачке терене да се истопе при врху и постану мекане и сличне креди, док су доњи 

делови чврсти и кристални. Кречњак пресецају дубоки шумовити кањони и влажне 

пећине, испуњене јединственим биљним и животињским врстама. Стабла баобаба, смокви 

и палми, испуњена су лемурима, који су навикнути на ове сурове услове. У подземним 

водама пећина живе крокодили, који могу нарасти до 6 m, као и врло опасне јегуље. 

Истраживаче, који пливају овим подземним водама, неретко ове врсте и нападну. На југу 

резервата налази се Национални парк Бемараха који обухвата површину од 650 km
2
 и 

одликује се сличним стенама.
55
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Алеја баобаба или авенија баобаба је 2007. године проглашен за први 

национални споменик Мадагаскара. Уски пут који води између стабала овог и до 30 

метара високог и до 800 година старог дрвећа, од стране локалаца прозван је ренала 

(Мајка шуме). Некада део тропских шума, баобаб је због пољопривреде, искрчен и остао 

је устављен у појединим деловима острва. Представља национално дрво и заштитни 

симбол Мадагаскара, јер постоји чак 7 различитих, што је највише врсти баобаба на свету. 

Поред природе, овде се налази локално становништво које продаје диње и воће туристима 

у замену за слаткише. Сама алеја је делом преуређена људском руком.
56

 

 

5.2.  Градови, села и острва 
 

 

Туристичка понуда острва није много велика. Углавном је чине већи градови и 

луке, а понеки комплекс бунгалова, мали хотел или рустични ресторани представљају оно 

што ретким туристима омогућава безбедан и угодан боравак.  

У подножју масива Андрингитра, на североистоку земље, налази се Амбалавао, 

мали градић у коме се узгаја грожђе и стока. Познат је и по рукотворинама, као што је 

ламбагази - мадагаскарски рупци и руком рађени папир. Тајна његовог прављења 

нарочито је интересантна посетиоцима, јер су и свете књиге овог народа написане на том 

папиру арапским словима.  

Манакара налази се на источној обали острва. Због изузетно влажне климе има 

бројних плантажа различитих култура, а пре свега ваниле. На рубу плантаже налази се 

„Вуана“, мали хотел, који се савршено уклапа у природни амбијент. Нема пратеће 

инфраструктуре, већ се све потребе задовољавају на природан начин уз минимално 

нарушавање амбијента. Опремљен је бунгаловима у којима нема стаклених прозора. Излет 

који се нуди туристима јесте вожња бродом по каналу Де Пангалан, који се налази на 

крајњем истоку острва.  

Село Амбохицара налази се на врху једне од пешчаних дина, између канала и 

Индијског океана. Коначиште са бунгаловима у власништву Ингирд Маланбелон из 

Немачке представља њен пројекат село у сред прашуме. Кућице су боље опремљене у 

                                                 
56

Извор: www.putokosveta.rs 
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Слика 19: Резбарије Зафирманира /  Извор: емисија „Пет рајских острва“ 

односу на локалне, а приликом боравка у истим можете живети и учествовати у 

свакодневним пословима са домороцима и локалним становништвом. Постоји једна школа 

и болница које се суфинансирају из донација, а домаће становништво може радом у 

коначишту нешто и зарадити. Дуга пешчана плажа чини атракцију овог места.  

Амбоситра је град на 1.500 метара надморске висине, са 31.000 становника и пуно 

говеда. Због свежег ваздуха и пријатне климе, пиринач и поврће представљају главне 

културе које се узгајају на околним терасама града. Међутим, основну зараду становника 

овог града представља превоз робе, путем рикши или колица без кочница, али и нешто 

савременијих аутомобила и камиона. Племе Зафарманира односно деца оних који желе, 

праве рукотворине односно уметничке резбарије. Тако настају минијатуре које уз касније 

осликавање прерастају у аутентичне сувенире. Препознавши то, 2003. године УНЕСКО је 

рукотворине Зафирманира прогласио светским културним наслеђем, што је утицало на 

повећање броја туриста. (слика 19.) 

Антананариво са скоро 2 милиона становника, представља град на седам 

брежуљака. Због бурне историје назива се још и "град хиљаду ратника". Строги центар 

града заузима Авенија независности са гужвом карактеристичном за велике градове. Да би 

се упознао град, препоручује се петком посета "зоми" - великој пијаци у центру града, где 
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Слика 20: Водопад Лили  / Извор: www.wikimedia.org 

можете наћи разноврсну робу по јефтиној цени. „Рибарска кућа“ представља мали хотел у 

центру града, док атрактиван Ресторан јесте бивша резиденција синова шефа протокола 

последње краљице из династији Мерина. Специјалитет града и самог острва јесте гушчја 

џигерица.
57

 

 У околини престонице налази се место Кавитаха. У њему се налазе најбољи 

брзаци на Мадагаскару, на водопаду Лили, које туристи радо посећују због рафтинга. 

Назив Лили добили су по девојци која се на њима удавила пре више од 40 година. Од 

априла до децембра је период великих вода које су погодне за рафтинг, али сматра се да 

доводе и велики број крокодила, док је у осталом периоду воде мање, али је и безбедније. 

На 14 km од главног града налази се Парк лемура, полумајмуна - ендемске врсте. Чест 

излет представљају једини активни  гејзири Мадагаскара, у близини села Аналавори. Ту се 

налази и низ добро опремљених хотела, који нуде туристима незаборавне тренутке.  

Фарма крокодила је нарочито интересантна, због богате понуде нилских крокодила и 
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 Извор: www.krstarica.com 
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Слика 21: Палата Рова  

Извор: www.wikimedia.org 

Слика 22: Унутрашња капија 

Извор: www.travelmadagascar.org 

Слика 23: Гробнице владара   /   Извор: www.wmf.org 

других водоземаца и рептила. Атракцију 

туристима представља храњење крокодила 

посебним комадима меса, које се купује на 

улазу. Специјалитет ресторана унутар 

фарме јесте  месо од крокодила, које вреди 

пробати.  

Свето брдо Амбохиманга налази се 

на 20 km од главног града. Некада је 

представљао резиденцију Андриана 

Поинимерина - најмоћнијег краља Мерине, а 

затим и владара целог острва.  У ХIX веку са 

доласком Француза, краљевска породица бива 

протерана у Алжир, док објекат проглашавају светим 

местом. Називано још и "плаво" или "лепо" брдо, 

године 2001. проглашено је Светским културним 

наслеђем од стране УНЕСКА. Данас представља музеј 

у коме се може видети некадашњи начин живота и 

политичка структура друштва још од XVI века. 

Палата Рова или краљевска палата представља 

главну атракцију. Њена архитектура је 

карактиристична и очувана до данас. Сматра се да је 

за изградњу спољног зида 

утрошено око 16 милиона 

кокошијих јаја. Кров његове 

палате носи 10 метара високо 

"wenge" дрво, које је приликом 

посете, краљу служило и као 

престо. Госте је примала његова 

жена и једино ако су они 

добродошли, могао је да сиђе са 

дрвета и угости их по протоколу.  
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Данас је претворена у музеј и отворена за посетиоце, али краљевске одаје се не 

смеју сликати. Испред палате налази се стена која представља жртвеник, на којој су 

жртвоване животиње и приношене Боговима, у бројним верским ритуалнима, од којих су 

неки сачувани до данашњих дана. Због тога Амбохиманга представља место ком се 

приписују и магичне моћи, па има религијски значај за становнике Мерина. Као у свим 

светилиштима, и овде постоје ограничења, табуи или фадии како их називају, а под њима 

се подразумева пљување, мокрење и псовање, као и доношење свињетине. Уколико до 

тога дође, могу се добити неизлечиве болести или нека казна. Испод грађевине налазе се 

гробови претходних владара, који о тим казнама одлучују.
58

 

Иза палате, налази се огроман врт одакле се пружа предиван поглед на данашњу 

престоницу Антананариво и околну висораван.   

Острво Санта Мариа или Носи Бораха представља атракцију туристима - 

истраживачима. Припада источној обали, али је знатно удаљено од исте. Због великог 

броја увала и острва представљало је склониште бројним пиратима у XVII и  XVIII веку.  

Ту је смештено и гусарско гробље, које представља рај за рониоце. Чести су прикази 

олупина бродова током крстарења водама око острва. У мају месецу 2015. године 

пронађено је благо озлоглашеног пирата Вилијама Кида, познатијег као Капетана Кида. 

Након извчлачења 50 kg тешке сребрне полуге са дна океана, предата је председнику 

републике Мадагаскар.
59

 Корални гребени и шарени подводни свет, као и лемури и птице 

на копну чине јединствену понуду острва. Крајем лета и почетком јесени велика јата 

грбавих китова долазе до обале Антонгил залива. На свом путу до хладних вода 

Антарктика, рађају се млади китови, а онда са одраслима мигрирају. Домороци на острву 

су врло религиозни. У својим ритуалима често призивају духове прошлости.
60

   

Носи Бе је острво на северозападу Мадагаскара. На Малагаси језику "nosy be" 

значи велико острво. Главна лука острва и једини град јесте Андоани, некада зван Хелвил. 

До њега се углавном долази бродом, који свакодневно саобраћа. У пристаништу је стална 

гужва због једрилица прављених од различитог материјала и дрвених чамаца. Око острва 

мала насеља богата су брвнарама у којима борави љубазно локално становништво. 

Продавница нема, већ се куповина обавља на тезгама дуж улице. Веома је распрострањена 
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 Аудиовизуелни запис: емисија "Пет рајских острва", 3.део - Мадагаскар, Природни рај у Индијском 
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 Извор: www.newsweek.rs 
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Слика 24: Острво Носи Бе     /    Извор: www.wikipedia.org 

робна размена. Енглески језик је слабо коришћен, док је француски нешто више у 

употреби.  

На острву се налазе бројна језера, брда и плаже, а највећу атракцију представља 

једрење. Оно се одвија уз обалу, где су врло повољни ветрови. Поред тога, крстарење око 

острва може бити занимљиво, јер се пролази заливима у близини других острва. Кратко 

пристајање на неким од њих може бити одлична прилика да се упознате са лемурима, 

гуштерима или камелеонима, али и да се купате у тиркизно чистој води, са мермерно 

белим песком. Специјалитет острва представљају плодови мора, који се спремају у свим 

ресторанима дуж обале. Јединствене укусе често употпуњавају мириси цвећа јиланг-

јиланг, који допиру са свих страна. Његове гране уплетене су попут лозе. Недалеко се 

налази и плантажа шећерне трске. Једини, луксузни хотел на острву јесте „Амарина“ који 

се налази се џунгли.
61
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 Ћато Н. (2011.): "Трагом недирнуте природе", Наутика и туризам, бр. 4, стр. 60 
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5.3.  Туристички промет 
 

 

Туристи се ретко упућују у обилазак овог острва због лоше економске и политичке 

ситуације. Туристички промет изложен је сталним променама. Деведесетих година XX 

века туристи су долазили све чешће на острво, па је њихов број растао за 11% сваке 

године. Преко 60% туриста били су Французи који су истраживали острво због великог 

броја ендемичних биљних и животињских врста, али и богате природне историје. 

Средином деведесетих година, туризам Мадагаскара представљао је другу важну 

привредну делатност, која је држави доносила зараду преко 50 милиона америчких долара 

годишње.  

Поличка криза почетком XXI века, као и економска рецесија утицали су на 

слабљење туристичке делатности, смањење туриста и прихода у државној каси, али већ 

2002. године, туристичка делатност поново креће да се развија и након 6 година, 

забележен је највећи број туриста икада. Тај темпо нису успели да испрате, па је након 

2008. године, слабљење туриста ових простора постало знатно и до 2013. године износио 

је 198.816. Због нестабилне политике и слабог улагања у туризам и инфраструктуру, ова 

делатност се не може развити на прави начин и бележити сталан раст. Велике варијације 

које настају, смањују приходе и утичу на изузетно лош животни стандард локалног 

становништва.  

Са друге стране, повећање туристичког промета можда јесте неопходно, али 

познавајући градско становништво, то је немогуће без уништења природне лепоте и 

прилагођавања племена савременим начинима живљења, а сложићете се да управо то 

представља главну особину Мадагаскара.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Година Број туриста 

2006. 312.000 

2008. 375.000 

2012. 255.922 

2013. 198.816 

Табела 6: Туристички промет 

Извор: www.wikipedia.org 
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6. ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 
 

 

На Мадагаскару постоји више законом заштићених подручја, којим се чува 

природа. Управо она представља главни и једини могући облик туризма на острву. Скоро 

95% природе чине ендемске врсте, што је чини јединственом у свету. Због тога се полако 

развија природни туризам са екотуристичким темељима. На острву постоји 15 

националних паркова који су под заштитом еко састава. Улаз у сваки од њих се плаћа, а 

локални водич је обавезан.
62

 

„Еко туризам је за нас став, то није облик туризма, облик путовања, како се то 

обично схвата, који је у супротности са конгресним, купачким или фобистичким 

туризмом, било које врсте, него је то став. То је, ако желите то тако изразити, 

комбинација природног туризма са унутрашњом одговорношћу према таквом 

туризму.“
63

  

Одговорност према заштити природе свуда је заступљена и неопходна, а тиче се 

како туриста, тако и локалног становништва. Природним ресурсима треба пажљиво 

располагати, они их не би угрозили и уништили.  

Државне власти свесне су бољитка које развој туризма на острву може донети, пре 

свега у економском погледу. Због тога је државни програм заштите, уз међународну 

подршку је до 2009. године у заштиту природе инвестирао 50 милиона долара. Површина 

заштићених подручја заузима око  60.000 ha, што обухвата скоро 10% укупне површине 

острва. Управо то представља добар пример друштвено и еколошки прихватљивог 

туристичког модела, а то је и модел који је Мадагаскар одредио као циљ своје туристичке 

политике. 

Развој и напредак у привреди су евидентни на острву. Путеви и инфраструктура су 

прво у шта се улаже зарад туризма, јер је око 90% њих у јако лошем стању. Постојање 

аеродрома треба искористити као могућност проширења туристичке тражње, али тимe 

треба са разумевањем управљати да не би дошло до губитка аутохтоности, какву острво 

поседује.  
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 Аудиовизуелни запис: емисија "Пет рајских острва", 3.део - Мадагаскар, Природни рај у Индијском 
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З А К Љ У Ч А К 

 

  

Острво Мадагаскар представља јединствени простор испуњен ендемичним 

врстама, сиромашним, али увек срећним људима и специфичном културом и обичајима. 

Иако је клима тропска и суптропска, са великим бројем топлих и сунчаних дана, уз ретке 

сезонске падавине, живот на њему је врло интензиван. Готово сваки крај одликује се 

бројним плантажама и специфичним врстама флоре. Лемури представљају својеврстан 

печат земље и развили су се у 72 врсте. Од биљних врста може се извојити високо дрво 

баобаб, које може достићи старост и преко 130 година, али и шуме бамбуса.  

 Годинама је острво било растрзано између Француске, Велике Британије и 

домородачког становништва, пре свега племена Хова, али уз мало попуштања и касније 

превласти Француза, данас представља релативно мирну територију. Старост становника 

је од 50 до 60 година, што је у односу на афричко копно коме припада, врло висока. Деца 

се могу образовати до своје 14 године, јер високих образовних институција нема. Главно 

занимање им је пољопривреда, сточарство и занатство.  

 Велики градови се битно разликују од светских метропола. Гужве на улицама има, 

али недостају високе зграде, модерна возила, добра инфраструктура и атракције које би 

привукле туристе. Углавном се сваки промет туриста бележи, јер постоји неколико 

смештајних капацитета у којима се може одсести. Начин живота домородаца, њихови 

обичаји и култура, али и бројна веровања карактеристична за њихову традицију и 

религију, занимљива су посетиоцима из целог света. 

Природни туризам представља једини могући облик туризма који се овде може 

развијати, по чему се у односу на остала острва – популарне туристичке дестинације, 

разликује. Држава је под своју заштиту ставила преко 10% укупне површине, чиме жели 

спречити њено уништавање. Управо таква мадагаскарска туристичка политика још увек 

није наишла на одобрење код већине туриста. 

Због свега тога Мадагаскар се издваја и представља посебну туристичку 

дестинацију, која ће тек у будућности отворити своја врата. До тада, њено становништво 

ради оно што најбоље уме да би преживели и опстали на њему, а подизање туристичких 

капацитета није баш најисплативије решење, па су га препустили Европљанима.  
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