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Сажетак: 

Национални парк „Дурмитор” је други по вeличини Национални парк у Црној Гори и 

смештен је у северозападном делу ове државе. Представља једно од најстаријих 

заштићених подручја на овом простору, јер је још 1907. године, у време краља Николе, 

у зони Црног језера, oво подручје, проглашено краљевским забраном. Основна одлика 

овог подручја је Језерска висораван са које се уздиже велики број врхова изнад 2 000 m. 

Као најзначајнији и најпрепознатљивији делови овог парка издвајају се глацијална језера 

и кањон реке Таре, који је добио своје признање 1980. године када је уписан у УНЕСКО-

ву листу Светске природне баштине. Зaхваљујући својим природним вредностима, парк 

има не сaмо национални, већ и међународни значај. Значај природног потенцијала 

Националног парка огледа се у могућности за развој разних видова туризма.  

Кључне речи: Национални парк „Дурмитор”, Црна Гора, реке, Тара, језера 

 

Summary: 

National Park „Durmitor” is the second largest national park in Montenegro and it is located in 

the northwestern part of the country. It is one of the oldest protected areas in this region because 

in 1907, in the time of King Nikola in the area of the Black Lake this region was declared the 

royal prohibited area. The main feature of this area is the lake plateau from which rises a large 

number of peaks above 2 000 m. Glacial lakes and the Tara river canyon, which has already 

received its recognition in 1980 when it was added to UNESCO's World Heritage List, stand 

out as the most important and most recognizable parts of this park. Thanks to its natural values, 

this park has not only national but also international significance. The importance of the natural 

resources of the National Park lies in the opportunity for development of various forms of 

tourism. 

Keywords: National Park Durmitor, Montenegro, the river Tara, lakes 
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1. УВОД 

 

          Према Закону о заштити природе Црне Горе, Национални паркови се дефинишу 

као природни локалитети копна или мора, односно копна и мора одређени да штите 

еколошку целовитост једног или више екосистема за садашње и будуће генерације, при 

чему се онемогућава неадекватно коришћење природних добара или друге штетне радње 

и активности и обезбеђују основе за духовне, научне, образовне, рекреативне потребе и 

потребе посетиоца које треба да буду сагласне са очувањем животне средине и културе.1  

            Национални паркови се детерминишу „као територија која се одликује посебно 

интересантним и вредним природним објектима, веома очуваним аутохтоним 

екосистемима и реткостима, културно - историјским наслеђем и као целина има посебну 

друштвену вредност и значај за државу и народ, због чега има посебан третман и посебна 

старања на нивоу државе.”2 

Добра Националних паркова: земљиште, шуме, воде, биљни и животињски свет 

и други природни ресурси, као и радом створене вредности у Националним парковима, 

могу се користити у складу са законом, просторним планом посебне намене и планом 

управљања водећи рачуна о очувању биолошке и предеоне разноврсности. 

  На подручју Националних паркова могу се вршити културне, научно - 

истраживачке, образовне, туристичке, рекреативне, спортске и друге делатности у 

складу са законом, које по свом карактеру, обиму и начину спровођења не нарушавају 

природне вредности Националних паркова. 3 

   

                                                 
1 Закон о заштити природе (”Sl. list Crne Gore”, br. 51/08 od 22.08.2008, 21/09 od 20.03.2009,            

40/11 od 08.08.2011, 62/13 od 31.12.2013) 

2 Кићовић Д., Јакшић П., Кићовић Д., (2012): „Основе заштите и унапређења животне     средине”, 

Косовска Митровица и Београд 

3 Закон о Националним парковим (”Sl. list CG”, br.28/2014) 
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2. ЗОНИРАЊЕ ПАРКА 

 

         Просторни план посебне намене за Национални парк „Дурмитор” даје стратешке 

смернице и одређује зонирање парка како би се дефинисала намена површина. 

Дефинисање појединих зона полази од појединих вредности геолошко - 

геоморфолошких, хидрографских, флористичких и фаунистичких и других природних и 

културних елемената, настојећи притом да се повежу у целине или комплексе. Због 

разноврсности и богатства појава и облика на простору Националног парка, поједине 

зоне имају својства енклава.  

         Зонама се дефинишу локалитети са изузетним и репрезентативним екосистемима, 

неизмењеним или незнатно измењеним природним вредностима. На подручју 

Националног парка „Дурмитор” успостављене су три зоне са различитим режимима 

заштите: 

 I зона строге заштите у којој су могућа само научна и строго контролисана научна 

истраживања, уз очување природних ресурса у својој изворности;  

 II зона заштите у којој су дозвољене оне активности које ће у најмањој могућој 

мери нарушити изворност и амбијенталне целине простора; 

 III зона заштите је либерална зона заштите која омогућава одрживо коришћење 

ресурса, уз развој оних туристичких и привредних активности које ће задовољити 

потребе посетилаца и задовољити основне потребе корисника парка који живе у 

његовим границама; 

 Бафер зона која је комплементарна са другом и трећом смерницом одрживог 

развоја овог простора.4 

 Резервати природе могу бити општи (строги) и специјални (посебни) и 

представљају изворне или незнатно измењене делове природе чија је основна функција  

усмерена на научна истраживања екосистема.5 Строги резерват природе је локалитет 

                                                 
4 Национални парк Дурмитор – План управљања 2016-2020. Јавно предузеће „Национални 

паркови Црне Горе”. 

5 Љешевић М. (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 
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копна или мора, односно копна и мора са изузетним или репрезентативним 

екосистемима, неизмењеном или незнатно измењеном укупном природом, а намењен је 

искључиво праћењу стања и очувању изворне природе и научном истраживању којим се 

не мењају основна обележја и не угрожава слободно одвијање природних појава и 

процеса. Посебни резерват природе је локалитет копна или мора, односно копна и мора 

са неизмењеном или незнатно измењеном природом, од нарочитог значаја због 

јединствености, реткости или репрезентативности, а које обухвата станиште угрожене 

дивље врсте биљака, животиња и гљива, без насеља или са ретким насељима у којима 

човек живи усклађено са природом и које се штити ради очувања природних услова. 

У строгом и посебном резервату природе забрањено је вршити радње и 

активности и обављати делатности које могу нарушити својства због којих је проглашен 

заштићеним природним добром (брање и уништавање биљака, узнемиравање, хватање 

и убијање животиња, увођење нових биолошких врста, мелиорацијски радови, разни 

облици привредног и другог коришћења и сл).6  

 

Прва зона заштите - Резервати 

 

Ова зона укључује пределе са изузетним и универзалним значењем, сачуваног 

природног стања и изванредним амбијенталним вредностима и пејзажним изгледом.  

На основу закона о заштити природе, зоне представљају строго заштићене 

просторе намењене организованом научном истраживању, контролисаној едукацији, 

још строже контролисаној јавној презентацији, без активности које би на било који 

начин реметиле изворну природну средину или непокретна природна добра. Основна 

намена ових предела је научно – истраживачка и едукативна, а основни циљ је 

одржавање постојећих еколошких процеса у неизмењеном стању и одржавање 

разноврсности генетског фонда. 

                                                 
6 Закон о заштити природе (”Sl. list Crne Gore”, br. 51/08 od 22.08.2008, 21/09 od 20.03.2009, 40/11 

od 08.08.2011, 62/13 od 31.12.2013) 
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У овим  просторима је забрањен неорганизован приступ туристима, изградња и 

уношење било каквих промена као и коришћење било ког природног извора. 

У ову категорију спадају специјални природни резервати: 

 прашума јеле и смрче у сливу Млинског потока (oko 10 ha); 

 шума Црног бора - Црна пода (oko 60 ha); 

 Барно језеро са непосредном околином (oko 35 ha) 

 Забојско језеро са најужом околином (oko 40 ha) 

 слив Шкрчких језера са долином Сушице од Сушичког језера до кањона Таре (oko 2 

360 ha); 

 спелеолошки резерват Сурутка - Вјетрена брда (850 ha). 

Укупна површина под строгом заштитом износи око 4 600 ha што је око 14 % површине 

Националног парка.  

Резерват Црна пода је прашума црног бора настала после пожара на станишту 

букве, старости преко 500 година. На површини прашуме налазе се следеће врсте дрвећа: 

црни бор, буква, јавор, бели јасен, цер, млеч, брекиња, клен, липа, глог, дрен, свиб, врба, 

јасика, дивља трешња, ретко у подмлатку смрча и јела. Црна пода је веома добар пример 

настанка и еволуције састојине црног бора на стаништима мезофилних врста. Црни бор 

на овој површини представља планетарну вредност, са највећом висином у Европи од 

51,5 m, дебљином 147 cm и укупном запремином од 1 645,6 m³/ha, што је највећа 

измерена запремина по хектару у Европи. Посебну вредност овог резервата 

представљају два стабла цера које треба заштитити. Црни бор је на овом локалитету 

веома угрожен, јер је прегледом утврђено да је скоро 40 % стабала заражено и у 

различитом степену захваћено деструкцијом и трулежи. Међутим, отпорност и 

прилагодљивост екстремним условима омогућава овој врсти да и даље опстаје на 

литицама кањонске долине реке Таре. 

Резерват Млински поток је прашума јеле и смрче са примесом букве у горњем 

делу, изнад 1 600 m надморске висине. Овај прашумски резерват се налази у непосредној 

близини Змијињег језера и простире се на површини од 10 hа. Због мале површине, 

здравствено стање шума овог простора се не може сагледати одвојено од околних 

шумских комплекса. 
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Резерват кањона Сушице уврштен је у I зону заштите, због вредности екосистема 

и посебних вредности флоре и вегетације. У овај резерват спада простор од Шкрчких 

језера, Скакала, Сушичко језерo, кањона Сушице до реке Таре, површине од 2 360 hа. 

Постоје бројни проблеми условљени досадашњим коришћењем ових шума. Веома је 

значајно да се већина врста дрвећа подмлађује. Нарочито је обновљена састојина букве, 

делимично јеле, нешто мање смрче. Највреднији део су мање групе стабала јавора, који 

је прави природни архив ове врсте те га треба неговати као извор генетског материјала. 

Релативно велики број стабала јавора је изузетних висина и дебљина. Већим делом су 

састојине јавора старости више од  педесет година.7 

Резерват Барно језеро је релативно мале површине и налази се на 1 488 m 

надморске висине.  Барно језеро је посебно угрожено у свом обалном појасу који 

континуирано обраста трском и рогозом, што доводи до смањења површине језера. Како 

би се овај тренд зауставио донете су мере посебне заштите. 8 

 Шкрчка језера се састоје од Великог и Малог језера. Леже на надморској висини 

од преко 1 700 m надморске висине. Боја воде Великог језера је зеленкаста па се због 

тога и назива „Зелено језеро”. Провидност воде Великог језера је 8,5 m, Малог 6,4 m. 

 Резерват Забојско језеро се налази на југоистоку Сињајевине, на надморској 

висини од 1 477 m, површине око 170 000 km². Највећа дубина је 19 m, па спада у дубља 

језера  Црнe Горe. Окружено је четинарском шумом.9 

 Јама на Вјетреним брдима налази се на јужним обронцима Вјетрених брда (јужне 

падине Дурмитора). Сам улаз није великих димензија (око 4 m по дужој оси), а улазна 

вертикала дубока је свега 5 m, што на први поглед не указује на праве димензије објекта. 

Дужина канала је 4 528 m, а дубина  око 897 m. Сматра се да је ово најдубљи 

спелеолошки објекат у југоисточној Европи.10 

                                                 
7  Национални парк Дурмитор – План управљања 2016-2020. Јавно предузеће „Национални     

паркови Црне Горе”. 

8  Минић М. (2006): „Развој туризма у заштићеном објекту природе Националном парку 

Дурмитор”, Дипломски рад, Природно-математички факултет, Ниш 

9 http://www.mojaavantura.com/ 

10 http://www.asak.org.rs/caves/jvb/jvb.php 
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 Велику опасност по шуме представља епидемијско сушење. Први пут је утврђено 

1963/64. године у зони Црног језера и односи се на састојине смрче. Динамика сушења 

креће се 2-5% годишње. Да би се овај тренд прекинуо, потребно је приступити 

брижљивијој заштити и подмлађивању. 

 У пограничним зонама Националног парка уочен је појачан интензитет сече 

шума, што директно угрожава животну средину, а самим тим и туристичке потенцијале. 

Зато је неопходно пре свега радити на подизању свести, како код становништва тако и 

код туриста, о значају ових природних лепота, за чији опоравак је потребно доста 

времена. 

 У зонама са режимом строге заштите природе, мере заштите укључују потпуну 

забрану уношења било каквих промена у ове делове простора и искоришћавања било 

ког природног извора. 

Ове мере обухватају следеће: 

 на местима која имају режим строгог природног резервата забрањено је: сећи стабла, 

жбуње, грање дрвећа, трула стабла, уклањање шушња, хумуса, копање и одношење 

камења, земље и другог материјала; 

 није дозвољено извођење било каквих земљаних или грађевинских радова; 

 забрањено је убијање или уништавање свих животињских врста – сисара, птица, 

инсеката; 

 није дозвоњена употреба пестицида.11 

   У овим просторима забрањен је неорганизован приступ туристима, извођење било 

каквих активности којима би се изазвале промене у простору. 

 

 

 

 

                                                 
11 Кићовић Д. (1994): „Однос мјера заштите природе и туризма у националним парковима Црне 

Горе”, Зборник радова са научно – стручног скупа посебна издања бр 14, Београд 
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Друга зона заштите 

 

Ова зона подразумева посебну заштиту у следећим деловима Националног парка:  

 Шумски комплекс од града Жабљака, око Црног језера, Змијињег језера до Црепљ 

пољане (око 800 ha), изузимајући резерват Млински поток и Барно језеро и делове 

насеља Жабљак и делове села Питомине и Босача. 

 Подручје масива Дурмитор са локалитетима: Надгорје, Мали и Велики Штуоц, 

Црвена греда, Алишница, Међед, Савин кук, Пошћенска планина и Ранисава, 

 Кањон реке Таре, без насеља: Тепца, Левер и Ђурђевића Тара, Горња и Доња 

Добриловина (oko 13.800 ha), 

 Подручје које обухвата Драгишницу са Бољским гредама (око 800 ha) у које спадају 

следећи локалитети: Лојаник, Душке полице, Ружица, Тодоров до.  

Површина ове зоне је око 23 800 ha, што износи око 72 % од површине 

Националног парка. Ова зона је заштићена од свих активности које би могле да угрозе 

природне процесе или да промене њихова својства.12  

У зони са II степеном заштите дозвољене су, углавном, посете у циљу 

истраживања, образовања и васпитања, као и туристичка, рекреативна и планинарска 

кретања и активности.13  

 

 

 

 

 

                                                 
12  Национални парк Дурмитор – План управљања 2016-2020. Јавно предузеће „Национални     

паркови Црне Горе”. 

13 Стијепановић M., (1994): „Национални парк Дурмитор, основни подаци о идентитету       

националног парка”, Зборник радова са научно – стручног скупа, посебна издања бр 14, 

Београд 
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Трећа зона заштите - (Зона либералне заштите) 

 

Ова зона обухвата све преостале делове парка ван I и II зоне. Укупна површина 

ове зоне, на основу картографског приказа, износи 4 500 ha, односно око 14 % површине 

Националног парка. 

 На овим просторима су углавном сачуване вредности природних елемената, али 

је присутно антропогено деловање изражено кроз насеља и одређене активности као што 

су пољопривреда, шумарство, туризам и саобраћајна и техничка инфраструктура. 

 У овој зони се дозвољава селективно и ограничено коришћење уз контролисане 

активности у простору, ако су усклађене са функцијама, али везане за традиционалне 

облике обављања делатности или становања, укључујући и ограничену туристичку 

изградњу. 

 Ова зона ће имати функцију заштите, додуше у нешто блажем обиму, али са 

циљем да заштити I и II зону од непосредног утицаја. И у овој зони се штите пејзажно -  

амбијенталне и естетске вредности. 

 У ову зону спадају цели атари сеоских насеља Црна Гора, Тепца, Босача, 

Развршје, Левер и Ђурђевића Тара, Горња и Доња Добриловина. 

 У овој зони, такође, налазе се и делови сеоских атара: Мотички гај, Вирак, 

Пошћенски крај, Расова, Богомоља, Шљиванско, Брајковача, Премћани и Руданци. 

 Основне делатности су земљорадња (орање њива, кошење ливада и гајење воћки) 

и сточарство, које се морају одвијати према захтевима очувања и заштите природе од 

деградације и трансформације аграрног пејзажа.14 

 У зонама са трећим степеном заштите дозвољена је изградња туристичких 

објеката, али по правилу, на периферним деловима парка, а на локацијама утврђеним 

просторним планом Националног парка. Велики проблем представља нарушавање и 

деградација природе која проистиче из непоштовања утврђених услова изградње и 

режима заштите природе.15 

                                                 
14 Национални парк Дурмитор – План управљања 2016-2020. Јавно предузеће „Национални               

паркови Црне Горе”. 

15 Стијепановић M., (1994): „Национални парк Дурмитор, основни подаци о идентитету   

националног парка”, Зборник радова са научно – стручног скупа, посебна издања бр 14, 

Београд 
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3. ИСТОРИЈА НАЦИОНАЛНИГ ПАРКА „ДУРМИТОР” 

 

 Национални парк је област земље, често у власништву државе у којој се налази, 

већим делом заштићен од људског утицаја. Национални паркови су заштићена област 

Међународног удружења за заштиту природе — Категорија II. Као појам се први пут 

дефинише на подручју Јелоустона,  у Сједињеним Америчким Државама, 1872. године 

на површини од 888.70 хектара.  

 На простору Црне Горе могу се издвојити пет Националних паркова: Скадарско 

језеро (проглашен 1983. године, са површином од 40 000 ha), Дурмитор (проглашен 

1952. године, са површином од 39 000 ha), Ловћен (проглашен 1952. године, са 

површином од 5 650 ha), Биоградска гора (проглашен 1952. године, са површином од 5 

560 ha) и Проклетије (проглашен 2009. године, са површином од 16 630 ha). Сви они 

заузимају 7,7 % територије Црне Горе. 

 Идеја да се природно значајне и репрезентативне вредности Дурмитора прогласе 

Националним парком јавила се још давне 1934. године. У оквиру парка издвајале су се 

две зоне:  ужа и шира. Ужа зона је предвиђена за летовање по принципу логоровања у 

природи, док је шира зона требала да обухвата подизање мањих насеља која би садржала 

мања летовалишта са хотелима и приватним планинским кућама. 16  Проглашење 

Националног парка уследило је доста  касније, тачније 6.08.1952. године на основу 

одлуке Скупштине НР Црне Горе. На почетку, Национални парк „Дурмитор” је имао 

површину од 8 000 ha. У погледу заштите природе може се рећи да је претечу парка 

представљао краљевски забран који је на предлог краља Николе проглашен 1907. 

године. Забран је обухватао Црно језеро са непосредном околином и комплекс црног 

бора Црна пода у кањону Тарe.17 

                                                 
16 Кићовић Д., Јакшић П., Кићовић Д., (2012): „Основе заштите и унапређења животне        

средине”, Косовска Митровица и Београд 

17 Срдановић M., Павић Д., (2013): „Заштита природе и главни еколошки проблеми у 

Националном парку Дурмитор”, Зборник радова Департмана за географију, туризам и 

хотелијерство  

https://sr.wikipedia.org/wiki/Сједињене_Америчке_Државе
https://sr.wikipedia.org/wiki/1872
https://sr.wikipedia.org/wiki/Хектар
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Сматра се да име Дурмитор потиче од келтских речи „дур ми торе” које значе 

„планина пуна воде”. Обухвата масив Дурмитора са кањонским долинама Таре, Драге и 

Сушице и горњи део кањонске долине Комарнице, заузимајући површину од 39 000 ha. 

 Одлуком Међународног комитета за Светску културну баштину донета је одлука 

да се Национални парк „Дурмитор” уврсти у списак Светске културне и природне 

баштине, у Паризу 1980. године, док је река Тара и њена кањонска долина, УНЕСКО-

вим програмом ,,Човек и биосфера “, 1977. године уврштена у светске еколошке резерве 

биосфере.18 

 

4. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

 

 Дурмитор се налази у северном делу Црне Горе, између долина Пиве и Таре. Од 

Пивске планине на западу одваја га кањонска долина Сушице. Дурмитор у ширем 

смислу обухвата висораван Језера, на североисточној страни дурмиторског гребена и 

Пивску површ, односно планину, са којих се дижу дурмиторски врхови до 1 000 m виши 

од висоравни. 

 Дужина Дурмитора износи 50 km, а ширина око 20 km. Пружа се динарски 

(северозапад - југоисток) приближно између 42°59' и 43°17' N и 18°56' и 19°20' Е. Ова 

планина се према кањонским долинама Пиве, Таре и Сушице спушта стрмим одсецима 

високом до 1 000 m. Окружена је планинама: Сињајевином (2 277 m), Биочем (2 397 m), 

Маглићем (2 386 m), Љубишњом (2 238 m), Волујком (2 336 m) и Трескавцем (2 094 m). 

Дурмитор је, после Проклетија, највиша динарска планина са висином од 2 522 m.19 

                                                 
18  http://www.durmitor.rs/ 

19 Јовић В., (2007): „Језера Дурмитора-хидролошки приказ”, Дипломски рад, Природно-

математички факултет, Ниш 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Унеско
https://sr.wikipedia.org/wiki/Човек_и_биосфера
https://sr.wikipedia.org/wiki/1977
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Слика 1. Положај Дурмитора 

              Извор:http://whc.unesco.org/en/list/100/documents/ 

 

Национални парк обухвата основни 

масив Дурмитора, делове површи Језера и 

Пивске планине, затим изворишни део долине 

Буковице, горње делове кањонских долина 

Грабовице и Комарнице, као и кањонску 

долину Таре (на дужини од   59 km, од ушћа 

Равњака до границе са Републиком Српском) 

и кањоне њених притока, Сушице и 

Вашковске реке. На оваквом морфолошки 

диференцираном простору, Национални парк 

„Дурмитор” захвата површину од 39 000 ha, 

што чини око 3% укупне површине територије 

Црне Горе. Висинска амплитуда износи преко 

2 000 m. Наиме, највиша тачка парка је 

Боботов кук (2 550 m), а најнижа у кориту 

Таре, испод врела Ноздућ (506 m). Парк 

обухвата територију пет општина. Највећи део 

Слика 2. Удео површина територија које                                     

улазе у НП 

Извор: ПППН (2012.) „Национални парк 

Дурмитор”, нацрт плана, Подгорица 

http://whc.unesco.org/en/list/100/documents/
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се налази у општини Жабљак (32%), општини Пљевља (16.2%), Плужине (13.7%), 

Шавник (12.5%), а најмање у општини Мојковац (5.6%).                                                                   

Код утврђивања граница Националног парка „Дурмитор” може се рећи са су 

примењени следећи критеријуми: 

1. Критријум очувања, унапређења и заштите посебних природних вредности и 

културних добара уз могућност њиховог коришћења за научна истраживања, васпитање 

и рекреацију у складу са еколошким потенцијалима. 

2. Критeријум очувања, унапређења и заштите природне средине: флоре, фауне, 

земљишта, воде, ваздуха, шуме, дивљачи, пејзажа и амбијенталног лика, уз њихово 

наменско коришћење за одговарајуће активности. 20  

 Територија парка је представљена двема морфолошким целинама које су 

условиле његов неправилан облик. Док је дурмиторски део елипсоидно - правоуглог 

облика издуженог у меридијанском правцу, дотле је тарски изразито издужен по кањону, 

у правцу северозапад - југоисток, тако да је коефицијент разуђености границе парка 

изразито велики. Највеће површине у Националном парку захватају кањонске долине 

реке Таре (15 804 ha) и централни део Дурмитора (8 710 ha). Мање површине заузимају 

села Црна Гора, кањонске долине реке Сушице, Млинског потока, Барног и Змијињег 

језера. Територију Националног парка „Дурмитор”, као и ближе и даље окружење, 

одликују изузетне природне и антропогене вредности. По сложености, лепоти и 

разноврсности садржаја, природних елемената и компоненти, може се рећи да је  ово 

најатрактивнији Национални парк Црне Горе, а вероватно и читаве југоисточне 

Европе.21  

 Саобраћајно - географски положај Националног парка „Дурмитор” је повољан, 

јер се налази близу главних магистралних путева у Црној Гори. 

 Национални парк „Дурмитор” налази се на друмском туристичком правцу. Овај 

правац обележен је саобраћајницом Пљевља - Жабљак - Никшић и одређен истоименим 

простором. Жабљак, који представља главно и једино градско насеље у парку, повезан 

је са осталим центрима у земљи, углавном, друмским саобраћајницама. Значајни су 

                                                 
20 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 

21 Ристановић Б., Мркша М., (2007): „Туризам и заштита у Националном парку   Дурмитор”, 

Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство  
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путни правци Никшић - Шавник – Жабљак, Подгорица – Никшић – Шавник – Жабљак 

и Подгорица – Колашин - Мојковац - Жабљак.22 Највећи значај за парк има  Јадранска 

магистрала на коју се од Рибаревина надовезује пут за Београд, као и пивска магистрала, 

тј. пут Сарајево - Подгорица. Јадранска магистрала удаљена је од Жабљака 70  km, 

а ,,пивска“ 53  km. За саобраћајну комуникацију у оквиру парка највећи значај имају 

регионални путеви  Пљевља - Жабљак и Жабљак – Трса – Плужине.23 

 Иначе, од Жабљака су различито удаљени велики градски центри: Подгорица 

123.74 km, Будва 181.23 km, Београд 350.60 km, Нови Сад 427.92 km, Приштина 275.64 

km, Ниш 443.79 km, Никшић 73.92 km и Сарајево 166.67 km. 24 

 Важну улогу у туристичком и привредном погледу за овај крај има и пруга 

Београд - Бар која делом пролази кроз Национални парк „Дурмитор”, повезујући тако 

Жабљак са већим центрима, уклапајући се преко Ужичке Пожеге и Београда у 

„европску” железничку мрежу. Од железничке станице у Мојковцу, Жабљак је удаљен 

79 km, а Пријепоље 93 km.25 

 Ваздушним саобраћајем Национални парк „Дурмитор”, односно Жабљак, 

повезан је преко аеродрома у Подгорици (170 km) и Тивту (250 km). На Жабљаку је 

постојао и аеродром, али је због малог промета затворен 1968. године. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 http://www.durmitor.rs/ 

23Кићовић Д., Јакшић П., Кићовић Д., (2012): „Основе заштите и унапређења животне    средине”, 

Косовска Митровица и Београд 

24 http://www.udaljenosti.com/ 

25 Кићовић Д., Јакшић П., Кићовић Д., (2012): „Основе заштите и унапређења животне   средине”, 

Косовска Митровица и Београд 

http://www.durmitor.rs/
http://www.udaljenosti.com/
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5. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ 

НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ДУРМИТОР” 

 

 Територија Националног парка „Дурмитор” се у геоморфолошком смислу везује 

за морфолошку целину „Црногорска брда и површи”, а припада у два морфолошка слива 

Пиве и Таре, где морфолошком сливу Пиве припада 28%, а Таре 72 %. У 

морфотектонском смислу територија парка се налази на граници Спољашњих и 

Унутрашњих Динарида, иако својим већим делом припада зони Спољашњих Динарида. 

Главна морфотектонска јединица је Дурмиторска навлака, чије чело лонгитудинално 

(уздужно) сече територију парка.26 Основна одлика рељефа динарског подручја јесте 

пространа висораван на 1 500 m надморске висине, коју усецају кањонске долине и са 

којих се издижу планински врхови од којих су 22  виша од 2 200 m.   Често се у научној 

и стручној литератури каже да је Дурмитор познат као прави или отворени „уџбеник 

тектонике”. Поред атрактивене морфологије и веома ретких примерака геолошко - 

тектонских формација Национални парк „Дурмитор” одликују и друге изузетне 

природне вредности; занимљива хидрологија, контрастна клима и велики број ретких 

биљних и животињских врста, што је и један од главних разлога његове релативно добре 

проучености. Последњих деценија XX века посебно су интензивирана истраживања 

краса и глацијације.  На Дурмитору је до сада евидентиран или истражен 301 

спелеолошки објекат, али се и поред обимних спелеолошких активности може рећи да 

је овај простор недовољно истражен. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, 

   Београд 
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5.1. Геоморфолошке карактеристике 

 

 Основну масу Дурмитора и његове шире околине, Језера и Пивске 

планине, изграђују тријаски и јурски спрудни кречњаци чија је дебљина оцењена на 

преко 2 000 m. 

 Значајна подручја Дурмитора изграђују и кречњаци кредне формације, највећим 

делом у специфичним флишним наслагама. На подручју Дурмитора, осим тога, 

откривене су и еруптивне стене, изливене у периоду тријаса. 

 Геолошка грађа је значајан фактор обликовања рељефа на овој планини. То ће 

посетилац запазити чим крене са источног у западни крај планине. Уместо оштрих, 

стеновитих врхова, уских долина усечених у масивне јурске и тријаске кречњаке, наићи 

ће на широке долине, заобљене куполе врхова, блаже косе и повољнију проходност.27 

 У морфологији Националног парка „Дурмитор” јасно се издвајају три основне 

морфолошке рељефне целине: 

- планински гребени који се уздижу са површи за 800 m до 1 000 m релативне висине, 

- површи и  

- дубоке кањонске долине које су усечене у овим површинама.  

  На територији пaрка могу се наћи готово сви облици рељефа осим вулканских. 

За деловање абразионих процеса још увек не постоје поуздани подаци. Доминантна 

геоморфолошка јединица на територији Националног парка су масив Дурмитора и 

кањон Таре. Поред Дурмитора, са обе стране кањона Таре, уздижу се и други планински 

венци. Са обе стране кањона Таре и око масива Дурмитора пружају се високе 

флувиоглацијалне површи које доминирају пејзажем Националног парка.  Дурмиторски 

масив је разбијен на четири паралелна гребена. Поред тектонског рељефа, на 

модификовање рељефа највише су утицале флувијална и глацијална ерозија и 

акумулација. Бројни су остаци рада ове две ерозије. Око двадесетак циркова и 

глацијалних валова од којих је најдубљи и највећи садашњи кањон Сушице (дугачак око 

20 km) су веома измениле иницијални рељеф Дурмитора. Остаци глацијације (дебеле 

наслаге моренског материјала) најуочљивији су на источној подгорини масива, где је у 

                                                 
27  Национални парк Дурмитор, планинарски водич 
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току плеистоцена постојао велики ледени плато. Ипак најзначајнији чинилац у 

обликовању рељефа била је флувијална ерозија. Захваљујући њој настале су дубоке 

кањонске долине и простране површи. Велика висинска разлика, дебеле кречњачке 

стене, велика количина атмосферског талога и повољни тектонски односи условили су 

интензивну карстификацију овог простора. Доказ за то су бројне шкрапе, вртаче, увале, 

пећине, јаме, као и три крашка поља на самој граници парка.28Основна геоструктура је 

интензивно измењена ерозивним и акумулативним (глацијалним, крашким и 

флувијалним) морфолошким цртама. У стварању, односно у даљем преобликовању и 

еволуцији рељефа учествовали су крашки, падински процеси и денудација, а изнад 

шумске границе и разноврсни облици периглацијалних процеса.29 

 

5.1.1.  Глацијални рељеф 

 

 Североисточни део Црне Горе представљао је, по Цвијићу, област 

најинтензивније глацијације на Балканском полуострву која је обухватала површину од 

3 000 km².30 

 Центар глацијације је био у удубљењима централног Дурмитора. Она је линијом 

Пруташ - Боботов кук - Сљеме била подељена на пет глацијалних целина. Издвојила су 

се два типа глацијације: на истоку је био платоски, а на југу, западу и северу долински 

тип глацијације. Према истраживањима Б.Ж. Милојевића јасно се издваја 7 сукцесивних 

фаза глацијације, које је он издвојио на основу висина чеоних морена. Њихове висине су 

на 700, 1 050, 1 320, 1 400, 1 500 - 1 550, 1 620 - 1 650, 1 750 - 1 800 и 1 830 - 1 900 m. На 

бази тога је издвојио могуће фазе висинског померања снежне границе у току 

плеистоцена на  1 550, 1 700, 1 825, 1 880 и 1 964 m. Свакако да ова снежна граница није 

била свуда исте висине, већ је на  јужним падинама била виша, а на северним нижа.31 

                                                 
28 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 

29 Ристановић Б., Мркша М., (2007): „Туризам и заштита у Националном парку Дурмитор”, 

Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 

30 Петровић Д., Манојловић П., (2003): „Геомотфологија”, Београд 

31 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 
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 Платоски ледник је захватао целокупну површ Језера. Тај леднички плато је 

храњен са три долинска ледника: алишнички, локвички и калички. У време највеће 

глацијације ови ледници су доспевали до Језерске површи где су се спајали у велико 

ледено поље које је покривало пространство између Дурмитора и Сињајевине. Од правца 

Сињајевине је притицао Зминички ледник и спајао се са ајсфелдом у подручју Његовуђа. 

У највећој глацијацији овом платоском леднику је притицао и долински ледник 

Пошћенске долине. 

 Алишнички ледник се формирао у цирку Горње Алишнице, па је низ доњу 

Алишницу настављао према истоку. Изнад Црепуљ пољане се ломио (регенерисани 

ледник) и настављао низ данашњу долину Млинског потока и код Питомина се „уливао” 

у платоски ледник. Део овог ледника се одвајао код Барног језера и код Ковачке долине 

се спајао са ајсфелдом. 

 Локвички ледник се формирао у главном цирку Локвица, али је имао неколико 

секундарних висећих циркова: Ледени до, Валовити до и Биљегов до. Од Локвица се 

ледник кретао низ Бројишта, ломио се низ Камењачу. Пошто је долазило до обрушавања 

леда низ стрму падину, он је под великим притиском у подножју издубио басен 

данашњег Црног језера. 

 Калички ледник формирао се између Међеда и Шљемена у цирку Калице. Ледник 

се кретао према истоку низ Стругу и Орни катун и код Миоч пољане се спајао са 

ајсфелдом. Од правца Савиног кука су доспевала два кратка висећа ледника (коритски и 

млечнодолски). Они су се такође ломили те се, испод одсека низ који се обрушавао лед, 

формирало удубљење Водени до. 

 На Језерску површ, у области Црног језера, приспевало је неколико ледничких 

језера, који су спајањем образовали велики 140 km² суподински ледник, у виду 

пространог ледничког покривача. Као доказ његовог постојања наталожена је велика 

количина донетог моренског материјала, која достиже дебљину и до 60 m. Од тог 

суподинског ледника одвајали су се краћи и два дужа ледничка језика: Жабљачки и 

Пошћенски ледник. 

 Жабљачки ледник је почињао од Црног језера. Његова дужина, од Пирлитора, 

износила је 15 km. Али када му се дода и дужина Алишничког  ледника, који је хранио 
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Жабљачки ледник, тада је укупна дужина Жабљачког ледника била 21 km. У ствари, 

ришки валов, широк 800 m, усечен је млађи, вирмски валов, дубине 100  m.32  

 Ледник Пошћенске долине се формирао у цирку Валовитог језера. Изнад овог 

цирка постојало је, на северној страни према Шљеменима, неколико секундарних 

висећих циркова (Сурутка, Валовити до, Мали ломни до, Велика корита). Главни ледник 

се низ Суву локву кретао до ајсфелда код Пошћенског језера. У фази повлачења 

примећује се неколико чеоних морена у којима су се формирала језера (Пошћенско, Сува 

локва и Валовито). У последњој фази су егзистирали ледници у секундарним цирковима. 

 Комарнички ледник се формирао у највећем цирку Дурмитора - Добром долу. Лед 

је имао велику висину, а дебљина леда је вероватно била преко 150 m. Највероватније је 

из овог цирка део леда одлазио у ледник Пошћенске долине преко повија Седло. У 

доњем делу ледник се раздвајао. Главни део се кретао низ Драгишницу и низ валов 

Комарнице, те је доспевао до села Пошћење где је остала чеона морена, док су у 

терминалном басену створена два Пошћенска језера. Поред главног цирка, била је и 

серија секундарних циркова. 

 Пирнодолски ледник се кретао према западу. Настајао је у веома пространом 

цирку Тодоровом долу. То је био веома дебео ледник. Бочне морене заузимају висок 

положај на Пишчу и Селевцу. Овај ледник се на два места ломио, односно био 

регенерирани ледник. 

 Сушички ледник је настао у велком цирку Шкрке и валовом Сушице се кретао све 

до кањона Таре. Једна од фаза у сукцесији је био терминални басен Сушичког језера. У 

највећој фази ледник је био дебео преко 600 m. О томе сведоче бочне морене у Малој 

Црној Гори (Ограде) и Недајну (Ивовац).33      

 

 

 

     

                                                 
32 Петровић Д., Манојловић П., (2003): „Геомотфологија”, Београд 

33 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 
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5.1.2. Флувијални рељеф 

     

 Флувијални облици рељефа у зони Националног парка „Дурмитор”, као и шире 

околине, формирани су у ширем контексту стварања рељефа Панонског басена. 

Снажним флувијалним радом речних сливова Пиве и Таре створене су простране 

површи Пивска и Језерска (1 400 – 1 450 m) које су у каснијим фазама еволуције рељефа 

издељене на више посебних платоа: Недајско - Кнежевићки (1 450 m), Малоцрногорски 

(са два нивоа: виши – 1 600 m и нижи – 1 450 m) и др. Доминантни облици флувијалног 

рељефа су и долине, односно кањони. Територијом Националног парка обухваћени су 

делови кањона Таре (59 km), кањон Сушице и Драге на целој дужини, највиши делови 

кањонске долине Комарнице (Драгишнице), доњи делови кањонских долина Селачке и 

Вашковске реке. Дна ових кањонских долина у односу на највише делове Дурмитора 

нижи су за 1 800 m, а у односу на иницијални рељеф површи за 1 000 m. 34 

 

5.1.3. Крашки рељеф 

 

 На територији Националног парка су углавном заступљене карбонатне стене 

кречњаци и доломити.  Од површинских облика присутне су шкрапе, вртаче и увале, а 

од подземних јаме и пећине. За развој површинских облика погодовали су сви 

предуслови: подлога (чисти кречњаци), довољно воде (високе падавине) која учествује 

у карстификацији, појава вертикалних пукотина и канала итд. 35 .Због специфичних 

услова који владају у овим објектима (вечни мрак, редуковане температурне амплитуде, 

повећана влажност), они су осетљиви природни елементи који се лако могу нарушити, 

посредним или непосредним антропогеним дејством.  

 Спелеолошка истраживања, која су нарочито била активна средином деведесетих 

година, дала су неочекивано добре и вредне резултате. Међутим, и поред свих напора, 

сматра се да овај простор није још увек у потпуности истражен. Бројне су 

препознатљивости и особености овог простора:  

                                                 
34 Ристановић Б., Мркша М., (2007): „Туризам и заштита у Националном парку Дурмитор”, 

Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство  

35 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 
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1. Бројност спелеолошких објеката по јединици површине; 

2. Велика концентрација екстремно дубоких објеката и 

3. Велике потенцијалне (могуће) дубине. 

      На Вјетреним брдима, испод коте 2 231 m истражена је јама дубока 897 m са 

дужином канала од 4 528 m. Ово је најдубљи спелеолошки објекат у југоисточној Европи 

и један од тридесетак најдубљих у свету. Поред овог објекта истражена је јама у Малом 

ломном долу (Велика јама) дубока 605 m и дужине канала од 1870 m као и јамски систем 

у Северним обручинама са дубином од 460 m (типичан пример високопланинских 

понорских јама). 36 

 На самој граници парка јављају се два крашка поља – Битинско и Коњско, као и 

једна увала – Недајно. Битинско поље налази се код Косанице, дугачко је око 2 km, а 

широко 400 - 600 m. У пољу се налазе и два водотока који се завршавају у понорима. 

Недајска увала  формирана је у челенци некадашње притоке  Сушице.37 

 

5. 2. Климатске карактеристике 

 

 На климу Дурмитора значајан утицај има велика надморска висина и разуђеност 

рељефа. У основи, на висинама до 1 200 m преовлађује субпланинска клима, а изнад ове 

висинске границе типично алпска клима. Зиме су дуге и хладне, лета релативно кратка 

и свежа, а јесени су топлије од пролећа. У зимском делу године посебну погодност 

развоју туризма доприноси релативно честа појава температурних инверзија (појава када 

температура расте са порастом надморске висине). Она је последица честих тишина, што 

је изузетно повољан климатски показатељ за многе људске активности – посебно 

туристичке, када се хладан ваздух и магла спусте у ниже пределе и долине река, а 

сунчано време и топлији ваздух су у вишим планинским пределима.  

 

                                                 
36 Ристановић Б., Мркша М., (2007): „Туризам и заштита у Националном парку Дурмитор”, 

Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство  

37 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 



 

 

24 

 

Табела 1: Средње месечне и средње годишње температуре ваздуха (°С) за 

метеоролошку станицу Жабљак у периоду 1965-2004. године. 

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

-5,4 -3,7 -1,4 3,5 8,4 12,0 13,9 14,0 10,0 6,0 2,9 -1,4 4,9 

Извор: Ристановић Б., Мркша М., (2007): „Туризам и заштита у Националном парку 

Дурмитор”, Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство. 

 

 У табели 1. дати су подаци који показују годишњи ток кретања температурних 

прилика на Дурмитору. На основу ње, може се закључити да је најхладнији месец јануар 

са просечном температуроом око -5,4 ºС, док је најтоплији месец август са просечном 

температуром око 14,0ºС. 

 

Табела 2: Средње максималне (Тс max), средње минималне (Тс min), апсолутне 

максималне (Та max) и апсолутне минималне (Та min) температуре за метеоролошку 

станицу Жабљак у периоду 1965-2004. годинe 

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

Tc max 0,4 1,0 4,1 7,8 13,6 16,9 19,4 19,7 16,1 11,2 6,2 2,3 

Tsmin -8,5 -8,1 -5,1 -1,2 3,3 6,6 8,0 7,9 4,9 1,6 -2,2 -6,0 

Ta max 11,4 16,8 17,0 19,7 28,6 26,6 30,2 30,4 26,0 23,5 16,7 14,0 

Ta min -26,4 -26,2 -24,3 -11,2 -10,0 -11,9 0,6 0,1 -3,8 -10,3 -19,4 -20,6 

Извор: Ристановић Б., Мркша М., (2007): „Туризам и заштита у Националном парку 

Дурмитор”, Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство. 

 

У табели 2. приказане су средње максималне и средње минималне температуре 

по месецима, као и апсолутне највише и апсолутне најниже температуре по месецима. 

Средње максималне температуре су веће од 0°C за све месеце. Највећа вредност је у 

августу 19,4°C, а најнижа у јануару 1,0°C. Средња минимална температура је нижа од 
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0°C у пет месеци, а највећа вредност у јулу (8°C) је прилично мала. Апсолутне 

минималне температуре су врло ниске. Једино се током летњих месеци (јул и август) не 

јављају мразеви. Такође, у јуну температура се спустала и до -11,9°C, у септембру до -

3,8°C, а у јануару су биле најниже температуре и до -26,6°C (1985. године). 

 Ваздушна струјења - На територији Националног парка се због врло разуђеног 

орографског система и великог успона планинских маса јављају специфична струјања 

ваздуха. Анализом података уочавају се две интересантне чињенице: прво, тишине се 

јављају у скоро 50 % времена и друго јужни и северни ветрови су најчешћи. Тишине се 

најређе јављају од априла до јуна (у априлу 36 %). У августу и септембру тај проценат 

је највећи и износи 51 %. Велико учешће тишина је изузетно повољан климатски 

показатељ за многе људске активности, посебно туристичке. Имајући у виду руже 

ветрова за поједине месеце може се констатовати да су североисточне стране Дурмитора 

(простор Штуоца) најпогодније за градњу туристичких објеката. Томе, осим 

доминантног струјања ваздуха, доприносе и други чиниоци времена, посебно дужина 

осунчавања која је на том простору највећа. Јужни ветрови су углавном топли под чијим 

дејством долази до наглог топљења снежног покривача.  

 Падавине - Средња годишња вредност падавина на станици Жабљак је 1 462 mm, 

али са знатним одступањима током појединих година. Тако је најмања вредност од 629 

mm забележена 1953. године, а највећа 2 368 mm – 1 970. године. Зимска половина 

године (септембар – фебруар) је издашнија падавинама (849 mm) од летње (562 mm). У 

временском распореду падавине показују велику неравномерност, иначе специфичну за 

медитерански плувиометријски режим. Највеће су у новембру (203 mm) и децембру (176 

mm), а најмање у августу (80 mm) и јулу (79 mm). 38 Клима Дурмитора је различита у 

појединим његовим деловима. Језерска и Пивска површ добијају годишње око 1 500 mm 

падавина и то махом у виду снега.  

По висини снежног покривача и његовом трајању Дурмитор је међу првим 

планинама у Црној Гори. У највишим деловима планине први снег се јавља крајем 

септембра, а последњи почетком јуна. На површима први снег пада средином октобра и 

одржава се до почетка маја. Највиши делови Дурмитора су под снегом око 200 дана 

годишње, а површи 120 дана. Дебљина снежног покривача у највишим деловима је око 

                                                 
38 Ристановић Б., Мркша М., (2007): „Туризам и заштита у Националном парку Дурмитор”, 

Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 
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200 cm, а на површима 110 cm. Релативно касно отапање снега утиче на каснију појаву 

максималних водостаја на језерима која се хране снежницом са широких дурмиторских 

простанстава. Снег је од значаја и за термички режим језерске воде, јер снежница понире 

и као подземна вода доспева у нека језера. 39 

 Снежне падавине су присутне у укупној количини падавина у свим месецима, 

изузев у јулу и августу. Изражено у процентима, учешће износи, од јануара до децембра, 

95, 86, 65, 7, 1, 0, 0, 4, 21, 49 и 82 %.  

 

Tабела 3. Укупни снежни покривач 

Месец  Највише (m) Најниже (m) Просек (m) Стандарно 

одступање (m) 

I 210 9 89.8 56.3 

II 272 15 92.1 57.3 

III 238 8 75.5 52.3 

IV 116 0 43.0 30.3 

V 49 0 5.6 10.8 

VI 13 0 0.4 2.0 

VII 0 0 0.0 0.0 

VIII 0 0 0.0 0.0 

IX 16 0 0.6 3.0 

X 82 0 9.40.6 15.9 

XI 186 0 45.4 41.4 

XII 185 5 79.3 43.0 

Извор: Просторни план посебне намјене (2012) „Национални парк Дурмитор”, нацрт 

плана, Подгорица 

 

Средња годишња релативна влажност је 75-80%. У долини Таре је нешто нижа и 

износи 55-60%, а у планинском делу Националног парка „Дурмитор” је око 60-70%. 

                                                 
39  http://www.durmitor.rs/durmitor-vodicc/  
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Највећа измерена влажност је у вегетационом периоду (април - септембар) 75-80%, а у 

јануару и до 85%.40  

 Облачност и инсолација - Просечна годишња облачност износи шест десетина 

неба. Облачност је већа у зимским месецима (60-70%), док је у летњим месецима знатно 

мања (у августу је мања од половине). На инсолацију велики утицај има облачност. 

Вредност инсолације је 1 720-2 221 h/god.41 

 

5.3. Хидрографска обележја 

 

 Бројни хидрографски објекти на овој планини достижу висину од 2 523 m. То је 

последица географског положаја, климе, геолошког састава, тектонике, велике 

хоризонталне и вертикалне дисекције рељефа, биогеографских специфичности и 

савременог деловања човека. Хидрографски објекти на Дурмитору су различити по 

начину и времену постанка, димензијама, физичким и хемијским особинама, степену 

проучености, живог света и начину савременог искоришћавања. Најзначајнији 

хидрографски објекти Дурмитора су реке, језера и извори. За боље коришћење 

хидрографских објеката Дурмитора, неопходна су детаљна специјалистичка 

истраживања, израда катастера, утврђивање водног биланса и изналажење најбољих 

превентивних мера заштите од загађивања.42  

 За разлику од Пиве, на осталим мањим воденим токовима Дурмитора 

(Комарница, Буковица, Бистрица) нема значајних хидрографских објеката, те се исти 

одржавају у природном облику. Као делови Националног парка „Дурмитор” ове реке су 

законом заштићене те до поремећаја животне средине изградњом већих водопривредних 

објеката вероватно неће доћи, што не значи да се не могу користити за локалне потребе 

водоснабдевања, наводњавања, спортски риболов, туристичка кретања и слично. 

Водопривредних објеката нема ни на сталним ни на периодским токовима Дурмитора, 

                                                 
40 Национални парк Дурмитор – План управљања 2016-2020. Јавно предузеће „Национални 

паркови Црне Горе”. 

41 Минић М., (2006): „Развој туризма у заштићеном објекту природе Националном парку 

Дурмитор”, Дипломски рад, Природно-математички факултет, Ниш 

42 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 
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какви су Млински поток, Жабљачка река, Велки поток, Бијели поток, Грабовица, 

Мотички поток, Сушица и др. 43 

 

5.3.1. Реке 

 

 Сви водени токови Дурмитора се могу поделити на сталне и повремене. Водом 

богате реке су: Тара, Пива, Бистрица и Комарница, док мањи токови као што су: Сушица, 

Жабљачка река, Мотички поток, Велики поток, Бијели поток, Млински поток и други, 

пресушују у току лета. 

 Тара је један од најдужих и водом најбогатијих речних токова у Црној Гори. 

Постаје спајањем неколико слабих изворишних кракова на падинама планина Жијово и 

Комови у крају под називом Кучи, недалеко од границе према Албанији. Овај планински 

простор био је за време плеистоцена захваћен интензивном глацијацијом. На ово указују 

басени Букумирског и Риковачког језера, као и валовски изглед садашњих речних 

долина, посебно Веруше и Опаснице, два најзначајнија изворишна крака Таре, који се 

састају код Гранчића Хана на надморској висини од 1 095 m. Горњи део тока Таре је до 

Матевеша. Ту је Тара мала планинска река, над којом се поједини врхови дижу и до 2 

100 m. У средишњем и доњем делу тока, Тара тече поред и између планина Сињајевине, 

Бјеласице, Љубишње и Дурмитора. Прима већи број притока, међу којима се истичу: 

Свињача, Буковица, Језерштица, Бјелојевића река, Рудница, Вашковска река, Драга, 

Штитаричка река, Вуковића поток, Бистрица, Пчиња, Платница и Алушки поток. 

Између Међедаче и Бована, на дужини од 5 km, Тара је део Националног парка 

„Биоградска гора”, низводно од ушћа Бистрице до Нука Ноздрућа, на дужини од 80 km 

и припада Националном парку „Дурмитор”. 

 Река Тара је дугачка 150 km. Са Пивом се спаја код Шћепан Поља на надморској 

висини 433 m и гради Дрину, водом најбогатију притоку Саве. Укупан пад Таре је 662 

m, а просечан 4,4 %ₒ. Слив ове реке захвата површину од 1 900 km² и одликује се 

издуженошћу од југоистока на северозапад. Простран слив, велики пад корита, знатна 

                                                 
43 Станковић С., (1995): „Водопривредни потенцијали Националног парка Дурмитор”, зборник 

радова Географског факултета, свеска 45, Београд 
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количина падавина и наглашена вертикална дислокација рељефа, дају Тари одлике реке 

великог хидроенергетског потенцијала.44 

 Кањон Таре почиње од Бистрице, а завршава се код саставака са Пивом код 

Шћепан Поља. Дугачак је око 80 km, а у оквиру Националног парка је дугачак 59 km. 

Дубина му је различита што зависи од околних орографских прилика и стенског састава 

у који је усечен. Најплићи је код Левер Таре (850 m), а најдубљи на потезу између 

Штуоца и Обзира 1 300 m. Усечен је углавном у тријаским и јурским кречњацима. На 

неколико места ови кречњаци су просечени до основе и тада се у кањону јављају 

проширења. Таква проширења су код Добриловине, Ђурђевића Таре, Левер Таре и 

Тепаца. Долина има углавном динарски правац пружања, али има и одступања. У првом 

делу од Бистрице до ушћа Вашковске реке долина има меридијански правац, а потом је 

до ушћа Драге динарског правца. Иза тога је до доњих Тепаца правца исток - запад, а 

даље све до излаза из парка поново има динарски правац.45 

 Кањон Таре је једна од ретких оаза нетакнуте природе и резерват је за многе 

ендемичне врсте биљака и животиња због чега је 1977. године уписан у програм 

УНЕСКО-а „Човек и биосфера” као изузетна геоморфолошка и еколошка целина. 

Посебну  туристичку атракцију представља сплаварење Таром.46 

 

Слика 3. Кањон реке Таре 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.aksljeme.com/peti-durmitorski-treking/ 

                                                 
44 Станковић С., (1995): „Водопривредни потенцијали Националног парка Дурмитор”, зборник 

радова Географског факултета, свеска 45, Београд 

45 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 

46  http://www.durmitor.rs/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1977
http://www.aksljeme.com/peti-durmitorski-treking/


 

 

30 

 

Табела 4. Кањон реке Таре 

Дужина кањона 80  km (кроз НП 59 km) 

Висина кањона 850 m - 1 300 m 

Температура воде 7 - 8 ºС 

Површина слива 1 853 km².  

Дубина воде 1 333 m  

Просечни пад 4,5 m/km  

Правац пружања Северозапад - југоисток 

Извор:http://www.durmitor.rs/ 

 

 Река Пива се налази у  северозападном делу Црне Горе где извире из врела 

Сињац на планини Голији, близу манастира Пиве. Долина реке Пиве позната је као 

Пивска жупа. 

 Кањон Пиве је један од неколико кањона који окружују Дурмитор (кањон Пиве, 

кањон Таре, кањон Комарнице, кањон Драге и кањон Сушице). На изглед кањона Пиве 

великим делом утицао је човек. Ипак, ово умногоме не нарушава суштину и лепоту реке 

и кањона. Изградњом хидроелектране (1975. године) и бране Мратиње створено је 

вештачко Пивско језеро. 

 Пива је једна од најлепших река у Црној Гори. Пива тече кроз западни део земље 

проналазећи свој пут кроз високе планине. Између њих река Пива усадила је веома 

импресиван кањон који је више од 1000 m дубок. Пива чини западну границу ширег 

Националног парка „Дурмитор” који обухвата Пивску планину на источној страни реке. 

Пива узима воду из реке Комарнице на југу, која је једна од најлепших река Дурмитора. 

На западној страни реке примећују се врхови планина Голија (1 942 m), Биоч (2 397 m) 

и Маглић (2 388 m). Од свог извора Сињац, Пива тече 33 km ка северу до Шћепан Поља, 

где се њене воде срећу са Таром. На том јединственом и прелепом месту реке Пива и 

Тара формирају Дрину.47 

                                                 
47  http://www.durmitor.rs/6-kanjon-pive/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Голија_(Црна_Гора)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Манастир_Пива
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 У периоду од 1967. до 1975. године, висока брана од 220 m напревљена је 10 km 

узводно од Шћепан Поља. Тако је настало Пивско језеро дубоко 180 m. Језеро се 

простире чак у делу кањона Комарнице. У језеру је акумулирано 850 милиона km³  воде, 

која омогућује инсталирану снагу хидроелектране од 360 MW и годишњу производњу 

електричне енергије од 860 милиона kwh.48   

 Слив Пива заузима површину од 1.270 km² и припада црноморском сливу. Река 

Пива није пловна. 

 

 Комарница настаје од више крашких извора са једног дела Дурмитора. 

Најпознатије је врело Сопот, на крашкој ували Добри до. Комарница је типична 

планинска река, дужине 48 km. 

 На дужини од 30 km је изградила кањонску долину, дубоку на појединим местима 

и до 700 m. Прави раритет представља непроходни део кањона, тзв. кањон Невидио, 

дужине 5 km и ширине само 2-5 m. 

 За време високих водостаја вода из реке Грабовице се прелива у Комарницу 

надомак кањона Невидио. Ту у долини Комарнице наилази се на слапове, изворе и 

водопаде. Најатрактивнији и туристички највреднији је водопад Скакавац. Вода пада са 

30 m у Комарницу, што представља ретку туристичку атракцију. 

  У току глацијације низ ову реку се спуштао велики ледник, до Пошћeна, где је 

образован терминални басен. У њему су заостала Пошћенска језера. За Комарницу је 

везан још један куриозитет - подземна бифуркација вода Црног језера.  49 

 Кањон Невидио налази се у непосредној близини магистралног пута Жабљак -

Шавник. Локално становништво га често назива и Невиђбог, јер се Комарница одједном 

губи и постаје невидљива људском оку. Околина улаза је једна од најлепших у 

дурмиторском крају.50 Познат је по изузетно неприступачном терену због чега је дуго 

био неистражен. Дужина Невидеа је око 1.700 m и налази се на висини од око 935 m. 

Дубина кањона је и до 400 m, а ширина у неким деловима је свега 25 cm. Улаз у кањон 

                                                 
48 Станковић С., (1978): „Заштита човјекове средине у Црној Гори”, књига 2, Титоград 

49 Минић М., (2006): „Развој туризма у заштићеном објекту природе Националном парку 

Дурмитор”, Дипломски рад, Природно-математички факултет, Ниш 

50 http://www.tifran.org/kanjon-nevidio/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Црно_море
http://ww/
http://ww/
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је на надморској висини од 935 m. Кроз цео кањон срећу се брзаци, водопади, букови, 

слапови и неприступачне стене. Најизразитији део је такозвана „Капија камиказа”, 

дужине 80 m и ширине око 25 cm нa неким местима. Излаз из кањона је на 810 m, у 

јужном делу, на око 2,5 km узводно од ушћа реке Придворице. Лепоту овог краја   чини 

село Пошћење са два ледничка језера и периодични водопад Скакавац који са 

седемдесетак метара високе стене расипа воду Грабовице која се улива у Комарницу.  

Дубина кањона је око 450 m. 

 Литице кањона надвијају се над реком Комарницом и тако заклањују продор 

сунчевих зрака и светлости у долину. Због тога је кањон највећим делом своје дужине у 

сталној сенци. Ту влада специфична микроклима са температурама од 4° до 6° С. Такви 

услови узроковали су развоју јединствене флоре, па су бројне биљне врсте ендемичне и 

карактеристичне само за тај простор .51    

         

Слика 4. Кањон Невидио 

извор: https://durmitor.wordpress.com/kanjon-nevidio/ 

                                                 
51  https://sr.wikipedia.org/sr/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Бук
https://sr.wikipedia.org/wiki/Стене
https://sr.wikipedia.org/wiki/Придворица
https://sr.wikipedia.org/wiki/Микроклима
https://sr.wikipedia.org/wiki/Температура
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Табела 5. Кањон Невидио 

Дужина кањона 3.400 m  

Висина кањона 350-400 m 

Надморска висина 1.050 m н.в. 

Ширина кањона највећа: 150 m 

 најмања: 1-0,5 m  

просечна: 10 m 

Температура воде 5-10°C 

Пружање кањона Североисток - југозапад 

Влажност стална 70-100 %  

Провидност 0-20 m  

Брзина воде 20-100 m/s 

 просечна:20 m/s 

Дубина воде максимална: 25 m  

минимална: 0,5 m  

Висина водопада 10-30 m  

Временски оптимални термини обиласка V - IX месец у години 

Први пролазак кроз кањон 27. VIII 1965. године, планинари 

ПСД,,Јаворак“ Никшић  

Извор: Просторни план посебне намјене (2012) „Национални парк Дурмитор” нацрт 

плана, Подгорица 

 

 Река Сушица, је као што јој и само име каже, нестална и једним делом свог тока 

је понорница. До свог ушћа у Тару неколико пута понире и губи се у подземљу. Кажу да 

је Сушица некада имала сталан ток, а да је почела да понире у једном моменту када су 

наишле неке велике поплаве које су пробиле у поноре.  

 Кањон Сушица налази се на западним обронцима планине Дурмитор. Сам кањон 

је дуг 14 km. Сушица извире на око 1300 m надморске висине, а улива се у Тару на 512 
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m надморске висине. Кањон се налази у оквиру Националног парка „Дурмитор” те је 

заштићен многим регулативама које су допринеле очувању његове лепоте.  

 На дну кањона налази се интересантна појава - нестварно Сушичко језеро које је 

такође периодичног карактера. У доба високог водостаја, када се топе снегови са 

околних планина, језеро је напуњено водом, а касније, лети, пресуши и претвара се у 

долину, ливаду са најфинијом енглеском травом. Интересантан је поглед на језеро из 

„птичије” перспективе, тј. са литице кањона. Благи ветар наизменичног правца таласа 

траву којом је прекривено дно тако да мења боју. Када дуне у једну страну боја траве је 

јако зелена, а када дуне на другу страну боја прелази у смарагдно зелену. 

 На самом ободу кањона налазе се два сеоска насеља (Мала) Црна Гора и Недајно. 

Што се тиче већих градова, удаљена је од Подгорице око 85 km. 52 

 

5.3.2. Језера 

 

 На Дурмитору, на једној од најпознатијих планина, налази се 17 већих и мањих 

језера са укупном површином од 1,25 km². Дурмиторска језера леже на различитим 

висинама између 1 410 и 2 016 m. Највише их има на површи Језера (Дробњачка површ), 

која је по њима добила име. Раније их је било више, али су услед понирања језерске воде 

кроз кречњачку подину ишчезла. 53 

 Језера Националног парка су елемент његове препознатљивости. Сва језера имају 

бактериолошки и хемијски чисту воду. Сиромашна су органском материјом и имају 

уједначен водни биланс. 

По месту постанка језера су подељена на: 

 цирковска; 

 међуморенска; 

 валовска. 

                                                 
52  http://www.durmitor.rs/ 

53  Марковић Ј., (1967): „Географске области Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије”, Београд  
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 У групу цирковских језера спадају: Велико и Мало Шкрчко језеро, Зелени вир и 

Јаблан језеро. 

 Међуморенска језера су порибљена, што је довело до уништавања или 

угрожавања ендемичних врста фауне у њима, а то су: Вражје и Рибље. Ова језера не 

припадају Националниом парку. 

 У валовита језера спадају: Модро, Срабље, Валовито, Црно језеро, Барно, 

Сушичко и Змијиње. 

 Стеван Станковић, један од најбољих познавалаца језера Црне Горе, поделио је 

дурмиторска језера у две групе. Прву групу чине 11 објеката за које је проценио да имају 

статус језера, док је у другу групу убраја осталих 7 за које тврди да су баре, мочваре и 

локве.54 

 Анализирајући постанак и одржање језера на Дурмитору, Јован Цвијић истиче 

посебан значај постојања жућкастих пешчара. Они су оголићени ерозијом (око Рибљег 

и Вражјег језера) и тектоником (око Црног и Змијињег језера) и омогућују одржавање 

воде на терену који је највећим делом изграђен од кречњака, познатог по макро 

водопропустљивости.55 

 Посматрано у целини, сва језера Дурмитора имају хемијски и бактериолошки 

чисту воду. Одликују се нормалном термичком стратификацијом воде за време лета и 

инверсном за време зиме, када су покривене ледом. Сиромашна су органском материјом 

и имају неуједначен водни биланс. Низом хидрографских специфичности естетским и 

куриозитетним појавама, покушајима порибљавања и захвата воде одликује се Црно 

језеро, један од симбола Дурмитора, коме су се посвећивали посебни научни скупови, 

студије и елаборати. 56 

 Црно језеро је после Таре најзначајнији водени објекат у пaрку, јединствен по 

многим особинама, те самим тим заслужује посебну пажњу. Смештено је на планини 

Дурмитор, на висини 1413 m надморске висине. Налази се 3 km од града Жабљака. Чине 

                                                 
54 Минић М., (2006): „Развој туризма у заштићеном објекту природе Националном парку 

Дурмитор”, Дипломски рад, Природно-математички факултет, Ниш 

55 Станковић С., (1985): „Цвијићева проучавања језера Дурмитора”, зборник радова 

   са научног скупа „Јован Цвијић и Дурмитор”, Београд 

56 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Дурмитор
https://sr.wikipedia.org/wiki/Жабљак
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га два језера, Велико и Мало језеро, која су међусобно повезана у јединствену 

хидрографску целину. Површина језера износи 5,5  km², са просечном дубином од 16,8 

m.57 

    Велико језеро има површину при максималном водостају 338 450 m², а запремину 4 

146 227 m³, највећу дубину од 24,5 m, максималну дужину од 855 m и максималну 

ширину од 615 m. 

   Мало језеро има површину при максималном водостају 177 750 m², а запремину 4 550 

499 m³, највећу дубину од 49,1 m, максималну дужину од 605 m и максималну ширину 

од око 400 m. 

 Површина Црног језера, као целине је 516 200 m², а запремине воде 8 716 726 

m³.58 

 По постанку је полигенетско. Настало је у плеистоцену деловањем ледника у 

раније створеној вртачи (Мало језеро) и пространој ували (Велико језеро) формиране 

крашком ерозијом. Воду добија од јаког врела Челина, више мањих врела по дну језера 

и највише од Млинског потока, који извире испод Змији 

њег језера. Остали потоци немају име, пошто се појављују периодично, када се топи снег 

са Дурмитора. Ниво језера се годишње мења до 5 m. 59 

 Црно језеро у пролеће има позитиван водни биланс, те површински отиче до 

понора код Жабљака. Велика количина воде коју гутају понори неискоришћена одлази 

у Тару, крећући се системом подземних канала и пукотина у кречњачкој маси. Током 

лета водни биланс језера је негативан. Оно тада губи воду у понорима на дну Малог 

језера. Ова вода, такође неискоришћена, одлази у Комарницу, а због ниског водостаја 

језеро губи део привлачности. Пукотине у кречњачкој маси дна Малог језера које током 

лета функционишу као понори, у пролеће постају сублакустријски извори и по 

механизму рада одговарају еставелама у периодски плављеним крашким пољима. 

                                                 
57 Кићовић Д., Јакшић П., Кићовић Д., (2012): „Основе заштите и унапређења животне     

средине”, Косовска Митровица и Београд 

58 Станковић С., (1985): „Цвијићева проучавања језера Дурмитора”, зборник радова са научног 

скупа „Јован Цвијић и Дурмитор”, Београд 

59  https://sh.wikipedia.org/wiki/Crno_jezero  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Crno_jezero
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Очување високих водостаја Црног језера  за време летњих месеци, односно годишње и  

вишегодишње уједначавање водног биланса, основни је проблем санације језера.60 

 Температура воде Црног језера је релативно ниска. Зависи од температуре 

ваздуха, језерских притока и падавина. Максималне температуре језерске воде су крајем 

јула, јер су тада највише температуре ваздуха, а најмања запремина језера. Ипак, и тада 

врло ретко се вода загреје до 18 °С. 

 Провидност језерске воде је велика. Током сунчаних летњих дана у Великом 

језеру износи 9 m, а у Малом 12 m. Провидност је највећа у централном делу језера, 

изнад највећих дубина и стрмих кречњачких одсека.61  

 Црно језеро представља знак препознавања дурмиторског краја. Оно је највеће и 

најпознатије од 18 ледничких језера на планини. 

 

Табела 6. Температура воде Црног језера од 2010-2015. године 

 T воде (С°) Т ваздуха (С°) 

2015. 8.2 - 20.2  1.0 - 19.7  

2014. 12.4 - 17.9  7.5 - 17.0  

2013. 12.2 - 18.0  12.0 - 19.0  

2012. 15.0 – 20.4  8.2 – 26.0  

2011. 13.1 - 20.1  3.0 - 18.0  

2010. 9.5 - 20.2  15.0 - 30.8  

Извор: http://www.meteo.co.me/ 

 

 

                                                 
60 Станковић С., (1978): „Заштита човјекове средине у Црној Гори”, књига 2, Титоград 

61  Родић Д., Павловић М., (1994): „Географија Југославије 1”, Београд 

http://www.meteo.co.me/
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Слика 5. Црно језеро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 извор:http://www.putokaz.me/u-crnoj-gori/701-durmitor-gorske-oci 

 

 Змијиње језеро се налази управо на месту где је алишнички ледник, примавши 

ледену притоку са Јаблан баре (цирк Малог језера) почео скретати ка југу, у правцу 

простора Црног језера. Језерски басен је на додиру  једрих кречњака, верфенских 

пешчара и еруптива, на  надморској висини 1 495 m. Дужина му је 230 m, максимална 

ширина 120 m, дужина обалске линије 560 m, површина 16 740 m², највећа дубина  7,7 

m. На западном крају језера притичу воде из извора Студенац удаљеног неколико 

метара, а на североисточном крају је понор у нивоу летње површине језера.62 

 Од језера која леже у цирковима, највећа су Велико и Мало Шкрчко језеро. 

Шкрчка језера лежу на великом цирку Шкрке, чије залеђе представљају познати 

кречњачки Шарени пасови, високи 2 366 m. Велико Шкрчко језеро (или Зелено језеро) 

лежи на 1 717 m, дугачко је 700 m, широко 80 - 270 m и дубоко 3 m. Мало Шкрчко језеро 

                                                 
62 Национални парк Дурмитор, планинарски водич 

http://www.putokaz.me/u-crnoj-gori/701-durmitor-gorske-oci
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лежи под одсецима Пруташа. Ова два језера одвојена су дугачким бедемом морена. 

Велико Шкрчко језеро је најбистрије дурмиторско језеро.63 

 Далеко од саобраћајница и насеља, Шкрчка језера су све до данас остала готово 

нетакнута људском руком. За потребе љубитеља природе, поред језера подигнут је 

планинарски дом. Због лошег газдовања, он је само после неколико година претворен у 

обор за стоку коју чобани за време лета напасају у околини. Велико језеро је више пута 

порибљавано те је привлачно за спортске риболовце. Заштита језера мора обухватати 

детаљно проучавање водног биланса, јер језеро губи све већу количину воде понирањем 

и постаје све мање. Шкрчка језера погодују летњем боравку, алпинизму, развоју 

спортског риболова и различитим научним истраживањима.  

 

Слика 6. Шкрчка језера 

Извор:http://www.summitpost.org/skrcka-jezera-skrka-lakes/120496 

 

  

                                                 
63 Марковић Ј., (1967): „Географске области Социјалистичке Федеративне Републике          

Југославије”, Београд 

http://www.summitpost.org/skrcka-jezera-skrka-lakes/120496
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Мало језеро је један од најлепших хидрографских објеката на Дурмитору. Налази 

се на надморској висини 1 788 m. Настало је акумулацијом воде у цирку. Дугачко је 255 

m, широко 105 m, дужина обалске линије је 730 m. Захвата   површину од 17 470 m² и 

садржи 52 828 m³ воде. Басен овог језера издубљен је на додиру кречњака и еруптивних 

стена. У приобалном делу, у подножју Црвене греде, неколико извора напајају језеро 

водом до половине лета. Видљивих понора нема, али је амплитуда доста висока, 1,5 m. 

У околини језера су пространи пашњаци и четинарске шуме.  

 Пошћенско језеро налази се у најнижем делу Пошћенског валова, у ледничком 

ерозијом издубљеном басену, на подлози верфенских пешчара издигнутих на линији 

дислокације, изнад млађих кречњака језерске површи. Дугачко је 215 m, а широко 155 

m, највеће дубине 3,6 m, површине 15 300 m². У прошлости је било пространије него 

данас. На ово указује део језерског басена који је данас под водом само за време високих 

водостаја. Смештено у најнижем делу валова Пошћенска долина, захваћено је 

хидрофилном вегетацијом. Муљевито дно и мала количина воде погодују развоју 

вегетације и она све више осваја језеро. За очување језера неопходно је изградити брану 

на излазу језерске отоке. Топографски услови за то су веома повољни јер је језерска 

отока (поток Стријежевица) усекла 15 m дубоку и 10 m широку долину. Изградњом 

бране спречило би се неконтролисано отицање воде и према потреби одржавао жељени 

водостај. Више од једне трећине површине језера обрасло је барским биљкама. Три 

извора напајају Језеро водом, а периодсом отоком Стријежевицом вода истиче из језера. 

 Модро језеро смештено је у Пошћенској долини под Ранисавом, на надморској 

висини 1625 m, издубљено је у сивим и светложутим лапорцима, док је јужна страна, у 

подножју Ранисаве, изграђена од компактних кречњака. Дужина језера је 230 m, највећа 

ширина 75 m, дубина 3,3 m. Југоисточни део има облик круга пречника 80 m, а западни 

изглед залива дугачког 130 m, широког до 20 m. Неколико извора и снежници који се до 

касног лета отапају над јужном обалом, напајају језеро водом. На северној страни језеро 

отиче преко ниског стеновитог прага.  
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Слика 7. Модро језеро 

Извор:http://www.panoramio.com/ 

 

 Срабље језеро је пар стотина метара далеко од Модрог језера, такође под 

сипарима Ранисаве и налази се у плитком басену засутом урнисима. Издуженог и 

повијеног је облика, дужине 80 m, ширине 30 m, дубине 1,5 m. 

 Сува локва, без обзира на име, представља периодично језеро у Пошћенској 

долини, између Модрог и Пошћенског језера, на надморској висини од 1 600 m, скоро 

попречно издубљеног, 2,5 m дубоког, 400 m дугог и до 100 m широког басена. У пролеће 

и у јесен испуни се водом која почетком лета усахне, без видљивих понора. 

  Валовито језеро представља преиздубљени део валова у југозападном делу 

Дурмитора. Највише у Пошћенској долини, лежи на 1 695 m надморске висине, испод 

пута Жабљак - Трса, усред кречњачких блокова. И поред малих димензија стални је 

хидрографски објекат. Дугачко је 225 m, широко 85 m, површине 11 600 m², дубине 3,5 

m и запремине 11 600 m³. Плитко дно захваћено је вегетацијом и она се шири ка 

централном делу. Налази се у одмаклој фази еволуције и све више личи на локву, каквих 

на планинама Црне Горе има све више. 64  

                                                 
64 Станковић С., (1978): „Заштита човјекове средине у Црној Гори”, књига 2, Титоград  

http://www.panoramio.com/
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 Вражје језеро, налази се на деветом километру када се крене од Жабљака према 

Никшићу.  Смештено је на Језерско – Дробњачкој површи, недалеко од караванског пута 

који је у прошлости спајао Оногост - Никшић са Таслиџом – Пљевљима.65 Надморска 

висина Вражјег језера износи 1 411 m. Акумулацију и задржавање воде у међуморенском 

удубљењу омогућила је партија пешчара, која се налази испод кречњака, а у којој је 

оголићена горња површина издани. Дугачко је 635 m, широко 295 m, дубоко 10.6 m и 

садржи у свом басену више од 470 000 m³ воде.66 

 Рибље језеро, веома слично Вражјем, лако је приступачно јер се налази поред 

пута Шавник - Ђурђевића Тара. Лежи на 1 409 m надморске висине. Дугачко је 340 m, 

широко 220 m, површина износи 42 400 m², а запремина 85 280 m³. Језерски басен има 

облик плитке увале, са максималном дубином од 5,5 m. Приобални део језера је плитак 

и под бујном вегетацијом.67 Име је добило по наводном богатству рибом и то нарочито 

великим примерцима. По народним причама, италијански карабињери, чија се команда 

налазила у Жабљаку, једном приликом су уловили два примерка пастрмке поточаре, који 

су били толико велики, да су се пружали од једног до другог краја цесте.68 

 Сушичко језеро лежи на 1 140 m надморске висине у горњем делу Сушичке 

долине - валова. Настало је у терминалном басену ледника, међу чеоним и бочним 

моренама. Због крашке ерозије тла и танког слоја флишног муља, вода се у басену не 

може дуго одржати. Дно се исуши већ почетком јуна, тако да по њему расте трава и у 

јулу се коси. Дужина басена је 350 m, ширина 200 m, дубина 4 m, површина 80 000 m². 

 Зелени вир налази се на висини од 2 030 m, у вишем делу цирка Млијечни до, у 

подножју Лучиног врха у Зубаца. Кружног је облика, пречника 40 m, дубине 2,5 m и 

никад не пресушује. 

 Вир у Локвицама се налази у истоименој долини, у близини стазе за Боботов 

кук. Лежи на висини од 1 780 m и засут је сипарима са северне стране. Кружног је облика, 

                                                 
65 https://durmitor.wordpress.com 

66 Станковић С., (1985): „Цвијићева проучавања језера Дурмитора”, зборник радова са    научног 

скупа „Јован Цвијић и Дурмитор”, Београд 

67 Станковић С., (1978): „Заштита човјекове средине у Црној Гори”, књига 2, Титоград  

68 https://durmitor.wordpress.com/ncionalni-park/jezera/ 
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пречника 80 m, дубине 4 m (само у једном крају, где је вир), а просечне дубине 1 m. 

Половином лета, сем вира, језеро пресуши. 

 Барно језеро лежи на надморској висини од 1 470 m, у средини пространог 

тресетишта окруженог са свих страна четинарским шумама, на моренском материјалу 

између ниске греде Питомина и тераса Босаче. Дугачко је 400 m, широко 200 m, обилно 

обрасло вегетацијом. Воду добија од подземних извора, а отиче отоком која после тока 

од 1 km понире у Пољани. 

 Кречњачка грађа условила је да су у високом делу Дурмитора стални извори 

ретки и уз то махом слабашни. То донекле, до средине, а у неким деловима и до краја 

лета, надокнађује сочница од многобројних снежаника која се на погодним местима 

цирком слива са ивица у пукотине снежаника или образује поточиће, обично кратког 

тока.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69  Национални парк Дурмитор, планинарски водич 
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Табела 7. Језера у Националном парку „Дурмитор” 

Назив језера Надморска 

висина (m) 

Површина (m²) Највећа дубина 

(m) 

Локација 

 

Црно 1 422 516 200 49 2,5 km од 

Жабљака 

Змијиње 1 520 42 400 7,1 У изворишном 

делу Млинског 

потока 

Јаблан 1 791 17 470 8,5 Испод Црвене 

греде 

Барно 1 489 80 000 1,9 Испод Босаче и 

Питомина 

Велико Шкрчко 1 686 56 800 17,2 Прилаз преко 

Пријеспе 

Мало Шкрчко 1 711 10 800 15,2 У Шкрци 

Сушичко 1 140 80 000 5 У кањону 

Сушице 

Валовито 1 685 10 540 3,5 Испод Стожине 

Срабље 1 623 / 1,5 Испод Стожине 

Модро 1 609 7 300 3,3 Испод Стожине 

Пошћенско 1 487 15 300 3,6 На Пошћенском 

катуну 

Забојско 1 477 27 600 18,8 У цирку, у 

североисточном 

делу Сињајевине 

Извор: Минић М., (2006): „Развој туризма у заштићеном објекту природе Националном парку 

Дурмитор”, Дипломски рад, Природно-математички факултет, Ниш 
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5.3.3. Извори и врела 

 

 Извори и врела могу бити стални, периодски и повремени и од великог су значаја 

за савремени живот на планини. Раније док је становништво на планини зависило од 

пољопривреде, чини се да је више и боље водило рачуна о њима него данас. 

 Без обзира на велику количину падавина, на Дурмитору нема водом богатих 

издани, што је последица геолошког састава и тектонског склопа терена. На кречњачким 

пространствима Дурмитора, подземна вода која храни изворе и врела, налази се у 

сложеним системима пукотина и канала чије правце пружања, дубину продирања, 

димензије, међусобне односе и водне капацитете није могуће утврдити. Систем канала 

је од највиших делова планине до испод дна кањонских долина Таре и Комарнице. За 

разлику од тога, у моренском материјалу на Језерској површи, јавља се плитка, водом 

сиромашна и загађивању лако подложна фреатска издан, која храни водом слабе изворе. 

 Извори и врела Дурмитора имају низ међусобних сличности. У такве убрајамо 

хладну и чисту воду, променљивост издашности, повећану карбонатну тврдоћу, 

неутрално или слабо базну реакцију, низак степен искоришћености. Већина извора и 

врела јавља се на контакту кречњака и вододржљивих стена и стрмих стеновитих одсека. 

Нека су тектонски предиспонирана, процесом спуштања подземних токова у красу и 

сама леже на мањој надморској висини у односу на првобитну.  Дренирају знатна 

пространства централног дела Дурмитора и његове површи, Језерску и Пивску. Везе 

неких врела са понорима, бојењем су потврђене, те се у извесној мери уобличује слика 

кружења воде на Дурмитору.70 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд  
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Табела 8. НП Дурмитор - већа карстна врела и извори   

Назив врела Издашност (l/sec) Локација  

Врело код манастира Св. Ђорђа - У горњој Добриловини на левој 

обали Таре 

Врело Орбуџак (Чесма) Око 500 l/sec (летњи период) На левој обали Таре испод 

Селишта 

Бијело врело - 500 m низводно од Ћорбуџака, 

уз десну обалу  Таре 

Бјеловац, сифонско врело у 

нивоу корита Таре (десна 

обала) 

Минимална издашност 500 l/sec Између ушћа Вашковске реке и 

Орашца 

Врело Љутица Издашност преко 1000 l/sec 

(летњи период) 

Налази се 2 km узводно од 

моста на Ђурђевића Тари 

Врела испод Левер Таре на 

десној страни кањона 

- - 

Мушова врела (врела у облику 

водопада) 

Минимална издашност-

неколико стотина литара у 

секунди 

На десној обали Таре испод 

Левер Таре 

Бијела врела Минимална издашност од 100-

1000 l/sec 

На десној обали Таре, око 1,5 

km низводно од Мушових врела 

Извор Кућишта (вероватно 

пиратеријом преузео већи део 

вода реке Драге) 

Извор са преко 1000 l/sec  Налази се у близини врела 

Турска глава 

Врело Ограђенички млини - На десној обали Таре између 

Радован Луке и Тепаца 

Лизавичко врело (Сува врела, 

Бијела врела) 

- На левој обали Таре, његове 

воде се каскадно спуштају у 

Тару 

Калуђеровача Преко 1000 l/sec Низводно од Тепаца 

Баиловића сиге Више стотина лилтара у 

секунди 

На левој обали Таре 1,5 km 

низводно од Калуђероваче 

Ноздрућ врело чије воде са 

висине од 10 m падају право у 

Тару 

Лети je већа од 100 l/sec На левој обали, дренира терен 

око Никовића 

Врело Рављак Преко 500 l/sec Село Бистрици, на улазу у 

кањон Таре 

Поред ових врела и извора у кањону Таре, због своје издашности и положаја значајна су врела и 

извори на осталом простору НП ,,Дурмитор“ и у заштитној зони 

Челина, простире се у зони 

ширине 150 m, а висине 25 m 

изнад површине Црног језера, 

при чему су најнижи делови 

Челине испод језерске 

површине 

- Систем повремених врела 

испод Међеда, а изнад Малог 

Црног језера 

Извор: Просторни план посебне намјене (2012) „Национални парк Дурмитор”, нацрт 

плана, Подгорица 
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5.3.4. Понори 

 

 На простору Пивске планине, масива Дурмитора и Дробњачке површи и масиву 

Сињајевине, бројни су понори са повременим и сталним понирањем воде. Такорећи све 

вртаче, а оне су бројне, у предметним теренима се завршавају понорима са повременим 

понирањем воде. Преко тих понора као и оних са сталним понирањем воде, прехрањују 

се простране и водом богате разбијене карстне издани, формиране карбонатним 

стенским масама између ерозионих басена Таре, Пиве и Комарнице. 

 Свакако од посебног су значаја понори глечерских језера, међу којима су 

најкарактеристичнији понори Малог ока - Црног језера. Бојењем понирућих вода на 

овом локалитету, доказана је веза са Дубровским врелима у кањону Комарнце. Утврђена 

хидролошка веза указала је не само на дуг пут подземних вода од Црног језера до кањона 

Комарнице (око 19 km уз висинску разлику од 720 m и фиктивну брзину од 0,027 m/s), 

већ и на хидролошку функцију Дурмиторског флиша који делом изграђује терене 

југозападних масива Дурмитора. Слојеви флиша у тим теренима су или бројни за 

подземне воде или пак представљају повлатну баријеру или је и једно и друго случај. 

 Преливене воде Црног језера, који отичу потоком Појиште, према североистоку 

пониру у близини Жабљака. Обележавањем понирућих вода на овом локалитету 

доказана је веза са карстним извориштем Бијела Врела у кањону реке Таре. 

 Бијела Врела се налазе са десне стране водотока Таре и избијају увек изнад нивоа 

вода реке. Обојене воде од Жабљачких понора циркулишу подземљем, једним делом и 

испод корита реке Таре. Ово бојење је указало да на потезу од Црног језера до Бијелих 

Врела, у подземљу на извесном потезу, налазе се воде развијене карстне издани испод 

повлатне баријере. 

 Бојењем понора у Барама Марића такође је доказана веза са Бијелим Врелима у 

кањону реке Таре. Обојене вода је од 26.08.1969. године, 10 h и 30 min до 11.09.1969. 

године у 10 h прешла пут од 9 700 m, при висинској разлици од 815 m, просечном 

брзином од 0,70 cm/s. Ова бојења указала су поред речног још и на укрштање, 

површинских са подземним токовима. 
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5.4. Педолошке карактеристике 

 

Земљиште је танак површински слој литосфере Земље настао дуготрајним 

узајамним деловањем матичне стене (геолошке подлоге), климе (макро, мезо и 

микроклиме) и живих бића (пре свега биљака, микроорганизама и гљива). Земљиште, 

вода и ваздух су елементарне компоненте животне средине, недељиво повезане са 

настањеним организмима. Имајући у виду дуготрајне процесе настанка и развоја, убраја 

се у условно обновљиве ресурсе. 71 

Највећи део Националног парка „Дурмитор” чини лесивирано смеђе земљиште и 

хумусно кисело смеђе земљиште. Нешто мање је смеђих подзоластих земљишта, а још 

мање смеђих земљишта. Идући ка планинским врховима, смеђа лесивирана и хумусна 

смеђа земљишта, замењују кречњачке црнице или рендзине. На мањим површинама се 

констатује присуство црвеница, алувијалних земљишта и тресета. За ове просторе 

неизбежна су скелетна земљишта. Настајање, образовање и еволуција земљишта 

Националног парка уско су повезане са условима (факторима) средине. Доминантни 

педогенетски фактори су: клима, матични супстрат, живи организми, рељеф и време. 

Такође се не могу занемарити човекове активности које су у директној вези са 

земљиштем и ендогени (дубински) фактори педогенезе.72 

 

5.4.1. Флора 

 

Национални парк Дурмитор одликује богатство флоре која је од великог научног 

значаја. Процењује се да на овом простору расте више од 1 500 биљних врста и подврста, 

а то представља 40-45% укупне флоре Црне Горе.  

 Дурмитор је регионална целина која разноврсност биљног и животињског света 

дугује додиру два велика географска региона: медитеранског и евросибирског. Неке од 

њих воде порекло из далеке геолошке прошлости, те се на падинама овог планинског 

                                                 
71 http://www.sepa.gov.rs/ 

72 Национални парк Дурмитор – План управљања 2016-2020. Јавно предузеће     „Национални 

паркови Црне Горе”. 
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масива могу наћи врсте, које су карактеристичне за далеки Артик. У кањонима Пиве и 

Таре, сачуване су поједине врсте терцијарне флоре и Леденог доба, а тресетишта на 

дурмиторским језерима представљају енклаве, карактеристичне за сибирске тајге. 

 У вишим пределима, најраспрострањенији су четинари: смрча, јела и бор, а од 

листопадног дрвећа:  бреза, буква, јасика и јавор. У нижим пределима расте још и јасен, 

храст, липа, клен, дрен и друго. Ретке врсте су: муника, тиса, калика, бор кривуљ и 

планинска клека. 

 Врло занимљива и интересантна појава су такозване „инверзије шума”, јер се на 

више места изнад нивоа четинара јавља покривач листопадног растиња букве. Бројност 

и разноврсност биљака на ливадама и у стенама Дурмитора је још увек неутврђен, али 

су многе врсте заштићене због изузетног научног значаја.73         

 

Црногорски ендеми у флори Дурмитора 

 

 Verbascum durmitoreum Rohl                                                       -дурмиторска дивизма,                                  

 Viola nicolai Pant                                                                           -Николина љубичица, 

 Edraianthus vlisicii Čarnj.& Soška                                            -Глишићев звонац, 

 Daphne malyana Blečić                                                               -Маљев јеремичак, 

 Valerian braunii                                                           -blanqetii  Лакушић, 

 Braun                                                                               -Бланкеов одољен, 

 Proteodrainthus tare Lakušić                         -тарски   звонац. 

 

 

                                                 
73  https://durmitor.wordpress.com/ekologija/flora-i-fauna/       
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Слика 8. Николина љубичица                                         Слика 9. Црногорски   звончић                                                                

Извор:https://durmitor.wordpress.com/ekologija     

 

Од ретких врста флоре посебно се истичу: 

 

 Leontopodium alpinum Gass.                                                 -рунолист, 

 Cypripedium calceolus L.                                                              -госпина папучица, 

 Taxus vaccata L.                                                        -тиса, 

 Adneophora lilifolia Ledeb.                                                           -жељездачка, 

 Orchis purpurea Huds.                                                                   -пурпурни каћунак, 

 Centaurea alpina L.                                                                        -алпска зечина, 

 Gentiana lutea ssp. Symphyandra Murbek                                    -линцура, 

 Aubrietia croatica Sch.N.Ky.                                                         -балканска тарчука, 

 Cardus ramosissimus Panč.                                                            -бодаљ, 

 Potamogeton alpinus                                                                      -алпско таласање, 

 Utricularia minor                                                                            -мјехурача, 

 Utricularia bremii                                                                           -мјехурача.  

Извор:https://www.google.rs//                                               

https://www.google.rs/
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 Подручје Националног парка „Дурмитор” је веома богато гљивама, захваљујући 

бројним очуваним и разноврсним екосистемима, као и повољним климатским условима. 

До сада је на овом простору утврђено 300 врста макромицета, што је половина од 

укупног броја описаних гљива Црне Горе. У Националном парку је констатовано 

присуство великог броја врста које се налазе на Црвеним листама Европе и које имају 

статус врста од међународног значаја. У околини Црног језера је locus classicus врсте 

Gyromitra macknightii Harmaja. Међу гљивама парка налази се 20 врста које су угрожене 

у Европи и налазе се на Црвеној листи Европе, а имају статус глобалног значајних 

врста.74 

 

5.4.2. Шуме Националног парка 

 

Шуме у Националном парку су шуме посебне намене, нарочито природне 

вредности и првенствено су намњене за научна истраживања, наставу, опоравак, одмор 

и рекреацију и др. Шуме имају статус јавног добра, тиме што је обезбеђен универзални 

приступ – људи шумама – за коришћење општекорисних функција шума за сопствене 

потребе. По заступљености и значају, шуме и шумски системи су најзначајнији 

природни потенцијал на подручју Националног парка „Дурмитор”. 

 Шуме и шумски екосистеми на подручју Националног парка „Дурмитор”, по 

заступљености и значају, представљају најзначајнији природни потенцијал парка. 

Према Плану управљања Националним парком „Дурмитор” за период 2016-2020. 

године, због ефикаснијег и оперативнијег управљања, шуме су подељене у четири 

просторне целине и налазе се ван резервата, а то су: 

- Жабљак I 1 300 ha; 

-  Дурмитор – Сушица 572 ha; 

-  Горња Тара 3 717 ha; 

- Доња Тара 3 685 ha.75 

                                                 
74 Локални акциони план за биодиверзитет општине Жабљак, 2011. 
75  Национални парк Дурмитор – План управљања 2016-2020. Јавно предузеће „Национални 

     паркови Црне Горе”. 
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 Шуме и шумско земљиште заузимају 20 000 ha површине. Посебно су значајна 

на подручју кањона Таре и Сушице, где је 9 637 ha под шумом. Високе шуме заузимају 

само 8%, изданичке шуме 2 % и шибљаци 13 %. Као што се види шуме покривају 

релативно малу  површину.76  

 На најнижим положајима у кањону Таре и Сушице заступљене су термофилне 

заједнице белограбића (Carpinus orientalis) и цера (Querceto-conferte cerris) у којима се 

налазе многи субмедитерански флорни елементи. У овој флорној заједници се налази 

шума црног бора (Pinetum nigrae), затим заједница брдске букве (Fagetum montanum), 

чиме се завршава кањонска зона Националног парка. Шумске заједнице црног бора и 

брдске букве имају и привредни значај. 

 На платоу и масиву Дурмитора најраспрострањеније су заједнице мешовите 

шуме јеле и смрче (Piceto-Abietum) са четири субасоцијације. Нешто мање је заступљена 

заједница са белим бором (Pineto-Piceto-Abietum) и локалитети са буквом (Fageto-Piceto-

Abietum). 

 У вишим деловима шумског појаса јавља се субалпски тип смрчеве шуме 

(Picetum croaticum subalpinum), а изнад њега је шума букве, смрче и бора кривуља 

(Piceto-Fagetum subalpinum mughi), а на горњој граници је вегетација бора кривуља 

(Pinetum mughi). 

 Чолић Д. и Вучковић В. (1981) бележе 18 балканских ендемских врста у флори 

Дурмитора, од чега Acer heldreichii и Pincus heldreichii припадају шумским врстама 

дрвећа. Мијовић Б. (1981) као реликтне врсте наводи Pinus mughus, Salix Grandifolia, 

Acer visiani, Pincus heldreichii , Acer heldreichii и Taxus baccata.77 

 

 

 

 

                                                 
76 Минић М., (2006): „Развој туризма у заштићеном објекту природе Националном парку 

Дурмитор”, Дипломски рад, Природно-математички факултет, Ниш 

77 Љешевић М., (1996): „Природа Националног парка Дурмитор”, посебна издања бр.8, Београд 
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5.4.3. Фауна 

 

 На састав животињског света у великој мери утицала је чињеница да целокупни 

простор Дурмитора према еколошко - биогеографској подели припада планинској 

области северних Динарида. Осим географског фактора, на разноврсност фауне утицали 

су орографски, климатски, историјски и антропогени фактори који су условили 

данашњи састав фауне са присуством ендемо - релитних, терцијарних и глацијалних 

врста. У складу са овим, живи свет Дурмитора је делом планински, делом 

високопланински, али и са евидентним присуством облика који не припадају 

планинским екосистемима, већ пре равничарским. Значајно је присутан и фаунистички 

утицај Медитерана. Са завршетком Леденог доба, глацијална фауна се постепено 

повлачила на север, где и данас у највишим деловима планинских врхова владају услови 

слични онима из Леденог доба. Ту је оставила своје представнике - глацијалне реликте. 

Један део глацијалне фауне је еволуирао и прилагодио се новим блажим условима и 

заједно са терцијарним реликтима чини основ данашњих животних заједница 

Дурмитора. С друге стране, део глацијалне фауне се повукао на север и еволуирао у 

данашњу фауну северних (артичких) предела. То су покретне животиње (нпр. птице) 

које су нашле начина да стигну у високу планинску зону Дурмитора. Простор Дурмитора 

насељен је разноврсном фауном, а по занимљивости и богатству, прво место припада 

бескичмењацима са великим бројем реликтних и ендемичних врста, нарочито међу 

инсектима.  

На простору парка налази се шест врста инсеката, а то су:  

- јеленак (Lucanus cervus L.), 

- носорожац (Oryctes nasiciornis L.),  

- ластин реп (Papilio machaon L.), 

-  једарце (Papilio podalirius L.) и 

- аполонов лептир (Parnassius apollo L.).  
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                                                    Слика 10. Аполпнов лептир                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:http://www.pdpobeda.rs/ekologija/fajlovi/apolon.html 

  

 Дурмитор је богат и фауном гастропода - пужева, којих је до сада на овом 

подручју описано преко 90 врста.  

 Када су у питању дурмиторска језера, рибе представљају мање значајан део 

природних и привредних вредности. Прва порибљаваања дурмиторских језера извршена 

су почетком 20. века, преношењем поточне пастрмке из реке Буковице. У дурмиторским 

језерима су регистроване четири врсте риба: црноморска пастрмка (Salmo labrax), 

језерска златовчица (Salvelinus umbla), калифорнијска пастрмка (Oncorhynchus mykiss) 

и гаовица (Phoxinus phoxinus). У водотоку реке Таре који припада Националном парку 

Дурмитор, заступљено је осам врста риба и све су аутохтоне: црноморска пастрмка, 

младица, липљен, поточна мрена, скобаљ, јелшовка, гаовица и пеш. 

 Орнитофауна Дурмитора је једна (по врстама) од најбројнијих у Европи. До сада 

је на простору Националног парка регистровано присуство 172 врсте птица и скоро све 

оне налазе се на листи законом заштићених врста. Треба напоменути да негативни 

антропогени утицаји условљавају проређеност или нестанак појединих врста са овог 

локалитета: белоглави суп као гнездарица, тетреб рушевац, црвенокљуна галица, брадан 

и др. 

 Фауна сисара на простору Дурмитора заступљена је са 37 врста распоређених у 

шест родова: бубоједи (ordo Insectivora), слепи мишеви (ordo Chiroptera), зечеви (ordo 
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Lagomorpha), глодари (ordo Rodentia), месоједи (ordo Carnivora) и папкари (ordo 

Artiodactyla). Од сисара на листи ретких, проређених, ендемичних и угрожених врста 

налазе се све врсте слепих мишева, слепо куче и видра. 78 

 За очување диверзитета фауне у Националном парку најважнијим се може 

оценити постизање равнотеже у пет општих типова конфлитних случајева: 

1) очување и коришћење шумских екосистема (и шумског земљишта), 

2) очување и коришћење високопланинских отворених екосистема; 

3) очување биодиверзитета и развој туризма и других сродних грана; 

4) очување биодиверзитета и коришћење водених ресурса и 

5) очување и непосредна експлоатација шумских плодова, ловине и риболовне фауне. 

 Због веома великог значаја за Национални парк и саму Црну Гору, до сада је 

заштићено 314 животињских врста у Националном парку. 

 Национални парк ,,Дурмитор“ одликује присуство изворних и очуваних 

шумских, ливадских и пашњачких екосистема, у којима егзистира разнолики 

животињски свет.79  

 

 

 

 

                                                 
78 Стешевић Д., Милошевић Д., Петровић Д., (2012): „Водич кроз живи свијет Дурмитора”, 

Подгорица 

79 Минић М., (2006): „Развој туризма у заштићеном објекту природе Националном парку 

Дурмитор”, Дипломски рад, Природно-математички факултет, Ниш 
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6. АНТРОПОГЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА 

„ДУРМИТОР” 

 

 Човек је простор Дурмитора насељавао од праисторијских времена. То потврђује 

пећина Одмут на потопљеном ушћу Врбице у Пиву. Била је настањена између 8 300 и 1 

800 година пре нове ере. Пре доласка Словена у 7. и 8. веку овде су били Илири и Келти. 

Турци у свом освајању не заобилазе ни овај крај. Овдашња племена Дробњаци, Ускоци, 

Језера и Шаранци воде сталну борбу током 17, 18, и 19. века за ослобођење од освајача. 

Од 1878. године овај простор улази у састав Црне Горе. 

 У Националном парку „Дурмитор” разбацано је око 20 руралних насеља. Жабљак 

је главно општинско средиште, смештено на 1 451 m надморске висине, што га чини 

највишим градским насељем у бившој Југославији.80 

Национални парк „Дурмитор” захвата делове пет општина: Жабљак, Пљевља, 

Плужине, Шавник и Мојковац. У парку постоји седам насеља која припадају 

територијама општина: Жабљак, Пљевља и Мојковац. Према попису становништва из 

2011. године у насељима на простору парка стално живи 448 становника. 

Стално становништво у овим насељима је распоређено на следећи начин:  

 У жабљачкој општини то су села: Мала Црна Гора са 53 стална становника, Тепца са 

61 сталним становником и Расова са 30 сталних становника. 

 У пљеваљској општини то су села: Левер Тара са 56 сталних становника, Ђурђевића 

Тара са 147 сталних становника, као и Пренћани са 49 сталних становника. 

 У општини Мојковац, село Добриловина има 53 стална становника. 

Резултати пописа из 2011. године показују наставак тенденције смањења броја 

становника, тј. смањење учешћа младог становништва, повећање средовечног 

становништва, а посебно старог (60 и више година). 

                                                 
80 Кићовић Д., Јакшић П., Кићовић Д., (2012): „Основе заштите и унапређења животне средине”, 

Косовска Митровица и Београд 
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Када је у питању полна структура становништва, на простору Националног парка 

„Дурмитор” постоји полна равнотежа.  

Због миграције становништва у општинске центаре и друге крајеве Црне Горе, 

села у Националном парку „Дурмитор” све више су пуста. Једину демографску 

стабилност показује село Ђурђевића Тара. 

Анализон демографских аспеката долази до генералних карактеристика простора: 

 Становништво напушта подручје окружења, заштитне зоне и подручје Националног 

парка „Дурмитор”; 

  Процес је континуиран и траје различитом динамиком, а анализа виталности 

популације указује да одређеним подручјима прети гашење;  

 Демографска ерозија, нарочито руралног подручја, интензивна је; 

 На одређеним подручјима величина домаћинстава је на прагу просте репродукције; 

Опште демографске тенденције су негативне.81  

 Надморска висина, климатски услови и састав земљишта опредељују начин и 

стуктуру пољопривредне делатности у Националног парка „Дурмитор”. Због тога је 

сточарство доминантна пољопривредна делатност у парку, док је знатно мање 

заступљено гајење одређених пољопривредних култура. У оквиру сточарства, 

најзаступљеније је овчарство и говедарство, док је узгој коза, коња, свиња, живине као 

и осталих домаћих животиња знатно мањи. 82  

 

 

 

                                                 
81  Национални парк Дурмитор – План управљања 2016-2020. Јавно предузеће „Национални 

паркови Црне Горе”. 

82 Просторни план посебне намјене (2012) „Национални парк Дурмитор”, нацрт плана, 

Подгорица 
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7. ТУРИЗАМ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „ДУРМИТОР” 

 

На простору Националног парка у прошлом периоду, током летње и зимске 

сезоне, боравили су гости са простора некадашње Југославије и инострани гости. У 

већем броју су били домаћи туристи, док је странаца било до 30%. Добра посећеност 

остваривана је током осамдесетих година, а најбољи резултат постигнут је 1987. 

године.83  

 Поред ових туристичких простора треба поменути и град Жабљак, који је главно 

црногорско скијалиште, док су остале месне заједнице популарне за риболов, пливање, 

вожњу кануа, кајакаштво и сплаварење. 

 Број туриста који посећују Национални парк „Дурмитор” у сталном је порасту, 

од 12 364 туриста у 2004. години до 40 748 у 2007. и 41 932 у 2008. години. Међутим, 

треба напоменути да се наведене цифре односе само на девет месеци сваке године (од 

јануара до септембра) и само на подручје Националног парка, док знатан број људи који 

посећују Жабљак због скијања и других видова зимске рекреације не улазе у 

Национални парк. Штавише, постоје само четири пункта за наплаћивање улазница на 

којима раде чувари парка и они се налазе на најпопуларнијим тачкама у Националном 

парку, док одређени број посетилаца улази у парк на другим локацијама. Стога се 

претпоставља да приближнију слику даје број од око 50 000 људи који годишње посети 

Национални парк „Дурмитор”. Приближно 1/4 посетилаца парка чине страни 

држављани. Према статистичким подацима из 2004. године, велика већина посетилаца 

Националног парка (92 %) ноћи у Жабљаку, док само 8% у подручје парка долази из 

Плужина и Жабљака. 84 

 Сплаварење кањоном реке Таре врши се у оквиру организације Националног 

парка „Дурмитор” и туристичких агенција. Најбезбедније сплаварење је у периоду од 

01. јула до 15. септембра када је водостај реке Таре прилагодљив за ову врсту 

                                                 
83  Просторни план посебне намјене (2012) „Национални парк Дурмитор” нацрт плана, 

Подгорица 

84 Студија изводљивости о успостављању пограничног заштићеног подручја Дурмитор - 

Кањон ријеке Таре - Сутјеска (2010) 
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активности. Кањон Таре је део руте сплаварења, који у једном дану од Брстановића до 

Шћепан Поља, дужине од 18 km, траје 2 до 3 сата. Овај део кањона Таре има највећи 

висински пад, као и најкраћу руту, са 21 до 50 брзака у овом кратком делу тока реке. По 

степену атрактивности за рафтинг, Тара је добила оцену 4 чиме се приближила Колораду 

и другим најатрактивнијим рекама, чија је категоризација 5. То значи да по 

атрактивности и авантури коју може да пружи, спада у ранг врхунских светских рафтинг 

река. 

 

Слиак 11. Рафтинг Таром 

 

Извор: https://www.tarakularaft.com/ru/rafting 

 

 Скијалиште „Савин Кук”, налази се на 5 km од Жабљака. Висинска резлика је 800 

m, а највиша тачка је на 2 010 m надморске висине. Укупна дужина главне стазе је 3,5 

km. Врх стазе означен је црном, средњи део црвеном, а доњи део плавом бојом. У 

функцији су две успињаче и четири ски – лифта, а једна осветљена је и за ноћно скијање. 

Дужина свих стаза износи  5 500 m.85              

 

                                                 
85 http://www.tozabljak.com/aktivnosti.html 

https://www.tarakularaft.com/ru/rafting
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7.1. Културно – историјско наслеђе 

 

 Богато и слојевито културно наслеђе Дурмитора може се пратити од најстаријих 

праисторијских епоха до данас, где су се континуирано смењивали утицаји разних 

култура. 

 Сачувани остаци праисторијског доба карактеришу више тумула (гробних 

хумки), које сведоче о боравку Илира на овом простору. Из времена римске доминације 

остали су јасни докази на ширем простору паркципуси, камени мостови, каравански 

путеви. Средњевековном периоду припадају некрополе са стилизованим стећцима, 

рушевине турских мостова и караула дуж старе црногорско - турске границе, развалине 

древног утврђења Пирлитор изнад Левера и бројни манастири.86 

  У кањону Таре најпознатији су: манастир Св. Ђорђија у Добриловини саграђен у 

16. веку, манастир Св. Арханђела Михаила у кањону Таре из 15. века, манастир Довоља 

са црквом Успење Богородице у селу Премћани из 16. века. На ширем подручју 

Дурмитора и Таре такође срећемо веома значајне споменике културе као што су: 

манастир Подмалинско са црквом Св. Арханђела Михаила (15. - 16. век), манастир Св. 

Тројице (подигнут 1537. године), манастир Пива из 1573.године и остаци цркве Св. 

Стефана на Шћепан Пољу (15. век). Национални парк „Дурмитор” обилује значајним 

бројем споменика културе од античког периода до новијег доба. Најкарактеристичнији 

су средњевековни споменици: остаци градова и утврђења, мостови, карауле, 

манастирски комплекси у долини реке Таре. 

 

Тумули - илирске камене гомиле код села Међужваље, у близини остатака града 

Пирлитора удаљене 12 km, у правцу Пљеваља. Доступно теренским возилима. 

Стећи - богумилски надгробни споменици код Вражјег језера, удаљен 15 km према 

Шавнику. 

Пирлитор - остаци средњевековног утврђења у кањону реке Таре, по предању дворац 

војводе Момчила, удаљен 16 km. 

                                                 
86 http://www.nparkovi.me/sajt/kultura 



 

 

61 

 

Велики мост на Ђурђевића Тари - удаљен 24 km у правцу Пљеваља. 

Кула војводе Новице Церовића - у Тушини. 

Манастир Добриловина - налази се у околини Мојковца у селу доња Добриловина. 

Манастир св. Ђорђе - у горњој Добриловини у кањону реке Таре, код заштићеног 

прашумског комплекса црног бора Црна Пода, удаљен 40 km. 

Манастир архангел Михаило - код моста на Ђурђевића Тари, удаљен 30 km. 

Саборна црква св. Преображења - у Жабљаку из 1862. године. 

Црква св. Ђорђа - у близини Пирлитора. 

Споменик на Мљетичку - обележје погибије Смајил аге Ченгића. 

Споменик жртвама фашизма на Жабљаку - на споменику су урезана имена 14 752 особе 

које су изгубиле живот током Другог светског рата. 

Спомен обележје - на обали Црног језера и пећина где је боравио Врховни Штаб и Тито 

1943. године.87 

 

        Слика 12. Мост на Ђурђевића Тари            

                                                                                                         

Извор:http://www.travelomontenegro.com/             Извор:https://durmitor.wordpress.com 

 

 

                                                 
87  http://www.durmitor.rs/durmitor-vodicc/ 

Слика 13. Споменик жртвана фашизма 

на Жабљаку 

http://www.travelomontenegro.com/
https://durmitor.wordpress.com/
http://www.durmitor.rs/durmitor-vodicc/
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8. ГЛАВНИ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ 

„ДУРМИТОР” 

 

  У границама Националног парка „Дурмитор” постоје бројни еколошки проблеми 

који битно утичу на нарушавање природне равнотеже и укупну деградацију заштићеног 

предела. Неки од проблема су: нелегална градња, деградација земљишта, бесправна сеча 

шуме, сушење шума, чести пожари, непостојање адекватне комуналне инфраструктуре, 

експлоатација грађевинског материјала из моренских наноса и др.  

 Нелегална градња представља један од највећих проблема општине Жабљак на 

чијој се територији налази и поменутим проблемом најугроженији део Националног 

парка „Дурмитор”. Дивља градња била је најинтензивнија у општини Жабљак, у периоду 

од 1997. до 2006. године када је на општинској територији нелегелно изграђено преко 

хиљаду викендица и кућа. Од тога је, на територији самог парка, подигнуто више од 350 

нелегалних објеката (само у Мотичком Гају преко 240). Овим је у зони градње готово 

потпуно нарушен концепт заштите природе (посечена шума, трајно деградирано више 

од 2000 ha земљишта, уништено станиште биљних и животињских врста и др). Оваква 

ситуација ће највероватније имати за последицу изузимање из заштићене зоне 

Националног парка „Дурмитор” четири села (Мотички Гај, Развршје, Пољана и Вирак) 

и његово просторно проширење на Драгишницу, делове Комарнице и кањон Невидио. 

Нелегална градња је притом довела до амбијенталног нарушавања шире приградске зоне 

без поштовања основних норми урбаног развоја и стилова традиционалне градње. 

Такође, за последицу је имала значајну деградацију пејзажа и уништавање природних 

вредности, а довела је и до проблема потребног комуналног опремања на подручју где 

су инфраструктурне могућности веома мале.  

 Деградација земљишта генерално представља један од великих проблема јер се 

ради о природном ресурсу који има непроцењив значај за човека, биљни и животињски 

свет. У Националном парку „Дурмитор” постоји већи број локалитета где је првенствено 

човек, својим несавесним и негативним деловањем, довео до појаве деградације 

земљишта. Поред поменуте деградације тла узроковане нелегалном градњом у периоду 

1997 - 2006. године (деградирано више од 2000 ha), најупечатљивији пример за овај 

проблем у границама Националног парка је онај из 2010. године, када је пробијен пут 

дужине 11 km. Осим физичког уклањања земљишта са трасе самог пута, сечом 
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четинарске шуме створени су услови за његову појачану ерозију у овом делу 

Националног парка.  

 Бесправна сеча шума је још један од великих проблема Националног парка 

„Дурмитор”. Сеча је у неким периодима попримала велике размере, толике да се шума 

из Националног парка користила као дрво за огрев у већем броју општина Црне Горе. 

Свакако да је поменута дивља градња једна од таквих негативних активности. До којих 

граница иде људски немар показује и податак да је предузеће које је градило раније 

поменути пут, уместо да трасу истог, дугачку 11 km, измести ван Националног парка, 

пут изградило преко заштићеног подручја уништивши тада значајан део шуме 

Драгишнице.  

 Сушење шума, као дугогодишњи деградациони процес, у знатној мери је 

присутан и у границама Националног парка „Дурмитор”. Узроци сушења шума су 

бројни и тешко је прецизно утврдити примарни и доминантни фактор изумирања. Један 

од главних узрока сушења шума у Националном парку „Дурмитор” је промена климе, 

нарочито промене плувиометријског режима које су условиле повећану влажност, а 

тиме и погодовале ширењу патогених гљива као другог веома битног фактора сушења 

шума. Нарочито је велика угроженост смрче у резерватима природе Млински поток и 

Црно језеро са околином. У резервату Млински поток јела је достигла физиолошку 

зрелост изумирања па убрзано пропада као и смрча. У резервату Црна пода црни бор, 

који се налази на станишту букве, такође изумире због достигнуте физиолошке зрелости 

изумирања, као и велике старости (преко 400 година). Дакле, овде је главни узрок 

сушења шуме раст на страном станишту, односно на примарном станишту букве која 

прети да поврати некадашњи ареал. Синдром сушења смрче и јеле указује на утицај 

аерозагађења, мада не може се са сигурношћу тврдити у којој мери аерозагађења штетно 

утичу на шуме парка. 

 Пожари представљају честу опасност у Националном парку „Дурмитор”, 

нарочито за шумске комплексе. Најчешћи су у кањонима река Таре и Драге. Највећи 

пожари су се догодили на локалитету Праг код Вашкова 2006. године и на подручју 

резервата Црна пода (припадају I зони заштите) 2012. године. Конкретно, 2012. године 

пожарима у кањону Таре било је захваћено око 4 000 ha шумских и других површина. 

Данас се на овом подручју врши пошумљавање неких делова опожарених површина. 



 

 

64 

 

  Непостојање адекватне комуналне инфраструктуре у општинама на чијим се 

територијама налази Национални парк „Дурмитор”, такође је један од битних еколошких 

проблема који приметно утиче на угрожавање природних вредности и ресурса у 

заштићеној зони. Међу најзначајнијим недостацима комуналне инфраструктуре истичу 

се непостојање санитарних депонија, као и непостојање или неадекватност система за 

пречишћавање отпадних вода, затим система за водоснабдевање, канализацију, 

топлификацију, електроенергетско снабдевање и др. Многа насеља немају контејнере 

или могућности за одвожење смећа, па су у околини села честе депоније у шуми или 

поред пута. На територији Националног парка постоји више мањих депонија и 

разбацаног смећа на већим површинама, у излетиштима и дуж траса којима се креће већи 

број туриста. 

  Експлоатација грађевинског материјала изузетно нарушава пејзажно - 

амбијенталне делове више локација у заштитној зони Националног парка „Дурмитор” 

која је веома важна за заштиту природе унутар Националног парка и чини са њим једну 

целину. Највећи активни и дугогодишњи ископ шљунка налази се у Његовуђи, близу 

раскрснице путева за Жабљак и Ђурђевића Тару. Експлоатација се врши и у близини 

пута Пошћенски крај – Трса на делу према Стожини.  

 Поред наведених проблема у Националном парку „Дурмитор” треба поменути и 

незаконит лов, затим угрожавање аутохтоне водене фауне језера због неадекватног 

порибљавања, аерозагађење узроковано издувним гасовима из аутомобила, буку коју 

узрокује човек и др. 88 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Срдановић M., Павић Д., (2007): „Заштита природе и главни еколошки проблеми у 

Националном парку Дурмитор”, Зборник радова Департмана за географију, туризам и 

хотелијерство  
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9. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу разноврсне природе, бројних природних реткости и вредности пејзажа, 

у Црној Гори је проглашено пет Националних паркова. Међу њима је и Национални парк 

„Дурмитор”, који представља праву природну реткост. На основу истраживања, 

контактирања са службом Националног парка као и доступних извора, дошла сам до 

закључка као и многи истраживачи да je Национални парк „Дурмитор” прави драгуљ 

Црне Горе, какав се ретко среће у свету.  

 Одликује се повољним географским и саобраћајним положајем, што му даjе 

велику предност, због доступности из свих праваца. Оно што издваја овај Национални 

парк од других су управо његове природне вредности, као што су сложена геолошка 

грађа, различити облици рељефа, хидролошка разноврсност и богата флора и фауна. 

 Простор Националног парка одликује разноврсност климатских елемената. 

Изложен је утицајима са Мeдитерана и континента. Површи од 1200 m имају субалпску 

климу, која са порастом надморске висине прелази у алпски тип, односно планинску 

климу, са хладним зимама и кратким и свежим летима. 

 Хидрографски објекти Дурмитора су посебно обележје ове планине, а нарочито 

њеног Националног парка. Најзначајнији хидрографски објекати су реке, језера, извори 

и врела, који су условили развој низа привредних делатности (туризам, сточарство, 

риболов, хидроенергетика, водоснабдевање). Својим значајем, препознатљивошћу, 

туристичком привлачношћу и потребама заштите истичу се река Тара и Црно језеро. 

 Животињски свет је углавном планинског и високопланинског типа. Од око 1 325 

врста биљака, 122 су ендемичне, 150 лековите. 

 Целокупни простор Националног парка је врло атрактиван и богат лепотама које 

се ретко срећу на релативно малој површини. Поседује све услове за развој свих облика 

туризма, као што су излетнички, рекреативни, манифестациони, који су још увек у сенци 

зимског туризма.  

 Национални парк „Дурмитор” представља веома значајну туристичку 

дестинацију Црне Горе. Могућности туристичког развоја огледају се и у специфичним 

природно – географским, еколошким и антропогеним вредностима простора овог парка, 



 

 

66 

 

што у суштини представља кључну основу за развој туризма. Своје природне вредности 

Национални парк „Дурмитор” штити бројним законима и међународним конвенцијама. 

Ипак у оквиру ове територије издвајају се и мањи простори са изузетно очуваном 

природом и ретким примерцимa флоре и фауне. Из тих разлога у парку је издвојено 7 

посебно заштићених зона, као и зона под најстрожим режимом заштите. 
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