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1. УВОД 
 

Старовлашко Рашка висија се налази у југозападној Србији. Регион је 

разноврсне геолошке грађе (шкриљци, серпентин, кречњак, магматске стене, 

језерски седименти) са двадесетак планина средње висине и виших, затим 

висоравни (пештерска, златиборска), котлина (Новопазарска котлина), 

композитних долина (Пријепољска и Прибојска котлина, делови долине 

Лима) и два крашка поља (Пештерско и Коштам поље). Доминантна је и 

Сјеничка котлина, клисуре и кањонске долине, више спелеолошких објеката 

(велики Ушачко ледени пећински систем, палеовулканске купе код Новог 

Пазара и на планини Рогозни). На Голији има трагова глацијације. 

 

Рељеф, својом висином, морфологијом и конфигурацијом терена у великој 

мери условљава субалпско, умереноконтинентално и жупно поднебље. 

Сјеница је најхладније место у Србији. Лим је највећа притока Дрине. Овај 

крај поседује велики број вештачких језера, као што су: Златарско, 

Радоињско, Потпећко, Сјеничко, Бајинобаштанско, а на Златибору је 

Рибничко језеро. Заступљени су извори и крашка врела, Бјелушка потајница. 

То је крај суватског динарског појаса, у којем се јављају и шумовите 

планине. На Голији се налази прашумски комплекс. Заступљена је 

разнорсна фауна (Марковић, Ј., Павловић, М. 1995). 

 

Језгро Старог Влаха било је првобитно око Нове Вароши, а расељавањем 

овај крај се проширио до Ужица. Стари Влах спада у крајеве, који је у 

прошлости чинио језгро српског народа. Полимље је било један од 

најважнијих крајева Старе Рашке (Марковић, Ј. 1966). 

 

У овом радном раду су обрађивани метеоролошки подаци са станица: 

Карајукића Бунари, Сјеница и Златибор, који су преузети са званичног сајта 

РХМЗ-а Србије. Да би се добила валидна климатолошка анализа, обрађиван 

је период од 1990-2016 године. 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ  
   

Старовлашко Рашка висија представља део Динарске Србије. Она се налази 

у југозападном делу Србије, а омеђена је републичком границом према 

Босни на западу, Црној Гори на југозападу и југу, Метохији на југоистоку и 

долинама Ибра на истоку, односно Западне Мораве на северу. Висија 

допире у северозападном делу до Дрине. У физичко-географском погледу 

под Старовлашко Рашком висијом подразумева се и знатна територија која 

се простире у источној Босни, све до Сарајевске котлине. У географском 

погледу висија је ограничена само на територију Републике Србије.  

 

Старовлашко Рашка висија представља северни нижи наставак Црногорских 

брда и површи. То је простран крај око доњег и средњег Лима, Увца, Рзава, 

Голијске Моравице и левих притока Ибра, Рашке и Студенице са 

површином од 8479 km 2 . У оквиру Старовлашко Рашке висије издваја се 

неколико микрогеографских целина, које заједно чине висију, то су: Стари 

Влах у ужем смислу, Рашка, Стари Колашин, Пештер, Полимље, 

Златиборски крај, Драгачево и други крајеви. Стари Влах у ужем смислу је 

планински крај, простарана висија динарских површи и венаца, између 

изворишта Рашке и долина Лима и Дрине, углавном око Увца, Голијске 

Моравице и северно од Сјенице.  

 

Пештер је планински крај на великој висоравни, између долине Лима на 

западу, Ибра на југу, Новопазарске котлине на истоку и Сјеничке котлине на 

северу. Полимље обухвата слив Лима на територији Србије. Златиборски 

крај се налази јужно од Ужица и северно од Нове Вароши. Драгачево је део 

Стровлашко Рашке висије у сливу реке Бјелице, есне притоке Западне 

Мораве (Грчић, М., Станковић, С., Гавриловић, Љ., Радовановић, С., Степић, 

М., Ђурић, С. 2008).  
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Слика 1. Стари Влах 

(извор:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/StariVlah_%28186

1%29.jpg) 
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3. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
 
Петролошка грађа Старог Влаха је разноврсна: заступљени су палеозојски 

шкриљци до млађих језерских и квартарних речних седимената, како 

метаморфне и седиментне, тако и магматске, више екструзивне него 

интрузивне стене. Преовлађију непропустљиве стене, али има и кречњака.  

 

Група шкриљаца обухвата средњезрне до крупнозрне стене, средњег до 

високог кристалитета са обично израженом шкриљавошћу по којој су и 

добили име. Палеозојски шкриљци заступљени су на простору између 

Голије на североистоку, Пријепоља на југозападу и Новог Пазара на југу.  

 
Песак везан природним цементним средством даје стену која се назива 

пешчар. Шљунак цементован неким од природних везивних средстава даје 

стену која се назива конгломерат. Пешчари и конгломерати јављају се на 

падинама Голије и Јавора, од Ступске чесме до Врхова, јужно од Кладнице, 

око села Папића, северно од села Шиповика, на потезу Дервента-Крављи 

Дол, између Боровца (1463 m) и Фијуљка (1303 m). Зона је дуга 13 km, а 

широка 4 km.  

 

Под дијабазом се подразумева изливна жична стена габро групе, 

специфичне структуре формиране најчешће у оквиру спилит-кератофирских 

асоцијација. Тамнозелене су до црне боје, лучене кугласто или плочасто. 

Јављају се у виду мањих маса неправилног облика, у виду плоча или 

сливова и у виду жица различите дебљине. Рожнаци су силицијске стене 

које се у виду конкреција, танких слојева или прослојака јављају у 

маринским глиновитим, лапоровитим и карбонатским седиментима и 

вулканокластичним стенама. Дијабаз се у облику клинова простире у 

Крајиновићима, изнад горњих токова Грабовице и Скудланске реке ка 

Ревуши. Највећа зона рожнаца налази се у околини Буђева, Цетановића, 

Кијевца и Читлука. 
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Кречњаци су најраспрострањеније карбонатске стене и једне од 

најраспрострањенијих седиментних стена уопште. Састављени су од 

калцијум карбоната, али су ретко сасвим чисте. После палеозојских 

шкриљаца, кречњаци су најзаступљенији на Пештерској висоравни. Јављају 

се у виду источне и западне кречњачке зоне. Источна кречњачка зона пружа 

се у правцу северозапад-југоисток, прекинута је у средишњем делу зоном 

неогених и квартарних акумулација. Кречњаци источне зоне јављају се у 

јужном делу Доњег Пештера, северно и северозападно од Коштам поља, на 

Клечу, Нинаји, Хомару, Сухару, Дебелом, Савском брду, северно од 

Сјенице, на Капешу (1377 m), Боровцу (1463 m), Бубњу, Кањевском брду и 

Великом врху (1369 m).  Западна кречњачка зона се пружа у правцу север-

југ, од Моравца (1460 m), Жилиндара (1616 m) и Врхова (1484 m), преко 

Гиљеве, Фиуља и Лазића крша, до Чукарске Буће. Планине Јавор и Јадовник 

су такође изграђене од кречњака.  

 
Перидотити се појављују у виду великих маса неправилног облика. 

Показују изразиту зрнасту структуру и масивну текстуру. Различите су боје, 

што зависи од састава и степена свежине. Ако су сасвим свежи, боје су 

тамнозелене до жућкастозелене, стакластог до масног сјаја и веома су једре. 

Серпентинити су стене које се појављују у виду пространих маса, дебелих 

плоч, или пак зона у слабије или јаче серпентинисаним перидотитима. Стена 

је обично јако испуцала и испресецена жицама хризотил азбеста а у 

површинским деловима и опала. Серпентини и перидотити припадају 

Ибарском, Увачком и Бистричком серпентинском масиву. Чигота, као део 

Златиборског масива, састоји се од серпентина. Такође од серпентина је 

изграђен и Побијеник (Радичевић, П. 1991). 

 

3.1. Хидрогеолошка својства 
 
На проучаваном терену се јављају стене различитих хидролошких особина, 

па су се формирали различити типови издани и извора. На својства издани, 

поред геолошке подлоге, утичу рељеф, односно тектонски склоп и клима. У 
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хидролошком смислу, западну жилиндерско гиљевску зону одликује 

подземно отицање вода које се дренирају у четири крашка извора: Јуришка 

врела, врело Бистрице, Сјеничко врело и Ферхатово врело (Станковић, С. 

2004). 

 

3.1.1. Термоминерални извори и бање Старог Влаха 

Прибојска бања је балнеолошки објекат од већег значаја и налази се око 4.5 

km од Прибоја на десној обали Лима. Смештена је на 550 m надморске 

висине и заклоњена од удара хладних ветрова у шумовитом делу 

Побијеника (1423 m), Црног врха (1283 m) и Бањског брда (1282 m). 

Прибојска бања је била позната као лечилишно место још у време Римљана 

и средњовековне Србије. Геолошки је развијена у офиолитском појасу, где 

доминирају дијабаз-рожначке творевине. Припада класи хидрокарбонатних 

вода, односно подкласи калцијумско-магнезијумских вода. На основу 

садржаја растворених гасова, Прибојска бања припада азотном типу. Тип 

издани је карстни. Температура воде износи 36.5 °С, а минерализација 0.42 

g/l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Прибојска бања 

(извор: http://raftingekolim.mojsajt.rs/pribojskabanja) 

 

Бања Ивањица окружена падинама Голије, Јавора и Мучња, дакле у 

поднебљу Старовлашких планина смештена у долини Моравице. Године 
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2000. проглашена је за прву ваздушну бању у Србији. Овој бањи, географски 

положај у комбинацији са модерном-континенталним климом,  доноси благу 

зиму и свежа лета, идеалну влажност ваздуха, велику концентрацију 

кисеоника, одсуство загађивача ваздуха, као и потпуни изостанак магле. 

 

Бања Ивањица припада класи хидрокарбонатних вода, а подкласи 

натријумских. Температура воде износи 10 °С, а минерализација 3.66 g/l. 

Тип издани је пукотински, а вид појављивања је извор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Бања Ивањица, специјална болница за рехабилитацију 

 (извор: http://www.travel.rs/sr/banje/zavod-za-specijalizovanu-rehabilitaciju-

ivanjica) 

 

Северно од Сјенице, код Чедова, јављају се термални извори и врела које 

мештани називају Бањице. Термална вода Чедово се налази око 4 km 

северно од Сјенице на 980 m надморске висине на десној обали Вапе. Од 

испитиваних извора Чедова најзначајнији су „Бањица“ и „Бања“ (Драговић, 

Р. 2004). 
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Термална вода Чедово припада класи хидрокарбонатних вода, а подкласи 

калцијумско-магнезијумских вода. Садржи повишен садржај радијума (0.5 

Bq/l). Тип издани је карстни, а минерализација 0.31 g/l. температура воде је 

од 20-26.3 °С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Термална вода Чедово  

(извор: http://aa.com.tr/ba/balkan/%C4%8Dedovske-banjice-kod-sjenice-su-

neiskori%C5%A1teni-dar-prirode-/867788) 

 
Бања Прилички кисељак је позната још Илирима и Римљанима, али је за 

време Турака била потпуно заборављена. Крајем 19. века  извори ове бање 

су поново на гласу. Проглашена је бањом 1873. године, а интензивије 

коришћење минералне воде почиње 1970. године постављањем машине за 

флаширање. Налази се 10 km северозападно од Ивањице. Припада класи 

хидрокарбонатних вода, а подкласи натријумских. Температура воде износи 

12 °С, а минерализација 2.79 g/l. Тип издани је пукотински (Филиповић, Б. 

2003). 

 

3.1.2. Крашки извори  

Крашки извори представљају посебан тип извора који функционишу са 

прекидима: вода истиче извесно време, а затим такав извор изненада 
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пресушује. Време избијања воде и трајање прекида на разним изворима овог 

типа траје од неколико минута до више часова. У сувљој половини године 

ти прекиди су дужи, а у влажнијој краћи. Најпознатији извори овог типа су 

Промуклица (у долини Видрењака, 5 km од Тутина), Којин извор и 

потајница у Бјелуши под Мучњем (у клисури Малог Рзава) (Дукић, Д., 

Гавриловић , Љ. 2006) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Слика 5. Промуклица код Тутина 

     (извор: http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=_la&strana=vest&n=159) 
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4. МОРФОТЕКТОНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Према тектоници динарида по Кости Петковићу, западна зона млађих 

веначних планина заузима западни и југозападни део територије Србије. 

Протеже се између средишње зоне громадних планина и котлина на истоку 

и границе према Босне и Херцеговине на западу. Према југу допире до 

Црногорског приморја, те границе према Албанији и Македонији. Северна и 

североисточна граница западне зоне није прецизно одређена .  

 

У структурном погледу Западна зона припада Динаридима у ширем смислу. 

Она је део јужног Алпског орогеног стабла. Образована је за време млађег 

алпског убирања у пространој геосинклинали Тетиса. Коста Петковић је 

посветио посебну пажњу тектоници динарида, односно Западне зоне млађих 

веначних планина. Он помера границу динарида источније него што се то до 

недавно чинило. Та граница се протеже код Скопске црне горе, преко 

Кукавице, Видојевице, Јастребца, Јухора, Црног врха до Азањског виса. Он 

је динариде у ширем смислу поделио на: спољне, централне и унутрашње, а 

у оквиру тих већих целина издвојио је мање геотектонске јединице које се 

пружају зонално и належу једна на другу. Усваја систем навлака, шаријажа 

и краљушти. На профилу од Будве преко Београда до Панонске масе, аутор 

изваја више геотектонских јединица:  

 Аутохтон је прва тектонска јединица спољних Динарида. Састоји се од 

више снопова бора мезозојских кречњака. Јавља се на ужем простору 

Црногорског приморја; 

 Навлака Будве, или спољна зона офиолитских стена састоји се од 

аутохтоне серије благо набраних слојева кретацејских кречњака и 

старотерцијалних маринских слојева,  

 Навлака високог краса належе преко претходне, а на северу Црне Горе 

допире до Пљеваљске котлине. Зона високог краса се делимично јавља и у 

долини Западне Мораве, у околини Чачка. Изграђена је, углавном, од 
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тријаских кречњака. У зони високог краса избиле су на површину, понегде, 

партије мезозојских стена, а код Подгорице партије флиша;  

 Зона палеозојских шкриљаца и мезозојских кречњака належе на навлаке 

Високог краса. Захвата делове Црне Горе и Србије (Плав, Метохијска 

котлина); 

 Централна зона офиолитских стена (габро, серпентини, дијабази,  

мелафири) належе на претходну и јавља се у долини доњег Ибра; 

 Унутрашња палеозојска зона се протеже од средњег тока Дрине и горњег 

тока Ибра; 

 Унутрашња зона офиолитских стена обухвата делове северозападне 

Србије;  

 Унутрашња зона Динарида обухвата хорст планине, међу којима је и 

Фрушка гора (Родић, Д., Павловић, М. 1994).  

 
Према подели коју је дао Коста Петковић, простор Старог Влаха припада 

Централној зони Динарида. Што се тиче генетских типова рељефа, 

заступљени су тектонски (планине и котлине), флувијално-денудациони 

(сливови и долине), палеоабразиони, крашки, палеовулкански и глацијални.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Физичко-географска карта Старог Влаха 

(извор: Интерсистем картографија) 
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4.1. Планине и котлине Старог Влаха 

Старовлшке планине се протежу од Дрине на западу до Ибра и Косовске 

котлине на истоку и од Ђетиње и Западне Мораве на северу, до високих 

Црногорских брда и површи на југу. Оне представљају продужетак сличних 

планина које почињу Романијом источно од Сарајевске котлине.  

 

Тара (1544 m) са суседном планином Звијездом (1673 m) диже се над 

Дрином. То је крашка висораван са низовима вртача, увала и „слепих“ 

долина, понорница. Највиши делови планина су изграђени од серпентина. 

Највиши врх Националног парка је Козји рид – 1.591 m, а највиши врх 

планине Таре је Збориште 1.544 m. Планина Тара се на истоку, преко 

Калуђерских бара, наставља на висораван Поникве, при чему, овде њена 

граница иед долином Солотушке реке. У југоисточном делу та граница се 

спушта према Креманској котлини а одавде на југу, преко Мокре горе до 

Рзава па реком до суве границе са Републиком Српском (Медаревић, М. 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Слика 7. Национални парк Тара  
(извор: zaovine.com/desktop_pozadina_planina_tara_banjska_stena_03.html) 
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Златибор је висока флувијална површ. У југозападном делу ове планине 

истиче се врх Чигота (1422 m) и планина Муртеница (врх Бријач 1462 m). То 

је перидотитски лаколит утиснут у палеозојске стене и простран око 300 

km 2 . На јужним падинама Златибора према Доброселичкој и Јабланичкој 

реци констатован је расед. У овом делу планине изражени су флувијални, 

падински, крашки и периглацијални процеси. Флувијални облици 

евидентирани су у горњем току Црног Рзава, Љубишнице и Катушнице. 

Представљени су алувијонима и речним терасама (Драговић, Р. 2004). 

 

За карбонатне стене Златибора које чине 34 % његове укупне површине, 

везани су специфички облици површинског и подземног рељефа и 

хидрографије: пећине, јаме, вртаче, увале, суве долине, кањони, извори, 

врела, понори. Најпознатија и најпроученија пећина Златибора је Стопића 

пећина (Мајсторовић, Г., Мајсторовић, В. 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8. Златибор 
(извор: http://www.1zoom.me/en/wallpaper/285569/z1437.5/1920x1440) 

 
 
Планина Мучањ налази се у изворишту Великог Рзава, на развођу ове реке и 

Голијске Моравице. Планина Јавор налази се североисточно од Сјеничке 

котлине. Дугачка је 25 km и састављена од кречњака и пешчара. 



Утицај рељефа на климу Старог Влаха                    Катарина Јовановић, 366     

20 
 

Побијеник, изнад Лима, северозападно од Пријепоља изграђен је претежно 

од шкриљаца и серпентина. Златар, изнад десне стране Лима, простире се 

између Пријепоља и Нове Вароши. С десне стране Лима диже се и планина 

Гиљева, близу српско-црногорске републичке границе. Наспрам Гиљеве, с 

леве стране Лима, границу између двеју република чини планина Лиса. 

 

Јадовник је 12 km дугачка планина изнад десне стране Лима, односно 

западно од Сјенице. Планина је изграђена од пешчара и кречњака, дијабаза, 

рожнаца и серпентина. Широко теме Јадовника је под пашњацима и 

ливадама са расутим кућама села Страњана. Источно и југоисточно од 

Сјенице, између овог града и Новог Пазара, налазе се планине Пометеник 

(1461 m) и Велика Нинаја (1362 m). Планина Јарут (1428 m), између крашког 

Коштан-поља и Пештера, изнад леве притоке Ибра, Видрењака, пружа се 

око 20 km у динараском правцу. 

 

Планине Драгачева (Јелица, Крстац и Голубац) пружају се динарски, 

изграђене су од седиментних стена и представљају најистуренији део 

Динарида ка североистоку. Ови планински венци, просечно високи 800 m, 

растављени су уским и дубоким долинама. Јелица се диже јужно (изнад 

Чачка) и представља 25 km дугачку планину. То је највиши венац 

Драгачевских планина.  

 

Голија лежи северозападно од Новог Пазара, на граници између слива 

Западне Мораве и Рашке висоравни. Она се пружа лучно у дужини од 32 km 

и истиче изразитим извијањем у западном и источном делу ка северу. Голија 

се састоји од карбонских шкриљаца и веће оазе андезитско-дацитских стена. 

На овој планини су очувани слабо изражени глацијални трагови.  

 

Гиљева је планинска област која на југу раздваја Пештерску висораван од 

високих црногорских планина. Удаљена је 20 km од Сјенице и целом својом 
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површином, укључујући и највиши врх Јеленак (1617 m), простире се на 

територији сјеничке општине.  

 

Озрен је планина између Јадовника и Гиљеве са чијег врха Орловача (1693 

m) се види не само Пештер, него и највише црногорске планине-Дурмитор, 

Бјеласица, Сињајевина, Комови. На обронцима Озрена извире Увац, највећа 

река овог краја.  

 

Јавор је пространи планински масив између Голије и Златара, на 30 km од 

Сјенице, преко којег пролази пут који повезује Пештерску висораван са 

Ивањицом, Ариљем, Ужицем и Чачком.  

 

Златар је планина у југозападном делу Србије. Налази се између река Лима, 

Увца, Бистрице и Милешевке. Припада Динарским планинама. Највиши врх 

Златара је Голо брдо (1627 m). Са стрмијих падина Златара изложених 

флувиоденудационим процесима матични супстрат се гравитационо 

преноси у ниже етаже и затрпава котлинске просторе Златарског и 

Сјеничког језера (Драговић, Р. 2004). 

 

Међу котлинама овог краја истичу се: Новопазарска котлина у долини 

Рашке, Сјеничка котлина, у сливу Увца, Пријепољска и Прибојска котлина, 

у долини Лима, затим мање котлине Ивањичка, у долини Голијске 

Моравице и Тутинска котлина, југозападно од Новопазарске котлине, као и 

Негбинска котлиница, северно од Нове Вароши.  

 

Сјеничка котлина се пружа у динарском правцу у дужини од 25 km и 

ширини 20 km. Дно поља котлине лежи на надморској висини од 1000m. 

Сјеничка котлина је у неогену представљала високо језеро (Марковић, Ј. 

1966).  
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Новопазарска котлина (17 km 2 ) у долини Рашке највеће је тектонско 

удубљење регије, са језерским седиментима и паловулканским рељефом 

(купа Ђурђеви ступови код Новог Пазара). У котлини се налази највећи град 

регије (по којем је названа) (Марковић, Ј., Павловић, М. 1995). 

 
 
4.2. Крашки облици рељефа 

Крашка ерозија или корозија представља геоморфолошки процес 

изграђивања облика рељефа хемијским деловањем воде у карбонатним 

стенама, у првом реду у кречњацима и доломитима. Могу се издвојити две 

посебне група облика: једни се јављају на површини крашких терена-то су 

површински крашки облици, а други, у унутрашњости кречњачких маса-то 

су подземни крашки облици. Основна калсификација поршинских крашких 

облика обухвата: шкрапе, вртаче, увале и крашка поља, а допуњена је 

каменицама и богазима. У класификацији подземних крашких облика 

издвајају се јаме и пећине. 

 

На основу морфолошких и хидрографских облика, Јован Цвијић је издвојио 

два основна типа кречњачких терена, у којима су крашке појаве различито 

развијене. Кречњачки терени у којима су развијене све крашке појаве 

представљају савршени, потпуни крас. То је холокрас (холокарст). 

Кречњачки терени у којима су крашке појаве само делимично развијене 

представљају рудиментарни, непотпуни крас. То је мерокрас (мерокарст). 

Између ова два основна типа краса постоје и два прелазна типа: то су тип 

Косова и тип Јуре. Код прелазног типа Косова крашки облици су развијени 

као и у динарском красу, изузев што нема крашких поља. Неке затворене 

крашке депресије достижу димензије мањих крашких поља: Гласинац на 

Романији, Коштам поље код Новог Пазара, Пештер јужно од Сјенице и 

друга (Петровић, Д., Манојловић, П. 2003).  

 

У кречњачким теренима Старог Влаха развијен је крас који је недовољно 

проучен. Поред два крашка поља, у њему има више спелеолошких објеката. 
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Пештерско поље (63 km 2 ) високо је (1150 m надморске висине) и плитко (50 

m). Изграђено је у скрашћениј динарској површи (Пештерској заравни). 

Троугластог је облика и налази се јужно од Сјенице, између Гиљеве, 

Жилиндара, Јарута и Нинаје. Назив је добило од бројних пећина (пештери). 

У неогену је било под језером, сада је периодски плављено, а воде су му и 

хидроенергетски искоришћене. Дно му је покривено квартарним језерских и 

речним наносима изнад којих се дижу два кречњачка хума Сука и Горица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коштам поље је мање (15 km 2 ), такође високо, са дном на 950 m. Оно 

представља скрашћено извориште Рашке. По дну поља су понори 

Точиловке, Делимеђске и Ликовске реке. 

Слика 9. Пештерско поље 

(извор:http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=_la&stra

na=vest&n=359) 

 



Утицај рељефа на климу Старог Влаха                    Катарина Јовановић, 366     

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међу подземним облицима истичу се: велики Ушачки ледени пећински 

систем (6,3 km), Тубића пећина (1002 m), Стопића пећина (625 m),  Потпећка 

пећина (324 m), затим Раковачка, Хаџи Проданова пећина, пећина Рти и 

друге (Марковић, Ј., Павловић, М. 1995). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 11. Стопића пећина 

(извор: http://zlatiborskanoc.rs/sr/izleti/stopica-pecina/) 

 

Слика 10. Коштам поље 

(извор: http://gdestinacija.com/destinacije/2008/03/kostam-

polje/) 
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4.3. Глацијални облици  рељефа 

Дајићко језеро (Тичар) припада групи глацијалних језера. Налази се на 

Голији (1450 m), мале је површине и дубине 8 око 3 m), а због својих 

еколошких вредности застићено је као природни резерват (Јовичић, Д. 

2009).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Слика 12. Дајићко језеро 

(извор: http://mapio.net/pic/p-20336662/) 

 
4.4. Фосилни флувијални облици рељефа  

У рељефу планинског предела, у његовој пластици, значајно место 

заузимају флувијално-денудационе површи, оне секу стене различите 

старости и отпорне моћи. Најбоље су очуване у кречњачким теренима. 

Фосилне флувијалне површи се јављају на различитим висинама, од 200-300 

m, па до преко 1000 m надморске висине. Јован Цвијић је утврдио да се 

изразите површи јављају и на динарском ободу Јадранског басена, као и на 

јужном ободу Панонског басена. Степеничасто се издижу једна изнад друге, 

и везују за одређене нивое Јадранског, односно Панонског басена. Ове 

површи су различите старости. 

 

Фосилне флувијалне површи по јужном ободу Панонског басена налазе се 

на високим планинама, изнад највише, Мачкатске абразионе површи. Јован 
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Цвијић је утврдио четири високе флувијалне површи које се пењу према 

динарском развођу. То су: Копаоничка, Дробњачка, Златиборска и површ 

Беле реке.  

 

Златиборска површ лежи испод Дробњачке. Названа је по планини 

Златибору где је најбоље очувана. Рашчлањена је токовима Рибнице и Рзава 

и њихових притока. Златиборска површ одговара Брезовачкој абразионој 

површи Панонског басена (600 m). 

 

Површ Беле реке је названа по истоименој реци на Златибору у чијем је 

сливу добро изражена. Усечена је у вишу, Златиборску површ. Она одговара 

Качерској абразионој површи (410-420 m ) (Родић, Д. , Павловић , М. 1994). 
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5. ХИДРОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 
5.1. Реке Старог Влаха 
 
Стари Влах је богат водом, изворима и токовима. Највеће реке овог краја су: 

Лим (црногорско-српско-босанска река), затим његова десна притока Увац, 

Велики и Мали Рзав, Голијска Моравица. Планинске реке Старог Влаха 

имају веће падове и доста воде, јер су падавине обилније, а земљиште 

вододржљиво. Отуда реке овог краја располажу знатном снагом и пружају 

знатне могућности за хидроенергетско искоришћавање (Марковић, Ј. 1966).  

 

Реке Старовлашког краја усекле су дубље долине, често клисуре и кањонске 

долине. Највећа река Старог Влаха је Лим, извире у Црној Гори, тече кроз 

ову републику и Србију, а у Дрину утиче у Босни. Лим је скоро на целој 

дужини усекао клисурасту, односно кањонску долину. Кањонска долина 

између Добракова и Бродарева дугачка је 11 km и дубока 600 m. Исту 

дужину има и кањонска долина Увца, десне притоке Лима, која је плића до 

(250 m), али са јако израженим меандрима (Марковић, Ј. 1966).  

 

Лим је највећа притока Дрине. Извориште му је на Проклетијама, али истиче 

из Плавског језера. Укупна дужина Лима је 156 km и површина слива 5784 

km (Родић, Д. , Павловић , М. 1994). 

 

Лим је изградио композитну долину. Протиче кроз Плавско-Гусињску 

котлину, клисуру Сутјеску (проширења код Муриња и Андријевице), 

Беранску котлину, Тивранску клисуру, Бродаревску котлину, Бродаревску 

клисуру, Пријепољску котлину, мање сужење без назива, Прибојску 

котлину, мање сужење без назива, проширење код места Рудо.  

 

У ужем геоморфолошком смислу долина Лима припада типу сложених 

долина. Примарна долина Лима почиње од пограничног дела према 

Албанији (Крље у долини Грнчара) и до ушћа у Дрину издвојено је шест 
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сектора дефинисаних према критеријумима геоморфолошких, климатских, 

хидрографских и биогеографских туристичких вредности (Драговић, Р. 

2004). 

 

Међу притокама Лима највећи је Увац са Вапом. Дужина његовог тока је 

119 km, а површина слива 1334 km. Он извире на Озрену 14 km западно од 

Сјенице. Протиче кроз композитну долину, која између Мљекуша и 

Црквица, у дужини од 11 km, има одлике кањона дубоког до 250 m. Сада су 

тамо воде Сјеничког језера (Родић, Д., Павловић , М. 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Слика 13. Река Лим  

(извор: http://www.westserbia.org/destinacije/prijepolje/vrelo-zivota/reka-lim/) 

 
Дрина је највећа притока Саве, како по дужини тока (346 km), површини 

слива (19570 km 2 ), тако и по количини воде коју уноси у Саву – просечно 

371 m 3 /s. Настаје спајањем Таре (141 km) и Пиве (78 km) код Шћепан поља 

на висини 433 m, а утиче у Саву код Босанске Раче на 78 m надморске 

висине (Родић, Д. , Павловић , М. 1994). 

 

Дрина има велики хидроенергетски значај јер је реч о водом богатој и брзој 

реци великог пада и протицаја и са највећим хидроенергетским 
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потенцијалом у нашој земљи. Из тих разлога, на њој је планирана изградња 

12 хидроелектрана. На току Дрине дуж границе Србоје и Босне и 

Херцеговине до сада су изграђене следеће хидроелектране: хидроелектрана 

„Бајина Башта“, реверзибилна хидроелектрана „Бајина Башта“, мини 

хидроелектрана „Врело“, хидроелектрана „Зворник“ и хидроелектрана 

„Вишеград“, са одговарајућим језерским акумулацијама. 

 

Најмаркантнију природну вредност Дрине представља њен кањон, дубок 

око 1000 m и Перућачко језеро, које се налази у саставу Националног парка 

Тара (Јовичић, Д. 2009). 

 

Целокупна долина Дрине од Шћепан поља па скоро до Ковиљаче 

представља дугу камену и планинску клисуру са голим странама (Дукић, Д. 

1952).  

 

Увац је типична планинска река, дужине 120 km, великог пада и 

хидропотенцијала. Настаје од два изворишна крака испод Озрена и 

Јадовника, пролази кроз Сјеничку котлину, а затим улази у кањонску 

долину. Кањон Увца је изузетно атрактиван и дуг скоро 10 km, а одликује се 

вертикалним одсецима кречњачких стенa, висине до 300 m и невероватно 

изувијаним профилом. На странама овог кањона налази сe више пећина и 

станишта ретке птичје врсте-белоглавог супа (због тога је овај део кањона 

заштићен као природни резерват): због великог хидроенергетског 

потенцијала и погодних услова за изградњу вештачких акумулација, на 

Увцу су изграђена три вештачка језера и хидроелектране. Најзначајније је 

Сјеничко, дуго 25 km, затим Златарско, дуго 14 km, док је најмање 

Радоињско, дужине 11 km (Јовичић, Д. 2009). 
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Слика 14. Река Увац (фото: Катарина Јовановић) 

 

Грабовица и Јабланица представљају снажне бујичне реке које протичу кроз 

урбани део општине Сјеница и представљају леве притоке реке Вапе у коју 

се уливају у непосредној близини села Доља Вапа (Туристичка организација 

Сјеница). 

 

Велики Рзав, лева притока Голијске Моравице усекао је девет километара 

дугачку и до 300 m дубоку кањонску котлину. Притока Голијске Моравице 

Рзав (58 km) постаје од Великог и Малог Рзава. Велики Рзав извире испод 

Мучња. Рзав утиче у Моравицу код Ариља (Марковић, Ј. 1966). 

 

Вапа извире на 1040 m надморске висине. Настаје од речица и потока, али 

главне воде добија из јаких врела од којих је најзначајније оно које се налази 

на њеном извору, у селу Градац. На првом километру са десне стране прима 

Шављанску реку, а у средини тока Јабланицу и Грабовицу. Улива се у Увац 

и заједно са њим формира велико језеро у Кањону Увца. Вапа протиче кроз 

такозвани доњи део Пештерске висоравни и веома много меандрира. Вапа је 

дуга 18 km.  
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Дубочица се налази у западном делу Висоравни, између Гиљеве и 

Јадовника. Протиче кроз пошумљени природни комплекс који називају 

санџачка прашума, са веома бујном флором и фауном. 

Кладничка река настаје од Студене и Радевске реке које се састају код села 

Кладница на надморској висини од 1100 m.  

 

Вељушница је лева притока Увца која извире испод Голог брда на адморској 

висини од 1200 m и улива се у Сјеничко језеро испод Дервенте. Ова река у 

свом горњем делу је гранично подручје општине Сјеница и Пријепоље, а у 

свом средњем и доњем току раздваја општине Сјеница и Нова Варош. 

Укупна дужина ове реке од извора до ушћа у језеро износи 19 km.  

 

Брњичка река извире испод Голије, након мирног тока пештерским пољем, 

понире у крашкој долини и јавља се, након неколико километара, као бујан 

извор Вапе у селу Градац  (Туристичка организацја Сјеница). 

 

5.2. Реке понорнице 

Пошто је кречњак испресецан мањим и већим пукотинама, то највећи део 

воде која падне на ове крашке области пропада кроз многобројне пукотине, 

а остатак воде тече у цурцима и слабим рекама. Али, како каже Цвијић, 

убрзо и ови токови губе своју воду у издухама и понорима, којих у красу 

има свуда, па и по речним коритима; вода, која овако у дубину понире, 

скупља се у воденим млазевима и гради местимице подземне речне токове. 

Безводност на површини, а обиље воде у дубинама хидрографски су 

карактер краса (Дукић, Д. 1952). 

  

Чешћи је случај да се реке у красу губе у понорима. То су понорнице. 

Највише понорница има у Динарском красу, али их има и у другим 

деловима бивше Југославије. Оне припадају различитим сливовима. 

Подземно хидролошко развође још увек није одређено. Међутим, зна се да 

се не поклапа са површинским. Често понорнице једног површинског слива 
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скрећу испод развођа и подземно отичу у други слив. Понекад се једна река 

јавља више пута на површини и понире. Али, има случајева да се две или 

више понорница састају на површини или под земљом и чине једну већу 

реку (Родић, Д., Павловић , М. 1994). 

 

Апсолутно највећа понорница у Србији је Бороштица у Пештерском пољу, 

чија вода после 12,5 km подземног тока појављује се у клисури Бистрице на 

680 m надморске висине. Бороштица настаје од Ђерекарског врела која 

избија на јужном ободу Пештерске котлине. Ово име добија од села 

Бороштице на улазу Пештерско поље, а до тада тече као Ђерекарска река. 

До главног понора под Суком, на 1 150 m у средишњем делу поља, 

површински тече 18 km, речно корито је веома извијугано и дубоко до 1 m. 

Бороштица прима већи број потока међу којима је највећа Камењача дугачка 

4 km. 

 

5.3. Језера 

По начину постанка басена сва језера се могу сврстати у чертири групе: 

текстонска, ерозивна, акумулациона и вештачка или загати (Дукић, Д., 

Гавриловић, Љ. 2006).  

 

У старовлашком крају налази се неколико језера, међу којима су вештачка 

језера чешћа и већа од природних. Највеће је Златарско језеро код Кокин 

Брода, а мање је Златиборско језеро. Преграђивањем корита Увца (ради 

обезбеђења водом ХЕ Кокин Брод и ХЕ Бистрице) 83 m високом браном 

(која је при дну висока 225 m, а 1300 m при врху), створено је 23 km дугачко 

и до 1500 m широко вештачко Златарско језеро, код Нове Вароши, са 

површином од 18 km 2  (Марковић, Ј. 1966).  
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                                        Слика 15. Златарско језеро 

                           (извор: http://zlatarinfo.rs/+/zlatarsko-jezero) 

 
Златиборско вештачко језеро је изграђено за потребе туриста. У плиткој 

долини Обудојевици, у северном делу Златибора, подигнута је 3 m висока 

бетонска брана, која је заградила вештачко језеро дугачко 15 km, широко 50 

m и дубоко до 25 m. Језеро користе туристи за купање и веслање. 

 

Шибовичко језеро се налази око 20 km југозападно од Ивањице. Оно лежи 

на 1200 m, дугачко је 107 km и широко до 12 km. Површина језера износи 18 

km 2 (Марковић, Ј. 1966).  

 

Радоињско језеро је треће и најнизводније језеро у кањону Увца, на 805 m 

надморске висине. Његова брана је дуга 150 и висока 40 m. Укљештено 

између стрмих кречњачких обала, језеро је дуго 11 km. Максимална дубина 

Радоињског језера износи 30 m.  

 

Вода Радоињског језера спроводи се до ХЕ Бистрица, код ушћа Бистрице у 

Лим (Туристичка организација Сјеница).  
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                                             Слика 16. Радоињско језеро  

(извор: http://zlatarinfo.rs/+/radoinjsko-jezero) 

 

Заовинско језеро се налази на планини Тари код места Заовине и по свом 

настанку је вештачко. Настало је у периоду од 1975. до 1983. године, када је 

ток Белог Рзава преграђен бранама код врха Кик (958 m нмв). При највишем 

водостају, површина језера се налази на надморској висини од 881.5 m. 

Највећа дубина је око 110 метара. Језеро допуњавају два потока Коњска 

река и Бели Рзав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 17. Заовинско језеро (фото: Катарина Јовановић) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1975
https://sr.wikipedia.org/wiki/1983
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%B7%D0%B0%D0%B2
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6. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
 

У Старом Влаху највеће пространство имају рендзине, ранкери, кисела 

смеђа и параподзоласта тла на силикатима. Између Дрине, Ужица до близу 

Увца, затим између Лима и Увца до горњег Ибра јављају се рендзине, 

црвенице и смеђа тла на кречњацима и доломитима. Око горњег Увца до 

близу Новог Пазара и око горњег Видрењака јавља се већа зона хумусно-

силикатног тла (ранкери). Смоница има у Гучи и под Јелицом, а ливадско 

земљиште се простире око Моравице, од Ивањице до Ариља, око Ужица и 

Ужичке Пожеге (Марковић, Ј. 1966). 

 

Рендзине су земљишта брдскопланинских области настале на матичним 

стенама у којима доминирају меки кречњаци и флиш. Водопропустљива су 

и умерено богата хумуса. Овај тип земљишта код нас је присутан на 

југозападу Србије, Старом Влаху, Рашкој и Метохији. 

 

Смонице се обично јављају уз гајњаче. Обично заузимају ниже брежуљкасто 

земљиште, најчешће северне влажније експозиције. Јављају се у котлинама 

и пространим долинама које су у току неогена биле под језерима и 

мочварама.  

 

Црвеница (terra rossa) је земљиште медитеранских крајева. У крашкој 

унутрашњости се ослања на широко планинско подручје пепељуша, 

односно, подзола. Местимично црвенице има у Санџаку, централној 

Шумадији (око Тополе и Страгара), Метохији и источној Србији. Основна 

подлога црвенице у кречњаци доломити, мада се могу јавити и на неким 

еруптивним стенама са присуством оксида гвожђа. Црвенице захватају мање 

површине по дну вртача, увала и крашких поља (Родић Д., Павловић М. 

2004). 
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Ранкери се јављају у офиолитској зони северног дела Сјеничког краја 

(дијабаз-рожна серија). Заузимају око 12 % територије. Образују се на 

различитим силикатним стенама. На њима је развијен бели, ређе црни бор, 

буква, смрча, јела и храст китњак.  

 

Смеђа земљишта на кречњаку (калкокамбисоли) су најчешће локализована 

на блажим нагибима, по дну већих вртача или пак по подножју кречњачких 

брегова, али нигде у већим, по пространству које заузимају, компактним 

целинама. На њему су најчешће пашњачке културе, а знатно ређе њиве или 

ливаде, због малог континуитета који заузима (Стаменковић, С. 2004). 
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7. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 
 
Старовлашко Рашка висија је раније била шумовитија. У овом крају 

местимично су очуване бујне шуме, које имају прашумски карактер. 

Унутрашњост резервата на мочварном земљишту Црвене баре, на Тари, и 

мешовите шуме јеле, смрче и букве изнад Љутих ливада на планини Голији 

имају прави прашумски изглед. Највећи део Таре покривен је густим 

шумама. Тара и Звијезда познате су по налазу оморике, коју је пронашао 

Јосиф Панчић (Панчићева оморика). Овај терцијарни реликт, четинар 

сличан смрчи, дивље расте само у нашој земљи, на Тари и Звијезди и у 

резерватима Босне и Херцеговине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 18. Панчићева оморика  

(извор: http://www.relaxapartmanitara.com/planina-tara/) 

 

Стари Влах је богат фауном. Међу крупним зверима истичу се вукови и 

медведи. Медведа има на Тари, Звијезди, Голији, Рогозни, Златару и 

Чемерну. Од дивљачи су још заступљене дивље свиње и лисице, затим 

велике птице и разноврсни гмизавци. 
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Биљни свет Златибора сиромашнији је у односу на некадашње стање. 

Доминира травна вегетација пашњака, ливада украшена белим нарцисима. 

Од храстове шуме на Златибору се јавља само храст китњак или ,,бјел“ како 

га зове становништво овог краја. Чистих храстових шума има на источној 

падини Чиготе. 

 

Борова шума је најраспрострањенији и најзначајнији шумски тип на 

Златибору. Највећи и најлепши комплекси борове шуме налазе се на 

Торнику, и по брдима и косама на левој страни Црног Рзава: Рајчевина, 

Трешњица, Црни врх, Јосова Коса, Никино раме.  

 

Животињски свет Златибора је богат и разноврстан. Међу дивљачима су 

заступљени медведи, вукови, дивље свиње, срне, дивокозе, лисице, 

јазавцивеверице, видре, кртице, јежеви, орлови, јастребови, белоглави суп и 

друге (Мајсторовић Г., Мајсторовић В., 2002). 

 

Национални парк Тара проглашен је 1981. године, покрива највећи део 

планине Таре са Калуђерским Барама, Равном Таром, Црним Врхом и 

Звијезом са делом кањина Дрине  и заузима површинуод 19200 ha. 

Идентификовано је преко 1000 биљних врста међу којима поичасно место 

заузима ,,краљица свих ендемита Европе“ Панчићева оморика. Шуме 

покривају 80 % територије Националног парка. У мноштву фауне на Тари, 

издвајају се мрки медвед, дивокоза и нарочито локални ендемит Панчићев 

скакавац. Тара представља уточиште за преко 130 врста птица, док у водама 

Националног парка живи 37 врста риба (Ђурић Ј., 2006). 

 

Специјални резерват природе ,,Клисура реке Увац“ је резерват ретких 

угрожених врста животиња и других природних вредности. Резерват 

површине 2717 ha, на надморској висини од 902 m-1276 m смештен је 

између леве и десне клисуре реке Увац. Симбол резетвата је Белоглави суп, 
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па је специјални резерват првенствено намењен за заштиту ове ретке 

птичије врсте-небеског краља.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 19. Белоглави суп 

(извор: http://srbin.info/2015/03/07/upznajte-beloglavog-supa/) 
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8. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
У многим уџбеницима даје се дефиниција климе коју је изложио аустријски 

климатолог Ј. Хан у свом познатом делу „Handbuch der Klimatologie“ (1893): 

„клима представља скуп свих метеоролошких елемената, који карактеришу 

средње стање атмосфере на разним тачкама земљине површине, нарочито у 

њиховим односима према органском свету“. Ову дефиницију прихватио је у 

целини и један од најистакнутијих географа Француске Ем. де Мартон, а 

међу нашим географима Ј. Цвијић и П. Вујовић, који су студирали код Хана, 

као и њихови многи ученици (П. Јовановић, Б.Ж. Милојевић, С. М. 

Милојевић, М. Милосављевић и др.)(Дукић, Д. 1998).  

 

Стари Влах има прелазну умереноконтиненталну и субалпску климу. 

Умереноконтинентална клима је изразитија у северном делу, а субалпска 

клима у јужном, вишем делу краја, нарочито на планинама. Новопазарска 

котлина има жупну климу, док суседне планине имају субпланинску климу 

са оштрим, дугачким и снежним зимама (Марковић, Ј. 1966). 

 

Иако је Сјеничко Пештерска висораван удаљена од Атлантског океана 

ваздушном линијом више од 1700 km, влажне ваздушне масе са западас 

доносе падавине овом крају. У хладнијем делу године, изнад Средоземља је 

поље нижег ваздушног притиска, док је евроазијско копно тада под утицајем 

азијског антициклона. Тада је Сјенички крај изложен продорима сувих и 

хладних ваздушних маса са севера. У Сјеничкој котлини, ваздух се тада 

ујезерва, хлади и формира језеро хладног, релативно мирног ваздуха. Утицај 

азорског антициклона испољава се у топлијем делу године, када се због 

повишеног ваздушног притиска дуже задржава стабилно време.  

 

Затворене котлине у рељефу Сјеничког краја утичу на појаву температурне 

инверзије и формирање пола хладноће. Крашке површи својом отвореношћу 

повећавају брзине ветрова. То је разлог зашто насеља нису формирана на 

површима, већ на местима заклоњеним од ветра. Кањонске и клисурасте 
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долине усмеравају кретање нижих ваздушних маса, а планински венци 

својим периферним положајем, спречавају продоре јачих ваздушних маса и 

утичу на температуре ваздуха, падавине, релативну влажност ваздуха и 

облачност.  

 

У Сјеничкој котлини долази до температурне инверзије услед нагомилавања 

и задржавања хладног ваздуха који се спушта са околних планина. Овај 

ваздух непрекидно се хлади, нарочито зими, када се формира језеро хладног 

и релативно мирног ваздуха. Јако расхлађен ваздух задржава се на дну 

котлине, док су на већим висинама, односно на ободним планинама, 

температуре ваздуха више. Тако под утицајем рељефа долази до појаве 

температурне инверзије.  

 

Кречњачка подлога без вегетације захвата 25-30 % територије овог краја, па 

се она брзо хлади. У односу на камените површине, травни покривач 

смањује температурну амплитуду, али је повећава у односу на шумску 

вегетацију (Стаменковић, С. 2004). 

 

За потребе овог истраживања коришћени су подаци са метеоролошких 

станица: Златибор, Сјеница и Карајукића Бунари у периоду од 1990. до 2016. 

године. 

 

Метеоролошка станица на Златибору је основана 1941. године налази се на 

19º43' E географске дужине, 43º44' N географске ширине, на 1028 m 

надморске висине. Станица у Сјеници основана је 1925. год. Налази се на 

20º00' Е географске дужине и 43º17' N географске ширине и на 1038 m 

надморске висине. Метеоролошка станица Карајукића Бунари налази се 

43º05' N географске ширине и 20º06 Е географске дужине, на надморској 

висини од 1167 m. 
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8.1. Климатски фактори 

Климатски фактори или чиниоци су практично непроменљиви. 

Најзначајнији су:  

1. Земљина ротација 

2. Земљина револувија 

3. географска ширина 

4. географска дужина 

5. распоред копна и мора на Земљиној површини 

6. надморска висина 

7. рељеф земљишта-његова експозији на Сунцу у току дана и године 

8. врста  подлоге-вода, снег, лед разни типови тла и стена итд 

9. биљни покривач-шума, њена врста и просечна старост стабала, 

травни покривач и његова врста, голо тле итд. 

  

Овим климатским факторима, који су стални или се мењају веома споро, 

треба додати још два врло значајна али променљива чиниоца: атмосферску 

циркулацију уз смену и преображај ваздушних маса и делатност људског 

друштва( промена биљног покривача, подизање шумских појасева, изградња 

великих вештачких језера, изградња великих насеља итд). Климатски 

фактори мењају под одређеним условима средње вредности климатских 

елемената до њихових максималних и минималних величина. Они су, према 

томе, не само модификатори климатских елемената него и саме климе 

(Дукић, Д. 1998).  

 

8.1.1. Ротација и револуција 

Последица ротације је смена дана и ноћи. Како се Земља за 24 h једном 

окрене око своје осе, то се за то време сва места на њеној површини једном 

нађу на осветљеној, односно неосветљеној страни. Када је Сунце у зениту, 

односно има највећу могућу висину датог дана (што зависи од доба године), 

тада је у свим местима дуж тог меридијана подне (12 h); истовремено, у 
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местима дуж меридијана који са претходним заклапа угао од 180° тада је 

поноћ (24 h). 

 

Последице револуције су бројније и комплексније. Одражавају се у: висини 

Сунца над хоризонтом у подне, промена положаја Сунца током године, 

неједнаком трајању дана и ноћи у неком месту током године, неједнаком 

трајању дана и ноћи на разним местима на Земљи истог дана (датума), 

смени годишњих доба и, с тим у вези, постојања топлотних појасева на 

Земљи (Манојловић, П. 2003). 

 

8.1.2. Распоред копна и мора на Земљиној површини 

Вода и тло се различито загревају на сунцу, јер имају различите специфичне 

топлоте. Осим тога имају и различиту албедо, што значи да различито 

одбијају светлост. А ту је и чињеница да док вода пропушта светлост и до 20 

m дубине, тло не препушта светлост. Вода се спорије греје и хлади од 

подлоге. Осим тога, у самој води се стварају термичке струје које 

изједначавају температуру воде, па се топлија површина воде хлади од 

хладних дубинских слојева. 

 

8.1.3. Утицај рељефа на микроклиму 

Рељеф има велики утицај на микроклиму. Узвишења смањују амплитуду 

дневних температура, док је разна удубљења повећавају. Ту појаву је лако 

објаснити. Расхлађени гушћи ваздух клизи низ падине и сакупља се у 

удубљењима-удолинама, јаругама, вртачама, увалама, крашким пољима и 

котлинама. Ноћу разлика у температури ваздуха на узвишењима и 

удубљењима, нпр. на падинама дубље речне долине и на њеном дну може д 

абуде већа од 10 ºС (Дукић, Д. 1998). 

 

У току дана ваздух се у долинама, и уопште у удубљењима, више загреје и 

ту се, због мањег проветравања, највећим делом задржава. Због тога у 

рељефу имају велике дневне амплитуде температуре. Знатне разлике у 



Утицај рељефа на климу Старог Влаха                    Катарина Јовановић, 366     

44 
 

температури ваздуха настају на падинама удубљења; онде су условљене 

експозицијом страна. Присојне стране су лети за 5-6 ºС топлије од осојних. 

Али, и на истој падини, уколико постоји најмања разика у нагибу падине, 

обавезно се појаве и разлике у температури, као последица неједнаког 

упадног угла сунчевих зракова. Температурне разлике нису велике као 

између осојних и присојних страна, али оне ипак постоје и значајне су за 

биљни свет.  

 

Рељеф утиче на величину испаравања. Оно је веће на узвишењима, где су 

јача и чешћа струјања ваздуха, него у удубљењима и долинама, у којима је 

слабија циркулација ваздуха. Величина испаравања је већа на топлијим, 

присојним странама, него на осојним. Исто тако, она је већа на западним 

него на источним падинама. У зависности од експозиције падине очигледно 

имају неједнаку влажност тла. Ова зависи и од места мерења влажности: 

најмања је на највишим деловима падина, а највећа при дну; повећање 

влажности долази као последица сливања падавина низ падине, при чему се 

један њихов део упија у тле. Величина упијања падавина је обрнуто 

сразмерна падовима страна долине, котлине и уопште падина: уколико је 

мањи нагиб падине, веће је упијање падавина у тле и обратно. Утицај 

неједнаког загревања присојних страна и режим влаге у њиховом тлу може 

толико да се разликује у односу на осојне стране долине или падина мање 

котлине, да присојне падине имају сасвим другу вегетацију, својствену 

јужнијим областима. Усамљени брежуљци утичу на брзину ветра тако што 

је она највећа на њиховим падинама, а најмања у њиховом заветринском 

делу  (Дукић, Д. 1998). 

 

8.1.4. Утицај језера на микроклиму 

Велика језера, сразмерно својој површини и запремини воде, испољавају 

одређени утицај на мезоклиму и микроклиму приобалских територија. 

 



Утицај рељефа на климу Старог Влаха                    Катарина Јовановић, 366     

45 
 

У топлијој половини године, када је приход топлоте већи од расхода, водена 

маса у језеру акумулира знатне количине топлотне енергије, коју задржава 

знатно дуже од земљишта и ваздуха. Ублажавајући утицај језера на климу 

испољава се у хладнијој половини године, у јесен и зиму. Тада је 

температура ваздуха у околини језера виша, јер његова водена маса израчује 

у атмосферу топлотну енергију.  

 

Са великих језерских површина испаравање је толико, да знатно повећава 

влажност ваздуха. Са удаљавањем од језера постепено слаби његов утицај 

на климу и најзад ишчезава (Дукић, Д., Гавриловић, Љ. 2006).  

 

8.1.5. Биљни покривач 

Клима засада се појављује испод ниске културне и самоникле травне 

вегетације. Њене особине зависе највише од густине и висине биљног 

покривача. Међутим, то није површина у правом смислу речи, него 

прелазни активни слој. Испод њега је клима сасвим друкчије од оне изнад 

њега.  

Клима шумских просека знатно се разликује од климе шуме. У просецима 

постоји заштита од ветра, али нема никаквих сметњи да се земљиште 

загрева глобалним сунчевим зрачењем; исто тако не постоји препрека 

израчивању земљишта, какав је скоро јединствени слој крошњи у шуми. 

Због тога се у шумским просецима уочавају термички екстреми- раније 

појављивање првих и касније појављивање позних мразева, раније отапање 

снега и летњи максимуми температуре ваздуха.  

 

Шумски заштитини појасеви утичу на брзину ветра, испаравање, 

температуру ваздуха и тла итд. Величина тог утицаја углавном се повећава 

са ширином појаса и висином његовог дрвећа.  

 

Шумски појасеви смањују брзину ветра с обе стране. На заветринској 

страни смањивање брзина се запажа на растојању које је 5 пута веће од 
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висине дрвећа у појасу. У заветринској страни утицај шумског појаса на 

ветар осећа се, међутим, на растојању које је до 30 пута веће од висине 

дрвећа у појасу (Дукић, Д. 1998).  

 

8.2. Климатски елементи  

Климатски елемнети имају врло променљиве вредности, јер су у основи 

зависни од низа појава и процеса у атмосфери. Због тога су за климатологију 

значајне њихове средње и екстремне вредности запажане у одређеном 

периоду. Најзначајнији климатски елементи су:  

1. радијација (краткоталасно и дуготаласно зрачење) 

2. температура ваздуха и површине Земље 

3. ваздушни притисак 

4. правац и брзина ветра 

5. влажност ваздуха и величина испаравања 

6. облачност и трајање Сунчевог сијања 

7. падавине 

8. снежни покривач  

 

Наведеним климатским елементима могли би се придодати и други мање 

значајни:    електрицитет у ваздуху, садржај аеросола у ваздуху и др (Дукић, 

Д. 1998).  

 

8.2.1. Радијација- краткоталасно и дуготаласно зрачење 

Сунчева радијација доспева до земље на два начина: први, директним 

Сунчевим зрацима и, други, у виду растурених Сунчевих зракова, насталих 

при дифузној рефлексији. Прва радијација назива се директно Сунчево 

зрачење, а друга дифузно или небеско зрачење. Директно Сунчево зрачење 

траје од изласка до заласка Сунца и под условом да је небо ведро. Повећава 

се издизањем Сунца изнад хоризонта. Дифузно (небеско) зрачење траје 

такође од изласка до заласка Сунца. Његов интензитет зависи од неколико 
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чинилаца, а то су: висина Сунца изнад хоризонта, прозрачност атмосфере, 

облачност и албедо Земљине површине (Дукић, Д. 1998). 

 

Трајање обасјавања Земље директном Сунчевом радијацијом назива се 

трајање сијања Сунца (или трајање инсолација). Оно се изражава у сатима 

сијања Сунца дневно, месечно или годишње, а мери се хелиографом. На 

географској карти приказује се изолинијама које повезују тачке са истим 

трајањем сијања сунца у одређеном периоду (Шегота, Т. 1988).  

 

Средње месечне вредности инсолације на Златибору и Сјеници у периоду од 
1990-2016 приказане су у табели број 1.  
 

 

Табела број 1. Средње месечне ведности инсолације на Златибору и Сјеници 

у периоду од 1990-2016 год. 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Златибор 91.3 108.5 149.4 163.5 211.1 244.1 279.2 268.5 189.4 155.8 108.7 78.0 170.6 

Сјеница 81.6 103.3 147.5 160.5 197.7 236.1 267.2 250.6 169.7 138.5 95.0 75.1 160.2 
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Слика број 20. Средње месечне ведности инсолације на Златибору и Сјеници 

у   периоду од 1990-2016 год. 

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 

 

Највећа месечна вредност инсолације на Златибору у периоду од 1990-2016 

била је у јулу и износила је 279.2 часа сунчевог сијања, а најмања у 

децембру, 78 часова сунчевог сијања. Средња годишња вредност инсолације 

износила је 170.6 часова сунчевог сијања. 

 

Највећа месечна вредност инсолације у Сјеници у периоду од 1900-2016 

била је у јулу и износила је 267.2 часа сунчевог сијања, а најнижа вредност 

је била у децембру и износила је 75.1 час сунчевог сијања. Средња годишња 

вредност сунчевог сијања износила је 160.2 часа. 

 

8.2.2. Температура ваздуха  

Највећи део топлоте која улази у атмосферске процесе долази с површине 

Земље, а тек мањи део настаје апсорпцијом краткоталасног зрачења у 

атмосфери: атмосфера се највећим делом загрева одоздо, од подлоге. Према 

томе, апсорпција топлоте на површини Земље, тј. загревање атмосфере, 

битно ће зависити од термичких услова на подлози, од брзине њеног 

загревања и хлађења, тј. о начину и брзини преношења те топлоте даље у 

атмосферу (Шегота, Т. 1988). 
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Дневна колебања температуре ваздуха у Сјеници су изражена. С обзиром да 

је плато Сјеничко пештерске висоравни нижи од околних планина долази до 

температурне инверзије. То ствара услове и за температурне амплитуде, 

како у летњем, тако и у зимском периоду. Лети, са јаком инсолацијом 

дневне температуре ваздуха достижу некад тропске вредности, док 

изражена ноћна радијација доводи до пада температуре што условљава 

велике летње дневне амплитуде. Слична ситуација је и у зимском периоду. 

За време антициклонске активности,  са знатним снежним покривачем, 

ведрим и тихим ноћима долази до наглог пада температуре ваздуха. Током 

дана са инсолацијом имамо нагли пораст температуре, што чини да су 

зимске дневне амплитуде изражене.  

 

Зиме су дуге и хладне, а температуре ваздуха спуштају се испод -30  °С, што 

је условљено рељефом, тј. нагомилавањем расхлађеног ваздуха у котлинама. 

Тада су температуре ваздуха у Сјеничкој котлини ниже у односу на обод 

(Стаменковић, С. 2004). 

 

Средње месечне температуре ваздуха на Златибору, Сјеници и Карајукића 

Бунарима у периоду од 1990-2016 приказане су у табели број 2. 

 

Табела број 2. Средње месечне температуре ваздуха на Златибору, Сјеници 

и Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 

 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

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

Златибор -1.5 -0.7 2.8 7.6 12.4 16.1 18.1 18.0 13.7 9.0 4.1 -1.4 8.2 

Сјеница -3.3 -2.0 -2.1 6.8 11.5 15.2 16.9 16.7 12.1 8.0 3.1 -2.3 7.1 
Карајукића 

Бунари -4.4 -3.2 1.1 6.1 11.0 14.7 16.7 16.3 11.8 7.6 2.3 -3.2 6.5 
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Слика број 21. Средње месечне температуре ваздуха на Златибору, Сјеници 

и Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016  

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

Најнижа месечна температура на Златибору у периоду од 1990-2016 била је 

у јануару и износила је -1.5 ºС а највиша у јулу 18.1 ºС. Средња годишња 

износила је 8.2 ºС. Максимална температура измерена је 24.7.2007. године и 

износила је 35,8 ºС. Минимална температура забележена је 26.1.1954. године 

и износила је -23.1 ºС. Најнижа месечна температура у Сјеници у периоду од 

1990-2016 била је у јануару и износила је -3.3 ºС, а највиша у јулу 16.7 ºС. 

Средња годишња темпереатура је износила 7.1 ºС. Максимална температура 

је измерена 20.8.1946. год. и износила је 35,6 ºС. Минимална температура је 

била 26.1.1954. године и износила је -38 º. Најнижа месечна температура у 

Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016  била је у јануару и износила 

је -4.4 ºС, а јулу је била највиша, 16,7 ºС.  Средња годишња је била 6.5 ºС. 

Најнижа измерена температура била је -39.5 ºС, 26.1.2006. године. 

 

8.2.3. Ваздушни притисак 

Тежина ваздушног стуба изнад јединице хоризонталне површине а висине 

од тачке које се одређује до горње границе атмосфере. Јединица за 

атмосферски притисак је паскал (pa) а у метеорологији се употребљава и 

милибар (mb) (Ивановић Р., Јањић Ј. 2005). 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

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

Златибор
Сјеница
Карајукића Бунари



Утицај рељефа на климу Старог Влаха                    Катарина Јовановић, 366     

51 
 

Средње месечне ваздушног притиска на Златибору, Сјеници и Каракујића 

Бунарима у периоду од 1990-2016 приказане су у табели број 3.  

 
 
Табела број 3. Средње месечне вредности ваздушног притиска на Златибору 

и Сјеници у периоду од 1990-2016 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика број 22. Средње месечне вредности ваздушног притиска на Златибору 

и  Сјеници у периоду од 1990-2016 год. 

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 

 

Највиша месечна  вредност ваздушног притиска на Златибору у периоду од 

1990-2016 била је у августу и износила је 901.3 mb, а најнижи је био у 

априлу, 896.4 mb. Средњи годишњи је износио 899.4 mb.  

Највиша месечна  вредност ваздушног притиска у Сјеници у периоду од 

1990-2016 износила је 900.4 mb и забележена је у октобру, а најнижа је 

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

Златибор 898.4 897.4 897.1 896.4 898.7 900.4 900.7 901.3 901.0 901.3 899.3 899.7 899.4 

Сјеница 898.1 896.5 896.6 895.4 897.9 899.4 899.7 900.3 900.0 900.4 898.5 898.5 898.5 

892.0

893.0

894.0

895.0

896.0

897.0

898.0

899.0

900.0

901.0

902.0

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

Златибор

Сјеница



Утицај рељефа на климу Старог Влаха                    Катарина Јовановић, 366     

52 
 

забележена у априлу, 895.4 mb. Средњи годишњи ваздушни притисак је 

износио 898.5 mb. 

 

8.2.4. Ветрови 

Кретање ваздуха у атмосфери и претежно у хоризонталном правцу назива се 

ветар. Он настаје због разлика у ваздушном притиску на Земљиној 

површини, као последица њеног неједнаког загревања.  

 

Ветрови утичу на промене температуре, доносе кишу и изазивају сушу. 

Ветрови са запада углавном су влажни и условљавају облачно време са 

падавинама, а лети ублажавају високе температуре. Ваздушне масе са 

истока указују на хладно време, посебно зими. Северозападни ветрови су 

извори влаге који овом крају доносе кишу, а зими снег. Редовно изазивају 

снижене температуре ваздуха, која угрожава озиме културе. Када озими 

усеви нису заштићени снегом, у опасности су да промрзну.  Зими и у позну 

јесен, северни ветар доноси веома хладне и углавном суве континенталне 

ваздушне масе. Условљава хладно време и ниске температуре ваздуха. 

Западни и југозападни ветрови дувају током целе године и доносе највише 

падавна Сјеничком крају. Лети доносе облаке из којих се излучују 

краткотрајни и обилни пљускови, а у јесен ромињаве кише. 

 

Честина и јачина ветра на Златибору у периоду од 1990-2016 год. приказана 

је у табели 4 и сликама број 15 и 16. 
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Табела број 4. Честина и јачина ветра на Златибору у периоду од 1990-2016 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика број 23. Честина ветра на Златибору у периоду од 1900-2016 год. 

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 

 č j 

N 124.8 1.8 

NE 123.9 1.3 

E 45.1 1.6 

SE 42.9 1.7 

S 100.3 3.2 

SW 355.7 2.6 

W 37.2 1.8 

NW 63.8 1.5 
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Слика број 24. Јачина ветра на Златибору у периоду од 1990-2016 год. 

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 

 

На Златибору у периоду од 1990-2016 је био доминантан ветар из 

југозападног правца, а затим следи ветар из северног и североисточног 

правца. Најмање заступљен је био ветар из западног правца.  

 

Што се тиче јачине ветра, на првом месту је ветар из јужног правца (3.2 

m/s), а затим из југозападног правца (2.6 m/s). Најмању јачину је достизао 

ветар из североисточног правца (1.3 m/s). 

 

Честина и јачина ветра у Сјеници у периоду од 1990-2016 год. приказана је у 

табели 5 и сликама број 17 и 18.  
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Табела број 5. Честина и јачина ветра у Сјеници у периоду од 1990-2016 год. 

 č j 

N 92.7 2.3 

NE 43.9 1.7 

E 56.4 2.0 

SE 91.7 2.5 

S 63.5 2.6 

SW 98.4 3.4 

W 106.3 2.3 

NW 193.1 2.7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика број 25. Честина ветра у Сјеници у периоду од 1990-2016 год. 

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 
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Слика број 26. Јачина ветра у Сјеници у периоду од 1990-2016 год.  

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 

 

У Сјеници у периоду од 1990-2016 године најзаступљенији је био ветар из 

северозападног правца, а затим из западног. Најмању честину је имао ветар 

из североисточног правца.  

 

Најјачи је био ветар из северозападног правца (2.7 m/s), а затим из јужног 

(2.6 m/s) и југоисточног правца (2.5 m/s). Најслабију јачину је достизао ветар 

из североисточног правца (1.7 m/s).  

 

Честина и јачина ветра у Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 год. 

приказана је у табели 6 и сликама број 19 и 20. 
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Табела број 6. Честина и јачина ветра у Карајукића Бунарима у периоду од 

1990-2016 год. 

 č j 

N 101.0 3.0 

NE 23.7 2.4 

E 94.2 1.9 

SE 10.8 2.4 

S 14.5 3.1 

SW 38.1 5.5 

W 180.1 3.9 

NW 44.9 3.7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 
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Слика број 27. Честина ветра у Карајукића Бунарима у периоду од 1990-

2016 год. 

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 
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Слика број 28. Јачина ветра у Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 

год.(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 

 

У Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 год. најзаступљенији је био 

ветар из западног правца, а затим ветар из северног правца. Најмање је био 

заступљен ветар из југоисточног правца. 

 

Највећа је била јачина ветра из југозападног правца (5.5 m/s), а затим из 

западног правца (3.9 m/s). Најмању јачину је достизао ветар из источног 

правца (1.9 m/s).  

 

8.2.5. Влажност ваздуха и величина испаравања 

У ваздуху се налази одређена количина водене паре. Водена пара која се 

налази у атмосфери назива се влажност ваздуха. Она је један од најважнијих 

компонената ваздуха (Шегота, Т. 1988). 

 

Средње месечне вредности влажности ваздуха на Златибору, Сјеници и 

Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 приказане су у табели број 7.  

3.0

2.4

1.9

2.4

3.1
5.5

3.9

3.7

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

јачина ветра у
Карајукића Бунарима



Утицај рељефа на климу Старог Влаха                    Катарина Јовановић, 366     

59 
 

Табела број 7. Средње месечне вредности влажности ваздуха на Златибору, 

Сјеници и Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 год. 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 
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Слика број 23. Средње месечне вредности влажности ваздуха на Златибору, 

Сјеници и Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 год.  

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 

 

Највиша  вредност влажности ваздуха на Златибору у периоду од 1990-2016 

је била у јануару и износила је 83.2 %, а најнижа је била у августу и 

износила је 68.9%. Средња годишња измерена вредност је 75.6 %.  

 

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

Златибор 83.2 79.8 74.3 70.4 70.5 71.8 69.6 68.9 75.2 78.7 79.7 85.1 75.6 

Сјеница 83.2 79.5 75.7 72.7 72.7 72.7 71.3 71.8 76.8 78.7 80.6 84.1 76.2 
Карајукића 

Бунари 85.9 84.5 81.6 77.7 77.5 76.7 75.7 76.6 81.1 82.8 84.3 86.4 81.2 
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Највиша месечна вредност влажности ваздуха у Сјеници у у периоду од 

1990-2016 забележена је у децембру и износила је 84.1 %, а најнижа у 

августу и била је 71.8 %. Средња годишња вредност је била 76.2 %.  

 

Највиша вредност влажности ваздуха у Карајукића Бунарима у у периоду од 

1990-2016 измерена је у децембру, 86.4 %, а најнижа у јулу, 75.7 %. Средња 

годишња је износила 81.2 %.  

 

8.2.6. Облачност 

Облачност представља величину видљивог небеског свода прекривеног 

облацима. Одерђује се визуелном проценом а изражава се у процентима или 

десетинама неба. Облачност је један од најважнијих климатских елемената 

али може да делује и као климатски фактор. Облачност спречава осунчавање 

и израчивање са земљине површине што ублажава дневно колебање 

температуре (Ивановић, Р. 2005). 

 

Средње месечне вредности облачности на Златибору, Сјеници и Каракујића 

Бунарима у периоду од 1990-2016 приказане су у табели број 8. 

 

Табела број 8. Средња месечна облачност на Златибору, Сјеници и 

Крајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 год. 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

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

Златибор 6.6 6.5 6.2 6.2 5.8 5.2 4.5 4.2 5.3 5.6 6.1 6.5 5.7 

Сјеница 6.5 6.3 6.1 6.1 6.0 5.3 4.7 4.5 5.6 5.8 6.3 6.7 5.8 
Карајукића 

Бунари 6.4 6.2 5.9 6.0 6.0 5.0 4.5 4.4 5.5 5.9 6.4 6.6 5.7 
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Слика број 24. Средња месечна облачност на Златибору, Сјеници и 

Крајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 године (извор: Републички 

Хидрометеоролошки завод) 

 

Највећа месечна облачност на Златибору у периоду од 1990-2016 забележена 

је у јануару и износила је 6.6 десетина неба, а најнижа је била у августу, 4,2 

десетине неба. Средња годишња је износила 5.7 десетина неба. 

 

Највећа месечна облачност у Сјеници у периоду од 1990-2016 забележена је 

у децембру, 6.7 десетина неба, а најнижа је била у августу, 4.5 десетина 

неба. Средња годишња облачност у Сјеници износила је 5.8 десетина неба.  

 

Највећа месечна облачност у Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016, 

била је у децембру и износила је 6.6 десетина неба, а најнижа у августу и 

износила је 4.4 десетина неба. Средња годишња је била 5.7 десетина неба.  

 

8.2.7. Падавине 

Падавинама (оборинама) називамо капљице воде, кристале леда или 

пахуљице снег, зрна туче, зрна снега, слеђену кишу... који из атмосфере 

допиру до тла у одређеној количини (Шегота, Т. 1988). 
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Падавине се деле у две групе. У прву групу спадају оне које се образују на 

Земљиној површини или на предметима на њој, а то су роса, слана, иње и 

поледица. Друга група обухвата падавине које се образују у облацима и 

маглама и које под утицајем силе Земљине теже падају на Земљину 

површину. То су киша, росуља, снег, суснежица, крупа, зрнасти снег, 

суградица и град (Делијанић, И. 1987). 

 

Средње месечне количине падавина на Златибору, Сјеници и Карајукића 

Бунарима у периоду од 1990-2016 приказане су у табели број 9.  

 

Табела број 9. Средње месечне количине падавина на Златибору, Сјеници и 

Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 год. 

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

Златибор 62.4 87.0 81.1 81.3 105.4 102.8 96.1 111.9 102.9 83.2 82.8 81.5 89.9 

Сјеница 47.5 51.3 54.4 59.8 81.4 73.5 69.9 59.4 80.6 72.4 70.2 63.7 65.3 
Карајукића 

Бунари 57.8 51.0 58.3 60.0 72.9 71.7 64.5 54.1 76.4 79.3 75.8 67.8 65.8 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 
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Слика број 25. Средње месечне количине падавина на Златибору, Сјеници и 

Карајукића Бунарима у периоду од 1990-2016 год. 

(извор: Републички Хидрометеоролошки завод) 

 

Највећа месечна количина падавина Златибору у периоду од 1990-2016 

забележена је у августу и износила је 111.9 mm, а најнижа је била у јануару, 

62.4 mm. Средња годишња количина падавина је износила 89.9 mm.  

 

Максимална количина падавина била је 11.9.1974. године, 116 mm. 

Максимална количина снега је била  16.3.1954. године и износила је 93 cm.  

 

Највећа месечна количина падавина у Сјеници у периоду од 1990-2016 била 

је у мају, 81.4 mm, а најнижа је била у јануару, 47.5 mm. Средња годишња 

количина падавина је износила 65.3 mm.  

 

Највећа месечна количина падавина у Карајукића Бунарима у периоду од 

1990-2016 забележена је у октобру и била је 79.3mm, а најнижа у фебруару, 

51 mm. Средња годишња количина падавина је била 65.8 mm. 
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Закључак 

 
У овом мастер раду су обрађене физичко-географске одлике Старог Влаха: 

рељеф, хидрологија, педологија терена, биљни и животињски свет, а 

посебно је обрађена клима Старог Влаха, климатски фактори и елементи 

који највише утичу на климу овог краја. Детаљно је проучен рељеф, његова 

конфигурација и како утиче на климу Старог Влаха.  

 

Анализирајући податке са три метеоролошке станице: Златибор, Сјеница и 

Карајукића Бунари у периоду од 1990-2016. Године дошло се до закључка да 

су највеће месечне вредности инсолације у јулу, а што се тиче температуре 

ваздуха, зимске се спуштају и испод -30 °С, а најниже месечне су у јануару. 

Средњи годишњи ваздушни притисак изнои око 899 mb. Западни и 

југозападни ветрови доносе овом крају највише падавина. Средња годишња 

вредност влажности ваздуха износи око 78 %. Најнижа месечна облачност је 

забележена у августу, а најнижа количина падавина у јануару и фебруару.  

 
Према метеоролошким анализама, у Сјеничкој котлини и на Пештерској 

висоравни због нагомилавања и задржавања хладног ваздуха који се спушта 

са околних планина, долази до температурних инверзија, тако да је врло 

хладно јер се ваздух задржава у дну котлине што узрокује ниске 

температуре. У исто време, на околним планинама температуре су више. 

Тако можемо закључити да је Стари Влах најхладији део Србије. Због 

високих снегова и ниских температура Пештер је познат и као српски 

Сибир. Oваква конфигурација терена је условила и доминантне правце 

ветрова , који долазе углавном из западног и југозападног квадранта, те у 

великој мери утичу на остале климатске елементе, те тако и на поднебље у 

целини. На крају се може закључити да рељеф својом висином, 

рашчлањеношћу, експозицијом и конфигурацијом терена значајно утичу на 

климу Старог Влаха.  
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