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УВОД 
 

Туризам, као најбрже растући сектор привреде, често бива погођен одређеним 

догађајима, који имају негативне утицаје на безбедност туриста, животну средину, имиџ 

туристичких дестинација итд. Имајући у виду да историја туризма траје дуго, и да су се 

током историјских епоха одигравале битне промене у друштву, попут индустријске 

револуције, првог организованог туристичког путовања, појаве Велике депресије из 1929. 

године, и сл., након Другог светског рата, поред терористичких напада, као један од 

негативних утицаја на туризам, политичких криза, здравствених криза, велике светске 

економске кризе, такође један од негативних последица на туризам су природне 

катастрофе.  

Оно што је карактеристично за природне катастрофе, јесте то да су оне учесталије у 

данашње време него раније. Неколико таквих догађаја, попут поплава, пожара, 

земљотреса, излива вулкана и урагана, погодило је туристичке дестинације, које 

представљају примере и указују на њихoв значај у погледу утицаја на туризам. Обично се 

проблеми које узрокују природне катастрофе односе на забринутост туриста, везану за 

њихову безбедност. Утичу на формирање ставова о томе које су дестинације повезане са 

оваквим догађајима. Уколико је већи ризик сигурности и неизвесности у туристичкој 

дестинацији, мања је тражња за њом. Друга негативна страна ових појава је уништавање 

инфраструктуре, која је кључна за развој туризма у погођеној области (саобраћајнице, 

смештајни капацитети, болнице, туристичке атракције и сл.). Оно што је заједничко свим 

овим догађајима, јесте огроман негативан утицај на животе грађана и туриста у погођеним 

областима.  

Једна од природних катастрофа, која са собом има већину наведених негативних 

последица по туризам јесу тропски циклони, праћени ураганима, олујама, поплавама и 

јаким ветровима. Регија, у која је често погођена овим појавама, јесте Доминиканска 

Република.  



Тропски циклони и њихов утицај на туризам Доминиканске Републике 

 

 2 

Тропски циклони су познати као разорни вртложни ветрови, који се одликују 

изузетно снажним кишама и пљусковима. Они представљају једну од најопсанијих 

природних непогода.  

Циљ рада је приказати утицај тропских циклона на туризам Доминиканске 

Републике, као једног од ограничавајућих фактора развоја туризма. У првом делу рада 

обајашњен је настанак и појам тропских циклона, његове фазе, као и најјачи тропски 

циклон – ураган. Након тога истакнут је положај Републике, њене природне и антропогене 

карактеристике које чине основу развоја туризма и туристички промет. На самом крају 

анализиран је утицај тропских циклона на туризам Доминиканске Републике, тачније које 

су све то негативне последице циклона на привреду саме Републике, њено домицилно 

становништво и туристе.  
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1. ТРОПСКИ ЦИКЛОНИ 
 

1.1. Појам тропских циклона 
 

По областима јављања разликују се вантропски и тропски циклони. Вантропски се 

јављају у свим годишњим добима, највише у хладном добу године, док се тропски 

циклони јављају само у летњим месецима и за време смењивања монсуна. 

Тропски циклони су познати као разорни вртложни ветрови, који обухватају 

простор са пречником од 500 km, док у њиховом средишту влада тзв. “простор тишине“ са 

пречником од 80 km ваздушним притиском који се спуштао до 628,9mm Hg (у 

мадагаскарском циклону од фебруара 1889. године) (Дукић, Д. 1981.). 

Тропски циклони су врло интензивни поремећаји у атмосфери с изразитим 

спиралним струјањем зрака. Убрајају се у најинтензивније природне непогоде на Земљи. 

Појављују се у тропима, но понекад се могу појавити и у вишим географским ширинама; 

не јављају се у појасу између 5° N i 5° S (http://www.geografija.hr/svijet/tropski-cikloni-

harikeni-tajfuni-willy-willies/). 

Тропски циклон или тропска депресија је организовани систем облака са 

деифинисаном циркулацијом и максималном брзином ветрова до 62 km/h. Нема 

формирано око олује у средишту и најчешће није спиралног облика. Будући да је у оквиру 

њега низак притисак назива се депресија или циклон. Одликује се изузетно снажним 

кишама и пљусковима, без значајних оштећења 

(http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Tropical_cyclone). 

Иако се употребљава термин тропски циклони или циклони, ове појаве се у 

појединим подручјима Земље различито зову. У подручју Мексичког залива, Карипског 

мора и деловима севрног атлантика називају се оркани (hurricanes). Тим се именом зову  у 

западном делу јужног Пацифика те у југоисточним деловима северног Пацифика. На 

Индијском океану, Бенгалском заливу и Арапском мору носе незив циклони, а на западном 

http://www.geografija.hr/svijet/tropski-cikloni-harikeni-tajfuni-willy-willies/
http://www.geografija.hr/svijet/tropski-cikloni-harikeni-tajfuni-willy-willies/
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Tropical_cyclone
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делу северног Пацифика тајфуни. На северозападу Аустралије та се појава назива willu-

willu. Оркани, циклони, тајфуни и willu-willu настају на исти начин, имају исту структуру 

и исто кретање. Главна карактеристика су им веома јаки ветрови који делују разорно на 

подручју које захвате (Шегота, Т. И Филипчић, А. 1996.). 

Заједничка карактеристика свих тропских циклона исказује се у врло јакој 

конвекцији, екстремно снажном ветру и пљусковитим падавинама. 

Прва постава за упозоравање о надоласку тропског циклона основана је у 

Аустралији 1921. године. Од године 1943. војним авионом се лети у циклон, где се мери 

брзина ветра одређује смер његовог кретања, величина „ока“ и мери притисак ваздуха. 

Средином педесетих година у САД-у развио се координисани систем предвиђања и 

праћења харикена, док се на Флориди налази један од водећих центара у свету National 

Hurricane Center. Данас се кретање циклона прати уз помоћ сателита. 

 

1.2. Настанак тропских циклона 
 

Тропски циклони настају далеко од континената (најмање 250 морских миља од 

најближег копна), изнад топлих делова океана (минимална температура воде 26,5 °C), 

недалеко од екватора, а јављају се посебно у подручју Мексичког залива и Карипског 

мора, у западном Пацифику и у Индијском океану. Најчешће настају у западним деловима 

океана, а чешће су на северној Земљиној хемисфери где годишње у просеку настаје 

педесет тропских циклона. Не јављају се тамо где теку хладне морске струје. У Пацифику 

се од јуна до децембра јавља око 80% тропских циклона са максимумом у августу. Док се у 

Атлантику јављају између маја и новембра.  
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Слика бр. 1 –Подручја на Земљи у којима настају тропски циклони и њихове путање 

кретања 

Извор:https://www.quora.com/Why-do-meteorologists-call-the-same-storm-a-hurricane-cyclone-

or-typhoon-based-on-the-location-Do-they-have-different-characteristics-or-are-they-basically-the-same 

 

Светски океан је парни котао којег загрева Сунце. Са ове огромне водене површине 

сваког сатаиспари 1000 t водене паре. У зонама повратника зрачне масе антипасата се 

спуштају и сабијају према површини па тиме и додатно загрeвају. Због тога је у овим 

географским ширинама испаравање водене паре са површине океана три пута веће у 

односу на површине умерених географских појасева. У овим појасевима су зачеци 

застрашујућих тропских олуја. Оне личе на џиновске црне куле чије су висине од 13 до 15 

km. То су заправо џиновске парне турбине које су неупоредиво моћније од свега што је 

човек до сада створио. На овај начин настаје око 250 таквих океанских олуја за само 

неколико сати, од којих се један до два претвара у прави ураган. Један ураган за један сат 

ослободи више енергије него на стотине нуклеарних експлозија. За испаравање троши се 

огромна количина топлотне енергије. У воденој пари експандира (уздиже) се и један део те 

https://www.quora.com/Why-do-meteorologists-call-the-same-storm-a-hurricane-cyclone-or-typhoon-based-on-the-location-Do-they-have-different-characteristics-or-are-they-basically-the-same
https://www.quora.com/Why-do-meteorologists-call-the-same-storm-a-hurricane-cyclone-or-typhoon-based-on-the-location-Do-they-have-different-characteristics-or-are-they-basically-the-same
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топлотне енергије која је невидљива скривена и назива се латентна топлота. Она је 

генератор свих покрета који се дешавају у тропском циклону. При уздизању топли влажни 

ваздух се шири па тако и хлади. Хлађењем он постаје гушћи па се ослобађа водене паре. 

При кондензацији ослобађа се и латентна топлота, која је уздигнута при испаравању. Она у 

атмосфери у нивоу кондензације загрева околни ваздух, који апсорбује кондензовану воду 

и као водену пару поново је уздиже у веће висине. То је вертикална термичка конвекција 

при којој вертикално бујају облаци. Овај процес се одвија до нивоа ваздуха у којем су 

температуре испод 0 °C, на којој тренутно и попут експлозије настаје бурна кондензација 

водене паре при којој се ослобађа огромна количина топлоте. Тада горњи део започиње 

усисавати приземне слојеве ваздуха када започиње деловање тропских цилкона. Њена 

повшина износи неколико стотина километара. У њеном центру значајно опада ваздушни 

притисак којиима облик сурле кроз коју се усисава влажни и тополи ваздух брзином 20 

m/s. Овим процесом се у горњим хладним слојевима повећава капацитет и брзина. То је 

период када „парна турбина“ достиже своју максималну брзину. У његовом централном 

делу који се назива „око циклона“ обавља се вртложно кретање ваздуха чије брзине могу 

нарасти до 300 km/h. У оку циклона нема падавина, док његова периферија доноси кишне 

падавине. Тропски циклон је систем и треба разликовати брзину вртложења ваздуха у 

њему и његово премештање. Премештање је заправо премештање тропског чија брзина 

износи просечнo 20 km у времену од 6 дана. Путања његовог премештања узрокована је 

најзагрejанијом површином која је због тога најнестабилнија. Нестабилан ваздух је 

најзагрејанији па тиме и највлажнији, који подхрањује циклонску активност (Спахић, М. 

2017. http://www.geoubih.ba/index.php/121-uragani-tropske-ciklone-prof-dr-sc-muriz-spahic). 

Тропски циклони се крећу полако; просечна дневна брзина њиховог кретања износи 

16-24 km, а могу трајати у просеку 6 дана. Само у изузетним случајевима могу трајати 

свега неколико сати или чак и до два дана. Општи смер кретања им је од истока према 

западу; на северној хемисфери скрећу према северу, а на јужној према југу. Нестају 

наиласком на копно због повећања трења с подлогом и смањења дотока водене паре. Но 

ипак, могу узроковати велике штете у обалним подручјима, посебно уколико је обала 

ниска. Крећући се над океанима, циклони испред себе „гурају“ воду па настају таласи 

http://www.geoubih.ba/index.php/121-uragani-tropske-ciklone-prof-dr-sc-muriz-spahic
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разорне снаге који представљају велику опасност посебно густо насељеним обалама 

монсунске Азије (http://www.geografija.hr/svijet/tropski-cikloni-harikeni-tajfuni-willy-willies/). 

 

1.3. Фазе тропског циклона 
 

Ради бољег сагледавања настанка тропских циклона издвајају се четири фазе њиховог 

настанка: 

1. Фаза настајања циклона 

Да се развије тропски циклон морају на подручју настајања постојати одређени 

поремећаји и ови услови: 

- у доњим слојевима ваздуха мора постојати конвергенција струјања која ће 

омогућити да се влажни слој ваздуха дигне увис и тако савлада тзв. пасатну 

инверзију која нормално постоји у подручју пасата; 

- у високим слојевима атмосфере мора постојати дивергенција струјања која ће из 

целог система удвојити ваздух и тако узроковати пад притиска на површини мора; 

- мора постојати довољна залиха енергије која ће одржавати ту циркулацију. 

Такви услови су испуњени нпр. при појави источних таласа. То су поремећаји који 

у облику источних трансверзалних таласа настају у подручју источних пасатних 

ветрова. Огледају се у премештању центра пада и пораста притиска ваздуха од истока 

према западу и у лаганим поремећајима смера ветра тако да струјање поприма таласни 

облик. Друго подручје које је погодно за настајање тропских циклона је интертропска 

зона конвергенције. То је подручје у којем се сусрећу североисточни пасат северне 

хемисфере и југоисточни пасат јужне хемисфере. Обично се тропски циклони развијају 

над површинама океана, где температура мора износи изнад 26 °C. Постоји подручје у 

којем се тропски циклони уопште не појављују, то је подручје све до ширина од око 60 

северно и јужно од екватора. Тај појас је нарочито широк на јужном Атлантику и у 

источном делу јужног Пацифика. У повољне услове циклон се може врло брзо 

развијати тако да до пуног развоја не прође ни 12 сати. У почетном стадијуму 

http://www.geografija.hr/svijet/tropski-cikloni-harikeni-tajfuni-willy-willies/
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настајања циклона притисак пада до око 1000 mb, а ветрови су још испод орканских – 

испод  јачине 12 Bof (Шегота, Т., Филипчоћ, А., 1996). 

2. Фаза неразвијеног циклона 

Уколико ветрови не пређу јачину од 6 Bof, поремећај се не развија до фазе орканских 

ветрова, већ остаје само као тропска депресија. Ако ветрови не досегну јачину од 12 Bof 

остају као тропска олуја. Ако се циклон даље развија, притисак почиње брзо падати испод 

1000 mb, а око средишта се јавља прстен орканских ветрова широк 30-50 km. Подручје 

облака и подручје киша почињу да попримају сређенији облик те се у облику спирала 

приближавају средишту циклона (Шегота, Т., Филипчоћ, А., 1996). 

3. Фаза развијеног циклона 

Притисак ваздуха у центру циклона престаје да пада, а појас максималних ветрова 

више не јача, али се подручје захваћено циклоном проширује за време те фазе, која може 

трајати до 8 дана. Оркански ветрови заузимају тада подручје ширине од око 300 km. Тада 

је најлошије време у десном предњем делу циклона у односу на путању циклона, где 

циклон није више симетричан. 

4. Фаза распадања  

Ова фаза настаје када је циклон изашао из тропског подручја и ушао у подручје у ком 

преовладавају западни ветрови. Циклон се смањује и распада, а понекад губи обележја 

тропског циклона и претвара се у извантропски циклон. Код неких циклона ова фаза 

распадања почиње чим са океана ступе на копно. 

Подручје тропског циклона карактеристично је на површини земље средиштем ниског 

притиска са кружним изобарама. Овде је притисак ваздуха у центру веома низак, а 

најнижи притисци на морском нивоу забележени су управо приликом проласка тропских 

циклона. У близини средишта циклона јаки ветрови нису узроковани ниским притиском 

ваздуха, него великом вредношћу притиска. 

Просечни градијенти у подручију интензивнијих ветрова износе 0,5 mb/km. Оркански 

ветрови су врло маховити и по јачини и по смеру, а најјачи измерени су у тропским 
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циклонима где имају махове са брзинама од око 300 km/h. Такви ветрови су на мору. При 

тлу ваздух на северној хемисфери спирално кружи око центра ниског притиска у смеру 

обрнутом од кретања казаљке на сату, а на јужној хемисфери у смеру кретања казаљке на 

сату. Величина циклона дефинише се обично на два начина – даје се пречник подручја у 

којем владају оркански ветрови, тј. ветрови бржи од 122 km/h. Понекад се под величином 

циклона подразумева пречник подручја с олујним ветровима па се за доњу границу брзине 

узима ветар од око 64 km/h. У току развитка циклона пречник се редовно повећава 

(Шегота, Т., Филипчоћ, А., 1996). 

Око циклона је јединствена појава које нема ни у једном другом метеролошком 

феномену. Приближавајући се том подручју престаје киша, нестаје средњи облачни покров 

и ако ниски облаци већ постоје, али дању кроз рупе сија сунце, а ноћу се виде звезде. 

Скоро увек се виде високи облаци – цируси и циростратус. Око циклона опкољено је 

зидом облака који се уздиже вертикално уз руб ока, или су облаци подељени, и изгледају 

као галерије у позоришту. Ваздух у оку топлији је од околине, док је релативна влага у 

њему мања, где се може закључити да у оку постоји супсиденција, односно спуштање 

ваздуха. Као последица топлог ваздуха у оку циклона је да је притисак у средишту ока на 

површини земље мали. 

Тропски циклони прате појаве у које спада и мртво море (swell) проузроковано 

ветровима циклона. Јаки ветрови у циклону подижу таласе високе 15-20 m. Ти таласи 

постепено напуштају подручје циклона, а ако се крећу брзином већом од 50 km/h, док се 

сам циклон креће брзином од око 20 km/h, долази до обале као мртво море и на 1000 km 

наговештава долазак тропског циклона. Таласи узроковани циклоном могу, када дођу на 

плитка подручја проузроковати знатно дизање нивоа мора, па тако могу настати јаке 

поплаве и разарања. Тропски циклони су увек опкољени подручјем јаких киша и у просеку 

трају око 9 дана. Најдуже трају у августу – просечно 12 дана (Шегота, Т., Филипчоћ, А., 

1996). 
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1.4. Категорије урагана 
 

Сафир-Симпсонова скала урагана, скраћено SSHS, је класификација урагана 

западне хемисфере према максималној непрекидној брзини кретања ветра. Да би неки 

ветар био у категорији урагана његова брзина мора бити минимум 119 km/h. Највећа 

категорија 5, припада ураганима чија је брзина већа од 252 km/h. Ова скала је погодна за 

одређивање потенцијалне штете и утицаја поплава изазваних падавинама. Скала је настала 

1971. године захваљујући цивилном инжењеру Херберту Сафиру и Бобу Симпсону, 

метеорологу који је у то време био директор „Националног центра за урагане САД“. 

Првобитну скалу осмислио је Сафир према угледу на Рихтерову скалу, доделивши јој пет 

категорија. Прво јавно приказивање уследило је 1973. године, а у употребу је ушла годину    

дана касније 

(https://sr.wikipedia.org/srec/СафирСимпсонова_скала_урагана#Тропски_циклон). 

 

Слика бр. 2 –Сафир-Симпсонова скала урагана 

Извор:https://matrixworldhr.com/2018/10/08/medicane-uragan-ili-obicna-oluja/ 

https://sr.wikipedia.org/srec/???????????????_?????_???????#???????_??????
https://matrixworldhr.com/2018/10/08/medicane-uragan-ili-obicna-oluja/
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I Категорија - најчешће не изазивају значајне структурне штете на добро зиданим 

објектима. Овакви ветрови могу превнути не закачене приколице и да ишчупају дрвеће 

слабије отпорности. Такође, долази до подизања слабих кровних конструкција на кућама, 

обарања црепова и слично. Приобалне поплаве и настала штета најчешће се везују са 

олујама категорије I. Нестанци струје су уобичајени и могу потрајати неколико дана. Иако 

је ова категорија ураганa најслабија, постоји могућност да дође до људских жртава. 

II Категорија - Ови ветрови најчешће оштећују и подижу кровове на кућама, као и 

слабо причвршћена врата и прозоре. Такође, ветар ове јачине може оборити слабо 

причвршћену саобраћајну сигнализацију и чупати дрвеће из корена. Приколице за 

спавање, било да су причвршћене или не, најчешће претрпе значајну или потпуну штету. 

Ручно зидане куће, колибе и слично, приликом урагана друге категорије остају делимично 

или трајно оштећене. Мања пловила која су слабо укотвљена бивају оштећена или 

насукана на обалу. Вишедневан нестанак струје али и пијаће воде су уобичајени. 

III Категорија - Тропски циклони ове категорије називају се правим ураганима на 

подручју Атлантика и Пацифика. Овакве олује праве штету на мањим кућама и нижим 

зградама, нарочито на онима са дрвеном структуром у основи. Грађевине са слабим 

темељима, као на пример приколице и слично бивају поптуно уништене, а кровови на 

кућама ишчупани зајено са конструкцијом. Ручно прављене куће и колибе су по правилу 

потпуно уништене. Поплаве у приобаљу су уобичајени. У тој зони страдају мањи објекти а 

виши и издржљивији остају поплављени неко време. Значајан број дрвећа и растиња ветар 

чупа у корену, притом чистећи значајне просторе. Нижи делови насеља остају 

поплављени. Делимичан до потпун нестанак стује и пијаће воде може потрајати недељама 

након урагана. 

IV Категорија - Урагани ове категорије доводе до рушења и оштећења зидова, као 

и до потпуног разарања мањих кућа и објеката. Непопрваљива штета јавља се на 

надстрешницама, као и на другим висећим објектима. Приколице и ручно грађене куће су 

поптуно уништене и сравњене са земљом. Већина стабала, осим оних најчвршћих остаје 

ишчупана из корена и ношена јаким ветром. Олује ове категорије изазивају јаку приобалну 
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ерозију, а поплаве задиру дубље у копно. Потпуни нестанак струје и пијаће воде траје 

неколико недеља. 

V Категорија - Урагани категорије V су најјачи према Сафир-Симпсоновој скали. 

Овакве олује изазивају поптуно уништење кровова на мањим објектима и фабрикама. 

Рушење целокупних кућа слабије грађе је уобичајено. Тотална девастација погађа објекте 

са дрвеним конструкцијама, приколице, ручно зидане куће и слично. Само објекти 

удаљени 5 до 8 километара од обале остају неоштећени. Ту спадају све грађевине зидане 

од бетона, ојачане циглама и преградним блоковима, затим куће са крововима не мањег 

нагиба од 35 степени и прозорима са ролетнама. Поплаве изазивају потпуно уништење 

приобалних грађевина, а виши објекти остају потопљени у нижим спратовима. Дословно сва 

стабла на путу олује су ишчупана и водена бујица их гомила дубље на копну формирајући бране и 

одсецајући стамбене делове и четврти од остатка насеља. Евакуација становништа из приобаља и 

нижих делова копна је обавезна, а нестанак струје и пијаће воде може потрајати неколико месеци 

(https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php). 

 

1.5. Урагани – најјачи тропски циклони 
 

Тропски циклон је брзо ротирајући олујни ситем који се одликује центром ниског 

притиска, јаком ветровима, и спиралним обликом грмљавинских олуја које производе јаку 

кишу. У зависности од његовог положаја и јачине, тропски циклон се назива именима као 

што су ураган, оркан, тајфун, тропска олуја, циклонска олуја, тропска депресија, и 

једноставно циклон (https://oceanservice.noaa.gov/facts/cyclone.html). 

Ураганима се називају они који се јављају изнад Атлантика и источног дела Тихог 

океана, тајфунима се називају тропски циклони на северозападном делу Тихог океана и 

Филипинима, док се у јужном делу Тихог океана и Индијском океану једноставно зову 

циклони. 

Урагани су тропски циклони ветром бржим од 119 km/h. На северној хемисфери се 

врте супротно од казаљки на сату, а на јужној у смеру казаљке на сату. Лако се уочавају на 

сателитским снимцима, препознају се по интензивном кружном кретању око средишта. 

https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php
https://oceanservice.noaa.gov/facts/cyclone.html
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Урагани могу живети и по неколико недеља изнад топле воде, али чим дођу на хладније 

море или на копно, брзо губе снагу (http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/tropical.html). 

Најважнији услов за развој урагана је температура мора која мора бити виша. Јер су 

топлота и влага из топлог мора главни извор енергије за ураган. Због тога урагани брзо 

ослабе када захвате тло, јер се више не могу хранити влагом и топлотом. Затим за развој 

урагана је важна висока релативна влажност у доњој атмосфери чиме се редукује 

испаравање унутар облака те се кондезацијом ослобађа латентна топлота. Као трећи услов 

за настанак урагана је увијање ветра. Када је увијање ветра слабо, кумулонимбуси расту у 

вис и латентна топлота се опушта у ваздух директно изнад облака и тако се поспешује 

њихов вертикални раст. Међутим увијање не сме бити прејако, јер се тиме латентна 

топлина потребна за јачање олује распршује по већем подручју и не утиче позитивно на 

развој облака. 

Најранији стадијум урагана је обично грмљавинска олуја (кумулонимбус), али не 

грмљавинске олује које су познате нама у умереним ширинама. Јаче грмљавинске олује 

настају у подручју око екватора где конвергирају пасати с јужне и северне полулопте. То 

подручје се назива Интертропска Зона Конвергенције. Влажан ваздух донесен пасатима 

конвергира и диже се па долази до дубоке конвекције која резултује олујним облацима. 

Други начин настанка урагана је из грмљавинских олуја другог порекла. Источни таласи у 

атмосфери такође изазивају јаку конвекцију те конвергенција повезана с тим таласима 

такође може резултирати ураганом. Трећи начин постизања конвергенције која има 

потенцијал развоја у ураган долази до фронталних зона које прелазе преко загрејане 

површине воде. Улазно кретање од фронта довољно је да се развију грмљавинске олује 

које се касније могу развити у ураган. Ова фаза може се назвати рађање урагана. Након 

што грмљавинска олуја достигне ниво тропске депресије потребно је неколико дана да 

скупи снагу за следећи корак, тропску олују. Исто толико времена је потребно да достигне 

следећу фазу урагана. 

http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/tropical.html
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Слика бр. 3 –Тропска депресија 

Извор: 

https://www.google.com/search?q=tropska+depresija&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidj

NDb8abfAhULkSwKHbSxDCcQ_AUIDigB&biw=1536&bih=706#imgrc=R1-dhhgELI_vUM: 

Тропска депресија настаје када се грмљавинске олује под одређеним атмосферским 

условима удруже у групу. Тропска депресија је карактерисана центром ниског притиска 

ваздуха око којег се ротирају грмљавинске олује. Битна одлика тропске депресије је да на 

површини постоји бар једна затворена изобара (http://blog.meteo-

info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/). 

 

Слика бр. 4 –Тропска олуја 

Извор: http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-

zemlji/ 

https://www.google.com/search?q=tropska+depresija&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidjNDb8abfAhULkSwKHbSxDCcQ_AUIDigB&biw=1536&bih=706#imgrc=R1-dhhgELI_vUM
https://www.google.com/search?q=tropska+depresija&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidjNDb8abfAhULkSwKHbSxDCcQ_AUIDigB&biw=1536&bih=706#imgrc=R1-dhhgELI_vUM
http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
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Када тропска депресија ојача до тачке када ветар достигне брзину од 64 km/h 

постаје тропска олуја и добија име са пописа који је направљен 1953. године по абецедном 

реду и смењују се мушка и женска имена. Систем је организованији од тропске депресије и 

постаје кружног облика. Тропске олује доносе јаку кишу и могу изазвати много штете без 

да пређу у ураган. Како притисак наставља да пада тропска олуја при ветру од 119 km/h 

прелази у ураган. Ротација око језгре се појачава. Ураган је процес са позитивном 

повратном везом што значи кад једном процес почне да изазива догађаје који појачавају 

почетни процес и тако се све врти у круг. Површински ваздух спирално ротира у центру и 

конвергира што изазива дизање ваздуха у центру. Тај ваздух се хлади и кондензује што 

ослобађа латентну топлoту у околни ваздух и тако се храни цели систем изнова и изнова. 

Урагани су најјачи тропски циклони. Најуочљивија особина урагана је око. То је 

средиште олује, а пречник му је од 20 до 50 km. Око је иначе најтиши део урагана, ведро је 

и ветар је слаб, а притисак је најнижи. Око је мирно јер ветар који конвергира у центар, 

никад уствари не дође до центра. Кориолисова сила га скреће из центра узрокујући 

вртложење ветра око ока. Око постаје видљиво када је ваздух који се диже у облачном 

зиду гуран према центру, уместо према споља, где одлази већина ваздуха. Ваздух тоне у 

топлију околину и водене капљице испаравају остављајући подручје ока ведрим. Око ока 

је облачни зид, најразорнији део урагана, подручје најинтензивнијег ветра и кише, а 

температура је више него у околној атмосфери. На површини ветар струји према средишту 

урагана. Конвергенција у облачном зиду је тако јака да се ваздух у овом подручју диже 

брже него у остатку урагана (http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-

najvece-oluje-na-zemlji/). 

 

http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
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Слика бр.5  – Око урагана 

Извор: http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-

zemlji/ 

На претходној слици приказано је Око урагана, где се могу приметити повезане 

структуре унутар облака, односно спирални кишни појасеви. Између појаса често су 

подручја где ваздух тоне и тамо нема кише. Притисак према оку пада док брзина ветра 

расте. У оку притисак има свој минимум док се максимум ветра налази у облачном зиду, а 

најмања брзина ветра такође у оку. Ураганима управља глобална циркулација. Постоје три 

појаса глобалне циркулације: поларно источно (60-90°), западно (30-60°) и тропско 

источно струјање (пасати). Пут урагана највише зависи од ветра који дува  у појасу где се 

налази ураган. Ураган који настане у источном Атлантику, се креће према западу ношен 

пасатима, на крају га ухвати југозападно струјање и почне се кретати према северу (на 

северној хемисфери) (http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-

najvece-oluje-na-zemlji/). 

Појаве које прате ураган су јак ветар, олујни успор, који представља подизање мора 

услед ниског притиска и јаког ветра, као и високих таласа. Он изазива велике поплаве 

обалних подручја. Од јачине урагана зависи колико ће се море подићи. Јављају се и јаке 

кише које могу изазвати поплаве и торнадо који је верни пратилац урагана. 

  

http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/uragani-tajfuni-tropski-cikloni-najvece-oluje-na-zemlji/
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 

Територија Доминиканске Републике обухвата источни део острва Хиспањола, које 

се налази у Карипском мору и друго је по величини острво Великих Антила.  Хиспањола је 

десето острво по насељености на свету и најнасељеније острво у Америци, као и 

двадесетдруго острво по величини у свету, површине 76,480 km2. Доминиканска 

Република обухвата 48,442 km2
 или (74%) острва, од којих 350 km2

 акваторије. Граничи се 

на западу са Републиком Хаити у дужини од 376 km. На истоку је одвојена од Порторика 

пролазом Мона. На северу излази на Атлантски океан у дужини од 586 km, а на југу на 

Карипско море у дужини од 545 km. Укупна дужина обале износи 1,288 km 

(http://svetpedija.com/2013/05/dominikanska-republika/). 

 

          

Слика бр.6 -  Политичка карта Кариба  

Извор: http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/camericacaribbean.jpg 

http://svetpedija.com/2013/05/dominikanska-republika/
http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/camericacaribbean.jpg
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Територија Доминиканске Републике налази се између 18° и 20° северно од 

Екватора, тачније, између 17°36’ (најјужнија тачка у земљи, острво Алто Вело) и 19°58’ 

северне географске ширине. Уколико се узме Гринич као референца, Доминиканска 

Република се налази између 68. и 72. меридијана. Тачније, између 68°19’ и 72°01ˈ западне 

географске ширине. Постоји неколико мањих острва у Карипском мору, која су део 

територије Доминиканске Републике. Највећa међу њима су: Саона (шп. Isla Saona, 117 

km²), близу југоисточне обале, Беата (шп. Isla Beata, 27 km²), на јужној обали, Каталина 

(шп. Isla Catalina, 9,6 km²), близу југоисточне обале и Алто Вело (шп. Isla Alto Velo, 1.02 

km²) (Cameron, S., 2000). 

 

Слика бр. 7 -  Географски положај Доминиканске Републике 

Извор: http://www.britannica.com/media/full/62012 

Хиспањола је скоро подједнако удаљена од Кубе и Порторика. Приветрени пролаз 

(енгл. Windward Passage) je одваја од Кубе. Најкраће растојање је око 77 km између Кабо 

Сан Николас на Хаитију и Пунта Маиси на Куби. Пролаз Мона (енгл. Mona Passage) одваја 

острво од Порторика. Најкраће растојање је око 102 km од Кабо Енгања на Доминиканској 

http://www.britannica.com/media/full/62012
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Републици до Пунта Хигеро на Порторику. Од Јамајке je одваја пролаз Јамајка 

(eнгл.JamaicaChannel) (Cameron, S., 2000). 

Доминиканска Република се протеже 390 km од истока ка западу, од Рта Енгањо 

(шп. Cabo Engañо) до Лас Лахас (шп. Las Lajas) и 265 km од севера ка југу, од Рта Изабела 

(шп. Cabo Isabela) до рта Беата (шп. Cabo Beata). Највиша тачка је врх Пико Дуарте 3.175 

m, а најнижа депресија језера Енрикиљо 47 m испод нивоа мора (Cameron, S., 2000). 

 

Слика бр. 8 - Екстремне тачке Доминиканске Републике 

Извор: http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/index.html 

 

2.1. Саобраћајни положај 
 

Саобраћајни положај Доминиканске Републике је добар. Постоји пет главних 

националних аутопутева (DR-1, DR-2, DR-3, DR-4, DR-5) који повезују све веће градове и 

туристичке центре. Доминиканска Република има 19,705 km путева (2002; 9872 km 

асфалтираних); Главне прометнице повезују Санто Доминго са градовима Сантијаго де лос 

Кабаљерос (Autopista Juan Pablo Duarte), Сан Кристобал и Комендадор (Carretera Sánchez) 

и југоистоком (Carretera Mella и Autovia del Este) до Пунта Кане. Путевима се одвија 

највећи део унутрашњег саобраћаја (https://www.dominicanaonline.org/republica-

dominicana/). 

http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/index.html
https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/
https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/
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Слика бр. 9–Мрежа путева Доминиканске Републике са важнијим насељима 

Извор: http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/dominican_republic_pol_04.jpg 

Добро је развијен поморски промет, главна лучка средишта су Санто Доминго (луке 

Haina Oriental, Haina Occidental и Santo Domingo; са прометом 9,4 милиона тона, 2012.), 

Бока Чика (лука Multimodal Caucedo, 2,8 милиона тона, 2012.), Сан Педро де Макорис (San 

Pedro de Macorís), Порто Плата (Puerto Plata) и Ла Романа (LaRomana) 

(https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/). 

Санто Доминго метро је први масовни транспортни систем у земљи, а други на 

Карибима, након Трен Урбано метроа у Сан Хуану, у Порто Рику. Постоји 1.743 km 

железничких пруга, углавном за теретни саобраћај. Главнина железничке мреже (517 km, 

2006) приватна је и користи се за потребе плантажа и индустрије шећера 

(https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/). 

http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/dominican_republic_pol_04.jpg
https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/
https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/
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Слика бр. 10 - Санто Доминго метро 

Извор: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stodgo_metro.jpg 

Доминиканска Република поседује 7 већих аеродрома, са редовним путничким 

саобраћајем и 30-так мањих аеродрома. Међународне ваздушне луке имају Пунта Кана 

(Punta Cana International Airport, 5.100.000 путника, 2013.), Санто Доминго (Las Américas 

International Airport), Пуерто Плата (Gregorio Luperón International Airport), Сантијагу 

(Cibao International Airport), Ла Романа (La Romana International Airport), Санчес (Samana El 

Catey International Airport) и Бараона (María Montez International Airport) 

(https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/). 

 

2.2. Туристички положај 
 

Туристичка кретања су снажан фактор усавршавања саобраћајних средстава, али и 

ширења саобраћајне мреже. Са друге стране, саобраћај је истовремено и фактор и елемент 

туристичких кретања; повезаност у простору је, пре свега, одређена саобраћајним 

моментима – било да је реч о услову за реализацију кретања или о могућностима избора и 

активности саобраћајних средстава. Такође, организација превоза један је од 

најзначајнијих фактора развоја туризма у целини. Из свега тога произилази велика улога 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stodgo_metro.jpg
https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/
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саобраћаја у туристичким кретањима и тесна повезаност двају феномена. У пракси је скоро 

немогуће раздвојити путнички саобраћај од туристичких кретања (Јовичић, Д. 2009). 

Уобличавању слике Доминикансе Републике као туристичке дестинације, поред 

природних и културних ресурса којима ова земља обилује, треба додати и одлике 

саобраћајне мреже и повезаности, који су на завидном нивоу. Доминиканска Република 

има једну од бољих саобраћајних инфраструктура у Латинској Америци. У друмски, 

железнички, ваздушни и поморски саобраћај се улажу велика средства, ради побољшања 

квалитета, ефикасности али и безбедности, посебно имајући у виду чињеницу да је 

Доминиканска Република најпосећенија туристичка дестинација на Карибима.  

У Доминиканску Републику је 2013. године авионом пристигло 4.064.754 

иностраних туриста. За Доминиканску Републику је веома битна удаљеност од главних 

емитивних туристичких тржишта, пре свега САД. Она је удаљена од Њујорка око 2.500 

километара, што је растојање од три сата лета, док је Мајами на нешто мање од два сата 

лета. Туристичко-географски положај Доминиканске Републике, којa излази на Атлантски 

океан и Карипско море, врло је повољан и током новијег друштвеног развитка земље и 

увођења директних летоваиз САД, Кубе, Канаде, Мексика, Венецуеле, Колумбије, 

Аргентине, Бразила, Европе и осталих држава Кариба, постаје још повољнији 

(https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/). 

                           

Слика бр. 11–Туристички правац Њујорк – Доминиканска Република 

Извор: https://www.superjoden.nl/dominikanska-republika-mapa-sveta.html 

https://www.dominicanaonline.org/republica-dominicana/
https://www.superjoden.nl/dominikanska-republika-mapa-sveta.html
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3. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

3.1. Рељеф 
 

Рељеф је елементарна компонента природне средине и представља комплекс облика 

који се појављује на Земљиној површини. Облици у рељефу могу бити позитивни, ако 

представљају различита узвишења, и негативни, ако престављају улегнућа и удубљења у 

Земљиној површини (Петровић, Д., Манојловић, П. 2003). 

Главно обележје рељефа дају планински ланци, удолине између њих и приобалне 

равнице. Равнице и долине обухватају највећи простор у земљи са укупном површином од 

26,896.44 км² или 55.52% националне територије. Доминиканском Републиком пружају се 

од северозапада према југоистоку четири планинска ланца, грађена претежно од 

палеозојских шкриљаца, млађих еруптивних стена и кречњака. На обликовање рељефа су 

знатно утицали тектонски процеси, а потреси су и данас чести (Cameron, S., 2000). 

Обала је највећим делом стрма; морски таласи су у њој усекли клифове, а на неким 

местима степеничасте терасе. Мањи део обале је насут наплавинама река. Ту се, упркос 

природним непогодностима, налазе главне луке, јер су речне долине главна привредна 

подручја. Полуосртва Самана (шп. Península de Samaná), Педерналес (шп. Península de 

Pedernales), острва Саона (шп. Isla Saona) Беата (шп. Isla Beata), Каталина (шп. Isla 

Catalina), Алто Вело (шп. Isla Alto Velo) и заливи Неиба (шп. Bahía de Neiba), Окоа (шп. 

Bahía de Ocoa), Семана (шп. Bahía de Semaná), Шкотски залив (шп. Bahía Escocesa) 

наставак су копнених облика (планина, односно долина). Обала је дуга 1,288 km. Море је 

већ уз обалу дубоко, а изобата од  2.000 m налази се на неким местима тек 10 km од обале 

(Cameron, S., 2000). 

Средином државе пружа се највиши планини венац Централни Кордиљери (шп. 

Cordillera Central), која је уједно и значајна климатска граница између североисточних 

делова, који обилују кишом и сушног југозападног дела. Ова планина се састоји углавном 

од палеозојских шкриљаца и млађих еруптивних стена. Кордиљера Сентрал представља 

централни и најимпозантнији планински венац на острву Хиспањола. Представља наставак 

Северног Масива на Хаитију и пружајући се у правцу северозапад – југоисток дели острво 
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на два дела. Постепено се сужава према југу и завршава у близини града Сан Кристобала 

на доминиканским приобалним равницама. Због висине, свеже температуре и сликовитих 

видика, Кордиљера Сентрал је такође познат као "Доминикански Алпи".  

Највиши врх Централних Кордиљера је Пико Дуарте (шп. PicoDuarte). Са 3.175 m 

надморске висине представља највиши врх у Доминиканској Републици, острву 

Хиспањола, али и на целим Карибима. Остали виши врхови Централних Кордиљера су: Ла 

Пелона (шп. LaPelona, 3.168 m), Ла Русиља (шп. LaRucilla, 3.049 m) и Алто Бандера (шп. 

AltoBandera, 2.842 m). Ово су и највиши врхови на Доминиканској Републици. Од главног 

венца се одваја један огранак ка југу познат као Сијера де Окоа (шп. Sierra de Ocoa) и 

завршава се у близини града Асуа де Компостела, на карипској обали (Cameron, S., 2000). 

 

Слика бр. 12 - Топографска карта Доминикансе Републике 

Извор: http://www.worldmapsonline.com/images/academia/countries/academia_dominicanrepublic_physical_lg.jpg 

http://www.worldmapsonline.com/images/academia/countries/academia_dominicanrepublic_physical_lg.jpg
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На северу, уз обалу Атлантског океана се пружа Кордиљера Септентрионал. 

Простире се од северозападног приморског града Монте Кристи, у близини границе са 

Хаитијем, до полуострва Самана на истоку, паралелно са обалом Атлантика. Његов 

највиши врх је Дијего де Окампо (1.249 m), у близини града Сантијаго. 

У југозападном делу земље, јужно од Кордиљере Сентрал, пружају сe још два 

планинска венца. Севернији од њих је Сиjера де Неиба (2.279 m), док се јужније пружа 

базалтни Сиjера де Баоруко, који представља наставак Масива де ла Селе на Хаитију. 

Између њих лежи депресија са сланим језером Енрикиљо на 47 m испод нивоа мора и 

представља најнижу тачка на Карибима. На Сиjера де Неиба се на југоисток надовезује 

Сиjера Мартин Гарсија са највишим врхом Лома Бусу (1.350 m).  

Источни део острва је углавном ниско побрђе представљено Кордиљером 

Оријентал (736 m), која се пружа паралелно са Самана заливом и јужно од њега. На 

северостиоку се налази крашка област Лос Аитисес обрасла секундарном тропском 

шумом, са сликовитом стеновитом обалом, вегетацијом мангрова, крашким пећинама и 

богатим птичјим светом. Постоје и други, мањи планински венци, као што је су Сиjера де 

Јамаса и Сиjера де Самана дуж полуострва Самана. 

Северно од Централних Кордиљера се спушта 235 km дуга, плодна удолина Сибао 

коју на северу ограничава Кордиљера Септентрионал. Сибао долина је највећа и 

најважнија долина земље, у којој су смештена најзначајнија пољопривредна подручја и два 

већа града Сантијаго де лос Кабаљерос и Консепсион де Ла Вега. Ова дуга долина протеже 

од се од Мансаниљо залива на истоку, до залива Самана на истоку. Може се поделити на 

три дела: западни или северозападни део и источни или Вега Реал (шп. Valle Oriental del 

Cibao, Vega Real – краљевска долина) и делту реке Јуна Вега Реал је најплодније и 

најгушће насељено подручје у земљи. Јужно од Кордиљере Сентрал је долина Сан Хуан 

(шп. San Juan), а између горја Неиба и Бароуко смештена је долина Неиба. Друге мање 

долине унутар система Централних Кордиљера су Констанса Харабакоа Виља Алтаграсија 

и Бонао (Натек, К. 2000). 
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Слика бр. 13 - Геоморфолошки региони Доминиканскe Републикe 

Извор: http://jblama09.tripod.com/repasosonline/id8.html 

Карипска приобална равница је највећа у Доминиканској Републици. Пружа се 

северноиисточно од Санто Доминга, и у њој се налазе бројне плантаже шећера. Западно од 

Санто Доминга њена ширина се постепено смањује на 10 km и она се губи на ушћу реке 

Окоа. Веће равнице су још Асуа, веома аридна област у провинцији Асуа, депресија језера 

Енрикиљо, равница полуострва Педерналес и приобална равница Савана де ла Мар и 

Мићес која се пружа дуж залива Самана у подножју Кордиљере Оријентал. Дуж северне 

обале пружа се атлантска приобална равница.  

 

3.2. Хидролошке карактеристике 
 

Велике количине падавина омогућују постојање густе хидрографске мреже, али 

због, издуженог облика острва реке су доста кратке. Унутрашње воде (реке и језера) 

http://jblama09.tripod.com/repasosonline/id8.html
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представљају 1,6% површине земље. Водени токови су ретки и углавном теку паралелно са 

планинским ланцима. У долини Вега Реал теку две реке: Јаке дел Норте (према 

северозападу) и Јуна (на исток). Немају већe важности за пловидбу. Јужно од Централних 

Кордиљера теку реке Јаке дел Сур и Сан Хуан. У западном делу нема отицања због мале 

количине падавина, па је у једној депресији настало неколико сланих језера, од којих је 

највеће Енрикиљо. 

Табела бр. 1 - Реке са највећом дужином и површином слива у Доминиканској Републици 

Реке  Дужина (km) Реке Површина слива 
(km

2
) 

Yaque del Norte 296 Yaque del Norte 7,044 

Yuana 209 Yuana 5,498 

Yaque del Sur 183 Yaque del Sur 4,972 

Ozama 148 Ozama 2,685 

Camu 137 Atribonito 2,614 

Nizao 133 Higuamo 1,182 

San Juan 121 Soco 1,051 

Mao 105 Nzao 974 

Извор: http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/rios/index.html 

Јаке дел Норте (шп. Río Yaque del Norte) са 296 km дужине, представља најдужу 

реку Доминиканске Републике. Река извире у Централним Кордиљерима, на надморској 

висини од 2.580 m и тече ка северу, кроз Сантијаго, где скреће на северозапад кроз Сибао 

http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/rios/index.html
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долину и улива се у Атлантски океан у близини града Сан Фернандо де Монте Кристи, на 

северозападу земље. Слив реке је највећи у земљи са површином од 7.044 km². Њене воде 

се користе за наводњавање канала који доприносе развоју пољопривреде у северозападном 

делу, а на њој су грађене велике бране и хидроелектране (Натек, К. 2000). 

Јуна (шп. Río Yuna) је друга најдужа река у Доминиканској Републици са 209 km 

дужине. Формира се у Централним Кордиљерима, тече кроз плодну долину Сибао и 

пролазећи град Бонао мења правац ка североистоку где се улива у Семана залив. Њен слив 

има површину од 5.498 km² (Натек, К. 2000). 

Јакедел Сур (шп. Río Yaque del Sur) је дуга 183 km и њени извори су такође у 

Централним Кордиљерима. Тече ка југу и улива се у Карипско море. Површина слива 

износи 4.972 km²  (Натек, К. 2000). 

Артибонито (шп. Río Artibonito, фр. Artibonite) је најдужа река на острву 

Хиспањола дуга 320 km, међутим само на 68 km протиче кроз Доминиканску Републику. 

Извире у Кордиљера Сентралу у Доминиканској Републици, и једним својим делом 

формира природну границу између Хаитија и Доминиканске Републике (Натек, К. 2000). 

Остале важније реке су: Осама (шп. Río Ozama, 148 km), Каму (шп. Río Camú, 

141.83 km), Нисао (шп. Río Nizao, 133 km), Сан Хуан (шп. Río San Juan, 121 km) и река 

Мао (шп. RíoMao, 105 km) (Натек, К. 2000). 

Језеро Енрикиљо (шп. Lago Enriquillo) на Доминиканској Републици је највеће 

језеро и најнижа тачка на Карибима, те најнижа тачка на било којем океанском острву.  

Енрикиљо језеро је остатак морског канала који повезује увале Неиба и Порт-о-Пренс. 

Површина језера износи 375 km². Језеро је широко 15-20 km, дугачко 127 km, а најнижа 

тачка је на 27 m испод нивоа мора. Ниво језера се мења због јаког испаравања у тој 

области, која се не компензује истовремено кишом и отицањем површинских вода, као и 

због кише из урагана и преливањем река. Године 1990. било је 34 m испод нивоа мора, док 

је 1979. године достигао скоро 46 m испод нивоа мора. Салинитет у језеру може да варира 

између 33 промила до преко 100 промила. Језеро Енрикиљо је једно од ретких сланих 

језера у свету настањено крокодилима. На језеру се налази острво Исла Кабритос познато 

по својим крокодилима и карипским фламингосима (Натек, К. 2000). 
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Слика бр. 14 - Језеро Енрикиљо 

Извор: https://casadecampoliving.com/week-dominican-republic-save-environment-improve-

infrastructure-win-tigres/ 

Друга већа језера су Ринкон (шп. Lago Rincón, површине 28,2km²), слано језеро 

Овиедо (шп. Lago Oviedo површине 28km²), Редонда (шп. Lago Redonda) и Лимон (шп. 

Lago Limón). Неколико километара источно од Санто Доминга налазе се три мала 

подземна језера под називом Три ока (шп. Los Tres Ojos). Настала су од подземних вода 

које су доспеле у коралну пећину коју је море оставило за собом када се повукло 2 km од 

тог места (Натек, К. 2000). 

3.3. Флора и фауна 
 

Почетком XX века око 80% површине Доминиканске Републике било је под 

шумом; интензивном сечом њихова површина смањила се на само 14,3% почетком 1980-

их, а појачаним пошумљивањем последњих 30-ак година удео шума порастао је на скоро 

40% (2011). У највлажнијим североисточним деловима се јавља тропска кишна шума, а у 

вишим подручјима влажна шума. У сушнијој унутрашњости преовлађују високотравнате и 

трновите саване, а у планинама борове шуме. У сушним регионима развијена је 

ксерофитна вегетација (кактуси, агаве, акације), а травњаци и густе тропске шуме се 

јављају тамо где се јављају обилније падавине. Краљевске палме расту у већем делу земље. 

https://casadecampoliving.com/week-dominican-republic-save-environment-improve-infrastructure-win-tigres/
https://casadecampoliving.com/week-dominican-republic-save-environment-improve-infrastructure-win-tigres/
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Култивисано земљиште је углавном заменило природну вегетацију у многим областима, 

посебно у плоднијим долинама и на нижим планинским падинама. Вегетација мангрова се 

јавља у неким приобалним подручјима, док се дуге пешчане плаже налазе дуж северне 

обале.  

 

Слика бр. 15–Карта вегетације Доминиканске Републике 

Извор: http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/dominican_rep_land_1971.jpg 

У густим шумама на вишим источним планинским странама расту палме, махагони, 

дрво кампече и дрво бразил, док је на нижим и приступачнијима шума доста искрчена. 

Упркос њиховој деградацији, влажне шуме и даље одржавају острвску биотску 

разносврсност са многим локалним и острвским ендемским врстама које припадају 

великом броју таксона (Dinerstein et al. 1995; Olson et al. 1997.) Ове шуме су изоловане од 

суседних континената и тиме задржале реликтне таксоне. Само у планинама Селе-Баоруко 

има пет ендемских врста биљака (Olson et al. 1997). Овај екосистем се може сврстати у пет 

http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/dominican_rep_land_1971.jpg
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најважнијих центара диверзитета и ендемизма биљних врста на острву (Davis et al. 1997). 

У Доминиканској Републици, ови центри се налазе још у крашком региону Лос Аитисес, 

са карактеристичним шумама на крашким теренима, где се могу наћи више од 500 врста 

биљака и око 30% острвских ендема. Централни планински венац има укупно 1.500 

биљних врста и око 25% ендемских врста. Ендемизмом се истиче и Сијера де Неиба са 350 

биљних врста и 25% ендемиских врста. У Сиера де Баоруко Националном Парку (шп. 

Parque Nacional Sierra de Bahoruco) се могу наћи 166 или 52%  врста орхидеја које се могу 

наћи у држави, а 32 од њих или 10% су врста ендемске планинске врсте (Натек, К. 2000). 

Дивље животиње и сисари нису у изобиљу. Алигатори се налазе у близини ушћа 

река Јаке и у водама језера Енрикиљо. Велика разноврсност орнитофауне, од које је веома 

интересантан карипски пламенац или фламинго. Такође велико богатство ихтиофауне, 

нарочито око коралних гребена. У заливу Самана се сваке године крајем децембра 

појављују грбави китови који преваљују хиљаде километара на свом путу до топлог 

карипског одредишта, где се задржавају до краја марта. 

 

Слика бр. 16 - Карипски фламинго  

Извор: http://www.caribbeanflamingo.org/wp-content/uploads/2012/05/Adultos-volando-en-Celestun-

2.jpg 

http://www.caribbeanflamingo.org/wp-content/uploads/2012/05/Adultos-volando-en-Celestun-2.jpg
http://www.caribbeanflamingo.org/wp-content/uploads/2012/05/Adultos-volando-en-Celestun-2.jpg
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3.4. Климатске карактеристике и типови климе 
 

Клима је вишегодишњи режим времена на одређеној територији Земље, односно 

законита наизменичност метеоролошких процеса који су под јаким утицајем физичко-

географских услова животне средине. Изучава је климатологија, која је уско повезана са 

метеорологијом, науком о атмосфери, чије резултате користи за различита научна 

истраживања и практичне потребе, те се и дели на општу и примењену. Од примењених 

климатолошких научних дисциплина, за нас је од посебног интереса туристичка 

климатологија, која је тесно повезана са географијом, хидрологијом и биогеографијом 

(Станковић, С. 2008). 

Клима одређеног места и територије зависи од комплекса појава, које се сврставају 

у две групе: климатски фактори или чиниоци, који су готово непроменљиви и климатски 

елементи који су променљиви у времену и простору. У даљем тексту рада биће описана 

клима, као и климатски елементи и фактори, тропски циклони и њихов утицај на туризам 

Доминиканске Републике.  

Анализом климатских фактора и климатских елемената може се утврдити вредност 

климе одређеног простора за одговарајуће врсте туризма. При томе се мора уважавати 

чињеница да је клима директна и индиректна туристичка вредност, јер се на различите 

начине одражава на друге сфере наше планете. Директна је туристичка вредност када се 

користи за хелиотерапију и зимске спотрове на снегу, а индиректна када делујући на 

водене објекте, рељеф, биљни и животињски свет, условљава многе њихове туристичке 

компоненте. Како клима делује директно и индиректно на температуту воде, изглед и раст 

вегетације, услове станишта човека и животиња, особености снежног покривача, дужину 

зимско - спортске и летње купалишне сезоне, несметано одвијање саобраћаја, мора се 

детаљно изучавати за свако место, за сваки климатски појас, за дужи временски период. 

Клима је својеврсна основа разноврсности живота на нашој планети, чест садржај у 

средствима туристичке пропаганде и основа афирмације низа центара и регија на 

туристичком тржишту. Уз то, клима одређених географских регија, приморских простора, 
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бањских и планинских места, делује стимулативно и седативно на људски организам, те се 

уважава као основа климатотерапије (Станковић, С.1995). 

У Доминиканској Републици влада тропска клима са високим температурама током 

целе године и кишним периодима између маја и новембра. Њена локација између 17°36' и 

19°58' северне географске ширине сврстава је на самој граници са тропском зоном. На 

острву се јављају различити типови климата, у распону од семиаридног до влажног. Њена 

клима је под великим утицајем Азорског антициклона, области високог ваздушног 

притиск. Њена клима је слична као на осталим острвима Великих Антила (Куба, Јамајка, 

Порторико) и  често је на удару тропских циклона (урагана). 

Просечна годишња температура на нивоу мора износи 25°С, са малим 

температурним колебањима током године. Падавине доносе североисточни пасати, па су 

зато оне најобилније на  северном делу острва (1500-2500 mm), док су јужни делови и 

удолине између планинских гребена изразито сушни (500 mm и мање падавина). Годишња 

количина падавина варира у распону од 455 mm у депресији језера Енрикиљо (шп. Hoya de 

Enriquillo), односно долини Неиба (шп. Valle de Neyba) до 2.743 mm дуж североисточне 

обале. Географска и сезонска дистрибуција падавина је неравномерна. Обично постоје два 

кишна периода током године: од априла до јуна и септембра до новембра. Генерално 

период од децембра до марта има најмање количине падавина 

(https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/). 

Постоје мале варијације између летњих и зимских месеци. Такозвана зимска сезона, 

траје од новембра до априла. Влажност је релативно ниска током ових месеци. Приморски 

региони генерално имају максималне температуре око 28°С у току дана и минималне од 

око 20°С у вечерњим сатима. Планинска унутрашњост земље је знатно хладнија, а на 

највишим планинским врховима термометар може понекад да падне и испод тачке 

смрзавања. У ретким приликама може чак да се запази и лед на планинским врховима. 

Летња сезона у Доминиканској Републици траје од маја до октобра. Просечан дневни 

максимум у приморским регионима износи око 31°С у току дана, а минимум око 22°С 

ноћу. Већа влажност током овог периода може створити субјективни осећај већих 

температура. Уопште влажност ваздуха је веома висока током целе године тако да је 

температура привидно виша за око 5-6 степени. Значи температурне разлике су мале током 

https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
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целе године, дневни максимум током лета не прелази 32-33°C (август) док се зими креће 

око 24-25°C (јануар). Ноћне температуре су ниже за неколико степени и скоро никада не 

падају испод 18°C. Без обзира на сезону, најхладнија област у земљи је унутрашњи 

планински регион Кордиљере Сентрал, око Харабакоа и Констанса, где се просечне 

температуре могу кретати око 16°С. Аридни региони на југозападу земље имају највише 

просечне температуре, које повремено могу да скоче и преко 40°С 

(https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/). 

 
 

Графикон бр. 1 - Проценат удео главних типова климе територије Доминиканске Републике 

Извор: http://www.dominicanaonline.org/wp-content/uploads/2007/02/clima-rd.jpg 

На претходном графикону приказан је процентуални удео главних типова климе 

територије Доминиканске Републике. Највећим делом је заступљена влажна (36%), затим 

саванска (28%), следи степска (18%), семиаридна (16%) и аридна клима (2%).  

Јужна обала се налази на око 17° северне географске ширине, док је северна на око 

19° северне географске ширине. Климатски услови се нешто разликују. У северним 

деловима Доминиканске Републике највећа количина падавина је углавном између 

октобра и априла, док у јужним областима Доминиканске Републике највећа количина 

падавина се излучује између маја и новембра. Чести су пљускови и ван кишне сезоне 

https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
http://www.dominicanaonline.org/wp-content/uploads/2007/02/clima-rd.jpg
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обично у поподневним часовима а трају свега 20-30 минута. Најкишнији месец је мај када 

су падавине свакодневне и веома обилне, јаки пљускови могу потрајати и по неколико 

часова. Североисточни пасати, који дувају целе године, доносе највише киша на источне и 

североисточне горске стране (и до 2500 mm падавина годишње), а мање на јужну обалу 

(Санто Доминго 1382 mm). Просечна годишња количина падавина је 1.346 mm, 

екстремнмо 2.500 mm или више у планинском североистоку и 500 mm у југозападном 

долинама. Западне долине, дуж границе Хаитија, остају релативно суве, са мање од 760 

mm годишњих падавина, због заклоњености централним и северним планинским 

венацима. Северозападни и југоисточни крајеви земље такође примају мање количине 

падавина. Обални крајеви често страдају од циклона, нарочито у августу и септембру. 

Доминиканска Република, као и већина Кариба, налази се у појасу тропских циклона. 

Званично, сезона урагана на Карибима траје од почетка јуна до краја новембра 

(https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/). 

3.4.1. Климатски фактори 

 

Климатски фактори или чиниоци су практично непроменљиви, а најзначајнији су: 

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

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

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

стена), морске струје, биљни покривач (шума, њена врста и просечна сарост, травни 

покривач и његова врста, голо тле итд.). 

Овим климаским 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 заштитних појасева, изградња великих вештачких језера, изградња 

великих насеља итд.). 

https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
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Климатски фактори мењају под одређеним условима средње вредности климатских 

елеменаа до њихових максималних и минималних величина. Они су према томе, не само 

модификатори климатских елемената, него модификатори саме климе (Дукић, Д. 2008.). 

Земљина ротација има велики утицај на општу циркулацију ваздушних маса изнад 

земље, а на тај начин и на климатске карактеристике. Услед Земљине ротације ваздушне 

масе не струје у правој линији од места високог ка месту ниског ваздушног притиска, већ 

скрећу удесно на северној полулопти и улево на јужној од правца хоризонталног 

градијента ваздушног притиска. Ово настаје под утицајем девијацијске силе која је 

последица Земљине ротације. Дејство девијацијске силе нарочито се испољава код сталних 

ветрова пасата и антипасата, а познато је да ветрови доносе климатске особине из оних 

предела одакле долазе. Измена климатских услова услед Земљине ротације нарочито се 

испољава код топлотних односа на површини земље, затим код расподеле падавина и 

неједнакости у расподели ваздушног притиска. Такође, ротација помаже и у одржавању 

јачих климатских контраста (Милосављевић, М. 1990). 

Mорcκе струје подразумевају кретање водене масе у морима и океанима, условљено 

различитим силама. Струје настају услед трења ветра о површину мора, услед 

неравномерног распореда температуре и салинитета воде, нагиба нивоа воде и сл. Главне 

океанске водене струје настају под дејством ветрова, нарочито јаки стални ветрови могу да 

изазову струјања водених маса у оном правцу куда ветар дува и да значајно доприносе 

климатским условима тих области. Према физичко-хемијским својствима морске струје се 

деле на топле и хладне (Дукић, Д., Гавриловић, Љ. 2008; Милосављевић, М. 1990). 

Карипска струја је топлa океанскa струја који преноси знатне количине воде и тече 

северозападно кроз Карибе са истока дуж обале Јужне Америке и у Мексички залив. Како 

струја на северу пролази кроз канал Јукатан, преименована је у Јукатанску струју. Заправо 

спајањем воде Гујанске струје и део северне екваторијалне струје у Мексичком заливу 

настаје Јукатанска струја. Карибска струјна вода долази из Атлантског океана преко 

Северног Екваториалног, Северног Бразила и Гвајане. Воде Јукатанске струје највећим 

делом теку средином Мексичког залива, ударајући у обали Сједињених Америчких држава 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Salinitet
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скрећу ка истоку и југоистоку у правцу Флоридског мореуза. Одатле почиње позната 

Голфска струја.  

 Карипско море је високо стратификовано у горњим 1.200 m водене колоне; слабо 

стратификован између 1200 и 2000 m; и готово хомогени испод 2000 m. Ова водена 

структура је директно повезана са дубинама прага Античког лука, јер ометају ток дубоке 

воде у Карибима (Gordon, W. 1967).  

 

 

Слика бр. 17–Морске струје 

Извор: https://villataina.com/understanding-currents/ 

Пасати и антипасати струје од полова ка Екватору и од Екватора ка половима, 

респективно. Да нема Kориолисове силе, њихов правац би био меридиални, али због ове 

силе је на 300 географске ширине на обе полулопте правац пасата и антипасата паралелан 

са Екватором. 

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

топлоте. Осим тога имају и различита албеда, што значи да различито одбијају светлост. А 

https://villataina.com/understanding-currents/
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ту је и чињеница да док вода пропушта светлост и до 20 m дубине, тло уопште не 

пропушта светлост. Вода се спорије греје и хлади од тла, па на обалама вода увек греје или 

хлади земљу. Ово доводи до појаве термичких ветрова. Осим тога, у самој води се стварају 

термичке струје које изједначавају температуру воде, па се топлија површина воде хлади 

од стране хладнијих дубинских слојева. 

Због свих ових разлика између копна и мора, настају два основна климатска типа: 

континентални и маритимни. Наравно, два типа се свуда додирују, па мора да постоји и 

трећи, приморски тип. Разлике два основна типа су: годишњи ход температуре 

континенталних климатских зона је много већи него у маритимним, и до 6 пута већи; овај 

ход је код маритимне климе умеренији него код континенталне; екстремне температурне 

вредности су временски померене. Опште је правило да што је површина копна или мора 

већа, већа је и израженост континенталне односно маритимне климе. Мора се поменути и 

утицај копна и мора на количину падавина. Наиме, извор огромне већине свих падавина су 

топли океани. Као последицу овог имамо најкишовитије регије у океанским приобаљима и 

најсувље регије у центрима великих континената (Станковић, С.1995). 

Планине модификују климу на три основна начина: као препреке ветровима, као 

изворишта ваздушних струјања и као модификатори локалне климе. Као препреке 

ветровима, велика горја могу да послуже као својеврсни термички изолатори, ако се 

пружају у смеру исток-запад. Планине просто не дозвољавају да се топлије и хладније 

ваздушне масе сретну и размене количине топлоте. Планине могу да буду и извиришта 

ваздушних струјања у облику термичких ветрова. Наиме, падине и долине имају различите 

нагибе, па их Сунце различито греје, обично долине више него планине. Као последица, 

дању дувају локални ветрови уз планине. Као модификатори локалне климе, планине 

потпуно мењају сваки аспект климе, па се воде као посебан климатски тип унутар 

континенталног – планински тип. Као прво, мењају утицај Сунчевог зрачења. Што је 

планина виша, то има мање атмосфере изнад ње и то је атмосфера ређа. Ово проузрокује 

веће директно зрачење у високим планинама. Ово уобичајено не иде заједно са вишим 

температурама, али зато је кожа ипак изложена интензивном зрачењу. Земљино 

израчивање расте са висином због све већих разлика између густине тла и ваздуха. Дакле, 
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сву топлоту коју планине сакупе током дана израче током ноћи. Ова интензивна размена 

топлота просто уништава стене претварајући их у песак, који планински ветрови брзо 

разнесу (Станковић, С.1995). 

Температура ваздуха такође опада са надморском висином, што је можда 

најупечатљивија разлика између низије и планина. Осим тога, планине су често обмотане 

облацима, јер ваздушне масе, које се сударе са планином почну нагло да се адијабатски 

хладе, што узрокује стварање облака и падавине. 

Планине утичу и на фронтове. Када фронт стигне до планине – успори, јер не може 

да прође преко ње. Уместо тога мора да је заобиђе или да „сакупља снагу“ како би се 

попео преко планине, тј. фронт добија потисак од ваздушне масе која га гура док та сила 

не постане довољна за прелазак преко препреке. Обично се догоди и једно и друго, и 

фронту треба неколико стотина километара после планинске препреке да се врати у своје 

пређашње стање (Станковић, С.1995). 

Међу природне покриваче спадају снег, лед и разноврсни биљни покривачи. Ово су 

све модификатори климе трећег реда. Како у испитиваној регији, снег и лед нису 

заступљени, обратићемо пажњу на утицај биљака на климу, јер је биљни покривач и 

најраспрострањенији од три понуђена модификатора.. Најпре погледајмо утицај биљака на 

климу, јер је биљни покривач најраспрострањенији и најдуготрајнији од три понуђене 

варијанте. Док биљака има на свим континентима (чак и на Антарктику има лишајева и 

гљива), већи снежни и ледени покривачи су мало заступљени у свету током целе године, 

сем поларних капа и висоравни. Дакле, клима територије под биљним покривачем и пусте 

територије морају да се разликују, јер су специфичне топлоте разних биљака мање од 

специфичних топлота разних врста тла. Разлог овоме је велика количина воде у биљкама 

(и до 80%). Ово има за последицу да се регије густог биља мање загревају и мање хладе од 

пустих регија. Затим, крошње дрвећа још и упијају велике количине топлотне енергије, 

коју претварају у хемијску. Крошње делују и као својеврсни сунцобрани, засењујући 

простор испод себе. Ово даље смањује температуру. У биљним склоповима је брзина ветра 

доста смањена због препрека. Насупрот овоме, ветрови постају бржи изнад шума, јер су 
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истиснути из приземног слоја многобројним препрекама. Ово повећање брзина настаје јер 

свеукупна висина зоне ветра не расте, а губи се дубина, што доводи до повећања густине 

струјних линија. Повећање брзине ветра је осетно изнад шума и до 300 м висине 

(Станковић, С.1995). 

 

 

3.4.2. Климатски елементи 

 

Код проучавања услова за развој туризма у неком туристичком центру, некој 

туристичкој регији или земљи у целини, познавање климе је од посебног значаја. Како је 

клима последица деловања низа фактора и испољава се кроз одговарајуће елементе, јасно 

утиче на низ појава и процеса у простору. Елемент је препознавања зоналних и азоналних 

појава, приморских, континенталних и планинских регија, као и различитих биљних 

заједница. Падавинама, температуром ваздуха, инсолацијом и другим својим елементима 

јасно утиче на свакодневни живот људи у месту сталног боравка, на туристичком 

путовању и у време боравка у месту туристичког опредељења, без обзира на летњу или 

зимску туристичку сезону (Станковић, С. 2008). 

 

3.4.2.1. Температура ваздуха 

 

Температура ваздуха је значајан климатски елемент, и основа је дефинисања 

климатских појасева на Земљи. 

Доминиканска Република има средњу годишњу изотерму од 25°С, која је ублажена 

за око 1,5°С, у односу на температуру која би одговарала њеној географској ширини, 

захваљујући утицају пасата. Просечне годишње температуре се крећу од 17,7°С у 

Констанси у Централним Кордиљерима на 1.234 метара надморске висине до 27,7°С у 

долини Неибана 10 m надморске висине. Санто Доминго, на нивоу мора, има просечну 

годишњу температуру од 25,6°С. Средње месечне температуре се крећу од 15,4°С у 
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Констанси до 30,6°С у Дуверхеу на 2 m надморске висине. Најхладнији месеци су јануар и 

фебруар, а најтоплији је август. Најнижа забележена температура у климатској историји 

земље је забележена у долини Нуево (у планинама јужно од Констансе), где је 2. марта 

1959. године температура износила 3,5°С испод нуле. Највиша температура је забележена 

31. августа 1954. године, када је регистровано 43°С. Током зиме мразеви се могу јавити 

само у горњим деловима висова. Међутим, у већем делу земље веома ретко температура 

падне испод 15°С. Уобичајене су високе температуре током летњих месеци, које понекад 

прелазе 34°С током поднева (https://www.dominicanaonline.org/en/republica-

dominicana/geografia/clima/). 

Иако нема велике температурне разлике између хладнијих и топлијих месеци, 

разлике у влаги и утицај ветрова могу утицати на субјективни осећај веће или мање 

температуре, што је приметно када се упореде доњи део слива реке Јуна, који се одликује 

високом влажношћу, са сушним подручјима Асуа равнице или западног дела Сибао 

долине, који имају веома мали индекс влаге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
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Табела бр. 2–Просечне температуре ваздуха најтоплијег (август) и најхладнијег месеца 

(јануар) за поједине градове у земљи 

Место Надморска 
висина 

(m) 

Просечна 
температура 
ваздуха (°С) 

Годишња 
температурна 

амплитуда 

Просечна 
количина 
падавина 

(mm) Авг Јан 

Azua 81 28.5 25.0 3.5 695.7 

Barahona 10 24.8 28 3.2 1012.4 

Bayaguana 52 28.2 24.6 3.6 1883.2 

Bonao 172 27.3 22.7 4.6 2332.3 

Constanza 1,234 19.2 15.5 3.7 956.4 

Jimaní 529 26.1 29.7 3.6 699.9 

La 
Romana 

5 27.7 24.0 3.7 1079.7 

Monte 
Cristi 

15 28.3 23.8 4.5 680.0 

Monte 
Plata 

49 26.1 21.8 4.3 1889.0 

Polo 1,200 23.0 19.5 3.5 2269.2 

Puerto 
Plata 

6 26.7 22.4 4.3 1815.7 

Punta 
Cana 

7 24.7 27.9 3.2 1071.3 

Santo 
Domingo 

14 27.1 24.0 3.1 1489.0 

San Juan 409 26.4 21.5 4.9 938.7 

Santiago 222 28.3 23.5 4.8 945.4 

Samaná 7 24.1 27.6 3.5 2192.8 

Villa Riva 27 27.6 24.3 3.3 2179.4 

 

Извор: http://www.dominicanaonline.org/Portal/espanol/cpo_clima2.asp 

http://www.dominicanaonline.org/Portal/espanol/cpo_clima2.asp
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Графикон бр. 2 - Просечне месечне температуре ваздуха већих туристичких дестинација  

Извор: http://www.hispaniola.com/dominican_republic/info/photos/weather-temp.gif 

 

3.4.2.2. Ваздушни притисак 

 

Ваздушни притисак спада у ред најзначајнијих величина у метеорологији, а у 

климатологији, његова најважнија директна улога је само у случајевима кад од његовог 

распореда зависи правац и брзина ветра (Савић, С., Лазић, Л. 2015). 

Максимални ваздушни притисак је у 10 часова, а минималниу 16 часова. 

Амплитуда дневне варијације ваздушног притиска износи од 1,2 mbar (мај и јун) до 2,1 

mbar (од фебруара до новембра). Максимална вредност ваздушног притиска јавља се 

почетком године и износи око 1.017 mbar, док се минимална јавља у октобру и износи 

1.013 mbar (https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/). 

http://www.hispaniola.com/dominican_republic/info/photos/weather-temp.gif
https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
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3.4.2.3. Ветрови 

 

Пасати полазе као стални источни ветрови само из источних половина субтропских 

антициклона, те су изразити у источним половинама океана. У западним тропским зонама 

океана пасати нису постојани као у источним, па се тамо појављују тропски циклони. 

Пасати дувају  у приземним слојевима тропосфере од 500 до 2000 m изнад тла (Дукић, Д. 

1967). 

Пасати доминирају на острву током целе године. Више се осећају на планинским 

странама, где дувају већом снагом. Ветрови потичу из области високог ваздушног 

притиска – Азорског антициклона који се протеже јужно од Азорских острва па све до 

бермудских острва. У “Западној Индији” долазе са истока, североистока или југоистока. 

Пасати значајно утичуна климу острва. Обично су јачи у пролеће него у јесен, па стога 

доносе у том времену обилне падавине (пасатске орографске кише) привретреним 

планинским странама, док се на супротним странама, у заштићеним подручјима, осећају 

као веома сув ветра. Због овога се током лета јављају веома високе температуре у местима 

Санчес, Ла Вега, Мао, Химани, Вила Васкес, Педерналес, итд. 

У приобалним подручјима дува поветарац. Променљивог је карактера, у току дана 

(морски) дува са пучине ка копну, а у току ноћи (обалски) дува са копна ка пучини. 

Условљен је разликама у ваздушном притиску изнад мора и обале, која настаје услед 

њиховог неједнаког загревања у току дана и ноћи. Такође јављају се планински и долински 

поветарац. 

Ураган Џорџ (4.категорије) из Капе Верде изазвао је озбиљно уништење током 

преласка на Карибе и Мексички залив, септембра 1998. године, са осам падавина дуж своје 

стазе. Овај ураган је захватио и Доминиканску Републику, и уједно је и седма тропска 

олуја, четврти ураган и други главни ураган сезоне у Атлантском океану 1998. године. 

Један је од најсмртоноснијих урагана, који је убио укупно 604 људи и изазвао велику 

штету 
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(https://translate.google.rs/translate?hl=sr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Ge

orges&prev=search). 

 

 

 

Слика бр. 18 - Ураган Џорџ 

Извор: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hurr-georges-19980922-g8vis.gif 

У Доминиканској Републици, ураган Џорџ је донео снажне ветрове и јаке кише, уз 

ударе од 7 метара. Скоро 10 сати непрекидних падавина довело је до преплављених река 

преко планинске земље, оштећујући многе градове дуж јужне обале, укључујући и главни 

град. Уништено је хиљаде кућа и у целој земљи није било струје током периода 

олује. Тешко оштећење ветрова и поплаве проузроковале су велику штету на аеродрому 

у Санто Домингу, ограничавајући употребу војних и некомерцијалних летова. Последица 

урагана највише су видљиве у пољопривредној индустрији. Подручја која су најтеже 

погођена ураганом подударала се са главним подручјима у којима се гаје културе, 

укључујући покрајине око Санто Доминга. Након тешке суше 1997. године, екстремне 

кише оштетиле су око 470.000 ha усева, укључујући различите врсте поврћа, воћа и корена 

https://translate.google.rs/translate?hl=sr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Georges&prev=search
https://translate.google.rs/translate?hl=sr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Georges&prev=search
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hurr-georges-19980922-g8vis.gif
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sr&prev=search&rurl=translate.google.rs&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Republic&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgCf_V6aiL-_sYZGlGWnXZEfa68FQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sr&prev=search&rurl=translate.google.rs&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjZtKCk61Yxq-MMhpsaaTTFoghkGQ
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- неке од главних прехрамбених намирница у држави. Значајно оштећене су значајне 

количине плантажа дувана и шећера, најважније извозне културе у земљи. Екстремне 

поплаве изазвале су велике губитке у индустрији перади, важној економији у тој 

области. Према извештајима, у Доминиканској Републици  380 људи је умрло од урагана. 

Штета у Доминиканској Републици износила је 1,2 милијарде долара (1998 УСД) 

(https://translate.google.rs/translate?hl=sr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Ge

orges&prev=search). 

 

3.4.2.4. Инсолација и облачност 

 

Инсолација представља дужину сијања Сунца. Од значаја је за хелиотерапију, 

изглед пејзажа, дужину купалишне сезоне, трајање снежног покривача и др. Зависи од 

географске ширине, надморске висине, годишњег доба, експозиције терена, облачности и 

чистоће ваздуха (Станковић, С. 2008). 

Величина видљивог дела неба покривена облацима, назива се облачност. 

Представља значајан климатски елемент и означава се бројкама од 1 до 10 (Дукић, Д. 

1999). 

У Доминиканској Републици дан траје између 11 и 13 часова, захваљујући нижој 

географској ширини, тј. близини екватора. Следећа табела показује просечну дужину дана 

у зависности од географске ширине подручја. Трајање сунчевог сјаја (инсолација) креће од 

6 часова (од децембра до јануара), 7 часова (од марта до августа). Просечна годишња 

инсолација је само 50% од могуће. Максималне облачности јављају се у мају или јуну и у 

септембру или октобру. Најмања облачност је у планинском региону и то између децембра 

и априла. Просечна дневна облачност значајно варира, али, углавном, већа је од 16 до 18 

часова (https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/). 

 

 

https://translate.google.rs/translate?hl=sr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Georges&prev=search
https://translate.google.rs/translate?hl=sr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Georges&prev=search
https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
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Табела бр. 3- Просечна дужина дана по месецима од јануара до децембра у зависности од 

географске ширине у Доминиканској Републици 

г.ш. Ј Ф М A M J J A С O Н Д 

18° 11.10 11.34 12.02 12.33 12.54 13.13 13.06 12.45 12.14 11.45 11.17 11.04 

19° 11.12 11.53 12.02 12.57 13.02 13.27 13.17 12.78 12.25 11.72 11.25 11.00 

20° 11.03 11.30 12.01 12.36 13.05 13.20 13.14 12.49 12.16 11.42 11.11 10.56 

Извор:http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/clima/clima2.html 

 

3.4.2.5. Релативна влажност ваздуха и евапорација 

 

Релативна влажност ваздуха представља степен засићености ваздуха воденом 

паром, односно, релативна влажност је однос између количине водене паре која се налази 

у датом моменту у ваздуху и максималне количине коју би ваздух могао да прими на 

дотичној температури , па да буде засићен. Она се изражава у процентима (Милосављевић, 

М. 1976). 

Годишње просечне релативне влажности ваздуха су у распону од 72% у 

Сантјиагудо84,3% у Савани де ла Мар. У Санто Доминго, годишња просечне релативна 

влажност ваздуха износи 83,7% са великим дневним варијацијама. У Сан Хуан де ла 

Магуана су забележене дневне варијације од 90%, у зору, до 30% у подне 

(https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/). 

Евапорација је интензивна с обзиром на положај острва у тропској области, 

нарочито у долинама. Према проценама националне метеоролошке службе, потенцијална 

евапотранспирација (збир директног испаравања земљишта и биљака испаравања), креће 

се између 1.043 mm и 1.616 mm годишње (https://www.dominicanaonline.org/en/republica-

dominicana/geografia/clima/). 

 

 

 

http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/clima/clima2.html
https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
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3.4.2.6. Падавине 
 

Падавине су климатски елемент који је од непроцењивог значаја за живот на 

Земљи, нарочито за развој туризма. Падавине су основа постанка и одржавања 

хидрографских објеката, вегетације и природног пречишћавања ваздуха (Делијанић, И. 

1976). 

Просечна годишња количина падавина за целу земљу износи око 1.500 mm, са 

варијацијама у распону од 350 mm у депресији Енрикиљо језера (шп. Hoya de Enriquillo) до 

2.743 mm годишње на Кордиљери Оријентал. Генерално, више од половине земље има 

падавине преко 100 дана годишње (дани са минимум 0,5 mm падавина), са варијацијама у 

распону од 31 дана у Педерналесу и 265 дана у Сан Кристобалу 

(https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/). 

 

 

Слика бр. 19 -Карта просечних годишњих количина падавина у Доминиканској Републици за 
период 1971-2000. 

Извор:http://www.dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo_clima3.asp 

 

https://www.dominicanaonline.org/en/republica-dominicana/geografia/clima/
http://www.dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo_clima3.asp
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Фактори који детерминишу годишњу количину падавина у Доминиканској 

Републици су: рељеф, пасати, продор хладног (поларног) фронта, конвекција ваздуха, 

тропски циклони и таласи. 

Рељеф или конфигурација терена доводи до појаве орографских падавина. Постоје 

четири подручја у земљи у којој падне 2.000 mm или више падавина. Ове области су: 

 обале Шкотског залива и залива Самана, од Кабрере до Мићеса; 

 северна подгорина Кордиљере Септентрионал, од Пуерто Плате до Гаспар 

Хернандеса; 

 источни део Централних Кордиљера, од Харабакоа до Сан Кристобала; и 

 Источна страна Сијере де Баоруко, јужно од Бараона. 

Пасати доносе са мора влажне ваздушне масе, које наилазе на баријеру у виду 

планинских страна и оваквом принудном конвекцијом долази до кондензације и 

излучивање велике количине падавина (пасатске орографске кише), које се називају 

орографским падавинама јер су условљене конфигурацијом терена, тј. рељефом. 

Орографске кише јављају само на приветреним планинским странама (енгл. windward), док 

су на супротним странана (енгл. leeward) падавине оскудне. Ово је узрок мале количине 

падавина у долини Јаке дел Норте је управо северозапад-југоисток дуж Кордиљере 

Септентрионал. Сличан случај је са равницом Асуа, долином Неиба, Педерналес, итд. 

(Дукић, Д. 1998). 

Продор хладног фронта. Када хладан ваздух продре у загрејану област, он се онда, 

пошто је гушћи и тежи, креће изнад земљине површине, док се топлији, ређи и лакши 

ваздух нагло издиже. Тада се стварају идеални услови за кондензацију водене паре, јер се 

он издизањем хлади, образују се кишни облаци. Из тих облака се излучују падавине у 

прелазној граничној зони ваздушних маса, које се, због постанка на атмосферском фронту 

називају фронталним падавинама. Ширина појаса у којем се излучују падавине хладног 

фронта није велика (износи обично 20–30 km.) (Дукић, Д, 1998). У хладној ваздушној маси, 

која потом наилази, влада високи ваздушни притисак и претежно ведро време. Овај 

феномен је познат у земљи као норте фрио (шп. norte frío), а фронталне падавине 

омогућавају Сибао долини зимске усеве. 
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Конвективне падавине се јављају у областима са јако загрејаним копном и морем. 

Топли приземни ваздух издиже се брзо у висину и хлади, а велика количина водене паре, 

коју он садржи, кондензује се, образујући при томе огромне кумулусе. Њихово образовање 

је најинтезивније у подневним часовима, када је тле најзагрејаније (Румл, М. 2005). 

Конвективне кише су локалног карактераиза разлику од орографских, јављају се у виду 

интезивних пљускова. На Доминиканској Републици се јављају углавном у пролеће, лето и 

јесен, када су најповољнији услови за њихово формирање. 

Током сезоне урагана, која у „Западној Индији“ траје од јуна до октобра, падавине 

на југу Централних Кордиљерасу изазване проласком урагана или тропских таласа, мада 

неки урагани и таласи могу изазвати падавине на читавој Доминиканској Републици. 

Тропски или источни таласи доносе кишу земљи која може трајати три или више дана. 

Кише изазване овим таласима су обилније на југу него на северу земље. 

Важније од укупне количине падавине је њихова расподела током године, која је 

различита за сваки регион и област. Уопштено, кишна сезона на северној обали и 

североистоку је од новембра до јануара, у зависности од присуства поларних фронтова. 

Она може почети у новембру или децембру и трајати до марта. За остатак земље, кишна 

сезона је од маја до новембра. Мај месец, са просеком од 200 mm је највлажнији, док је 

март најсувљи, са мање од 50 mm падавина у више од половине државе. 
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Табела бр. 4 - Годишње количине падавина у градовима са различитом надморском висином 

Место 

Надморска 
висина  

(m) 

Количина падавина (mm) 

посечна макс. мин. дневна 

Azua     81   665.3 1843.0   242.5   53.3 

Bayaguana     52 1798.1 2328.1 1241.9 118.4 

Bonao    172 2167.0  - -  151.5 

Constanza 1,234 1037.5 1516.8   679.0 103.7 

La Romana      5 1079.7 1852.6   519.0 139.2 

Monte Cristi     15   680.0 1061.2 367.2   66.8 

Monte Plata     49 1889.0 2476.4 1130.0 168.5 

Polo 1,200 2269.2 4241.6 1166.4 147.5 

Puerto Plata      6 1815.7 2808.2 1287.1 127.1 

Santo Domingo     14 1393.9  -  - 138.5 

San Juan    409   979.1 1736.9   523.7   94.8 

Santiago    222   986.7  - -  111.8 

Villa Riva     27 2222.0 4238.0   926.2 138.3 

Извор: http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/clima/clima3.html 

 

3.4.3. Кепенова класификација климата 

 

Класификација климата има велики пракични и теоријски значај, где основу скоро 

сваке класификације сачињава анализа једног или два климатска елемента, а ређе више 

њих.  

Кепенова класификација је према свему судећи досад најбоља, најуспешнија 

класификација климе. Њене основе су постављене 1918. године. Кепенова класификација 

клима темељи се на статистички добијеним, тачно одређеним вредностима годишњих и 

месечних температура и падавина. Утврдио је да је у ниским географским ширинама 

важна средња температура најхладнијег месеца, а у вишим географским ширинама 

најважнија је средња температура најтоплијег месеца (Шегота, Т. 1996). 

http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/clima/clima3.html
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Кепен је издвојио пет главних климата, које је означио почетним великим словима 

абецеде: 

A – тропски влажни климат 

B – суви климат 

C – умерено – топли климат 

D – умерено – хладни или бореални климат 

E – хладни климат. 

Сем главних климата Кепен издваја у сваком од њих по 2-3 типа, тако да његова 

класификацијаобухвата укупно 11 главних климатских типова. Они су обележени великим 

и малим словима латинске абецеде. Свако слово има одређено значење у Кепеновој 

класификацији (Шегота, Т., Филипчић, А. 1996). 

 

Слика бр. 20– Кепенова класификација климата 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wikimedia/File:World_K%C3%B6ppen_Map.png 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0#/media/File:World_K%C3%B6ppen_Map.png
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Према Кепеновој класификацији климата у Доминиканској Републици се јављају 

три од пет главних климата и то: тропски кишни, суви и умерено-топли климат. 

 

Слика бр. 21 -Кепенова класификација климата (Доминиканска Република)  

Извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_Dominican_Republic#/media/File:Dominican_Re

public_K%C3%B6ppen.svg 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_Dominican_Republic#/media/File:Dominican_Republic_K%C3%B6ppen.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_Dominican_Republic#/media/File:Dominican_Republic_K%C3%B6ppen.svg
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3.4.3.1. Тропски кишни климат (А) 
 

Тропски кишни климат карактеришу константно високе температуре (на нивоу 

мора и малим висинама) - просечна температура најхладнијег месеца је 18°С или виша. 

Разлика између средње температуре најхладнијег месеца и најтоплијег је испод 5° С. 

Тропска влажна или прашумска клима (Af) нема сувог периода, тако да најсувљи 

месец прима преко 60 mm падавина. Карактеришу је прашуме са високим, зимзеленим 

дрвећем и велика разноликост биљних формација. Ово клима је заступљена на Самана 

полуострву, Источним Кордиљерима, у кршу Лос Аитисес, БахоЈуна и у појединим 

деловима Северних Кордиљера, Централних Кордиљера и Сијера де Баоруко. 

Варијанта овe климе са два кишна периода подељена је краћим сувим периодима 

(Afw''). Кишни периоди се јављају у пролеће (нарочито у мају) или лето и јесен (нарочито 

у новембру), а периоди са значајно мањом количином падавина јављају се током зиме или 

пролећа и лета.нАли просечна количина падавина ниједног месеца није мања од 60 mm. 

Вегетација није бујна као у тропском прашумском климату. Ова клима је заступљена у 

периферним деловима горе наведених области као и другим местима као што Харабакоа, 

Ла Вега, Бонао, Сан Франциско де Макорис. 

Тропска монсунска клима (Аm) има такође два кишна периода раздвојена са два 

сушнија периода, као и Afw'' климат. Али количина  падавина је мања од 60 mm у 

најсувљем месецу. Иако је ова клима типична за Азију и Африку, на Доминиканској 

Републици је заступљена захваљујући пасатима који доносе довољну количину кише да би 

створили сличне временске услове. Ова клима је заступљена у Кабрера, Коти, Ел Сеибо, 

Монте Плата, Сан Кристобал, Виља Алтаграсија, Виља Рива, Јамаса и Јасика. 

Саванска клима (Aw) је најзаступљенији тип климе на Доминиканској Републици. 

Недостатак кише је видљив само зими (фебруар и март), представљајући сушни период. У 

осталим периодима године, падавине су редовне, углавном у мају, затим августу, 

септембру и октобру. Ово је типична клима покрајине Санто Доминго. 
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Варијанта овог климата (Aw'') са два кишна периода подељена краћим сувим 

периодима. Ова варијанта се разликује јер је пад у количини падавина евидентан у два 

периода током године. Највише падавина се јавља у пролеће и јесен, углавном у месецима 

мају и октобру. Типична саванска вегетација је испресецана бројним дрвеним тропским 

биљкама и ретким шумама са дрвећем мале висине које губи лишће у зимском сушном 

периоду. Ова варијанта климе захвата велику површину земље, посебно у карипским 

приобалним равницама (Llanos Costeros del Caribe) и источном делу долине Сан Хуана. 

 

3.4.3.2. Суви климат (B) 
 

Одликује га годишња количина падавина која је мања од потенцијалне евапорације. 

Од различитих типова из ове групе, на Доминиканској Републици је заступљен топли 

степски климат. 

Топли степски климат, у Доминиканској Републици јавља се у BShw'' варијанти (B 

означава групу, S указује степски климу, h указује да је просечна годишња температура 

ваздуха изнад 18°C, и w'' указује да је зима сушнија него лето). 

Јављају се два кишна периода са приметним смањењем количине падавина лети и 

зими, са веома ретким падавинама у јулу и јануару. Годишње падавине не прелазе 750 mm. 

Одликује се пустињској вегетацијом, жбуњем и другим биљакама карактеристичним за 

сушна подручја. Заступљенаје у доњем делу долине Јакедел Норте (Виља Васкес, Мао), 

равници Асуа, Сијера Мартин Гарсија, у депресији Енрикуиљо и полуострву Педерналес. 

 

3.4.3.3. Умерено-топли климат (C) 
 

Од типова  из ове групе, у Доминиканској Републици је заступљена умерено топла 

и влажна суптропска клима (Cf). Сваког месеца са температуром испод 18°С, осим у лето, 

када месечни просек достиже 19-20°С. Киша пада током целе године са мањим падом у 

количини падавина током зиме. Вегетација се састоји од четинара и других биљних 

заједница карактеристичних за умерено топли кишни климат. Заступљена је у долини 
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Констанса (шп. Valle de Constanza), долини Нуева (шп. Valle Nuevo) и на високим 

планинама, Централним Кордиљерима  и у западном делу Сијере де Баоруко. 

 

4. АНТРОПОГЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

У Доминиканској Републици живи 9.445.281 становника према попису из 2010. 

Густина насељености износи 214 становника по km². Најгушће је насељено шире подручје 

главног града Санто Доминга (регион Осама, шп. Región Ozama, где на 3% територије 

живи 35% становништва земље), затим Сибао долина (градови Сантијаго, Ла Вега и Сан 

Франсиско), а најређе југозападни део земље. Становници су претежно мулати 73%; 

белаца је 16% (углавном потомци Шпанаца), црнаца 11%, а азијата (Сиријци, Либанци, 

Палестинци, Кинези, Јапанци и др.) 2%. Удео црначког становништва је мањи него другде, 

јер је бивша шпанска колонија била усмерена првенствено на сточарство и није јој био 

потребан велики број робовске радне снаге. Црнци су потомци одбеглих робова који су 

побегли са Хаитија, а белци су углавном шпанског порекла. Главнину популације чине 

римокатолици (95%, 2010.). Службени језик је шпански 

(http://www.dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo.asp). 

 

http://www.dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo.asp
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Слика бр. 22 – Број становника у Доминиканској Републици за период од 1960. до 2017 

Извор: 

https://www.google.com/search?q=broj+stanovnika+u+dominikanskoj+republici+2017&spell=1&sa=X&

ved=0ahUKEwjW18zekqffAhWGFSwKHXLoABsQBQgpKAA&biw=1536&bih=754 

 

Доминиканска Република, као што се може видети на слици изнад, имала је 3.309 

милиона ст. 1960. год., 4.521 милиона становника 1970. год., 5.794 милиона ст. 1980. год., а 

2010. године 9.927 милиона становника. Према подацима из 2017. године, у 

Доминиканској Републици је живело 10,77 милиона становника 

(https://www.worldbank.org/). 

Главни и највећи град је Санто Доминго (шп. Santo Domingo de Guzmán) са 965,040 

становника (шире градско подручје 2,374,370 становника., 2010). Остали већи градови су 

Сантијаго де лос Кабаљерос (шп. Santiago de los Caballeros) 691,262 ст., Игуеј (шп. 

Salvaleón de Higüey) 251,243 ст., Ла Вега (шп. Concepción de La Vega) 248,089 ст., Сан 

Кристобал (шп. San Cristóbal) 232,769 ст., Сан Педро де Макорис (шп. San Pedro de 

Macorís) 195,307 ст., Сан Франсиско де Макорис (шп. San Francisco de Macorís) 188,118 ст., 

Пуерто Плата (шп. San Felipe de Puerto Plata) 158,756 ст., Ла Романа (шп. La Romana 

139,671ст.). У градовима живи 69.7% становништва (2011.) 

(http://mip.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones/libros). 

https://www.google.com/search?q=broj+stanovnika+u+dominikanskoj+republici+2017&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjW18zekqffAhWGFSwKHXLoABsQBQgpKAA&biw=1536&bih=754
https://www.google.com/search?q=broj+stanovnika+u+dominikanskoj+republici+2017&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjW18zekqffAhWGFSwKHXLoABsQBQgpKAA&biw=1536&bih=754
https://www.worldbank.org/
http://mip.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones/libros
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Слика бр. 23 - Санто Доминго 

Извор:https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g147289-i283162967-

Santo_Domingo_Santo_Domingo_Province_Dominican_Republic.html 

Санто Доминго, главни град, лука, привредни и културни центар државе на ушћу 

реке Осама на јужној обали острва. Град је основао брат Кристофера Колумба, Бартоломео 

Колумбо (шп. Bartolomé Colón) 1498. године под именом Ла Нуева Исабела (шп. La Nueva 

Isabela), по шпанској краљици Изабели I, као престоницу прве шпанске колоније у Новом 

свету, и најстарије насеље који су Европљани основали на западној хемисфери. Санто 

Доминго је био прва шпанска престоница у Новом свету и база њихових стогодишњих 

освајања обе Америке. Очувано колонијално градско језгро (шп. La Ciudad Colonial) део је 

светске баштине под заштитом UNESCO-a и главни је сведок колонијалне прошлости са 

првом католичком катедралом (шп. Basílica Catedral Metropolitana Santa María de la 

Encarnación Primada de América), најстаријим утврђењем Осама (шп. Fortaleza Ozama), 

првом палатом (шп. Alcázar de Colón), резиденцијом сина Кристофера Колумба (шп. Diego 

Colón) и манастиром (шп. Monasterio de San Francisco). У центру колонијалне зоне се 

налази Колумбов парк (шп. Parque Colón). Подсећа на велике америчке градове, али је у 

потпуности задржао свој латински дух. На сваком кораку се налазе ресторани, ноћни 

клубови, хотели и казина, у којима се може доживети весеље и еуфорија карипског 

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g147289-i283162967-Santo_Domingo_Santo_Domingo_Province_Dominican_Republic.html
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g147289-i283162967-Santo_Domingo_Santo_Domingo_Province_Dominican_Republic.html
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живота. Једно од незаобилазних туристичких места у граду је и Музеј Амбара (ћилибара) 

(Cameron, S., 2000). 

Сантијаго де лос Кабаљерос, привредни центар плодне долине Сибао, на десној 

обали реке Јаке дел Норте и друго највеће метрополитанско подручје са скоро милион 

становника. Добро очувано колонијално градско језгро са кућама из XIX. У важније 

знаменитости спадају утврђење Сан Луис (шп. Fortaleza San Luis), 67 m висок споменик 

јунацима републике (шп. Monumento a los Héroes de la Restauración) из 1944. године, 

фолклорни музеј (шп. Museo Folklórico Yoryi Morel) и Музеј дувана (шп. Museo del Tabaco) 

(Cameron, S., 2000). 

 

 

Слика бр. 24 - Колумбов парк у Санто Домингу 

Извор: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Columbus-Park-Dominican-Republic.jpg 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Columbus-Park-Dominican-Republic.jpg
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5. ТУРИЗАМ 
 

Острва Кариба или Антилска и Бахамска острва су туристички највалоризованији 

простор Латинске Америке. „Вечито лето“, температура морске воде која ни у јуануару не 

пада испод 25°С, идеалне плаже и острвски мир, то су чиниоци који сами по себи 

промовишу туризам у овом подручју. Није случајно да су Западноиндијска острва још 

двадесетих година овог века сматрана оазама богатих туриста. Али, ситуација је почела 

након II светског рата да се мења, а још више се мења у правцу масовног туризма у 

последње две деценије. Туристичким тржиштем доминирају туристи из Северне Америке 

(САД, Канада), али се примећује и туристички интерес Европљана, нарочито Британаца и 

Немаца. Ако се исључе Бахами, Карибска острва посећује око 10-12 милиона туриста 

годишње, а на Бахамима и Девичанским острвима, туризам је основна привредна 

делатност. Уз перманентно летње доба, изобиље инсолације, уз прелепе и разносврсне 

пејзаже са много изванредних плажа, затим оптималне услове за пливање и водне спортове 

јер је море релативно мирно, ту је и богата културна позадина са много локалне 

обојености. Природне привлачности „Западне Индије“ једва да се могу наћи игде другде 

на Земљи. А томе треба додати и близину северноамеричког туристичког исходишта; за 

неколико сати богати Американац или Канађанин може заменити непријатну летњу 

врућину или хладну зиму за идеалне климатске услове на Карибима. Трајни послератни 

економски просперитет САД и Канаде заједно са олакшицама у превозу који нуде многе 

компаније ваздушног саобраћаја, били су значајни агенси брзог туристичког развоја 

(Плавша, Ј. 2008). 

Од краја 1980-их, обале Кариба су заузеле своје место у масовном туризму, 

постижући завидан резултат на међународној сцени кроз низ главних дестинација (Канкун, 

Порторико, Куба, Доминиканска Република). Генерално, обим туристичке делатности и 

даље је прилично скроман у односу на главне туристичке дестинације Медитерана, али је 

важно узети у обзир и карактеристике територија (мања површина, број становника), 

расположивих ресурса, зависност економије и значајна поларизација туризма. 
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Карипска регија нема једнаке нивое туризма - одређена подручја су преко посећена 

од стране туриста, а неке веће области су запостављене, што је најбоље илустровано 

примером острва Хиспаниола, које деле Република Хаити и Доминиканска Република. 

5.1. Туристички потенцијал 
 

Цела земља се може поделити на неколико основних туристичких региона: Северна 

обала, полуострво Самана, Источна обала, Јужна обала и Унутрашњост.  

На северној обали се налази познато туристичко летовалиште и највећи град на 

северној обали Пуерто Плата. Сосуа (шп. Sosua), Луперон (шп. Luperon), Кабарете (шп. 

Cabarete) су мањи туристички центри на северној обали, али са бољим доживљајем правог 

доминиканског живота.  

 

        Пуерто Плата је смештен на северној обали Доминиканске Републике, са површином 

од 1.856 km2
, Пуерто Плата је једна од најпознатијих туристичких дестинација у 

Доминикани због својих природних знаменитости. Пуерто Плата је главни град, са 

израженом туристичком радозналошћу због своје историје, његове викторијанске 

архитектуре, плажама и тропским пејзажима. Основан је 1496. године од стране 

Аделантадо Бартоломе Kолона и налази се у подножју Ломе Исабел де Торес, надморске 

висине која се простире на 902 m надморске висине и проглашена је Националним парком. 

Жичара пење туристе до врха планине, која је крунисана импозантном статуом Христа 

Откупитеља. Центар града скреће пажњу због својих зграда у викторијанском стилу. 

Дуарте Парк је место рекреације за мештане и посетиоце. Одатле, могу се видети торњеви 

цркве Сан Фелипе са простом и покрајинском архитектуром, типичном за регион. Са 

плажама, дужине око 11 клиометара, ова област пружа могућности за задовољење 

најзатевнијих укуса. Лонг Бич је омиљена плажа у Пуерто Плати и налази се испред 

градске руте. Западно од Пуерто Плата је плажа Гуарапито, са кристално чистом водом, 

идеална је за уживање. У Пуерто Плати могу се посетити резервати и природне паркови, 

као што су Loma Isabel de Torres, Cabarete Lagoon or Los Caños de Estero Hondo, 
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колонијална тврђава San Felipe, музеј General Gregorio Luperón House, Јеврејски музеј, итд 

(https://www.dominicanaonline.org/en/puerto-plata/). 

 

 

 

Слика бр. 25–Центар града Пуерто Плата 

Извор: https://www.google.rs/search?q=puerto+plata 

 

Подручје полуострва и залива Самана на североистоку земље има изглед  

Колумубовог описа рајске долине и правог доминиканског живота. Због тога га, током 

сезоне посети више од 150 крузера годишње. То је део пун неописиве лепоте, са доста 

разноврсности, а све то на само пола сата од његовог центра, градића Санта Барбара де 

Семана. Грбави китови су овде светска атракција и разлог зашто Саману посећује на 

хиљаде туриста из целе Доминиканске Републике. Лас Теренас и Лас Галерасу главни 

туристички центри полуострва. 

 

https://www.dominicanaonline.org/en/puerto-plata/
https://www.google.rs/search?q=puerto+plata
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Слика бр. 26–Грбави кит 

Извор: https://stvaranje.wordpress.com/zivotinjsko-carstvo/grbavi-kit/ 

 

На источној обали се налази Пунта Кана и Баваро, најпопуларнија "all inclusive" 

одредишта. Ту се налазе километри плажа уз које се ниже педесетак хотела, са обиљем 

забавних садржаја, па се за време одмора и не мора изаћи из њих. Погодни су за потпуно 

организовани, опуштајући одмор. На југоистоку земље, недалеко од обале се налази 

предивно острво Саона. 

https://stvaranje.wordpress.com/zivotinjsko-carstvo/grbavi-kit/
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Слика бр. 27–Острво Саона 

Извор: http://worldtranslation.org/news/4635-biznes-v-dominikane-perspektivnye-napravleniya.html 

 

 

 

Слика бр. 28 - Плажа у Пунта Кани 

Извор: https://allinclusivevacationsinfo.files.wordpress.com/2014/12/punta-cana-dr.jpg 

http://worldtranslation.org/news/4635-biznes-v-dominikane-perspektivnye-napravleniya.html
https://allinclusivevacationsinfo.files.wordpress.com/2014/12/punta-cana-dr.jpg
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На јужној обали се налазе туристички центар Ла Романа и престоница Санто 

Доминго. Ла Романа, симбол шећерне индустрије у Доминиканској Републици, налази се 

сат и по вожње од Санто Доминга. У Ла Романи се налази туристички комплекс Каса де 

Кампо (шп. Casa de Campo), који привлачи највише туриста у овој области. Највећа 

атракција у Ла Романи, је Алтос де Ћавон, пројектован да изгледа као пресликано 

медитеранско село из 16. века. На 2 km према пучини је популарно излетиште, острво 

Каталина (Cameron, S. 2000). 

 Санто Доминго је чувена престоница Доминиканска Републике и први је град 

који су основали Европљани у овом делу света, а колонијалну зону, његов централни и 

најстарији део, својеврстан музеј град, део је светске баштине под заштитом UNESCO-a 

(1990. године). Град је 1498. основао Бартоломе Колон под именом Ла Исабела. Овде је 

саграђена прва катедрала у Новом свету, први Универзитет, први манастир и прва 

болница. Недалеко од главног града се пружа једна од најпосећенијих плажа 

Доминиканске Републике, Бока Ћика. Културно богатство Санто Доминга је непроцењиво: 

Музеј Доминиканског човека, Музеј модерне уметности, Музеј краљевских кућа, 

Пантхеон домовине, Музеј куће Тостада, Светионик и музеј Columbus, Дечји музеј 

трамполина, Музеј Choco, Музеј Bellapart, као и Национални музеј историје и географије. 

Уживање у тропској клими је још једна ставка менија коју нуди град. Постоји неколико 

паркова као опција за излете пешке: Ботаничка башта, Зоолошки врт, Национални 

акваријум и парк Mirador del Sur. У Санто Домингу по лепоти истиче се подземно језеро 

Los Tres Ojos (The Three Eyes) (https://www.dominicanaonline.org/en/santo-domingo/). 

https://www.dominicanaonline.org/en/santo-domingo/
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Слика бр. 29 - Подземно језеро Los Tres Ojos 

Извор: https://www.google.rs/search?q=Los+Tres+Ojos+(The+Three+Eyes)&source=lnms&tbm=isch& 

 

У унутрашњости се пружају Централни Кордиљери, са највишим врхом на целим 

Карибима (Пико Дуарте, 3.175 m) и сликовитим планинским пределом са влажном 

тропском шумом до 2500 m и четинарском шумом у вишим пределима. Због висине, свеже 

температуре и сликовитих пејзажа, познати су као "Доминикански Алпи". У подножју 

Централних Кордиљера се налазе климатска одмаралишта Костанса (на надморској висини 

од 1.164 m) и Харабакоа (н.в. 530 m). Овде се налази и најнижа тачка на Карибима, 

депресија језера Енрикиљо, на 27 m испод нивоа мора. Насред језера налази се острво 

Кабритос (површине 25 km2) са богатим животињским светом (птице, крокодили...) 

(Cameron, S.2000). 

Више од 400 km белог песка на обали Доминиканске Републике окружују топла, 

кристална и плава вода Карипског мора и Атлантског океана, омогућавајући земљи да 

ужива и понуди неке од најбољих плажа на свету. Истичу се: 

https://www.google.rs/search?q=Los+Tres+Ojos+(The+Three+Eyes)&source=lnms&tbm=isch&
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- Bahía de las Águilas - смештена у провинцији Педерналес. За њу кажу да је најбоља 

плажа у земљи због своје кристално бистре воде и пуно километара белог песка. 

Плажа је и даље нетакнута, без хотела у близини, што јој доноси авантуру која је 

вредна. 

- Juanillo - налази се у Пунта Кани и једна је од најлепших и елегантних плажа у 

Доминиканској Републици. 

- Sosúa- Налази се на северној обали земље, у провинцији Пуерто Плата. То је једно 

од уметничких дела природе.  

- Cayo Levantado - острвце у Саманском заливу, једна од најпознатијих и најлепших 

плажа у Доминиканској Републици због кристално чистих вода и белих пешчара. 

Идеално је за купање или роњење. 

- Playa Grande - налази се на реци Сан Јуан, ова плажа је једна од фаворита у овом 

подручју, због великих таласа и дужине плаже, што омогућава угодне и лагане 

шетње дуж обале. 

- Cayo Arena – Мало острво које се налази у Пунта Русији, са врло меким белим 

песком, његове воде имају невероватне боје, а његове дубине су веома угодне јер су 

одличне за роњење. 

- Rincón - Смештена у Самани, ова плажа је и даље веома неокаљано место, без 

икаквих некретнина и хотела. Препознат је на међународном нивоу због чињенице 

да је једна од најлепших плажа на свету и на Карибима због своје фине беле боје и 

тиркизне плаве воде, окружене бујном и јединственом вегетацијом. 

- Macao - смештен северно од Пунта Кане, је велика и лепа плажа окружена 

кокосовим дрвећем (https://www.dominicanaonline.org/en/playas-rd/). 

 

https://www.dominicanaonline.org/en/playas-rd/
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Слика бр. 30 – Плажа Juanillo 

Извор: https://www.google.rs/search?q=Juanillo&source=lnms&tbm=isch&sa 

 

 

5.2. Видови туризма 
 

Све већи број туриста данас настоји да задовољи све разноврсније потребе. Њих је 

могуће задовољити кроз одређене туристичке производе. Ради задовољења туристичких 

потреба, туристичке дестинације утичу на проширавање своје туристичке понуде, 

настанком нових видова туризма.  

Последњих деценија јавили су се разни облици туризма, од којих су многи постали 

веома популарни. Конкретно, у Доминиканској Републици, доминантни су следећи: 

1. Купалишни туризам. Доминиканска Република је најпопуларнија туристичка 

дестинација на Карибима. То дугује идеалном условима за развој купалишног туризма, пре 

свега тропском климом и другом најдужом обалом на Карибима дужине скоро 1.000 миља. 

Тропска клима је погодна за активности на отвореном током целе године, што омогућује 

https://www.google.rs/search?q=Juanillo&source=lnms&tbm=isch&sa
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бављење спортовима на води. Поред тога поседује 18 плажа са плавом заставом, 

врхунским квалитетом воде и песка. Кајо Левантадо је рајско острво посвећено само 

купању, музици и ленчарењу, као и плаже Ваљес и Ринкон, док је друга проглашена 

једном од 10 најлепших плажа на свету. 

2. Екотуризам. Доминиканска Република носи титулу главне дестинације 

екотуризма на Карибима. Смештена на острву Хиспањола, другом по величини острву у 

региону, национални паркови и резервати природе покривају 25% националне територије. 

Армандо Бермундез Национални парк, 766 km2, у највишим деловима Централних 

Кордиљера са највишим врхом Дуарте (3175 m) са сликовитим  планинским  пределима са 

влажном тропском шумом до 2500 m и четинарском шумом у вишим пределима. Јужно од 

развођа наставља се национални парк Хозе дел Кармен Рамирез (764 km2). Лос Aитисес, 

национални парк у североисточном делу острва, 1543 km2. Секундарном тропском шумом 

обрасла крашка покрајина са живописном стеновитом обалом, вегетацијом мангрова, 

крашким пећинама (цртежи Таино Индијанаца) и богатим птичјим светом. Дел Есте 

Национали парк, такође се налази на југоистоку земље, са предивним острвом Саона. На 

крајњем југозападу земље се налази Баиа де Лас Агиљас, део Јарагуа Националног парка, 

оаза потпуно нетакнуте природе, са девичанском плажом. На граници са Хаитијем на 

северу, налази се и национални парк Монте Кристи који је, због свог пустињског изгледа, 

врло необичан и привлачан већини авантуриста. У југозападном делу државе усред сушне 

покрајине се налази Енрикиљо, 37 km дугачко и 18 km широко слано језеро у депресији 

(27 m испод нивоа мора. Насред језера налази се острво Кабритос сa богатим 

животињским светом (птице, крокодили...). Миграција грбавих китова који долазе сваке 

године у залив Самана, привлаче бројне туристе на североисточну обалу острва. 

Екотуризам је такође све важнији сегмент туристичке тражње, па дестинације, као што су 

Харабакоа и Констанса у Централним Кордиљерима, са највишим врхом на Карибима 

(Пико Дуарте, 3.175 м), улажу све веће напоре како би повећали директну корист од 

туризма (https://www.dominicanaonline.org/en/turismo-de-montana-y-ecoturismo/). 

 

https://www.dominicanaonline.org/en/turismo-de-montana-y-ecoturismo/
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Слика бр. 31 - Национални парк Лос Аитисес 

Извор: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Los_Haitises_Park.jpeg 

3. Градски туризам. Културни ресурси којим Доминиканска Република данас 

располаже, представљају још један сегмент туристичке понуде ове земље. која је колевка 

Новог света и по много чему била прва у обе Америке. Њен главни град Санто Доминго је 

основан под именом Ла Нуева Исабела, као престоница прве шпанске колоније у Новом 

свету, и најстарије насеље које су Европљани основали на западној хемисфери. Санто 

Доминго је био и база њихових стогодишњих освајања обе Америке. Древна метропола 

задржала је велики део монументалног историјског наслеђа. Његова колонијална зона 

проглашена је светском баштином од стране UNESCO-a 1990. године. На његовој 

територији је саграђена прва катедрала у Новом свету, први Универзитет, први манастир и 

прва болница. Санто Доминго, поред тога представља космополитски град са многим 

могућностима забаве током дана и ноћи. На сваком кораку се налазе ресторани, ноћни 

клубови, хотели и казина, у којима се може доживети весеље и еуфорија карипског 

живота. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Los_Haitises_Park.jpeg
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4. Конгресни туризам. Како је последњих година, на међународном нивоу све већи 

акценат на MICE туризму (енгл. Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), 

Доминиканска Република у том аспекту нуди изузетне дестинације за одржавање 

интернационалних конференција, конгреса, пословних састанака и различитих догађаја. 

Доминиканска Република је једна од најпожељнијих светских дестинација за службена 

путовања и разоноду. Конгресни туристи постају све значајнији сегмент туристичке 

популације, превасходно због знатно веће потрошње у односу на остале учеснике 

туристичких кретања. Поред тога Доминиканска Република поседује 26 голф терена који 

се могу сврстати у најквалитетније на свету и који привлаче богату клијантелу. 

5. Авантуристички туризам. Авантуристички туризам је вид туризма специфичних 

или посебних интереса и може бити било која активност туриста која укључује две од 

следеће три компоненте: физичку активност, културну размену или интеракцију контакт са 

природом. Слободно време, туристичке и рекреативне потребе постају све значајнија 

компоненте у свакодневном животу људи, који све више трагају за емоционалним 

стимулансом, тражећи амбијент, естетику и атмосферу. 

1)  рафтинг и кану - у зони Јарабaкоа, река Јаке дел Норте; 

2)  јахање – Јарабaкоа, Салто дел Лимон, Комантиљо де Бајагуана, Пуерто Плата, Хигуеj; 

3)  вожња бициклом по планини (планински бициклизам) - Jарабаkоа и Кабарете итд. 

 

5.3. Туристички промет 
 

 Туризам је већ дуги низ година постао једна од главних економских активности 

Доминиканске Републике, генеришући милионе долара годишње у приходима и, поред 

тога, један од најважнијих извора директних и индиректних послова у земљи. 
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Табела бр. 5 - Број иностраних туриста за период од 1995. до 2016. 

(World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Compendium of Tourism Statistics and 

data files) 

Година Број иностраних туриста 
1995 1,776,000 

1996 1,926,000 

1997 2,211,000 

1998 2,309,000 

1999 2,649,000 

2000 2,978,000 

2001 2,882,000 

2002 2,811,000 

2003 3,282,000 

2004 3,450,000 

2005 3,691,000 

2006 3,965,000 

2007 3,980,000 

2008 3,980,000 

2009 3,992,000 

2010 4,125,000 

2011 4,306,000 

2012 4,563,000 

2013 4,690,000 

2014 5,141,400 

2015 5,600,000 

2016 5,959,300 

Извор: http://www.indexmundi.com/facts/dominican-republic/international-tourism 

Из претходне табеле можемо видети да је број туристичких долазака у 

Доминиканској Републици за бележио раст у 2010. години за 3,3 %  (4.124.500). Број 

туриста који посећују Доминиканску Републику у зимској сезони повећао се за 2,3 %, док 

је летња сезона забележила пораст од 3,9 %. Једини пад током целе године забележен је у 

априлу када је на Доминиканској Републици боравило 3,2 % мање туриста. У 2011. години 

Доминиканску Републику је посетило 4.306.000 иностраних туриста. У протекле 22 године 

овај показатељ достигао је максималну вредност од 5.959.300 у 2016. години и минималну 

вредност 1.776.000 у 1995. години (https://www.indexmundi.com/facts/dominican-

republic/international-tourism). 

http://www.indexmundi.com/facts/dominican-republic/international-tourism
https://www.indexmundi.com/facts/dominican-republic/international-tourism
https://www.indexmundi.com/facts/dominican-republic/international-tourism
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Сједињене Америчке Државе су и даље најважнији генератор туристичке тражње и 

извор туриста за тржиште Доминиканске Републике, са скоро 30% удела и 1.226.400 

забележених туристичких долазака. Ово укупно чини повећање од 6,8% у односу на 

претходну годину. Број посета из Канаде незнатно је порастао на нешто више од 659.000 

што је повећање за око 2,0%. Европа, као целина, је забележила пад од 4,9% мање туриста 

у 2010. (1.184.300), али су перформансе појединачних тржишта различите. Немачка је 

забележила раст од само 1,4%, док Италија претрпела велики пад од чак 17,5%.  Пад броја 

туриста бележе и Велика Британија (-7.2%) и друге државе из континенталног дела Европе 

(-3.9 одсто), док је број туриста из других делова света у порасту (+11,0%) 

(https://www.indexmundi.com/facts/dominican-republic/international-tourism). 

Број туриста који посећују Доминиканску Републику на крузевима је пао на ниво од 

пре 2008. године и смањен је за значајних 29,0%. Практично, сви месеци, изузев августа, 

претрпели су пад у 2010. години, а чак девет месеци имало је двоцифрене падове. Ове 

контракције су се кретале од -18.9 процената до чак -99,7 процената у 2013. години. 

Најатрактивније морске луке биле су: Санто Доминго 58,267, Ла Романа 252.932 и Самана 

112.424 путника (https://www.indexmundi.com/facts/dominican-republic/international-tourism). 
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Табела бр. 6 - Порекло иностраних туриста који посећују земљу авионом (2013.) 

Држава Проценат 

Сједињене Америчке Државе  39,9% 

Канада  16,9% 

Француска  5,4% 

Немачка  5,2% 

Русија  4,5% 

Шпанија  3,4% 

Порторико  2,6% 

Аргентина  2,6% 

Велика Британија  2,6% 

Италија  2,2% 

Бразил  1,8% 

Венецуела  1,7% 

Колумбија  1,1% 

Белгија  0,7% 

Холандија  0,6% 

Извор: http://www.godominicanrepublic.com 

 

У Доминиканској Републици је 2013. године авионом пристигло 4.064.754 

иностраних туриста (табела бр. 6). Доминиканска Република је апсорбовала 26.81% од 

рекордних 15.663.409 забележених посетилаца на Карибима у 2013. години. На 

међународном аеродрому у Пунта Кану, је слетело 63,6% иностраних туриста. Следи 

Санто Доминго са 19,7%, затим Пуерто Плата 8,7%, Сантијаго 4,1%, Ла Романа 2,3% и 

Самана 1,3% (https://www.indexmundi.com/facts/dominican-republic/international-tourism). 
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 Доминиканска Република је лидер на Карибима у погледу туризма, израчунат по 

броју хотелских соба и доласку страних посетилаца у земљу. Тренутно земља има око 

70.000 хотелских соба широм земље. Провинција Ла Алтаграциа (у подручјима Пунта 

Кане, Баваро, Мацао и Уверо Алто) има највећи попис хотелских соба, као и највеће 

присуство хотелских ланаца са свеобухватним хотелима у земљи 

(https://www.dominicanaonline.org/en/turismo/estadisticas-turisticas/). 

 

 Туризам је главни генератор девиза у земљи. Само у 2015, стране валуте су 

достигле рекорд од 6,153.1 милиона америчких долара, уз одржив раст у последњих 10 

година. Поред тога, у директном и индиректном смислу, хотелска индустрија у 

Доминикани остварује укупно око 255 хиљада радних места 

(https://www.dominicanaonline.org/en/turismo/estadisticas-turisticas/). 

 

  

https://www.dominicanaonline.org/en/turismo/estadisticas-turisticas/
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6. УТИЦАЈ ТРОПСКИХ ЦИКЛОНА НА ТУРИЗАМ 
ДОМИНИКАНСКЕ РЕПУБЛИКЕ 

 

Тропски циклони не остављају само последице на простор, већ утичу на 

социоекономске прилике државе, у овом случају Доминиканске Републике. Урагани 

изазивају значајна физичка оштећења, наносе велике штете и делују обесхрабрујуће на 

туризам Доминиканске Републике. Туризам скоро свих Карипских острва је зависан од  

климе. На Карибима, дугорочни утицај природних опасности може утицати на туристичке 

зависности економских варијабли, јер су потенцијални посетиоци свесни да се у 

туристичким местима које планирају да посете могу десити урагани.  Ови утицаји могу се 

мерити директно проценом промена у економске варијабле повезане са појавом природних 

катастрофа. Туристичка инфраструктура се сматра угроженом током пролаза тропских 

циклона и удара урагана. Директан утицај се односи на трошкове попут уништавања 

инфраструктуре и деградације обале, што ће учинити нижим квалитетом локације као 

туристичку дестинацију у кратком року. С друге стране, предвиђени удари урагана 

повећавају субјективну перцепцију вероватноће будућих урагана, што додатно 

обесхрабрује туристе на маргини од избора погођене земље у односу на алтернативе, као и 

смањење будућих инвестиција у туристичку индустрију. Чак и ако туристичка индустрија 

није погођена, услови директних оштећења или вероватноћа поновљених појава, утиче на 

друге секторе привреде, као што је пољопривреда или производња, онда може ипак, 

прелити ефекте кроз повећане цене. Као једна од последица, могу бити мање плате које 

додатно могу смањити профитну маржу туристичких предузећа 

(https://sta.uwi.edu/conferences/09/salises/documents/C%20Granvorka.pdf). 

https://sta.uwi.edu/conferences/09/salises/documents/C%20Granvorka.pdf
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Слика бр. 32 – Катастрофалне последице урагана Matthew на Доминиканску Републику (2016.) 

Извор: https://www.slobodnaevropa.org/a/28031955.html 

Туризам је доминантна привредна грана на Карибским острвима, који заправо 

представља извор главне девизне зараде у скоро свим државама на оствру. Према 

свеобухватним извештајима за Карибе које је објавио Светски савет за путовања и 

туризам, приходи од туризма у овом региону износили су 40,3 милијарди долара у 2004. 

години (од 5,5 милијарди америчких долара широм света или 0,7% од укупног износа). 

Највеће туристичке приходе од стране туризма на Карибима имају Порторико (22,4% од 

укупно регионална потражња), Доминиканска Република чинила је 12,9%, Куба је порасла 

на 12%, Бахами су достигли 9% и Јамајка 8,2%. Ове пет дестинације чине скоро две 

трећине укупне тражње на регионалном тржишту. У смислу генерисања производње, на 

основу података, три острва су стекла 70 % БДП-а, где је раст био подстакнут путовањем и 

туризмом. Ова острва су Британска Девичанска острва, Антигва, Барбуда и Ангвила 

(https://sta.uwi.edu/conferences/09/salises/documents/C%20Granvorka.pdf). 

https://www.slobodnaevropa.org/a/28031955.html
https://sta.uwi.edu/conferences/09/salises/documents/C%20Granvorka.pdf
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Карипска острва зависна су од туризма као главног средства за живот 

становништва. Како је туризам најразвнијенији у приобалним деловима, управо су те 

области и најугроженије, јер концентришу најлепшу инфраструктуру и привлаче већину 

туристичке популације. Вероватноћа да потрошачи посећују одредиште су засновани на 

њиховој перцепцији „сигурно место“. Здрава туристичка економија не може да успе и 

расте осим ако потенцијални туристи не перципирају острва као сигурно место које ће 

посетити и одморити. Из тог разлога ураган или земљотрес са огромном штетом, 

уништењем или губитком живота може утицати да се код туристе створи дуготрајна слика 

о Карипском региону као опасне и ризичне туристичке дестинације за одмор.  

Заправо, велика забринутост у вези са туристичким губитком интереса након 

урагана је била у малим острвским државама, Доминиканској Републици, Бенсону и 

другим. Они су показали како туристичка индустрија, пољопривреда и производни сектор 

погођени природним непогодама, а нарочито од стране урагана доводе до пада туристичке 

посете током периода од 1979. до 1980. године. Број посетилаца је опао око 30 % у истом 

периоду. Још више пољопривредних и туристичких губитака донео је ураган Хуго 

(https://sta.uwi.edu/conferences/09/salises/documents/C%20Granvorka.pdf). 

Штете због урагана обично узимају бројне форме. Прво, њихови јаки ветрови могу 

узроковати знатна структурална оштећења усева као и зграда. Друго, обилне падавине 

могу резултирати великим поплавама и у косинама, и у клизишта. Треће, високи ветрови 

на површини океана условљавају појаву олуја. Поплаве у унутрашњости због олуја које 

доноси ураган, обично имају највише штетног аспекта, узрокујући озбиљну штету и 

уништавање имовине и контаминацију социо-пољопривредних области. 

За податке о ураганима у региону Кариба и Централној Америци, ослањамо се на 

два извора: базу Северног Атлантика урагана и источног северног Пацифика. Складан 

фајл, који одржава Национални центар за урагане, садржи базу података шесточасовне 

позиције и одговарајуће процене интензитета у смислу максималне брзине ветра тропских 

циклона у северноатлантском басену, као и комплетан и поуздан извор северноатлантских 

урагана (https://sta.uwi.edu/conferences/09/salises/documents/C%20Granvorka.pdf). 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Анализирајући утицај тропских циклона на туризам Доминиканске Републике, 

можемо закључити да циклони представљају ограничавајући фактор развоја туризма, што 

са собом има за последицу и мањи број туриста дате регије, али и веома лоше и озбиљне  

последице и на домицилно становништво.  

Тропски циклони који утичу на Доминиканску Републику често се развијају са 

западне обале Африке и крећу се западно преко Атлантског океана према Карибима, док се 

друге олује развијају у самим Карибима. Карипска сезона хурикана у целини траје од јуна 

до новембра, при чему је већина урагана наступила током августа и септембра. Ова 

чињеница, да је већина ураган наступила током августа и септембра је озбиљан проблем 

Републике. У самом јеку туристичке сезоне, тропски циклони смањују, односно 

ограничавају број туристичких доласка. Ово је забрињавајући податак и за привреду саме 

земље, јер је туризам један од главних прихода становништва.  

У просеку се годишње формира око 9 тропских олуја, са 5 достигнућа ураганске 

чврстоће. Према Националном центру за урагане, 385 урагана су се десила на Карибима 

између 1494. и 1900. године. Ови урагани уништили су инфраструктуру, прелепе плаже 

ових регија, пољопривреду итд, а што је најжалосније однели су велики број жртава 

поплавама и олујама.  

Гледати уништене куће, плаже, велики број жртава од стране урагана, поплава, као 

последицу тропских циклона није нимало лако. Промена климе и све већа учесталост 

тропских циклона ујединиће притиске природних ресурса и околину, повезану са убрзаном 

урбанизацијом, индустрализацијом и економским развојем. Већина критичара криви 

глобално загревање за овакве појаве, други не, али ипак само једно је сигурно, да човек 

може утицати на климатске прилике, нарочито смањењем производа штетних по околину.  
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