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1. Увод
Војводина је макрорегија са површином од 21 506 km2 која је смештена на дну и
ободу Панонског басена и обухвата територију северне Србије. У оквиру ове
макрорегије се налазе и три мезорегије: Срем, Банат и Бачка, а такође у овиру
Војводине спада и мањи северни део Мачве. Највећа је равница, а каректеришу је
велике реке са широким и плитким долинама, две планине: Фрушка гора (539 m)
и Вршачке планине (641 m), еолски облици рељефа. Највећа река је Дунав, а
највиша планина су Вршачке планине, највећа пешчара је Делиблатска.
Тектонски је веома сложена, а петролошки једноставна.
Рељеф, својом висином, морфологијом и конфигурацијом терена условљава
степско-континентално поднебље и њему прилагођену флору и фауну. Највиша
забележена температура у Војводини износи 42,9 ℃, а најнижа -30,4 ℃.
(Марковић, Ј., Павловић, М. 1995)
У овом раду ће бити испитиван утицај рељефа на климу Војводине, а за то су
обрађивани метеоролошки подаци са станица: Сремска Митровица, Палић и
Кикинда, који су преузети са званичног сајта РХМЗ-а. Како би се добила валидна
климатолошка анализа, обрађиван је период од 1991-2016 године.
Један од најважнијих фактора који утичу на климу је рељеф. Клима неке регије
зависи како од рељефа саме регије која се обрађује, тако и од рељефа у ближој
или даљој околини. Значајније орографске целине које утичу на климу Војводине
су Алпи, Динариди, Карпатско-балканске планине, и оне спречавају или
отежавају продор ваздушних маса. За разлику од њих, Панонска низија је
отворена и омогућава продор ваздушних маса са севера. Продор маса олакшавају
и долине већих река. Конфигурација терена такође утиче на климу Војводине, као
и експозиција. Војводина је равна, песковита и са травном вегетацијом, па је с
тим у вези загревање тла подједнако. Тло се брзо загрева али се и брзо хлади и
јављају се велике температурне амплитуде.
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2. Географски положај
Војводина се налази у југоисточној Европи, тачније на Балканском полуострву и
обухвата јужни део Панонске низије, односно северни део Србије. (Чворо, Ј.,
Голубовић, П. 2001). Математички положај Војводине заузима простор између
44° 38´ и 46° 10´ северне географске ширине и 18° 10´ и 21° 15´ источне
географске дужине. На северу се гранични са Мађарском, на истоку је граница
према Румунији, на западу се граничи са Хрватском, док на југозападу са Босном
и Херцеговином, на југу је граница Сава и Дунав (Томић, П., Ромелић, Ј.,
Кицошев, С., Лазић, Л. 2004).

Слика 1.Физичко-географска карта југоисточне Европе
(извор:http://katastar.rgz.gov.rs/kart-proizvodi/Images/1/3/5/2.jpg)
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Слика 2. Физичко-географска карта Војводине
(извор: https://www.geopolitica.ru/sites/default/files/srbija_0.jpg)

Слика 3. Административна подела Војводине
(извор:https://sr.wikipedia.org/wiki/Срем#/media/Датотека:Vojvodina_okruzi_regioni
_sr.png)
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3. Физичко-географске карактеристике

У физичко-географске каректеристике неке регије спада рељеф те регије,
морфолшки и геолошки састав, хидролошка и климатолошка својства, педолошки
састав и биљни и животињски свет.

3.1.Морфотектонска еволуција рељефа
Радом унутрашњих сила, снажним орогеним, радијалним, тангецијалним и
нарочито епирогеним покретима настали су главни облици рељефа на простору
Војводине. На рад унутрашњих сила касније се надовезао рад спољних који је
преобликовао тај рељеф. Током олигоцена, за време, алпске орогенезе, догодиле
су се највеће промене у изгледу рељефа. Снажним радијалним покретима дошло
је до пуцања Родопске масе у разним правцима дуж којих су настале котлине.
Дуж већих раседа је спуштено Панонско копно у које је потом продрла вода и
тако формиран Панонски басен и касније настало море. Пре 600 000 година,
током плеистоцена, а после 30 милиона година постојања, нестало је Панонско
море (Родић, Д. 1970).

Слика 4. Панонско море
(извор: https://shebtiw.files.wordpress.com/2009/11/geo21.jpg)
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Слика 5. Панонски басен
(извор: https://geografijazaradoznale.files.wordpress.com/2015/09/20150927_133218e1443466981572.jpg?w=300&h=197)

3.2. Рељеф

Рељеф је елементарна компонента природне средине и представља комплекс
облика који се појављује на Земљиној површини. Облици рељефа могу бити
позитивни и негативни, у зависности да ли су то узвишења или улегнућа
(Петровић, Д., Манојловић, П. 2003).
Војводина је равна и ниска, а њено дно је нагнуто од севера према југу. Ово је
простор равница, а монотонију низије разбијају острвске планине, пешчаре и
лесне заравни и алувијалне равни (Родић, Д. 1970).

3.2.1. Планине Војводине

Острвске планине, хорст или тимор је структурни облик постао бочним
раседањем једног блока, при чему је његов средишњи део заостао на првобитној
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висини. У панонском басену типични хорстови су Вршачке планине, Диљ, Папук,
Мечек, Бакоњска шума итд. (Петровић, Д., Манојловић, П. 2003).
Фрушка гора (Црвени чот 539 m) изграђена је од разноврсних стена. Њен
петролошки мозаик чине шкриљци, серпентин, гранит, базалт, андезит, дацит,
кречњак, конгломерат, неогене глине, пескови и лес. То је нижи хорст и лаколит,
упореднички издужен 78 km, са површином од 500 km2. Представља заостали део
дубоко потонулог панонског копна које је током неогена чинило пучинско острво
Панонског мора. Током квартара планина је престављала препреку ветровима
који су на њеним падинама наталожили лес.

Слика 8.
Фрушкагора(извор:https://sr.wikipedia.org/wiki/Фрушка_гора#/media/Датотека:Fr
uška_gora,_panorama_03.jpg)

Вршачке планине (Гудурићев врх 641 m) су највиша тачка Војводине, налазе се у
југоисточном делу Баната, пружају се у правцу исток-запад у дужини од 19 km, са
највећом ширином од око 8 km. Изграђене су од гнајса пробијеног гранитом,
покривених неогеним седиментима (глине, пескови) (Марковић, Ј., Павловић, М.
1995).
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Слика 9. Вршачке планине
(извор:https://sr.wikipedia.org/wiki/Вршачке_планине#/media/Датотека:Vrsacki_bre
govi.jpg)

3.2.2. Пешчаре и лесне заравни

Еолски облици рељефа у Војводини представљени су пешчарама и лесним
заравнима. Издвајају се две пешчаре (Банатска или Делиблатска и Бачка или
Суботичка) и пет лесних заравни (Банатска, Тамишка, Тителска, Бачка или
Телечка и Сремска лесна зараван). Поред Бaнатске и Бачке пешчаре, на
територији наше земље има мањих пешчара, у уском песковитом појасу на десној
обали Дунава од Рама до Голупца. Рамско-голубачка се налази на улазу Дунава у
Ђердап. Састоји се од Рамске, Затоњске, Градиштанске и Пожеженске пешчаре.

13

Утицај рељефа на климу Војводине

Марко Стојановић, 361

Банатска лесна зараван се налази у јужном Банату и зараван је нагнут према
северозападу. Дебљина леса у лесној зони је од 25 до 40 m. Реком Тамиш од ње се
одваја Тамишки лесни плато.
Тамишка лесна зараван налази се између Бегеја и Тамиша. Северна граница јој
није јасна, док је јужна изразита. Дебљина леса се креће 10-25 m и у њему се
јавља само једна смеђа зона дебљине 2 m (Родић, Д., Павловић, М. 1994).
Тителска лесна зараван или Титлески брег, лежи северно од сасатва Тисе и
Дунава.Ова лесна зараван дуга је 18 km, а широка 7,5 km. Пружа се правцем
северозапад-југоисток и у том правцу је и нагнута. На њему је 5 смеђих зона.
Оваква моћност је последица сукобљавања источних и западних ветрова, који су
носили еолски материјал и овде га одлагали. Површина Тителске лесне заравни је
„богињава“ са око 26 вртача по km2 (Чворо, Ј., Голубовић, П. 2001).

Слика 10. Тителска лесна зараван
(извор: Родић, Д., Павловић, М. 1994)

Бачка или Телечка лесна зараван обухвата највећи део Бачке и обухвата
површину од скоро 3 500 km2. Састављена је од леса, преталоженог леса као и
рецентног муља. (Томић, П., Ромелић, Ј., Кицошев, С., Лазић, Л. 2004).

14

Утицај рељефа на климу Војводине

Марко Стојановић, 361

Слика 11. Обод Телечке заравни код Сивца
(извор:https://sr.wikipedia.org/wiki/Бачка_лесна_зараван#/media/Датотека:The_Tele
čka_downs_near_Sivac.jpg)

Сремска лесна зараван пружа се од Земуна до Вуковара и опкољава Фрушку гору
која је послужила као препрека за навејавање леса. Лесни одсеци Дунава код
Чортановца високи су 60 m. Код Земуна, изнад Дунава се диже 40 m висок одсек
Сремске лесне заравни. Дебљина лесних наслага достиже 30 m. У њима се може
запазити 6-7 смеђих зона. Сремска лесна зараван има благо заталасану површину
са лесним вртачама и плитким долиницама (Родић, Д. 1970).

15

Утицај рељефа на климу Војводине

Марко Стојановић, 361

Слика 12. Земунски лесни профил
(извор:http://leszemun.rs/)

Банатска или Делиблатска пешчара смештена је у југоисточном Банату. Протеже
се правцем северозапад-југоисток. Дугачка је око 40 km, а широка 15-22 km.
Пешчара се састоји од дина истог правца пружања. Њихова дужина достиже 750
m, а висина дина од дна до темена 10-20 m. Песак Банатске пешчаре је
„умртвљен“, а ову пешчару називају још и „европска Сахара“ (Стаменковић, С.,
Гатарић, Д. 2010).
Бачка пешчара се протеже од Суботице до Баје, Сегедина и Пеште, а дине јој се
пружају од северозапада према југоистоку. Песак јој није чист, већ муљевит, а
пешчара је „умртвљена“ пошумљавањем (Родић, Д. 1970).
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Слика 13. Банатска пешчара
(извор:https://geografijazaradoznale.files.wordpress.com/2015/10/c5a1uc5a1arac48dko
kobrdo.jpg)

3.2.3. Алувијалне равни и варошке терасе
Алувијалне равни захватају широко пространство око наших панонских река:
Дунава, Тисе, Тамиша, Бегеја и њихових притока. Оне представљају најниже (9070 m) и најмлађе облике рељефа у Панонском басену. Састоје се од финих речних
наноса (глине, песка и леса). Благо су нагнуте низ реку. Настале су бочним
померањем обала, поткопавањем и обурвавањем лесних одсека. Корита ових река
су плитка, а широке алувијалне равни ниске. При незнатном порасту водостаја
ниво подземне воде избија на површину, а из корита се вода излива. Услед тога,
велике површине алувијалних равни су претворене у ритове, обрасле
хидрофилном вегетациом и неплодне (Родић, Д., Павловић, М. 1994).
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Слика 14. Алувијална раван Тисе, лесна тераса и лесна зараван
(извор: Родић, Д., Павловић, М. 1994)

Варошка тераса је морфолошка карактерстика наносних река. Пружа се са обе
стране и дуж Дунава и Тисе. На њој су подигнути градови па је названа
„варошком“. Релативна висина јој је од 12 до 20 m и делом је редуцирана нижом
терасом.
Варошка тераса Саве је релативне висине 12-20 m. Варошка тераса чини нижу
терасну зараван, климатску речну акумулативну зараван, а изнад ње је виша
терасна зараван, изграђена од левантијских језерских седимената (Марковић, Ј.,
Павловић, М. 1995).
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3.3. Геолошки састав

Геолошки састав територије Војводине је веома разноврстан. Чине га седиментне,
метаморфне, вулканске и еолске стене. Највеће распрострањење имају
седиментне стене настале таложењем органских и неорганских материја у
океанима, морима, језерима и на копну. Према саставу и начину појављивања то
су разни конгломерати, шкриљци, пешчари, глине, кречњаци, доломити и др.
Вулканске стене имају мало пространство. Еолске стене су настале на простору
некадашњег Панонског мора (Родић, Д., Павловић, М. 1994).
Панонски басен је геоморфоструктура I реда која свој коначни облик добија у
терцијару. Испуњен је језерским и маринским седиментима терцијара и
континенталним творевинама квартара, али овај простор има врло разноврсну
подлогу са кристалином и гранитоидима у југоисточном и северном Банату и
северној Бачкој, мезозојским седиментима у највећем делу средњег и јужног
Баната, и са офиолитима дуж границе са Вардарском зоном (Јовановић, М.,
Срећковић-Батоћанин, Д. 2006).
На основу генетских и геолошких чинилаца (начина и услова постанка) све стене
су подељене у три групе: магматске, седиментне и метаморфне.
Магматске стене су настале консолидацијом и хлађењем усијано-течног раствора
– магме или лаве. Деле се на: дубинске, изливне и жичне.
Седиментне стене или како се још називају – таложне, настале су нагомилавањем
– центрисањем или седиментацијом уситњеног или раствореног материјала, који
потиче од разорених стена. По начину постанка седиментне стене су подељене
на: кластичне, органогене и хемијске.
Метаморфне стене настале су преображајем магматских или седиментних стена
под физичко-хемијским условима различитим од оних који су владали у време
настанка матичне стене. Подељене су на: динамометаморфне или катаклстичне и
контактно метаморфне (Радичевић, П. 1991).
Петролошки састав Војводине је једноставан, а највећи мозаик стена је на
Фрушкој гори.
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Фрушка гора је изграђена од разноврсних стена. Њен петролошки мозаик чине
шкриљци, серпентин, гранит, базалт, андезит, дацит, кречњак, конгломерат,
неогене глине, пескови и лес. Гнајса има на Вршачким планинама, он је пробијен
гранитом и прекривен неогеним седиментима, глином и песком (Марковић, Ј.,
Павловић, М. 1995).
Најстарије стене на територији Војводине су кристаласти шкриљци архајске и
палеозојске старости и они чине основу панонског копна, налазе се на већим
дубинама изнад које се налазе млађе стене. Понегде су кристаласти шкриљци
доспели на површину тектонским или ерозивним преоцесима, као што је случај
на Фрушкој гори.
На простору некадашњег Панонског мора очувани су неогени седименти:
лапорци, глине и пешчари. Ови седименти заузимају велико пространство у
Војводини. Моћност ових маринско-језерских седимената износи и до 2000 m. За
ове седименте по дну басена везане су појаве нафте и земног гаса, а понегде и
топле и минералне воде, цементног лапора и кварцног песка.
Могу се срести стене магматског порекла као што су: перидотити, габрови,
спилити, кератофири, риолити, гранодиорити, као и вулканити андезитског,
делом трахитског и дацитског састава сенонске старости.
Метаморфних стена као што су серпентини и шкриљци има на Фрушкој гори.
На великом пространству Војводине заступљени су еолски седименти: песак и
лес квартарне старости. Они су настали током плеистоцена радом ветра и
изражени су преко пешчара и лесни заравни у Бачкој, Банату и Срему.
Као резултат ерозије и денудације, по басенима и речним долинама јављају се
алувијални седименти (Родић, Д., Павловић, М. 1994).
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Слика 15. Геолошка карта Војводине
(извор:http://www.asak.org.rs/karst/yugeo_y.html)

3.3.1. Хидрогеолошке карактеристике
Хидрогеологија је наука која проучава порекло, просторни положај, кретање,
хемијски састав и физичка својства подземних вода. Она такође проучава режим
подземних вода и њихово билансирање, а посебно услове стварања лежишта
изданских вода и ефекте које ствара крећући се кроз литосферу.
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Формирање изданских и уопште површинских вода, може се вршити
инфилтрацијом, кондензацијом и седиментацијом, као и издвајањем из магме
(Радичевић, П. 1991).
По броју термоминералних извора Србија заузима значајно место у Европи, а
доказано је да многе наше бање по количини воде и термоминералитету
превазилазе многе бање Француске, Чешке и Немачке.
Србија се налази у северној, периферној зони Медитерана, која је тектонски,
сеизмички и вулкански веома лабилна. По томе она спада у тектонски активније
регије света. На простору Србије се додирују, сустичу и сукобљавају старе
тектонске масе Родопског и Панонског копна и млађе веначне орогене зоне
Динарида и Карпадо-балканида. На тим контактима, у зонама раседа, јављају се
термални и минерални извори. У спољној зони Динарида више је било
навлачења, без кидања бора и раседања и због тога су ређи извори у овој зони.
Поред минералних извора везаних за тектонске линије, има оних који не стоји у
вези са њима.То су воде везане за зоне појаве нафте и гаса у Панонском басену.
То су типичне петролејске, јодне, слане и горке воде (јодна вода у Новом Саду,
јодна вода Врдничке бање). Појаве ових вода везане су за сложене физичкогеографске услове настанка, под повишеном температуром, снажним притиском
и уз присуство гасова (Родић, Д., Павловић, М. 1994).
На територији Србији издвојено је шест реона распрострањења минералних вода:
1. Реон Дакијског басена,
2. Реон Карпато-балканида,
3. Реон Српског кристаластог језгра
4. Шумадијско-копаоничко-косовски реон,
5. Реон Динарида западне Србије и
6. Реон Панонског басена.
Делови територије Србије, северно од Дунава сврстани су у реон панонског
басена. На западу, границу представља Дунав, северну и северозападну границу
представља државна граница према Мађарској и Румунији. У хидрографском
смислу реон припада сливу Дунава, односно црноморском сливу.
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Реон Панонског басена је пре свега реон развића артеског типа издани са
регионалним учешћем, као у плану тако и у профилу. У хидрогеолошком стубу се
издваја више хидрогеолошких комплекса, како у оквиру палеорељефа, тако и у
оквиру комплекса наслага неогене и квартарне старости.
Први хидрогеолошки комплекс од површине терена обухвата наслаге горњег
понта, односно плиоцена и старијег квартара. Овај комплекс је хетерогеног
састава. У дубљим деловима преовлађују наслаге глиновито-лапоровитопесковитог састава, док у плићим деловима имамо знатно веће присуство пескова
и шљункова, односно песковито-шљунковитих наслага језерског и језерскоречног порекла. Дебљина водоносних наслага је доста променљива и креће се у
доста широким границама (10-50 m), а најчешће од 10-20 m.
Други, дубљи, хидрогеолошки комплекс је развијен у оквиру наслага панонске и
доњепонтске старости са збијеним типом издани, који има доминантно
распрострањење, уз збијено-пукотински тип издани, који је такође присутан. Са
аспекта водоносности је мање значајан. У овом комплексу изданске воде су са
великом минерализацијом и високим температурама, тако да су по правилу
термоминералног карактера.
Трећи хидрогеолошки комплекс везан је углавном за комплекс наслага
претортонске, тортонске и сарматске старости са присуством сложеног типа
издани

збијено-пукотинско-карстног

типа,

по

правилу,

у

затвореним

хидролошким структурама, које су у одређеним деловим реона носиоци нафте и
гаса.
Четврти хидрогеолошки комплекс развијен је у оквиру наслага стена у
пренеогеној подини, у оквиру кристаластих шкриљаца и пратећих магматских
стена, као и у оквиру стена мезозојске старости у оквиру кога доминантно место
има пукотински тип издани. И један и други су са нивоом под притиском.
Збијени тип издани са слободним нивоом има значајно распрострањење у оквиру
алувијалних песковито-шљунковитих и терасних наслага, пре свега, Дунава и у
знатно мањем обиму у оквиру алувијалних наслага Тисе, Тамиша, Караша и Нере.
Затим, у оквиру наслага еолског порекла и наслагама еолских пескова, као што је
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то случај са Делиблатском пешчаром и северном Бачком, као и у оквиру лесних
наслага.
Пукотински тип издани на површини терена има своје распрострањење у оквиру
кристаластих шкриљаца Вршачких планина, као и у оквиру наслага пренеогене
старости, у палеорељефу, у оквиру стена палеозојске и мезозојске старости.
Карстни тип издани је такође развијен, али не и на великим површинама и то
углавном у палеорељефу неогених наслага, у кречњацима и доломитима
мезозојске старости, као и у кречњацима миоцене старости.
Могу се срести и сложени типови издани као што су издани пукотинско-карстног
типа и збијено-пукотинског типа.
Условно „безводни“ делови терена, такође, имају значајно распрострањење и то,
како у палеорељефу, тако и у оквиру комплекса стена неогене старости.
Температура минералних вода овог реона се креће у широким границама, од
хладних (испод 20℃) до близу 100℃, а најчешће између 40-60℃, геотермски
ступањ за овај реон износи 18℃. Укус ових минералних вода је различит, па тако
услед повишеног садржаја хлорида неке воде имају сланкаст укус, или горак
услед садржаја сулфата, бљутав и непријатан укус због садржаја органских
материја и др. Боја је такође једна од карактеристика, па је појава „жутих“ или
„мрких“ вода честа појава.
Када је у питању pH вредност минералних вода, она се креће у границама од 6,3
до 8,4 са могућношћу мањих одступања. Када је у питању величина
минерализације запажа се одређена зоналност у односу на хидрогеолошке
комплексе и заступљених типова издани у њима. Воде у оквиру првог
хидрогеолошког комплекса имају просечне вредности минерализације од 2 до 5
g/l. У другом комплексу од 1 до 15 g/l, у трећем од 15 до 25 g/l и у четвртом од 6
до 15 g/l (Филиповић, Б. 2003).
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Слика 16. Хидрогеолошка карта Војводине
(извор:http://www.priboj.rs/docs/urbanizam/grafika_dokumentacije/T_Hidrogeoloska
%20karta.jpg)
На територији Војводине постоји више бања и термоминералних извора, а међу
најпознатијим бањама су: бања Јунаковић, бања Врдник, Сланкамен, бања
Кањижа, Русанда, Темеринска бања, Палић и др.
Бања Кањижа се налази на североистоку Србије, на десној обали Тисе, 40 km од
Суботице и 120 km од Новог Сада. Термоминерална вода спада у натријумхидрокарбонатне-сулфидне хипертерме, чија је температура на изворима 51℃,
64℃ и 72℃.
Бања Врдник се налази у средишњем делу Срему у подножју Фрушке горе на
надморској висини од 210 m налази се на 74 km од Београда, 24 km од Новог Сада
и 20 km од Руме. Термална вода бање је сталне температуре од 32,5℃, што је
сврстава у хипотермалне. Чист ваздух бање са великим садржајем озона, без
загађења је сврстава и у ред ваздушних бања.
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Бања Јунаковић се налази у северозападној Србији, на 4 km од Апатина, на
надморској висини од 90 m. Минерални извори у бање класификују се у ред
сулфидно-алкалних хипертерми, јер вода достиже температуру од 50℃
(Филиповић, Б. 2003).

3.4. Хидролошке карактеристике

Реке Војводини припадају сливу Дунава, односно, црноморском сливу.
Постанак река у црноморском сливу је у најужој вези са еволуцијом Панонског
басена, који је настао средином терцијера, или пре 30 милиона година,
спуштањем дотадашњег копна дуж многобројних раседа. У овај басен је са севера
продрла вода из мора званог Паратетис и тако се на овом простору појавило
Панонско море.
После прекида везе са Паратетисом, вода се постепено мењала и најзад постала
слатка, па се у то време појављује Панонско језеро. Вода Панонског језера
истицала је својом отоком на месту садашње Ђердапске клисуре ка истоку, у
ниже али пространије Влашко-понтијско језеро. Пошто се отока брзо усецала,
истицање воде из Панонског језера је било веће од њеног притицања. Реке су
следиле одступање обалске линије и продужиле своје токове, утичући у све мање
језеро, које се задржавало у најнижем делу Панонског басена, управо у садашњим
северним крајевима Србије. Пред крај плиоцена, пре два милиона година, језеро
се распало на више мањих језера и мочвара, које су реке засуле својим наносима
образујући пространу равницу. Тек тада се на њој појавио Дунав, наслђујући
Ђердапску клисуру коју је усекла отока Панонског језера (Гавриловић, Љ.,
Дукић, Д. 2002).
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Слика 18. Хидрографска мрежа Војводине
(извор:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Serbia_drainage_basins
_detailed.png)

3.4.1. Реке Војводине

Дунав је после Волге најдужа река у Европи. Настаје од двеју речица – Брега и
Бригаха на источним падинама Шварцвалда. Дужина Дунава износи 2783,4 km, а
кроз Србију протиче на дужини од 588 km.
Треба напоменути да је Дунав на свом току кроз Србију и погранична река ка
Хрватској и Румунији. По својим природним особинама ток Дунава у Србији
може да се подели на три различита сектора: панонски, ђердапски и понтијски.
На панонском сектору, од мађарско-српске границе па до Голупца, Дунав је права
равничарска река, широка 400-1200 m, дубока до 18 m, и са брзином воде 3,5-4
km/h (Гавриловић, Љ., Дукић, Д. 2002).
Пошто обиђе Даљско узвишење, Дунав наставља свој ток ка југу до падина
Фрушке горе од које се одбија и скреће ка истоку док не заобиђе ову планину. Од
ушћа Тисе, Дунав скреће на југ и у том правцу тече до Београда. Под утицајем
северних падина Шумадијске греде, Дунав заузима источни-југоисточни правац.
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У том правцу Дунав тече све до ушћа Тимока, где напушта нашу територију
(Родић, Д., Павловић, М. 1994).

Слика 19. Дунав код Апатина
(извор:https://sr.wikipedia.org/wiki/Дунав#/media/Датотека:Veliki_Liman.jpg)

Тиса је дугачка 966 km, и према томе је највећа притока Дунава и настаје од Беле
и Црне Тисе. На територији Србије улази из Мађарске, 6 km низводно од
Сегедина, и тече између Бачке и Баната на дужини од 164 km. Утиче у Дунав код
Сланкамена на 72,4 m надморске висине (Гавриловић, Љ., Дукић, Д. 2002).
Тамиш (440 km) извире у Румунији, а у нашу земљу улази код Јаше Томића. На
делу кроз Србију његова дужина износи 123 km. Тамиш јаче меандрира и разлива
се, а у Дунав утиче на више места под различитим именима.
Златица (117 km) долази из Румуније као Аранка, а у Тису утиче код Аде и
Падеја.
Караш само доњим током тече кроз крајњи југоисточни Баната, и према Раму,
утиче у Дунав. Још мању дужину на нашој територији има Нера, свега 27 km.
Караш и Нера извиру у Румунији (Марковић, Ј. 1966).
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Бегеј је највећа лева притока Тисе у Војводини. Он извире у Крашовским
планинама на 1 135 m надморске висине, а утиче у Тису наспрам Титела. Укупна
дужина Бегеја је 244 km, а од тога је 75 km у Србији.
Сава је десна и водом најбогатија притока Дунава, утиче у Дунав код Београда на
надморској висини од 70 m. Настаје од двеју алпских река – Саве Долинке и Саве
Бохињке (Гавриловић, Љ., Дукић, Д. 2002).
У равној Бачкој, оскудној падавинама, развиле су се кратке реке, које притичу
Дунаву, односно Тиси. У Дунав утиче Мостонга, а у Тису Кириш, Чик и Јегричка
река (Марковић, Ј. 1966).

3.4.2. Језера Војводине
На територији Војводине најбројнија су речна и еолска језера. Такође је у
Војводини уређено неколико вештачких језера за потребе рибњака.
Речна језера се јављају око Дунава, Тисе и Саве јер реке меандрирају и напуштају
своја корита. Издуженог су или полумесечастог облика, нека су дубока, а нека
плитка и претворена у баре.
Русанда је језеро које је настало у напуштеном меандру реке Тисе. Дугачко је 2,5
km, широко 400 m, и дубоко 1 m. Вода језера Русанда је слана. Саленитет
достиже 40-60%. Русанда се храни изданском водом и падавинама, а губи је
испаравањем, мркозелене је боје и слабе провидности.
Многа речна језера су претворена у баре и мочваре, обрасле барским биљкама и
насељене пернатом дивљачи. Таква је Обедска бара у Срему. Она представља
најтипичније речно језеро у Србији. Обедска бара је највећа орнитолошка
станица у југоисточној Европи и законом је заштићена. Представља типску
мртвају, некадашњи меандар Саве у облику потковице. Дугачка је 13,5 km,
широка 750 m, дубока до 12 m, а површина износи 7,2 km2. У бари се налази 13
окана, од којих је највеће Велико језеро.
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Нека речна језера су претворена у рибњаке (Ечка, Живача и др.) и користе се за
спортски риболов.
Еолска језера типична су за север Бачке. Настала су у међудинским депресијама
из којих је ветар издувао слабо везан песак и лес до горње површине издани, тако
да се вода појавила до горње површине издани. Таквог су постанка: Палићко,
Лудошко, Келебијско, Крваво и Слано језеро (Родић, Д., Павловић, М. 1994).
Палићко језеро се налази 8 km источно од Суботице, на прелазу Суботичке
(Бачке пешчаре) и Бачке лесне заравни. Језеро има површину од 5,76 km2 и има
полумесечасти облик са крацима према северу и западу. У језеру се могу
издвојити Велики и Мали Палић. Ширина језера се креће од 350 до 825 m,
дужина износи 8250 m, док је дубина од 1,5 до 2 m (Томић, П., Ромелић, Ј.,
Кицошев, С., Бесермењи, С., Стојановић, В., Павић, Д., Пивац, Т., Кошић, К.,
Пузовић, С., Хабијан-Микеш, В., Пањковић, Б., Сабадош, К., Штетић, Ј.,
Ковачевић, Б., Стојшић, В., Кораћ, Ј. 2004).
Лудошко језеро је друго по величини еолско језеро у Србији. Налази се 4 km
источно од Палићког и 12 km од Суботице, као и Хоргоша. Настало је тако што је
ветар механичком снагом у давној прошлости одувао песак и лес и оголио горњу
површину плитке издани. Изданска вода и данас представља главни извор
храњења језера водом. Оно добија и извесну количину воде преко падавина.
Лудошко језеро губи воду испаравањем и отоком Кереш, која је истовремено и
његова притока те је ово језеро проточно. Дугачко је 4,5 km, широко 1 km, а
дубина не прелази 1 m (Станковић, С. 2005).
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Слика 20. Палићко језеро
(извор:https://sr.wikipedia.org/sr/Палићко_језеро#/media/Датотека:Palic02.jpg)

3.5. Педолошки састав

С обизиром на генезу и дејство основних педогенетских фактора, на територији
Србије се издвајају: типска (развијена) и атипска (неразвијена) земљишта (Родић,
Д., Павловић, М. 1994).
Педолошки покривач Војводине је плодан, нарочито црница (чернозем) на лесу
са обиљем хумуса. Заступљене су и смонице, параподзол, ритске црнице, слана
тла и рецентни наноси (Марковић, Ј., Павловић, М. 1995).
Чернозем је настао под утицајем степско-континенталне климе на лесној подлози.
Процесом разлагања она даје земљишту велике количине хумуса. Чернозем се
код нас јавља у највећем делу Војводине. То је крај који годишње прима мале
количине падавина и због тога је на њему развијена травно-степска вегетација.
Топло пролеће са доста влаге изазива бујан раст вегетације, а током жарког и
сувог лета та вегетација се суши. Због тога се на површини под черноземом
током јесени нађе велика количина подземних и надземних остатака. Кратка јесен
и дуга оштра зима успоравају обилно размножавање микроорганизама. Због тога
је разлагање хумуса споро и не иде до краја. На тај начин се у површинском слоју
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нагомилава велика количина хумуса. Моћност чернозема у Војводини износи 5060 cm, па и до 1 m. Тамно црне је боје и мрвичасто-орашасте структуре (Чворо, Ј.,
Голубовић, П. 2001).
Педолошки састав Баната чине: черноземи, слатине, параподзол и гајњаче,
неразвијена тла, смонице, ритске црнице и рецентни алувијални наноси.
Смонице се најчешће јављају у котлинама и пространим долинама које су у току
неогена биле по језерима и мочварама. Од глиновитог језерског муља, најпре је
настало забарено земљиште типа ритске црнице, обрасло барском вегетацијом
која их је обогатила хумусом. Услед спуштања издани, барска вегетација је
замењена ливадском, а касније шумском. Под утицајем промене климе и
вегетације настао је нови тип земљишта-смонице.
Смонице су збијена глиновита земљишта, загасито црне боје. Често су врло
дубока, обично 60-150 cm, а понегде и до 250 cm. По садржини хранљивих
материја (3-5% хумуса), смонице спадају у плоднија земљишта (Родић, Д.,
Павловић, М. 1994).
Педолошки покривач Бачке је хомоген и веома плодан. Најраспрострањенија је
црница, чији хумусни слој достиже дебљину до 70 cm. У влажним теренима
преовлађују ритске црнице, муљ и песак. Има и заслањеног земљишта (више зона
слатина).
Слатине или слана земљишта се јављају у сушним и семиаридним крајевима
Војводине, нарочито у Бачкој и Банату. Ова земљишта су никакве или слабе
плодности.
Еолска земљишта су најзаступљенија у Војводини и развијена су на песковитој
подлози. Неповољно је за биљке јер не садржи хумус и само мали број врста
биљака успева.
Алувијална земљишта настају рецентним таложењем речних наноса шљунка,
песка и муља. Јављају се у ужем или ширем појасу средњих и доњих токова
Дунава, Тисе, Бегеја и Саве. Ово тле је обично плодно, нарочито ако се састоји од
финог муља којег наносе реке (Чворо, Ј., Голубовић, П. 2001).
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У Срему преовлађује чернозем, између Фрушке горе и алувијалног мочварног
земљишта Саве. По пространству за њим долазе параподзоласте гајњаче на
Фрушкој гори и сремском Подлужју. Поред Саве се јављају рецентни речни
наноси, а код Сурчина, у источном Срему, и Моровића, у западном Срему има
ритских црница (Марковић, Ј. 1966).

3.6. Биљни и животињски свет

Биљни свет Војводине је својеврстан. Прилагођен је великим врућинама токо
лета са мало падавина и оштрој зими. Војводина се одликује степскоконтиненталном климом и због тога је карактерише травна вегетација. За
рашћење шума нема довољно влаге, сем поред река где успевају врба и топола
(галеријске шуме). Местимично се јављају багрем и јова (Родић, Д. 1970).
Биљни свет Баната има степски карактер, срећу се високе траве, сита, трска и
ритске шуме. На лесним површинама расту степске траве, коров и шибље.
Вршачке планине су под шумом. Од дрвећа расту: багрем, јова, липа, храст,
бреза, јавор, дуд, топола и др.
Природна вегетација Бачке знатно је измењена исушивањем ритова, преоравањем
пашњака и култивисањем плодних површина. У Подунављу и Потисју има
ливада, пашњака. Палићко и Лудошко језеро се одликују мочварном вегетацијом.
Срем је најшумовитији крај Војводине, пре свега због Фрушке горе јер је она
обрасла шумом. У прошлости је било много више шуме, које су посечене због
потребе за ораницама и велике потражње храста, јасена и бреста. Барска
вегетација поред Саве, у Срему, је разноврсна нарочито у Обедској бари
(Марковић, Ј. 1966).
Животињски свет Војводине прилагођен је условима степско-континенталне
климе која овде влада. Главни представници фауне су: зец, лисица, дивља свиња,
срна, јелен, хрчак, разноврсне птице, змије, гуштери и разни инсекти (Томић, П.,
Ромелић, Ј., Кицошев, С., Лазић, Л. 2004).
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Животињски свет Баната је раније био много разноврснији. Овде је живело 250
врста птица, међутим са променом животних услова после изведених
мелиорационих радова, животињски свет се веома изменио, смањио по броју
представника и проредио. У Банатској пешчари има курјака, који долазе са
Банатских планина, затим дивљих свиња, дивљих мачака, лисица, јелена, срна,
јазавца и др.
У Бачкој, Лудошко језеро је позната орнитолошка станица, а Палићко језеро је
такође стециште интересантних птица мочварица. На Црној бари налази се
највеће прибежиште црне роде и орла белорепана.
Фауна Срема, нарочито Обедске баре, је интересантна и сложена. У резервату
баре живе: лисице, дивље свиње, дивље мачке, вуци, срне, јазавци, видре и др.
Знатно бројнији и разноврснији је птичји свет, који у бари гради птичје колоније.
Познате барске птице су: бела, жута, црвена и сива чапља, корморан, гак,
кашикара, режањ, дангуба, букавица, гњурац, рода и др. У резервату живе и
непријатељи ових птица: јастреб, кобац, орао, крагуј и соко. Обедска бара је
богата рибом, али је рибљи фонд у прошлости био богатији и разноврснији.
Куриозитет је појава дивљег, а понекад и питомог, црвенокљуног лабуда, а
једном је виђен и фламинго. На Фрушкој гори има јелена лопатара, аксиса који
потиче из Азије, може се срести хермалин, а постоји и једно крдо муфлона. Од
змија на Фрушкој гори живи дрволаз, чија дужина може достићи 250 cm, а једном
је ухваћена и потпуно црна шарка (Марковић, Ј. 1966).

34

Утицај рељефа на климу Војводине

Марко Стојановић, 361

Слика 23. Обедска бара
(извор:http://www.apartmanisrbija.com/sites/default/files/imagecache/regije_slider_520_340/istrazisrbiju/vegetacija_rezervat_prirode_obedska_bara_gojko_kukobat.jpg)

3.7. Климатске карактеристике
По дефиницији совјетског климатолога Б. П. Алисова клима је законита
наизменичност

метеоролошких

процеса,

одређена

комплексом,

физичко-

географских услова, која се испољава у многогодишњем режиму времена,
посматраном у датом месту (Дукић, Д. 1998).
У Војводини влада континентална (панонска) клима. Широко је отворена и
изложена климатским утицајима са севера и истока. На континенталност
Војводине утичу и планине које је окружују. Динарске планине спречавају
продор медитеранског утицаја у Панонску низију и због тога је клима Војводине
континентална. Ова клима обухвата дно Панонске низије (Војводину) и њен обод
до 600 m, а највише до 800 m надморске висине.
Карактерише се са изразито топлим летима са недовољно влаге и дугим и оштрим
зимама. Пролећа и јесени су умерена и кратка. Средње годишње температуре
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расту од запада према истоку, као и од севера пема југу. Падавине се повећавају
од централног дела Панонске низије према југу, западу и истоку (Родић, Д.,
Павловић, М. 1994).
За потребе ових истраживања коришћени су подаци са метеоролошких станица:
Сремска Митровица, Палић и Кикинда у периоду од 1991. до 2016. године.
Метеоролошка станица Палић је основана 1936. године, налази се на 19°46´ Е
географске дужине и 46°06´ N географске ширине, на 102 m надморске висине.
Станица Кикинда налаи се на 20° 28´ Е географске дужине и 45° 51´ N северне
географске ширине, на 81 m надморске висине и основана је 1875. Године.
Станица Сремска Митровица основана је 1881. године. Налази се на 19°33´ Е
географске дужине, и на 45°06´ N географске ширине, на 88 m надморске висине
(www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/moss_mreza.php).

3.7.1. Климатски фактори
На карактер климатских елемената утичу климатски фактори и они су
непромељиви. Од тих климатских фактора ће зависити клима атмосфере неког
места или краја. Они се могу поделити на: астрономске, географске и
метеоролошке. Климатски фактори представљају тзв. климатске модификаторе.
Најзначајнији фактори су:
1. Земљина ротација
2. Земљина револуција
3. географска ширина
4. географска дужина
5. распоред копна и мора на Земљиној површини
6. надморска висина
7. рељеф земљишта-његова експозиција на Сунцу у току дана и године
8. врста подлоге-вода, снег, лед, разни типови тла и стена итд.
9. биљни покривач-шума, травни покривач и његова врста, голо тле итд
(Милосављевић, М. 1963).
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Овим 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. Климатски фактори
мењају под одређеним условима средње вредности климатских елемената до
њихових максималних и минималних вредности. Они су, према томе, не само
модификатори климатских елемената него и саме климе (Дукић, Д. 1998).

3.7.1.1. Ротација и револуција

Последица ротације је смена дана и ноћи. Како се Земља за 24 h једном окрене
око своје осе, то се за то време сва места на њеној површини једном нађу на
осветљеној, односно неосветљеној страни. Када је Сунце у зениту, односно има
највећу могућу висину датог дана (зависи од доба године), тада је у свим местима
дуж тог меридијана подне (12 h); истовремено, у местима дуж меридијана који са
претходним заклапа угао од 180° тада је поноћ (24 h).
Последице револуције су бројније и комплексније. Одражавају се у висини Сунца
над хоризонтом у подне, промена положаја Сунца током године, неједнаком
трајању дана и ноћи на разним местима на Земљи истог дана (датума), смени
годишњих доба, и с тим у вези, постојања топлотних појасева на Земљи
(Манојловић, П. 2003).

3.7.1.2. Географска ширина и географска дужина
Географска ширина утиче на климу пре свега преко положаја Војводине у односу
на климатске појасеве. Како средишња, четрдесет пета паралела северног
умереног појаса пролази кроз јужин Банат и Срем, тако се територија Војводине
налази у јужном делу северног умереног појаса, ближе екватору него Северном
полу (Родић, Д., Павловић, М. 1994).
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Најзначајнији климатски фактор је управо географска ширина. Утицај географске
ширине се испољава преко промене биланса зрачења и угловног момента са
географском ширином. Износ топлоте коју Земља добија од Сунца се смањује са
географском ширином, а са тим у вези и температура. Када су падавине у питању
географска ширина се одражава преко коефицијента колебања падавина. Она се
добија када се релативна променљивост годишње суме падавина помножи са
функцијом L (мера ширинског утицаја). Угловни моменат је производ момента
инерције и угловне брзине. Угловни моменат Земље и атмосфере заједно са
меридионалним

градијентом

температуре

формира

општу

циркулацију

атмосфере. На пример, у умереним ширинама угловни моменат појачава утицај
западне зоналне струје и поремећаја у њој са географском ширином, а последица
тога је смањење притиска на морском нивоу.
Географска дужина нема суштинског утицаја на климу. Ту се пре свега ради о
посредном утицају дужине на удаљеност од мора у зоналном смислу. На тај
начин она одређује степен континенталности или маритимности неког места и то
важи углавном за умерене ширине на континентима. Најважнији задатак је
одређивање положаја границе која дели области са преовлађујућим утицајем
маритимне односно континенталне климе и то се може одредити помоћу два
критеријума: по режиму падавина и режиму температуре.

3.7.1.3. Распоред копна и мора
Утицај воде као климатског фактора на климу испољава се преко свих
климатских елемената. Како вода има већу специфичну топлоту од ваздуха и тла,
она се спорије загрева али се спорије и хлади, и има већи топлотни капацитет.
Повећано испаравање је изнад водених површина, што утиче на влажност ваздуха
и кружење воде у атмосфери. Треба напоменути да се највише разматра утицај
воде на температуру, падавине и ветар. Колики ће утицај неке водене површине
бити на климу зависи од величине и количине акумулиране воде, а највећи утицај
на климу имају океани и мора. Међутим, њихов утицај могу доста изменити
баријере у приобаљу као што су виски планински венци, или је рецимо
доминантан правац ваздушних струјања усмерен од копна ка мору.
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У вези са проучавањем утицаја водених површина на климу испитују се два
аспекта:
•

величина утицаја на климатске елементе непосредно уз обалу,

•

величина опадања утицаја са удаљавањем од обале, укључујући и
просторни домет тих утицаја.

3.7.1.4. Рељеф

Рељеф је изузетно важан климатски фактор јер се са променом висине, облика и
оријентације појединих елемената рељефа мењају сви климатски елементи, и зато
се под његовим утицајем образују посебне варијанте климе: планинска и низијска
клима. Утицај рељефа на климатске елементе се посматра првенствено преко
надморске висине (утицаја висине), односно преко израчунавања вредности
вертикалних градијената за те климатске елементе који се правилно мењају са
висином: температура ваздуха, ваздушни притисак, падавине, брзина ветра,
облачност, снежни покривач итд. Осим утицаја планина, значајно је испитивање
утицаја других облика рељефа као што су отворене и затворене депресије,
орографских препрека ваздушним струјањима, сужења у речним долинама итд.
На климу такође утиче и оријентација падина, односне различите експозиције на
некој планини или удубљењу. Такође треба утврдити зависност добијених
вредности од груписаности облика (да ли је то усамљени брежуљак или не),
степена издужености, правца пружања, величине облика (Дуцић, В., Анђелковић,
Г. 2004).
Рељеф утиче на величину испаравања. Оно је веће на узвишењима, где су јача и
чешћа струјања ваздуха, него у удубљењима и долинама, у којим је слабија
циркулација ваздуха. Величина испаравања је већа на топлијим, присојним,
странама, него ли на осојним. Усамљени брежуљци могу да утичу на брзину
ветра тако што је она највећа на њиховим падинама, а најмања у њиховом
заветринском делу (Дукић, Д. 1998).
Пошто се ваздух загрева посредним путем, тј. Сунчеви зраци најпре загревају
Земљину површину а онда она зрачи и загрева ваздух, разумљиво је да ће
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приземни слојеви ваздуха имати вишу температуру од оних виших, и због тога
долази до промене температуре ваздуха са надморском висином. Величина
вертикалног термичког градијента је различита код сувог и влажног ваздуха. Код
сувог, термички градијент износи 1℃ на 100 метара, а код влажног 1℃ на 200
метара. Међутим, како ваздух никада није потпуно сув или влажан узима се
средња вредност, односно 1℃ на 150 метара, што сведено на 100 метара износи
0,66 ℃ (Перовић, М. Р. 1951).
Целокупан рељеф има утицаја на климу, али је највише модификују планине.
Планине као препреке немају само месни утицај на ветрове, већ ако су развијене,
односно имају велике димензије у свим правцима, оне утичу на ветрове великих
размера. То се не одражава само на време и климу планине и њеног подножја, већ
и на много веће пространство. Тако на пример Алпи, модификујући западна
ваздушна струјања, утичу на климу средње и јужне Европе. Облачност и
падавине су повећане у планинским пределима због све интензивнијих и чешћих
процеса кондензације и сублимације. У планинама су са повећањем висине
падавине у све већем проценту снежне. На осојним странама снезни покривач је
трајнији, а дебљина зависи од преовађујућих ветрова који условљавају снежне
падавине. Брзина ветра је на планинама већа због смањења спољашне силе трења
(Делијанић, И. 1987).

3.7.1.5. Биљни покривач
Дејство шуме на климу је готово свуда исто, међутим према локалним
приликама, дејство шуме као модификатор климе долази до изражаја негде више,
а негде мање. Специфична топлота биљака је већа у односу на специфичну
топлоту разних врста земље и стена од којих је састављена површина копна.
Познато је да се нека тела спорије загревају а исто тако и спорије хладе уколико
им је већа специфична топлота. Узрок великој специфичној топлоти биљака је
велика количина воде у њима као њиховог главног састојка. Требамо напоменути
да је активни апсорпцијски слој код биљног покривача његов површински слој.
Било да се ради о травама, шуми или жбуњу, биљни покривач не пропушта
сунчеве зраке до земљине површине, већ их задржава на горњим површинама и
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ту се зрачна енергија претвори у топлотну. Услед тога, земљина површина под
вегетацијом се не може онолико загрејати или расхладити као кад те вегетације
не би било.
Биљни покривач ствара сложене услове испаравања како са земљине површине,
тако и испаравања са активног апсорпцијског слоја. Ова два испаравања се
разликују, јер је земљина површина под вегетацијом увек влажнија него гола
земља. Површина земље под крунама се загрева много мање него на отвореном
пољу, а и велика количина енергије се троши на транспирацију. У току ноћи,
површина под шумом се мање хлади у односу на отворено поље, па је минимална
температура овде већа него у пољу. За време инсолације, температура је у шуми
нижа, док је за време радијације виша него на отвореном пољу. С обзиром да је
апсолутна и релативна влажност ваздуха у шуми већа, то она мора имати утицаја
на облачност изнад ње. Што се тиче падавина, неки сматрају да шума има утицај
на њих, док други то не прихватају. Међутим, доказано је да шума утиче на
повећање падавина али да је тај проценат незнатан. Шума има знатан утицај на
јачину ветра, јер она служи као препрека. Ветар се једним делом одбија од шуме
увис, а другим делом се пробија кроз њу и нагомилава. Последица тога је да се
ветар изнад шуме појачава, иза шуме се смањује, док унутар ње долази до
вртложних кретања (Милосављевић, М. 1963).
Шумски заштитни појасеву утичу на брзину ветра, испаравање, температуру
ваздуха и тла итд. Величина тог утицаја се повећава са ширином појаса и
висином дрвећа (Дукић, Д. 1998).

3.7.2. Климатски елементи
Климатски елементи имају врло променљиве вредности, јер су у основи зависни
од низа појава и процеса у атмосфери. Због тога су за климатологију значајне
њихове средње и екстремне вредности запажане у одређеном периоду (Дукић, Д.
1998).
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Најзначајнији климатски елементи су:
1. радијација (краткоталасно и дуготаласно зрачење)
2. температуре ваздуха и површине Земље
3. ваздушни притисак
4. правац и брзина ветра
5. влажност ваздуха и количина испаравања
6. облачност и трајање Сунчевог сијања
7. падавине
8. снежни покривач (Шегота, Т., Филипчић, А. 1996).

3.7.2.1. Радијација
Сунчева радијација доспева до Земље на два начина: први, директним Сунчевим
зрацима и, други, у виду растурених Сунчевих зракова, насталих при дифузној
рефлексији. Директно Сунчево зрачење траје од изласка до заласка Сунца и под
условом да је небо ведро. Повећава се издизањем Сунца изнад хоризонта.
Дифузно (небеско) зрачење траје такође од изласка до заласка Сунца. Његов
интезитет зависи од неколико чинилаца, а то су: висина Сунца изнад хоризонта,
прозрачност атмосфере, облачност и албедо Земљине површине.
Топлота коју Земља израчује у атмосферу и интерпланетарни простор
дуготаласним зрацима, називамо терестричко зрачење или израчивање Земљине
површине. Оно постоји и дању и ноћу, а његов интезитет је највећи при ведром
небу и малој садржини водене паре у ваздуху (Дукић, Д. 1998).
Трајање обасјавања Земље директном Сунчевом радијацијом назива се трајање
сијања Сунца (или трајање инсолације). Оно се изражава у сатима сијања Сунца
дневно, месечно или годишње, а мери се хелиографом. На географској карти
приказује се изолинијама које повезују све тачке са истом инсолацијом у
одређеном периоду (Шегота, Т. 1988).
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Табела број 1. Средње месечне вредности инсолације у Сремској Митровици
Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
Станица
Сремска
Митровица
Кикинда

I

II

III

62.9

94.8

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

158.9 262.1 248.6 264.6 298.3 284.7 194.6 152.3 92.3 52.1 180.5

71.2 100.8 165.0 216.4 253.3 285.5 312.5 296.2 206.2 161.6 99.2 81.6 187.4
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод
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Слика 24. Средње месечне вредности инсолације у Сремској
Митровици и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
(извор: Републички Хидрометеоролошки завод)

Највећа месечна вредност инсолације, у Сремској Митровици, у посматраном
периоду била је у јулу и износила је 298,3 часа сунчевог сијања, а најмања у
децембру и износила је 52,1 сат сијања, док је средња годишња вредност
износила 180,5 часова сунчевог сијања.
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Највећа месечна вредност инсолације, у Кикинди, у посматраном периоду била је
у јулу и износила је 312,5 часа сунчевог сијања, а најмања у јануару и износила је
71,2 сати сијања, док је средња годишња вредност износила 187,4 часова сунчевог
сијања. На обе посматране станице највеће вредности инсолације су у месецу
јулу, док су најниже вредности у Сремској Митровици у децембру, а у Кикинди у
јануару. У периоду од априла до октобра дужина трајања сунчевог зрачења се
креће од 1705,2 у Сремској Митровици до 1731,7 часова у Кикинди.

3.7.2.2. Температура ваздуха

Највећи део топлоте која улази у атмосферске процесе долази са површине
Земље, а тек мањи део настаје апсорпцијом краткоталасног зрачења у атмосфери:
атмосфера се највећим делом загрева одоздо, од подлоге (Шегота, Т. 1988).
Температура ваздуха је веома важан климатски елемент, јер одређује климатски
тип неког места или области. Температура ваздуха се односи на температуру
мерену у термометарском заклону на 2 метра висине изнад Земљине површине.
Извори топлоте, који би у крајњем рачуну могли да делују на пораст температуре
ваздуха су:
•

Извори из унутрашњости Земље, јер је дубока Земљина унутрашњост још
увек у усијаном стању и ослобађа топлоту. Међутим, та количина топлоте
је врло мала.

•

Звезде дају огромну количину топлоте, али су оне веома удаљене.

•

Зрачење Месеца. То је рефлектовано Сунчево зрачење, и скоро да нема
никаквог утицаја на загревање наше планете.

•

Антропогена призводња енергије се добија услед разних људских
активности.

Међутим,

она

је

ограничена

на

простор

градова,

индустријских зона и сл.
•

Сунце је најевћи и главни извор топлотне енергије на Земљи и одређује
типове климе на њој (Дуцић, В., Анђелковић, Г. 2004).

Температура ваздуха се у Војводини повећава како од запада према истоку, тако
и од севера пема југу. Најтоплији месец јe јули, а најхладнији јануар. Недостатак
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шумске вегетације и јаче загревање лесне и песковите подлоге утичу на
повишење летњих температура. У Војводини постоје велика температурна
колебања у току дана. У летњим месецима, ваздух се у току дана јако загреје, а у
току ноћи охлади. На ове температурне разлике, поред инсолације, утичу: рељеф,
састав земљишта и биљни свет (Родић, Д., Павловић, М. 1994).

Табела број 2. Средње месечне вредности температуре ваздуха у Сремској
Митровици, Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
Станица

III

0.6 2.0

6.7

12.1 17.2 20.5 22.0 21.4 16.6 11.7 6.5 1.3 11.5

Сомбор

0.6 1.9 6.4

12.0 17.1 20.9 22.4 21.8 16.6 11.3 6.1 1.0 11.5

Кикинда

0.5 2.0 10.3 12.1 17.4 20.9 22.8 22.3 17.0 11.6 6.4 1.1 12.0

Митровица

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI XII год.

II

Сремска

I

извор: Републички Хидрометеоролошки завод
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Слика 25. Средње месечне вредности температуре ваздуха у Сремској
Митровици, Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
(извор: Републички Хидрометеоролошки завод)

Највећа месечна вредност температуре ваздуха, у Сремској Митровици, у
посматраном периоду је била у јулу и износила је 22℃, а најнижа средња месечна
у јануару и износила је 0,6 ℃, док је средња годишња износила 11,5℃.
Највећа месечна вредност температуре ваздуха, у Сомбору, у посматраном
периоду је била у јулу и износила је 22,4℃, а најнижа средња месечна у јануару и
износила је 0,6 ℃, а средња годишња 11,5℃.
Највећа месечна вредност температуре ваздуха, у Кикинди, у посматраном
периоду је била у јулу и износила је 22,8℃, а најнижа средња месечна
температура у јануару и износила је 0,5 ℃, док је средња годишња износила
12℃.
На основу приказаних података у табели 2, може се закључити да се средња
годишња температура ваздуха креће од 11,5℃ у Сремској Митровици и Сомбору
до 12℃ у Кикинди. Може се приметити да је на свим посматраним станицама
најтоплији месец јул (максимум у Кикинди 22,8℃), док је такође на свим
46

Утицај рељефа на климу Војводине

Марко Стојановић, 361

станицама најхладније током јануара (минимум у Кикинди 0,5℃). Од јануара
температуре ваздуха доста правилно расту према летњим месецима, достижући
максимум у јулу, једино одступање се јавља у Кикинди током марта. Од јула,
темпертуре се такође доста правилно смањују до јануарског минимума.
Температурне амплитуде између најхладнијег и најтоплијег месеца на
посматраним станицама се крећу од 21,4℃ у Сремској Митровици, у Сомбору
износи 21,8℃, док у Кикинди износи 22,3℃.

3.7.2.3. Ваздушни притисак

Ваздушни притисак је један од климатских елемената коме се посвећује посебна
пажња јер утиче на појаву ветрова, како оних локалних тако и на општу
циркулацију атмосфере (Делијанић, И. 1996).
Притисак ваздуха на хоризонталну површину, или тежина ваздушног стуба чији
је пречник 1 cm, а висина од површине на којој се мерење врши до горње границе
атмосфере зове се атмосферски или ваздушни притисак. Он одржава равнотежу
живином стубу истога пресека од 760 mm на надморској висини од 0 метара, али
при температури од 0 ℃ и на географској ширини од 45 °, јер поред надморске
висине, на величину живиног стуба утичу и температура и географска ширина
(Перовић, М.Р. 1951).
Инструменти за мерење ваздушног притиска називају се барометри. Јединице за
мерење овог климатског елемента су милиметар живиног стуба (mm Hg) и
милибар (mb) (Делијанић, И. 1987).
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Табела број 3. Средње месечне вредности ваздушног притиска у Сремској
Митровици, Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.

Станица

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год.

1010.8

1008.9

1007.1

1004.1

1004.9

1005.3

1004.9

1005.5

1007.0

1009.1

1008.6

1011.1

1007.3

Сомбор

1010.2

1008.2

1006.8

1003.6

1004.3

1004.7

1004.4

1004.9

1006.5

1008.3

1007.8

1010.4

1006.7

Кикинда

1010.5

1008.8

1007.2

969.5

1004.8

1005.1

1004.7

1005.4

972.1

1009.3

1008.8

1011.1

1001.4

Сремска
Митровица

извор: Републички Хидрометеоролошки завод
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Слика 26. Средње месечне вредности ваздушног притиска у Сремској
Митровици, Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
(извор: Републички Хидрометеоролошки завод)
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Највећа месечна вредност ваздушног притиска у Сремској Митровици у периоду
од 1991-2016 године била је у децембру и износила је 1011,1 mb, а најнижа у
априлу и износила је 1004,1 mb. Средњи годишњи износио је 1007,3 mb.
Највећа месечна вредност ваздушног притиска у Сомбору у периоду од 1991-2016
године била је у децембру и износила је 1010,4 mb, а најнижа у априлу и износила
је 1003,6 mb. Средњи годишњи износио је 1006,7 mb.
Највећа месечна вредност ваздушног притиска у Кикинди у периоду од 1991-2016
године била је у децембру и износила је 1011,1 mb, а најнижа у априлу и износила
је 969,5 mb. Средњи годишњи износио је 1001,4 mb.
Може се приметити на основу обрађених података да се максималне вредности
ваздушног притиска јављају у децембру на свим станицама, док је најнижа
вредност, такође на свим станицама током априла.

3.7.2.4. Влажност ваздуха и количина испаравања

У ваздуху се налази одређена количина водене паре. Водена пара која се налази у
атмосфери назива се влажност ваздуха. Она је један од најважнијих компоненти
ваздуха (Шегота, Т. 1988).
Водена пара у ваздуху је последица испаравања, односно преласка воде из течног
и чврстог стања у гасовито агрегатно стање. То испаравање се највише врши са
површине океана, али и са копна, односно река и језера. Испаравање се врши и са
површине копна којa је покривена вегетацијом и снегом (Делијанић, И. 1976).
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Табела број 4. Средње месечне вредности влажности ваздуха у Сремској
Митровици, Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
Станица

II

87.9

82.0

72.7 69.1 68.6 71.1 70.6 70.3 75.0 79.2 84.5 88.9 76.6

Сомбор

83.9

78.1

70.0 66.0 64.3 64.3 63.5 65.0 71.1 76.0 82.1 85.9 72.5

Кикинда

85.3

79.6
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Слика 27. Средње месечне вредности влажности ваздуха у Сремској
Митровици, Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
(извор: Републички Хидрометеоролошки завод)
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Највиша месечна вредност влажности ваздуха у Сремској Митровици за
посматрани период била је у децембру, а износила је 88,9%, најнижа је била у
мају и износила је 68,6%, а средња годишња је била 76,6%.
Највиша месечна вредност влажности ваздуха у Сомбору за посматрани период
била је у децембру, а износила је 85,9%, најнижа је била у мају и јуну, износила је
64,3%, а средња годишња је била 72,5%.
Највиша месечна вредност влажности ваздуха у Кикинди за посматрани период
била је у децембру и износила је 86,9 %, најнижа је била у јуну 64,9 %, док је
средња годишња била 73,3 %.
На основу података из табеле 4 видимо да се највише вредности влажности
ваздуха на свим станицама јављају у зимским месецима, током децембра, док су
најниже вредности у мају и јуну, као и да се средње годишње вредности
влажности ваздуха крећу од 72,5% у Сомбору, до 76,6% у Сремској Митровици.

3.7.2.5. Облачност

Облачност представља величину видљивог небеског свода пекривеног облацима.
Одређује се визуелном проценом, а изражава се у процентима или десетинама
неба. Облачност је један од најважнијих климатских елемената али може да
делује и као климатски фактор. Облачност спречава осунчавање и израчивање са
земљине површине што ублажава дневно колебање температуре (Ивановић, Р.
2005).
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Табела број 5. Средње месечне вредности облачности у Сремској Митровици,
Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
Станица
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XII год.
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4.6

5.1

6.1
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5.2
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3.6
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5.3
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извор: Републички Хидрометеоролошки завод

8
7
6
5
Сремска Митровица
4

Сомбор

3

Кикинда

2
1
0
I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII год.

Слика 28. Средње месечне вредности облачности у Сремској
Митровици, Сомбору и Кикинди у периоду од1991-2016 године.
(извор: Републички Хидрометеоролошки завод)

52

Утицај рељефа на климу Војводине

Марко Стојановић, 361

Највећа месечна облачност у Сремској Митровици у периоду од 1991-2016
године била је у децембру и износила је 6,9 десетине неба, најмања је била у
августу 3,3 десетине неба, а годишња облачност је износила 5,2.
Највећа месечна облачност у Сомбору у периоду од 1991-2016 године била је у
децембру и износила је 7 десетине неба, најмања је била у августу 3,6 десетине
неба, а годишња облачност је износила 5,3.
Највећа месечна облачност у Кикинди у периоду од 1991-2016 године била је у
децембру и износила је 7,3 десетине неба, најмања је била у августу 3,7 десетине
неба, а годишња облачност је износила 5,5.
Средња годишња облачност за посматране станице се креће од 5,2 у Сремској
Митровици, до 5,5 десетине неба у Кикинди. На свим станицама је најоблачнији
месец децембар, док је на истим станицама најведрије током августа. Облачност
од децембра до августа константно опада, а након августа се повећава достижући
свој максимум у децембру.

3.7.2.6. Падавине

Падавине су поред ветра и температуре ваздуха један од најважнијих климатских
елемената. На њих делују многи чиниоци, па су оне најпроменљивији климатски
елемент у времену и простору (Делијанић, И. 1996).
Падавине сачињавају сви облици кондензоване водене паре у течном или чврстом
агрегатном стању који доспевају на земљину површину из атмосфере. Киша,
снег, крупа, суградица, град и љутина су облици падавина који доспевају на тле
из висине, те се зато називају високим падавинама. Али, у падавине се убрајају и
они облици који настају кондензацијом водене паре на самој земљиној површини
или по предметима који леже на њој. То су: роса, иње, слана и поледица. Ову
групу облика падавина називамо ниским падавинама (Дукић, Д. 1988).
Количина падавина се мери помоћу кишомера, плувиографа и тотализатора и
изражава се у милиметрима. Требамо знати да 1 mm представља 1 l воде по 1
квадратном метру водоравне површине (Дуцић, В., Анђелковић, Г. 2004).
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Табела број 6. Средње месечне вредности падавина у Сремској Митровици,
Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
Станица

I

Сремска
Митровица

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год.

38.9 33.0 38.0 43.9 65.1 74.1 59.2 51.1 57.4 59.8 51.6 44.1 51.4

Сомбор

36.5 37.2 33.1 40.2 67.1 68.3 74.0 57.1 60.2 58.5 50.2 49.0 52.6

Кикинда

34.9 32.8 35.6 42.6 58.8 69.1 63.3 49.4 54.2 50.4 43.2 42.9 48.1
извор: Републички Хидрометеоролошки завод
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Слика 29. Средње месечне вредности падавина у Сремској
Митровици, Сомбору и Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
(извор: Републички Хидрометеоролошки завод)
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Највећа месечна количина падавина у Сремској Митровици у посматраном
периоду била је у јуну, и износила је 74,1 mm, најмања у фебруару са количином
од 33 mm, док је средња годишња количина падавина износила 51,4 mm.
Највећа месечна количина падавина у Сомбору у посматраном периоду била је у
јулу, и износила је 74 mm, најмања у марту са количином од 33,1 mm, док је
средња годишња количина падавина износила 52,6 mm.
Највећа месечна количина падавина у Кикинди у посматраном периоду била је у
јуну, и износила је 69,1 mm, најмања у фебруару са количином од 32,8 mm, док је
средња годишња количина падавина износила 48,1 mm.
Средња годишња вредност количине падавина за посматрану територију се креће
од 48,1 mm у Кикинди, до 52,6 mm у Сомбору. Максимуми се јављају током
летњих месеци, у јуну и јулу, а минимуми у фебруару и марту. Територија
Војводине прима малу количину падавина, али је она добро распоређена што
погодује вегетацији.

3.7.2.7. Ветрови

Кретање ваздуха у атмосфери и претежно у хоризонталном правцу назива се
ветар. Он настаје због разлика у ваздушном притиску на Земљиној површини, као
последица њеног неједнаког загревања (Дукић, Д. 1988).
Ветрови се у Војводини јављају најчешће у зимској половини године. Настају
услед продора хладног ваздуха из северног, североисточног и северозападног
правца, а појави ветра погодује отвореност Панонске низије.
Кошава је најизразитији и најчешћи ветар у источном делу Панонске низије.
Настаје када је висок ваздушни притисак источно од Карпата, над Украјином, а
низак над западним делом Средоземног мора и Јадранским морем.
Кошава се јавља у целој Војводини као југоисточни ветар. Зими, у Панонску
низију продиру хладне ваздушне масе са севера и условљавају појаву ветра
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северца. Из средње Европе и расхлађених Алпа, дува хладан и влажан ветар,
западног и северозападног правца. Ови ветрови се између Тамиша и Бегеја
сучељавају са Кошавом и у западном Банату дувају као западни и југозападни
ветрови (Родић, Д., Павловић, М. 1994).
У Новом Саду је једном приликом забележен мини торнадо, они су релативно
честа појава, али нетипична за град, већ за отворене просторе. Пијавица тог мини
торнада није имала велику јачину, била је висока стотинак метара и кратко је
трајала. Ова појава настаје у летњем периоду, када је топло и стабилно време.
Подлога се загреје, затим и ваздух, који одлази увис и оставља поље ниског
ваздушног притиска. Ваздух се ту враћа јер се он креће од вишег ка нижем
ваздушном притиску. Мини торнада су виђана и у околини Сомбора и Кисача
(http://www.politika.rs/sr/clanak/413220/Mini-tornado-usred-Novog-Sada).

Табела број 7. Честина и јачина ветра у Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
ч

ј

N

156.1
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2.4

SE

183.3

3.4

S

159.7

3.3

SW

123.6

2.7

W

140.8

2.8

NW

158.0

3.1

извор: Републички Хидрометеоролошки завод
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Слика 30. Честина ветра у Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
(извор: Републички Хидрометеоролошки завод)
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Слика 31. Јачина ветра у Кикинди у периоду од 1991-2016 године.
(извор: Републички Хидрометеоролошки завод)
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У Кикинди, у периоду од 1991-2016 године, доминантан ветар је био из
југоисточног правца (183,3), затим следе ветрови из јужног (159,7) и
северозападног (158) правца, док је најмање заступљен ветар био из источног
правца (73,3).
Што се тиче јачине, најдоминантнији ветар био је из југоисточног правца (3,4
m/s), а затим из јужног (3,3 m/s) и северозападног (3,1 m/s) правца. Најмању
јачину је имао ветар из североисточног правца (2,3 m/s).

3.8. Класификација климата
Под климатским рејоном се подразумева подручје са специфичним, само њему
својственим климатом, по коме се оно више или мање разликује од суседних
територија. Климатско рејонирање представља издвајање климатских рејона
унутар појединих области, држава, континената и врши се на основу климатских
показатеља и обележја.
Климатско рејонирање Србије извршено је на основу анализе свих битнијих
климатских елемената са 80 метеоролошких станица, у првом реду температуре
ваздуха и падавина, и то не само њихових просечних вредности већ и екстремних.
До диференцијације климата долази под утицајем бројних климатских фактора:
географске ширине, рељефа, удаљења од мора, атмосферске циркулације, утицаја
човека и др.
На територији Србије издвајају се три климатске области: континентална,
умерено-континентална и измењено средоземна.
Област континенталне климе обухвата област Војводине (без Срема), долину
Велике Мораве и Тимочку крајину, односно делове Србије у којима је годишња
амплитуда > 23,0℃, а у летњој половини године излучи се преко 50% од укупне
годишње количине падавина.
Област умерено-континенталне климе обухвата Срем, и у њој су амплитуде мање
од 23,0℃.
У Војводини нема великих климатских разлика између њених делова, али ипак се
издвајају поједине области са специфичним климатским карактеристикама.
I-1 Северни Банат и североисточна Бачка представљају део са највећим
годишњим амплитудама (преко 23,0℃), најмањом просечном годишњом сумом
падавина (испод 600 mm), најдужим трајањем Сунчевог сјаја и најмањом
просечном годишњом релативном влажношћу ваздуха.
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I-2 Јужни и југоисточни Банат има нешто већу количину падавина (преко 600
mm), најмању просечну годишњу облачност, незнатно мању годишњу амплитуду
температуре и посебна одлика овог рејона је ветар Кошава.
I-3 Бачка је део са количином падавина између 600 и 700 mm годишње,
карактерише је велика просечна облачност и релативна влажност ваздуха, ако и
температурне амплитуде нешто изнад 23,0℃. Бачка без североисточног дела се
карактерише најмањом континенталношћу климата у Војводини.
II-1 Срем са Фрушком гором је део Војводине са највећом годишњом сумом
падавина (Иришки венац 841 mm), а годишња амплитуда температуре је мања од
23,0℃. Ово је климатски рејон са најтоплијом јесени и најдужим вегетационим
периодом у Војводини (Ракићевић, Л.Т. 1980).
По Радовановићу, Војводина спада у климатску подобласт А-1-а. Карактеришу је
годишње амплитуде температуре вадуха изнад 22℃, то се односи на терене са
ознаком А. Средња зимска температура се креће изнад 1℃, у Вршцу и Врбасу је
24.01.1963. године забележена температура од -32,6℃. Температуре ваздуха
током пролећа и јесени су готово исте (нпр. Бела Црква 11,6℃, Бачка Топола
11,3℃, Владимирци 11,5℃), а током лета температуре су у просеку изнад 20℃.
Средња годишња сума падавина износи од 516 mm (Црна Бара Потиска) па до
650 mm, али врло ретко. Најмање падавине се излучи током зиме, а пролећне
падавине су незнатно веће од јесењих, док се највише падавине излучи током
лета, некад и преко 30% (Врбас 34,7).
Према Кепеновој класификацији климе, у Војводини је заступљен C климат. Он
је C климат поделио на четири основна типа, од којих су два заступљена на
простору Војводине. Најраспрострањенији је тип Cfwbx“, који захвата већи део
наше земље источно од Динарског планинског масива. Овај тип се одликује
умерено топлом климом са приближно равномерно распоређеним падавинама у
току године и кишнијом топлом половином године у односу на хладну. Затим
просечном месечном температуром најтоплијег месеца испод 22℃, али не и
испод 20℃, а најхладнијег месеца изнад -3℃ са два максимума падавина – на
почетку лета и крајем јесени. Други тип климата C, који захвата, углавном
Војводину, је Cfwax“. Он се разликује од претходног само по томе што је
просечна месечна температура у најтоплијем месецу преко 22℃, а у најхладнијем
се не спушта испод -3℃ (Радиновић, Ђ. 1981., Дуцић, В., Радовановић, М. 2005).

4. Утицај рељефа на климу Војводине
Климу Војводине пре свега условљава њен географски положај. Она се налази у
јужној половини северног умереног појаса (45. паралела пролази кроз Сремску
Митровицу) и карактерише је степско-континентална клима. Познато је да се са
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порастом географске ширине пристизање топлотне енергије смањује. На климу
ове регије утиче и географска дужина јер у правцу од запада према истоку
маритимни утицаји слабе.
Најзначајније орографске целине у окружењу Војводине које утичу на њену
климу јесу Алпи, Динариди, Карпатско-балканске планине и Панонска низија.
Динарске планине, које се пружају паралелно са обалом Јадранског мора,
отежавају продирање медитеранског утицаја дубље у унутрашњост, док је са
друге стране Панонска низија веома отворена и олакшава продор континенталног
утицаја са севера и истока и ова отвореност погодује првенствено ветровима.
Десним притокама Дунава и Саве које су оријентисане у меридијанском правцу,
олакшава се продор ваздуха са севера на југ. Јужно од Дунава, до близу границе
са Северном Македонијом, протеже се карпатско-балкански лук. Овај импозантан
планински масив такође представља веома битан фактор који одређује климу
Војводине, јер својом висином утиче на продор ваздушних маса са југа.
У Србији је присутна концентрација планинских области у југозападном, јужном
и југоисточном делу са падом ка северу, односно Панонској низији. Међутим,
како орографија тих високих планинских области није компактна, већ
рашчлањена дубоким долинама, котлинама и превојима, продор ваздушним
масама је олакшан да продиру нешто више у смеру у коме се крећу.
На климу регије утиче и сама њена конфигурација као и састав земљишта и његов
покривач. Како је Војводина равна, загревање тла је подједнако, за разлику од
планинске регије где се присојне и осојне стране различито загревају. Равно,
песковито и травно-степско земљиште утиче на велика дневна температурна
колебања, јер се током лета ваздух јако загреје, а у току ноћи охлади.
На климу Војводине утичу и удаљене географске области: Арктик, Сибир,
Атлантски океан, афричко копно и Средоземље.
Велике водене површине, као што су Средоземно море и Атлантски океан, иако
удаљене, утичу на климу Војводине јер доносе влагу овим просторима. Како
Динарске планине ометају продор влажним ваздушним масама са Средоземља, у
Војводини се осећа слаб утицај истих, док је за ове просторе главни извор влаге
Атлантски океан, односно ваздушна струјања са северозапада која доносе влагу у
летњој половини године. На свом путу ваздушне масе са Атлантике, крећући се
преко читаве средње Европе ка Балкану, трпе одређене модификације. Циклони
који долазе из овог правца углавном прате долину Дунава и Саве (Дуцић, В.,
Анђелковић, Г. 2004).
Од удаљених области, на климу Војводине утиче и Арктик, односно веома хладна
арктичка ваздушна маса. Ова ваздушна маса која долази из рејона ГренландШпицберг, прелазећи преко релативно топлије океанске површине, долази на ове
просторе као маритимни арктички ваздух. Арктички ваздух који долази из правца
севера и североистока прелазећи преко северних, хладнијих делова континента,
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има знатно нижу температуру. То је континентални арктички ваздух који доноси
нашим просторима веома јака захлађења.
Континентални тропски ваздух који добија особине изнад северне Африке такође
утиче на климу Војводине. То је сува и топла ваздушна маса која са собом носи
пустињску прашину. Када се зими ова маса креће ка Европи, прелазећи преко
Средозрмног мора, она мења своје особине и постаје маритимна (Делијанић, И.
1996).
Орографија Војводине је једноставна, она је равница, и то омогоућава ветровима
да несметано дувају на овом подручју јер нема препрека у виду планина. Најјачи
ветар који овде дува је Кошава, југоисточног до источног правца. Када је
хоризонтални градијент ваздушног притиска нарочито велики, Кошава се шири
на целу Војводину (Делијанић, И. 1976).
Како отвореност Војводине, и њена једноставна орографија погодују ветровима,
поред Кошаве се јавља и северац као последица продора хладних ваздушних маса
са севера. Из средње Европе и са Алпа дува хладан и влажан ветар са западног и
северозападног правца (Чворо, Ј., Голубовић, П. 2001).
Рељеф Баната је низијски па он не представља препреку ваздушним масама и не
доводи до великих разлика у вредности климатских елемената. Међутим, у
Банату постоје два висински истакнутија рељефа. То су Вршачке планине и
Делиблатска пешчара. Вршачке планине се простиру правцем исток-запад, и
узимајући у обзир њихову димензију, оне утичу на климу непосредне околине.
Овде се јавља орографски ефекат као и код свих планина, падавине се над
планином и њеном ближом околином више излучују него у околним нижим
подручјима. То нарочито важи за летње падавине на приветринској страни. Снег
се овде дуже задржава и јавља се раније него ли у нижим пределима, а Вршачке
планине делују и као баријера ветровима, и смањују њихову ударну и
транспортну снагу.
Банатска пешчара не делује модификаторски на климу својом висином колико
својим саставом (песак и лес на рубовима). Ове порозне стене не задржавају воду,
што изазива аридност терена, па се током лета песак брзо и јако загреје, а током
зиме брзо и јако охлади што доводи до великих температурних амплитуда. Летње
загревање има за последицу и малу влажност ваздуха што условљава удаљавање
од тачке росишта облака који долазе над пешчару.
Земљиште на подручју Баната својом бојом, хемијским саставом и порозношћу
утиче на модификовање микроклиматских карактеристика. Тамна земљишта
више упијају сунчеве зраке па се тиме и брже загревају, међутим та тамна
земљишта су врло често плодна па се њихове термичке особине током
вегетационог периода не испољавају у пуној мери. Водопропусна земљишта брзо
губе влагу па је због тога ваздух изнад њих сувљи од околног. За разлику од њих,
глиновита земљишта набубре услед апсорбоване воде коју задржавају. Тиме се
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стварају мочваре које имају већу влагу од уобичајене, и услед тога се падавине
могу интезивирати док су магле интезивније и честе (Лазић, Л., Павић, Д. 2003).
Најзначајнији климатски модификатор у Срему је Фрушка гора. Она утиче
првенствено као баријера ваздушним масама, пре свега оним са севера,
северозападног, југоисточног и источног правца. Ударајући у источни гребен
Фрушке горе, кошава прелази из смера југоисток-северозапад и на јужној и
северној страни планине дува као источни ветар. Ипак Фрушка гора највише
утиче на температуру и падавине. Температура ваздуха на билу је нижа од
температуре у подножју планине и околног ниског Срема, а овај тренд прате и
падавине. Било Фрушке горе добија највише падавина (Ромелић, Ј., Плавша, Ј.,
Лазић, Л. 1998).

4.1. Закључак
У овом мастер раду су обрађене физичко-географске одлике Војводине: рељеф,
хидрологија, педолошке карактеристике, флора и фауна, а посебно је обрађена
клима Војводине, климатски елементи и фактори и њихов утицај на климу ове
регије. Детаљно је проучен рељеф и његова конфигурација, и како утиче на
климу Војводине.
Анализирајући податке са три метеоролошке станице: Сремска Митровица,
Сомбор и Кикинда у периоду од 1991-2016 године дошло се до закључка да су
највише месечне вредности инсолације у јулу, а најниже у децембру и јануару.
Највише вредности температуре ваздуха су такође у јулу, док су најниже у
јануару. Најдоминантнији ветрови су из југоисточног, јужног и северозападног
правца. Највише падавина се излучи током јуна, а најмање током фебруара.
Средња годишња облачност износи око 5.3 десетине неба, док је средња годишња
вредност влажности ваздуха око 74%. Средња вредност ваздушног притиска
износи око 1005,1 mb.
Према метеоролошким анализама дошло се до закључка да се температуре
ваздуха повећавају од запада према истоку. Количина падавина се повећава у
правцу југа, запада и истока. Најчешћи и најизразитији ветар је Кошава, а велике
дневне амплитуде су последица конфигурације терена и његовог састава.
Отвореност Панонске низије погодује ветровима и продору ваздушних маса са
севера и истока, док Динарске планине, Алпи и Карпатско-блканске планине
утичу на континенталност Војводине. Војводина има уједначену климу и
вредности климатских елемената, међутим постоје предели са мање-више
измењеном климом. То су планине у Војводини (Фрушка гора и Вршачке
планине) и пешчаре (Делиблатска пешчара). На крају можемо закључити да
рељеф својом морфологијом и конфигурацијом знатно утиче на климу Војводине.
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Биографија

Стојановић Марко је рођен 27. 02. 1992. године у Лесковцу. Основну школу „8.
Октобар“ завршио је у Власотинцу. Након тога је уписао Гимназију „Стеван
Јаковљевић“ – језички смер, у Власотинцу, коју је завршио 2011. године. Исте
године уписује основне академске студије географије на Природно-математичком
факултету у Нишу и завршава их 2015. године. Одмах по завршетку основних
студија уписује мастер академске студије географије на Природно-математичком
факултету у Нишу и завршава их 2020. године.
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