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ПРЕДГОВОР 

 

 
  Регија је комплексна просторно-индивидуалисана целина, мање или више 

слична (различита) од суседних или удаљених регија. То је обједињени природни 

регион (природа) и привредни рејон (становништво, привреда и насеља). Све регије се 

према територијалном обухвату деле на макрорегије, мезорегије и микрорегије.  

На простору Црне Горе  се издвајају две макрорегионалне целине: нижа, 

приморска Црна Гора и виша, планинска Црна Гора. Планинска Црна Гора обухвата 

знатно већу површину од јадранске Црне Горе. Од укупне површине Црне Горе од 

13.812 km2, планинска Црна Гора обухвата површину од чак 11.372 km2. То је по 

површини највећи издвојени крај, не само у Црној Гори, него и у оквиру некадашње СР 

Југославије. У оквиру планинске Црне Горе издваја се велики број мањих географских 

целина, крајева, као што су: Катунски крај, Бјелопавлићи, Пјешивци, Пипери, 

Братоножићи, Брскут, Морачани, Бјеласица, Горњи Колашин, Доњи Колашин, 

Васојевићи, Лучка ријека, Пивска жупа, Пивска планина, Опутне Рудине, Бањани, 

Грахово, Кривошије, Цуце, Његуши и др. Ови крајеви углавном носе називе према 

племенима или према доминатним природним обележјима. 

Овај крај је изузетно сложен у физичко-географском смислу. У грађи планинске 

Црне горе су заступљени различити терени, рељеф је изузетно сложен и представљен 

је високим планинским венцима са дубоким клисурама и кањонима река. Главно 

обележје рељефа јесу свакако кречњачки терени и облици крашке ерозије, који су овде 

развијени и разноврсни као мало где у свету. Клима је сложена, са великим 

варијатетима. У хидрографском смислу, смењују се подземни водотоци са великим и 

моћним површинским рекама. Педолошка обележја су сложена, а овај крај Црне Горе 

је познат и по богатству биљног и животињског света. У вези са овако сложеним 

физичко-географским обележјима ове регије, овде се јављају разноврсни природни 

ресурси, са могућношћу за коришћење у сврху развоја привреде овога краја. 

Становништво је етнички хетерогено. На великом простору живи мали број 

људи, па је густина насељености планинског дела Црне Горе мала.  

Привреда ја слабо развијена. Доминира сточарство као грана пољопривреде, док 

добрих основа за развој имају шумарство, рударство и туризам. 

Природни ресурси представљају изворе из којих се добијају сировине за 

привреду. У ресурсе спадају активна лежишта минералних сировина, воде, земљишта 
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(као подлога за узгој биљних култура) и шуме (као извор дрвне масе за сагоревање и 

добијање топлотне енергије или прераду у индустрији). Наравно, постоји и део 

природних ресурса који мора остати изван економских и привредних токова и који 

треба да буде сачуван за садашње и будуће генерације. Стање природних ресурса је 

директна последица специфичног геотектонског и географског положаја, као и 

незаобилазних антропогених утицаја. 

У овом раду посебна пажња посвећена је природним ресурсима планинске Црне 

Горе као изузетно важном фактору развоја привреде на овом простору. Покушаћу да 

дам приказ изузетно сложених природних ресурса којима располаже планинска Црна 

Гора и укажем на које све начине они могу да се искористе у сврху развоја привреде 

ове регије.    
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УВОД 

 

  Планинска Црна Гора је једна од две макрорегионалне целине на територији 

Црне Горе. Она је знатно већа по површини од јадранске Црне Горе и на том великом 

пространству развили су се готово сви облици рељефа, разне варијације климе, 

интересантни подземни и површински водотоци, велики број извора и врела, бројна 

глацијална језера на високим планинама, разноврстан педолошки покривач и велики 

број ретких биљних и животињских врста. 

  Ова регија има изузетно повољан географски положај. Налази се између 

јадранске Црне Горе на југу, Метохије на истоку, Старог Влаха на северу и 

североистоку и Босне и Херцеговине на истоку. У оквиру ове макрорегије, издваја се 

већи број мањих географских целина. 

  Геолошка грађа је разноврсна, али у суштини, највеће површине заузимају  

мезозојски кречњаци, палеозојски шкриљци и еруптивне стена. У рељефу се истичу 

вискоки и моћни планински венци Дурмитора, црногорских Проклетија и др., као и 

крашки облици рељефа, јер кречњачки терени заузимају огромно пространство. Једино 

на овом простору имамо прави или потпуни крас (холокрас) и у њему развијене све 

површинске и подземне крашке облике.  

  Планинска Црна Гора се географски налази на простору додиривања 

приморских и континенталних климатских подручја. Надморска висина је значајан 

модификатор климе овог дела Црне Горе. Са повећањем надморске висине знатно се 

модификују метеоролошки елементи – снижава се температура као и ваздушни 

притисак, повећава се ваздушно струјање, па и количина падавина.  

  Овај крај је богат водом, како подземним водотоцима и изворима, тако и 

великим рекама и бројним ледничким језерима. Водни потенцијал се користи за 

снабдевање становништва и индустрије водом, за добијање електричне енергије, за 

наводњавање, за рибарство и за спорт и рекреацију. 

  Земљишта ове регије условљена су геолошком подлогом и климатским 

условима који овде владају. Заступљени су различити типови тла: смонице, гајњаче, 

скелетна земљишта, алувијална земљишта итд. 

  Богатство и разноврсност флоре и фауне, биодиверзитет, је препознатљива 

карактеристика Црне Горе.  Ендемизам је једна од карактеристика овог дела Црне 

Горе. Вертикална зоналност је од изузетног значаја за сточарство, шумарство, али и за 
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туризам. Прво се појављују зоне храста, букве и четинара, а на највишим планинским 

венцима се планински сувати. Шума је на многим местима искрчена и њу су замениле 

њиве, ливаде и пашњаци. 

  Због конфигурације терена, оштре климе и неповољних услова за живот, ову 

регију насељава мали број становника Црне Горе, иако има огромну површину, па је 

густина насељености изузетно мала. 

  Привреда је у основи неразвијена. Сточарство доминира на високим планинама, 

а земљорадња је заступљена у долинама и на нижим теренима. Ова регија је богара 

минералним сировинама и шумама, као и природним реткостима и занимљивостима. 

  Планинска Црна Гора је богата природним ресурсима. Највећи значај имају 

минералне сировине и велики хидроенергетски потенцијал. 

  Досадашњим истраживањима је у теренима Црне Горе откривено 28 врста 

минералних сировина, од којих је до сада 15 експлоатисано. Процена је да су 23 

минералне сировине од економског значаја. Од значаја су металичне и неметаличне 

минералне сировине, угљеви, док су нафта и гас у фази истраживања.  

  Водни потенцијал је изузетан. Воде се овде користе за различите намене: у 

индустрији, за производњу електричне енергије, за водоснабдевање, за наводњавање и 

слично. 
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I ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

 
Република Црна Гора заузима површину од 13.812 km2 и у оквиру њене 

територије се истичу два посебна дела- нижа, приморска Црна Гора и виша, планинска 

Црна Гора. Црногорска брда и површи, као део Динарида, обухватају знатно већу 

површину од јадранске Црне Горе. Регија Црногорских брда и површи је део Динарида 

и представља по површини највећи крај у Црној Гори, као и у некадашњој СР 

Југославији. Површина овог краја износи  11.372 km2. То је виши, планински део Црне 

Горе. Овај велики крај граничи се на североистоку са Старим Влахом, на југоистоку са 

Метохијом и државом Албанијом, на југу са јадранском Црном Гором и на западу са 

бившом југословенском републиком Босном и Херцеговином (Републиком Српском).  

Крај Црногорских брда и површи је је простран, географски веома сложен, а 

састоји се из више мањих географских целина. Те целине су мањи крајеви, који 

већином носе називе по племенима, или по неким природним обележјима. Унутар 

регије Црногорских брда и површи истичу се мањи крајеви: Катунски крај, 

Бјелопавлићи, Пјешивци, Пипери, Братоножићи, Брскут, Морачани, Бјеласица, Горњи 

Колашин, Доњи Колашин, Васојевићи, Лучка ријека, Пивска жупа, Пивска планина, 

Опутне Рудине, Бањани, Грахово, Кривошије, Цуце, Његуши, Ђеклићи, Озринићи, 

Дробњаци, Бихор, Плавско-гусињски крај, Пољица и други. 

Катунски крај (крас) је језгро (историјско) Црне Горе. То је старо-црногорска 

крашка зараван, изнад Црногорског приморја, која чини прелаз од Јадранске области 

према планинско-котлинском делу Црне Горе.Упоредо са слабљењем турске власти, 

све је више јачала самосталност племена Катунског краја. Овде је настало језгро нове 

црногорске државе. Границе ове државе временом су се шириле из Катунског краја 

према Црногорским брдима до данашње Херцеговине, Босне и Србије. У састав Црне 

Горе ушли су крајеви који су били у саставу Херцеговине (Никшић је у прошлости био 

херцеговачко насеље). Метохија је раније припадала Црној Гори. 

Бјелопавлићи су крај изнад леве стране реке Зете у њеној равници. Пјешивци су 

крај изнад десне стране доње Зете. Пипери се налазе изнад десне стране Мораче, 

узводно од Подгорице. Између Мораче и њене леве притоке Мале ријеке налази се крај 

Братоножић. Брскут је планински крај око истоимене реке у сливу Мораче. Морачани 

су крај око горње Мораче. Између Таре и Лима је планински крај Бјеласица. Горњи 

Колашин је крај око Мојковца. Доњи Колашин је крај између Таре, Љубовиђе и 
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изворишта Ћеотине. У сливу горњег Лима је крај Васојевићи. Лијева Ријека је крај око 

истоимене реке. У доњем делу слива Пиве и Таре налази се крај Пивска планина. Уз 

саму границу према Херцеговини простире се крај Опутне Рудине. Овај крај 

представља наставак херцеговачких Рудина. Бањани су крај између Опутних Рудина и 

планине Његош. Грахово је крај око Граховског поља. Цуце је крај североисточно од 

Боке. Изнад источне стране Которског залива простире се крај Његуши. Ђеклићи су 

крај северозападно од Цетиња. На источној страни Никшићког поља налази се крај 

Озринићи. Дробњаци су крај око Жабљака, на Дурмитору, а Бихор око Бијелог Поља. 

Плавско-гусињски крај се пружа у изворишту Лима и његових притока између Комова, 

Проклетија и Богићевице. Овај крај се пружа од Рикавца, испод Скроботуше до 

Плавског језера. Пољаница је крај североисточно од Берана. (Голубовић П.,2001) 

 

 

 

 
 

Карта 1. Црногорска брда и површи 

Извор: Голубовић П.,2001 
 
Географски називи на карти: 1. Кривошије, 2. Грахово, 3. Ћеклићи, 4. Цуце, 6. Бијеле Рудине, 

7. Бањани, 8. Опутне Рудине, 9. Пипери, 10. Озринићи, 11. Пивска Жупа, 12. Дробњаци, 13. 

Шаранци, 14. Морача, 15. Горњи Колашин, 16. Доњи Колашин, 17. Кричак, 18. Матаруге, 19. 

Подгора, 20. Бихор, 21. Васојевићи, 22. Кучи, 23. Фрекаловићи, 24. Братоножићи, 25. Цетиње, 

26. Црквице, 27. Драгаљ, 28. Грахово, 29. Никшић, 30. Велимље, 31. Ливеровићи, 32. Шавник, 

33. Колашин, 34. Андријевица, 35. Беране, 36. Гусиње, 37. Плав, 38. Рожаје, 39. Трпези, 40. 

Бијело Поље, 41. Ђурђевића Тара, 42. Жабљак, 43. Пљевља, 44. Мратиње, 45. Шћепан поље, 

46. Комарница, 47. Тара, 48. Ћеотина, 49. Морача, 50. Пива, 51. Лим, 52. Плавско језеро, 53. 

Биоградско језеро, 54. Ливеровић језеро. I=Албанија, II=БиХ, III=Стари Влах  
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II ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

 
 Црногорска брда и површи, као део Динарида, обухватају знатно већу 

површину од јадранске Црне Горе. Висока Црна Гора представља југоисточни наставак 

високе Херцеговине, односно продужетак босанско-херцеговачког вискоког холокраса. 

Ниједан крај Црне Горе, па ни бивше СР Југославије, није разнолик као планинска 

Црна Гора. На незнатном растојању јављају се велике висинске разлике, климатске 

супротности, различита геолошка грађа, различити типови рељефа, интересантне 

хидролошке појаве, богатство биљног и животињског света, као и разноврстан 

педолошки покривач.  

 

 

1.Геолошка грађа и тектоника 

 

 
Крај Црногорских брда и површи претежно је изграђен од мезозојских 

кречњака, палеозојских шкриљаца и еруптивних стена. Тријаски кречњаци се налазе у 

сливовима Пиве, Таре, Ћеотине и на планини Бјеласици. У сливу Лима заступљене су 

пермкарбонске стене, а западни делови Црне Горе, према Херцеговини, изграђени су  

од горњокредних кречњака. 

Током читавог геолошког доба мезозоика (тријас, јура, креда), које се одликује 

као релативно мирно раздобље у геолошкој прошлости Земље, таложиле су се у 

најдубљим деловима Тетиса дебеле наслаге кречњака и доломита. Дебљина ових 

кречњака и доломита прелази и 1.000 m. Кречњаци и доломити заузимају површине у 

западној и источној зони млађих веначних планина, Припадају им делови динарског, 

шарског и карпатског простора. Кречњаци тријаске, јурске и кредне старости немају 

равномеран просорни распоред.  Тако су од тријаских кречњака изграђене планине у 

средњем делу западне зоне млађих веначних планина, од Црне Горе до делова 

југозападне Србије и Метохије. Јурски кречњаци се налазе јужно, између зоне 

тријаских кречњака и обале Јадранског мора. Они су заступљени у грађи планина Црне 

Горе. (Голубовић П.,2001)  

Планински рељеф на простору Црне Горе представља сложену морфотектонску 

и морфогенетску целину. На простору некадашње СР Југославије уочавају се две 

велике гране Алпског орогеног стабла. Северну грану Алпског орогеног стабла чине 
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Карпатске и Балканске планине. Јужну страну Алпског орогеног стабла чине 

Динариди. Настанак споменутих планина које чине гране Алпског орогеног стабла није 

био у једном маху. Он се одвијао у процесу којег чине већи број орогенеза и орогених 

фаза. Орогене фазе су узроковале постанак одређених структурних и морфолошких 

целина у рељефу, а за време фаза мировања догађала су се колебања у облику лаганих 

епирогених померања, као и процеси ерозије. 

Морфотектонска еволуција и морфогенетски процеси рељефа читаве планинске 

регије на простору Србије и Црне Горе одвијали су се кроз три орогенезе, по мишљењу 

М. Бертранда, а то су: каледонска, херцинска и алпска. Касније су ове орогенезе 

детаљно рашчлањене и код сваке од њих издвојено је више орогених фаза. 

Проблемима југословенског планинског рељефа бавили су се К. Петковић и П. 

Стевановић. Каледонска орогенеза је трајала  од почетка силура до средине девона, 

што временски износи негде око 150-160 милиона година. Херцинска орогенеза је 

почела крајем девона и трајала све до краја палеозоика. Временски то износи око 80-90 

милиона година. За време херцинске орогенезе у карбону и перму дошло је до 

орогених покрета и стварања Родопског копна-острва у области Тетиса. Родопско 

копно представља најстарије језгро Балканског полуострва.  

Највише проучена, најмлађа, најинтензивнија и најзначајнија за изградњу 

рељефа на простору Црне Горе и некадашње СР Југославије је Алпска орогенеза. Траје 

од горњег тријаса па све до данас, што временски износи око 150-160 милиона година.  

Алпска орогенеза је била најинтензивнија средином терцијара, тачније у 

олигомиоцену. Тада је извршено највеће убирње и раседање у историји Земљине коре. 

Средином терцијара стара Родопска маса је под снажним притисцима пуцала у свим 

правцима и дуж бројних раседа спуштене су котлине или издигнуте планине. Тако је 

настала Средишња зона громадних планина и котлина. Дуж великих раседа спуштено 

је старо Панонско копно и на том простору је формиран пространи Панонски басен, 

који је затим почетком миоцена испуњен водом и претворен у море. 

Покретима Алпске орогенезе, средином терцијара, моћне наслаге мекших стена 

се издижу са дна Тетиса, западно и источно од старог Родопског копна, и формирају се 

млађе веначне Динарске и Карпатско-балканске планине. Оне се састоје од два орогена 

стабла. Северном орогеном стаблу припадају средишњи и северни Алпи. Од Алпа 

северни ороген се протеже преко Словачке, јужне Пољске, западне Украјине и 

Трансилваније и преко Дунава, Карпати улазе у Србију као Источна зона млађих 

веначних планина. Јужном орогеном стаблу припадају јужни кречњачки Алпи, 
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Динарске, Проклетијске, Шарске, Копаоничке и Шумадијске планине. Због сличности, 

ове планине се једним именом називају Динариди. (Павловић М., 1994) 

2.Рељеф 

 

 На простору планинске Црне Горе заступљену су тектонски и ерозивни облици 

рељефа. У рељефу овог дела Црне Горе налазе се: површи, планине, дубоке клисуре и 

кањони, котлине и крашла поља. Најмаркантнији део планинског дела Црне Горе јесте, 

свакако, Језерска (Дробњачка) површ на Дурмитору, високе планине, као и долине 

великих река са својим клисурама и кањонима.  

У морфолошкој рашчлањености истичу се три врсте облика рељефа. То су: 

високе површ (1.300-1.600 m), оштри назупчани планински врхови и купаста узвишења 

(600-1.000 m релативне висине) и дубоке кањонске долине (Пиве, Таре, Мораче). Међу 

крашким облицима постоје: шкрапе, вртаче и увале. На планинама су облици ледничке 

ерозије и акумулације.  

Површи и брда почињу у окуци Неретве у Босни и Херцеговини. Јужно од Пиве 

дижу се простане површи: Голија (1.495 m), Војник (1.917 m) и Маганик (2.139 m). 

Највиша планина површи и брда је Дурмитор (2.522 m). Пружа се између кањона Пиве 

и Таре. (Голубовић П.,2001). У рељефу се највише истичу високи планински венци и 

крашки рељеф, који представљају синониме за овај део Црне Горе, па ће о њима бити 

нешто више речи. 

2.1.Планине 

 

У рељефу планинске Црне Горе, како јој и име каже, доминирају високи и 

моћни планински венци. Планине Црне Горе обухватају Динарски планински предео, 

који има огромно пространство. Назив „Динарске планине“ односио се на планински 

предео североисточно од обале Јадранског мора. Име потиче од имена планине Динаре.  

Назив „Динарске планине“ једно време се односио на зоне дубоког динарског краса 

(холокраса) и плитког краса (покривеног, зеленог), у залеђу. 

 Многобројним уздужним и попречним раседима Динарске планине 

рашчлањујемо и делимо на више мањих целина, које се разликују по морфолошким, 

геолошким и структурним одлика. Те целине на простору Црне Горе су Црногорски 

крас и површи и брда, као и део Проклетијске групе планина. Осим ових целина, на 
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простору некадашље СР Југославије, издвајамо још и Старовлашке планине, Рудне и 

флишне планине, као и Шумадијске планине и Копаоничку групу планина. 

Црногорски крас обухвата ниже црногорске Рудине и више површи и брда. Ова 

двојна регија се пружа од границе према Босни и Херцеговини до Скадарског језера и 

од приморских Хумина до долине Зете и Никшићког поља. У вертикалној 

рашчлањености рељефа и овде се истичу високе површи, гребени и ниже планине и 

крашка поља, која су спуштена у површима. Позната су поља: Цетињско и Никшићко. 

Узвишења и поља су мања од оних у западној Босни. Рудине су голе, скрашћене, 

безводне и имају карактеристике љутог краса. Обрадивог тла има нешто у вртачама, 

увалама, неплављеним деловима крашких поља или уз реке понорнице. 

 Површи и брда су највиши и најнепроходнији део Динарских планина. То је 

регија која се простире око горњих и средњих токова Дрине, Пиве,Таре, Зете и Мораче. 

Овде се у геолошкој грађи, поред кречњака, јављају и кристаласти шкриљци. Цео појас 

има другачији изглед од голог краса. Јављају се шуме и пашњаци.  

Најпознатије црногорске планине су: Маглић, Дурмитор, Сињајевина, Бјеласица 

и Проклетије. 

Маглић (2.386 m) представља део простане висоравни између Сутјеске, Пиве и 

Дрине. Поред Маглића, ову висораван чине Волујак ( 2.396 m) и Биоч. 

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

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

смислу обухвата висораван Језера на североисточној страни дурмиторског гребена и 

Пивску површ, односно планину, са којих се дижу дурмиторски врхови до 1.000 m 

виши од висоравни. 

Дужина Дурмитора износи 50 km, а ширина око 20 km. Ова планина се према 

кањонским долинама Пиве, Таре и Сушице спушта одсецима високим до 1.000 m. 

Највиши делови планине су : Боботов кук (Ћирова пећина–2.522 m), Шљеме (2.477 m), 

Пруташ (2.393 m) и Соре (2.338 m надморске висине). После Проклетија, Дурмитор је 

највиша динарска планина. Пружа се динарски, а изграђен је од палеозојских 

шкриљаца, изнад којих лежи серија кречњака дебљине 1.700 m. Гребени Дурмитора 

имају мрежасту структуру, јер се разноврсно преплићу. За пластику ове планине 

значајни су глацијални облици (циркови, валови и морене), крашки облици и облици 

распадања стена.  

Највише планине Динарског предела биле су за време плеистоцених глацијала 

покривене моћним ледницима. Глацијација црногорских високих планина била је јача 
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од савремене глацијације Алпа. Глацијалне форме нарочито су изражене на 

Дурмитору, Проклетијама, Комовима и Оријену. 

За време млађих плеистоцених глацијала, Дурмитор је био захваћен 

интензивним  залеђивањем, па је на њему под ледом било 230 km2, а под вечним 

снегом 150 km2. Ледници су се кретали из циркова зракасто на све стране, нарочито 

долином Комарнице и Доловима ка југу, долином Сушице ка северу, затим 

Алишницом, Локвама, Коритима и Млечним долом према површи Језера ка 

североистоку. Леднички језици, који су полазили из високих циркова, били су моћни и 

стапали су се суподински Дробњачки ледник површине 140 km2.  Од овог ледника 

одвајале су се ледничке струје и кретале према кањонским долинама. Луковски ледник 

се кретао према Никшићком . Његова дужина је износила 15 km, а на месту отапања 

сталожио је стотину метара високу чеону морену. На Дурмитору има 12 већих циркова. 

Ледник који је полазио из великог Шкрчког цирка кретао се дубоким валовом и имао 

дебљину око 350 m. Жабљачки валов од Црног језера до Пирлитора дугачак је 15 km. У 

његовом попречном профилу издвајају се горњи (шири) део (800 m), који одговара 

леднику старије глацијације и доњи (ужи) део (150 m), који је издубио млађи ледник из 

вирмске глацијације. (Марковић Ј.,1966) 

 

 

 
 

Слика 1. Дурмитор 

Извор : Преузето са www.durmitor.com 
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Планина Сињајевина (2.253 m) је дугачка 40 km и широка 15 km. То је типична 

крашка висораван, вискока површ, која се везује за дурмиторску површ. Са Сињајевине 

се у току вирма спуштао 14 km дугачки Колашински ледник, који је изградио два 

уклопљена валова. На крају валова он је загградио терминални басен 65 m високом 

чеоном мореном. 

Наспрам Сињајевине, изнад десне стране Таре, диже се планина Бјеласица 

(Црна глава 2.137 m). Под именом Бјеласице често се подразумева цела планинска зона 

од Комова на југу до Љубовиђе на северу. Бјеласица у ужем смислу је планина између 

Таре и Лима, североисточно од Колашина. Она се састоји од шкриљаца и кречњака. За 

време плеистоцена била је под ледницима. Са планине је силазио Биоградски ледник из 

5 км дугачког и 3 км широког цирка. Ледник је чеоним моренама заградио познато 

Биоградско језеро. Горњи део Биоградске реке представља 8 km дугачак валов. 

Комови (2.484 m) се налазе у изворишту Таре и Лима. Састоје се од кречњачке 

масе Ком Кучког и Ком Васојевићког (2.460 m). И ова планина је била под ледом. 

Кучки ледник је покривао 115 km2 површине кучке крашке висоравни. Од овог ледника 

разилазиле су се ледничке реке ка Морачи, Лиму и Цијевни (ледници Међукомља, 

Веруше и др.) 

Проклетије (2.694 m) представљају планинску групу између Скадарског језера 

и Ибра код Косовске Митровице. То је један од највиших и најкршовитијих 

планинских ланаца на Балкану. Проклетије су планински венац у источној Црној Гори, 

јужном делу Србије (Косово и Метохија) и северној Албанији. Проклетије су висок 

планински венац на југоисточном рубу Динарског планинског система. Највиши врх 

Проклетија Језерски врх висок 2.694 m је истовремено и највиши врх Динарских 

планина. Други по реду је Ђеравица на Косову и Метохији са 2.656 m. Ђеравица је 

уједно и највиши врх Србије.  Највећи део планине са северне стране је природни парк 

који заузима око 1.000 km². 

Проклетије су у прошлости различито називане: „Бериселди“, 

„Северноалбански Алпи“, „Алпи на југу Европе“, „Црногорски Алпи“ и др. Данашњи 

назив у множини - Проклетије, јер означава већи број планинских венаца, први је увео 

чувени географ Јован Цвијић. Истражујући ову планинску групу, он је приметио да 

овдашње српско становништво назива Богићевицу, Гребен, Бјелич, Каранфиле и 

Тројан заједничким именом Проклетије, што значи проклете планине. Овај назив 

Цвијић је у својим радовима проширио на читав планински венац почев од Скадарског 

језера па све до Ибра и Метохије. Назив је данас прихваћен у општој терминологији и 
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топонимији. Албанско становништво Проклетије назива (алб. Bjeshkët e Nemuna) што у 

преводу значи „проклете“ или „забрањене“ планине. Назив Проклетије има двоструко 

етимолошко значење. Оно симболизује, не само природне одлике овог простора 

(кршевитост, дивљину, непроходност), већ и некадашње друштвено-историјске 

прилике које су биле присутне на овом простору (лична несигурност, анархија, разне 

опасности и др.). 

У географској литератури преовлађују мишљења да су Проклетије завршне 

планине динарског планинског система. Истина, Проклетије имају низ заједничких 

карактеристика са планинама овог система. Међутим, међу геолозима и географима 

постоје и мишљења да су Проклетије самосталан планински систем. Јован Цвијић је 

међу првима указао на географску индивидуалност проклетијске планинске групе. 

Основни критеријуми за издвајање Проклетија у самосталан геолошки и 

геоморфолошки планински комплекс свакако су фацијално-стратиграфски карактер и 

правац пружања главног гребена. (Кнежевић М.,2004) 

По првом критеријуму Проклетије представљају прелазну планинску групу 

између Динарида и Хеленида. Скретање Проклетија из динарске директрисе (линија 

водиља) у СИ правац пружања по Цвијићу представља највећу геоморфолошку појаву 

на Балканском полуострву. Претпоставља се да је ово скретање извршено за време 

набирања Динарида, тачније у савској фази алпске орогенезе, при чему је дошло до 

сучељавања бора динарских и шарских планина. Основни облици рељефа Проклетија 

(котлине и планине) резултат су дејства тектонских покрета. Каснији егзогени процеси, 

појачани великом енергијом рељефа и неотектонском активношћу јако су рашчланили 

и модификовали рељеф Проклетија, тј. тектонске и преглацијалне флувијалне и крашке 

облике рељефа. Отуда су у рељефу проклетијске планинске групе синтетизовани 

готово сви процеси деловања ендогених и егзогених сила у току дуге и бурне геолошке 

прошлости. Као последица тих процеса јављају се различити облици рељефа: 

тектонски, вулкански, глацијални, флувијални, крашки, денудациони, нивациони и 

други. По Цвијићу, плеистоцена глацијације Проклетија била је интензивнија од 

данашње у Алпима. Отуда, основни печат физиономији Проклетија дају фосилни 

облици глацијалне ерозије и акумулације. Ни у једној области Балканског полуострва 

ледници нису оставили тако дубоке и маркантне трагове свог постојања, као на 

Проклетијама. 

Проклетијски гребени су голи и назупчени. Главни гребен планине пружа се у 

дужини од 70 km. Проклетије и Комови су завршне планине Динарског предела према 
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југоистоку. Ове планине немају динарски правац пружања, јер скрећу ка североистоку. 

Пошто се налазе у граничној зони према Шарским планинама претежно меридијанског 

правца пружања, њихово скретање из динарског у североисточни правац је последица 

тектонског сутока. Проклетијама у ширем смислу припада Чакор (2.046 m, са 1.849 m 

виском превојем на граници Црне Горе и Метохије), затим Мокра Гора, Хајла, Жљеб и 

још више планине Богићевица, Копривник, Ђеравица, Жути камен и др. 

 

 

 
 

Слика 2. Проклетије 

Извор: Преузето са www.nparkovi.me 

 

 

Проклетије су, после Алпа, представљале су најзаглечеренији крај на Балкану, 

чак и у Средњој Европи. Проклетијски циркови су дугачки до 6 km. Ледници ове 

планине спуштали су се према Скадарској и Метохијској котлини. Највећи је био 

Плавски ледник са дужином од 35 km, затим Пећки или Руговски дужине 25 km, 

Дечански ледник дужине 20 km и Рожајски ледник дужине 16 km. Површина Плавског 

ледника је износила 250 km2. (Марковић Ј.,1966)     
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2.2. Крашки рељеф 

 

 

Ретки су такви делови света у чијем геолошком саставу кречњаци и доломити 

заузимају толико пространство. Мало је регија у свету у којима се јављају огромне 

наслаге кречњака у једном комплексу, као што је то случај са планинском Црном 

Гором. По овим особинама и разноврсности површинских и подземних крашких, како 

морфолошких, тако и хидролошких појава и облика, динарски део Црне Горе је познат 

као класична регија краса. 

 Гранични појас овог предела краса према југозападу је обала и јадранска острва. 

Према континенталној унутрашњости граница динарског краса иде преко Пљевљанске 

котлине до Скадарског језера. 

 Крашки предели се у многоме разликују од нормалних рељефних предела по 

облицима рељефа, хидрографским појавама, али и по привредним проблемима и 

условима за привређивање. У овим подручјима јављају се посебни облици рељефа, 

којима припадају мања или већа удубљења различитог облика и димензија, настала 

радом хемијске ерозије у кречњацима и доломитима. Хемијски ерозивни процес је 

најизраженији дуж разних вертикалних пукотина и подземних канала. 

 Процес речне ерозије у крашким пределима је измењен. Извори и површински 

водени токови су ретки. Површинско спирање је дезорганизовано, а речна мрежа 

скрашћена и претворена у подземну. Вода у Динарској Црној Гори се појачано губи 

кроз подземне системе пукотина и канала, понире у унутрашњост   кречњачке масе и 

организује подземне токове. Ови токови, обично у нижим положајима, јављају се на 

површини у облику јаких извора-врела. Извори се најчешће јављају на рубу крашких 

поља. 

 Крашка подручја одликују мале површине обрадивог тла. Та тла, атмосферска 

вода спира и односи кроз пукотине и шупљине у унутрашњост кречњачке масе. Има 

много голети. Ипак, кречњачке површине по својој природи нису без шума. Познато је 

да су најбољи комплекси шума Црне Горе настали на кречњацима. (Голубовић П.,2001) 
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2.2.1.Типови краса у Црној Гори 

 

Најстарија проучавања краса у Динаридима извршена су у Словеначком 

приморју, између Тршћанског залива, долине Випаве, Бркина и Пивке. Тај крај се 

назива Крас. По њему су развијени сви површински и подземни облици крашке 

ерозије. По томе је за сличне терене у географску терминологију уведен појам „крас“. 

 Површински и подземни облици, слични онима на Красу, названи су крашки 

облици. Под снажним утицајем Јована Цвијића ови термини су прихваћени у целом 

свету за означавање сличних појава. 

 С обзиром на распрострањење и морфолошко-хидролошке специфичности, 

Јован Цвијић издваја два основна типа краса: холо-крас или потпуни крас и меро-крас 

или непотпуни крас. Поред основних, постоје и два прелазна типа краса: тип јуре и тип 

косова. Означени су по сличностима са крашким теренима на простору француских 

Косова и Севенима и по планини Јури у Француској. 

 Динарски холокрас је једино присутан у динарском пределу Црне Горе. С 

обзиром на интензитет издизања у црногорском холокрасу се истичу два појаса: нижи 

приморски и виши у залеђу. Приморском красу припадају: Бока Которска, Приморје 

између Будве и Бара, Барско проширење, подгорина Румије и Улцињско поље. 

 Виши црногорски холокрас се стрмо диже изнад приморског појаса и шири 

према унутрашњости до Голије, Прекорнице и Војника и од Требишњице на западу до 

Скадарског језера на истоку. Овде су остварени најповољнији услови за настанак свих 

крашких облика. Црногорски крас је представљен чистим кречњацима великог 

пространства и моћности, рашчлањен и отворен према мору, поремећен и испрепуцао. 

Томе треба додати да овај крај Црне Горе прима годишње највише падавина у Црној 

Гори (Црквице 5.317 mm), које учествују у растварању кречњачке масе. Процес 

скрашћавања у оваквим условима је потпун. Због оваквих услова висока крашка површ 

Катунске нахије и Бањана представља прави, неразмрсиви крас. Са ове површи дижу се 

поједине кречњачке гредице. Вртаче и увале, шкрапе и голе разривене стене дају овом 

делу Црне Горе изглед узбурканог и скамењеног мора. Овде ниједна кап воде не отиче 

површински, већ понире у унутрашњост земље . Због тога су се у црногорском красу 

развили подземни хидрографски системи. Овде су развијене и све остале појаве крашке 

хидрологије: извори, потајнице или интермитентна врела, еставеле, вруље итд. 
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Посебну појаву чине периодски плављена крашка поља и увале (Никшићко поље). У 

црногорском холокрасу су развијене све морфолошке појаве: шкрапе, вртаче, увале, 

крашка поља, јаме и пећине. 

 Изван класичне црногорске области крас је знатно измењен. На црногорски 

холокрас наставља се прелазни тип Косова. Кречњачки терени су мањег пространства, 

мање моћности, слабије чистоће, мање огољени и слабије скрашћени. Овај тип краса је 

развијен у Србији и Црној Гори. Код њега су кречњачке наслаге мање моћности. 

Кањонске долине су често пресекле до вододржљиве основе. Површина кречњака је 

прекривена дебљим или тањим слојем резидијалне глине. Најчешће је то покривени 

крас, обрастао шумом, иако има и голети. У овом типу краса нема типичних крашких 

поља. Место њих се јављају крашке депресије, као што су: Језера на Дурмитору, 

Коштан-поље западно од Новог Пазара и Пештер јужно од Сјенице. Неке од ових 

депресија су отворене речним токовима који из њих истичу. (Марковић Ј.,1966)     

 

2.2.2.Површински и подземни крашки облици 

 

Црногорски део Динарског холокраса је најјаче издигнути део Динарског 

планинског предела. Отуда је овај део свода јако скрашћен. У њему се, поред љутог 

краса (јако разједеног) и богињавог краса (избушеног вртачама), налази неколико 

крашких поља. 

Крашка поља су привредно најважнија удубљења у кречњачким теренима. По 

начину постанка су различита. Нека крашка поља су тектонски предиспонирана, јер су 

настала спуштањем терена дуж раседних линија, правца северозапад-југоисток. 

Постоје низови оваквих поља у Динарском пределу.  После тектонског спуштања, она 

су преобликована крашком ерозијом. Постоје и таква крашка поља која су настала 

срастањем увала. Крашка поља су, углавном, полигенетске творевине.  

Никшићко поље је некада представљало изворишну челенку Зете, чија је стара, 

нормална долина још увек очувана на пречази Повији, на југоисточној страни поља. 

Вода сада у пољу понире у понору Сливље и избија са друге стране повије, после 

подземног тока (као Зета). 

Никшићко поље са понорницом Зетом лежи на 640 m апсолутне висине и 

обухвата површину од 50 km2. То је највеће црногорско крашко поље, дугачко 18 km у 

меридијанском правцу и широко до 14 km. Никшићко поље је нагнуто ка југоистоку, 
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одвојено је од долине Зете превојем и пречагом, а постало је од пространих крашких 

увала, поређаних дуж раседа. Поред јединственог Никшићког поља, у њему се 

уздвајају секундарна удубљења. Источно од Никшићког поља налази се Никшићка 

жупа, крашко-флувијално проширење реке Грачанице. Североисточно од Никшића 

налази се плитко и недовољно изразито Лукавичко крашко поље, са понорницом. То је 

највише крашко поље у Црној Гори са надморском висином од 1.500 m.  

Граховско поље (6,3 km2) лежи на 695-780 m надморске висине у западној Црној 

Гори, близу Херцеговине. Пружа се упореднички у дужини од 5 km, а широко је до 

1.500 m. Граховско поље је 2-3 пута годишње плављено за краће време (10-15 дана). 

Његушко поље се налази у северној подгорини Ловћена. Састоји се од Његуша 

и Крсца, који су одвојени кречњачком пречагом. Дно овог поља обухвата површину од 

5 km2, а лежи на 820 m. Његушко поље добија до 4.000 mm талога годишње и 

периодски је плављено неколико пута током године (поплаве до 10 дана). Налази се 

северозападно од Цетиња и са свих страна је оивичено планинама. 

Цетињско поље обухвата површину од 4,6 km2 и лежи на надморској висини од 

660-760 m. Дугачко је до 6,5 km и широко до 1,5 km. Кроз поље је некада текла 

понорница Цетиња. Цетињско поље прима доста талога (преко 4.100 mm), али је ретко 

и незнатно плављено. Дно је покривено наслагама некадашње понорнице (шљунак, 

песак и глина дебљине до 15 m). (Марковић Ј.,1966) 

Поред крашких поља, у Црногорском холокрасу су развијени сви остали 

површински и подземни крашки облици. 

Неке вртаче имају велике димензије. Тако вртача Норин, у близини Сливља 

(Никшићко поље), има дужину 600 m и ширину до 450 m. За време поводња вртача 

представља језеро дубоко 50 m. У Катунској нахији има јако дубоких вртача, чак и 

преко 200 m.  

Увале у овом делу Црне Горе такође су веома велике, дугачке до 5 km 

(Ћеклићка увала), те више одговарају крашким пољима. Бројне суве крашке долине су 

скрашћене са много вртача, јама, понора и пећина. По кречњачкој површини 

ижљебљеној многобројним втачама и увалама, један крај у девероисточној Црној Гори 

назива се Корита. Суве долине у овом крају оријентисане су према Бистрици, десној 

притоци Лима. 

 Крећући се под утицајем Земљине теже, кроз системе вертикалних и 

хоризонталних  пукотина, вода својим хемијским и механичким деловањем те 

пукотине проширује и тако изграђује подземне облике крашке ерозије. Оваквим радом 
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воде настају два врсте облика подземног крашког рељефа: јаме и пећине. Јаме су 

вертикални облици рељефа у кречњачкој маси, настали проширивањем вертикалних 

пукотина хемијским растварењем кречњака. За разлику од јама, пећине су 

хоризонтални облици подземног крашког рељефа. Настале су хемијским растварањем 

кречњака дуж хоризонталне пукотине и канала или читавих система тих пукотина. 

У спелеолошком погледу Црногорски холокрас још није довољно испитан. У 

њему је познато око 500 пећина и јама. Скоро четири петине свих познатих 

спелеолошких објеката чине јаме, а остало махом пећине. 

Код села Липе, 7 km од Цетиња, налази се Липска пећина, једна од најлепших 

познатих у Црној Гори. Њена дужина је 850 m. 

На Дурмитору се налази чувена Ледена пећина, чији улаз лежи на око 2.000 m 

надморске висине. Због тешке приступачности посећују је само ретки планинари. 

Накит ове пећине је сав од леда. Ледени сталагмити и стубови достижу висину од 7 m. 

Пећина Вражји фирови у селу Ђаловићи код Бијелог Поља дугачка је 10,5 km, 

а претпоставља се да је њена дужина и преко 16 km. 

Неке јаме у крашким пољима представљају поноре. Понор Зете у Никшићком 

пољу (Сливље) представља један од највећих понора поља. Његова дубина износи 150 

m, а ширина отвора понора 20 m.  

У околини Његуша има неколико веома дубоких јама од којих је најпознатија 

јама Дубоки до. Дубоки до, близу пута Цетиње-Котор, спада у најдубље и 

најинтересантније јаме Црне Горе. Канал ове јаме спушта се до дубине од преко 310 m 

и завршава језером (у ствари, подземном реком која тече према Котору). Овај 

подземни ток представља један крак некадашње Бокељске реке, која је текла 

површински, а касније је пренета у дубину, те се сада јавља као извор Шкурде у 

Котору.  На Дурмитору се налази најдубља позната јама у Црној Гори. То је чувена 

Вјетрена јама дубока 8.978 m. Позната је и јама у Малом Ломном долу која је дубока 

605 m. (Павловић М.,1995) 

2.3. Остали облици рељефа 

 

Најмаркантнија слика у рељефу Планинске Црне Горе је пространа Језерска 

(Дробњачка) површ на Дурмитору. Лежи на висини од 1.400-1.500 m. Она одговара 

абразионој површи Метаљке (780 m), а еквивалента је површи Улобића у Јадранско-

динарском делу. Своје име Језерска површ је добила по језерима на Дурмитору, а њен 
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други назив - Дробњачка је везан за племе Дробњаци са Дурмитора. Језерска површ је 

уоквирена планинама Дурмитором, Љубишњом, Лисцом и Сињајевином. Стога има 

узглед пространог басена. Прекривена је глацијалним наносима и има таласаст изглед. 

Дубоким кањоном Таре је засечена на истоку. Са западне стране површи дижу се стрме 

стране Дурмитора високе 600-1.000 m. Ова површ се према југоистоку наставља у 

високу површ планине Сињајевине  (1.700 m), западно од Мојковца и изнад Таре.  

Пивска флувијално-крашка површ има мању висину од Дробњачке површи, 

пространа је и изграђена од тријаских кречњака, као и виша површ Сињајевине. Крај 

Пиве обухвата Пивску жупу и Пивску планину, која се диже изнад реке. Пивска 

зараван је идући ка Дурмитору равна као плоча. Ова површ је скрашћена увалама и 

вртачама, има средњу висину преко 1.200 m, а ограничена је Дурмитором, Војником, 

Голијом, Власуљом, Волујком и Маглићем, као и Таром са севера.  

Изнад Пивско-дробњачке површ и старије и више површи Сињајевине дижу се 

врхови и планински гребени високи преко 2.000 m, који представљаку остатке 

најстарије, сада разорене, површи. Планинска група коју чине Војник, Журим, Маганик 

и Каменик је највиша динарска површ. Она представља део старе површи 1.700-1.800 m 

надморске висине, између Метохијске котлине и Зетско-скадарске потолине , која је са 

обе стране бочно потиснута, те издигнута и сведена. Средишњи делови старе површи 

су услед преглацијалног издизања и свођења постали највиши (Дурмитор, Сињајевина, 

Бјеласица и Проклетије) 

Долине главних река Планинске Црне Горе усечене су у разноврсним стенама, 

те се код њих издвајају котлинаста проширења у шкриљцима и клисурасти и кањонски 

уски и дубоки делови. Већи делови долина Пиве, Таре, Ђеотиње, затим Лима и Увца у 

суседном Старовлашком крају имају претежно динарско пружање (уздужне долине), 

док су долине горње Мораче, горње Таре и горњег Лима предиспониране раседима 

меридијанског правца пружања. 

Кањонска долина Пиве је дугачка 34 km и дубока до 1.100 m. Њена просечна 

дубина износи до 1.000 m. 

Кањонска долина Таре је најпознатија и највећа долина овог типа у Црној Гори 

и једна од најизразитијих кањонских долина Европе. Дужина јој износи 78 km (од 

Пропора до Шћепан-поља), а дубина достиже 1.300 m.Већим делом је дубока до 800 m. 

Узводно од Обзира она представља дубоку клисуру. Низводно од моста на Тари 

настаје најдубљи и најдивљи део кањонске долине Таре, који је проходан само пешице. 

Кањонска долина Таре је усечена у високој кречњачкој површи, која је изграђена у 
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време када је Панонски басен био под морем, то јест када је Тара, везујући се за високу 

доњу ерозивну базу, имала знатно мањи пад на иницијалном уздужном профилу. 

Долина Таре је делом тектонски предиспонирана и у њој се јављају долинска 

проширења код Матешева, Колашина и Мојковца. 

Притоке Пиве и Таре такође су усекле изразите кањонске долине: Сушица-

Скакала је издубила до 800 m дубоку и 15 km дугачку кањонску долину, а Комарница 

(десна притока Пиве) је усекла 44 km дугачку и 600 m дубоку кањонску долину, која се 

низводно од Миљковца наставља у клисуру дубоку 700 m. (Марковић Ј.,1966)     

Мала Комарница је издубила тешко проходну кањонску долину Невидео дубоку 

600 m и местимично сужену 1-2 m. 

 

 

 
 

Слика 3. Кањон реке Таре 

Извор: Преузето са www.turizzam.com 

 

 

Долина Лима у Црној Гори је композитна, јер се састоји од клисурастих делова 

и тектонско-флувијалних проширења (Андријевичка, Беранска и Бјелопољска 

котлина).  

Полигенетска тектонско-ледничко-флувијална Плавско-гусињска котлина је 

најпространија, а морфолошки је најјаче изражена и индивидуалисана Иванградска 

(Беранска) котлина. На излазу из ове котлине Лим је усекао интересантну Тивранску 

клисуру, епигенију, у чијој се околини налазе изванредно изражене терасе. 
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Пљевљанска котлина, у композитној долини Ђеотине, спуштена је у 

кречњачкој заравни и испуњена језерским седиментима. Њено дно лежи високо на 770 

m надморске висине. Дугачка је 9 km, а широка 6 km.  

Ибар је у горњем току, између Рожаја и Баћа, усекао 100 m дубоку и 14 km 

дугачку кањонску долину.   

3.Климатска обележја 

 

Клима је један од комплекснијих природних фактора географске средине, 

саставни део атмосфере и елемент животне средине. Поједини елементи климе утичу 

на развој биљног и животињског света, на услове коришћења природних добара и на 

квалитет животне средине. 

Специфичност положаја Црне Горе, са аспекта временских и климатских 

прилика, произилази из чињенице да се она налази у зони изражене термичке 

асиметрије, између хладне северне Европе и веома топле северне Африке. Управо 

изнад Црне Горе врши се интензивна размена, топлих ваздушних маса које иду ка 

северу и хладних које са севера иду ка југу. Веома често изнад Црне Горе долази до 

сударања и мешања ваздушних маса са екстремно различитим физичко-

метеоролошким особинама. 

На време и климу у Црној Гори великог утицаја имају орографија, планине и 

долине, њихова оријентација,  близина велике водене површине као што је Средоземно 

море и близина велике копнене површине у смеру севера. 

    Положај Европе и Црне Горе је такав да велики акциони системи као што су 

Ђеновски циклон, Јадрански циклон, Исландска депресија, Црноморска депресија, 

Азорски антициклон, Сибирски антициклон, Централно-европски антициклон, хладни 

фронтални систем са севера-Арктички хладан фронт и топли-тропски фронт са југа 

снажно утичу на временске прилике и климу. 

Доминантни климатски типови на простору целе територије Црне Горе су: 

маритимни тип, континентални тип и  планински тип. 

    У континенталним и планинским областима основни климатски типови су 

међусобно модификовани и веома често испреплетени на једном простору, стварајући 

и одређене подтипове климе унутар примарног климата. Тако, маритимни тип климе 

задире дубоко у континентални део вршећи модификацију класичног континенталног и 

планинског климата који влада у тим областима. Дакле, као последица модификације, 
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можемо имати континентални тип климе модификован планинским типом или 

континентални тип модификован маритимним типом, па чак и планински тип климе 

модификован маритимним типом. 

    На територији Црне Горе се могу издвојити шест климатских регија са 

препознатиљвим климатима, али не и са јасно дефинисаним границама. 

Основне климатске регије са препознатљивим климатима су: 

• Приморје - карактеришу дуга и топла лета и благе зиме са великим количинама 

падавина 

• Зетско-бјелопавлићка равница - дуга, топла и сува лета са високим температурама и 

топлим ноћима, благе зиме са великим количинама падавина и нижим температурама 

од приморске области 

• Планинско залеђе Јадрана – област са највећом количином падавина у Европи је 

планински предео изнад Которског залива (Кривошије). У тој области, на стрмим 

падинама Орјена у месту Црквице (940 m) годишње просечно падне око 5.000 mm (што 

представља европски максимум падавина), а у рекордним годинама близу 7.000 mm, са 

израженим падавинама орографског карактера. 

• Континентнални део надморске висине у просеку до око 700 m - области са 

најмањом годишњом количином падавина која је равномерно распоређена у току 

године 

• Континентални предели надморске висине око 1.000 m - у планинским областима 

на северу Републике лета су кратка и влажна, а зиме дуге и оштре, са честим мразевима 

и ниским температурама, које нагло опадају са висином. 

• Планински предели надморске висине изнад 1.500 m - снежно шумска клима са 

дугим хладним зимама и областима где се снежни покривач задржава током целе 

године. (Радојковић М.,2011) 

Црна Гора је ближа екватору него северном полу и зато има топлију климу, јер 

припада јужном делу северног умереног топлотног појаса. Због издужености од југа 

према северу од око 370 km, интензитет Сунчевог зрачења је већи на југу него на 

северу, јер Сунчеви зраци падају под већим углом на југу, него на северу Црне Горе. 

Са тим у вези може се закључити да средње месечне и средње годишње температуре 

ваздуха опадају од југа ка северу Црне Горе. 

Простирање Црне Горе од запада ка истоку је око 280 km и у том правцу 

опадају маритимни утицаји. Услед тога, вредности средњих месечних и годишњих 
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температура ваздуха опадају од запада ка истоку, а температурне амплитуде се 

повећавају. 

Рељеф битно утиче на велике разлике у клими у различитим деловима Црне 

Горе. Паралелно са обалом Јадранског мора се пружају високи делови Динарских 

планина. Оне отежавају продор маритимних утицаја у унутрашњост Црне Горе. 

На климу Црне Горе велики утицај има и Атлантски океан. Атлантски океан је 

велики акумулатор топлоте и влаге. Са средишњег дела Атлантског океана полазе 

барометарске депресије. Најзначајнија барометарска депресија је Va, која се у Ријечком 

заливу рачва на барометарску депресију Vc и  Vd. За територију Црне Горе најзначајнија 

је барометарска депресија Vd која територији Црне Горе и Јадранском мору максимум 

падавина доноси у марту и априлу. 

Такође на климу Црне Горе утиче и Сахара. На путу ка Црној Гори, топле 

ваздушне масе из Сахаре приме велику количину влаге од Средоземног мора и излуче 

велику количину падавина на обронцима Динарских планина. 

Јужни положај регије, велике орографске разлике услед епирогеног засвођења и 

јаке дисекције узрок су разноврсности поднебља Црне Горе. Њена клима је планиска и 

субпланинска, умерено-континентална, котлинска и жупна, суптропска (медитеранска) 

и субмедитеранска у приморју. Планинска Црна Гора била би хладнија да није у 

подручју 43º (паралеле) и близу мора, најпростанијег и најтоплијег дела Јадрана, који 

ублажава хладноћу и температурне екстреме и повећава падавине.  

Знатно оштрију климу имају крашка поља чија су дна дубоко испод околних 

планинских врхова и која су од Јадрана удаљена 40-80 km, као и поља која су доста 

близу Јадрана (око 20 km), али су од мора одвојена ралативо високим планинама. У 

току зиме у тим пољима се таложи хладан ваздух спуштајући се по странама околних 

планина. (Дукић Д.,1998) 

Зиме су у планинској Црној Гори хладне; средња јануарска температура у 

Пљевљима (784 m надморске висине) износи -2,8ºС, у Колашину (965 m) је -1,6ºС, у 

Жабљаку -4,0º С, а у Никшићу (647 m) је 1,3ºС.  

Средње јулске температуре су: у Пљевљима 18,4ºC, Колашину 16,8ºC, Жабљаку 

15,0ºC и Никшићу 21,7ºC.  

Средње годишње температуре ваздуха су релативно ниске: Пљевља 8,4ºC, 

Жабљак 5,0ºC, Никшић 11,1ºC. Минималне температуре се спуштају у Колашину до        

-23,0ºC, а у Пљевљима и до -32,0ºC. Жабљак и Шавник су најхладнија места регије. 
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Цетиње лежи високо на 670 m надморске висине, добија много падавина (4.200 mm), 

али је и сунчано (2.417 час/год.). (Марковић Ј., 1966) 

 Црквице на 1.097 m надморске висине над ведром Боком познате су као 

најкишовитије место Европе са дугогодишњим просеком падавина од 5.317 mm. 

Црквице некада за један дан добију више талога него на пример Овче поље у 

Македонији за годину дана (21.1.1927. добиле су 470 mm). Цетиње је 1937. год. добило 

чак 6.860 mm кише и снега (зими обиље снега јер се температура спушта до -23ºC). 

Годишња количина падавина у Колашину износи 1.840 mm, Жабљаку 1.945 mm, а 

далеко је већа на Оријену и Ловћену. Колико близина мора утиче на количину 

падавина показује упоредни пример Црквица и Сјенице, места са приближно истом 

надморском висином (1.070 m). Сјеница добија скоро седам пута мање падавина. На 

планинама се узлучује од 2.000 до 3.000 mm падавина. На планинама су чести ветрови, 

вејавице и удари громова (Ловћен, Жабљак). У Црквицама је просечно 12,6 дана 

годишње са градом (највише у некадашњој Југославији). (Павловић М.,1995)     

Највећу средњу годишњу вредност облачности имају планински крајеви, у 

просеку око 55-66 %, а затим она опада према приморју и износи 45-35 %. Најмања 

облачност у току године је у јулу и августу, а највећа у децембру. Најмање колебање 

облачности имају планинске области, док је то колебање много веће у приморју. 

Дужина трајања сунчевог сјаја је у обрнутој сразмери са облачношћу. У планинским 

крајевима удаљеним од мора дужина трајања сунчевог сјаја износи у просеку  од 1.550 

до 1.900 часова, а у области приморја просек износи око 2.750 часова. (Милосављевић 

М.,1976)   

4.Хидрографска обележја 

 

 
Простор Планинске Црне горе обилује разноврсним водним богатством. У 

крашким теренима је развијено подземно отицање воде. Овај крај је богат и већим 

површинским водотоцима-рекама, чије долине су усечене у тријаским кречњацима до 

непропустљиве шкриљасте подине. Пошто је велика већина терена изграђена од 

кречњака, овде се јављају многи јаки извори-врела, најчешће по ободу крашких поља. 

Синоним за овај део Црне Горе, у хидролошком смислу, је свакако велики број 

глацијалних језера. 
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4.1.Реке 

 

Цео крај Црногорских брда и површи богат је изворима. Речне долине су 

усечене у тријаским кречњацима до непропустљиве шкриљасте подине. Отуда реке не 

губе воду у подземљу, као крашки токови. Мање реке, које нису могле да се усеку до 

вододржљиве подлоге, нестају у кречњачкој унутрашњости. Сливу Црног мора 

гравитира 52,5 % територије Црне Горе (7 256 km2), а сливу Јадранског мора 47,5% 

Црне Горе. Највеће црногорске реке су Пива, Тара, Лим и др. (Марковић Ј., 1966) 

Река Пива постаје од снажног врела Сињац, удаљеног око 600 m југозападно од 

Пивског манастира. Дужина Пиве од врела износи 32,5 km, а од изворишта Тушине 93 

km. Површина њеног слива износи 1.269 km2. Пива је река са пет имена: Тушина, 

Буковица, Бијела и Коморница, а од Пивског ока назива се Пива. Према Пиви теку 

подземне воде из Црног језера на Дурмитору.  

Тушина извире на планини Сињајевина у области Ускоци у централном делу 

Црне Горе, неколико километара од извора друге важне црногорске реке, Мораче. Река 

тече на запад, између планина Сињајевина и Лола, пред села Крња Јела, Баре, Боан и 

Тушина. Из смера севера састаје се са Буковицом и даље тече под овим именом. Након 

што протекне поред регионалног центра Шавника и села Градац и Придворица у 

региону Дробњака, река се на северу састаје са Комарницом и узима њено име. 

Комарница наставља да тече између планина Војник и Трескавац у скоро 

ненастањеној области и улази у Пивску површ, где скреће на север, спаја се са врелом 

Пиве и улази у дубоки кањон Пиве. 

Кањон је просечан кроз планине Биоч, Волујак, Маглић и Пивску планину, 

дугачак је 33 km, дубок до 1.200 m и ту река ствара изузетну снагу која се користи за 

хидроелектрану Пива која је преградила кањон. Брана је висока 220 m и једна је од 

највећих у Европи. Брана ствара Пивско језеро (површине 12,5 km² на висини од 675 m 

и дубоко 188 m), које је поплавило стари положај манастира Пиве из 16. века, па је 

манастир пресељен на ново место. (Марковић Ј., 1966) Река Врбница се са леве стране 

улива у језеро. 

Након бране Пива наставља на север, среће се са Таром код Шћепан Поља на 

граници са Босном и Херцеговином и формира Дрину. 
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Тара (144 km) је знатно дужа од Пиве. Ова саставница Дрине је најдужа 

црногорска река са површином слива од 1.899 km2 који даје 77 m3/sek. Тара постаје од 

Опасанице и Веруше, на западној страни Комова. 

Већи део реке Таре (укључујући њен кањон) је под УНЕСКО-вом заштитом као 

део Националног парка Дурмитор. Ова река је идеална за сплаварење, рафтинг и 

риболов (посебно у делу крај Колашина где је идеална за мушичарење). 

Најатрактивнији део за сплаварење, рафтинг је последњих 25 km речног тока и кањона. 

Мост на Ђурђевића Тари је дуг 365 m, грађен је од 1937. до 1940. године. 

Лим (220 km) рече кроз Црну Гору дужином од 86 km. Он извире из Плавског 

језера, у које утиче Луча. Лим тече кроз Црну Гору до ушћа његове десне притоке 

Бистрице, затим кроз Стари Влах, а близу Увца прелази у источну Босну. Лим је 

црногорско-српско-босанска река. Он прима више краћих притока, а највећа притока 

Лима је Увац (119 km) у Старом Влаху. Површина највеће и најснажније притоке 

Дрине износи 5.669 km2.  

Сама река формира композитну долину у којој се наизменично смењују клисуре 

и котлине, а област око ње се назива Полимље. Оно је познато по својим културно-

историјским споменицима који датирају из времена Стефана Немање ((1166)1168—

1196), његове браће и њихових потомака. Најпознатији међу њима су манастири 

Милешева, Ђурђеви Ступови, Давидовица, Куманица и Свети Никола, а над кањоном 

реке се уздиже и један Јеринин Град. 

Порекло и значење имена реке Лим до данас није са сигурношћу разјашњено. 

Обично се тумачи латинским теримном limes што значи граница, што се тумачи тиме 

да је река одувек била граница. Прво између источног и западног римског царства, а 

касније и између Отоманске империје и Хабзбуршке монархије. Међутим историјска 

наука има сасвим други поглед на ову тезу. Према сазнањима којима се данас 

располаже, граница између Источног и Западног римског царства није пролазила 

Лимом, тако да је целокупно Полимље ушло у састав Источног римског царства, 

односно Византије. Такође, она никада није представљала границу Отоманске и 

Хабзбуршке империје. 

Друго тумачење назива се доводи у везу са келтском речју llyn – llym која 

означава воду или језеро, што би могло стајати у вези да се Лим званично настаје 

истицањем из Плавског језера, пошто његова утока носи друго име (Ључа). На 

албанском језику Љуми (Lumi) има дословно значење: река. Такође, Ључа је деминутив 

речи Љуми. С обзиром да предео око горњег тока Лима претежно насељавају етнички 
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Албанци, чији језик садржи бројне речи са романским кореном, не треба одбацити ни 

ово тумачење о пореклу имена Лима. (Марковић Ј.,1990) 

Долина Лима је композитна. Лим настаје у плавско-гусињској котлини и из ње 

тече ка северозападу у клисуру Сутјеску, после које излази у Беранску котлину. Река 

затим прелази у Тивранску клисуру из које се отвара Бјелопољска котлина, после које 

почиње Дубраковачка клисура која на крају прелази у прави кањон дугачак 11 km са 

висином страна до 550m. Она је позната и као Куманичка клисура, а у њој се данас 

налази државна граница између Србије и Црне Горе. 

После Куманичке клисуре река улази у Бродаревску котлину, после чега се 

речне обале поново сужавају, да би се опет отворили у Пријепољско поље у коме јој се 

придружује речица Милешевка. После Пријепоља отпочиње нова клисура која са 

мањим котлинастим проширењима траје до ушћа реке Увац. 

Ћеотина је најсевернија већа река Црне Горе,а после Лима најдужа притока 

Дрине. Дугачка је 125 km, а површина слива износи јој 1.380 km2. (Марковић Ј., 1966) 

Никшићко поље је једино поље са развијеном речном мрежом. Кроз ово поље 

протиче понорница Зета, која нестаје у понору Сливље. Понорница Зета се састоји од 

Горње Зете (15 km) у Никшићком пољу и Доње Зете (50 km) у Бјелопавлићкој равници. 

Горња Зета сада утиче у вештачко језеро Никшићког поља и њене воде покрећу ХЕ 

Перућицу. Вода из Никшићког поља тече подземно и избија око 550 m ниже од понора 

у Сливљу у периодском врелу Перућици, изнад Главе Зете и у сталном врелу 

Обоштице (други изворишно крак Зете). 

4.2.Језера 

 

У планинској Црној Гори има више језера, од којих 28 имају површину од 1 

ha.Неколико десетина језера ледничког и крашког типа налази се на Дурмитору, 

Бјеласици, Проклетијама итд. Мало има таквих језера која су настала само радом 

једног агенса. Већи број језера је полигенетског постанка. Међу њима су позната: 

тектонско-крашка, ледничко-крашка и др. С обзиром на удео главног агенса у настанку 

језерског басена, сва језера делимо на четири групе:  

1) тектонска 

2) ерозивна 

3) акумулативна и 

4) вештачка 
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Крашка језера настала су претежно крашком ерозијом, али и радом других 

сила. Басени крашких језера обично представљају ранија крашка поља, увале и вртаче.  

У Динарском холокрасу јављају се језера у вртачама, увалама и крашким пољима. 

Басени су им настали искључиво крашком ерозијом. У ову групу спада Савино језеро 

на Проклетијама и нека друга.  

У увалама и крашким пољима језера су већа, а настала су радом крашке ерозије 

или су полигенетска. Она се налазе у најнижим деловима увала или крашких поља. За 

време високих вода ова језера заузимају веће површине. Хране се водом од понорница 

из виших крашких подручја, из извора на странама увала и поља, еставела, те водом 

токова и река. Овој групи припада Валовито језеро на Дурмитору.  

Пећинска језера су она чији басени су настали таложењем бигра или су им дна 

доспела до стално влажне хидролошке зоне. Ових језера има у јами Дубоки До у 

Његушима.  

Најбројнија су ледничка језера, па ће о њима бити више речи. Ледничка језера 

су бројна и мале површине. Налазе се на оним планинама које су биле захваћене 

плеистоценом глацијацијом. Положаји језерских басена ледничких језера су на 

висинама 1.500-2.300 m. Имају бистру воду зелено-плаве боје, међу високим 

планинским врховима, због чега их називају „горске очи“. Басени ових језера настали 

су у цирковима радом крашке и ледничке ерозије. Нека од циркних језера су 

пресушила због подземног отицања воде или су им басени засути.  

Посебна група ледничких језера налази се у валовима или на оним деловима 

подножја планина, где су се завршавали ледници. Обично се иза моренских остатака 

налазе басени које је испунила вода. Према постанку терминалног басена ова језера су 

ерозивно-акумулативна. На Дурмиору је 17 глацијалних језера, на Бјеласици 15 итд. У 

терминалним басенима су настала већа и бројна језера. На подножјима планина 

Динарског планинског предела настала су, истина по површини, мања језера у 

терминалним басенима. Најпознатија су, свакако: Плавско и Биоградско. (Голубовић 

П.,2001) 

На Дурмитору се налази 17 већих и више мањих планинских језера са укупном 

површином од 1,25 km2 .Дурмиторска језера леже на различитим висинама између 

1.410 и 2.016 m .Највише их има на површи Језера (Дробњачка површ) која је по њима 

добила име. Раније их је било више, али су услед понирања језерске воде кроз 

кречњачку подину ишчезла. Дурмиторска језера леже у цирковима, преиздубљеним 

деловима валова, увалама и вртачама .Од језера која леже у цирковима, највећа су 
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Велико и Мало Шкрчко језеро. Шкрчка језера леже у великом цирку Шкрке чије залеђе 

представљају познати кречњачки Шарени пасови, високи 2.366 m. Велико Шкрчко 

језеро (или Зелено језеро) лежи на 1.717 m  надморске висине, дугачко је 700 m, 

широко 80-270 m и дубоко до 3 m. Велико Шкрчко језеро је најбистрије Дурмиторско 

језеро. Мало Шкрчко језеро лежи на одсецима Пруташа.Ова два језера одвојена су 

дугачким бедемом морена. (Марковић Ј.,1966) 

Велико и Мало Црно језеро, код Жабљака, су највећа и најпознатија 

Дурмиторска језера. Постала су испуњавањем ледничко-крашког удубљења водом. 

Црна језера леже на 1.413 m надморске висине. Велико Црно језеро има басен 

тањирастог облика, а Мало Црно језеро басен у облику шубаре. Дужина Црног језера 

при поводњу достиже 1.300 m, а ширина 820 m. Тада дубина Великог језера износи 

24,5 m, а Малог Црног језера 41,8 m, што га чини најдубљим дурмиторским језером. 

Боја воде Црних језера је затворено зелена, а у дубљим деловима изгледа црна, јер се у 

њој огледају четинари који са свих страна окружују језера. 

 

 

 
 

Слика 4. Велико и Мало Црно језеро на Дурмитору 

Извор: Преузето са www.durmitoradventure.com 

 

 

Сушичко језеро се налази у долине Сушице, леве притоке Таре.Његов басен је 

заграђен чеоном мореном и издубљен у кречњацима.Сушичко језеро лежи на висини 

од 1.140 m, дугачко је 500 m и широко 170 m. 
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Остала Дурмиторска језера су: Змијиње језеро (једно од најлепших језера на 

1.495 m висине), Мало језеро (крашко-ледничког порекла), Мало Срабље језеро (у 

цирку на 1.667 m), Валовито језеро (које испуњава крашку увалу), Пошћенско језеро    

(7 km јужно од Жабљака, дугачко 235 m и широко 200 m), Рибље језеро (на 1.415 m 

,дугачко 300 m, а широко 285 m), Вражје језеро (дугачко 600 m) и др. 

На планини Бјеласици изнад Колашина има 15 језера са укупном површином од 

1,37 km2. Међу њима се нарочито истиче Биоградско језеро (0,42 km2), на западној 

страни планине, око 19 km североисточно од Колашина. Ово највеће бјеласичко језеро 

састоји се из два дела,који један према другом стоје под углом од 90º. Највећа дужина 

језера износи 1.100 m, а ширина 350 m. Биоградско језеро лежи на 1.094 m у 

Биоградском цирку заграђеном чеоном мореном. У горњи део језера утиче Биоградска 

река (9 km) која обилним наносима засипа овај део језерског басена, а из језера 

подземно истиче Језерштица (4 km), притока Таре. Пешића језеро на 1.800 m апсолутне 

висине, такође, лежи у цирку заграђеном моренама. Пешића језеро је по величини 

друго Бјеласичко језеро. Нешто мање од Пешића језера је циркно Шишко језеро на  1 

640 m, дугачко око 400 m и широко 150 m. На Бјеласици се налазе још Мало језеро, 

Велико Урсуловачко језеро и др. (Марковић Ј.,1966) 

На Проклетијама има неколико висико планинских језера: Плавско, Ридско, 

Рикавичко, Савино, Букумирско, Јереничко, Црно, Травно, Ђеравичко и др. 

Најпознатије међу њима је Плавско језеро, смештено на крају Гусињско-плавске 

долине ( валова), у терминалном басену заграђеном чеоном мореном. Плавско језеро 

лежи на 901 m надморске висине, дугачко је око 3.000 m, а широко до 2.000 m. Услед 

засипања површина му је смањена од 5,5 km2 на 3,2 km2. У Плавско језеро делтасто 

утиче Луча, а истиче Лим. 

Ридско језеро на 1.960 m апсолутне висине је, по многима, најлепше 

Проклетијско језеро. Оно лежи у изворишту Ридске реке, на Богићевици.Дугачко је 300 

m, а дубоко 6 m. 

Ђеравичка језера спадају у највиша црногорска језера. Велико Ђеравичко језеро 

дугачко је 350 m и лежи на 2.320 m, а Мало Ђеравичко језеро лежи на 2.360 m. 

Ђеравичко језеро се налази на Проклетијама, испод истоименог врха (2.656 m 

надморске висине), који је највиши врх Србије и други по висини врх у Проклетијском 

масиву. Из Ђеравичког језера истиче река Ереник (Рибник), која протиче кроз 

Метохију. Језеро има облик зуба. Највећа дубина језера је 3.8 m. Станиште је неколико 

врста водоземаца, који се хране летећим инсектима. 
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Слика 5. Плавско језеро на Проклетијама 

Извор: Преузето са crna.gora.me 

 

5.Педолошка обележја 

 

Земљиште представља површински растресити слој литосфере, у којем се 

одвијају сложени биохемијски процеси. У вези са овим биохемијским процесима је 

развој биљног и животињског света, као и живот човека. Тло (земљиште) је 

полигенетски производ других процеса на литосфери у којима учествује више фактора 

(атмосфера, хидросфера и биосфера). Изумирањем и распадањем органског света 

настаје хумус. Он се меша са иситњеном масом основне стене, од које настаје главна 

маса тла. 

Према постанка и деловању основних педогенетских фактора на простору Црне 

Горе се издвајају:  

1) типска (развијена) земљишта, настала под утицајем климе, геолошке 

подлоге и вегетације и 

2) атипска (неразвијена) земљишта, која постепено прелазе у типска. У оквиру 

типова су подтипови, а у оквиру ових-варијетети. (Голубовић П.,2001) 
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Типска земљишта су одређених морфолошких и физичко-хемијских особина. 

У ова земљишта спадају: чернозем, гајњаче, смонице, подзоли, планинске црнице, 

црвенице, мочварна земљишта, слана и литогена земљишта. 

Смонице заузимају одређене површине у планинском делу Црне Горе. Јављају 

се уз гајњаче, а према висинама се све више оподзољавају. Оне се јављају у котлинама 

и долинама које су настале од неогених језера и мочвара. Смонице су збијена 

глиновита земљишта, загасито црне боје и дубине 60-150 cm. Могу достићи дубину и 

преко 2 m. У влажном периоду су јако лепљиве, а у сушном периоду испуцају.  

Подзоли се јављају у вишим деловима планинског предела Црне Горе, у 

словима хладне климе са 800-3.500 mm падавина. У овим условима кишница стално 

раствара и испира земљиште односећи из површинског слоја у дубину оксиде гвожђа и 

друге састојке, остављајући песак и друге непродуктивне састојке.  

Влажност климе је основни услов настанка подзола. Важан фактор процеса 

оподзољавања је и геолошки састав подлоге (супстрат). Подзол се може јавити на свим 

врстама стена, а процесу његовог настанка јаче се могу одупрети земљишта на 

кречњачкој подлози. Подзоласта земљишта се међусобно разликују по боји, проценту 

хумуса и плодности.  

У подручјима влажне планинске климе земљиште је више испрано, 

сиромашније хумусом и светлије је боје. Према приморју Црне Горе земљиште је све 

више црвене боје због садржаја оксида гвожђа. Прави подзоли се налазе у вишим 

деловима планинске Црне Горе, на стрмим теренима, где је велико испирање 

хранљувих састојака тла. У подручјима где су нешто блажи терени и падови у рељефу, 

постоји више хумуса у земљишту. Ту је подзол квалитетнији.  Природни покривач 

подзола су шуме. Овом покривачу припадају делови Црне Горе.    

Црвеница (terra rossa) је углавном земљиште медитеранских крајева које се у 

крашкој унутрашњости ослања на широко планинско подручје подзола. Црвеница 

настаје на кречњачкој и доломитној основној подлози. Јавља се по дну вртача, увала и 

крашких поља. У процесу постанка црвеница представља нераствориви остатак 

кречњака и доломита. Она хемијски представља смесу оксида (алуминијумски оксид, 

оксид гвожђа и други) заосталу после хемијског распадања нечистог кречњака и 

доломита. У науци је подељено мишљење око времена  настанка црвенице. По једном 

схватању она је фосилна појава, а по другом схватању црвеница је рецентна појава. 

Црвенице су обично глиновите, иловасте и мрвичасте структуре. То су 

неутрална земљишта са садржином извесне количине оксида гвожђа, алуминијума и 
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хумуса 1-3 %. Периферно, у вишим крајевима црвенице се оподзољавају или прелазе у 

гајњаче (одгајњачене црвенице).   

Атипска (неразвијена) земљишта представљају ерозијом растрешен и 

педогенетским процесима мало измењен или неизмењен материјал. Важније врсте ових 

земљишта су: елувијална скелетна земљишта, делувијална земљишта, алувијална 

земљишта, еолска земљишта и антропогена земљишта. Најважнија за простор 

планинске Црне горе из ове групе су елувијлна скелетна земљишта и делувијлана 

земљишта. 

Елувијална скелетна земљишта настају претежно физичким распадањем стена 

из којих су финији састојци највећим делом испрани. У ова земљишта спадају бројна 

точила, која се јављају на многим планинским кречњачким падинама. Хемијским 

процесима кречњаци дају мало растреситог земљишта којег вода брзо испира, те у 

подручју краса настају сурова скелетна земљишта. Недостатак заштитног вегетационог 

подручја убрзава настанак елувијалног скелетног земљишта.  

Делувијлана земљишта настају ерозијом, преносом и акумулацијом еродираног 

материјала из виших планинских подручја у ниже терене. У састав овог земљишта 

улазе: крупно камење, песак и шљунак. У процесу таложења материјала прво се 

таложи груби и крупнији материјал, а затим све ситнији. 

Педолошки покривач настао је на разноврсној педолошкој (претежно 

карбонатној) подлози и под утицајем палео и рецентне климе углавном је представљен 

црвеницом и рендзинама. У котлинама које су у неогену биле под језерима заступљене 

су: смонице, гајњаче и подзоли. У долинама су млада тла и квартарни наноси.  

Педолошки покривач Црне Горе представљен је растреситим земљиштем, јер 

нечисти кречњаци, палеозојски шкриљци и еруптивне стене својим распадањем дају 

растресити покривач под травом. Са обе стране Пиве и Таре и средње Мораче 

заступљене су рендзине, црвенице и смеђа тла на кречњацима и доломитима. Око 

горње Таре и Мораче, а нарочито са обе стране Лима, јављају се ранкери, кисела смеђа 

и параподзоласта тла на силикатима.  
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Карта 2. Педолошка карта Црне Горе 

Извор: Преузето из Просторног плана Црне Горе до 2020. године 
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6.Биогеографска обележја 

 

            У Црној Гори има преко 2.830 врста и подврста виших биљака, од чега на 

ендеме Балкана долази 212 врста, од  којих су 22 врсте ендеми Црне Горе. Национални 

парк Биоградска гора обухвата подручје најочуванијих шума Црне Горе. На површини 

од 3.600 ha налазе се поред Биоградског језера недирнуте прашуме букве и јеле. На 

Биочу и Маглићу такође су очуване праве, непроходне прашуме, пуне дивљачи и звери 

(медведа). (Марковић Ј. ,1966) 

             У структури шумског покривача доминирају листопадне и четинарске шуме. 

Географски распоред шума у хоризонталном и вертикалном правцу зависи од климе, 

локалних орографских, хидрографских, геолошких и других чинилаца. Границе између 

појединих подручја нису оштре. Вертикални распоред шума у вези је да променама 

климе. Поједини висински спратови се међусобно разликују у зависности од 

надмороске висине, географског положаја и експозиције рељефа. На храстове шуме 

надовезује се појас брдске букве. Уз букву се јавља и јела. Горња граница букве зависи 

од географске ширине. Изнад букове шуме настају разне комбинације и типови 

вегетације. Значи. изнад појаса храстовине настају букове шуме, које се у зависности 

од географског положаја, надморске висине и експозиције терена јављају у појасу 

1.000-1.600 m. Уз букву, саставни делови листопадне шуме су јавор, граб и јасен.  

            На већим висинама изнад листопадних шума јављају се четинари: бор, јела, 

смрека итд. Појас четинарских шума је углавном на висини од 1.400-2.100 m.  На 

Проклетијама четинарске шуме расту до 2.000 m, а сувати допиру до 2.500 m. За појас 

четинарских шума везују се разне реликтне и ендемске врсте. На планинама Црне Горе 

познате су врсте реликтних борова-муника и молика. Њихова станишта су 

неприступачна и обично на висинама од 1.400-1.800 m.  На силикатној подлози 

црногорских и метохијских Проклетија у висини од 1.700 m расту лепе шуме молике, а 

на кречњачкој подлози у висини од 1.700 до 2.000 m расту шуме мунике. Шуме мунике 

на Ловћену, Орјену, Проклетијама и Комовима и шуме молике на Комовима и 

Зелетину, као и Панчићева оморика (ендемични терцијарни реликт у Дробњацима), 

затим неколико шумарака брезе на Дурмитору, Сињајевини и Комовима су заштићени. 

На високим планинама Црне Горе, као и суседне високе Херцеговине, јавља се 

вегетација планинске тундре (односно потпровинција европске високопланинске 

камените тундре и планинских пашњака).  
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            Последњи биљни спрат на 2.100-2.500 m представљају травњаци-планински 

сувати. У овом спрату владају услови оштре планинске климе, плитког и испраног 

земљишта. Познати су сувати на Проклетијама. (Голубовић П.,2001) 

            Непланском и дуготрајном сечом човек је стално смањивао површине под 

шумама. Шума је крчена одоздо навише изнад насеља, ради добијања нових обрадивих 

површина, али и одозго наниже ради проширења пашњачких површина. Највеће штете 

нанесене су шуми у појасу храстовине до 1.000 m висине. 

 

 

 

Слика 6. Муника на Орјену 

Извор: Преузето са sr.wikipedia.org 

 

            На територији Црне Горе додирују се различите биогеографске области Европе 

и Азије, те се на њеној територији јављају и животињске врсте карактеристичне за 

шире биогеографске регије. Шуме и камењари Црне Горе представљају посебан 

фаунистички предео са познатим животињским врстама: дивокоза, реликтна 

волухарица, козорог и друге. Ове врсте су прилагођене камењару, шумама, јаким 

зимама, влажном пролећу и сувом жарком лету. 

            Фауна листопадних и четинарских шума одликује се бројним дивљим 

животињама, као што су: јеж, вук, дивља свиња, куна, а међи птицама-соко, јастреб, 

сова, детлић и друге. Фауна четинарског појаса прилагођена је хладном и влажном 

лету и дугој, суровој зими са доста снега. Дивље животиње овог појаса су: медвед, рис, 
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хермелин и веверица. Међу птицама су познате тетреб и детлић, а међу гмизавцима-

змија шарка. 

            У планинској Црној Гори живи разноврсна дивљач. Медведа има на 

Проклетијама, Визитору, Комовима, Дурмитору, Сињајевини, Љубишњи, у ловиштима 

Бијелог Поља, Плава и Андријевице. Последњи примерак риса у Црној Гори убијен је 

1928. године на Дурмитору. Вукова има у целој планинској Црној Гори. У шумовитим 

планинама има дивљих свиња и срна, а у кршевитим планинама и дивокоза. Јелена има 

у овом крају само око Колашина (у Биоградској гори). Дивокоза има на Дурмитору, 

Војнику, Комовима и Визитору. У шумама планина живе велики тетреб, планински 

соко, буљина, патуљаста сова, а на Дурмитору и Проклетијама, поред осталих птица 

живи и орао брадан. У Букумирском језеру живе неотенични тритони, као и у 

Зминичком језеру на Дурмитору, Капетановом језеру на Журиму, Манитом језером на 

Маганику. У Капетановом језеру живе најкрупнији примерци неотеничних тритона, 

око 10 cm дужине.  

            Планинска језера су богата рибом (Плавско, Биоградско и друга), као и 

планинске реке. У хладним планинским водама свих сливова живе: пастрмака, мрена, 

клен и кркуша. У средњим и доњим деловима тих истих водених токова живи бела 

риба (шарани, као и врсте: мрене, бицов, клен, смуђ, гргеч, сом, кечига и друге). 

            Фауна планинске Црне Горе се одликује великим бројем геолошки старих и 

ретких врста. То су (геолошки старе) реликтне и ендемске (ретке) врсте. Обично су 

сачуване ретко и на неком ограниченом простору. Ти простори могу бити врхови 

издвојених планина, заклоњене кањонске долине, простори поред извора, неке пећине, 

језера и сл. Многе животињске врсте су истовремено реликтне и ендемске. Глацијални 

реликти су животињске врсте које су живеле на већем пространству, а сада се срећу на 

неким ограниченим површинама (неке врсте инсеката). 

            У кањонским долинама неких река, поред јаких извора често се јаљају неке 

врсте реликтне и ендемске терцијарне фауне. У неким пећинским кањонима крашке 

регије јављају се ендемске врсте. Подземне крашке воде садрже јединствену фауну у 

свету. У овим водама постоје остаци јединственог, најстаријег живог света у Европи, 

старог више милиона година. Човечија рибица живи у пећинским водама крашке регије 

Црне Горе. (Голубовић П.,2001) 
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Карта 3. Вегетацијска карта Црне Горе 

Извор: Преузето из просторног плана Црне Горе до 2020. године 
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III СТАНОВНИШТВО 

 

            Трагови старих насеља, римских и каснијих, указују да је планинска Црна Гора 

од давнина насељена. У пећини Црвена Стијена, код Билећа, близу црногорско-

херцеговачке границе, налази се једно од најстаријих и највећих палеолитских 

налазишта у свету са 29 културних слојева, које су оставиле хиљаде генерација, почев 

од пре 200.000 година. Пећина Одмут у Пиви (потопљена језером) сведочи о 

настањености ових крајева пре 11.000 година. Античка насеља су ретка. 

            Црногорска брда и површи су један од најслабије насељених крајева, не само у 

Црној Гори, него и у некадашњој СР Југославији. Просечна густина насељености у 

планинско-котлинској Црној Гори износи само 31 ст/km2. Планинска Црна Гора се 

карактерише великим природним прираштајем становништва, али и има веома малу 

просечну густину насељености. Супротно овоме, аграрна густина насељености овог 

краја је велика и износи 325 ст/km2 и већа је, на пример, око пет пута него у Војводини. 

Насељеност је далеко већа у котлинама и долинама, него у планинама. Најмања 

густина насељености је у источној планинској Црној Гори, док је у плодном Његушком 

пољу и преко 550 ст/km2 , а у такође плодном Никшићком пољу износи 410 ст/km2 . 

            Планиско становништво Црне Горе одликује се честим економским 

миграцијама. Тешки услови привређивања у матици, принудили су становнике ове 

регије на покретљивост и миграције, нарочито према Србији. 

            Издвојени крајеви планинске Црне Горе по племенима (презименима), указују 

да је у прошлости у Црној Гори био развијен племенски живот, нарочито у доба турске 

окупације. Најездом Турака, Катунска нахоја је постала средиште не само сточара, већ 

и избеглица из Херцеговине, Босне, Рашке и других крајева. Катунска нахија је 

представљала средиште отпора против Турака.  

            Брдовита и висока планинска Црна Гора је до данашњих дана остала слабо 

насељена. На простору Црногорских брда и површи 1971. године живело је 318.885 

људи у 12 општина, што је за око 20.000 људи више него 1961. године. По попису из 

1981. године у 787 насеља и 12 општина планинске Црне Горе живело је 321.343 

становника. У деценији од 1981. до 1991. године у планинској Црној Гориброј 

становника је смањен за 8.875 људи, односно изражен је процес депопулације. На 

простору планинске Црне Горе 1991. године живело је 313. 605 становника. (Павловић 

М.,1995) 
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            Последњу деценију 20. века обилежили су умерено позитивни трендови кретања 

становништва у Црној Гори. У периоду између два пописа (1991-2003), број 

становника у земљи порастао је укупно за 4,8%, односно просечни годишњи раст је 

остварен по стопи од 0,34%. Генерално, раст становништва успорен је у овом периоду 

у односу на неколико деценија после II светског рата, и истовремено је праћен укупним 

старењем становништва.  

            На површини од 13.812 km2 живи 620.145 становника, те просечна насељеност 

по km2 износи 44,8 становника. С друге стране, северно подручје  чини 52,9% Црне 

Горе и има мању густину насељености која износи 26,6 становника по km2.  

Интерне миграције, односно пресељавања становништва унутар Црне Горе, су  веома 

интензивне. У неколико општина у Северном региону (Шавник, Жабљак, Плужине, 

Беране, Андријевица, Пљевља) присутно је континуирано опадање броја становника, 

док Подгорица и општине Приморског региона имају сталан механички прилив 

становника. Наиме, одавно су присутне тенденције пражњења Северног региона који 

обухвата 11 општина, са скоро 53% територије Црне Горе.  

            Највећи одлив становништва забележен је у општини Бијело Поље, где се број  

становника који живе у иностранству повећао  за  714%  у  односу  на  1991.  годину.  

Сличан тренд присутан је и у осталим општинама на северу (Андријевица, Беране, 

Жабљак, Мојковац, Пљевља, Рожаје и Шавник). (Просторни план Црне Горе до 

2020.године) 

            Етнички састав је сложен. Најбројнији су Црногорци 278.865 или 44,98 %, затим 

следе Срби 178.110 или 28,73 %, Бошњаци 53.605 или 8,65 %, Албанци 30.439 или 4,91 

%, Муслимани 20.537 или 3,31 %, Роми 6.251 или 1, 01 %, Хрвати 3.021 или 0,97 %. 

Ово су најбројније етничке групације, а поред њих, у мањој мери, заступљени су још и: 

Југословени, Руси, Македонци, Словенци, Мађари, Горанци, Италијани, Немци, Турци 

и остали. (Попис из 2011. године) 
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 1991. 2003. 

Никшић 73.878 75.282 

Цетиње 20.139 18.482 

Беране 37.473 35.068 

Бијело Поље 54.437 50.284 

Мојковац 10.725 10.066 

Рожаје 22.330 22.693 

Колашин 11.044 9.949 

Андијевица 6.552 5.785 

Жабљак 4.900 4.204 

Шавник 3.680 2.947 

Плужине 5.219 4.272 

Плав 15.684 13.805 

Пљевља 39.188 35.806 

 

 

Табела 1. Број становника највећих насеља планинске Црне Горе кроз пописе из 1991. и 2003. 

године 

Извор: Преузето из Просторног плана Црне Горе до 2020. год. 
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IV ПРИВРЕДНЕ ОДЛИКЕ 

 

 Привреда планинске Црне Горе је недовољно развијена. Од привредних грана 

углавном доминира пољопривреда, и то сточарство које је синоним за овај део Црне 

Горе, док је земљорадња слабије развијена. Ова регија је богата минералним 

сировинама, па има добрих основа за развој рударства. Такође, ова регија је богата 

многим природним и културно-историјским реткостима и па има добрих основа за 

развој туризма, пре свега на бројним високим планинама.    

1. Пољопривреда 

 

            Црна Гора има само 741 km² квалитетнијег пољопривредног земљишта 

(5,4%територије), што указује да оно за Црну Гору има посебан значај. Највећи део 

квалитетнијег земљишта, 75,6%, се налази у општинама: Пљевља 14,5%, Бијело Поље 

14,2%, Беране 9,5%, Никшић 7,3%, а у осталим општинама 0,8 - 3,9%.  

            На основу података из 2003. године оранице и баште чине око 448 km², воћњаци 

око 95 km², виногради око 38 km² и ливаде око 1.310 km². Укупна површина обрадивог 

земљишта износи 1.891 км² или 0,31 ha по становнику, па Црна Гора припада земљама 

које немају довољно обрадивог земљишта, а када би се у обрадиво рачунале само њиве, 

воћњаци и виногради, као у земљама ЕУ, она је врло сиромашна (0,09 ha/ст). 

(Просторни план Црне Горе до 2020. године)   

            У ранијим базним документима о развоју пољопривреде и другим стратешким 

документима, пољопривреда je стављана у приоритетне правце развоја. При 

планирању развоја пољопривреде полазило се од њеног мултифункционалног значаја, 

тј. од чињенице да пољопривреда има много већи значај од производње и сигурности 

снабдевања храном. Пољопривреда је требало да одигра значајну улогу у остваривању 

два основна Уставом дефинисана принципа - Црна Гора као социјално-тржишна 

привреда и Црна Гора еколошка држава.  

            Главни производни субјекти су велики број приватних газдинстава. У поседу 

60.043 газдинства (2003) налази се око 96,3% обрадивог земљишта и исто толико 

сточног фонда. Предузећа и задруге располажу са свега 7.040 ha обрадивих површина, 

од чега су 828 ha оранице, 376 ha воћњаци, 1.891 ha виногради и 3.945 ha ливаде. 

(Просторни план Црне Горе до 2020. године)  
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               Упркос смањењу пољопривредног и сеоског становништва, повећао се број 

сеоских домаћинстава, што је допринело погоршању ионако неповољне поседовне 

структуре. Дошло је до даљег уситњавања поседа, а велики број домаћинстава у чијем 

власништву се налазе значајне површине пољопривредног земљишта не остварује 

приходе од пољопривреде.   

               Због смањења ораничних површина,  није се остваривала планирана 

производња, како по обиму тако и по приносима, посебно код житарица и крмног 

биља, а дошло је и до значајног смањења сточног фонда – говеда и нарочито оваца и 

коња, што је утицало на недовољно коришћење природних потенцијала – ливада и 

природних пашњака и стагнацију производње меса и читавог сточарства као 

најважније пољопривредне гране. 

              Настављен је неадекватан друштвено-економски положај пољопривреде и 

села. Он се пре свега огледа у ниским буџетским издвајањима и ниским укупним 

инвестицијама у пољопривреду и рурални развој. Због спорог развоја и споре 

модернизације, конкурентност црногорске пољопривреде је ниска. Извоз 

пољопривредно-прехрамбених производа је мали, а увоз све већи, па је велики 

спољнотрговински дефицит (око 150 милиона евра) и континуирано се повећава. 

              Последњих година дошло је и до одређених позитивних процеса и промена. 

Захваљујући прихватању и доследнијој примени принципа и механизама модерне 

аграрне политике, постепено се почиње мењати негативни однос становништва према 

пољопривреди. Као резултат промене схватања и предузетих мера, све су бројније 

породичне фарме стоке и живине; расту површине под пластеницима; расте број 

кошница и производња меда и низа других мини фарми. Развија се индустрија меса и 

месних прерађевина; расте прерада млека и производња млечних производа у 

приватним млекарама, почиње организовање произвођача.   

1.1.Земљорадња 

 

            Планинска Црна Гора је сиромашна плодним површинама. Плодних површина 

има поред река у котлинско-ерозивним проширењима долина и у крашким пољима. 

Дно Његушког поља је павно, покривено црвеницом и цело обрађено. Дна увала и 

делови на Пивској планини су влажни, па су под кукурузом и кромпиром.  

             Полимље је највећи земљораднички рејон планинско-долинске Црне Горе. Оно 

је познато као воћарски рејон, у коме се поред шљива, гаје и јабуке, крушке и ораси. 
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Будимље у долини Лима је познато као средњовековни град, а још више по развијеном 

воћарству(чувене јабуке будимке). Шљиве одлично успевају и у сточарском Плавско-

гусињском крају. 

             Општина Пљевља има највећу укупну пољопривредну површину (1964. године 

имала је 74.942 ha) међу црногорским општинама. У овој општини има и највише 

ораница и башта, око 10.570 ha, као и ливада и пашњака, 64.072 ha. Општина Беране  

има највећи део пољопривредних површина под воћњацима, укупно 1.319 hа. 

(Просторни план Црне Горе до 2020. године)      

1.2.Сточарство 

 

            Црногорска брда и површи су подручје најизразитијег сточарства. Пространи 

планински пашњаци, ливаде поред река и крашки пашњаци, одувек су представљали 

базу сточарске привреде Црне Горе.  

  Одличних пашњака има на Сињајевини, иако је она сиромашна водом. 

Пространи сувати налазе се на Дурмитору. Ова планина са Сињајевином, представља 

најизразитију пашњачку зону у Црној Гори. Дробњачка површ је познати овчарски 

крај.  На Пивској планини пространи пашњаци и ливаде везани су за слојеве хумуса и 

црвенице различите дебљине. Обиљр воде и пашњака на Бјеласици од давнина су 

омогућавали развитак планинског сточарства.  

Сточарство је нарочито у прошлости било развијено, јер је тада стока 

подмиривала највећи део потреба становништва (месо и маст), овце су давале вуну, 

говеда кожу, а коњи су служили за вучу и као товарне животиње. Поред оваца, раније 

су највише гајене и козе, док се живинарству и пчеларству није поклањала потребна 

пажња. Овце су и ада бројсно највише заступљене, свињогојству се посвећује већа 

пажња, а брдски коњ губи значај са унапређењем саобраћаја и механизације. 

2.Шумарство 

 

Уз земљорадњу у долинама и планинско сточарство, шумарство ја најзначајнија 

грана привреде планинске Црне Горе. Шумски фонд је у предратној Југославији био 

угрожен нерационалном сечом. Он је сачуван само захваљујући слабим 

комуникацијама.  
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Пространих шума има скоро на свим планинама Црне Горе (сем на неким 

кречњачким планинама). Биоградско језеро је сакривено у Биоградској гори, у 

столетној густој шуми, местимично прашумског изгледа, која указује како је 

територија Црне Горе некада била покривена густим шумама. Сматра се да име Црна 

Гора потиче од некадашњих пространих и густих шума. Шуме букве и јеле у 

Биоградској гори представљају прави прашумски тип. Висина стабала достиже 60 m. 

Крупна папрат даје овој шуми изглед праве тропске прашуме. Најпознатија 

дурмиторска језера (Црна, Сушичко) утонула су у густе шуме четинара. Шумско 

богатство Бјеласице користи комбинат дрве индустрије у Мојковцу. На темену 

Сињајевине горња граница шума достиже 1.950 m, а изнад ње су сувати. Комови су 

обрасли буковом и четинарском шумом, док су им врхови голи. Четинарске шуме на 

Проклетијама расту до 2.000 m. У целини, шумско богатство Црне Горе је велико, али 

се недовољно корсити због слабих саобраћајница.   

Шуме и шумска земљишта у Црној Гори захватају површину од око 738.000 ha, 

или око 53.4% укупне површине. Од тога, под шумском вегетацијом налази се 622.000 

ha, што чини да шумовитост износи 45%. Овакав проценат шумовитости оцењује се 

као велика повољност са аспекта заштите и унапређења животне средине. 

Укупна дрвна запремина у свим шумама Црне Горе износи 72,8 милиона m³, а 

годишњи запремински прираст 1,5 милиона m³. У укупној дрвној запремини четинари 

учествују са 40%, а лишћари 60%. У државном власништву је 67% површине свих 

шума и шумског земљишта. Квалитетна структура шума није повољна, јер је учешће 

нископродуктивних шума (изданачке шуме, шикаре, макије, шибљаци) око 54 %. 

Годишњи могући обим сеча у свим шумама, на основу актуелних планских докумената 

износи око 800.000 m³. (Просторни план Црне Горе до 2020. године)     

Према основној намени (Закон о шумама, 2000. године) шуме су разврстане у 

три категорије: привредне шуме, заштитне шуме и шуме посебне намене. Од укупне 

површине државних шума у привредне шуме је издвојено 79%, у заштитне 18% и шуме 

посебне намене 3%.  

У привредним шумама приоритетни циљ је остваривање максималне и трајне 

производње дрвета, одговарајућег квалитета и осталих шумских производа уз очување 

производне снаге станишта. У заштитне шуме издвојене су шуме чија је функција 

заштита земљишта, водотока, изворишта, заштитни појасеви поред путева и пруга и 

шуме на горњој граници шумске вегетације. Заштитне шуме захватају површину од 

76.000 ha. Шумама посебне намене обухваћене су шумске заједнице у националним 
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парковима, резерватима природе, заједнице ретких и угрожених дрвенастих врста 

значајних за  очување биодиверзитета и шумске састојине регистроване као објекти за 

производњу шумског семена. Површина ових шума износи око 13.000 ha. (Просторни 

план Црне Горе до 2020. године) 

3.Рударство 

 

 Рудно богатство Црне Горе доскора није било познато, а и сада је недовољно 

познато и истражено. Оно је знатно и представљено је налазиштима: боксита, угља, 

нафте, олова, цинка, сребра итд.  

               По бројности рудних налазишта, по количинама и квалитету, прво место међу 

рудама Црне Горе заузима боксит. Он се налази на целој територији између Мораче, 

Херцеговине и морске обале. У околини Никшића резерве боксита премашују 200 

милиона t. Црвени боскит се претежно извози, а бели боксит се користи у домаћој 

индустрији. Налазишта белог боксита су концентрисана југозападно од Никшића, на 

површини око 70 km2 (Бијеле пољане). 

              Угља има у Пљеваљској и Беранској котлини. У Пљеваљској котлини има 

више лигнита него мрког угља (укупне резерве око 130 милиона t) . Град делом лежи 

на угљу, чије наслаге достижу дебљину од 50 m, а калоричност му премашује 3.200 

калорија. Колико је угаљ близу површине, показије чињеница да Ћеотина местимично 

тече преко угља. Беранска котлина је друго веће налазиште угља у планинској Црној 

Гори. Угаљ у овој котлини је олигомиоценске старости, као и мрки угаљ Пљеваљске 

котлине, али има већу калоричност од 4.500 калорија. Угаљ Беранске котлине (око 120 

милиона t) има тање слојеве и лежи дубље од угља у Пљеваљској котлини. 

              У планинској Црној Гори налазе се два стара олово-цинкана рудника: Брсково 

(код Мојковца) и Шупља стијена (планина Љубишња). Руде цинка у руднику Шупља 

стијена, на планини Љубишњи, спадају у најбогатије руде (15 %) у Црној Гори. У 

подручју Брскова и Шупље стијене има и сребра. Наслаге барита у планини Ковачу, 

код Пљеваља (преко милион t), са преко 96% чистог баријевог сулфата, највеће су у 

Црној Гори.  

             Поред угља, у Беранској, а нарочито у Пљеваљској котлини, има много 

цементног лапорца. Резерве лапорца у Пљеваљској котлини достижу 580 милиона t. У 

близини Андријевице откривене су моћне наслаге шареног мермера. (Марковић 

Ј.,1966)   
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4.Туризам 

 

 Приморска Црна Гора је познати светски и европски туристички рејон, а 

планинска Црна Гора то постаје. У високој Црној Гори постоји низ привлачних како 

природних, тако и културно-историјских реткости и споменика, који представљају 

гаранцију да ће и планинска Црна Гора, после пре свега побољшања и изградње 

саобраћајница, добити далеко изразитију туристичку функцију.  

Дурмитор са бројним кањонским долинама, лепим језерима, густим шумама, 

разноврсним крашким, ледничким и денудационим облицима, пространим суватима и 

изванредном климом представља најлепше и најпосећеније планинско летовалиште у 

Црној Гори, те је проглашен за национални парк. Развитку летњег планинског туризма 

на овој планини, поред природних лепота, реткости и изванредне климе, погодује 

велики хотел код Црног језера и летњи аеродром. За зимски смучарски туризам на 

Дурмитору недостају бољи и погоднији путеви.  

Кроз долину Мораче, свакако једну од најлепших долина у Црној Гори и 

Европи, пролази пут Подгорица-Београд, који привлачи многе домаће и стране туристе 

(транзитни и стални туризам кроз кањонску долину Платије до средњовековног 

манастира Мораче из 1252. године).  

Биоградско језеро, окружено бујном шумом местимично прашумског изгледа, 

заједно са Биоградском гором, проглашено је националним парком. Језеро је 10 km 

дугачким аутомобилским путем повезано са  Колашином. Четири национална парка: 

Ловћен, Дурмитор, Орјен и Биоградкса гора нису довољно искоришћени.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   54 

V ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

 

 

Природни ресурси представљају посебне видове природних услова, који су на 

датом стадијуму привредног развоја укључени у процес репродукције и непосредно се 

експлоатишу и користе за стварање нових употребних производа. 

Природни ресурси обухватају две велике групе. Прву групу чине основни 

природни ресурси који су неопходни за опстанак и развој живота на планети, а то су 

биолошки системи Земље, земљиште, подземне и површинске воде, атмосфера и др. 

Другу групу чине ресурси које се користе за развој и напредак људске културе и 

цивилизације, односно за обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу 

се и прерађују у производним процесима, при чему се користе материјали биолошког 

порекла: дрво, метали и неметали, природни енергетски ресурси и др. Који се делови 

природе јављају као природни ресурси зависи, између осталог, од достигнутог нивоа 

развијености технике и технологије, од економских могућности и целисходности 

коришћења, и степена истражености познавања ресура.  

Природни ресурси представљају значајан фактор привредног и економског 

развоја сваке земље, тако и Црне Горе. Према трајању, природни ресурси могу бити: 

необновљиви ресурси (минералне сировине и земљиште) и обновљиви ресурси (вода, 

ваздух, флора и фауна на копну и мору, енергија ветра и плиме, као и неки неметали 

нпр. шљунак и песак, као и морске соли). 

Природни ресурси представљају основне факторе привредног развоја, без којих се 

не може замислити функционисање савремених економија тј. било ког економског 

процеса. Практично, сваки производ човековог рада је састављен од мањег или већег 

броја природних ресурса, који у комбинацији са човековим радом и другим ресурсима 

(технолошким, информационим и сл.) стварају висококвалитетне производе. 

Према истраживањима сви ресурси који утичу на економски раст и развој могу се 

класификовати у 4 групе : 

1. људски ресурси (образовање, понуда радне снаге, мотивација и сл.),  

2. капитални ресурси (машине, фабрике, путеви и сл.)  

3. природни ресурси (земљиште, рудна и енергетска богатства, клима и сл.) и  

4. технолошки ресурси (наука, информациони ресурси, предузетништво и сл.).  

Не оспоравајући улогу осталих ресурса који доприносе привредном развоју, 
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многи истраживачи, који су проучавали допринос природних ресурса привредном 

развоју, залажу се за вредновање природног ресурсног потенцијала и његовог 

посматрања као инпута процеса стварања вредности. 

Постоји узајамна повезаност између степена економске развијености и обима и 

структуре коришћених природних ресурса. По правилу, што је једна економија 

развијенија то је обим коришћених природних ресурса већи, али је и структура 

разноврснија. Развијеније економије користе природне ресурсе у трансформисаном 

облику, док неразвијене земље користе природне ресурсе углавном у свом изворном 

облику (Mиленковиħ С.,2011). 

 

1.Геолошка основа 

 

 Стратиграфско-литолошки састав – Терене Црне Горе изграђују стене 

млађег палеозиока, мезозоика и кенозоика.  Млађе палеозојске стене су представљене, 

мање или више шкриљавим, глиновито-лапоровито песковитим слојевима и 

разноврсним шкриљцима са ређим слојевима кречњака и конгломерата. Ове стене 

највећим делом учествују у изградњи североисточног дела Црне Горе.  

 Мезозојске стене су представљене са више познатих фација, међу којима се 

истичу: карбонатна, магматска, вулканогено-седиментна, дијабаз-рожна и флишна.  

Карбонатну фацију  чине кречњаци и нешто мање доломити. Стене ове фације у 

средишњем појасу Црне Горе изграђују познату геотектонску јединицу звану „Зона 

високог крша“ ,а јављају се и у другим деловима Црне Горе.   

 Магматску фацију чине бројни еквиваленти еруптивних стена и њихови туфови. 

Вулканогено-седиментна фација је представљена рожнацима, туфовима, туфитима, 

бентонитима, кречњацимаа и слојевима рожнаца. Дијабаз-рожну фацију чине 

седиментне, вулканске и интрузивне магматске стене. 

 Флишну фацију изграђују глинци, лапорци, пешчари, кречњаци и прелазни 

варијетети ових литолошких чланова са појавама бреча и конгломерата. Кенозојске 

стене су представљене карбонатном и флишном фацијом палеогена; неогеним 

маринским и слатководним седиментима и квартарним невезаним песком, шљунком, 

већим блоковима са и без глина,  
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 Геотектонски склоп Црне Горе – Досадашњим истраживањима је утврђено да 

у изградњи терена Црне Горе учествују четири познате регионалне геотектонске 

јединице југоисточних Динарида: Јадранско-јонски систем бора,  

Пиндос-цукали зона (код нас: Барско-будванска зона), зона Високог крша и 

Дурмиторска навлака. Ове регионалне  навлаке – јединице су на територији Црне Горе 

са краљуштима, раседима и наборима знатних димензија.   

 Неотектоника – Данашњи изглед – рељеф територије Црне Горе је добрим 

делом обликован неотектонским  покретима који су настављени до данашњих дана. Ти 

покрети припадају Алпској орогенези која је отпочела у теренима Црне Горе 

црногорском орогеном фазом и настављена кроз читави мезозоик и кенозоик са више 

орогених фаза које су оставиле видне трагове. Међу тим орогеним фазама најснажнија 

и са највишим последицама је била ларамијска орогена фаза. Неогени покрети су 

оставили у теренима Црне Горе поред осталог, слатководне и маринске  

миоценске седименте, бројне наборе и разломе који су у основи (поља у карсту). Ти 

покрети се настављају до данашњих дана манифестујући се земљотресима јачине и 

преко 5º Рихтерове скале и покретима пространих блокова  (и њиховом денивелацијом) 

у делу југоисточних Динарида којима припада територија Црне Горе. Укупна сазнања  

о тим неогеним покретима указују да се, генерално гледано, територија Црне Горе 

издиже, сем простора басена Скадарског језера и њој наспрамног дела басена 

Јадранског мора који се спуштају.   

 Хидрогеолошке одлике – Највећи део терена Црне Горе изграђују карбонатне 

стене и стијене интергрануларне порозности (око 70%). Терени изграђени од ових 

стена су веома водопропусни. То су терени без површинских токова. Атмосферски 

талози брзо пониру и прихрањују водама разбијене карстне и збијене  

издани које се празне у приобаљу мора, Скадарском језеру са ободом Зетске и 

Бјелопавлићке равнице, Никшићким пољем и дуж корита водотока.  

 Мање учешће у изградњи терена Црне Горе имају литолошки комплекси у 

којима се смењују порозне седиментне стене са магматским стенама које су без 

значајније ефективне порозности. Терени изграђени од тих стена су носиоци мањих 

лежишта подземних вода у виду разбијених и збијених издани.  

 У изградњи терена Црне Горе учествују глиновито-шкриљаве стене, флишних, 

магматских, рожних фација и слатководни глиновито-лапоровити неогени и седименти 

без значајније ефективне порозности. Те стене изграђују делове терена који су 

вододрживи – непробојни за површинске и подземне воде. Доминантне хидрогеолошке 
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одлике територије планинске Црне Горе се манифестују процесима и појавама карстне 

ерозије 

(холокарст) иза које долазе појаве и процеси речне и глечерске ерозије и абразије мора. 

Уз ово, свакако, карактеристична хидрогеолошка одлика терена Црне Горе је и њена 

припадности сливовима Црног и Јадранског мора.  

 Инжењерско-геолошке одлике – Територију Црне Горе већим делом изграђују 

везане-круте-окамењене стене. То терене чини стабилним и носивим, а тиме и 

повољним за сваку градњу у њима и на њима, осим дуж кањона, где је, због 

одроњавања, коришћење простора знатно отежано или ограничено.  

 Мање делове територије Црне Горе изграђују флишне, шкриљаве и кластичне 

стене мање окамењености, везаности и крутости. Терени ових стена су подложни 

спирању, јаружању, кидању и клизању. Ово је неповољност терена изграђених од ових 

стена, што отежава градњу, а нарочито одржавање и експлоатацију саобраћајница. 

(Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

2.Минералне сировине 

 

Досадашњим истраживањима је у теренима Црне Горе откривено 28 врста 

минералних сировина, од којих је до сада 15 експлоатисано. Процена је да су 23 

минералне сировине од економског значаја. Од значаја су металичне и неметаличне 

минералне сировине, угљеви, док су нафта и гас у фази истраживања.  

Угаљ, микролигнит – Микролигнит је утврђен у „неогеним угљоносним 

басенима“ терена слива ријеке Ћеотине и то у: Потрлици (са Калушићима, Комини, 

Радосавцима, Греву и Рабитљем), Боровици (са Љуће-Шуманима); Маочком, 

Матарушком, Отиловићком, Бакрењачком и Глисничком басену. 

Досадашњим истраживањима у неогеним угљоносним басенима долине 

Ћехотине су утврђене резерве микролигнита: у три лежишта категорије A+B+C1 

80.976 x 103 т; у три лежишта категорије B+C1 123.640 x 103 t и у пет лежишта 

категорије C1 27.928 x 103 t (Укупно 232.544 x 103 t).  

Угаљ, мрки угаљ - Лежишта мрког угља су откривена и са утврђеним резервама 

само у долини реке Лима и то у Беранском и Поличком басену.У Беранском басену, 

олигомиоценске старости, постоје лежишта: Будимље, Петњик, Загорје и Беране. Из 

лежишта Будимља је ископано – изексплоатисано 1.620.000 t угља.   
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Лежиште Петник крајем 1992. године је било са резервама A+B+C1 категорије 

од 16,7 милиона t, али је од 1981. до 1997. године из овог лежишта откопано 918.888 t  

угља. Лежиште Загорје је са резервама C1 категорије у износу од 3.338.000 t. Лежиште 

Беране је већим делом испод града Берана, реке Лима и аеродрома, због чега су његове 

резерве од 103 милиона t сврстане у перспективне резерве C1 и C2 категорије.  

Полички басен неогене старости је са резервама B+C1 категорије са стањем 

1975. године од 22.546.000 t од којих су билансне класе 11.789.000 t. Укупне резерве 

мрког угља у долини Лима (околине Берана) B+C1 категорије су око 30  милиона t, а 

перспективне преко 100 милиона t. 

Нафта и гас - До сада су вршена истраживања нафте и гаса на копну и 

подморју Црне Горе (која су и даље у току). 

У оквиру тих истраживања на копну је (поред осталог) до сада извршено 

снимање дужине око 1.250 km сеизмичких профила и изведено 17 дубоких истражних 

бушотина. Најдубља међу њима је UK-1 дубине 5.309 m. На подморју (површине око 

8.500 км2) је извршено снимање на око 10.000 km сеизмичких профила и избушене су 4 

истражне бушотине. 

Досадашња истраживања су указала на перспективност копна, а нарочито 

подморја, због ношења интересантних лежишта нафте и гаса и то:  

-     нафте у мезозојско-палеозојској зони подморја око 7,5 x 109тона  

-     нафте и гаса у терцијерној зони око 5 x 109 тона  

Нафтно-геолошки потенцијал подморја је процењен на око 12,5 x 109 тона. За 

континентално подручје није вршена ова процена. 

Црвени боксити - У теренима Црне Горе откривено је преко  90 појава и 

лежишта црвених боксита. Најбројнија и најбогатија лежишта су у карстним теренима 

зоне Високог крша док је познато и више појава у теренима дела Јадранско-јонских 

бора Црне Горе.  

Досадашњим истраживањима су утврђене резерве црвених боксита: у 14 

лежишта категорије A+B+C1 37.537.000 t; из 3 лежишта категорије B+C1 3.156.000 t;  у 

9 лежишта C1 категорије 6.591.000 t и 26 лежишта категорије C2+D1 48.960.000 t. 

(Укупно: 96.244.000 t). (Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

Бели боксити - У  теренима Црне Горе  који  припадају зони Високог крша 

регистровано је  преко  100  (стотину) појава и лежишта белих боксита. Употреба ове 

сировине је вишеструка: ватростална индустрија, индустрија боја, индустрија лакова, 

хемијска индустрија, козметика. Са стањем 1988. године рачуна се са билансним 
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резервама од 250.000 t  и ванбилансним око 1,4 милиона t  и перспективним резервама 

око 2,9 милиона t. (Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

Олово и цинк - Појаве и лежишта олова и цинка (са пратећим елементима) се 

јављају у теренима северне и североисточне Црне Горе (металогена провинција). 

Најпознатија и највећа лежишта олово-цинканих руда су генетски и/или парагенетски 

повезана са вулканогеним и вулканоседиментним стенама средњег тријаса: Брсково-

Бјеласица и Шупља стијена-Љубишња. Поред наведеног појаве олово-цинкане руде се 

јављају у доњотријаским и млађепалеозојским кластичним стенама: Шћепан поља, 

околине Бијелог Поља, Коњуха, околине Андријевице, масиву Чакора, Виситора, 

Бјелуха итд. Руде олова и цинка су до сада експлоатисане из лежишта Бјеласице 

(Брсково) и лежишта Шупље стијене (Љубишње).  

Досадашњим истраживањима утврђене су резерве олова и цинка: у 7 (седам) 

лежишта B+C категорије 17.549.000 t; у  3 (три) лежишта C1 категорије 5.685.000 t; 

(укупно: 23.234.000 t); у 1 (једном) лежишту C2 категорије 500.000 t  у 14 лежишта 

C2+D1 категорије 46.330.000 t. (Укупно: 46.830.000 t). (Просторни план Црне Горе до 

2020. године) 

Бакар - Минерализација тријаских стена, поред минерала олова и цинка, као 

пратећи се јављају минерали бакра  (халкопирит). Највећа концентрација минерала 

бакра је утврђена у јурским дијабазима (халкопиритско-пиритска минерализација).  

Руда се јавља у виду жица, а садржи и минерале сребра и злата. Геолошке 

резерве бакра у Варинама (C1 категорије) су 5.297.000 t, а перспективне (C2 

категорије) су 2.041.000 t. (Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

Жива - Руде живе су као мономинералне појаве откривене на више локалитета: 

планина Ковач, Бјеласица, Боан, Спич. Досадашња истраживања нису дала економски 

интересантне резерве. Процењене (перспективне) резерве метала живе су: Крња јела 

(Боан) 300 t; Потковач (Ковач) 130 t; Брсково и Бјелојевићи 4.600 t; Укупно: 5.430 t 

метала живе.  

Архитектонско-грађевински камен (украсни камен) -  Неметалична минерална 

сировина – лежишта појава на 25 локалитета. Ове локалности су утврђене у теренима 

изграђеним од тријаских, јурских, кредних, палеогених и неогених карбонатних стена: 

кречњаци – доломити и мермерима. 

У околини Колашина (Градина и Скрбуша) са геолошким резервама преко 2 

милиона m3.  У околини Андријевице процењене резерве кречњака, бреча, мермера и 

вулканита су преко 2 милиона m3. На територији општине Никшић на локалитету 
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Липова раван су геолошке резерве око 2 милиона m3, а процењене на преко 5 милиона 

m3.  У околини Пљеваља – Миљаковићи су потенцијалне резерве украсног камена.  

Бигар - Позната лежишта су: Тавани, Зуква, Горња лијеска и Збљево.Тавани 

(ријека Буковица) је са доказаним резервама од 275.000 m3стенске масе, односно 

116.000 м3 блокова. Горња лијеска (западно од Томашева) је са резервама C1 

категорије од 94.000 м3 стенске масе, а перспективне резерве су процењене на 150.000 

m3. (Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

Техничко-грађевински камен - Техничко-грађевинског камена у теренима Црне 

Горе има, практично, у неограниченим количинама у свим општинама. То су 

карбонатни: кречњачко – доломитне стнске масе и мање вулканске стене. У теренима 

Црне Горе бројни су напуштени мајдани камена. Данас су у раду 17 каменолома 

(мајдана): у Северном региону: Калуђерски лаз, Бушње и Штитарица. Једино се у 

Штитарици (Мојковац) експлоатишу магматске стијене, а  остало су кречњаци.   

Технички-грађевински камен је истраживан на 19 локација. Укупне резерве 

карбонатних стена A+B+C1 или B+C1 категорије су 38 милиона t, а вулканских стена 

само 665.000 м3.  

Шљунак и песак - Шљунак и песак се експлоатишу из бројних лежишта 

глацијалног, глациофлувијалног,глациолимничког, алувијалног и делувијалног 

порекла. Песак и шљунак глацијалног порекла се експлоатишу на више локалитета 

поред путева на карстној површи територија општина Жабљака, Шавника и Плужина. 

Песак и шљунак глациофлувијалног порекла се експлоатишу у поља у карсту: 

Никшићком, Граховском итд.   

Опекарске глине - Највеће резерве опекарских глина се налазе у слатководним 

неогеним седиментима долина река  Ћеотине и Лима. Поред овога познате су појаве и 

лежишта алувијалног порекла (око Колашина, Бијелог Поља). Степен истражености је 

мали. У лежиштима Пљеваљског басена резерве  B+C1 и C1 категорије су више 

десетина милиона t, а перспективне неколико стотина милиона t. Лежишта опекарских 

глина, алувијалног порекла, B+C1 и C1 категорије су око 15 милиона t, а перспективне 

око 5 милиона t.  

Цементни лапорац - Цементни лапорац се налази у угљоносним басенима у 

долинама река Ћеотине и Лима. Најбоље истражени и испитани лапорац је из лежишта 

долине Ћеотине: околина Пљеваља (Потрлица, Калушићи, Рабитље, Грево и 

Радосавац). Резерве А+B+C1категорије  су  срачунате на 93 милиона t, (12 година та 

сировина је експлоатисана за Цементару у Пљевљима која данас не ради). У осталим 
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наведеним лежиштима долине Ћеотине укупно процењене резерве су на 28,3 милиона 

t. (Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

Доломити - Доломита (и кречњачких доломита) у теренима Црне Горе има 

практично у неограниченим количинама.До сада су истраживани у 4 (четири) 

локалитета: Вирпазар, Врањина (обод Скадарског језера), Шуме и Бршно (у околини 

Никшића). Укупно утврђене билансне резерве износе око 88 милиона t. 

Бентонит - Појаве и лежишта бентонита су познати у Бијелом Пољу ,Пивској 

Жупи и долини Буковице (према Жабљаку). Све ове појаве су средњетријасне старости 

настале вулканском активношћу са депоновањем у маринској средини. Утврђене 

резерве бентонита у лежишту Бијело Поље A+B+C1 категорије су 1,7 милиона t руде; а 

у суседном лежишту Бијеле шуме процењене су перспективне резерве на 1,4 милиона t 

руде. (Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

Подземне воде - Подземне воде су минерална сировина. Њих  чине статичке и 

динамичке резерве: слатких,минералних и термалних вода. Статичке резерве ни за 

један део територије Црне Горе до данас нису истраживане са циљем и на ниво 

дефинисања њихових резерви. Динамичке резерве су истраживане и делимично 

дефинисане за поједина изворишта, онолико колико је то било потребно и могуће за 

потребе обезбеђења воде  за пиће потрошача урбаних центара и неке индустријске 

погоне. Све што се може рећи о динамичким резервама (а делом и статичким) на нивоу 

територије Црне Горе је да: 

- Учествују у укупним количинама вода које иду са територије Црне Горе у слив 

Црног и Јадранског мора. Те количине нијесу дефинисане. (Са територије Црне Горе, у 

вишегодишњем низу гледано, отече око 600 m3/s воде);  

- Користе се као воде за пиће потрошача свих општинских центара (њих 21) са 

низом приградских насеља, мањих насељених центара и сеоских насеља;  

- Користе се у индустрији (Пивара „Никшић“) и преко водоводних система 

општинских центара;  

-  Користе у пољопривреди за наводњавање.  

Становништво Црне Горе, 82% се снабдева преко водоводних система 

подземним водама. Само водоводни систем Херцег Новог делом користи површинске 

воде Билећког језера, а водоводни систем Пљеваља користи површинске воде 

Отиловићког језера. Преосталих 18% становништва се снабдева питком водом из 

сопствених водовода, директно са извора. Око 40% сеоског становништва нема 

квалитетно снабдевање питком водом.  
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Карта 4. Просторни распоред минералних сировина на простору Црне Горе 

Извор: Преузето из Просторног плана Црне Горе до 2020. године 
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3.Клима као потенцијал развоја 

 

Климатске прилике у Црној Гори доминантно су под утицајем Јадранског мора 

и  планинског рељефа. Са одстојањем од мора, зависно од надморске висине, клима се 

мења, те се отуда, у овом релативно малом простору, сусрећу различита поднебља: од 

средоземног до алпског. Трајање сунчевог сјаја повећава се са близином обале. 

Падавине су неуједначене, а највише су на деловима приморског планинског ланца 

(просечно око 4500 mm годишње), одакле се смањују и ка обали, и нарочито идући ка 

северу и североистоку. Уз поменуте главне чиниоце, присутни су и бројни утицаји, 

који, у већој или мањој мери, делују на стварање варијетета локалне климе.  

Овакви климатски услови погодни за развој скијашког туризма, купалишног 

туризма, узгоја суптропских култура, маслинарства и виноградарства дуж приморја, 

сточарства, те развој континенталног воћарства (шљива, јабука, крушка, малина и др.) 

у континенталном и планинском дијелу. 

На простору планиске Црне Горе, клима је знатно оштрија него на простору 

јадранске Црне Горе. Високи планински венци, дубоке долине река, крашка поља итд. 

чине да и на простору планинске Црне Горе клима се разликује од места до места и да 

на том простору имамо различите варијатете. Простор планиске Црне Горе је добро 

климатско подручје за развој пољопривреде, и то више сточарства, него ратарства. На 

високим планинама влада права субалпска клима, са хладним и дугим зимама и 

прохладним летима, те су ове високе планине погодне за развој сточарства, пре свега 

говедарства. Такође, нешто нижи делови планинске Црне Горе представљају делове са 

нешто блажом климом од високих планинских венаца, те на њима је могуће гајење 

разноврсних пољопривредних култура. Углавном се гају воће, и то: јабуке, крушке, 

шљиве, малине и сл.  

Клима планинске Црне Горе, осим за развој пољопривреде, погодна је и за 

развој туризма. Оштра, планинска клима, са великим бројем снежних дана,  погодна је 

за развој планиснког туризма на високим планинама. 
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Карта 5. Климатске зоне са изотермама на простору Црне Горе 

Извор: Преузето из Просторног плана Црне Горе до 2020. године 
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4.Хидролошка основа развоја 

 

 Хидрографске, хидролошке и хидрогеолошке карактеристике Црне Горе имају 

великог утицаја на коришћење њеног простора. Ове одлике пружају повољности које 

се манифестују излазом на море; припадношћу територије великим сливовима 

(Јадранском и Црноморском), у које отиче око 600 m3/s; што су то скоро све домаће, 

односно унутрашње воде (транзит износи 170 m3/s, тј. око 28%); рекреативним 

могућностима на водама и њиховом коришћењу за производњу енергије; узгојем риба 

и риболовом; присуством бројних глечерских језера која  оплемењују планински 

пејзаж и контроли већег дела Скадарског језера са знатним залихама слатке воде и 

специфичном фауном и флором.   

 Сливу Јадранског мора са територије Црне Горе припадају:   

− Терени слива Црногорског приморја;  

− Западни и југозападни делови планине Орјена (дају воде Хрватском 

приморју); 

− Западни и северозападни карстни терени општине Никшић (дају воду сливу 

Требишњице);  

− Источне падине планине Чакора (дају воде пећкој Бистрици и даље реци 

Дрим);  

− Терени слива Скадарског језера;  

 Терени сливова река Пиве, Таре, Ћехотине, Лима и Ибра дају воде Црном мору. 

Према томе, највећи део површине планинске Црне Горе, са бројним великим рекама, 

припада Црноморском сливу. На теренима планиснке Црне Горе постоје 33 ледничка 

(глацијална) језера. Високе планине као што су Дурмитор, Бјеласица, Сињајевина итд. 

су биле захваћене локалном планиснком плеистоценом глацијацијом, која је за собом 

оставила управо ова ледничка језера, као велико природне богатство и велику 

туристичку атракцију. У другој половини прошлог века изграђено је 7 вештачких 

језера. 

 Планиснка Црна Гора изграђена углавном од кречњачких терена, те су за њу 

синоним крашки терени са подземним водотоцима. Ипак, планинска Црна Гора је 

богата и великим бројем површинских река, са знатном дужином и површином слива. 

Највеће реке планинске Црне Горе су Пива, Тара, Лим и др. које су у својим горњим 

токовима праве брзе планинске реке, са великим падом и великом количином 

хидроенергије. Та хидроенергија коју поседују је огромна, па на њима постоји 
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одређени број хидроелектрана, где се та енергија акумулира. Најпознатије 

хидроелектране су на Пиви и Лиму. Поред хидроенергије, ове планинске реке су богате 

и животињским светом. Овде живи већи број рибљих врста.  

 Када је реч о водоснабдевању, треба истаћи да је просечна потрошња у Црној 

Гори изузетно велика, два пута већа од потрошње у западној Европи (где се у просеку 

троши око 150 l по становнику на дан). На већу потрошњу воде у Црној Гори (поред 

климатских услова) утиче ненаменско трошење воде (нарочито у домаћинствима, али и 

код других потрошача), као и нереално велики губици у системима за водоснабдевање.  

 Индустрија се водом снабдева углавном из сопствених извора. Више од 

половине вода које се троше у индустрији су  подземне воде. Највећи индустријски 

потрошачи воде су металуршка постројења Железара Никшић и Термоелектрана 

„Пљевља“. Пољопривреда није значајан потрошач воде.   

 Коришћење вода у хидроенергетске сврхе - Хидропотенцијал је најважнији 

енергетски ресурс Црне Горе. Расположиви (теоријски) хидроенергетски потенцијал на 

главним водотоцима је реда величине 9.846 GWh /год. Укупни техничко-расположиви 

хидроенергетски потенцијал који се може реализовати или је већ реализован са ХЕ-

објектима на и ван територије Црне Горе, износи од 5.219 GWh до 6.202 GWh 

коришћењем у природном правцу тока (у зависности од варијанте решења). До сада је 

17% потенцијала искоришћено. Имајући у виду расположиви хидроенергетски 

потенцијал, Црна Гора се високо котира, међутим, у исто време потреба заштите 

животне средине и сеизмички ризик смањују стварно коришћење потенцијала. 

(Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

 Са две изграђене велике хидроелектране (ХЕ „Перућица” и ХЕ „Пива”) на 

рекама Зети и Пиви и седам малих хидроелектрана (ХЕ „Глава Зете”, ХЕ „Слап Зете”, 

на реци Зети, ХЕ „Ријека Мушовића” - Колашин, ХЕ „Шавник”, ХЕ „Лијева Ријека”, 

ХЕ „Подгор” на реци Ораховштица и ХЕ „Ријека Црнојевића” на Ободском врелу), 

реализовано је око 1.665 GWh (просечна производња за период 1976-2004).   

 Коришћење вода за водоснабдевање - Према расположивим подацима, од 

укупног становништва Црне Горе 65-70% становништва се снабдева водом преко 

водоводних система општинских центара и значајнијих локалних центара, док се 

нешто преко 30% становништва у сеоским насељима снабдева путем сопствених 

водовода и индивидуално, коришћењем извора, израдом бунара за захват подземних 

вода или изградњом цистерни за скупљање атмосферских вода.   
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 Водоводни системи градова углавном опслужују и друга градска, приградска и 

сеоска насеља са њиховог подручја. Неки од њих се могу третирати као општински 

водоводни системи, с обзиром на то да обухватају готово 

сва насеља на подручју општине. Градским водоводним системима обухваћено је, 

поред 40 градских, још 174 приградска и сеоска насеља – укупно 214 насеља. 

 Спровођење  мера санитарне заштите изворишта коришћених за снабдевање 

водом становништва, у складу са законским обавезама, у целини посматрано је далеко 

од потребног нивоа. До сада нису извршена законом прописана истраживања и 

одређивања зона заштите за већину водоизворишта која су у коришћењу. Како поред 

овога  није обрађен катастар водних објеката, то у овом тренутку није могуће извршити 

прецизну идентификацију и картирање свих водоизворишта и зона њихове заштите. 

 Коришћење вода за наводњавање - И поред повољних природних услова, 

наводњавање као хидротехничка мера уређења водног режима земљишта примењује се 

само на 2.000 ha. Сви претходно изведени системи за наводњавање никад нису 

стављени у функцију, знатан део њих је деградиран. Због овакве ситуације долази до 

ненаменског трошења воде из водовода, што усложњава проблеме снабдевања 

становништва водом за пиће. 

 Коришћење вода за аквакултуру - Узгој слатководне рибе се врши у око 20 

рибњака и два кавезна система у којима се врши узгој пастрмки. Сада се у Црној Гори 

осећа недостатак за порибљавање више врста, а како се ради о специфичним 

црногорским  врстама - њихова набавка није могућа из других региона.  

 Црна Гора располаже са знатним и разноврсним воденим објектима у којима се 

спроводе ове активности. Укупна дужина речних токова (велике реке и њихове 

притоке) износи око 1.700 km. Планинска језера имају површину око 5,5 km2 и користе 

се само за спортски риболов.  

 Коришћење вода у индустрији - За потребе индустрије и рударства, 

укључујући и термоенергетске објекте који користе воду за хлађење у периоду  

њиховог најинтензивнијег развоја и рада (од 1978 до 1993. године), користило се 

просечно годишње између 60 и 142 милиона m3 воде. Просечно захваћена годишња 

количина воде је била око 97 милиона м3 (око 3,1 m3/s). (Просторни план Црне Горе до 

2020. године) 

 Потрошња воде за потребе индустрије из јавних водовода у анализираном 

периоду кретала се око 5-12 милиона m3/год, просечно око 9,5 милиона m3/год, док се 

највећи дeо обезбеђивао из сопствених извора (укључујући и рециклажу искоришћене 
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воде). Услед економских санкција, односно смањеног обима производње многих 

индустријских грана, укупна количина воде се знатно смањује, тако да већ 1996. 

године, износи око 55 милиона m3/год, од чега 51 милион m3/год, из сопствених извора. 

(Просторни план Црне Горе до 2020. године) 

 Флаширање воде - Изворске воде Црне Горе се веома мало користе за 

флаширање. За сада постоје само два погона за флаширање (Буковица – Шавник и 

Радигојно - Колашин). Издато је још 8 концесија за коришћење и флаширање 

изворских вода. Од минералних вода за сада се једино користе воде изворишта у 

Бијелом Пољу.   

5.Педолошки потенцијали 

 

 У Црној Гори дејством природних фактора климе, геолошке подлоге, рељефа, 

вегетације и човека, образовала су се разноврсна земљишта. Издвајају се следећи 

типови земљишта:  

− Камењар (Litosol) и сирозем (Regosol), површине 38.470 ha, су иницијална 

земљишта на компактним стенама и растрошеном реголиту;   

− Кречњачко-доломитна црница (Kalkomelansol), површине 660.000 ha, је 

најраспрострањеније земљиште у Црној Гори;   

− Рендзина, површине 31.205 ha, слична кречњачкој црници, грађом профила и 

особинама, али се образује на растреситом карбонатном супстрату. Садржи 

више скелета него црница, а обрадиве површине су дубљи варијетети вртача, 

крашких поља и мањих заравни;  

− Хумусно силикатно земљиште (Ranker), незнатне површине (6.825 ha), јер се 

образује на силикатним подлогама изнад 1.500 m надморске висине. 

Одликује се јако киселом реакцијом и високим садржајем хумуса;  

− Смеђе кисело земљиште (Дистрични kambisol), површином од 394.825 ha 

долази на друго место, највише распрострањено у североисточној Црној 

Гори;   

− Смеђе еутрично земљиште (Еутрични kambisol), површине 118.275 ha, 

заузима најниже делове речних долина (старе речне терасе), котлина и 

крашких поља;   

− Смеђе земљиште на кречњаку (Kalko kambisol), површине 35.000 ha, је 

прелазна форма између кречњачке црнице у црвенице;   
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− Црвеница (Terra rossa), површине 84.000 ha, распрострањена на Црногорском 

приморју у басену  Скадарског језера;  

− Делувијална, алувијална и мочварна земљишта, око 43.500 ha, заузимају 

најниже терене, подножја брда и алувијалне равни уз водотоке и на обалама 

Шаског, Плавског и Скадарског језера;  (Просторни план Црне Горе до 2020. 

године) 

6.Флора и фауна као чиниоци развоја 

 

 Богатство и разноврсност флоре и фауне, биодиверзитет, је препознатљива 

карактеристика Црне Горе. У поређењу са осталим европским земљама, црногорски 

биодиверзитет се убраја у највеће (према величини индекса S/А = 0.837, који 

представља однос броја врста васкуларне флоре и величине државне територије, Црна 

Гора се сврстава у најзначајније центре биодиверзитета у Европи).   

 Изражен је ендемизам са доминантним средњоевропским, илирским, алпским и 

средоземним флорним елементима. Приближно 20% укупне флоре припада 

ендемичним и субендемичним биљкама, чија је распрострањеност ограничена само на 

територију Црне Горе и за неке врсте на  територије суседних држава. Због реткости и 

угрожености, заштићено је 415 биљних и 430 животињских врста и цели ред слепих 

мишева. 

 Поред велике разноврсности између врста, заступљен је и екосистемски 

диверзитет, у оквиру кога су идентификована подручја са изузетно великом 

концентрацијом врста, тзв. биоцентри или „вруће тачке“ диверзитета. На подручју 

Црне Горе се смењују готово сви копнени биоми Европе, са великим бројем азоналних 

и интразоналних типова екосистема. Заступљени су различити елементи флоре и 

фауне, од медитеранске, субмедитеранске термофилне вегетације, преко мезофилних, 

ксерофилних или фригорифилних листопадних шума, до четинарских шума евро-

северно-америчког региона са различитим биолошким врстама. Биогеографски 

положај Црне Горе одредио је и присуство великог броја миграторних врста птица чији 

су главни правци миграције од континенталне Европе ка Медитерану и даље ка  

Африци, односно Азији. Међу њима су многе врсте од међународног значаја.  

 Значајан је и биодиверзитет гајених – култивисаних аутохтоних сорти како 

биљних, тако и животињских (агробиодиверзитет), где се, као и код врста које 
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слободно живе у природи, налази велики, али веома  често заборављени, генетички 

потенцијал (генетички диверзитет).   

 Као и остали природни ресурси, значајни потенцијали биодиверзитета се већ 

искоришћавају (риболов, лов, шумарство, сакупљање јестивог и лековитог биља и сл) 

или се у будућности могу користити, али су истовремено установљене и многе забране 

и ограничења којима се с једне стране не дозвољава искоришћавање (заштићене врсте, 

искоришћавање у заштићеним подручјима природе) или се, с друге стране, право 

коришћења ограничава временски, за ограничене количине или на одређена подручја.   
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ЗАКЉУЧАК 

  

На основу свега изнетог, можемо закључити да је планинска Црна Гора веома 

специфична регија на простору Црне Горе, са изузетно сложеним физичко-

географским обележјима, недовољно развијеном привредом, али привредом која има 

велики потенцијал за развој, пре свега због великог богатства у природним ресурсима. 

Регија планинске Црне Горе се налази на раскрсници путева и генерално 

гледано има повољни географски положај. Међутим, високи планински венци и 

неприступачност терена су годинама били фактор изолованости ове регије, а долине 

великих река су биле једине комуникације помоћи којих се становништво ове регије 

донекле повезивало становницима осталих крајева и области. 

Ово је простор са маркантним облицима у рељефу, са високим и моћним 

планинским венцима, дубоким долинама, и интересантним облицима крашког и 

глацијалног рељефа. Крашки облици рељефа су развијени као мало где у свету. 

Холокрас је велики чистоће и моћности и представља синоним за овај део Црне Горе. 

Клима је различита у различитим деловима ове регије и зависи и мења се пре свега 

због правца пружања рељефа и надморске висине. Овај крај је богат водом, како 

површинском, тако и подземном и представљен је великим бројем врела, извора, 

моћних глацијалних језера и површинским рекама. Педолошки покривач је изузетно 

сложен и представљен великим бројем типова и подтипова. Биљни и животињски свет 

су представљени великим бројем ендемских и реликтних врста. 

Високи планинци венци, оштра планинска клима неповољно утичу на живот 

становника ове регије, па је једна од карактеристика овог дела Црне Горе и изузетно 

слаба насељеност. Једино су гушће насељене долине већих река и плодна крашка поља, 

док су високи планински венци изузетно слабо насељени. 

Привреда је недовољно развијена, иако има добрих основа за развој. Доминира 

пољопривреда, шумарство и рударство, а у новије време се развија и туризам. 

Планинска Црна Гора је изузетно богата природним ресурсима и они 

представљају базу развоја привреде у будућности. Минералне сировине су разноврсне 

и имају велике резерве и пространство, док су воде један од најзначајнјих ресурса који 

се може користити пре свега за добијање електричне енергије, али и у друге сврхе, као 

што су водоснабдевање, наводњавање и слично. Шуме су некада заузимале огромно 

пространство на простору читаве територије Црне Горе. Данас су доста искрчене, 
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међутим, слабе комуникације су ипак сачувале шуме од искрчења, па шуме могу и 

данас предствљати добру основу за развој привреде. Туризам се развија у новије време, 

међутим, стиче се утисак да још увек није довољно развијен и да има добру основу да у 

скоријој будућности буде један од главних фактора развоја привреда на простору 

планинске Црне Горе.   
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