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УВОД 

 

Макрорегију Медитеран према географској подели чине две веће регије, Западни и 

Источни Медитеран и више мањих регија. Граница између западног и источног дела 

Медитерана креће од Калабрије, преко Сицилије, Сицилијанског пролаза до рта Бон у 

Тунису. Медитеран се у туристичком погледу дели на три веће регије: Европски 

Медитеран, Азијски Медитеран и Афрички Медитеран. 

У оквиру ових регија издвајају се неколико мањих целина. У Европском 

Медитерану то су Западни и Источни Медитеран, у Азијском Медитерану су Малоазијско-

Кипарски Медитеран и Блискоисточни Медитеран, а у Афричком Медитерану издвајају се 

Западна регија Северне Африке и Источна регија Северне Африке. У даљем тексту биће 

обрађиван простор Западног Медитерана, односно утицај климе на развој туризма 

медитеранског дела Пиринејског полуострва, који представља тему рада.  

Пиринејско или Иберијско полуострво највеће је од три велика полуострва јужне 

Европе. Њега деле три државе: Шпанија, Португалија и Андора. Највећи део полуострва 

заузима Краљевина Шпанија, мањи део Република Португал на западу и кнежевина 

Андора, смештена на Пиринејима између Француске и Шпаније. Назив Пиринејско 

полуострво проистиче из назива планинског система.  

У раду је представљена анализа климатских фактора и климатских елемената, на 

основу којих се може утврдити предност климе одређеног простора за одговарајуће врсте 

туризма, у овом случају источног дела Пиринејског полуострва. Источни приобални део 

Пиринејског полуострва има медитеранску климу, или климу маслине, са топлим летима и 

благим, периодично кишовитим зимама.  

Циљ рада је приказати како то клима утиче на развој туризма одређеног подручја. 

Поред утицаја климе на развој туризма, приказан је положај источног дела Пиринејског 

полуострва, његове физичко-географске карактеристике, као и туристичке регије дате 
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области са туристичким вредностима, видовима туризма и туристичким прометом на 

самом крају рада.  
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Пиринејско полуострво се налази на крајњем југозападу Европе и припада 

туристичко-географској регији Западни Медитеран. Од остатка Европе је одвојено 

планинским ланцем Пиринеја, по којем је и добило име. Простире се узмеђу ртова Пунта 

де Тарифа на југу и Пунта де Естака де Барес на северу, и између ртова Кабо де Рока на 

западу и Кап де Креус на истоку. На северу и западу је окружено Атлантским океаном, а 

на југу и истоку Средоземним морем. Уски Гибралтарски мореуз на југу одваја полуострво 

од обале Африке. По географском положају представља мост између Европе и Африке.  

Површина Пиринејског полуострва је око 582.000 km², што га чини другим по 

величини полуострвом у Европи. Дужина обале је 3.313 km, од чега је 1.660 km средоземна 

обала, а 1.653 km атлантска обала. 

Источни део Пиринејског полуострва карактеристичан је по регијама које су 

туристички веома атрактивне. Истичу се Коста Брава са Коста Дорадом у северном делу 

Средоземног приморја, Коста Бланка, нешто јужније на истом приморју, Коста дел Сол, 

северно и североисточно од Гибралтара и Коста де ла Луз и Андалузија (Давидовић, Р. 

1999). 
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Слика бр. 1 –  Карта Западног Медитерана са означеном источном обалом Пиринејског полуострва 

Извор: http://www.dgt.uns.ac.rs/download/trg05.pdf 

 

1.1. Собраћајни положај 

 

Саобраћајни положај Пиринејског полуострва је веома добар. Његов положај 

упућује на везу са суседним континентом, Африком. Раздваја их Гибралтарски мореуз, 

широк 14 km, који не представља већу препреку кретања народа у оба правца. 

Највеће железничко чвориште на Пиринејском полуострву је Мадрид, од кога иду 

најважније линије у Шпанији ка већим обласним седиштима и иностранству. Мадрид и 

Барселона имају једне од најгушћих метро система на свету.  

Друмски саобраћај је такође развијен. Сви главни путеви се углавном поклапају са 

Европским саобраћајним коридорима. 

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/trg05.pdf
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Источна обала  Пиринејског полуострва излази на Средоземно море. Гибралтарски 

мореуз који се налази на југу полуострва, један је од најважнијих мореуза на свету, тако да 

велики број лука сведоче о развијеном воденом саобраћају. Најзначајније луке на 

Средоземном мору су Барселона, Валенсија, Аликанте, Картагена, Малага и Палма де 

Мајорка.  

 Ваздушни саобраћај има велики значај на Пиринејском полуострву. Шпанија, 

највећа земља Пиринејског полуострва је уједно и једна од најпосећених земаља на свету, 

тако да је ваздушни саобраћај од великог значаја за развој туризма. Главну везу између 

Европе и Латинске Америке представља ваздухопловно чвориште, мадридски аеродром 

„Barahas“, који је уједно један од највећих светских аеродрома. Други по значају одмах иза 

мадридског аеродрома је аеродром „EL Prat“ у Барселони.  

 

 

Слика бр. 2 –  Мрежа ауто-путева на источној обали Пиринејског полуострва 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/_de_autopistas_y_autov%C3%ADas.png 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/_de_autopistas_y_autov%C3%ADas.png
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1.2. Туристички положај 

 

Туристички положај Пиринејског полуострва је такође повољан. Када је у питању 

туристичко-географски положај источног дела полуострва, данас је знатно повољнији него 

што је био у прериоду развоја туризма током XX века, када су Пиринеји представљали 

физичку баријеру за изградњу саобраћајница. Из тог разлога је и динамика кретања 

туриста била лимитирана.  

Медитеранско приморје Пиринејског полуострва данас је повезано друмским 

путним правцем Е15 од Алгесираса на југу до Барселоне на северу, дужине 1330 km. Даљи 

правац друмског саобраћаја иде преко источних Пиринеја и француске медитеранске обале 

са регијама туристичке тражње у Западној и Средњој Европи. Овај правац је познат као 

западни туристички правац ( https://en.wikipedia.org/wiki/European_route_E15). 

 

Слика бр. 3 – Друмски путни правац Е15 - Западни туристички правац 

Извор: https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_AP-7_(Espagne)#/media/File:Autopistaesp_ap7.png 

Због периферног положаја у односу на најважније европске емитивне центре 

медитерански део Пиринејског полуострва представља пре свега авио дестинацију, јер 

већина иностраних туриста у овом делу полуострва долази авионом. Моторизовани 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_route_E15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_AP-7_(Espagne)#/media/File:Autopistaesp_ap7.png
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туристи су највећим делом туристи из суседне Француске, док је проценат страних туриста 

који долазе поморским превозом или железницом од маргиналног значаја.  

 

Слика бр. 4 –  Најважнији аеродроми источне обале Пиринејског полуострва 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki//File:Airports-spain.jpg 

 

 

 

 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/File:Airports-spain.jpg
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

2.1. Рељеф 

 

Рељеф је елементарна компонента природне средине и представља комплекс облика 

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

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

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

Значајан морфолошки облик у рељефу Пиринејског полуострва чине Иберијске 

планине које се налазе у североисточном делу и које полуострво деле на два дела: 

1. Североисточни – мањи део, који се налази између Иберијских планина и 

Пиринеја. У овом североисточном делу налази се широка низија у сливу реке Ебра, која је 

нагнута од северозапада ка југу. 

2. Југозападни – већи део, који је нагнут претежно према Атлантском океану. У 

овом делу, главни облици рељефа су широке низије и пространи планински венци. 

У рељефном погледу Иберијске или Пиринејске планине се деле на: 

- Западне; 

- Централне; 

- Источне.  

Западни Пиринеји се пружају од обала Атлантика до превоја Сомпорт. Највиши врх 

је Ани (2.504 m). У њима се јавља крашки рељеф, док се испод врха Ани на 1.717 m 

апсолутне висине налази улаз у јамски систем Пјер Сен-Мартен, који је до сада најдубља 

испитана јама у свету. Поред крашког рељефа, изразит је и флувиоглацијални рељеф у 

облику тераса. 
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На југу Пиринејског полуострва, поред Гибралтара и Средоземног мора, налазе се 

Бетијски Кордиљери и Сиера Невада. Од овог планинског система североисточно, налази 

се широка и дугачка низија поред реке Гвадалкивир. Ову низију поред реке Гвадалкивир у 

правцу северозапада затвара планински венац Сиера Морена, даље у правцу северозапада 

је низија у долини реке Гвадијане. У правцу севера, ову низију затвара нижи планински 

венац, од чијих подгорина се пружа низија у долини реке Тахо. Северно од низије Тахо 

протеже се ниско планинско горје, које даље у правцу севера прелази у Кантабријске 

планине, и нижу Галицију на крањем северозападу. 

Централн Пиринеји се простиру од превоја Сомпорт до превоја Перс, на дужини од 

220 km. Овде се налазе највиши врхови Пиринеја, Пико се Ането (3.404 m), Посет (3.367 

m),, Мон Пердиј (3.352 m) и др. На овим Пиринејима се налазе циркна језера, јер су током 

плеистоцена ови највиши делови планине били прекривени ледницима.  

Источни Пиринеји се налазе између превоја Перс и низија Русијон и Ампурден, 

испред полуострва Креус на Средоземљу. Овде се истиче масив Корбиер који допире 

скоро до обале, где делимично раздваја низије Русијон и Лангедок. На овим Пиринејима је 

распрострањен вулкански рељеф ко Олота са 43 ниске вулканске купе, као и са очуваним 

кратерима. 



Утицај климе на развој туризма медитеранског дела Пиринејског полуострва 

 

 10 

 

Слика бр. 5 – Физичко-географска карта Пиринејског полуострва  

Извор: http://www.dgt.uns.ac.rs/download/regeo_e15p.pdf 

 

2.1.1. Геолошки састав 

 

Геолошки, Средоземље је комплексно подручје конвергенције. Дуго је око 4000 km 

и састоји се из три дела: 

1. Балеарски басен; 

2. Тиренско-Егејско подручје; 

3. Источни Медитеран. 

Балеарски, Тиренски и Егејски басени су млађи, формирани од олигоцена до данас, 

док је Источни Медитеран остатак раномезозојског океана и јужног континентског руба ( 

http://geol.pmf.hr/~mjuracic/predavanja/Geol%20mora%2013%20Med%20Jadran.pdf). 

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/regeo_e15p.pdf
http://geol.pmf.hr/~mjuracic/predavanja/Geol%20mora%2013%20Med%20Jadran.pdf
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Слика бр. 6 – Средоземно море 

Извор: http://geol.pmf.hr/~mjuracic/predavanja/Geol%20mora%2013%20Med%20Jadran.pdf 

 

2.1.2. Тектоника 

 

Данашње морфоструктуре Средоземља, најуже су повезане са врло интезивним 

плиоценским и плеистоценским тектонским издизањем и спуштањем рељефа. Издизање 

великих блокова крајем плиоцена у вези је са саставом раседа који су одредили основну 

расподелу копна и структуру макрорељефа. Сматра се да је рецентни рељеф Средоземља 

више последица плиоценско-плеистоценске тектонике, него алпског борања.  

Утицај тектонике условило је нагло и стрмо издизање планинских ланаца 

непосредно уз обалу, као што су Бетијски Кордиљери, источни Пиринеји, Приморске 

Алпе, Динариди итд. Такође утицај се наставио на рељеф подморја Средоземља, где се 

тектонски ров у Тиренском мору спустио у плиоцену око 500 m, а у плеиостоцену 400 m 

(http://www.unizd.hr/Portals/6/nastavnici/Sanja%20Lozic/Sredozemlje%204.pdf). 

 

 

 

 

http://geol.pmf.hr/~mjuracic/predavanja/Geol%20mora%2013%20Med%20Jadran.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/6/nastavnici/Sanja%20Lozic/Sredozemlje%204.pdf
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Слика бр. 7 – Сателитски слика Пиринејског полуострва  

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/File:Iberian_peninsula.jpg 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE#/media/File:Iberian_peninsula.jpg
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2.1.3. Mорфологија 

 

Обала Пиринејског полуострва је стрма и слабо разуђена. Источне и јужне обале 

које запљускује Средоземно море су равне и песковите. 

Пиринејско полуострво је сложена морфоструктурна регија. У састав ове 

морфоструктурне регије улазе три геолошко – геоморфолошке целине: 

1. Мезета; 

2. Пиринеји; 

3. Андалузијске планине. 

Мезета је пространа висораван, која представља централни део Иберијске масе. 

Грађена је од прекрамбијских и палеозојских метаморфних стена. Прво њихово набирање 

било је за време херцинске орогенезе. У источним деловима, преко Мезете наталожени су 

терцијарни кречњаци. Ова висораван је благо нагнута према југозападу, у ком правцу, 

изузев Ебра, теку све реке. Висораван је на северу и североистоку окружена 

Кантабријским планинама и Иберијским планинама, а на југу Сијера Мореном. 

Кастилијанске планине деле Мезету на два дела, Старокастилијанска висораван (800 m) на 

северу, и Новокастилијанска висораван  (600 m) на југу (Давидовић, Р. 1999). 

Пиринеји се налазе на граници Шпаније и Француске, а на њима се налази држава 

Андора. Протежу се на дужини од 435 km од Атлантика (Бискајског залива) до Средоземог 

мора (Лионског залива). Ширна је од 50 – 300 km, од долине Ебра (Шпанија) до Аквитана 

(Француска). Захватају површину од око 55.000 km
2
. У структурном погледу Пиринеји се 

састоје од централне и спољне зоне. Централна зона је изграђена од прекамбријских и 

палеозојских метаморфита, са гранитским батолитима, док је спољна зона изграђена од 

мезозојских и терцијарних седимената. Набирање Пиринеја је било крајем еоцена, за време 

пиринејске фазе, алпске орогенезе (Давидовић, Р. 1999). 

Андалузијске планине представљају планински венац дуг 630 km и широк 200 km. 

Налази се у јужном делу полуострва, где на планини Сијера Невади се налази највиши врх 
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Шпаније, Муласен (3.481 m). Припадају младим веначним планинама, набраним за време 

алпске орогенезе. Најпознатија низија је Ла Вега уз реку Хенил. Планине су изграђене 

претежно од кречњака и на њима је изражен крашки рељеф (Давидовић, Р. 1999). 

На Пиринејском полуострву, низије се углавном налазе поред речних токова који 

теку из унутрашњости ка обалама, и све се спајају са приобалним низијама. Код њих 

издвајамо засебне целине: 

- у сливу Ебра пружа се Каталонија; 

- уз обалу у правцу југа је Валенсија која се спаја са Мурсијом; 

- према Гибралтару је Гранада; 

- поред Гвадалкивира је Андалузија. 

 

2.2. Хидролошке карактеристике 

 

Хидролошку мрежу Пиринејског полуострва чине реке: Гвадалкивир, Гвадијана, 

Тахо, Дуеро, које припадају сливу Атлантског океана и Ебро која је притока Средоземног 

мора.  

Гвадалкивир се налази на југу полуострва, која се улива у Атлантик. Дуга је 657 km 

и протиче кроз најплоднију област Шпаније. Воде ове реке се користе у енергетске сврхе и 

за наводњавање.  

Река Ебро извире у Кантабријским планинама, а улива се у Средоземно море. Дуга 

је свега 32 km. У кречњачким теренима реке су најчешће формирале кањоне или клисуре, 

стрме одсеке, ту су и водопади и брзаци, погодни за производњу електричне енергије.Река 

Ебро богата је унетим али и домаћим врстама риба – сомом, смуђем, шараном и басом, 

што је услов развијеног риболовног туризма на овој реци. Низводно од реке налази се 

језеро Фликс, које је такође богато рибом. Од река, велики туристички значај има Турија, 

дуга 280 km, на чијем ушћу у Средоземно море се налази град Валенсија.  
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Слика бр. 8 – Реке Пиринејског полуострва  

Извор: http://www.wikiwand.com/bs/Pirenejsko_poluostrvo 

 

Слика бр. 9 – Река Ебро 

Извор: https://www.google.com/search?biw=1536&bG7kT1N06UM: 

 

http://www.wikiwand.com/bs/Pirenejsko_poluostrvo
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=710&tbm=isch&sa=1&ei=CTXDW56NMIqurgSEsoKQAw&q=reka+ebro&oq=reka+ebro&gs_l=img.3..0j0i24k1l2.21664.22902.0.23088.9.9.0.0.0.0.117.886.6j3.9.0....0...1c.1.64.img..0.9.883...0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i10i24k1.0.x9IqEVl1r9o#imgdii=jT_xdYgSHuTrvM:&imgrc=T4cZG7kT1N06UM
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2.3. Флора и фауна 

 

Флора и фауна Медитерана је веома карактеристична. Поред тога што Медитеран 

поседује разноврсни биљни покривач, положај и састав земљишта, то је омогућило да се на 

Медитеранском подручју гаје, и расту различите биљне врсте. Осим ливада, њива, 

винограда и воћњака, појас Медитерана окружују листопадне и четинарске шуме, шикаре 

и макије. Најраспрострањеније листопадно дрвеће је храст црника, храст медунац, палма, 

граб, магнолија, смоква, кестен, нар итд. Планински појас обилује, шумама у којима расту 

буква, јела, смрча, црни бор, храст, цер, итд. Мањи део Источне обале Пиринејског 

полуострва има аридну климу. Код овог климата, због недостатка падавина не постоји 

могућност развоја бујне бвегетације.  

У унутрашњости Пиринејског полуострва основу природног пејзажа чине 

ксерофитне заједнице. Шикару, која је углавном тешко проходна, сачињавају грмови 

јасена, рузмарина, ловора и дивље маслине, док на лошем земљишту расте трава. У тим 

условима највише успевају лековите биљке, попут лаванде, мајчине душице и кадуља.  

Томилари су зимзелени миришљави длакави полужбунови од којих су најпознатији: 

мајчина душица, рузмарин, лаванда, смиље и велики пелин. То је шпански назив за групу 

биљака сличних каралтеристика. Осим у Медитеранском делу Пиринејског полуострва 

томилари су распрострањени дуж целог Медитерана (Драговић, Р. 2017). 
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Слика бр. 10 – Карта вегетације  

Извор: https://www.google.com/search?biw=.l5uJDTqOdfM#imgrc=uKOsGLl8IjuO_M: 

Средоземну обалу карактерише разноликост, која је углавном производ људског 

рада. Ради се о култивисаним биљним врстама попут агрума, винове лозе, маслине, 

поврћа, палме и др. Овде се могу наћи велике плантаже маслине, које имају велики 

привредни и туристички значај. 

 

Слика бр. 11 – Плантажа маслина 

Извор: https://www.google.com/search 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=-DbCW-jECsmosAHt_aTACQ&q=spanija+vegetacija&oq=spanija+vegetacija&gs_l=img.3...43100.52214.0.52313.27.23.4.0.0.0.132.2387.9j14.23.0....0...1c.1.64.img..0.19.1632...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i67k1j0i8i30k1.0.l5uJDTqOdfM#imgrc=uKOsGLl8IjuO_M
https://www.google.com/search
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На Пиринејском полуострву у средоземним климатско-вегетацијским условима 

живи медитеранска фауна, коју карактерише велики број гмизаваца, инсеката и птица, док 

су се крупније животиње одржале углавном у планинским пределима. 

 

Слика бр. 12 – Гмизавац 

Извор: https://www.google.com/search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search
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3. КЛИМА 

 

Клима је вишегодишњи режим времена на одређеној територији Земље, односно 

законита наизменичност метеоролошких процеса који су под јаким утицајем физичко-

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

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

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

климатолошких научних дисциплина, за нас је од посебног интереса туристичка 

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

(Станковић, С. 2008). 

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

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

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

клима, као и климатски елементи и фактори и њихов утицај на развој туризма 

медитеранског дела Пиринејског полуострва. Анализом климатских фактора и климатских 

елемената, може се утврдити вредност климе одређеног простора за одговарајуће врсте 

туризма. 

Према приморском делу Медитерана гравитира само мањи, источни део 

полуострва. Источни део полуострва се простире приближно меридијански, осим регије 

Коста дел Сол, која се простире упореднички. С обзиром да се пружа између 36°N и 42°N 

(суптропски појас) источни приобални део Пиринејског полуострва има медитеранску 

климу, или климу маслине, са топлим летима и благим, периодично кишовитим зимама. 

Приморски појас Коста Бланке климатски се разликује од осталих Медитеранских делова 

регије. Медитеранску климу Коста Бланке током зиме модификују хладан континентални 

ваздух који се спушта са Мезете долином Сегуре и продори планинског ваздуха са 

северних обронака Бетијских планина који се спушта до приморја долином реке 

Гвадалентин. Утицаји континенталне климе у приморју Коста Бланке су веома изражени, 

па је овај део медитеранског приморја веома сушан (Драговић, Р. 2017). 
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Слика бр. 13 – Детаљнији приказ утицаја Медитеранске климе на Пиринејско полуоство 

Извор: https://www.google.com/search?tbm=isch&q=% 

 

3.1. Климатски фактори 

 

У најважније климатске факторе убрајају се Земљина ротација и револуција, 

географска ширина, географска дужина, атмосферска циркулација, надморска висина, 

распоред вода и копна, рељеф, морске струје, врста подлоге, биљни покривач, итд.  

Земљина ротација има велики утицајна општу циркулацију ваздушних маса изнад 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=%25
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неједнакости у расподели ваздушног притиска. Такође, ротација помаже и у одржавању 

јачих климатских контраста (Милосављевић, М. 1990). 

Географска ширина представља најважнији климатски фактор. Његов утицај се 

испољава преко промене биланса зрачења и угловног момента са географском ширином. 

Са географском ширином се смањује износ топлоте коју Земља прими од Сунца. Ово 

смањење није исто у свим сезонама па се са географском ширином мењају и амплитуде 

неких климатских елемената. Утицај географске ширине се највише испољава на годишње 

колебање температуре и падавина. Географска дужина нема велики утицај на климу, ради 

се о њеном посредном утицају на удаљеност од мора у зоналном смислу. Она тако 

одређује степен континенталности, односно маритимности места, углавном у умереним 

ширинама на континентима. За утврђивање те границе која дели области са 

преовлађујућим утицајем маритимне од преовлађујућег утицаја континенталне климе, 

користе се два критеријума: режим падавина и режим температуре (Дуцић, В, Анђелковић, 

Г. 2004).  

Источни приобални део Пиринејског полуострва се пружа између 36°N и 42°N 

(суптропски појас), тако да овај део има медитеранскиу климу или климу маслина., са 

топлим летима и благим, периодично кишовитим зимама (Драговић, Р. 2017). 

Утицај копна и мора на климу је велики. Море се под утицајем инсолације мање 

загрева него копно на истој географској ширини, а исто тако се и приликом радијације 

спорије и слабије хлади него копно. Разлог томе је што се вода другачије загрева од копна. 

Истовремено са температуром подлоге мења се и температура ваздуха изнад подлоге, и то: 

ваздух изнад копна у поподневним часовима у току лета имати много вишу температуру 

него ваздух изнад водене површине; а ваздух изнад копна ноћу и зими много брже и много 

јаче се расхлади него ваздух изнад водене површине. Из овога се добијају два главна типа 

климе у односу на температуру: континентални тип, који влада на континентима и 

маритимни тип који влада на мору и океанима. Као прелазни тип климе издваја се 

приморска или литорална клима (Милосављевић, М. 1990).  
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Утицај копна и мора на климу Пиринејског полуострва је велики. Нарочито из 

разлога што се туристичке регије Медитеранског дела Пиринејског полуострва налазе у 

приобаљу. 

Пиринејско полуострво има неуједначен рељеф. Планине се углавном издижу у 

рубним деловима полуострва и представљају значајну препреку ширења климатских 

утицаја из околних простора. Из тог разлога, Мезета има знатно другачије поднебље, од 

оног које би одговарало географској ширини тог простора.  

 

Слика бр. 14 – Рељеф Пиринејског полуострва 

Извор: https://www.google.com/search?tbm=isch&q=% 

Рељеф је веома важа климатски фактор, јер се са променом висине, облика и 

орјентације појединих елемената рељефа мењају сви климатски елементи. Под утицајем 

рељефа се чак образују и посебне варијанте климе: низијска и планинска клима итд. 

Рељеф има значајан утицај на климу Пиринејског полуострва. Низије и котлине не 

представљају велику сметњу продору западних ветрова према истоку, већ највећим делом 

високе планине које се уздижу на ободу полуострва (Кантабријски Кордиљери, Пиринеји, 

Иберијске планине, Бетијски Кордиљери...) заустављају влажне ваздушне масе и утичу на 

режим падавина. Оваква конфигурација терена знатно утиче на формирање климатских 

елемената. Подручје уз Средоземну обалу има суву и топлу медитеранску климу са дугом 

инсолацијом. Са тим у вези је и развој медитеранског туризма сведен на уски приобални 

појас. 

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=%25
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Општа циркулација атмосфере је такође значајан климатски фактор, јер су време и 

клима неког места или територије одраз на првом месту циркулације атмосфере на том 

простору. Распоред активних центара, трајање њихове доминације изнад одређених 

територија, али и честина и интензитет поремећаја (циклони, фронтови и др.) директно 

утичу на све климатске елементе, а ми их осећамо као жегу, пљускове, непогоде итд. 

(Дуцић, В., Анђелковић, Г. 2004). 

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

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

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

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

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

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

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

Морске струје такође утичу на климу Пиринејског полуострва. Значајна је топла 

Голфска струја. Она долази из Мексичког залива, прелази преко Атлантског океана, поред 

западне обале Пиринејског полуострва и наставља ка северозападној Европи. Због њеног 

утицаја, клима у Европи је много блажа. То условљава више температуре ваздуха, а у вези 

са тим и развој купалишног туризма у летњим месецима. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Salinitet
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Слика бр. 15 – Голфска струја  

Извор: http://geografijagimnazijakgsasa.blogspot.com/2017/01/blog-post_12.htmlж 

Надморска висина доводи и до вертикалне климатске зоналности, где Планински 

систем Пиринеја штити унутрашњост од хладног континенталног ваздуха са севера. Из тог 

разлога су у југоисточним областима полуострва температуре доста високе. 

 

3.2. Климатски елементи 

 

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

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

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

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

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

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

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

http://geografijagimnazijakgsasa.blogspot.com/2017/01/blog-post_12.htmlж
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путовању и у време боравка у месту туристичког опредељења, без обзира на летњу или 

зимску туристичку сезону (Станковић, С. 2008). 

У раду су детаљно обрађени најважнији климатски елементи: Сунчево зражење, 

температура ваздуха, ваздушни притисак, ветар, влажност ваздуха и испаравање, 

облачност и падавине. 

 

3.2.1. Сунчева радијација и инсолација 

 

Сунчева радијација се испољава ултраљубичастим, видљивим и инфрацрвенм 

зрацима. Расподела Сунчеве радијације на Земљиној површини зависи пре свега од 

сферног облика Земље. Сферни облик Земље је разлог због чега Сунчеви зраци не могу 

падати подједнако на сваки део Земље. Што је угао падања Сунчевих зрака мањи, 

загревање је слабије. За дату регију угао упадних Сунчевих зрака је већи, тако да ова 

туристичка регија има велики број сунчаних сати, што погодује развоју купалишног 

туризма на приморју.  

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

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

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

чистоће ваздуха (Станковић, С. 2008). 

У Европи највеће трајање сунчевог сијања имају медитеранска приморја, преко 350 

часова током јула месеца. Средином зиме, у јануару, у Европи, највеће трајање сунчевог 

сијања имају Шпанија, Италија, црногорско и хрватско приморје и јужни део Грчке. Оно 

се креће од 100 до 150 часова. Када је у питању Шпанија, мисли се на њено приморје, 

односно источну и јужну обалу Пиринејског полуострва (Станковић, С. 2008). 

Годишња инсолација у Барселони износи 2437 часова. Упоређујући је са 

Аликантеом који се налаи у туристичкој регији Коста Бланка, мања је за 516 часова 

годишње. У читавом приморју туристичке регије Коста дел Сол инсолација је дуга, тако да 

у децембру , као најоблачнијем месецу, сунце сија дневно по 5,5 сати (Драговић, Р. 2017). 
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3.2.2. Температура ваздуха 

 

Температура ваздуха је значајан климатски елемент, и основа је дефинисања 

климатских појасева на Земљи. На источном приморју Пиринејског полуострва израажена 

су два годишња доба, односно два периода: кишно и сушно. Средња температура ваздуха 

је између 24°C и 28°C. Ова страна полуострва је топлија од западне, због струјања 

ваздушних маса које западним обалама доносе нешто више освежења. Температуре 

ваздуха током зимских месеци нису изразито ниске. Готово сва места имају средњу 

јануарску температуру изнад 0°C. Климатска испитивања су показала да скоро сва 

купалишна места на источној обали Пиринејског полуострва имају барем током 4 месеца 

температуре ваздуха преко 18°C, што значи да купалишна сезона може трајати најмање 4 

месеца (Милосављевић, М. 1963). 

Табела бр. 1– Средње месечне, максималне и минималне температуре ваздуха и количина падавина 

у Барселони у периоду од јануара до децембра 2006. године 

 
Извор: https://sr.wikipedia.org/sr 

 У табели бр. 1 приказане су вредности просечних температура са максималним и 

минималним вредностима температуре ваздуха у Барселони по месецима. Најтоплији 

месеци су јул и август са средњом максималном температуром од 27°C, а најхладнији 

јануар са средњом минималном температуром од 4°C. У центру града се под утицајем 

људског фактора формирала микроклима, тако да су унутар центра лети велике врућине, а 

зими је топлије него у осталим деловима града.  

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Табела бр. 2 – Клима Валенсије 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr 

 У овој табели приказан је средњи максимум, средњи минимум у Валенсији по 

месецима. Најтоплији месеци су као и код Барселоне, јул и август са средњом 

максималном температуром од 27 и 29°C, а најхладнији јануарса средњом минималном 

температуром од 7°C.  

Упоређујући средњи максимум и средњи минимум по месецима у Барселони (Коста 

Брава) и Валенсији (Коста дел Азахар), може се закључити да Валенсија у летњим 

месецима има веће просечне температуре ваздуха (29°C). Без обзира на минималне 

температурне разлике, и једна и друга туристичка регија су доста посећене. У даљем 

тексту, у делу о падавинама, поред падавина приказан је годишњи ток температуре Малаге 

и Кордобе.  

 

3.2.3. Ваздушни притисак и ветар 

 

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

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

распореда зависи правац и брзина ветра (Дуцић, В., Анђелковић, Г. 2004) 

Са аспекта туризма, промене ваздушног притиска су веома значајне. Најизразитије 

су при пролазу ваздушних фронтова изнад одређене територије, када су промене притиска 

нагле и велике.  

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Ветар представља хоризонтално кретање ваздуха у атмосфери изазвано разликама у 

ваздушном притиску. Туристичка вредност ветра огледа се у снижавању температуре 

ваздуха у приобаљу мора, у овом случају Средоземног мора. Освежавајући значај има 

ветар са копна, нарочито са приморских планина источне обале Пиринејског полуострва. 

Он се ноћу спушта ка мору, доносећи пријатну свежину летњим ноћима. Ветар изазива 

ниске таласе, тиме условљава природну таласотерапију, тако да се купање у слабо 

заталасаним површинама сматра посебно корисном. Такође ови ветрови доносе свеж 

ваздух са планина, чисте атмосферу изнад градова и туристичких центара (Станковић, С. 

2008). 

 

3.2.4. Облачност и падавине 
 

 Величина видљивог дела неба покривена облацима, назива се облачност. 

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

1999). 

За туризам су генерално значајне регије мале облачности, пространих видика и плавентила 

небеског свода. По томе се истиче приобаље Средоземног мора, нарочито у летњој 

половини године. Тада су само 2 десетине неба покривене облацима, па је и сама естетска 

вредност пејзажа велика.  

 Поред облачности, велики значај имају и падавине које су са њом у тесној вези. То 

је климатски елемент који је од непроцењивог значаја за живот на Земљи, нарочито за 

развој туризма. Падавине су основа постанка и одржавања хидрографских објеката, 

вегетације и природног пречишћавања ваздуха (Милосављевић, М. 1983). 

Количину падавина на источној обали Пиринејског полуострва одликује изразит 

сезонски распоред. Највише падавина има у зимском делу године, а веома мало у топлом. 

Излучи се од 300 до 700 mm падавина. Зимски део године такође погодује развоју туризма, 

јер кишни период траје веома кратко у овом делу полуострва. 
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У табели број 1, поред  средње месечне, максималне и минималне температуре 

Барселоне, приказана је и количина падавина. Она  је најмања у летњим месецима, а 

највећа у септембру и октобру. У центру града се под утицајем људског фактора 

формирала микроклима, тако да су унутар центра лети велике врућине, а зими је топлије 

него у осталим деловима града. 

На графикону бр. 1 приказан је годишњи ток температуре и падавинa Малаге. 

Најмања количина падавина је у летњим месецима, а највећа у зимским месецима, 

нарочито новембра месеца (96 mm). 

Када је у питању количина падавина у Барселони, на графикону бр. 1 може се 

видети да је најмања у летњим месецима, а највећа у септембру и октобру. Слична 

ситуација је и у Валенсији, овде је лети исти најмања, а у септембру, октобру и новембру 

највећа. 

Графикон бр. 1 – Годишњи ток температуре и падавина, Малага 

 

Извор: 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Malaga#/media/File:Clima_M%C3%A1laga_(Espa%C3%B1a).PNG 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Malaga#/media/File:Clima_M%C3%A1laga_(Espa%C3%B1a).PNG
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Графикон бр. 2 –  Годишњи ток температуре и падавина, Кордоба 

 

Извор:https://sh.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(%C5%A0panjolska)#/media/File:Clima_

C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a).PNG 

На графикону је приказан годишњи ток температуре и падавинa Кордобе. Најмања 

количина падавина је у летњим месецима, а највећа у зимским месецима, нарочито 

децембра месеца (89 mm). Упоређујући са Малагом која је приморски туристички центар, 

нема великих одступања када је у питању температура ваздуха и количина падавина. 

 

3.3. Биоклиматске карактеристике 

 

 У претходном делу истакнут је утицај појединих климатских елемената на човеков 

организам. Климатски елементи се не појављују изловано, већ делују комплексно, неки 

позитивно, други неповољно на здравље организма.  

https://sh.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(%C5%A0panjolska)#/media/File:Clima_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a).PNG
https://sh.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(%C5%A0panjolska)#/media/File:Clima_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a).PNG
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 Када је у питању приморска клима Медитеранског дела Пиринејског полуострва, 

она обухвата елементе две врсте: 

- подражујуће (стимулативне); 

- умирујуће (седативне). 

 Подражујући елементи су: 

- ветар – који делује „масажом“ и хлађењем коже;  

- светлост – која снажно подстиче физиолошке процесе; 

- јонизација ваздуха – која повољно утиче на осмотичке размене; 

- кретање валова – чије посматрање држи на опрезу нервни систем (Дукић,  Д. 1967). 

Ултраљубичасти зраци имају бактерицидно дејство, јер уништавају 

микроорганизме и бактерије у ваздуху и природи уопште. Од великог су значаја за 

сунчање, јер их површински слој човекове коже апсорбује. Веома је битно да је излагање 

сунцу поступно, како не би дошло до опекотина и нежељених последица. Први излазак на 

сунчање у јутарњим сатима не сме бити дужи од 15 минута, у подневним 6-8 минута и 

поподневним 12 минута. Поред тога што изазивају пигментацију коже, ултраљубичасти 

зраци убрзавају зарашћивање рана, отуда и брже оздрављење болесника после операције. 

Радијација, инсолација и температура у летњим месецима основни су агенси 

хелиотерапије. У том смислу издвајају се три врсте хелиотерапије и изражавају у 

калоријама на квадратни сантиметар: 

1. Хелиотерапија са незнатном радијацијом (0,1 до 0,5 cal/cm
2
), практикује се у 

раним јутарњим и касним поподневним сатима. 

2. Хелиотерапија са умереном радијацијом (од 0,5 до 1,0 cal/cm
2
), практикује се од 

9 до 10 и од 14 до 16 сати. 

3. Хелиотерапија са интезивном радијацијом (преко 1,0 cal/cm
2
), практикују је у 

подневним сатима само добро осунчане и на високе температуре 

аклиматизоване особе (Станковић, С. 2008). 

Ветрови утичу различито на организам здравих и оболелих особа. За источни део 

Пиринејског полуострва карактеристични су умерени ветрови са мора, који прелазећи 
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преко пространих водених површина, стичу на свом дугом путу термичку постојаност и 

влажност. Ови ветрови повољно делују на активирање функција коже и циркулацију крви, 

отклањању потешкоћа од сувишног испаравања и делују умирујуће на нервни систем 

раздражљивих особа. 

Нагло повишавање ваздушног притиска успорава дисање, али је оно дубље, чиме се 

повећава количина кисеоника у плућима, затим расте број црвених крвних зрнаца, као и 

садржај хемоглобина у крви.  

 

3.4. Кепенова класификација климата 

 

 Класификација климата има велики пракични и теоријски значај, где основу скоро 

сваке класификације сачињава анализа једног или два климатска елемента, а ређе више 

њих.  

Кепенова класификација је према свему судећи досад најбоља, најуспешнија 

класификација климе. Њене основе су постављене 1918. године. Кепенова класификација 

клима темељи се на статистички добијеним, тачно одређеним вредностима годишњих и 

месечних температура и падавина. Утврдио је да је у ниским географским ширинама 

важна средња температура најхладнијег месеца, а у вишим географским ширинама 

најважнија је средња температура најтоплијег месеца (Шегота, Т. 1996). 

Кепен је издвојио пет главних климата, које је означио почетним великим словима 

абецеде: 

A – тропски влажни климат 

B – суви климат 

C – умерено – топликлимат 

D – умерено – хладни или бореални климат 

E – хладни климат. 
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Сем главних климата Кепен издваја у сваком од њих по 2-3 типа, тако да његова 

класификацијаобухвата укупно 11 главних климатских типова. Они су обележени великим 

и малим словималатинске абецеде. Свако слово има одређено значење у Кепеновој 

класификацији (Шегота, Т., Филипчић, А. 1996). 

 

Слика бр. 16 – Кепенова класификација климата 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wikimedia/File:World_K%C3%B6ppen_Map.png 

На проучаваној територији заступљена је Средоземна клима, односно Cs климат по 

Кепеновој класификацији. 

Cs – Средоземна клима је заступљена у приморским крајевима око Средоземног 

мора, у југозападној Аустралији, јужној Африци, средњем Чилеу и у Калифорнији. Према 

просечној температури најтоплијег месеца средоземна клима има два типа: Csa и Csb. 

Csa – Типичан представник овог климата је Атина и Малага. 

Csb - Типичан представник овог климата је Лос Анђелос. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0#/media/File:World_K%C3%B6ppen_Map.png
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3.5. Медитеранска клима (Csa) 

 

Медитеранску или Средоземну климу карактеришу врућа лета и благе зиме са 

повременим хладним таласима који могу бити врло неугодни и хладни. Под утицајем 

суптропског антициклона лети преовлађује ведро време, па је инсолација дуга. Средоземна 

клима се формирала под благотворним утицајем Средоземног мора. Она преовлађује 

у Европи и то на три велика полуострва: на Пиринејском полуострву, Апенинском 

полуострву и Балканском полуострву, као и у уском приморском појасу. 

На тим просторима лети преовлађују континенталне ваздушне масе које стижу 

с југа, из северне Африке, или са севера, са прегрејане копнене масе Источне Европе. Зими 

преовлађују океанске ваздушне масе које доносе циклони с Атлантика. 

Климу карактеришу жарка, сува лета (средње јулске температуре износе од 19°C до 

30°C) и благе, влажне зиме (средње јануарске температуре износе од 2°C до 12°C). 

Пролеће наступа рано, док је јесен дуга и топла. Снег ретко пада и обично се задржава 

неколико дана само у северном ободу области. Ову климу одликује велики број ведрих 

дана у години (Gomez, M. M. 2005). 

Просечна количина падавина је 400 до 600 mm (неке области су полусушне). На 

пример, у Перту (Аустралија) на јужној хемисфери у зимским месецима од јуна до августа 

падне 450 mm кише, а просечни дневни минимум износи 8°C. Током летњих месеци, тј. од 

децембра до фебруара падне у просеку 32 mm падавина месечно (Gomez, M. M. 2005). 

На Пиринејском полуострву клима маслина обухвата делове Мезете и 

медитеранску обалу Шпаније. Туристичке регије са одликама ове климе су Коста Брава, 

Коста Дорада, Коста Бланка, Коста дел Сол, Коста де ла Луз и Андалузија.  

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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4. ТУРИЗАМ 

 

4.1. Туристичке регије  

 

Туристичке регије Пиринејског полуострва Медитерана су: 

1. Коста Брава; 

2. Коста Дорада; 

3. Коста дел Азахар; 

4. Коста Бланка; 

5. Коста Калида; 

6. Коста дел Сол. 

 

Слика бр. 17 – Карта туристичких регија Пиринејског полуострва Медитерана 

Извор: https://www.google.com/search?q=primorje+%C5%A1panije&source 

 

https://www.google.com/search?q=primorje+%C5%A1panije&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
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4.1.1. Коста Брава (Дивља обала) и Коста Дорада (Златна обала)  

 

Коста Брава и Коста Дорада су територијално повезане и у туристичком погледу 

представљају целину, односно једну туристичку регију. Ова регија се развила у приморју 

издвојене покрајине Каталоније, која се пружа од рта Креус пред шпанско-француском 

границом до ушћа Ебра у Средоземно море. Пружајући се правцем североисток-југозапад , 

она је дуга око 200 km (Јовичић, Д. 2008). 

Каталонске планине се пружају истим правцем, паралелно са обалом, достижући 

висини и до 1800 m. Оне штите приморје од провале хладних ваздушних маса, па је из тог 

разлога ова регија изложена утицају Медитеранске климе, чије одлике има. Из тог разлога 

у овој туристичкој регији клима има велики значај и позитивно утиче на развој туризма. У 

односу на регије које се налазе јужније од ње, примећују се мање разлике у вредностима 

појединих климатских елемената. 

Просечна годишња температура ваздуха је 15,5°C, најхладнији месец је јануар са 

просечном температуром 8,9°C, а најтоплији август са просечном температуром 23,6°C. 

Најмање просечно трајање сунчевог сјаја је у децембру (5 часова дневно), а највече у јулу 

(10 часова дневно). Годишња количинa падавина износи 640 mm, највећа количина 

падавина се излучи у октобру (85 mm) и новембру (91 mm). Годишње има само 55 кишних 

дана, а летњи месеци јун, јул и август имају укупно само 10 дана са појавом кишних 

падавина (Драговић, Р. 2017). 

Речни токови доносе знатне количине еродираног материјала, који се таложи, од 

чега настају простране шљунковите и пешчане плаже. Обалско подручје је готово 

целокупно под виновом лозом, маслином, воћем и поврћем. Регију карактерише савремена 

туристичка изградња. Стална насеља су повучена од обале и обично на теренима изнад 400 

m надморске висине. Од главних насеља издваја се Барселона, као велико средиште 

Каталоније. 
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Слика бр. 18 – Карта Коста Браве и Коста Дораде 

Извор: https://www.google.com/search?q=primorje+%C5%A1panije&source 

 

4.1.2. Коста дел Азахар (Обала поморанџиног цвета) 

 

Обала Коста дел Азахар се пружа у облику широколучног залива од кречњачког рта 

Нау на југу до делте Ебра на северу, дужином од око 350 km. У јужном делу регије је 

Валенсијски залив. У Валенсијком заливу клима је типична медитеранска. Аридна лета и 

топле зиме са умереном количином падавина омогућавају да у регији Коста дел Азахар 

туристичка сезона траје између 6 и 8 месеци. Просечна температура мора у току лета је 

између 21 и 26°C, а средња годишња температура мора је 18°C (Драговић, Р. 2017). 

https://www.google.com/search?q=primorje+%C5%A1panije&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
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Слика бр. 19 – Карта Коста дел Азахар 

Извор: https://www.google.com/search?q=kosta+del+azahar 

 

4.1.3. Коста Бланка (Бела обала) 
 

 Ова туристичка регија се протеже од ушћа Ебра до рта Гата, и састоји се од 

Валенсијског залива дугог 160 km и Мурсијког приморја, дужине 200 km. Као и претходне 

регије, и ова туристичка регија има типичну медитеранску климу са преко 320 сунчаних 

дана.  

Лета у Коста Бланки су дуга, топла и сушна са високим температурама ваздуха, 

великом инсолацијом и ниским вредностима релативне влажности ваздуха. Зиме су овде 

благе и релативно сушне, док је температура мора у току три летња месеца око 25°C. Ови 

хидротермички услови су повољни за купалишни туризам (Драговић, Р. 2017). 

У географском смислу може се рећи  да је то јединствена целина, чију основу 

представљају вртови звани хуерте. Сматра се да нигде у Шпанији земљиште није толико 

плодно као хуерте. Плодност земљишта и начин наводњавања привлаче туристе. Хуерте су 

https://www.google.com/search?q=kosta+del+azahar


Утицај климе на развој туризма медитеранског дела Пиринејског полуострва 

 

 39 

специфичне по томе што је на њима утврђен висински распоред појединих биљних 

култура. На највишим терасама се гаје маслине и наранџе, на нижим повртарске биљке, а 

на најнижим пиринач и шећерна трска. Оваква висинска расподела биљних култура јавила 

се услед различитих потреба тих култура за водом.  

 

Слика бр. 20 – Карта беле обале или Коста Бланке 

Извор: https://www.google.com/search?q=primorje+%C5%A1panije&source 

 

https://www.google.com/search?q=primorje+%C5%A1panije&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
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Слика бр. 21 – Хуерта у Валенсији 

Извор: https://www.google.com/search1536&bihimgdii=JdnmaELPQWPBHM:&imgrcsNsZbM: 

 

4.1.4. Коста Калида (Топла обала) 

 

Пружа се правцем југозапад-североисток, тачније од рта Ката на југозападу до рта 

Палос на североистоку дужином око 170 km.Сама обала има облик развученог полукруга 

због оксудне вегетације и сушне климе, па се назива и пустињском обалом. Просечна 

годишња температура ваздуха је 18°C, где у току лета море може да се загреје и до 25°C. 

Количина падавина је испод 300 mm. Умерена релативна влажност, као и чист ваздух 

повољно делују на туристе.  

  

https://www.google.com/search1536&bihimgdii=JdnmaELPQWPBHM:&imgrcsNsZbM
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4.1.5. Коста дел Сол (Сунчана обала) 

 

Ова туристичка регија је регија високоразвијеног приморског туризма. Захвата 

јужне делове медитеранског приморја између рта Европа на западу и рта Гата на истоку. 

Пружа се правцем запад – исток у облику благог лука, дужине преко 184 km.  

Коста дел Сол је типична приморска медитеранска регија. Има високе температуре 

ваздуха и у зимским месецима, јер је заштићена од продора хладних северних ветрова 

планином Сијера Невадом. У Малаги, средња јануарскатемпература ваздуха је 15°C, због 

чега се овај град сматра за најтоплији у Европи. Инсолације је у овој регији дуга, тако да 

чак и у децембру сунце сија дневно по 5,5 сати. Ова обала има највише ведрих дана у 

Европи (чак 230), и са правом носи назив „Сунчана обала“ (Јовичић, Д. 2008). 

 

Слика бр. 22 – Карта Косте дел Сол 



Утицај климе на развој туризма медитеранског дела Пиринејског полуострва 

 

 42 

Извор: https://www.google.com/search?q=primorje+%C5%A1panije&source 

 

4.2. Туристички потенцијал 

 

 Туристички потенцијал медитеранског дела Пиринејског полуострва је велики. 

Регије које се у овом делу налазе имају огроман туристички потенцијал. Поред 

медитеранске климе, која има највећи утицај за развој пре свега купалишног туризма, 

истичу се и реке које се уливају у Медитеран, планине у залеђу, али и велики број 

културно-историјских споменика у туристичким центрима, велики број манифестација... 

 Коста Брава и Коста Дорада чине јединствену туристичко-географску регију. 

Њихов приморски појас се простире паралелно са обалом ширине око 20 km и дужине око 

300 km.  Овде се налазе најатрактивније плаже: Tamariu, Platja d Aro, Kadakez, Toza de Mar, 

Ljoret de Mar, Begur, итд. Већина плажа је у туристичким местима и ризортима: Ametila de 

Mar, Majami Platja, Kambrils, Vilafortunji, камп ризорт Sanguli Salou, Kapelansи Platja 

Pineda.  

Од река, најзначајније су Ебро, Љобрегат, Тер и на северу река Флувија. Ебро се 

истиче по томе што је највећа река Пиринејског полуострва у сливу Средоземног мора, као 

и најдужа река Шпаније. Делта Ебра је данас заштићен парк природе на површини од 80 

km
2
. Значајна је орнитолошка станица са 400 врста птица, међу којима је колонија 

мочварица једна од најбројнијих на Медитерану (Драговић, Р. 2017). 

У овој регији главни туристички центар је Барселона. По лепоти и привлачности 

истиче се марина Port Vel, коју годишње посети велики број туриста. Барселона је главни 

град аутономне заједнице Каталоније, највећи индустријски центар Шпаније, али и један 

од највећих, најмногољуднијих и туристички најпривлачнији град Медитерана. У 

Барселони се налази велики број културно-историјских споменика, од којих се истиче: 

старо градско језгро Бари Готик са катедралом Bazilika Metropolitanaa de Barselona, 

манастир Светог Павла, Болница Светог Крста и Светог Павла, Палата каталонске музике, 

величанствена базилика Sagrada Familia, Парк Guel,шеталиште La Rambla, магична 

фонтана, стадион Камп Ноу, акваријум Park Ventura, итд. 

https://www.google.com/search?q=primorje+%C5%A1panije&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
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Бари Готик је старо градско језгро око готске катедрале Барселона. У цркви се 

налази позлаћени и посребрени трон краља Мартина, као и позлаћена монстранца 

украшена драгуљима. Унутрашњост цркве је декорисана, и на њој су приказани сценски 

прикази из хришћанства. 

 

Слика бр. 23 – Старо градско језгро Бари Готик 

Извор: https://toposiguranje.rs/sta-videti-i-posetiti-u-barseloni-top-15-mesta/bari-gotik/ 

 

 Манастир Светог Павла је најстарија црква у Барселони. Датира из XII века и 

увршћена је у Унескову светску културну баштину. 

 Болница Светог Крста и Светог Павла је изграђена између 1905. И 1930. године. 

Овај објекат одражава период модернизма и пројектовао је каталонски архитекта 

Монтанер. Болница је увршћена у листу Унескове светске културне баштине 1997. године.  

https://toposiguranje.rs/sta-videti-i-posetiti-u-barseloni-top-15-mesta/bari-gotik/


Утицај климе на развој туризма медитеранског дела Пиринејског полуострва 

 

 44 

 Палата Каталонске музике је такође дело архитекте Монтанера. Изграђена је 1908. 

године, за хорско друштво Каталонски Орфеј. Спада у ред најзначајнијих концертних 

дворана на свету и сврстана је 1997. године у списак Унескове светске културне баштине 

(http://www.zanimacija.com/tema/4411/palata-katalonske-muzike-u-barceloni). 

 

Слика бр. 24 – Палата Каталонске музике 

Извор: https://www.google.bg/search?biw=1536&bih=706 

 

Базилика Sagrada Familiaје једна од најпосећенијих туристичких атракција 

Барселоне. Спада у најлепше цркве света и дело је архитекте Антонија Гаудија. Изградња 

храма је почела 1882. године, на којој је Гауди радио 40 година. Изградња траје и дан 

данас,   и процењује се да ће се завршити 2030. године.Базилика је спој касне готике, 

каталонског модернизма и сецесије. Увршћена је у Унескову светску културну баштину 

2005. године. Према статистичким подацима, овај храм годишње посети преко 3 000 000 

туриста (Драговић, Р. 2017). 

http://www.zanimacija.com/tema/4411/palata-katalonske-muzike-u-barceloni
https://www.google.bg/search?biw=1536&bih=706


Утицај климе на развој туризма медитеранског дела Пиринејског полуострва 

 

 45 

 

Слика бр. 25 – Базилика Sagrada Familia 

Извор: https://www.google.bg/search?q 

 

Парк Guel, је такође архитектонско дело Антонија Гаудија, које је под заштитом 

Унсека од 1984. године. Парк спада у најатрактивније градске паркове света, који посети 9 

000 000 туриста годишње (http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:532490-Barselona-za-

24-sata-Magican-grad-Mediterana). 

Шеталиште La Rambla спада у најпосећеније делове Барселоне. Изграђено је 1766. 

године, дуго 1,2 km, које води до морске обале где се завршава спомеником Кристофера 

Колумба (http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:532490-Barselona-za-24-sata-Magican-

grad-Mediterana). 

 

https://www.google.bg/search?q
http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:532490-Barselona-za-24-sata-Magican-grad-Mediterana
http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:532490-Barselona-za-24-sata-Magican-grad-Mediterana
http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:532490-Barselona-za-24-sata-Magican-grad-Mediterana
http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:532490-Barselona-za-24-sata-Magican-grad-Mediterana
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Слика бр. 26 – Парк Гуел 

Извор: https://www.google.bg/search?q 

У Барселони се могу посетити чак 55 музеја, тако да је то град у којем се чува 

културно-историјско наслеђе и покретно благо Каталоније. Истичу се Каталонски музеј 

археологије, Музеј историје Каталоније, Поморски музеј Музеј Салвадора Далија, Пикасов 

музеј, Музеј науке, Музеј свремене уметности, Музеј фудбалског клуба „Барселона“ у 

оквиру стадиона Камп Ноу итд. 

Магична фонтана, представља симбол Барселоне. Ова фонтана мења боје и плеше у 

ритму најпознатијих светских мелодија. Фонтану годишње посети преко 2  000 000 људи. 

 

https://www.google.bg/search?q
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Слика бр. 27 – Магична фонтана у Барселони 

Извор: https://www.google.bg/search?q 

 Коста дел Азахар је туристичка регија која се такође одликује бројним природним и 

антропогеним вредностима. Од природних вредности истичу се атрактивне плаже, реке 

Хукар, Турија, Мијарс које се уливају у Средоземно море, затим парк природе Албуфера, 

ботаничка башта итд. Од антропогених истичу се катедрала базилика Валенсија, градска 

капија и кула Серанос, бројни музеји, акваријуми, палате уметности, катедрале итд. 

Значајна туристичка места туристичке регије Коста дел Азахар су Tavernes de la 

Valdigna и Oliva, јужно од Валенсије, и Burijana, Čilčes,Oropesa del Mar, Alkoseber, 

Peniskola, Benikarloи Vinaros.По лепоти, истиче се и градска плажа Malvarosa. Аутохтоне 

биљне заједнице приобалног појаса туристичке регије представљене су шумама 

приморског бора, дивље маслине, макије и мочварном вегетацијом Албуфере. По лепоти 

истичу се плантаже питоме маслине, грожђа, бедема, поморанџи и осталих агрума. Отуда и 

назив ове регије „Обала поморанџиног цвета“. У ботаничкој башти Универзитета 

Валенсија могу се видети 3000 представника биљних врста пореклом са свих континента.  

Туристички центар регије је град Валнсија. Град је богат историје и традиције, 

значајан центар приморског туризма, као и један од најатрактивнијих градова западног 

https://www.google.bg/search?q
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Медитерана. У граду се могу посетити Метрополитанска катедрала, базилика Валенсија, 

градска капија и кула Серанос, Археолошки музеј Алмоина, Музеј свиле, Музеј савремене 

уметности, Национални музеј керамике итд. Туристички најатрактивнији део Валенсије је 

велики Научни и уметнички комплекс. Он садржи следеће објекте: Хемисферик, Музеј 

науке Принца Фелипеа, Океанографик и Оперу Краљице Софије. Од културних догађаја 

истиче се манифестација Las Fajas, фестивал буке и ватре, која је увршћена у Унескову 

нематеријалну баштину (https://www.luxlife.rs/putovanja/destinacije/valensija-grad-kulture-

zabave-i-gastronomije). 

 

Слика бр. 28 – Панорамски приказ Музеја науке и уметности 

Извор: 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%9

8%D0%B0#/media/File:City_of_Arts_Science_Panorama02.jpg 

 

Океанографик је тренутно највећи акваријум у Европи. У објекту се налазе 

представници морских заједница свих географских ширина, далфинаријум и други забавни 

садржаји.  

https://www.luxlife.rs/putovanja/destinacije/valensija-grad-kulture-zabave-i-gastronomije
https://www.luxlife.rs/putovanja/destinacije/valensija-grad-kulture-zabave-i-gastronomije
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0#/media/File:City_of_Arts_Science_Panorama02.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0#/media/File:City_of_Arts_Science_Panorama02.jpg


Утицај климе на развој туризма медитеранског дела Пиринејског полуострва 

 

 49 

 

Слика бр. 29 – Океанографик у Валенсији 

Извор: https://www.google.bg/search?q 

Други туристички центар регије Коста дел Азахар је Кастељон де ла Плана. Град 

има дугу историју и богату медитеранску традицију. Препознатљив је по средњовековним 

зидинама. Најзначајнији културно-историјски споменици се налазе око главног трга 

Mајор.Где се налазе катедрала Света Марија, Градска кућа и градски музеј. Кастељон је 

такође познат по дугачким пешчаним плажама, локалитетима за роњење, планетаријуму и 

гастрономији. 

Туристичка регија Коста Бланка такође има огроман туристички потенцијал. Од 

природних потенцијала истичу се плаже Las Vilasу Pilar Horadadi и плажа Mil 

Palmerasпозната по повољним условима за сурфовање и једрење, слапови и водопади на 

реци Алгар која се налази на северу регије, обалска лагуна Mar Menor, итд. Долина реке 

Алгар је од 2002. године заштићена као простор изузетних природних лепота. Значајно 

место у туристичкој понуди има пешачење долином реке и купање у језерцима испод 

водопада и слапова. 

https://www.google.bg/search?q
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Чувене плаже Ponienteи Levanteу Бенидорму карактеристичне су по 

вишеспратницама уз плажу. У овим местима живи значајан број Британаца и Немаца. У 

месту Torevieha је позната плажа La Mataдужине око 2,5 km и ширине тридесетак метара, 

изграђена од акумулација ситнозрног и средњезрног песка чија се боја мења од 

светлосмеђе до благих нијанси наранџасте боје у зависности од периода дана, облачности 

и влажности песка. У овом месту налази се и црква Иглесија из XVII века и Музеј мора и 

соли, са колекцијом предмета направљених од соли, фотографијама о историији Торевие и 

подморницом Делфин С61 која је после 30 година употребе изложена у музеју (Драговић, 

Р. 2017). 

 

Слика бр. 30 – Плажа Бенидорма 

Извор: https://www.spania24.no/vaermelding-benidorm/ 

Од већих градских центара истиче се Мурсија, који се налази у залеђу поморског 

дела Коста Бланке, у средишњем делу плодне хуерте, где се налазе велике плантаже воћа и 

поврћа. У градском језгру налазе се више објеката занимљивих туристима, од укупно 18 

музеја, истичу се Археолошки музеј, Музеј кориде, Музеј Салсиљо, музеј и манастир 

Санта Клара и зграда позоришта Ромеа.  

 Коста Колида има пешчане плаже у чијем залеђу се налази планина Сијера 

Алменара.  На планинским падинама планине, налазе се борове шуме, а поред аутохтоних 

биљних заједница уз приобални простор су плантаже цитруса, маслина и винове лозе. 

https://www.spania24.no/vaermelding-benidorm/
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Вина која се у овој регији производе одликују се специфичним укусом који настаје као 

резултат географског порекла, климатских, едафских и фитогеографских услова. Плаже 

ове регије су Kolonija, Amarija, Kalareona, Higuerika, Delisijas, Ornijo, Levante Karolina, итд. 

Од антропогених туристичких вредности, истиче се тврђава Батерија Кастијитос, 

амфитеатар, Поморски музеј, зидине из периода пунских ратова итд, који се налазе у 

Картагени. Град је некадашња одбрамбена лука и центар шпанске медитеранске ратне 

морнарице,  а данас значајан туристички центар регије Коста Калиде.  

 

Слика бр. 31 – Амфитеатар у Картагени 

Извор: https://pvmgid.ru/poberezhya_ispanii/kosta-kalida.html 

 

Коста дел Сол или Сунчана обала је регија високоразвијеног приморског туризма. 

Плаже су познате по меком песку беле, смеђе и беж боје: Arenas, Negro, Kalahonda, Del 

Kristo, Banalmadenaи плаже Marbelje. По постраним пешчаним плажама истиче се 

летовалиште Roketaz de Mar. Поред приморског, у овој регији је развијен и скијалишни 

https://pvmgid.ru/poberezhya_ispanii/kosta-kalida.html
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туризам на Сијера Невади. На планини се налазе школе скјања, забавни паркови, 

смештајни објекти, ресторани и сл. Што омогућавају садржајан туристички боравак у 

туристичком центру Сијера Невада. 

 

Слика бр. 32 – Планина Сијера Невада 

Извор: https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Spain) 

На обали се налази туристичко место Албуњол, познато по занатским радионицама 

у којима се израђују сувенири и предмети од еспарта. Еспарта је вишегодишња биљка, чија 

влакна су се користила за израду ужади, тепиха и сл, а данас се користи за израду шешира, 

обуће, цегера и других предмета. Такође Албуњол је познат и по  сајмовима и музеју Адра 

у којем се налази богата културна заоставштина из периода владавине Феничана, 

Картагињана и Римљана.  

Малага је највећи туристички центар. У њему се од антропогених вредности налази 

римски театар из I века и Алкасаба изграђена у XI веку, затим културно-историсјки 

споменици, верског, културно-уметничког и архитектонског значаја. Од објеката истиче се 

ренесансна базилика Enkarnacion, изграђена у другој половини XVIII века. Најпознатији 

музеји су Музеј Пабла Пикаса и Музеј Кармен Тисен.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Spain)
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Водећи центар купалишно-рекреативног туризма је Termolinos, југозападно од 

Малаге (Јовичић, Д. 2008). 

 

Слика бр. 33 –  Малага 

Извор: https://www.google.bg/search? 

 

4.3. Видови туризма 

 

Данас, све већи број туриста настоји да задовољи све разноврсније потребе, које је 

могуће задовољити кроз одређене туристичке производе. Ради задовољења туристичких 

потреба, туристичке дестинације утичу на проширавање своје туристичке понуде, 

настанком нових видова туризма.  

У туристичким регијама Пиринејског полуострва Медитерана развијени су 

различити видови туризма. Водеће место заузима купалишни туризам, затим следи 

рекреативни туризам, градски туризам,  верски туризам, манифестациони туризам и др. 

који су приказани у оквиру туристичких регија.  

https://www.google.bg/search
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Обала медитеранског дела Пиринејског полуострва је слабо разуђена, без много 

увала, песковита и на њој се налази велики број плажа, а на њима велики број туристичких 

центара. 

 

Слика бр. 34 – Плаже Пиринејског полуострва 

Извор: https://www.google.com/search 

Обала Коста Браве нема већих острва и полуострва. Одликује се ситном 

разуђеношћу обале са бројним пешчаним, шљунчаним и мешовитим плажама које се 

налазе унутар мањих залива. Током лета, температура мора је оптимална за купалишни и 

рекреативни туризам. Вода је чиста и бистра, а море мирно, повремено са малим таласима. 

Најатрактивније плаже су у близини мањих места и туристичких центара: Tamariu, 

Begur, Platja d
,
 Aro, Ljuret de Mar, Kadakez, Toza de Mar, Rozes, San Feliju, Palamos, Leskala, 

Potbou итд. У прибрежном делу море је плитко, а вода чиста. Већина плажа је у 

туристичким местима и ризортима у низу. Прва туристичка места се пружају све до луке 

Трагона. Северно од Тарагоне су ризорти Toredembara са марином и дугачком 

https://www.google.com/search
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праволинијском плажом која се спаја са плажама у местима Portroma, Rok de Sant Gajetaи  

местом Komaruga, са плажама и две веће марине.  Следе плаже Sant Salvador,La Platja de la 

Kalafei, Segura de Kalafei, Valparaisoплаже са лукобранима, затим Vilanova са уређеним 

плажама и марином и туристичко место Sidgest (Драговић, Р. 2017). 

 

Слика бр. 35 – Плажa Ljuret de Mar 

Извор: https://www.google.com/search?biw=1536&bih=710&tbm=isch&sa=1&ei=uCfGW-

mQNO7hrgTDjKXwDQ&q=plaza+kosta+brave&oq=plaza+kosta+brave 

Главни туристички центар регије је Барселона. У њој је развијен градски, 

манифестациони, културни, викенд туризам и други видови туризма. Она са својим 

културно-историсјким знаменитостима и савременим туристичким атрактивностима, 

сврстава се у најзначајније градове како Медитерана, тако и Европе.  

Туристичка регија Коста дел Азахар је регија у којој су развијени различити видови 

туризма. Као у претходној, најразвијенији је купалишни туризам, пре свега због утицаја 

медитеранске климе, што условљава туристичку сезону која траје и до 8 месеци.Од плажа, 

најатрактивније су спојене плаже Grao de Kstelonи Benikasim, дужине око 12 km,затим, 11 

атрактивних плажа у туристичком месту Кујера, које су веома повољне за сунчање и 

рекреацију. Морска вода је чиста са постепеним повећањем дубине и са повољним 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=710&tbm=isch&sa=1&ei=uCfGW-mQNO7hrgTDjKXwDQ&q=plaza+kosta+brave&oq=plaza+kosta+brave
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=710&tbm=isch&sa=1&ei=uCfGW-mQNO7hrgTDjKXwDQ&q=plaza+kosta+brave&oq=plaza+kosta+brave
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условима за рекреативно-спортске активности на води. По лепоти, истиче се и градска 

плажа Malvarosa. 

 

 

Слика бр. 36 – Градска плажa Malvarosa 

Извор: https://toposiguranje.rs/letovanje-u-valensiji-je-prava-odluka/ 

Главни туристички центар Коста дел Азахар је Валенсија који представља центар 

административне заједнице и провинције Валенсија, као и значајно чвориште ваздушног, 

копненог и поморског саобраћаја у источном делу Пиринејског полуострва. Валенсија је 

град дуге и богате историје и традиције, уједно и најатрактивнији град западног 

Медитерана. У њему се налазе бројне катедрале, културно-историјски споменици, велики 

научни и уметнички комплекси са многобројним музејима, бројне палате, ботаничке баште  

итд. које представљају различите видове туризма. Такође у граду се одржавају бројне 

манифестације које привлаче велики број туриста. У овој регији развијен је купалишно-

https://toposiguranje.rs/letovanje-u-valensiji-je-prava-odluka/
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рекреативни туризам, градски туризам, викенд туризам, културни туризам и 

манифестациони туризам.  

Коста Бланка је туристичка регија која има медитеранску климу. У овој регији 

развијен је купалишни, рекреативни, манифестациони, културно-историсјки туризам итд. 

У туристичким местима Lаs Tore и Pilar Horadada налазе се уређени терени за голф, марине 

и пратећа инфраструктура, где је развијен, споменут купалишни туризам, на плажама са 

Плавом заставом. Од плажа, најдужа је Las Vilasу Pilar Horadadi, док је плажа Mil Palmeras 

позната по повољним условима за сурфовање и једрење (Драговић, Р. 2017). 

 

Слика бр. 37 – Плажа Коста Бланке 

Извор: 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=710&tbm=isch&sa=1&ei=3D3GW7rKO_CMrgTBo7aQ

CQ&q=kosta+blanka&oq=kosta+blanka&gs 

У залеђу поморског дела Коста Бланке налази се град Мурсија, који 

имамедитеранску климу и познат је по плантажама воћа и поврћа. У њему се налази 

велики број катедрала и музеја, где је развијен верски, културно-историјски, рурални, 

гастрономски и делимично манифестациони туризам. Од манифестација издваја се 

фестивал у част сеоског начина живота и спремања хране, Bando de la Huerta. 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=710&tbm=isch&sa=1&ei=3D3GW7rKO_CMrgTBo7aQCQ&q=kosta+blanka&oq=kosta+blanka&gs
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=710&tbm=isch&sa=1&ei=3D3GW7rKO_CMrgTBo7aQCQ&q=kosta+blanka&oq=kosta+blanka&gs
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Манифестација привлачи велики број страних туриста ради уживања у дегустацији 

локалне хране и пића и аутентичној музици.  

 

Слика бр. 38 – Манифестација Bando de la Huerta 

Извор: https://www.google.com/search 

Коста Калида или другачије топла обала, која се због сушне климе и оскудне 

вегетације назива и пустињском обалом. Од најатрактивнијих плажа истичу се Kolonija, 

Amarija, Kalareona, Higuerika, Delisijas, Ornijo, LevanteKarolina, итд. Значајан туристички 

центар ове регије је Картагена, на северу Коста Калиде, некадашња одбрамбрена лука и 

центар шпанске медитеранске ратне морнарице. У граду се налазе бројни историјски 

споменици, попут амфитеатра и тврђава које представљају симбол одбране и туристичку 

атракцију града. За разлику од претходних туристичких регија, Коста Калиду углавном 

посећују домаћи туристи. Најразвијенији је купалишни и културно-историјски туризам.  

https://www.google.com/search
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Слика бр. 39 –  Плажа Коста Калиде 

Извор: https://pvmgid.ru/poberezhya_ispanii/kosta-kalida.html 

Коста дел Сол је типична приморска медитеранска регија доминантног купалишног 

туризма и развијених осталих видова туристичке рекреације. Приобални делови мора 

повољни су за купање и сунчање на бројним плажама, роњење, скијање на води, 

сурфовање, пловидбе једрилицама и јахтама и каботажу мањим туристичким бродовима. 

Плаже Коста дел Сол су познате по меком песку беле, смеђе и беж боје. Нјапознатије су: 

Arenas, Negro, Kalahonda, Del Kristo, Banalmadenaи плаже Marbelje (Gvadalmina, Alkantara, 

Andalucija, Rio Verde, Lindavista) (Драговић, Р. 2017). 

Ова регија је поред приморског туризма, позната и по скијашком центру Сијера 

Невада. Развијен је купалишни, зимски, спортско-рекреативни, културно-историјски, 

верски и вински туризам. Главни туристички центар регије је Малага, који спада међу 

најтоплијим градовима Европе. Од плажа, најпосећеније су La Malageta, Gvadalmar,  San 

Andres, Karmen, Pedregaleho, El Palо итд. 

https://pvmgid.ru/poberezhya_ispanii/kosta-kalida.html
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Слика бр. 40 –  Плажа Коста дел Сол 

Извор:https://www.google.com/search?tbm=isch&q=costa+del+sol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi23P

rs54veAhUD3CwKHVRuCOkQBQgyKAA&biw=1536&bih=710&dpr=1.25#imgrc=FSelISKH-m9p7M: 

 

4.4. Туристички промет 

 

Увидом у статистичке податке Светске туристичке организације, може се 

закључити да већ читавих 50 година Шпанија спада међу 10 туристички најпосећенијих 

држава у свету, што се може видети у табели испод. То је и разумљиво из разлога што цела 

њена источна обала, делом и јужна обала излази на Медитеранско море, на којима се 

налазе водећи туристички центри. 

Табела бр. 3 - Десет најпосећенијих држава у свету у периоду 1950-2005. год. 

Позиција 1950. 1970. 1990. 1999. 2005. 

1. САД Италија Француска Француска Француска 

2. Канада Канада САД Шпанија Шпанија 

3. Италија Француска Шпанија САД САД 

4. Француска Шпанија Италија Италија Кина 

5. Швајцарска САД Мађарска Кина Италија 

6. Ирска Аустрија Аустрија Велика Велика 

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=costa+del+sol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi23Prs54veAhUD3CwKHVRuCOkQBQgyKAA&biw=1536&bih=710&dpr=1.25#imgrc=FSelISKH-m9p7M
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=costa+del+sol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi23Prs54veAhUD3CwKHVRuCOkQBQgyKAA&biw=1536&bih=710&dpr=1.25#imgrc=FSelISKH-m9p7M
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Британија Британија 

7. Аустрија Немачка Кина Мексико Мексико 

8. Шпанија Швајцарска Мексико Канада Немачка 

9. Немачка СФРЈ Немачка Пољска Турска 

10. Велика 

Британија 

Велика 

Британија 

Канада Аустрија Аустрија 

Извор: Јовићић, Д. 2004 

Шесдесетe годинe XX века су најзначајније преокретнице развоја туризма овог 

дела, јер се тада интезивира физички обим туристичког промета и приходи који из њега 

проистичу. Од тог периода се прати оштра конкурентска  борба на туристичком тржишту 

између три медитеранске државе, Шпаније, Италије и Француске. Тада почиње велико 

инвестирање у туризам (Јовичић, Д. 2008). 

Због свог периферног положаја Шпаније, на Пиринејском полуострву, у односу на 

осталу Европу, велики значај за развој туризма била је изградња аеродрома, док је код 

друмског саобраћаја највећи ефекат остварен изградњом модерног медитеранског, који 

води од француске границе  према Барселони и даље ка југозападу Шпаније, о којем је већ 

писано.  
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Табела бр. 4 - Домаћи и страни посетиоци и њихова ноћења у Шпанији, 2000, 2005. и 2010. 

године 

 

Извор: http://www.dgt.uns.ac.rs/download/trg05.pdf 

Из табеле можемо закључити да је број домаћих туриста за неких 20% у просеку 

већи од страних. Такав случај није исти када је у питању број ноћења. Овде је обим 

иностраних туриста изразито доминантнији у односу на ноћења домаћих туриста. 

Неоспорна је чињеница да је просечан боравак и просечна потрошња иностраних туриста 

већа, из чега проистиче и далеко већи економски значај иностраног туризма. Најзначајнију 

инострану клијантелу чине Британци, Немци и суседни Французи.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/trg05.pdf
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Слика бр. 41 – Просечна дужина боравка и просечна искоришћеност капацитета туристичких 

регија Шпаније у периоду од 2001-2011.године у дан/% 

Извор: http://www.dgt.uns.ac.rs/download/trg05.pdf 

Из претходне слике се може видети да се туристичка регије Коста Брава и Коста 

Дорада налазе на првом месту када је у питању просечна дужина боравка и искоришћеност 

капацитета од стране туриста. Иза њих следе Коста Азахар и Коста Бланка на другом 

месту, а на трећем Коста дел Сол. Медитеранско приморје Пиринејског полуострва је 

доста посећено, како због пријатне климе, тако и због туристичких вредности у овом делу 

полуострва.  

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/trg05.pdf
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Каталонију је 2015. године посетило скоро 17 000 000 страних туриста, што је око 

4,6% више у односу на 2014. годину (16 700 000). У укупном  броју највеће је  учешће 

туриста из суседне Француске (29%). Остварено је преко 20 000 000 ноћења и приход од 

скоро 16 000 000 000 евра. Према подацима Статистичког бироа Валенсије Коста дел 

Азахар је 2014. године посетило преко 6 200 000 страних туриста од чега је само град 

Валенсију посетило 1 800 000 туриста који су остварили више од 3 800 000 ноћења. Коста 

Бланку годишње посети преко 9 000 000 туриста који остварују вишемилионски број 

ноћења. Провинцију Мурсију је 2014. године посетило 805 000 туриста, Аликанте преко 3 

000 000, Бенидорм, преко 4 000 000 и Ла Мангу око 350 000 туриста. Картагену, Мазарион, 

Агуилас, Лорку и Пуерто Лумбрерас са мањим туристичким местима у 2015. години је 

посетило више од 210 000 туриста, који су остварили више од пола милиона ноћења. 

Регију Коста дел Соле на крају 2015. године посетило 10 600 000 туриста који су 

остварили 17 000 000 ноћења (треће место у Шпанији). Коста дел Сол је од туристичке 

индустрије у 2015. години остварила приход од 11 500 000 000 евра, а значајан део 

прихода намењен је даљем унапређивању туристичке понуде (Драговић, Р. 2017). 

 Основни разлози посете су рекреација и одмор. Тиме се објашњава и релативно 

велика дужина боравка, као и велика посећеност приморских регија, које свој развој 

превасходно темеље на рекреативно-купалишном туризму.  

 Када су у питању смештајни капацитети приморских регија, већ деценијама Коста 

Брава и Коста Дорада заузимају друго место у Шпанији (иза Блаеарских острва) по обиму 

хотелских капацитета, који износе око 220 000 лежаја. То је и разумљиво јер се у  тој 

туристичкој регији налази Барселона која је највећи и најзначајнији центар ове регије 

(Драговић, Р. 2017). 

 Туристички промет има наглашену сезонску концентрацију. Највећа 

искоришћеност капацитета је у летњим месецима, нарочито у јулу и августу (75%), а 

најмања у јануару (40%). То показује да је летња туристичка сезона, тј. да летњи-

купалишно – рекреативни туризам има апсолутну доминацију у односу на зимску сезону, 

нарочито када је реч о иностраном туризму (Јовичић, Д. 2008). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Анализом климатских фактора и климатских елемената источног дела Пиринејског 

полуострва долазимо до закључка да је овај део Медитерана један од најповољнијих за 

развој различитих видова туризма. Медитеранска клима је свакако једна од најпријатнијих 

за боравак, рекреацију, лечење и одмор туриста. О томе сведочи велика посећеност 

туристичких регија овог дела полуострва. Туристичке регије овог дела полуострва имају 

Медитеранску климу или климу маслина. Лета су топла, зиме благе и периодично 

кишовите, а клима ове регије делује стимулативно и седативно на људски организам.  

Температура ваздуха је један од најзначајнијих климатских елемената. На источном 

приморју Пиринејског полуострва израажена су два годишња доба, односно два периода: 

кишно и сушно. Средња температура ваздуха је између 24°C и 28°C. Температуре ваздуха 

током зимских месеци нису изразито ниске. Готово сва места имају средњу јануарску 

температуру изнад 0°C. Туристичка вредност ветра огледа се у снижавању температуре 

ваздуха у приобаљу мора, у овом случају Средоземног мора. Освежавајући значај има 

ветар са копна, нарочито са приморских планина источне обале Пиринејског полуострва. 

Он се ноћу спушта ка мору, доносећи пријатну свежину летњим ноћима. Ветар изазива 

ниске таласе, тиме условљава природну таласотерапију, тако да се купање у слабо 

заталасаним површинама сматра посебно корисном. Такође ови ветрови доносе свеж 

ваздух са планина, чисте атмосферу изнад градова и туристичких центара. Из тог разлога 

су у туристичким центрима датих регија развијени градски туризам, викенд туризам, 

манифестациони, верски туризам итд. Велики значај има и културно-историјски туризам, 

јер Медитеран сам по себи представља ризницу културног богатства и спој различитих 

традиција и културе. 

Климатска испитивања су показала да скоро сва купалишна места на источној 

обали Пиринејског полуострва имају барем током 4 месеца температуре ваздуха преко 

18°C, што значи да купалишна сезона траје најмање 4 месеца. На основу овог и многих 

других разлога, Шпанија, у којој се налазе описане туристичке регије и центри представља 

једну од најпосећенијих туристичких дестинација света. Да није пријатне климе, добре 
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конфигурације рељефа, добре саобраћајне повезаности са емитивним центрима, и сл. овај 

део Медитерана, односно Западне Европе не би био место главних туристичких кретања.   
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