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КЛИМА ЈУГОСЛАВИЈЕ

наше земље зависи у првам рвду од ње-

нсг гвсграфског положаја, а у ввлико], мври и од ос-

новних црта звмљишног рељефа. Битнв су чиљенице да

највеКи дво федеративне народна република Југосла-
вије лФки измеЈју 46-,5° и 41° северне ширине, даклв

веl>им делом на јужној половини умереног појаса, и да

су средишни делови земље удаљани од Атлантског окв-

ана око 1800 километара, Последња чињеница је доста

ублажена тиме, што се дуж ве-Кег дела западнв г[оанн-

це Југославије пружа Јадранско море, а око 70 мм. од

наше јужне границе шири се Егејско Акоре. Насупрот
овоме 'в најопштија одлика земљишног рељефа, што

се при запздним, источним и јужним наша

земље дижу високе планине. Одатле се земљиште

спушта са свих стрена према Панонском басену, чији

/ужни део заузима ВоЈводина (види слику). Ту сутичу и

шест највеЈжх река; Дуlнав, Драва, Тиса, Сава, Дрмна и

Мсрава. Поред тога, целу земљу просецају две аелике

и простране долине: моравско-вардарска и савскз, као

држевне артерије и природни саобраКајни путеви. Ути-

цзЈи севера продиру, из поменутих разлога, далеко на

југ, те донекле ублажаваЈу велике термичке разликв,

које би иначе постојвле измеЈу/ севврних и јужних кра-

јева гнашв земљв.

За климатске услоае ЈугослааиЈв су важна и сла-

деКе чињенице. Водене и копнене маса има]у разли-
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читу сгпецифичну топлоту. Другим речима, да би са куб-
ни сантиметар аодв заграјао за 1 0 потребно је да при-

М'И 1 грагм-«злориlју (г-кал једнница топлоте), а исто

толико топлоте треба да изда да 6и му се темперзтура

смањила за I°Ц. Доста је мања специфичча тс-плота,

за јединицу запремине, код разних врста стења и зе-

мал>а. Просечно Је кубном сантиметру землзиш-та по_

требно да прими тек 0,6 г-кал па да му се тамперату-

ра пове&а за 1 или да исту количину топлоте изда, ка-

ко би му се температура смањила за 1 °С

Друга је разлика у физичким особинама ова даа

главна састаена дела земљине површине у томе, што

са топлота пренаша у дубље слојеее тла, разних стена

и земаља, само спорим провођењем, а у воденим ма-

свма непосред.ним продирањам и струјањем. То је уз-

рок што се, у току године, утицаји сунчееа зрачења и

израчивања, тј. издавања топлоте, ссећају у копненим

масама наших краЈева отприлике до дубине од 14 ма-

тара, док се у Јздрану прошнре отприлике до 150 ме-

тара. Последица саих разлика се огледа у томе, што се

на пр)иlме.р у београдсксм тлу магззинира, у летњој по-

ловини године, око 25,000 килограм-калорија (кг-кал),

у Јадрану око 400.000 кг-кал, дакле 16 пута више. Та

количина магазиниране топлоте, кзо нека врста залихе,

будв издаваИа у току зимске полоеине године, у Јесе-

њим и зимским месецима, Али ко-пно, због своЈих фи-

зичких особина, много брже утроши своју залиху топло-

те, веЈнином д.о ггочетка зиме, док иа мора буде утро-

шена тек крајем зиме.

Пошто се ваздух загрева и хлади посредовањем

подлоге изнад коЈе се налази, Јасно Је да Т>е се изнад

мороке површине мање загреЈати и расхладити у току

де(на или године од ваздуха изнад копнене површине.

То значи да ваздух изнад морске површине има мањз

дневна и годишња колебања температуре од ваздуха

изнад копнених површина.
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Да би се јасније видела величина морских утицаја
показзКе се како се температура ваздухз изнад Бал-

ка(нског полуострва мења од приморјз према унутраш-
њости у два екстремна месеца, јануару и јулу. Темпе-

ратуре свих места су сведене на морски ниво, помоћу

Вксински односи Југославије и околних крајева: 1 = висина до

200 мвтара, 2 = висина од 200 до 500 м, 3 = висина од 500

до 1000 м, 4 = висива од 1000 до 1500 м, 5 = висина од 1500

до 2000 м, 6 = виснна преко 2000 метара.

редукционог фактора од 0,5° за 100 метара висине,

чиме је утицај рељефа земљишта по могуКности от-

страњен. Изотермна карта за месвц јануар (види слику)



веома лепо псжаз/је како се твмпершура нагло смању-

ј« од обала ЈадрвНског и Јонског мора према унутраго-

њости, а доста спорнје од обала Егејског мора нз св-

вер. Тако се најниже јануарске температуре налазе на

североисточном крају наше земље, Војводини и Источ-

ној Србији. Лати су споредни чlЦ;ниоци много утицајни-
Ји, па се морски утицзји истичу знатно слабије, него зи-

ми (видји сл.). Стога су, у јулу, односи у прираштају тем-

Изотермна карта Балканског полуострва за месец јануар

(температуре свнх места све/ еве су на морски ниво).

пературе од западних и Јужних обала Балканског полу-

острва према унутрашњости пореме-ћени. Тик уз обала

ЈвдраИског мора дижу се висока Динарске планине, по-

90
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знати крш. Те голе кречњачке масе лети се веома јако
н нагло загревају. Јадранско море има такође виооку

летњу температуру на својој ловршини, од 22° на севе-

ру до 25° нз југу, и сгога ни}е у стању да знатнија
ублажи твплоцне утицдје ужзреног крша. Из тог јв ра-
-Iлога утицај Јадранског мора ограиичен
ча сасвим усl«у приморску ужу и кудикамо бе-

значајНију него зими. Ипак
се, дал=е од планинскв обла-

сти, температура јулв постепено повеЈпава
према источ-

ним границама наше земље.

Изотермна карта Бааканског полуострва за месец јули.

Последица ових неједнакости у промена>ма темпе-

рвтуре у два екстремна месеца, од обала према унутра-

шњости, огледа се у томе, што се годишње колебање
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темперагуре повекзеа
у истом правцу, тј, од

обалз

према унутраш-њости. Тако је годишње колебањв те,*и-

пературе нз острву Пелагружу 15°, у Ба-нату 24°С.

Ваздушна твмпература се омашујв и са висином,

просеЧно за 0,5° на свеких 100 метара. Али, тај верти-

кални традијент температуре није исти у свим месецн-

ма. ПросеЧно је најмзњ-и у јануару, око 0,35° за 100

метара, дск се у јулу псзеАа отприлике до 0 65°, дз-

кле готово до двапут веАе вредности. То знзчи да зим-

ске твмпературе много спорије опадају са висином од

летњих температура. Лето је, дакле, на виснуни од

1.000 метара знатно свежнје, него долв у долини, а на

висини од 2.000 метара сасвим је прохладно. Одго-

варајуТ|И неједнаком оладзњу температуре са висином

у два екстремна месецз, у истом се правцу смањује к

годишње колебање температуре. Ако је, рецимо, у до-

линском месту 20°, оно се на висини од 1.000 метара

смањи нз 17°, на висини од 2.000 метара гнз 14°С.

Слично вреди и за прелазна годишња доба, прола-

-Iне и јесен. Тампература се у пролетњим месецима

много брже омањује са висилом, него у јесењим месе-

цима, око 0,65° у пролеНу према 0,52° на 100 метара

у јесени. То значи да Т>е пролеће, према јесени, бивати

тим хладнЦе, што је веНа висина. Тако Је, ча пример,

у Краљеву (висина 200 м) октобар за o,B° тогглији од

априла, а у Ужицу (432 м) семо за 0,6° топлији, Са-

свим је другачије у приморским крајевима. У Котор-

ском Заливу, на пример. октобар Је у разним местима

за 3,5° до 3,4° топлиЈи од априла, упркос великих ра-

злика у висини (Рт Оштра 64 м, Врмац 484 м, Голи Врх

1.308 м), У томе се најлепше огледа знатан утицај ве-

лике" залихе топлоте, која Је счагсмилана у морским во-

дама у летњој половини године, да у зимској буде

издаванз.

На основу свега излагања излази дз у Југославији

имвмо три основна климатска типа, према топлотГчим
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услови.ма, а у вези са геогрбфсктм псложајем нашв

замље и општим рељефом земљишта: приморски

(маритимни). кснтинентални и планински тип. Ал(и, сви

они постепено прелазе једа« у други.

По нормалној расподели киша по месецима могу

се, међутим, разликсвати седам климатских типова, од

којих су двз основна типа; модкфмкоеан средоземии

плувиометрнсш (кишсмерни) режим (нсрмална распс-

Вегетација агаеа (десно) и кактуса (лево) на острву Хвару

дела киша по месецима) и средњеевропски режим. У

првом режиму су најкишовитији месеци позне јесени,
октобар и новембар. Овај режи/м се према северу по-

степен-о ближи средњеенропском реж!иму. У другом

пада нЗјВИ'ШO кише у ра„чом лвту, мзју и јуну, али пре-
мл југу окто-барски спорвдни максимум кише постајо
све изразитији и у Македонији се развије новембарск!и
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иаксимум кише, док јунски главни максиЈмум према југу
бива све не!изразити|ји и у Мак©донк)и се преобрззи у

мајски споредни макоимум падавина. Ови плувиометри-

ски типови се мешају са топлотним ткповима и тако иза'

зивају климатско шаренило у |нзшој землви.

Палме нз сплитском приста.чишту.

Од топлотнијх типов_ јо нзјблажи маритимНН к°/ и

елада на острвима и на уском појасу приморја, а у уну-

трашњост продире само кроз велике и пространв до-

лине Крке, Неретве, Војане-Мораче-Зете и Вердара.

Својствено за ову област су блага зима (јануар ЗД 4
П

до 10°) и веома топло лето (јули од 23° до 27°), незнат-

на годишња колебсња температура (15° до 20°) и зна-

тно топлија јесен сд пролеЈта. Температура се у свима

годишњим добима повеКева, а гадишње кслебање тем-

пературе смањује од северв према ,угу. О благости

климв Јадранског Приморја сведочи и вегетација; агзвв

на Хвару (аиди слику) и палме у Сплиту (вид|и слику).
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Знатнз оштрију, више субалписку климу, им>ају кра_-

шка поља, чија су дна дубоко испод околних планинскик

врхова, и ко;а су сд Јадрана било знатно удзљена (40

до 80 км), високим планкДзма. Зими се у

њима несметано таложи хледан ваздух, који се спушта

низ околие планинске стране, док се лети, сразмерно

зпсолутној висини, дна поља прилично загреју, Тимв јв

годишње колебзње температуре пове-Кано. Просвчна

јануарска температура јв из споменутих разлога ниска,

—2° до —4,5°. Осим тога, у саим пољима се зими ја-

вљају и гтреокрети или инверЗиЈје темперзтуре, тј. поее-

Кање темперзтуре до одређеме виоине. Лета су при-

лично свежа, услед велике апсолутне висине поља, }ер

у јулу на висинама од 560 до 1.200 метзра —■ про-

сечна твмпература није виша од 18,5° до 16°. Жеге

су свсаим ретке, а и кад настану не тра)у дуго. Релз-

тивна ко)нтиненталност климе ове области долази до

пуног изражаја ако се температуре редукују на морски

чиио И у томе случа|ју су поља, просечно, за 4° хлад-

нија —• зими аише, лети мање од приморских места

на истој географској ш.ирини, Све то указуе до колуко

незнатног отстојзња се осеКају топлотни утицаји Ја-

драЈнског Мора.

За Ма-кедонију, која је највеКим делом јумсни|је од

Будве и Бара, иаглвда да се топлатни утицај Еге,'ског

М'Ора отприлике до Демир Капијв. Дотле ти ути-

ца)}и непосредно продиру долином Вардерз, а мање се

ооеКају у Тиквешу, у долини Струмице и сДиву Брегал-

нице, док веТ.ина тамошњих котлина има много ксlнти-

ненталнију климу, Треба спо>мвнути чињеницу да Еге;-

ско Море нема онслики апсолутни топлоИни утицај на

оврју околину као Јадран, али му јв релатиени утицај

веКи. Другим рвчима, до истог отсто>јања од обале са

температура у долини Вардара мање с/лањи под у-

тицајем Егејског Мора —, него, рецимо, у долини На-

ретвв под утицајвм Јадранског Мора. Али, у супрот-

ности сд јутозападним делом чашв зе>мљв, долина до-
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Топлотни
угицај

Егејског
мора
у

Тиквешкој
котлини.

Култура
мака.
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н=ег Вардара л готсво цео ст<в Брегалнице и Стру)мицв

кмају знатно веКе годишње
колебање температуре,

које у Удову износи 23°С.

Крсз све до садз поменуте области провлаче-се

велике и високе венечне планине, у Македонији тимори,

са субелпиокоlм и пла*нинсксм климом. Са повеКзњем

висине годишња колебања температуре се омањују, зи_

ме су хладне, летз прохладна, јесен тек нешто топлија

од пролеКа- Бјелашница (висина 2.067 м) има готово исте

климетске услове кео Обир (2,140 м), на Караванкама у

Корушкој, око 330 км северније. Температура зимских

месеца се на сбе ллењУне мења од —6,B° до —B.B°,

температура летњих месеци од
6°

до 10°, јесен је То'

плија од пролеКа, а годишње колебање температуре

доста шње него у долинским местима, за 2,4° до 4,4 ■

Једноставнкји су таплотни климатски услови у оста-

ло<м делу Југославије. Ншред је било споменуто да се

температура зим)И доста нагло смањује према унутраш-
њости копна, лети да се спориуе псвеКаеа, као што се

поееКдеа и год.ишње колебвње температу.ре. Нарав|:но,
и у области средњеевропске клкмв има доста разновр-

сности. Разлике у температури појединих места у истом

месецу настају услед њихове неједнаке географске ши-

рине, удсљености од мора и апсолутне еисине, а у ее-

КоЈ мери и под утицајем геогрефске средине. Последњи

случај св особито истиче у Жупи и Топлици, насупрот

Лескоеачмој котлини, која Џ доста јужнија. Жупа је зз-

штиКена од утица.ја са сееера отранцима Љуктена и

Лисца, Топлица, планином Јастрепцем, док је Лвсковач-

ка котлина потпуно изложена уткцајиlМа севера. Заштит-

Ии утицај планина се знатио огледа у гмањеном годи-

шњзм колебању тем,пературе и у знатно топлијјој јесени

од пролеКа. Како се годкшњи тск температуре мањз са

континенталнсиЖу м.еста показаКе се на приЈмеру Оси-

јекз и Међе, која су .места приближно на истој ге-

огрвфској ширини и има;у подједнаку апсолутну висину,
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али је друто место ок;о 165 км даље на нстоку. Ту су

срвдње јануарске т©М!пературе —O,9 П 1и —l,7°, јулске
21,7° и 23,2°, а годишњв колебања 22,6° и 24,9°Ц.

Облачност је у непосредној зависности од темпе-

рагуре. НзјвеКу средњу тадишњу сгблачност имај/ пла-

нИнски краЈвви (55 до 60%). Одатле се смањује према

североистску (45. до 55%), према Македониуи (са 40

до 50%) а највеКма према Јадранском ПриморЈу (са 35

до 45%). У току тодине настаје неЈвеКа облачност у де-

цамбру, са 65 до 75% у унутрашњости, а 50 до 60% на

отоцима и при ЈадранскоЈ обали. НаЈмзња облачност,

са 15 до 45%, Јавгва се у позном лету, Јулу и аагуст/.
Облзчност Је у пленинама лети сразмерно већа, зими

сразмерно мања од облачности ,у приморским и севе-

роисточним краЈевима наше звмље.

По дугом трајењу сунчева сјаја, које Је у обрну-

тај сразмери са облачношКу, наше Јадранско Приморјв

и Јужни крајееи ззузимеЈу завидно место, На северном

пр(нморЈу има, просечно, 5,7 до 6,6 часова са сунцем

у току Једног дана; на Јужчом се приморју трајање сун-

чева сЈаЈа! повеКа' до 7,4 часова, а нешто Је краКе у

МакедрниЈи, 6,6 до 7,1 часоеа дневно.

Географска расподела годишње висине кише у Ју-

гославијЈи је врло непрааилна, услвд сложена виоинске

разгра)не. Просечна годишња висина падавина се, углав-

ном повеКааа од Јадранских острва према приморским

висоравнима <и пладинама, а одатле се постепено сма-

њује ка североистоку, не узимајуКи у обзир планине.

ОдавЈ-зо је познато да су Кривошкје, пламкнски крај ви-

ше Которског Залива, наЈкишовитији предео у Европи.

Ту, и у црногорскнм плвн)инамо, пздне годишње 250 до

460 ом мише. Другу весгма кишкзвигу сгбласт имамо око

Велебита, у Горском Котзру и на виооким планинама

СловениЈе, 180 до 300 см годишње. На јадрзнским остр-

вима Је просеЧчо 50 до 95 см кише, при Јадранским
обалама је има више и у главном се повеКава од сеае-
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розапада првма југоистоку, од 90 до 290 см, због све

вкгших висоравни и планина, а исто се тако пове-ћава и

према укутрашњости, отприлике до линије Гламоч'—Би-

леКа. Дашеко у унутрашњосци, у долинама Мораве и

Вардара, мерено је 60 до 70 см кише, а у неким крајв.
вима ВоЈводине мање од 60 см. Најмвње Је кише у до-

линскоЈ равни Вардара, од Скопља до Демир-Капијв,

Бреталнице до Царева Села, и на Овчем Пољу, масти-

мице мање од 50 ом годишње.

Честина падавина Јв на јадранским острвима и при

обалама, као и у МакедониЈи, највеКа зими, док је у уну-

трашњости земље, на северу 1и истоку, највеКа у летњој
половини године. На Јадранском ПриморЈу се удво зим-

ских киша правилно смањује од југоистока нз сеаеро-

запад, док се удео Јесвњих и летњих киша повеКава,_ а

пролетњих киша остаје огприлике исти. На нечјсевернк-
Јем делу СловениЈе настцЈе стога алпсми режим, са нај-
веКом висИном кише у нзјтоплиЈим месецимв.

Граница изме-ђу моДификоеасног оредоземног и сре-

дњеевропског режима много Је дубље у унутрашњости

од топлотних утицаЈа Јадрзнског и ЕгеЈског Мора. Она

се углавном пружа венцвм Караванки па нз исток до

ИваншКице, одатле т југ-југоисток, премо Козаре до

Бјеласице и Скопске црне горе, а даље на североисток,

преко Варденика (Стрешера) до бугарске границе.

ветрови у Јутославији последица су

опште расподеле ваздушног притиска. У зимским месв-

цима преовлађују у Југозепадној половини наше зеллљв

ветроаи са североисточног квадранта (то је Јадранска

бура ако добије олујну јачину), у МакедониЈи са север-

ног квадранта (познати вардарац), а на североистоку зе-

мље дуваЈу из разних правацз. Отприлике источно од

планине Папука и реке Босне, па до Тисе, дуеаЈу ветро-

ви са севера и северозапада (познати северац), а исто-

чно од долинв Мораве па до Тамиша на северу дувв

југоисточЦи аетар (то Је кошава ако добије олујну јачи-



ну). Овај и преоела-ђујуки северозападни ветар су-че-

љавају се између Тамиша и Бегеја, те у запздном Ба-

нату тзда дувају западни в југозападни ветрови. Још сло-

женија су ваздушне кретања у тску лета, Јер се тада по-

хвзују утицаји хладнијих и топлијих чзсова дана. Систем

планинских и долинских ветрова у тим данима належа

на опште кружење ваздушних маса. У јадранскоЈ обла-

сти преовлађују североисточни и северни ветрови, као и

зими, али по подне дува најчешЈзе северозападни ветар

(маиштарј; у источном делу земље више преовлађују

вегрови са Југозападног квадранта, о<д западног до јуж-

ног. У северним низијама ЈугославиЈе пОстоји рззлика

између западних и источних предела. У првима су нај-

чешгЦе јужни, у другима северозападни ветрови.

100
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ХИДРОГРАФИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Наша ј© земља богата и морском, као и копченим

водама. Сзма обала Ја(др=на, урачунавајуКи Истру и сва

острва, дугачка је око 2-000 километара. Од целе по-

вршине Јадранског Мора припада територијалмим вода-

ма ЈугославиЈе отприлике половина или 67.000 квадрат-

них километара.

Богатство копненим водама условљено је претежно

планинск)им изгледом наше земље, поглавито непро-

пустљивим земљиштем и повољним климатским услови-

ма, Од последњих су на/јважнији, за јеаерски а карочито

речнм режим, географско распрострањење годишње ви-

сине падавина, расподела овIИХ по месецима, време у ко-

ме се снег почне нзгло топити, особито
у планинским кра-

јевима, Да Је ЈугоопавиЈа одиста претежно планинска зе-

мља, доказ Ј>е што низ!ије и равнице са речним доли-

нама, днз котлина и поља/ заузимају око 73.000 квадрат-

них километара, дакла површину коЈа, отприлике, од-

говара четвртини државне територије.

НаЈве-Ни еодени резервоар претставља ЈадрЛчско

Море. Температура на њетовој површини и у мањим

дуби.нама подлеже доста незнатном годишњем
колеба-

н?уг нарочито под утицајем високв зимске твмпературе.

Ова се, углавном.
повеКава према јутоистоку, али је на

пучини осетно виша, него при обалзмб- на северозападу

је 70 B°, на југоистоку 14 l6°. Од пролећа се тем

пература морске површине нагло повеl=>ава, зли је кра-
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јем пролеКа много више повеКаиа на северу, на делу

плитког дна, него на јупу, где ја тала'сање морске псвр-

шине знатно јаче. ЛеКи је разлика у површинској тем-

ператури незнаПна, на пучини од северног до јужног

краја није веКа од 3°, а колеба између 22°
на северу

до 25° на југу. То су узроци малсг годишњаг колебања

твмпературе на површини Јадрана. Оно |е у Квармеру
14,5°, јужно од острва Жирја 12°, а на пучини југозз-

падно од Дубровника 11°.

Испзравање Iна површини Јздрана је доста јако,

услед високе температуре, а последица тога су великз

слзност и провидност воде. Јадран је најпровиднији охо

највеКе дубине, до 65 м; мзње је провидан на пучини

северног корита, 30 до 45 м, а још мање при обалзма

особито блиау речних ушКа. Садржина соли у површин-

ским слојевима повеКава се од северозапада првма

југоистоку, упоредо са температуром, просвчно од 33

до преко 38%о, а са дубином се ,слз(ност углавном по-

веКаеа, али сасвим споро, са изузетком топлих месецз.

када је оно нешто изразитије.

За живот и напредовање морскв фа/не, наронуто

р|иба, особито је важно што је вода Јадрана богата ки-

сеоником, уСлед јакот таласања и вертикалних стру>ја, којв

су дејстване и приликом загревања, као и хлађења по-

вршинске воде, Рибарство Ја код наших примораца

било јако развијено, а после Другог саетског рата ,:е

знатно уназађено, услед дејства мина, када јв огроман

број риба био уништен и досад још није нз

нормелну мвру. Ипак је то и сада важзн извор живота,

који је побољшзн Нињеницом, што фабрике за ко-нзер-

вирање риба купују цео лов, који нијв продат станоа-

ништву ради локалне исхра(не.

Од слатких вода у нашој држави најаажниЈ-е с,у

реке. Оне са могу псвделити на две ввлике групв; на

нормалне, коЈих Је знатно више, и понорнице, ограни-

чене на све области крша, тЈ. на кречњачке тврене. Од-
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-л*ке гјјрВИл су чормзл-.-е долине (в. слкку долнда Вел.

ПншСнице к Ссвиње), непрекиде/н и непоремеКен речни

пад сд извора до ушКа и бопатство водом. Поред тога,'

све нормалне реке имају много притока, чији броЈ за-

виси од петрографског састзаа м (нагиба земљишта, од

годишње количине кише и од неких друтих чинилаца-'
На слици је приказзна гусиина речче мреже на гор-

Нормална долина Велике Пишнице код Крањске Горе,
висина 780 метара

њем току Босче од врела до Какња, У областима крша

ерло је мало нормалних река а преовлађују понорнице.

Ове махом извиру из доста ЈакЈих врела, донекле теку

по земљиноЈ површини, као м нормалне реке, али изне-

надно настану, увируКи у поноре, и деље теку подзем-

ним путем. Мнсге од њих немају ни једну приток/, а

где их имају, обиНно су кратке. Чак и реке са нормал-

ним долинама имзју мало притока, као нзпрЈимер Зр-

мања, Крка, Цетина. ,Неке долине веК на свом извс.ри-
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шту и>мзју врло стрме стране, под којима су врела, неке

су затворене стрмкм странама и у доњем крају, код

понора. Зато је у областима
крша мзло водених токоаз,

а мјного више воде налази се у мањсј или веКој дубини
и-спод површине кречњака. Поред тога, пад ,: е код свих

река доста неправилан.

Нормална долнна Савиње код Цеља, висина

.

240 метара.

Према географском положа,'у и орографском скло-

пу Југославкје, реке отичу у три правца,' премз истоку

у Црно Море, прама југозападу у Јадранско Море,

према југу у Егејско Море. Разво-ђе између ових обла-

сти наводњавзња и одводњавања чине највеКим делом

веначне планине, реЈје висоравни, а тек местимице оно

залази у ниске равније крајеве, на пример (на Коссву

Подву измеЈју Сиггнице, притоке Запддне Мораее, и Ле-

пвнца, притоке Вардард односно иомефу црЦомораког
и егејског слива. Хидрографски чвор, тј. место на коме
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С9 саста-у сва три рззво-ђа, налази се далеко на југу, на
планини Црнољеви, западно од Урошевца. Рељвф зе-

мљишта је узрок, што је развође између црноморског
и Јадранског слива анатно бл!иже запздној државној гра-
ници, а рззвође нзмеЈчу црноморског и егејског слива

што Је знатно ближеЈужној граници наше земље. По-

следица тога је да црноморском сливу припада око се-

.дам десетшна од целе држзвне теритсрије, а једран-
ском слнву нешто више, него егејском. На површини од

Мрежа притока реке Босне од њеног врела

до Какња.

око 17.000 км 2
, отприлике 6% од државне територија,

за _ ко}у се не може утврдити коме сл'иву припада', раз-

вијена ,е искључиво хидрогрзфнја крша, са понорницама,
подземним каналима и гтодземlним воденим токовима.



Рвке поменутих типова разликују се према њихо-

вом режиму, тј. према водостајlима односно величини

отока у Пo|јединим месецима и према њиховим годи-
шњим колебањима, што је у'зависности од годишње ви-

синв падзвиив, њихове расподеле по месецима, као и

од времена највећег отапања снега у сливу. Обзиром

Средњн месечнн водостајн на неким рекама: а) Просечне вре-

дностн Савиње, Уне и Дрине; б) Просечне вредности Јужне
Моране н Тимока; в) Просечне воедности Крке и Неретве; г)

Просечне вредвости Вардара, Пчиње и Црне Реке.
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-а речнг/ реж>гм постс;е велике разлике између рунав-

ских притока западно- и источно од приближно 20° ист.

дуж. Све притоке Драве и Саве, до Дрине закључнол

има}у два јдсно развијена максима водостаја у пролеку
и познсј есени, од којих Је први доста изразитији, к

два минима у фебруеру и септембру. Први од њих је

изразити-Ји код плагнинских река нз северозападу, напри-

мер Савињи, док Је друти боље ргзвЈиЈен код осталих

притока, например Уне или Дрине. Приложенз слика

покавује те услове. Водостаји на приложеном цртежу

а изведени су по подацимз Савиње, Уне и Дриие. Ту је

'одишње колебање водостаја 107 ом. Код источних ду-

навских притока, Јужна Морава !и Тимок, цртеж б, го-

дишњи ток водостаЈа Је једнсставан, са максимумом у

проле+ту, минимумом у ЈесеМи, али Је максимум доста

слабије развиЈен, чего код речних водостаја на западу,

пз Је стсга годишње колебање водостаја смањено на 86

ом. Исте разлике се 'ааљаЈу између Јадранских и егеЈских

притока. Код јадранских притока Крке и Неретве, цртеж

в разви Јена су деа максима водостаЈа у пролеТ|у и

позној јесени, под Једнаке висине, али Је летњи мини-

мум много развиЈенији од фебруарског. Годишње коле-

бање водостаја Је 107 см, исто као код западних ду-

навских притока. Егејске притоке (Вардар, Пчиња, Црна

Река), цртеж г, имају најви.ши водостај у пролеКу, счај-

-•/жи у позном лету, кас код истсчних дунавск!их прито-

не, али су на праимз водостаји у свим месецима внши,

иарочито у позном лету, а пооледица је тога годишње

колебање водостаЈа тек од 79 см.

Код река, ваЈпосле, постоЈи великг рвзлика у њихо-

вом паду Правилан пад гостепено смзњи.заlње пада од

изворишта премв ушКу, (имају семо реке које највеКим

делом протичу кроз широке долине и равнице, напри-

мер Сава. Реке шЈе делимично протичу кроз клиоуре

имаЈу на тим деловнма по-веКс(и пад, напрlимер Вардар

(в. слику) на току кроз Дервен, Таоооку клисуру, Демир

Капију. Пад је, дакле, нз Вгрдару степенаст. Још не-
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Неретва. Клисурз између Чзрсннце и Преља.
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правнлниЈИ пад јв код Јадранскгнх притока, јер се те

реке тешко пробијају крктз врлетне, д/боке и уске сте-

новите клисуре, обрззујући брзаке и красне слапове,

какав је, например, степенасти Скрадински Бук на до-

њем току Крке, висок 45,7 метарв, Ј’едан од најлепших

слзпоаа у Европи- Најнеправилнији пад има река Цети-

на, јер се на њој’, углавном, повеКава од изворишта

према /шКу. Слап Велике Губавице има овде висину од

48 метара.

Уздужни профил речног пада на Вардару (горе) и Цетнни

(доле).



Валиким пвдовима се одликуЈу _и све планшске

реке, које имају и велику хидрауличну силу и врло су

оогодне зз производњу електричне енергије. То ;е

практични значај река са великим падовима и слаповима

НзјвеКе просечне падсвв !има]у Лепенац 21.9 метара ма

едан километар дужине тока, Морача 19,7 м/км, Вла-

сина 17,5 м/ка\, Дравиња 16,4 м/км, Врбања 16-0 м/км,

Студеницз 13,2 м/км, Пчиња 12,1 м/км итд,

Скратински Бук на доњем току реке Крке, висок 45. 7 метара

Много је у нзшој земљи језера равноликог постанка,

бар у псгледу ствзрања њихових корита. Најмногсброј-

нија, али и најмања језера, ограничена су нз висске

планине, где су им коритз настала под утица(јем ледничке

ил!и глацијалне ерозиЈе. Та језера су бистра, плаве или

зеленкзсте боје, доота хладна; на некима ни летња тем-

пература није аиша од B°С. У областима крша је разви-

јен тип крашких језера. Нека од њих су постала на ме-
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стима где су нормалне речне долине заграђене беде-
мима чврстог бигре. Велики број пол=а и увела у креч-
њачким теренима бива за кишног периода, ил!и при то-

пл=ењу снега, преобраФ,ен у периодска језера, која се

према трајању кишног периода и прождрљивости

понора адржавзЈу краКе или дуже време, например

Церкнишко Језеро све до 10 месеци.

Снага ввдних токова ФНРЈ. а) Укупна расположива снага

свих водних токова; 6) Снага водних токова која се може

искористити при садашњим техничким могућности.ма и еко-

номским услосима; в) До сада искоришћена снага у хидроцен-

тралама од укупно расположиве; г) Део од укупне снаге водних

чокова који ће бити искоришћен до 1951 године.

Ннрочиту врсту крашких језера у приморју прат-

стављају тзв. крипто-депресије, код ко|их је језерско

дно испод морског нивоа, услед тоњењз овог дела Бал-
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канског Полуострва, Код њиховог постанка је веКином

судаловало вишв процеса, нарочито тектонско спушта-

ње дуж раседа. На,:веКа -је криптодепресија Скадарског
Блата, некадашњег крашког поља, које је стално под

водом. То Језеро, са површином од 379 квадрзтних ки-

лометарв, највеКе је на целсм Балканском Полуострву.
Али се ниео Скздарског Блата, од јесени до пролеКа,
повиси зз 2,5 до 3 метра, у неким годинама и више, па

тада буду преплављеНе и околне равнице на површини

Хидроиентрала Фала на Лрави код Марибора.

ско 530 квадратних километара, Нешто мања од Скз-

дарског Блата су јеаера са бзсеннма тектонског порекла,

з налазе са на јужној граници државе, Дно Охрид-

ског, Преспанског и Дојранског Језера образују пото-

лина, спуштена на раседима правца север-јут. Она су

дубља од Скадарсксг Блата, нарочито Охридскс језеро,

чија дубинв износи 286 метара.

Сва поменута велика језера су богата рибсм. Њи-

хове хидрографске и термичке оообиме (испитивали су



Јсван ЦаиЈиК, Петар ЈанкоаиЦ Синиога Станковк+, Сте-

ван Јаковљеви+ и Лазар Јованчи+,

И код ве+их језера Је утврђено да подлежу ман=им

или ве+им колебањима водостаја!. Значајно је, што Је

чод језера бвз отока или код језара са мало и незнат-

них прlитока годишње колебзње водостаЈа з-натно мзње,

н-его код Језера са великИм приток?г(ма. Тако, например,

Бохињско Језеро, са притоком Савицом и отоком Са-

вом Бохињком, има годишње кслебање водостаЈа од 70

см, дск Бледско Језеро нема ни пр*итоке ни отока, те

је на њему тодишње колебање водостаја тек 10 сднти-

метара. Сличне разлике постојв изме+>|у Скадарског

Блата и Охридског Језеоа. Скадарско Блато, са својТим

притокзма ЦрнојевиКа Рехом, Морачом, Прони Сатом

итд., а отоком Бојансм, показује знгтно веће просечно

гсдишње колебзње водостаја (210 см) од Охридског је-
зера, које нема!ни;едне важније притске, а отиче Црним
Дримом; годкшње колебање његовог водостаја није
веКе од 32 см.

Око свих великих река на току кроз Панонски 6а-

сен има пуно речних језерз, т. зв. мртваја и стараlча,

која ммају више тип барз са слатком во/дом, а нека од

њих су велика. Али код устајалих барз, где се

во!да не обнзвља, ова Је постала лужна или алкална.

Тим алкалним барама нарочито је богзто земљиште

западне Бачке, изме-ђу Телечке и северне државне грв-

ни-це. Око њих је рзније била раовијена нарочита грана

привреде, производња шабитре (соде), Најпознатија

влкално-муријатинна језера су Палић код Суботице и

Русанда' код Меленацз, која су и лековита.

У области крша Је несташица сталне површинске

воде донекле !надокна+,ена великим бројем извора и

врела, често веома јаких,

Са друте стране, у свима нашим кројевима имз

много минералн!их вода, нарочито кисељака, од коЈих
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су неке псзнптс* и у Илсстрансг

ву. Многе од тих мине-

ралних вода и|скориш<тене су за лече-ње од разних боле-

сти, а неке од наших бања могу се мерити и са најпс-

знатијим светским бањама. Минералне воде Врзњске
Бање спадају међу |нз}топлије на свету: ВруКи извор

има температуру од 82° (и дајв у минуту 60 литарз

воде. Сумпоровит извор са истом температуром даје у

минуту 5,5 литара воде, док чесмв код моста има тем-

пературу од 84° и даје у минуту 300 литара зоде. Воде

неких наших бања су врло радиоа.чтивне, например Сокс

Бања, Нишка Бања и друге.
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