
                                   

                     

 

 

 

Краљево 
(Природногеографске одлике општине) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Датум: 16.2.2014. 

                                                                  

Ученица: Тијана М. VIII2 

                                                                      

Наставник: Алекса Попадић 



Краљево 

 

Краљево је један од већих и значајнијих градова наше земље. 

Изграђено је у централним деловима простора уже Србије и може се по том 

свом положају сматрати средишњим градом те територије.  

На простору општине  Краљево јасно је изражено седам посебних 

јединица рељефа: четири планине и три удолине. Планинско земљиште је 

распоређено на четири краја тог рејона а удолине се налазе између тих 

планина. У северниим деловима територије су на западу Котленик, на истоку 

Гледићке планине, а у средишту, између тих планина, Доњегружанска 

удолина. У јужним, пространијим деловима тог рејона се од запада ка истоку 

пружају северноисточни делови Старовлашких планина (Радочело, Чемерно, 

Триглав, и делови Јелице), у средишту удолине Ибра, а на истоку северни 

огранци Копаоника (обронци Жељина, Студена планина, Равна планина, 

Столови и Гоч). Планина Чемерно богата је бројним изворима, од којих су 

најзначајнији: Кадина вода и Змајевац. Најприступачнији и најпознатији 

извор налази се на 700мнв у месту Одмење-чувена Савина вода, која је 

позната по својој лековитости. Северне и јужне делове краљевачке општине 

раздваја удолина Западне Мораве. Котленик и Гледићке планине су јужни 

огранци шумадијских планина, плећатих темена, рашчлањена бројним 

долиницама притока Западне Мораве и Груже. То су делови једне исте масе 

стена, која је раздвојена на два дела када су њени средишњи делови дуж 

дубоких пукотина у земљиној кори били спуштени и ту је образована 

Гружанска удолина. Северни огранци Стровлашких планина и Копаоника су 

такође делови исте стеновите масе. Они су данас поодвајани у мање планине. 

Планине на југу и северу општине Краљево су такође делови једне исте 

основне масе. Међутим, средишњи делови те масе, на простору Краљевачког 

сужења, потонули су дуж дубоких раседних пукотина и тако је створен 

средишњи део западноморавске удолине.    

Краљево има одлике града на граници две изразито различите области, 

те зато и његов ужи рејон у себи садржи и одговарајуће различите природне 

услове за развој привреде којима се одликују те две области. На северу је 



подручје с повољним условима за ратарство, воћарство, ливадско сточарство 

и прерађивачку индустрију. На југу је старовлашко-копаоничко подручје с 

развијеним условима за рударство, шумарство, пашњачко сточарство, 

хидроенергетику и планински туризам. 

О климатским приликама у средњем делу западноморавске удолине 

може се добити највернија слика на основу података сакупљених у току 

неколико деценија у метеоролошкој станици Краљева,  која лежи на 200m 

надморске висине. Средња годишња температура ваздуха износи 11°С. 

Средње месечне температуре су више лети и достижу највећу вредност у јулу 

(око 22°С), а ниже су зими и то најниже у јануару (око 0°С).  У Краљеву 

најчешће дува западни ветар са којим се удружују доста чести ветрови са 

северозапада и југозапада. Средња годишња облачност достиже у Краљеву 

око 5,5, што значи да је нешто више од половине неба прекривено облацима. 

Облачност се повећава лети а смањује зими. У Краљеву киша пада у просеку 

104 дана, док се снег јавља око 26 дана.  О климатским приликама у 

планинском подручју северно и јужно од Краљева нема још увек сигурних 

података. Свакако, ту су зиме хладније, дуже трају и раније почињу. 

Преко територије Краљева протичу делови три веће реке уже Србије: 

средњи део Западне Мораве, доњи део Ибра и доњи део Груже. Остале реке и 

потоци припадају сливовима притока тих већих река и претежно читавом 

својом дужином леже на територије општине Краљево.  

Од интереса је да се истакне да је годишња количина воде која протиче 

Западном Моравом узводно од ушћа Ибра мања од количине воде коју 

доноси Ибар. Притоке Западне Мораве су углавном краће реке и потоци 

(Сирчанска река, Чукојевачка река, Мусина река...). Нешто су значајнији 

токови притока Ибра јер су богатији водом (Студеница, Дубочица и 

Лопатница...). Највећа река која целим својим током пролази кроз територију 

општине Краљево је Студеница. 

Када се прича о водама, важно је напоменути да Краљево обилује 

природним богатствима минералних вода. Познати термални извори у 

вишедеценијској експлоатацији су у Богутовачкој и Матарушкој Бањи, док су 

потенцијални бањски извори у Сирчи, Лопатници и Одмењу. 



У Матарушкој Бањи се налзи Завод „Агенс“ за превенцију, лечење и 

рехабилитацију реуматских, гинеколошких и посттрауматолошких стања. 

Термална вода Богутовачке Бање користи се за купање због чега је често 

посећују срчани болесници, као и због разлога да је температута воде 25 °С.  

Особени географски положај околине Краљева, а нарочито долине река 

Ибра и Западне Мораве, условио је формирање и одржавање врло 

разноврсних биљних и животињских заједница. Околина Краљева одликује 

се богатством гајених биљака, нарочито разноврсних воћака, док се 

равничарски предели карактеришу разноврсним ратарским културама.  На 

особеност флорног и фаунског састава утиче количина воде у Западној 

Морави и Ибру, као и брзина кретања воде. Како је ток Груже нерегулисан, 

вода се често излива из корита па је та долина покривена ливадском 

вегетацијом а само се узвишени делови користе за пољопривреду. Поред 

количине и брзине кретања воде, на биљни и животињски свет утичу и 

тзв.едафски фактори који се односе на биолошке, хемијске и физичке 

особине земљишта. На основу особина, извршена је класификација 

земљишта на типове. У околини Краљева заступљени су следећи типови 

земљишта: подзол у виду варијанте параподзол, смонице које се јављају у 

неколико варијанти, црница, алувијални типови земљишта, плитка скелетна 

земљишта у шумском подручју која су навећим површинама еродирана. 

Како се околина Краљева одликује и изразито пољопривредним 

рејонима, затим шумским, ливадским, пашњачким, мочварним и сл. то су 

биљна односно животињска станишта веома разноврсна. Тако се у 

Краљевачкој котлини налазе шуме храста и обичног граба, шуме лужњака, 

биотоп врбе и топле, брдске букове шуме, биотоп храста китњака, планински 

јавор, четинари... Како биљни и животињски свет чине јединство, тако се у 

Краљеву могу наћи веверице, бројни зглавкари, шумске жабе, детлићи, зебе, 

голуб дупљаш, сива жуња, пољски зец, шумски гуштер, барска змија и 

славуј.  

 

 



Извори: 

 

1. www.wikipedia.org 

2. www.kraljevo.com 

3. www.kraljevo.in.rs  

4. Влаховић П., Јанић М.ет ал: Краљево и околина, Библиотека: 

Монографије места Југославије, Београд 1966. 7-92. 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.kraljevo.com/
http://www.kraljevo.in.rs/

