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Јужна Србија je изразито планинска земља. Ова чињеница не 
говори y прилог повољних услова за стварање добро развијених 
тгапова земљишта. Само 18,7% целокупне територије Јужне Србије 
ce обрађује и то прететавља терен на коме можемо тражити зем- 
љиште y педолошком смислу. Осталих 81,3% целокупне територије 
отпадају на примарна, скелетна земљишта и оголићене стене. Поме- 
нутих 18,7% територије налазе ce поглавито y тектонским котлинама 
уклопљеним y високим планинама. За време неогена ове су кот- 
лине биле под слатководним језерима.

ПЕДОЛОШ КИ  СУПСТРАТ

Најстарији, прилично сортиран и моћан педолошки супстрат 
котлина Јужне Србијо je језерски алувион који су оставшга нео- 
гена језера после свог повлачења. У овоме видимо велику сличност 
са другим деловима Балканског Полуострва, Србијом и Бугар- 
ском. Језерски алувиони Јужне Орбије разликују ce утолико од 
шумадиских што су махом грубљег механичког састава. Њихова 
дебљина међутим може бити врло велика; y скопској равници на 
пример до 500 метара.

Од других супстрата за стварање земљишта Јужие Србије до- 
лазе y обзир алувиум река и потока и делувиум y подножју брда 
и нагиба. .· ·

Речни алувиум Јужне Србије, због брдског карактера река, ма- 
хом je лаког механичког састава и долази до изражаја y оним де- 
ловима тока река који пролазе кроз котлипе. Он ce сасвим губи y 
уским кланцима и клисурама.

Делувиални процеси играју исто тако велику улогу y котли- 
нама Јужне Србије y вези са јаком ерозијом која ce овде одиграва 
на узвишенијим теренима, a чији je узрок y нарочитој геоморфо- 
лошкој грађи котлина и y отсуству природног биљног покривача 
(шуме), који регулише равномерно отицање атмосферске воде,
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М ЕЂУСОБНИ О Д Н 0С П ЕД О ГЕ Н Е ТИ Ч К И Х  ФАКТОРА

Земљиште je функција материнске стене и спољних енергија 
који на њу делују. Интегрални израз тих спољних енергија je 
клима. При довољно дугом времену деловања, утицај климе по- 
стаје доминантан између осталих фактора стварања земљишта и 
води образовању тзв. климатогених типова. Право подручје клима- 
тогених типова земљишта je равница, где je геолошко формирање 
добро сортираних и моћних седимената одавно завршено и ништа 
не смета клими да y току дугог времена стварања земљишта дефи- 
нитивно утисне свој печат. Друкчије je y брдским крајевима чак и 
y случају ако имају добро сортиране и моћне седименте, као на 
пример y Јужној Србији. У геоморфолошким приликама Јужне 
Србије ови ce седименти врло често налазе под утицајем врло ја- 
ких локалних генетичких фактора, y првом реду рељефа. Његов 
ce утицај манифестује час y заслањивању земљишта (у овом слу- 
чају y тесној вези са климом) на пример на Овчем Пољу, y Скоп- 
ском Пољу, y Прилепском Пољу; час y оподзољавању, услед дугог 
лежања воде од поплава када je вода сиромашна базама, или услед 
колебања нивоа високе подземне воде y близини поплавног под- 
ручја, на пример y Битољском Пољу. Утицај рељефа може ce из- 
разити још y процесима забаривања, што ce опет може наћи y 
Битољском и Прилепском Пољу, y околини Струге, Скопском Пољу 
и струмичкој котлини.

Материнске стене долазе исто тако често до јаког изражаја на 
стварање земљишта. На пример, за оподзољавање земљишта y Би- 
тољском Пољу y многоме треба да ce захвали сиромаштву педо- 
лошког супстрата базама (специално СаСОз) y вези са великим 
масама кристаластих шкриљаца које окружују пелагониску кот- 
лину. У другом случају сиромаштво супстрата базама може имати 
повољан утицај спречавајући, донекле, заслањивање земљишта. 
Овај случај имамо y струмичкој котлини y околини Моноспитов- 
ског Блата.

У Јужној Србији врло често ce наилази на земљишта која по 
своме типу не би требало да садрже слободни СаСОг, a која га 
међутим ипак садрже, и то y приличној количини.^ Ово ce обја- 
шњава обично или наплавом карбоната са околних узвишених 
кречних терена или њиховим капиларним пењањем из плитких под- 
земних вода, a исто тако заливањем водом, богатом хидрокарбона- 
тима калциума. На Овчем и Јежевом Пољу су олигоценски лапорци 
и кречњаци један од узрока неплодности пространог терена који 
je A. И. Стебут назвао реоном купастих брда. Истина овде je το 
y тесној вези са сушном климом Овчег Поља, јер би ce y влажној 
клими на тим лапорцима и кречњацима развило добро и плодно 
земљиште типа рендзине.

Али и поред јаких локалних утицаја педогенетичких фактора 
другог реда, чији je утицај последица, планинског карактера краја, 
на великом броју земљишта Јужне Србије ипак преовлађује ути- 
цај климе. Од чисто климатогених типова земљишта наводимо:



1 .гајњачу, 2. црвеницу и 3. подзол (народно име подзола y Србији
je пепељуша, беловача, белуша). Подзоласта земљишта Битољског 
Поља чине по мом мишљењу изузетак и нису климатогеног, већ, 
као што сам нагласио, топогеног порекла.

Горња констатациј a о климатогеним типовима земљишта Јужне 
Србије je мало изненађујућа с обзиром на изразито хумидни ка- 
рактер поменутих типова земљишта. Она као да стоји y кон- 
традикцији са географском ширином краја. Али и сама клима Ју- 
жне Србије, благодарећи положају високих планина, стоји y кон- 
традикцр1Ји са географском ширином. Оем доњег Повардарја (ју- 
жније од Демир-Капије) pi донекле струмичке котлине, које су под 
утргцајем медитеранске климе, остали крајеви Јужне Србије прет- 
стављају транслатациону област y којој ce сучељавају континен- 
тална клима, која продире са севера и истока са медитеранском, 
која мора на свом путу савладатр! велриее природне препреке и 
долазр! y Јужну Cp6pijy y доста модифицираном облику. На ви- 
соким планинама ЈужР1е Србије влада локална висиска клима, 
влажнргја и хладнија од климе котлина.

Медрггеранска компонента y клими Јужне Србије чини да 
pi иначе врло топло лето, које одговара континенталној к л р ш и  п о  
стаје још топлије. Сем тога, за разлрпеу од континенталног лета, 
оно je најсувље годишње доба. С друге стране осећа ce пршшчан 
утР1цај медрггеранске климе и на поделу талога y осталим годишњим 
добрша. Најкишовитије годигање доба je јесен; зрша и пролеће 
имају скоро подједнаку колвгчину киша; пролеће je има чак мало 
B puiie  од зиме. У термр1 чком погледу врло je важно да je зима 
Јужне Србије блажа од севернррх области са континенталном кли- 
мом. Иако има доста дана са мразом, леденмх дана са температу- 
ром Р1Спод 0° С има знатно мање него y континенталним обла- 
стрша државе. У погледу годишње количине талога, источна по- 
ловина Јужне Србије (рачунајући од Вардара јужно од Скопља) 
прима најмање крппе, 400—500 т\т,док je западна половина бо- 
гатија кишом, Битољ 666 т\т,Охрргд 656 Струга 716 Пећ
892 т\т (просек 1923—1932 г.; — 22).

За објашњење хумидних типова земљрипта y Јужној Србији 
од пресудног je значаја подела кише преко годиве, — вардарски 
режим и термички режим поједр1Них г о д и ш њ р г х  доба. Влажна и 
топла јесен, влажна и блага зима pi влажно pi топло пролеће омо- 
гућавају активне педолошке процесе распадања минералне и раз- 
лагања органске материје y ова три годишња доба. Ждрко и суво 
лето, које затрш наступа, коагулр1ра те продукте распадарва y се- 
кундарие сиалите и неповратне геле хидратисаних оксида гвожђа 
pi алуминиума. Из овога ce види да педолошки процеси при таквом 
режиму киша и термичким условима годишњих доба не могу да 
ce упуте y правцу стварања консервативног земљишта типа чер- 
нозема, веД ce морају упутргги y правцу огајњачавања, a местимице, 
y зависности од локалних варијацрра климе, и y правцу стварања 
врвешаде; ређе подзола (Метохија). На високим планииама (око 
2000 метара надморске висине) констатовао сам испод врха зв. Бело



Гротло (планина Ниџе) подзол, који je овде климатогбни тип. Ве- 
роватно да подзола има и на другим високим планинама, на пример 
на планини Беласици. Вода потока који ce сливају са шумовитих 
предела те планине обојена je растворљивим киселим хуматима, 
што сам приметио код с. Колешина y струмичкој котлини.

Утицај висине водених талога огледа ce y томе што y котли- 
нама источне половине Јужне Србије нема земљишта типа подзола, 
док y котлинама западне половине тај ce тип земљишта јавља. У 
Битољском Пољу оподзољавање je проузроковано, као што je било 
покенуто, истина поплавама и колебањем високе иодземне воде; 
али y Метохији je подзол на вишим положајима климатогени тип. 
При расматрању климатског утицаја на стварање земљишта Јужне 
Србије, поставља ce још питање реликтних земљишта. Д. Б. То- 
доровић сматра црвенице за реликтна земљишта и израз нека- 
дашње дилувиалне климе. О томе Ре још бити речи напред. Као 
топогено реликтно земљиште сматра ce смоница.

ТИ И ОВИ  ЗЕМ Љ ИШ ТА ЈУЖ Н Е СРБИЈЕ

После упознавања са међусобним односима главних фактора 
стварања земљишта y Јужној Србији, расмотрићемо укратко тлавне 
особине појединих типова земљишта. У Јужној Србији налазимо 
ове типове земљишта:

1. Смонице, 2. Минерално-барска земљишта, 3. Црвенице, 4. 
Гајњаче, 5. Алувиум, 6. Делувиум, 7. Слатине и 8. Скелетна зем- 
љишта.

Смоница

Смонице су наслеђена, постјезерска, минерално-барска зем- 
љишта мање или више промењена под утицајем данапиве климе. 
Налазимо их на другим местима Балканског Полуострва (Србија, 
Бугарска). По својим морфолошким особинама и механичком са- 
ставу смонице Јужне Србије y извесној мери ce разликују одистог 
типа y Шумадији. Оне су y Јужној Србији махом грубљег меха- 
ничког састава и црни смоласти хоризонат A je кбд њих мање moL·- 
ности; максимално 1 метар и 20 см. Нарочито ce разликују од шу- 
мадиских, смонице источне половине Јужне Србије. Оке су овде 
врло отпорне према климатском утицају и одржавају ce на вели- 
ким висинама, од 700—800 метара (над морем), што није случај y 
Шумадији. У морфолошком погледу оне имају сдедеће карак- 
теристичне одлике: 1. немају мрког хоризонта В, 2. немају хори- 
зонта глеја и 3. немају ортштајнових, a често и кречних конкре- 
ција* Д. Б. Тодоровић наводи за смонице скопске котлине још и 
присуство акумулативног хоризонта At. Реакција смонице je y це- 
лом хоризонту A — неутрална; слободних карбоната нема. Смо-

* Досад сам наишао на хоризонат глеја само y атару с. Брестовца срезапод- 
римског где je он на дубини око 2У2 метра и дебљине свега 10 см,
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нице су тешког механичког састава, али садрже понекад грубље 
примесе песка и шљунка.

Смонице Битољског и Прилепског Поља имају већ понекад 
ортштајнове грушенице и слабо киселу реакцију. Истина, то може 
да буде под утицајем рељефа (високе подземне воде).

Смонице Метохије указују на много хумидније прилике. Оне 
имају мрки хоризонат В са обилним талозима гвожђа, грушени- 
цама ортштајна и креча, као и хоризонат глеја. На дубини од 50 см. 
налази ce код њих секундарно нагомилавање хумуса, што С. И. Ло- 
мејко доводи y везу са покретљивим Na хуматима.

Иако врло отпорна, смоница може, y специјалним приликама, 
метаморфозирати y друге типове земљишта. У источној половини 
Јужне Србије она ce на нижим положајима често заслањује, a на 
вишим, еродирана до кречног слоја, — претвара'Се y црвеницу. У 
западној половини долази y обзир више забаривање и оподзо- 
љавање.

Смонице су растрострањене на Овчем Пољу (најтипичнија je 
y Ерџелији), y скопској котлини, код Демир Капије y Тиквешу, y 
Битољском и Прилепском Пољу, на Косову и y Метохији. У пољо- 
привредном погледу то су добра земљишта. Према анализама Д. 
Царикова, смонице Прилепског и Битољског Поља су добро обез- 
беђене азотом и калиумом, што ce не може рећи за фосфор.

Минерално-барска земљишта

Ово су генетички млада земљишта рецентних ритова. Бзихове 
морфолошке одлике могу бити врло различите y зависности од ло- 
калних прилика. Стварање тих земљишта или je још y току, или 
je тек завршено. Она ce налазе y Скопском Пољу, Струмичком 
Пољу, Битољско-Прилепском Пољу, Струшком Пољу. У погледу 
реакције ова земљишта могу бити алкална (Скопско Поље), неу- 
трална или кисела (Битољско Поље). Механички састав јако ва- 
рира. Ако нису заслањена, она претстављају иосле исушивања кул- 
турни терен високе плодности, јер су богата y свим хранљивим 
састојцима. По Д. Царикову она садржи до: 0,46% азота, 0,25°/о 
фосфорне киселине и 0,75% калиума. Стварање тих земљишта 
често иде упоредно са таложењем свежих наплава муља (Битољско 
Поље).

Црвеница

Црвеница положаја вшпих од нивоа некадашњих језера спада 
по Д. Б. Тодоровићу y ред изразито реликтних земљишта, јер садања 
клима Јужне Србије са јаком континенталном компонентом није 
повољна за стварање црвенице. Ипак под извесним околностима црве- 
ница ce може стварати и сад y Јужној Србији. За скопску котлину 
Д. Б. Тодоровић je нашао, да ce црвеница ствара на еродира- 
ним шљунковитим смоницама. Зато je потребно да ce горњи ху- 
мусни хоризонат смонице потпуно однесе ерозијом и да на повр-



шину изађе шљунковити кречни доњи слој. При таквом грубом 
механичком саставу и присуству CaCOz потенцирају ce алтер- 
нације између влажног и сувог стања земљишта, што je повољно 
за стварање црвенице. Црвенице налазимо још y Тиквешу, исто 
тако на еродираним вишим језерским терасама, y Битољеко-При- 
лепском Пољу на падинама планина које опкољавају пелагониску 
котлину, код Ресна, Кичева и y Метохији. Ja сам анализирао ек- 
страт y 5% КОНједне црвенице из околине с. Дечана y Метохији. 
Молекуларни однос екстрахираних хидрата Si и A 0 3 дају по- 
јам о правцу педолошких процеса y земљишту. У случају црве- 
нице из Дечана однос ових продуката коначдог распадања показао 
je процес латеритизације. Према Д. Б. ТодоровиРу црвеница на 
Каменику y скопској котлини има хоризонат AL — 15 см. мрко цр- 
вене боје, трошан и слабо кисео. Испод њега je A =  70 c m . y п о  
четку нешто отвореније боје од A t, док y доњем делу боје јасно 
црвене цигле са знаковима испадања гвожђа y облику мрких мрља. 
Хоризонат A je неутралан и призматичне структуре, али су доста 
чести сферични облици. Хоризонат B je јасно црвене боје и еа- 
држи креч y аморфном облику и као конкреције. Има знакова 
испадања гвожђа y облику мрких мрља. Земља јетрошнија, али ce 
структура не мења. Хоризонат 0, (геолошка подлога) — трошни пе- 
сковити кречњак.

Опис црвениде из Метохије утолико ce разликује од претход- 
ног, што je земљиште y горњем слоју киселије, хоризонат Ах je 
слабије развијен, док y В има нешто конкреција гвожђа и ситног 
ортштајна.

Гајњача

Уколико je црвеница израз раније климе Јужне Србије и y 
већини случајева реликтно земљиште, утолико je гајњача кли- 
матогени тип садашњице. Да je гајњача израз данашње климе види 
ce по томе што je често образована на рецентним наносима, алу- 
виуму и делувиуму, који покривају генетички старију смоницу. На 
профилу гајњаче разликују ce по Д. Б. ТодоровиАу ови хори- 
зонти: Ai=15 см. руде боје са угаситом ниансом, неутралан, са 
структуром која потсећа на ситно грудвасту; А=70 см руде боје, 
за једну ниансу отвореније но y A. Структура je овде призматична 
са доста честим грудвицама сферичног облика; y доњем делу има 
конкреција гвожђа y облику циглица y величини 1—2 см. Реак- 
ција je на целој дубини неутрална. В—20 см блеђе je боје због 
садржаја креча; нема кречних конкреција, јер je креч правилно 
распоређен по свој земљи; земља je знатно трошнија но y A. Хо- 
ризонат 0 — трошни песковити кречњак.

Описани профил гајњаче односи ce на скопску котлину код 
с. Визбегова. У скопској котлини гајњаче су махом на алувиуму 
и делувиуму. Оне ce разликују од гајњаче Орбије мало отворени- 
јом бојом, неутралном реакцијом и отсуством конкреција ортштајна 
и креча.



УТиквешу налазимо гајњаче на језерским терасама (изнад с. 
Пепелишта). Оне су угасите, црвенкасто-руде боје, са једнобојним 
хоризонтом A и тврдим конкрецијама креча y хоризонту В који 
почиње од дубине 75 см. Реакција je слабо алкална p H  7,5.

Сличне гајњаче на језерским седиментима нашао сам y ата- 
рима с. Криволака, Тремника и Тимјаника среза неготинеког. Гај- 
њача описана од Д. Царикова y Битољском Пољу близу с. Кара- 
мана Beii одаје трагове киселости, али y профилу нема конкреција.

Гајњаче Метохије знатно ce разликују одгоре описаних. Клима 
Метохије je већ критична за опстанак овог типа земљишта. Реак-
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ција метохиских гајњача je кисела, боја често није типично руда; 
y хоризонту B ce налазе конкреције ортштајна, мазотине гвожђа и 
талози Мп. У Метохији гајњаче нису стабилне; оне ce лако опод- 
зољавају или ce метаморфозирају y црвенице. , /

Гајњаче су добра пољопривредна земљишта.

Подзол

Подзол ce јавља y Јужној Орбији као климатогени тип зем- 
љишта само на високим планинама. У котлинама, на пример y Би- 
тољском Пољу, узрок оподзољавања je рељеф y вези са хидро- 
лошким приликама котлина. Наиме, Битољско Поље ce плави во-
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дом река Црне, Шемнице и Драгора. Поплаве су везане за кишнб 
доба тј. јесен и зиму. Благодарећи брдском карактеру поменутих 
река, вода поплава je y ствари кишница лишена растворљивих ми- 
нералних састојака a дакле и база. Ова вода од поплава лежи y 
Битољском Пољу од 5—8 месеци y години и затим ce делом испари, 
a делом понире y земљу. Услед сиромаштва базама она врши јаку 
хидролизу и испирање горњих слојева земљишта. Да земљишта 
Битољског Поља нису до сад изгубила своју плодност, имају да за- 
хвале таложењу свежег муља који доносе исте поплаве. Испирање 
земљишта врши ce и колебањима високе подземне воде y близини 
поплављених терена.

Киселе шљунковите терене нашао сам поред Моноспитовског 
Блата y струмичкој котлини. Они су истог порекла као оподзо- 
љена земљишта Битољског Поља.

Праве подзоле налазимо y Метохији где ce тај тип земљишта 
налази не само на вишим положајима где je израз климатских при- 
лика, већ и на нижим цоложајима, где ce ствара под утицајем ре- 
љефа. Подзол je y пољопривредном погледу слабо земљиште.

Алувиум и делувиум

Наноси река и потока и наноси y подножју нагиба сачиња- 
вају У Јужној Србији знатан део културног терена. Уколико нису 
y процесу стварања, на њима ce развија климатогени тип земљишта, 
обично гајњача. Под утицајем рељефа алувиум ce може заслањи- 
вати (Градско) или забаривати.

Слатина

Заслањених земљишта има на неколико места y Јужној Ср- 
бији и то претежно y источној половини краја. Изразите слатине 
познате су на Овчем Пољу (Нова Батања, — терен крај друма 
Криви До — железничка станица Овче Поље), y Скопском Пољу и y 
Прилепском Пољу (у троуглу између села: Боротино, Врбијане, 
Средорек и Велико Коњаре). Најбоље су проучене слатине Ο κ ο π 
ο κ ο γ  Поља. Слатине су хидрогене формације и траже за ства- 
рање одређене рељефске, хидролошке и климатске услове; наиме 
жарко лето и вџсоки ниво подземне воде која садржи растворљиве 
соли. Такве су обично воде аридних ритова, на пример Скопске Бла- 
тије. Концентрација соли не треба да буде велика, a да ce засла- 
њивање ипак врши. Заслањује ce не дно баруштина ,него њихове 
благе обале. Огледало баре показује висину подземне воде њених 
обала. Кад наступи топло време, — почиње јако испаравање. Код 
благих о б а л а  б ар а  п о д зем н а  вода, к о ја  к о м у н и ц и р а  са р и то м , лежи 
близу површиче земљишта. Она ce капиларно пење до површине, 
овде ce испарава и оставља земљишту своје соли. Овај процес ce 
стално обнавља јер подземна вода обала комуницира са ритом. У 
резултату, и при врло слабој концентрацији соли y води рита,
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могу се’ створити изразите слатине, док дно рита остаје скоро неза- 
слањено. (Види слику).

На овај ce начин створио y Скопском Пољу венац слатина 
око Блатије: Белимбегово, Марино Село, ЈСадино Село, Петро- 
вац, Јурумлери. Он ce завршава y реону Трубарево-Душановац, 
где су земљишта мање заслањена. Од Петровца слатине ce шире 
обалом Катлановског шамка према Ржаничанама. Олатине ce деле 
према ступњу своје генезе на три основна типа од којих y Скоп- 
ском Пољу налазимо два: солопчак и карбонатно-содни солоњец. 
Солончак ce налази y реону Петровац-Ржаничане и садржи до 
0,45% хлорида п сулфата са врло малом примесом соде. У атару 
Белимбегово има пега солончака са великим садржајем соде. Остале 
слатине Скопског Поља спадају y тип карбонатно-содног солонеца 
са јако алкалном реакцијом (до jpH, Н^О—9.6) Скоро све познате 
слатине Јужне Орбије заузимају топографске положаје које одго- 
варају благим обалама око бара или депресија (Скопско Поље, Овче 
Поље, Прилепско Поље).

Пољопривредна вредност ових земљишта je мала.

Скелетна звмљишта

Скелетна земљишта заузимају y Јужној Србији поред оголи- 
Рених стена огромне површине. Она ce могу поделити y примарна 
скелетна земљишта и секударна скелетна земљишта. Ова последња 
су последица јаке ерозије која влада на вишим топографским по- 
ложајима. Услед такве ерозије земљиште випшх терена (на пример 
језерских тераса) потпуно ce односи водом и на његовом месту остаје 
груби скелет. Ова земљишта спадају већином y необрађену повр- 
шдну.
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