
2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ИСТРАЖИВАНОГ ПОДРУЧЈА

Планина Јахорина се налази у централном дијелу
Босне и Херцеговине и Републике Српске, југоисточно
од Сарајева а тeриторијално припада општинама Пале
и Трново. Планински масив Јахорине ограничен је ко ‐
ординатама 43°39΄ до 43°47΄сјеверне географске ши ‐
ри не и 18°31΄ до 18°43΄ источне географске дужине.
Припада континенталним Динаридима са правцем
пружања главног гребена сјеверозапад‐југоисток. Ма ‐
сив Јахорине дуг је око 30 km. На њему доминира
висораван Гола Јахорина дуга око 15 km, широка 4‐5
km, са највишим врхом Огорјелица (1.916 m н.в). Од
ос талих врхова и огранака истичу се Сјениште (1.913),
Кошута (1.909), Палошевина (1.892), Шатор (1.851),
Тријеска (1.806) и Требевић (1.630 m), који је огранак
Јахорине. Равна планина (1.430 m) је сјеверни огранак
Јахорине (1.300‐1.600 m) са највишим врхом Грахов до
(1.607 m). На источном дијелу Равне планине налазе
се Сарачево и Дуго поље. 

На Јахорини су присутни разноврсни облици ре ‐
љеф а: крашки, глацијални, тектонски, ерозивно‐дену да ‐
циони, карстно‐ерозивни, флувио‐глацијални и флу  вио‐
денудациони.

У геолошком погледу Јахорина је састављена од
разноврсних стијена палеозојске, пермкарбонске и ме ‐
зозојско тријаске старости. Основу чине пермски и ка р ‐
бонски пјешчари и шкриљци, а изнад њих мезо зо ј ско
тријаски кречњаци. Највеће дијелове Јахорине чине
кречњаци и доломити тријаске старости. Карбон ске
наслаге изграђују крајње јужне и источне ободне дије ‐
ло ве планине и чине основу њеног масива. Гор ње ‐
пермске наслаге граде источне и југоисточне об ронке.

Заступљени су и различити типови стијена мезо ‐
зојске старости. Кластични седименти доњег тријаса
из грађују знатан дио Јахорине и везани су за непо ‐
средну падину њеног масива. Откривени су на свим
ободним дијеловима планине. Према петрографском
саставу, представљени су различитим врстама кварц ‐
них пјешчара који се понашају као хидролошки изо ‐
латори у односу на кречњачки масив планине, имају
улогу колектора подземних вода са изразитом пукоти ‐
н ском и кавернозном порозношћу. То условљава поја ‐
ву великог броја извора и развијену мрежу повр ши н ских
токова. На контакту пјешчара и глинаца доњег тријаса
јављају се извори.

Делувијалне распадине кречњака развијени су ис ‐
под Сјеништа и Тријеске. Како се те зоне простиру пре ‐
ко непропусних стијена, због спорог процјеђивања
повр шинске воде, постоји опасност од појаве клизишта. 

На Јахорини су развијена разноврсна земљишта у
оквиру серија замљишта на карбонатној и силикатној
геолошкој подлози. Поред геолошке подлоге, на фор ‐
мирање и разноврсност земљишта утицали су клима,
вегетација и фактори деградације. Као особена и рије ‐
т ка земљишта издвајају се: смеђа подзоласта , подзол,

мочварно глејни тресет и кисели
ран кер на силикатним стијенама.
Мозаични распоред различитих
типова геолошке подлоге на нек им
локалитетима доводи до фор ми ‐
рања различитих земљишта која
алтернирају на мањем простору.

На кречњацима се срећу сери ‐
је земљишта од литосола, органо ‐
ге  ног и органоминералног кал ко  ме‐
 ланосола, калкокамбисола, до лу ви ‐
со  ла и њихове различите комби на ‐
ције. 

Хидролошке карактеристике
Јахорине представљају бројни из ‐
во ри и површински токови. Од из ‐
вора најзначајнији су: Врело Ми ‐
ља цке, Врело Праче, Станско вре ‐
ло, Кадино врело, Близанци. Изво ‐
ри Миљацке, Праче и Станско вре ло
су каптирани и представ љају основ ‐
ни водни ресурс подру чја. Водом
из тих врела снаб дје вају се ста нов ‐
ници Пала и дјелимично Сарајево.
Од водних токова најзначајније су
ријеке Прача, Паљанска Миљацка,
Бистрица и Касиндолска ријека.

Карактер климе Јахорине оп ‐
ре д јељују географски положај, уд ‐
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а љеност од мора, правац пружања масива, над морска
висина, рељеф и шумовитост.

У најнижем висинском положају доминира умје ‐
рено‐континентална клима. Веома је слична клими
околних котлина, јер се хипсометријски налази на гра ‐
ници између претпланинске и умјерено‐континентал ‐
не климе. Током зиме, за вријеме високог ваздушног
притиска, честа је појава температурних инверзија и
инверзионих магли. Средње годишње температуре се
крећу у дијапазону од 5,3 до 7,9°C, а количина пада ‐
ви на је од 900 до 950 mm. У централном дијелу Ја ‐
хорине (1.200 – 1.700 m) влада претпланинска клима.
Средње годишње температуре се крећу од 2,9° до 6,0°C,
а четири мјесеца карактеришу средње мјесечне тем ‐
пературе са негативним вриједностима. Количина па ‐
да вина је око 1.000 mm, а јачина и учесталост вјетрова,

због шумског појаса и орографске затворености за
вјетрове из доминантних праваца, далеко је слабије
изражена него на врху Јахорине.

У општим цртама, клима у највишим предјелима
Јахорине (1.700 – 1.916 m) се може окарактерисати као
планинско континентална, a карактерише је повећана
инсолација у љетним мјесецима и у току пријеподнева
у односу на ниже дијелове планине. Средње годишње
температуре се крећу од 1,9 до 3,7°C, а негативне сред ‐
ње мјесечне температуре захватају шест мјесеци (но ‐
вембар – април). Количина падавина се повећава
ид  у ћи ка врху планине (1.000 – 1.200 mm), а конти не ‐
н талност плувиометријског режима опада (Пале 8,9%).
Вјетрови су доминантни из праваца сјевер, југ и југо ‐
запад, док су најрјеђи из праваца југоисток и исток.




