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У летње време пажњу привлаче
отворени базени

ПЕРОМ И ФОТОГРАФИЈОМ

Ко не би заволео Копаоник
када види овакву природу

На Копаонику је неколико комплекса
савремених хотела

Куда на одмор: Копаоник

ЧАРИ СРЕБРНЕ ПЛАНИНЕ
Врх Небеске столице (1913 м), налази се у средишњем
делу Копаоника, у близини Панчићевог врха
За адреналин лети
Панчићев маузелеј

Кањон реке Самоковке
Зими је растиње
оковано у снег и лед

Стаза Кукавица привлачи пажњу намерника
Многобројне жичаре снажна су подршка скијашима
Поглед са једног од видиковаца

Панчићев врх је највиши врх на Копаонику.
Надморска висина је 2017 м.

Т

ешко је пресудити да ли је лепши, атрактивнији и лековитији Копаоник лети или
зими. То је највећи планински масив у
Србији који се пружа од северозапада ка југоистоку дужином од око 75 km, досежући у
средњем делу ширину од око 40 km. Један
његов део је заштићена зона под именом национални парк Копаоник у оквиру кога постоји већи број заштићених природних целина,
а на њему се налази и највећи скијашки центар у Србији. Његов највиши део је Панчићев врх са 2017 m нмв. на коме се налази
маузолеј чувеног српског природњака.
Цео масив је добио назив по великом рудном богатству које је на њему експлоатисано још од средњег века, а на његовом ширем
простору је смештен читав низ културноисторијских споменика из периода од XII до
XV века. Захваљујући развијеном туристич-

Природи у походе прави је изазов на Копаонику
ком центру са савременим хотелима и пратећим објектима, Копаоник представља једну од најпопуларнијих туристичких
дестинација у Србији.
Највиши део је пространа површ Равни
Копаоник, око које се дижу Суво Рудиште са
Панчићевим (Милановим) врхом (2017 m) на
коме је Панчићев маузолеј, Караман (1934
m), Гобеља (1834 m) и др. Југоисточно од
Сувог Рудишта гребен Копаоника је сужен и
рашчлањен у низ пластастих узвишења:
Чардак (1590 m), Шаторица (1750 m) и
Оштро копље (1789 m), између којих су широке преседлине.
Са западне стране, од Ибарске магистрале, воде два пута за Равни Копаоник, један
од Биљановца уз Јошаничку реку, а други од
Руднице; и са источне стране од Крушевца и
Топлице преко Брзећа. Од Равног Копаоника

одваја се његов источни огранак са спуштањем на превој Мрамор (1140 m), затим се
пење ка Великој огледни (1359 m) и таласастим гребеном Врата (1072 m), Почар (1163
m) завршава са Јаворцем и његовим врхом
Журла (869 m), спуштајући се стрмо у Јанкову клисуру која га одваја од планине Јастребац.
Са скоро 200 сунчаних дана годишње, Копаоник заслужује своје друго име „Сунчана
планина“. Јужни положај, висина и отвореност терена спречава задржавање облака
над планином. Хладан ваздух пада у околне
равнице и увале, тако да зимске температуре нису прениске. Просечна годишња температура је 3,7 °C. Снег почиње крајем
новембра и траје до маја, просечно 159 дана годишње. Ниво падавина је већи од 1000
mm годишње.

На Копаонику је најраспрострањенија раскомадана шумско-пашњачка зона средишње
Србије. На вишим деловима је четинарска
смрчева и јелова, а по странама букова и храстова шума.
Копаоник је место на коме се могу наћи
примерци ендемске флоре као што су копаоничка чуваркућа (Sempervivum kopaonicense
Pancic), Панчићева поточарка (Cardamine
Pancici) и копаоничка љубичица (Viola kopaonicensis).
Од многобројних животињских врста најзначајнији су сиви соко (Falco peregrinus), сури орао (Aquila chrysaetos), буљина (Bubo
bubo), дивља мачка (Felix silvestris) и срна
(Capreolus capreolus).
Сточарство је главно занимање становништва, а у новије време туризам. Копаоник је
већ у средњем веку био рударска област, па
су из тог периода остали многи поткопи, називи и рударски алати. Рударство је обновљено у новије време, нарочито у Трепчи,
која на обронцима ове планине има велика
налазишта оловно-цинкане руде. У самом
подножју Панчићевог врха се налази рудник
Бело Брдо.
Данас је на Равном Копаонику велики туристички планински центар, са бројним смештајним капацитетима, системом смучарских
стаза и жичара и другом инфраструктуром.
Други такав комплекс се развија код села Бр-

зећа на источној падини, где у хотелима,
апартманима и кућама има око 1.000 лежаја.
Привлачност Копаоника лежи у изузетној
динамици његовог рељефа. Пространи планински пашњаци густе зимзелене и мешовите
шуме, као и планински врхови са којих се виде Шар планина, Стара Планина као и остале
околне планине остају у неизбрисивом сећању свих који су посетили ову планинску лепотицу.
Највиши водопад у Србији висок је 71 метар и налази се на Копаонику у области Јеловарник, у оквиру националног парка, на
надморској висини од око 1.500 метара. У региону планине има доста термалних извора.
Врло су познате Врњачка Бања, Матарушка
Бања и Сијаринска Бања. У самом подножју
налази се Јошаничка Бања (термални извор,
78 °C), Луковска Бања (36—56 °C) и Куршумлијска Бања (38—57 °C). Поред термалних
извора на Копаонику постоје и минерални извори као и извор нискорадиоактивне воде
(најрадиоактивнији у Србији) Крчмар на висини од 1950 m и Марине воде на висини од
1700 m.
У околини Копаоника постоји велики број
културно-историјских споменика. Неки од њих
су: oстаци средњовековног манастира тзв.
Црквине код Небеских столица подно самог
Панчићевог врха; делови средњовековног пута - Кукавица (око 4 km); трагови средњове-

ковног рудника - Гвоздац, село Запланина,
Смоковска река, Кадијевац, Суво Рудиште,
Брзећка река, Бела река, грађевине сакралне архитектуре - светилиште Метође, црква
Св. Петра и Павла у Кривој реци; грађевина
из турског периода - турско купатило у Јошаничкој бањи; споменици из ослободилачкох
ратова на Мрамору, Ђачки гроб, Раскрсница,
жртвама фашизма у Кривој Реци, Панчићев
маузолеј (смештен у комплексу специјалне
намене), значајни историјски објекти - Мијатовића јаз, сеоске куће у Лисини, Ђорђевићима, Црној Глави, Кривој Реци, Брзећи и
воденице и пилане у Брзећи, Кривој Реци, Гобељској реци, Јошаничкој Бањи. Посебно богатство су средњовековни градови Рас (9.
век), Звечан (XI—14. век), Маглич (13. век),
Брвеник (14. век), Врх Лаб (14. век), Козник
(15. век).
У захвату Копаоника налазе се и знамените цркве и манастири: Петрова црква (VIII—IX
век) код Новог Пазара; Студеница (XI—XII
век) код Ушћа; Жича (XIII век) код Краљева;
Сопоћани (XIII век) код Новог Пазара; Ђурђеви ступови (XII век) код Новог Пазара и Манастир Градац (XIII век) код Рашке.
Копаоник има веома развијену туристичку
инфраструктуру. Последњих година у успону
је сеоски туризам. Та планина с правом носи
епитет ,,Сребрна“.

