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УВОД 
 

 Локалитет Ђавоља варош, у близини Куршумлије, представља редак геоморфолошки 
феномен. Чине га скуп од 202 земљане пирамиде које су настале ерозијом различитих 
агенаса (ветар, вода, температура). Овакви облици у свету носе различита имена. Тако их 
код нас називају „главуцима“ или „кулама“, у Америци „случајним споменицима“, у 
Француској „девојкама“ или „госпођицама“, у Аустрији „земљаним пирамидама“. Међу 
најинтересантнијим облицима земљаних пирамида у свету треба навести чувену „Башту 
богова“ у САД где срећемо најимпозантније овакве облике, затим „вилине димњаке“ Св. 
Жервеа, „шеширима покривене колоне девица“ клисуре Валурна који се још називају и 
„Дворана за игру“, групу земљаних пирамида на Ритену код Боцена у Тиролу. Ђавоља 
варош спада у ред највећих и најбројнијих оваквих облика.  

За настанак Ђавоље вароши су везане многе легенде које подстичу машту и чине 
овај локалитет мистериозним. 

Локалитет је недовољно истражен. Представља један од наших најатрактивнијих 
геоморфолошких објеката али ни изблиза валоризован као амерички национални паркови. 
Ђавоља варош такође заостаје по броју туриста који је посећују. На пример, Јелоустоун 
годишње посети више од 3 милиона туриста, а Велики кањон Колорада око 4 милиона 
туриста. Ђавољу варош посети око 70.000 туриста на годишњем нивоу што је у односу на 
горе наведене примере заиста занемарљиво, с обзиром на потенцијал који поседује.  

Међутим од кандидатуре овог локалитета за „Седам нових светских чуда природе“, 
број посетиоца се увећао неколико пута. Помак је видан у развоју инфраструктуре, али то 
је недовољно према статусу овог локалитета у светским размерама. Управо ови разлози су 
ме навели да изаберем ову тему.  

Предмет рада је проучавање геоморфолошког феномена наше земље под називом 
„Ђавоља варош“ као природног обележја Куршумлије, која представља битан сегмент у 
туризму ове општине. То је управо разлог што је овај геоморфолошки феномен изузетно 
важан део не само општине Куршумлија, јужне Србије, него и наше државе у целини.  

Циљ рада је да се укаже на значај овог феномена за туризам Куршумлије и да се 
адекватно презентује ова природна реткост. Неопходно је указати на значај овог 
природног феномена у туристичкој понуди Куршумлије, као и развој геотуризма и 
позитивне презентације Куршумлије у свету. Циљ овог дипломског рада је и да се 
читаоцима и потенцијалним туристима појасни на који начин је могуће заштитити 
Ђавољу варош од ерозије и учинити је доступном туристима, уз поштовање постулата 
одрживог развоја. 

Задатак рада је представи настанак Ђавоље вароши, процесе које су утицали на 
њен садашњи облик, однос људи према овом феномену, пут од мало познатог објекта 
геонаслеђа до јединог кандидата Србије за Седам нових светских чуда природе и степен 
његове заштите. Такође, један од задатака је и одређивање праваца заштите овог објекта 
геонаслеђа да би се омогућио одрживи развој. 

Методе рада које су кориштене приликом истраживања су: дескриптивна метода, 
компаративна, статистичка и графичка. 

За израду рада су кориштени различити извори литературе као што су подаци 
добијени од Туристичке организације Куршумлија, објеката за смештај, подаци добијени 
кориштењем дела у просторијама библиотеке Департмана за географију, туризам и 
хотелијерство на Природно-математичком факултету. Са интернет страница су преузети 
разни подаци као и фотографије које су употпуниле овај рад.  
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ЂАВОЉЕ ВАРОШИ 
 
Ђавоља варош се налази у јужној Србији на 42°59′33″ северне географске ширине и 

21°24′26″ источне географске дужине. Припада општини Куршумлија и захвата њен 
југоисточни део, тачније атар села Ђаке (што на албанском језику значи крв). Налази се на 
јужним падинама планине Радан (1.409 m), на десној долинској страни Жутог потока, 
између 600 и 700 метара надморске висине. Захвата површину од 4.500 квадратних 
метара. 

Ђавоља варош налази се јужно од Београда на 288 km. Од Ниша је удаљена 89 km у 
правцу запада што је битно за развој, јер ауто-пут Београд-Ниш представља најважнији 
транзитни правац у нашој земљи. Северно од Ђавоље вароши се налази Пролом бања. Из 
Пролом бање у Ђавољу варош може да се дође путем преко села Рудара, Раче и Зебица у 
дужини од 28 km. Од магистралног пута Куршумлија-Приштина до Ђавоље вароши има 7 
km. 

Ђавоља варош је 17 km удаљена од железничке станице Рударе која се налази на 
прузи Ниш-Пећ (Карта 1). Уз додатну употребу аутомобила је могуће стићи до 
локалитета. 

У околини Ђавоље вароши нема већих градова који би могли представљати важне 
емитивне центре. Али Ђавоља варош представља добро излетиште за посетиоце Пролом 
бање, Куршумлијске бање, Луковске бање, па чак и Копаоника, са којим га повезује пут 
Суво Рудиште-Брзеће-Блажево-Мерћез-Куршумлија у дужини од 67 km. 

 
Карта 1. Положај Ђавоље вароши 

(Размер: 1 cm = 10 km) 
 

 

(Извор:www.djavoljavaros.rs) 
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GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI 

EDUKATIVNI MATERIJALI. 

 
WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  

WWW.MAGISTARSKI.COM 
WWW.MATURSKIRADOVI.NET  

WWW.MATURSKI.NET  
 

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 

PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA 
ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 

NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 
RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM 
 
 

http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

