Informacje podstawowe
Siedziba władz

Vukovar

Powierzchnia

2448 km²

Liczba mieszkańców

204 768 osób

Gęstość zaludnienia

83,6 osób/km²

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Żupania (województwo) Vukovarsko-Srijemska znajduje się w skrajnie północnowschodniej części Chorwacji. Położona jest pomiędzy Dunajem i Sawą, zajmując
obszary historycznych krain wschodniej Sławonii i zachodniego Sremu. Powierzchnia
województwa wynosi 2448 km2. Jest to teren o niewielkich przewyższeniach.
Najwyższym punktem jest miejsce Čukala, koło m. Ilok (294 m npm), a najniższym z
kolei jest miejsce na terenie dorzecza Sawy, Spačva (78m). Od wschodu delikatnie
opadają zbocza Fruszkiej Góry przechodząc w równinę vukovarską. Od zachodu, od
góry Dilja rozciąga się równina vinkovačko-đakovačka.
Przez teren ten przebiegają ważne szlaki lądowe i rzeczne i przecinają go ważne trasy
transportowe prowadzące ze wschodu na zachód wzdłuż Dunaju, a także od północy,
przez Sawę, do Adriatyku. Spotykają się tu też i ścierają ze sobą cywilizacje
zachodnioeuropejska i bizantyjska.
Zasobna w bogactwa naturalne równina była teatrem walk i wędrówek wielu narodów.
Dzięki wyjątkowym cechom związanym z klimatem, płodności ziemi, bogactwu
przyrody i doskonałym warunkom transportowym, tereny te są od dawna zasiedlone.
Od ponad tysiąca lat Chorwaci budują na tych obszarach swoje życie i kultywują swoje
obyczaje.

Na północ od miejscowości Vinkovci płynie rzeka Vuka, która zlewa się do Dunaju w
pobliżu Vukovaru. Nieco dalej na południe leży rzeka Bosut z dopływami: Berava, Biđ,
Studva i Spačva. Dzięki obfitości ryb rzeki te wpływały pozytywnie na jakość życia na
tych terenach i wspierały jednocześnie lokalne rolnictwo korzystające z płodnej ziemi.
Na gęstość zasiedlenia wpływ miały też liczne lasy leżące w południowej części żupanii.
KLIMAT

Obszar żupanii vukovarsko-srijemskiej charakteryzuje się umiarkowanym klimatem
kontynentalnym. Lata są słoneczne i ciepłe, a zimy śnieżne i chłodne. Średnia
temperatura roczna kształtuje się na poziomie około 11 st.C, ze średnim najcieplejszym
maksimum 29,9 st.C i minimum 12,2 st.C. Średnie roczne opady zawierają się w
stosunkowo niewielkich wartościach. Najniższe występują na skrajnie wschodnim
odcinku i wynoszą 650 mm, a kierując się w stronę zachodu wartość średnich opadów
rocznych wzrasta stopniowo do 800 mm. Najwięcej opadów występuje wiosną i
podczas lata, co sprzyja rolnictwu. Średnia wilgotność względna wynosi 79%.
STRUKTURA POWIERZCHNI ŻUPANII

Najwięcej terenów zajmują pola uprawne, winnice, sady owocowe i lasy. Żupania
vukovarsko-srijemska dysponuje najpłodniejszymi terenami (150 000 ha bardzo
płodnej ziemi). Najpłodniejszy jest czarnoziem na równinie vukovarskiej.
Ziemia w połączeniu z łagodnym klimatem zapewniają na tych terenach idealne
warunki dla rolnictwa. Pola uprawne są zmeliorowane i skomasowane, dzięki czemu
możliwa jest ich zmechanizowana uprawa i wysokie plony.
Głównymi produktami są: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, tytoń. Istnieją też
ogromne możliwości przerobowe dla pierwotnych produktów rolnych, magazyny,
młyny, silosy, chłodnie i fabryki.
Wielkim skarbem są też zachowane dawne lasy o powierzchni 70.000 ha. Warte
szczególnej uwagi są lasy dębów szypułkowych. Na obszarze spačvanskiego basenu
leśnego znajdują się dwa obszary chronione: Lože, koło m. Županja, i Radiševo, teren
leśny pod ochroną w pobliżu osady Vrbanja.
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY/MIESZKAŃCY

Żupania vukovarsko-srijemska na swoim terenie posiada 84 obszary zabudowane,
które w ujęciu organizacyjnym stanowią 5 miast (Vukovar, Ilok, Vinkovci, Županja i
Otok) i 26 gmin. Cechą charakterystyczną tego regionu są duże wsie, z liczbą
mieszkańców często przekraczającą tysiąc osób.
Miasto

Liczba mieszkańców

Ilok

8.351

Otok

7.755

Vinkovci

35.912

Vukovar

31.670

Miasto

Liczba mieszkańców

Županja

Grupa etniczna
Chorwaci

16.383

Liczba (dane z 2001 r.)
160.277

%
78,27 %

Serbowie

31.644

15,45 %

Węgrzy
Ruteni
Słowacy

2.047
1.796
1.338

1,00 %
0,88 %
0,65 %

Bośniacy

1.138

0,56 %

Albańczycy

487

0,24 %

Ukraińcy

476

0,23 %

GOSPODARKA

Na terenie żupanii występują bogate złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, krzemienia i
iłowca. W regionie tym występują również najbardziej urodzajne grunty rolne. Obok
produkcji materiałów budowlanych, gospodarki leśnej oraz przemysłu spożywczego,
najważniejszymi gałęziami gospodarki są rolnictwo (uprawa jęczmienia, kukurydzy, soi,
słonecznika, pszenica, burak cukrowy) oraz hodowla zwierząt (bydła, owieci trzody
chlewnej).

