ИСЕЉАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА СА ЈУГА И ИСТОКА ДРЖАВЕ ДОНЕЛО ЈЕ И "РОДНО ЧИСТА" НАСЕЉА

1 0 СЕЛА БЕЗ
МУШКЕ ГЛАВЕ

У 986 села мање од ио 100 сшановника

МУШКЕ

главе нема у
чак десет села у Србији, док у два насеља господаре искључиво жене. Просечна старост сеоског
становништва од 43,6 година
две године већа је него у гра-

довима.
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земље, чине, међутим, само
делић у суморној слици села
Србије. Мрачне тонове на
њој посебно дају подаци који
показују да у 82,5 посто укупног броја насеља више људи
умире него што се рађа, а да
чак 1.458 села током године
не добије ниједну принову.
Дугогодишње напуштање
родитељских домова, мали

природни прираштај, али и
дуговечност лепшег пола, без
мушкараца су оставили Алдину Реку код Књажевца, Велику Лукању код Пирота,
Верзар код Димитровграда,
Колуницу код Пирота, Мрковицу код Власотинца, Острозуб код Црне Траве. А села
Јаворје и Милојковац недале-._,.т_.1,|,
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од Власотница и Црне
Траве насеља су у којима ' гоко

сподаре" искључиво мушкар-

ци.
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Реч је о насељима у којима је становништво изузетно
каже Љиљана
малобројно
Ђорђевић из Републичког завода за статистику (РЗС). Та
села су у крајевима у којима је
заблежен највећи пад попула-
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ције од 2002. године до данас.
У њима су готово искључиво
домаћинства.
старачка
Углавном су на југу и истоку
државе, а ретка су у Војводини и Шумадији.
попис
Прошлогодишњи
становништва показао је да
мање од по 100 становника
живи у чак 986 села у Републици. Како је њихово становништво знатно старије од
репродуктивног периода, демограф Иван Маринковић
процењује да ће највећи број
тих насеља врло брзо изумрети.
Више од 80 села има мање
каже
од по 10 становника
Маринковић. Већи проблем,
међутим, чини то пгто се слична осека у броју становника
јавља и у варошицама и ма-
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њим градовима. Ови подаци
делом су последица и великог
броја насеља, јер 7,2 милиона
житеља Србије живи у чак
4.700 места, што је много више него у другим земљама.

Међу највећим демографпроблемима у селима
Србије је изузетно велики
број момака који, упркос позним годинама, нису ступили у брак, нити имају деце.
Њихов тачан број, међутим,
још није доступан, јер нису
обрађени резултати пописа
који се тичу брачног стања.
Подаци до којих је истраживањем дошла САНУ говоре
да у десеткованим селима
живи чак 260.000 неожењених мушкараца и око 100.000
неудатих жена старости до
Р. Др.
50 година. ■
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