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Увод 

 
Шуме представљају природно добро од општег интереса. Као обновљиви 

извор енергије и сировина веома су значајне за развој привреде и енергетике. 
Друштво има право на експлоатацију шума али само у оној мери у којој се 
омогућава одрживост шумских система. Свака другачија експлоатација 
шумског потенцијала води деградацији шуме што касније доводи до 
несагледивих последица по људско друштво.  

Предмет истраживања у раду „Економско - географска валоризација 
шумског потенцијала Нишавског округа“ су комплексни проблеми 
искоришћавања дрвне масе као сировине за развој дрвне индустрије, шумарства 
и осталих делатности везаних за шумарство на простору Нишавског округа.  

Циљ истраживања је утврдити вредност шумских ресурса и могућности 
њиховог искоришћавања, степен шумовитости регије, површине које су 
антропогеним активностима деградиране и могућности њиховог опоравка.  

Постављена хипотеза о искоришћењу дрвне масе за бржи привредни 
развој је само делимично доказана јер је емпиријским истраживањима утврђено 
да су површине под шумама у великој мери девастиране, састојинска структура 
шума веома неповољна, док су економски најрентабилније шуме већ 
експлоатисане. Међутим „остале делатности у шумама“ показују велике 
могућности за развој. Под осталим делатностима у шумама подразумевају се 
делатности као што су вађење песка, шљунка и глине, производња креча, 
сакупљање шумских производа, лов... Ове делатности се одликују стихијским 
карактером развоја иако су у неким селима Нишавског оклруга ово некада била 
традиционална занимања. 

Методологија истраживања условљена је циљем истраживања, знањем и 
искуством у овој области у свету и код нас. Истраживање је обухватило 
територију Нишавског округа. Избор истраживаног подручја извршен је без 
икаквих условних ограничења у виду величине, посебности шумских састојина, 
економског значаја, степена ангажовања запослених, итд. У оквиру општих 
методских поступака, као примарни методи у раду су коришћени општи и 
статистички метод, а као посебни метод анализе. Први корак у истраживачком 
процесу подразумевао је формирање базе података о потенцијалима шумског 
подручја Нишавског округа. Применом анализе и синтезом прикупљених 
података, у раду су изведени општи закључци до којих се дошло током 
истраживања. Анализа података добијених из свих шумских јединица газдинске 
јединице Ниш омогућили су да се створи квантитативна и квалитативна 
представа о укупном шумском потенцијалу поменутог округа. Поред 
аналитичког и синтезног метода, аутори су приликом проучавања проблема 
економско-географске валоризације користили и методе компарације, теренска 
истраживања итд. Да би се промене и могућности економске валоризације што 
јасније сагледале обухваћен је временски период од 2000-2011. године. 
Статистичком анализом података дошли смо до укупног потенцијала шумског 
фонда Нишавског округа са циљем што квалитетније валоризације истог. 

Структура рада проистекла је из предмета проучавања. Поред уводног 
дела, рад се састоји из три веће целине и великог број поглавља. 
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У првом делу рада приказане су све специфичности географског 
положаја Нишавског округа. 

Други део рада обрађује физичко географска обележја посматраног 
простора. Посебна пажња усмерена је на геоморфолошке, климатске, 
хидрографске и педолошке специфичности. 

Трећа целина носи назив Распрострањеност шумског потенцијала и 
могућност његове експлоатације. Ова целина се састоји из великог броја 
поглавља где су детаљно обрађени подаци о стању државних и приватних шума, 
састојинској структури, прирасту дендромасе... Посебна пажња усмерена је на 
остваривање функција шума, могућностима за развој шумарства али и осталих 
делатности у шумама које тренутно имају стихијски карактер. 
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1. Географски положај, границе и величина истраживаног 
подручја 

 

Географски положај се може 
дефинисати као однос одређене територије 
према другим географским целинама. Као 
сложена категорија географски положај се 
може рашчланити на математичко 
географски, регионално географски, 
административно географски, саобраћајно 
географски итд. 

Математичко географски положај је 
одређен географским координатама на 
Земљиној површини. Нишавски округ се 
простире приближно између 430 10' и 430 
40' северне географске ширине, и 210 30' и 
220 10' источне географске дужине. Према 
томе, као и читава територија Србије, 
Нишакски округ се простире у средини 
северног умереног климатског појаса.   

 

Слика бр. 1.Управни окрузи Србије 

(www.nis.okrug.gov.rs) 

Административно географски положај - Нишавски округ је један од 29 
административних округа Србије издвојених уредбом о управним окрузима 
("Сл. гласник РС", бр. 15/2006.). Округом су обухваћени град Ниш и територије 
општина Алексинац, Дољевац, Мерошина, Ражањ, Гаџин Хан и Сврљиг. 
Општине на територији града Ниша су: Медијана, Пантелеј, Црвени крст, 
Палилула и Нишка бања. Укупна површина на којој се простире нишавски 
округ износи 2.729 km2. На територији овог округа по попису 2011. године било 
је 381.757  становника (Регионални просторни план за подручје Нишавског, 
Топличког и Пиротског управног округа – Нацрт просторног плана, 2011). 
Густина насељености износи 136,8 st/km². Има укупно 285 насеља, од чега 8 
градских. Ова територија се налази у оквиру статистичке регије Јужне и 
Источне Србије. На северу се граничи са Поморавским округом, на 
североистоку са Зајечарским, истоку са Пиротским, југу са Јабланичким, 
југозападу са Топличким и западу са Расинским округом. 
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Слика бр. 2. Нишавски управни округ 

(www.nis.okrug.gov.rs) 

Регионално географски положај изучаваног подручја је веома сложен и 
разноврстан. Посматрана територија обухвата већи број мањих интегралних 
целина. Доминантна је нишко - алексиначка котлина која је окружена 
планинама средњих висина. Значајне су још заплањска и сврљишка котлина као 
и добрич који се простире у доњем делу слива Топлице. Сложена регионална 
диференцијација овог простора се огледа у чињеници да територија на којој се 
налазе градови Ниш, Алексинац и Ражањ припада јужном поморављу, 
територије општине Дољевца и Мерошине се налазе у добричу, тј. у топлици,  
Гаџин Хан у Заплању, док општина Сврљиг захвата простор балканске Србије. 
Из овога произилази да Нишавски административни округ захвата већи број 
субрегионалних и микрорегионалних целина Источне и Јужне Србије. 

Саобраћајно географски положај је од посебног значаја за привредни и 
регионални развој. Он је одређен друмским и железничким саобраћајницама, 
воденим путевима и ваздушним лукама. Развој путне инфраструктуре је 
условљен пре свега морфологијом терена. Нишавски округ смештен у долинама 
великих река има одличан саобраћајно географски положај. Долина Јужне 
Мораве, Нишаве и Топлице су послужиле за развој путне и железничке мреже. 

Најважније саобраћајнице које пролазе кроз ову теритојију су 
паневропски Коритор 10, односно ауто пут Е – 75, као и крак Ц истог коридора, 
који је представљен магистралним путем Е – 80. Коридор 10 је један од 
паневропских коридора. Осим главне трасе која спаја Салцбург и Солун постоје 
и четири крака. За посматрану територију од посебног значаја је крак Ц који иде 
долином Нишаве од Ниша преко Пирота и Димитровграда у правцу Софије и 
Истамбула. Великог значаја је и трансбалкански пут и пруга  који долином реке 
Топлице повезују Јужно Поморавље са Косовом и Метохијом.  
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Долинама река поред магистралних путева иду и железничке пруге. Овај 
вид саобраћаја је од посебног значаја за привредни развој и транспорт робе и 
енергената. Савремени ауто пут Е – 75 прати и железничка пруга која повезује 
Ниш са Београдом на северу, односно Солуном на југу. И у правцу истока 
железничком пругом ова територија је повезана са Бугарском. Трансбалканска 
пруга је у прошлости била од огромне важности. Полазна станица је била у 
Пећи на Косову и Метохији. Пруга је повезивала редом Приштину, 
Куршумлију, Прокупље, Ниш, Зајечар и завршавала се на Дунаву у Прахову. 
Данас је значај ове пруге далеко мањи.  

Може се рећи да се са простора Нишавског округа путеви и пруге 
зракасто пружају у свим правцима. Ниш представља регионално саобраћано 
чвориште. Овоме у прилог говори чињеница да је Нишка железничка станица 
некада била прва по промету путника.  
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2. Физичко географска обележја  
 

 
2.1. Геолошки састав и тектонски склоп 

 
Територија на којој се простире Нишавски округ спуштена је дуж 

великог броја раседа. Најзначајнији је моравско вардарски расед, који је 
наследила Јужна Морава. Велика разноврсност стена такође указује на дугу и 
бурну геолошку прошлост.  

У морфотектонском погледу највећи део овог простора је представљен 
Нишко – Алексиначком удолином, која је спуштена у старом родопском копну. 
У најстаријем периоду Земљине историје, у архаику и палеозоику читаву 
територију Србије је прекривало пространо море. Током палеозоика, за време 
херцинске орогенезе дошло је до тектонских покрета који су изазвали издизање 
родопског копна. Временски ови покрети су били најинтензивнији у карбону и 
перму. Родопско копно је тада представљало острво у пространом океану Тетис, 
и чини иницајлну основу читавог Балканског полуострва. Ово копно се 
простирало од Мале Азије, преко северне Грчке, западне Бугарске, источне 
Македоније, између Марице и Вардара (где је и било најшире), и уз долине 
Јужне и Велике Мораве све до брда Горице код Рама где се везивало за старо 
панонско копно. У мезозику се јављају нови тектонски покрети, означени као 
алпска орогенеза, који се настављају кроз читав кенозоик. Овим покретима 
старе чврсте стене родопске масе су само периферно убране. Ипак услед 
радијалних покрета оне су под снажним притиском пуцале у разним правцима. 
Управо дуж ових раседа су спуштене бројне котлине и издигнуте планине. На 
тај начин настала је средишња зона громадних планина и котлина( Родић Д., 
Павловић М., 1994).  

По Хансу Штилеу у алпској орогенези су постојале следеће фазе: 
аустријска, субхерцинска, ларамијска, пиринејска, савска, штајерска, атичка, 
роданска, влашка, пасаденска. На простору Србије најзначајније су аустријска, 
савска и атичка орогена фаза. Првим покретима алпске орогенезе, у аустријској 
фази, дошло је до стварања изразитих навлака у Источној Србији. У савској 
фази долази до стварања Панонског басена, а почетком атичке фазе долази до 
главног издизања Карпатско – балканских планина. Сви каснији покрети имали 
су само улогу секундарног моделовања претходно створених 
структура(Петровић Д., Манојловић П., 2003). Процесима алпске орогенезе 
настала су и два стабла чије је исходиште било у далеким Пиринејима. За 
посматрану територију је од значаја северно алпско орогено стабло, које на 
територију Србије прелази из Румуније као карпатске планине и настављају се 
на Балкан, простирући се све до рта Емине и Црног Мора. Овој 
морфотектонској целини, са територије Нишавског округа припадају: сврљишка 
котлина, сврљишке планине, сува планина и заплањска котлина. 

Овако сложена морфотектоника као и велике климатске промене у 
прошлости, које су довеле до тога да котлине у неогену буду под водом, су 
условиле постојање готово свих врста стена. У старом родопском копну 
доминрају кристаласти шкљци, филити, гнајс... Док су на Сувој планини и 
Сврљишким планинама више заступљени кречњаци и доломити.   
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Нишка котлина са површином око 630 км2 је највећа целина посматране 
територије. Геолошки састав ове котлине ће бити детаљно приказан, док је 
структура стена од којих је изграђена остала територија већ приказана само у 
најкраћим цртама.   

У геолошком саставу Нишке котлине учествују слојеви различите 
старости. У свом делу Живорад Мартиновић (1976) издваја кристаласте 
шкриљце прве и друге групе, седименте девон-карбон, перм, тријас, јура, креда, 
терцијар и квартар, као и магматске стене. Првенствено се јављају шкриљци 
високог кристалинитета. Широко су распрострањени у читавој котлини, а 
посебно на Селичевици, Поповој глави и Јастрепцу. Најчешћи петрографски 
чланови су: микашисти, кварцити и гнајсеви. Шкриљци друге групе су знатно 
мање распрострањени. На основу постојања филитске серије стена, али и 
партије кречњака запажене на Поповој глави установљено је да се на ободу 
Нишке котлине развио силур. Друге палеозојске стене приказане су партијама 
пешчара на северном ободу котлине, и црвеним пермским пешчарима. Црвене 
пермске пешчаре је констатовао још Ами Буе и означио их као “низ ниских 
брегова“. Ове стене се јављају у две велике партије. Северно од Нишаве, од њих 
је изграђена антиклинала Курилова, а јужно је Сува планина чије је језгро 
сачињено од истих стена. 

Мезозик је представљен прво доњим тријасом. Ова формација се истиче 
у горњим хоризонтима црвених пешчара. Јура захвата уски појас углавном на  
југоисточном делу котлине. Креда је констатована на основу оскудне фауне и 
подељена на више катова. У северном ободу котлине на такозваном Паркачу су 
заступљене ове стене(Мартиновић Ж., 1976.). 

Кенозоик углавном захвата централни део котлине. Од ових творевина се 
издваја бигар у атару села Хум из олигоцена, и то једино по свом положају у 
односу на кредне и неогене слојеве. Неоген је заступљем миоценом и 
плиоценом. Од ових седимената најстарији су лапоровити кречњаци у селу 
Бреница. Дилувијум је представљен бигром у Нишкој Бањи, лесом и шљунком. 

Магматске стене су представљене гранитом, габром, базалтом, дациттом 
и туфовима. Њихова појава је везана углавном за дубоке тектонске раседе уз 
обод котлине, где имају уско распрострањење(Мартиновић Ж., 1976.).  
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2.2. Геоморфолошка обележја 
 

Територија Нишавског округа је морфолошки изузетно диференцирана и 
сложена. На овакву сложеносту утицале су пре свега ендогене и егзогене силе. 
Тангенцијалним и радијалним, орогеним покретима, као и епирогенетским 
покретима створени су већи облици у рељефу. Радом спољашњих сила на ове 
веће морфотектонске целине су „ накалемљени “ остали ерозивни облици у 
рељефу.  

 

2.2.1. Тектонски облици у рељефу 

 

Процес стварања 
тектонских облика у рељефу 
Нишавског округа био је дуг и 
одвијао се кроз више фаза. 
Услед радијалних тектонских 
покрета створени су тектонски 
ровови дуж којих су спуштене 
котлине, док су тангенцијални 
покрети условили издизање 
планина. На релативно малом 
простору истиче се већи број 
котлина и планина средње 
висине. 

Нишка котлина је једна у 
низу котлина у композитној 
долини Јужне Мораве. Ова 
котлина као пространа и плитка 
потолина, неправилног 
елипсоидног облика са дужом 
осом од око 44 km и краћом од 
око 22 km, попречно утиснутом 
на меридијански правац 
јужноморавске удолине лежи у 
доњем Понишављу и северном 
подручју јужног Поморавља на 
површини од 620 км².  

Извор: Ршумовић Р., (1967) 

Нишка котлини није сасвим изолована котлина, иако је већим делом 
ограничена планинама. Превојем Грамаде везује се за Сврљишку котлину, 
дуж Кутинске реке за Заплање, а преко ниског југозападног обода са Добричем 
и Топлицом. У топографском оквиру, котлина захвата 620 km2, а ако се узму у 
обзир само тектонске границе, онда се реално простире на 360 km². Дужа оса 
котлине је у правцу ИСИ-ЗЈЗ и износи 44 km. Ова упоредничка дужина се узима 
од излаза Сићевачке клисуре на истоку до огранака Малог Јастребца на западу и 
донекле се поклапа са током Нишаве и планинским венцима на северном и 
јужном ободу. У мередијанском пружању она је ужа и максимална ширина јој 
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износи 18 km. Ова оса од Курвиног града до Баталовца је 23 km.(Мартиновић Ж. 
1976.). 

Нишку котлину са севера и запада окружују кречњачки 
масиви Калафата (837 m), Баталовца (707 m), Црног врха (683 m) и кристаласта 
маса Попове главе (534 m). Са Попове главе северна граница котлине се спушта 
на мезграјску пречагу, а са ње улази у кристаласти гребен Малог Јастребца који 
чини западни обод од Купињака до Батиншчичког виса. Источни обод је на 
кречњачком гребену Сврљишких планина, а затим на сувопланинским 
огранцима. Јужни обод чини кречњачки гребен Суве планине и кристаласто 
било планине Селичевице. Најнижи део чини дно котлине, које Нишава пресеца 
по дужини, на коме лежи град Ниш. Другу целину чини обод котлине у виду 
ниског побрђа веома погодан за гајење воћарских култура и винове лозе, и за 
развој туризма, првенствено излетничког и бањског. Ужи центар града налази се 
на 194 m надморске висине (код Споменика у центру).  

Алексиначка котлина лежи у северном подручју Јужног Поморавља. У 
доњем сливу Јужне Мораве она се простире између Послоњске планине и 
Буковика на северозападу, а Китице, Седог врха, Лесковика и Девице на северу. 
Источну и јужну границу чине најистакнутији делови оквирних планина. На 
југу су то Калафат и Попова Глава. Са падина ове последње планине котлина је 
ограничена Мезграјском пречагом. Са ње граница улази на гребен Малог 
Јастрепца, водећи преко његовог највишег врха Купињака. Даље граница иде 
гребеном Великог Јастрепца до врха Змајевац. На западу граница Алексиначке 
котлине досеже чак до слива Рибарске реке, до Каоничке и Здравињске 
преседлине. Иако је котлина ограничена планинама она није изолована. Осим на 
њеном југозападном ободу, представљеном планином Јастребац, котлину 
карактерише добра саобраћајна проходност. Везе са суседним областима 
одржавају се планинским преседлинама и долинским усецима. Најживље су у 
Морваској удолини преко ниске Мезграјске пречаге са Нишком котлином. Од 
осталих важних саобраћајних спона, ова котлина комуницира са Крушевцем 
преко Каоничке преседлине у Ђуниској удолини. У целини Алексиначка 
котлина је трапезоидног облика са максималном дужином од 43 km и највећом 
ширином од 37 km (Костић М., 1969). 

Сврљишка котлина представља јединствену предеоно географску целину 
у Источној Србији. Ова област обухвата претежни део слива Сврљишког 
Тимока, леве саставнице Белог Тимока. Лежи између планинских венаца 
Сврљишких планина(Зелени врх 1334 м ) на југу, Пајешког камена(1074м) на 
истоку, планине Тресибаба(786 м) на северу и Калафата (839 м) на западу. Ова 
котлина је једна од најмаркантнијих попречних котлина у карпатско-балканском 
луку источне Србије и једна од пространијих котлина у Србији уопште. 
Површина котлине износи приближно 500 km2. У регионалној 
физиономичности уочавају се три различита дела:  

1) високи део, представљен Луковско – околишком површи 

2) ужи сврљишко-котлински део 

3) пространа удолина у северном подножју Сврљишких планина. 

Морфолошка специфичност Сврљишке котлине је и Сврљишка клисура. 
Она је везана за котлинско насеље Нишевац и одликује се специфичном 
структуром. Чине је, идући уз ток Тимока, Нишевачка клисура, Бањичко-
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Палилулска котлина и кањон Клисура. Усечена је измењу Малог врха и 
Богданице (Голубовић П., 1997). 

Заплањска котлина лежи између Суве Планине, Бабичке Горе и 
Селичевице. Заплање се углавном поклапа са подручјем општине Гаџин Хан. 
Област изгледа као типска удолина до 40 km дужине и 7-8 km ширине правца 
СЗ – ЈИ. Предиспонирана је раседима истог правца и веома је специфична јер се 
налази на самој тектонској граници, између Родопске масе на западу и 
Карпатско – Балканида на истоку. Заплање има две природне целине, Горње и 
Доње Заплање. Горње Заплање лежи између Суве Планине и Бабичке Горе и 
простире се са обе стране регионалног пута Ниш – Г. Хан – Боњинце. Доње 
Заплање простире се између Селичевице, Бабиче Горе и огранака Суве Планине 
(Симоновић Д., 1982). Сматра се да је Заплање добило име по свом положају, 
иза планина. 

 

 

 
Слика бр.3. Гребен Суве планине 

(фото: Миловановић М., 2012) 
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Сува Планина спада у најистакнутије кречњачке гребене у Источној 
Србији. Простире се југоисточно од Нишке котлине и припада западном појасу 
Источне зоне веначних планина. Како јој само име говори одликује се 
безводицом типичном у теренима са веома одмаклим стадијумом развитка 
крашког процеса (Милић Ч., 1961). Истраживањем Суве Планине први се бавио 
Јован Цвијић, који је због назубљених врхова ову планину назвао Алпима на 
истоку Србије. Било Суве планине се пружа правцем северозапад- југоисток у 
дужини од 45 km, док највећа ширина износи 15 km. Јован Цвијић је Суву 
планину поделио на три дела: 

1) Потковичасти гребен 

2) Облук Црвене реке 

3) Површ Валожја 

Посебну пажњу посветио је проучавању крашке површи Валожја, која се 
од потковичастог гребена наставља ка југоистоку. Ова површ се простире на 
висини од 1400 до 1500 метара надморске висине и заузима 16 km2. Са ове 
површи се дижу следећи врхови: Трем (1810 m), Големо Стразиште(1715 m), 
Литица(1683 m), Соколов камен(1552 m) и многи други. 

Сува планина се простире од села Љуберађа, у општини Бабушница, ка 
северозападу и два смера: северним краком до Црвене реке и северозападним 
краком до Нишке Бање. На северозападном делу планине на надморској висини 
1250 m до 1450 m налази се висораван Ракоша. Управо овде на висини од 1300 
m, испод врха Трестен(1470 m) налази се најзначајнији извор ове планине.  

На североистоисточној страни планине, испод највиших врхова, налазе 
се ескарпмани са висином и до 1000 m.  

Сврљишке планине са Калафатом чине северни и североисточни обод 
Нишке котлине. Типично кречњачко било издиже се до висине од 1334 
m(Зелени Врх). На северу допиру до Сврљишког Тимока, док су на југу 
засечене Сићевачком клисуром. На истоку се простиру до делова Трговишког 
Тимока а на западу до Нишке котлине. Карактеристичне су по великом броју 
врела и извора као што су: Белоињско врело, Студенац, Преконошко врело, 
Црнољевачко, Округличко, Крупачко... 

Јастребац је планина која се налази у средишњем делу Србије, на 
простору између Ниша, Алексинца, Крушевца, Блаца и Прокупља. Састоји се од 
два масива, Великог и Малог Јастребца. Спада у родопске планине. 
Од Копаоника је одвојен Јанковом клисуром на реци Блаташници. Највиши 
врхови су Велика Ђулица (1492 m), Поглед (1481 m), Змајевац (1.313 m) и Бела 
стена (1.257 m) који представљају природну границу између Топлице и 
Поморавља. Превојем Гребац између Великог и Малог Јастребца води пут 
Прокупље-Крушевац (преко Рибарске Бање). 

Селичевица и Попова глава тектонски припадају моравској навлаци, која 
је по тумачењу К. Петковића убрана за време каледонске и херцинске орогенезе. 
Попову главу од Селичевице одваја севернонишавски расед. Селичевица се 
пружа од Јужне Мораве на југозападу до Кутинске реке на североистоку. На 
северу допире надомак Ниша, северозападу до села Малошишта а на истоку до 
заплањске котлине и општине Гаџин Хан. Највиши врхови су Ибровица и 
Велика тумба са надморском висином од 903 m. 
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Поред бројних планина и котлина које овом простору дају изглед 
шаховскох поља истиче се неколико импозантних клисура. 

Сићевачка Клисура је подељена на две географске целине: горњу -
Црнчанско-градиштански кањон, и доњу - Островичку клисуру. Горњи део је 
ужи и сличнији кањону (од Осторвице до Долаца), док је доњи 
(од Просека доОстровице) са широким благим падинама. Клисура је 
оивичена Сврљишким планинама са севера и обронцима Суве планине с југа. 
Сићевачка клисура је дуга 17 km, а у најужем делу (Градишком кањону) дубока 
између 260 до 360 m. Она спаја Белопаланачку котлину на истоку са доњим 
Понишављем, на западу. Због својих геоморфолошких одлика као и 
јединствене флоре и фауне, Сићевачка клисура је проглашена за Парк природе и 
заштићено подручје са значајним еколошким и културним добрима. „Парк 
природе Сићевачка клисура“ је предео богат природним лепотама, и изузетан је 
пример комбинације геолошких, геоморфолошких и хидролошких феномена као 
и биодиверзитета. 

Јелашничка клисура се налази у долини Јелашничке реке. Дуга је свега 2 
km и широка до 30 метара. У њеном најужем делу има одлике кањона са 
широном од свега 7-8 m. Изузетно је богата крашким облицима у рељефу и 
посебним геоморфолошким и биолошким раритетима. Чукљенички и 
Јелашнички прозорац су специфични отвори у стенама настали радом воде у 
кречњачким стенама. Геоморфолошке специфичности представљене су још 
денудационим стубовима, зупцима и чучавцима.    

У северном подножју Калафата занимљиву појаву представља 
Крављанско – Миљковачка клисура. Она се истиче дивљом лепотом и између 
Кравља и бање Топило одликује се стрмим одсецима и местимично има изглед 
кањона. Ова клисура се налази у долини Топоничке реке, која је 
предиспонирана топоничко – јастребачким раседом (Група аутора 1983).  

 
 

2.2.2. Ерозивни облици 

 
Радом спољашњих сила створени су ерозивни облици у рељефу. Према 

врсти ерозије која је доминантно утицала на формирање облика, на простору 
Нишавског округа разликујемо абразионе, флувијално – денудационе, крашке и 
урвинске облике у рељефу.  

Крајем миоцена услед трансгресије панонског мора у Поморављу је 
образован залив паратетиса. Све котлине су биле испуњене водом, и управо у 
овој фази еволуције се одиграла абразиона фаза. Уз абразиону и флувијалну 
фазу овај простор је прошао и кроз преабразиону и флувио – абразиону фазу. 
Добро очувани клифови, прибрежни седименти, подови и терасе несумњиво 
доказују теорију о абразионом пореклу рељефа.  

Панонско море је у овом делу Србије достизало максимални ниво од 970 
– 950 m. У свом делу „Нишка котлина“, Живорад Мартиновић(1976), констатује 
чак 12 језерских стања, са највишим нивоом од 1000- 1020 m. Сви нивои су 
резултат позитивног и негативног осцилирања паноског језера и налазе се на 
висинама: 910-900, 860-850, 840-835, 830-820, 780-770, 760-740, 720, 680, 660, 
645 и 635-630 m.  
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Исти аутор констатује да на 512 m надморске висине престају појаве 
абразионог рељефа. На овој висини се формирала централна језерска раван, и 
већ у плиоцену започиње речна фаза. Као резултат флувио – денудационог 
процеса регистрован је велики број речних тераса.  

Кречњачки терени омогућили су формирање великог броја површинских 
и подземних крашких облика. Најзанимљивији крашки облици налазе се у 
Свљишкој и Нишкој општини, по ободу Сврљишких планина, на Сувој планини 
и на простору Калафата.  

Површински крашки облици представљени су шкрапама и вртачама али 
и сувим долинама - валогама које доминирају на Сувој планини. Велики број 
пећина и јама говоре о поодмаклом процесу скрашћавања. У Сврљишкој 
општини констатован је велики број пећина, окапина и краћих подземних 
канала.  

 

Табела бр 1. Пећине у Сврљишкој општини 
Име Врста Дужина 

Пећина понор Речна 280 m 

Пештерина Сува 48 m 

Вадиводе  85 m 

Врелска пећина Речна 76 m 

Преконошка пећина Сува 435 m 

Голема дупка Сува 80 m 

Равна пећ Сува 180 m 

Коса пећ Сува јама 28 m 

Кулска пећина Сува 80 m 

Врелска пећина Речна 50 m 

Голема дупка Сува 30 m 

Палилуска пећина Сува 30 m 

Пећина код великог тунела Сува 30 m 

Извор: Голубовић П., (1997) 

 Најпознатија пећина у Сврљишком крају је Преконошка пећина, која је 
била прва уређена пећина за туристичке посете у Србији. Познате су још и 
Попшићка пећина, и пећина Самар у атару села Копајкошара. 

Једна од најдужих пећина у Србији је Церјанска пећина коју је вода 
издубила у планини Калафат, северно од Нишке котлине. Пећина се налази на 
14 km од Ниша и слабо је испитана. Укупна дужина канала износи 6025 метара. 
Пећина је изузетно богата пећинским накитом, кречњачким саливима, а позната 
је и по хеликтитима. У пећини се налази неколико подземних језера, што је у 
прошлости представљало велики проблем истраивачима.  
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2.3. Климатска обележја 
 
На климатске карактерисике Нишавског округа утиче више фактора. Пре 

свега географска ширина, удаљеност од мора тј. степен континенталности, 
рељеф, али и велике географске целине са којих продиру хладне и топле 
ваздушне масе. У великој мери на климу утиче и антропогени фактор.  

Климатска класификација представља озбиљан и сложен посао. До сад је 
у свету урађено преко 400 класификација климата и концепција поделе Земљине 
површине на разне појасеве, типове, крајеве и регионе(Дуцић В., Радовановић 
М., 2005). Типологијом климата и њиховом класификацијом на територији 
Србије се бавило више аутора. Највећи допринос овоме дали су Томислав 
Ракићевић и Милан Радовановић.   

Клима Нишавског округа представља комбинацију континенталног и 
умерено континенталног климата. Континентални утицаји продиру са севера. Из 
Влашке низије долином Тимока до Сврљишке котлине па превојем Грамада до 
Нишке котлине, док из панонске низије ови утицаји продиру долином Мораве. 
Лета су топла, а зиме снеговите. Прелазна годишња доба су изразита, док су 
падавине типичне за пролећни и јесењи период.  

 
 

2.3.1. Температура ваздуха 

 
 

 Карактеристике температуре ваздуха или термички режим ваздуха 
важан је сегмент укупних климатских карактеристика и значајан природни 
чинилац привредног развоја неког места или регије. Да би се оне правилно 
одредиле, потребан је непрекидан низ података за најмање 25-35 година. Што је 
низ дужи, то су и добијени подаци реалнији(Ивановић Р. et al (2011).  
 

Табела бр.2.Средња месечна температура Ниша за период 1981-2010 
година 

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII просек 
Т(°C) 0,6 2,4 7,0 12,2 17,1 20,4 22,5 22,3 17,4 12,3 6,4 2,1 11,9 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 
 

Анализом средњих месечних температура у последњих 30 година 
приметно је да се Нишавски округ одликује доста топлом климом. Просечна 
температура ваздуха од скоро 12 °C је права реткост за територију читаве 
Србије. Најхладнији месец је јануар са температуром од 0,6 °C. У годишњем 
ходу температура равномерно расте све до јула када достиже свој максимум од 
22,5 °C мада је и август доста топао са температуром од 22,3 °C. У јесењем 
периоду температура равномерно опада. Примећује се равномеран годошњи ход 
температуре са максимумом у јулу и августу и изразитим минимумом у јануару. 
Средња јануарска температура је доста висока и у Србији је забележен случај 
позитивне јануарске температуре само још у призренској котлини. Годишња 
амплитута температуре износи свега 21,9 °C. Простори са оваквом годишњом 
амплитудом температуре се одликују умерено – континеталним климатом. 
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Табела бр 3. Средња месечна температура Ниша за период 1961 -1990 

година 
месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII просек 
Т(°C) -

0,2 
2,5 6,7 11,9 16,6 19,6 21,3 21,1 17,2 11,9 6,4 1,7 11,4 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 
 

Упоређујући температурни режим за период 1961 – 1990 година и период 
1981 – 2010 година дошло се до закључка да се просечна годишња температура 
увећала за 0,5 °C.. Највеће промене су у летњим месецима где се температура 
увећала за просечно 0,8 °C – 1,2 °C. Јануар је такође месец са великим 
температурним променама. Просечна месечна температура јануара је у 
протеклих 30 година порасла за 0,7 °C.  

 

Табeлa 4 . Средње темературе годишњих доба у Нишу (1950-2009) 
Годишње доба  Зима  Пролеће  Лето  Јесен  
Средња температура  1.53 °C  11.87 °C  21.37 °C  12.07°C  

Извор: Ивановић Р. et al (2011) 

 

Средње зимске и летње температуре су изразито високе, док су 
температуре прелазних годишњих доба (пролећа и јесени) прилично уједначене. 
Амплитуда средњих месечних температура је мала, а јесен je топлија од 
пролећа, што указује на известан степен термичке маритимности климе Ниша и 
околине. Високе температуре у јесен, нарочито у септембру и октобру, повољно 
делују на продужење вегетационог периода, односно на сазревање воћа и 
винове лозе. На то указују и остварене температурне суме у овим месецима: 
525°C у септембру и 272°C у октобру (Ивановић Р. et al (2011). 

Апсолутно максимална температура забележена у Нишавском округу 
износи 44,2°C, и регистрована је 24. јула 2007. године. Апсолутно минимална 
температура регистрована је 15. јануара 1963. године када је износила – 23, 
7°C.(www.hidmet.gov.rs) 

 
2.3.2. Ваздушни притисак и ветрови 

 
Ваздушни притисак представља један од најзначајнијих климатских 

елемената. Од расподеле ваздушног притиска зависе правци и јачине ветрова, а 
од карактера ваздушних маса које они собом доносе, директно зависи и развој 
одређених временских типова (Дуцић В., Радовановић М., 2005.). У току целе 
године над Атлантиком постоје три акциона центра, који су веома важни за 
расподелу притиска над Србијом. Први је азорски максимум. Северно од њега је 
исландски минимум, а још даље на северу је поље високог притиска над увек 
релативно хладним Арктиком. Сезонског карактера је Сибирски максимум 
(антициклон), који је термичког порекла и узрокован је мањим топлотним 
капацитетом копна у односу на воду. Над Евроазијом се у хладнијем делу 
године формира поље високог ваздушног притиска, при чему се гребени 
Сибирског и Азорског антициклона спајају изнад територије средње и јужне 
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Европе, а над Атлантским океаном и Средоземним морем поље ниског 
притиска, у коме се због разуђености нарочито издвајају Ђеновска и Кипарска 
депресија. Услед оваквог распореда циклона и антициклона над Европом долази 
до струјања хладног ваздуха из Евроазије према Атлантском океану и 
Средоземљу, при чему хладне ваздушне масе прелазе и преко територије Србије 
(Дуцић В., Радовановић М., 2005.). 

Просечан ваздушни притисак у Нишкој котлини за 2011. годину, износи 
994,4 mb, што је ниже од нормалног ваздушног притиска. У току зимских 
месеци вредности су нешто веће од годишњег просека и крећу се и до 1002 mb, 
док је у току пролећа и лета ваздушни притисак нижи креће се у распону од 987 
до 992 mb.1 

Ветрови који дувају у Нишавском округу се најчешће јављају из правца 
севера, северозапада и североистока. Оваква ситуација је последица широке 
отворености према северу долином Јужне и Велике Мораве. Знатно ређе се 
јавља ветар из јужног правца. Ветрови су слабијег интензитета и снаге до 3 
бофора. 

 
 

2.3.3. Падавине  

 
Количина падавина и њен годишњи распоред по месецима 

(плувиометријски режим) су од посебног значаја за раст и развој биљног 
покривача. Влажне ваздушне масе се издизањем уз планинске стране хладе, 
долази до кондензације водене паре и до излучивања у виду кише или снеге. Из 
овог разлога у највећем броју случајева планине и планинске стране примају 
већу количину падавина него котлине и долинске области. Количина падавина у 
Нишавском округу мери се у метеоролошкој станици у нишкој тврђави у центру 
града Ниша.  

 
Табела бр 5. Средња месечна сума падавина у Нишу 1981-2010 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сума 
38,8 36,8 42,5 56,6 58,0 57,3 44,0 46,7 48,0 45,5 54,8 51,5 580,3 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 
 

На количину падавина утиче велики број фактора као што су: 
удаљеносто од мора, тј. извора влажности, географска ширина и дужина, 
рашчлањеност рељефа и надморска висина. Нишавски округ прима релативно 
малу количину падавина. У периоду 1981 – 2010 година овај простор је добијао 
годишње свега 580 mm падавина. Плувиометријски режим указује да зимски 
месеци примају мање падавина. Минимум падавина је у фебруару када се 
излучи свега 36,8 mm. Секундарни минимум је у току лета када јул прими 44 
mm. Највише падавина добија месец мај, док се и у току осталих пролетњих 
месеци излучи већа количина падавина. Секундарни максимум је у новембру.  
 
 
 

                                                 
1 Извор: Метеролошки годишњак 1, климатолошки годишњаци, 2011, Републички 
хидрометеролошки завод 
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2.4. Хидрографска обележја 
 

На територији Нишавског округа је претежно заступљена површинска 
хидрографија. Све хидрографске објекте можемо поделити у три групе: 

1) Извори и врела 

2) Реке 

3) Језера 

Извори и врела представљају хидриграфске објекте и налазе се на месту 
где подземни токови пресецају топографску површину. У Нишавском округу 
извори су углавном везани за контакте стена различите отпорности и најчешће 
се јављају у подножју планина и на ободу котлина. Најпознатији међу њима су 
Белоињско врело, Крупац, Студенац, Преконошко врело, Црнољевачко, 
Округличко врело у Сврљишкој котлини. У Заплању је један од најиздашнијих 
извора, Душничко врело. Веома значајни су и термоминерални извори, познати 
као „бањице“: Попшићка бањица, Нишевачка бањица, Термални извори Нишке 
Бање... 

Воде Нишке Бање спадају у хомеотермалне минералне воде са повећаном 
концентрацијом гвожђа, алуминијума, сулфата, нитрата. Сви извори се одликују 
повећаном радиоактивношћу воде што има посебан значај за лечење одређених 
индикација. Термалне воде избијају на површину у виду више термално-
крашких врела дуж студенског и заплањнског раседа, од којих су најзначајнији 
главно врело, сува бања и школска чесма. 

Главно врело је један од издашнијих извора термалних вода у Србији, 
просечне издашности 35-40 l/s. Температура воде износи 37оC - 39оC. Вода са 
Главног врела припада радиоактивним хомеотермама радиоактивности 10,53 до 
13,4 Махових јединица(Васић  Ј., 2007). Лековита својства воде Главног врела 
су познавали и Римљани о чему сведочи каптажа овог врела у у виду куполе 
озидане од опеке. Овај куполаст објекат је и данас очуван. Вода главног врела 
снабдева више објеката и има највећи значај у развоју лечилишне функције 
бање. Старо купатило из 17. века , Главно купатило и базени медицинских 
стационара „Радон“, „Зеленгора“, „Терме“ и „Озрен “ се снабдевају водом са 
овог врела. 

Сува Бања је друго врело по издашности, просечно 14-42 l/s. 
Температура воде као и издашност доста варира и износи 12-37оC. Вода овог 
врела припада радиоактивним хомеотермама. Радиоакивност се креће у опсегу 
5,96 – 6,75 махових јединица(Станоковић С., 2009). Сува бања је у прошлости 
представљала периодиодични извор који лети пресушује па је по томе и добила 
име. При великим кишама вода врела се расхлађивала и мутила. Каснијим 
радовима је снижен ниво истицања, од када овај извор непрекидно истиче. Ово 
врело је и данас променљиве издашности јер се напаја и периодичним водама 
понорница и атмосферском водом коју прикупљају вртаче. (Васић Ј., 2007). 
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Школска чесма је најслабије врело издашности свега 2.5 l/s. Температура 
воде износи 17.5оC. Ипак воде овог извора спадају у најрадиоактивније воде у 
Србији. Радиоактивност износи 36,38 до 54,70 Махових јединица. 

 

Слика бр 4. Термални извор „Сува Бања“ 

(фото: Миловановић М., 2013) 

 

Реке Нишавског округа припадају Црноморском сливу. Готово сви 
водени токови одводњавају се ка Јужној Морави. Ова река настаје од Биначке 
Мораве и Прешевске Моравице које се састају код Бујановца. Од овог места до 
Сталаћа дужина Ј. Мораве износи 246 km. Дужа саставница је Биначка Морава 
која настаје од Големе и Слатинске реке које извиру на Скопској Црној Гори. 
Долина Ј. Мораве је композитна и састоји се од више котлина и клисура. Редом 
пролази кроз: Врањску котлину, Грделичку клисуру, Лесковачку котлину, 
Курвинградску сутеску, Нишку котлину, Мезграјско сужење, Алексиначку 
котлину и Сталаћку клисуру и испред Сталаћа се спаја са З. Моравом. 
Површина слива износи 15 468 km2. Корито Ј. Мораве је пуно наноса. Због 
интензивне ерозије у горњем делу слива и у Грделичкој клисури количина 
суспендованог наноса у реци је велика. Често долази до засипања корита овим 
наносом и до поплава. Ј. Морава је бујичарска река. На то указују велике 
разлике у протицају. Разлика између максималног и минималног икад 
забележеног протицаја је чак 1 : 7240, што није забележено ни на једној другој 
реци у Србији(Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002). Ова река има чак 157 притока, 
75 левих и 82 десне. На територији Нишавског округа важније притоке су: 
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Нишава, Сокобањска Моравица, Топоничка реке, Ражањска река са десне 
стране, и Топлица и Пуста река са леве стране. 

Нишава је најдужа притоја Ј. Мораве. Настаје од Гинске реке и Врбнице  
на источним падинама планин Ком у Бугарској. Укупна дужина реке износи 202 
km, а на територији Србије 151 km, до је површина слива 4068 km2. И ова река 
има композитну долину сачињену од Пиротске котлине, Сопотског теснаца, 
Белопаланачке котлине, Сићевачке клисуре и Нишке котлине. Нишава тече само 
својим доњим током кроз Нишавски округ тачније низводно од Сићевачке 
клисуре. Клисура је дуга 17 km и дубока до 350 m. У овој клисури река је 
преграђена на два места и изграђене су хидроелектране: „Сићево“(1840 kW) и 
„Островица“(880 kW). У Нишкој котлини ток реке је равничарског карактера, 
кривудав, а пробијањем две окуке, код Медошевца и Новог села, ток реке је 
скраћен за око 3 km. На пролазу кроз Ниш корито реке је регулисано и 
подзидано каменом, а низводно од града су изграљени насипи ради заштите од 
поплава(Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002).  

 

Слика бр. 5 Река Нишава код Ниша 

(фото: Миловановић М. 2013) 

Значајне десне притоке Ј. Мораве су још и Топоничка река, Сокобањска 
Моравица и Ражањска река чија је заједничка карактеристика да инверсно 
притичу Јужној Морави. Топоничка река настаје од два потока, дугачка је 45 km 
и у Ј. Мораву се улива код села Мезграје. У горњем току тече долином дубоком 
и до 300 m. Између села Попшице и Кравља она се проширује у малу котлину, у 
којој алувијална раван достиже ширину 350-500 m, а низводно од Кравља 
почиње прелепа клисура, која местимично има изглед кањона. У средњем делу 
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клисуре, на месту где река лактасто скреће, налази се бања Топило. Површина 
слива Топоничке реке износи 202 km2. Важна десна притока Ј. Мораве је и 
Сокобањска Моравица. Настаје од Изгаре и Тисовика, који извиру на Девици. 
Река је дуга 57 km док површина слива износи 606 km2. Леве притоке Ј. Мораве 
су у Нишавском округу Пуста река и Топлица и оне само доњим током пролазе 
кроз општине Дољевац и Мерошина. (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002) 

 

 
Слика бр. 6 Сливно подручје Ј. Мораве 
Извор: Борисављевић А., Костадинов С., (2012) 
 
Једина река која не припада сливу Јужне Мораве а протиче кроз 

територију Нишавског округа је Сврљишки Тимок. Настаје од трију крашких 
речица код села Округлице. То су Турија, Манојличка и Висовска река. Турија 
понире код села Периш и после 600 метара подземног тока поново избија на 
површину.  

 

Језера готово да нема на територији Нишавског округа. Ту су само две 
мање акумулације које се налазе у општини Мерошина.  

Крајковачко језеро налази се недалеко од Крајковца, а од Ниша је 
удаљено око 27 километара. Смештено је у подножју Малог Јастрепца, а 



 23 

акумулација на Крајковачкој реци изграђена је 1986. године. Има облик 
латиничног слова Л и дугачко је око 1 600 метара, а широко око 600 метара. 
Језеро се напаја водом из два извора, један је Крајковачка река која долази са 
западне стране, а други извор је Кривајски поток који долази са северне стране. 
Предност овог језера је у томе што воде које се уливају у језеро не пролазе ни 
кроз једно насеље, па је вода изузетно чиста. Станиште је многих рибљих врста, 
али и речних ракова, као и различитих врста птица. 
Језеро окружује храстова шума, па је ваздух чист што погодује посетиоцима да 
дођу и уживају у његовим чарима. Темпретаура воде је око 20 степени у току 
лета, па делује освежавајуће у време летњих жега. 
Последњих неколико година Крајковачко језеро посећује све већи број гостију, 
а интересовање за изградњу викендица на његовим обалама је такође велико. 
Поред језера се налази велики број стаза за пешачење, па омогућава 
посетиоцима да се отргну од свакодневних стресова и одмарају у природи. У 
шумама око језера има и доста дивљачи што изазива пажњу ловаца. 

На крајњим јужним огранцима Малог Јастрепца смештено је Облачинско 
језеро. Налази се на надморској висини од 275 метара. Дугачко је 550 метара а 
широко 450. За време лета дужина његове његове обалске линије износи 1350 
метара, док је највећа дубина свега 4,7 m. Површина овог језера достиже 23 ha. 
По начину постанка оно припада групи урвинских језера. Смештено је у плиткој 
интерколинској депресији. Урвина нема изразит одсек, већ је читав терен благо 
заталасан. Део бедема са јужне стране повремена језерска отока је ерозијом 
снизила. Због тога се није могло образовати пространије језеро. Да би се 
задржао висок ниво воде, повремена отока је преграђена тако да је реч о 
комбинацији прородног језера и вештачке акумулације(Станковић С., 2005). 

 

2.5. Педолошка обележја 
 

Земљиште или тло представља важан елемент физичко – географске 
средине. Оно представља површински слој литосфере. Процес стварања тла из 
литосфере је веома дуг. Тај процес зависи од деловања различитих фактора: 
атмосфере, хидросфере и биосфере. Под утицајем воде и ваздуха у 
површинском слоју земље врше се сложени хемијски и биохемијски процеси. 
Изумирањем и распадањем органског света ствара се хумус, који се меша са 
иситњеном масом основне стене, стварајући тло или земљиште(Родић Д., 
Павловић М.,1994). 

Земљиште Нишавског округа је изузетно разноврсно. Наносне зоне Ј. 
Мораве и њених притока представљају неискоришћено или незнатно 
искоришћено земљиште. У њима се због специфичног састава врши 
инфилтрација речне воде, те се стварају забарена, слабо продуктивна тла. На 
овом земљишту је у Нишкој котлини заступљено приречно биље: врба, јова, 
топола, лужњак. У ширим котлинским и долинским равнима земљиште је 
разноврсније и квалитетнијег састава. Бескарбонатни алувијум се пружа у 
централним деловима алувијалне равни Ј. Мораве. Захвата уже или шире зоне и 
најраспрострањенији је атарима села: Чокот, Горње и Доње Међурово и Ново 
село. Ово земљиште садржи од 2,10-3,04 % хумуса. Мањег распрострањења је 
земљиште са песковито  иловасто карбонатним алувијумом. Састоји се од више 
слојева муља и песка који је прилично везан. У Добричу продуктивно тле 
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састоји се од смоница и огајачених смоница. То су плодна земљишта на којима 
се највише гаји бостан.  

Подно Селичевице најраспрострањеније су гајњаче. Оне су већег 
пространства у селима: Вукманово, Бербатово, Габровац, Кованлук. Настале су 
на неогеним шљунковитим седиментима од разних врста иловача. Карбонатни 
алувијум, састављен од иловаче и песковите иловаче заступљен је у атару 
насеља Брзи Брод, и по дну Нишке котлине. Ово тле је састављено од песка и 
глине, лако, растресито и велике пропустљивости. (Група аутора, 1983) 

Сва разноврсност земљишта може се сагледати на примеру Сврљишке 
котлине где се на малом простору могу наћи: алувијални наноси, дилувијални 
наноси, смонице, еродиране смонице, огајњачене смонице, псеудоглеј, скелетна 
рендзина, глиновита иловача, смеђа земљишта на кречњаку и смеђе кисело 
земљиште(Голубовић П., 1997).  

На планинама и планинским странама услед повећане хумидности 
развили су се и подзоли или пепељуше. На Сувој планини су запажене и 
црвенице.  
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3. Распрострањеност шумског потенцијала и могућност 
његове експлоатације 

 

Шумски фонд нишавског округа је природни ресурс који је слабо 
искоришћен. Шумовитост регије од 30% представља потенцијал за развој дрвне 
индустрије и привреде уопште. Шумски потенцијал могао би да представља 
значајан фактор у планирању развојних програма за развој села у овом округу. 
Економски најрентабилније шуме се налазе у општинама Алексинац и Ражањ, 
док су шуме у осталим општинама у великој мери девастиране и остварују 
знатно мањи прираст од потребног. У раду су анализиране категорије као што 
су површине под шумом и степен шумовитости, структура приватних и 
државних шума, запремина и запремински прираст дендромасе и друге. Посебна 
пажња усмерена је на остваривање функција шума, могућностима за развој 
шумарства али и осталих делатности у шумама које тренутно имају стихијски 
карактер. 

3.1. Површине под шумом и степен шумовитости 
 
Шумовитост територије и површине под шумама су основне категорије 

које треба истражити у функцији привредног развоја. Степен шумовитости  
Републике Србије износи 29,1%, међутим приметне су велике регионалне 
разлике. Шумовитост централне Србије износи 37,6% док је у Војводини само 
7,1%, што представља најмањи степен шумовитости у Европи. (Банковић, 
Медаревић, Пантић, & Петровић, 2009a).  

 
 

 
Скица 2. – Шумске површине у Нишавском округу 

Извор: www.geosrbija.rs 
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Нишавски округ у горе поменутим границама захвата површину од 2.729 

km2, док шуме захватају 82.988 ha површине. Упоређујући односе степена 
шумовитости по становнику долази се до закључка да је нишавски округ у 
веома незавидном положају. По становнику шумовитост у Србији износи 0.3 ha. 
Однос броја становника и површине под шумом у централној Србији је 0.36 
ha/st.(Вујадиновић С., 2003), док је тај исти однос изузетно неповољан у 
нишавском округу и износи свега 0,21 ha по становнику. У земљама у окружењу 
шумовитост по становнику је знатно већа, у Босни и Херцеговини 1,38 ha, 
Бугарској 1,31 ha, Хрватској 1,25 ha, Румунији 1,02 ha, Словенији 1,01 ha, док су 
најбогатије шумом Финска 5,91 ha, Норвешка 6,93 ha, Русија 11,11 ha по 
становнику.(Банковић et al., 2009a).  

Шумовитост нишавског округа износи око 30%, што је приближно 
републичком просеку. Међутим,  степен шумовитости је далеко мањи од  
просека централне Србије који износи 37%. Оптимална шумовитост округа 
према просторном плану републике Србије износи 45,4%, од чега је одступање 
далеко веће. Овако лоше стање, у нишавском округу, се може донекле 
протумачити великом густином становништва и високим уделом 
пољопривредног земљишта у овим општинама. Међутим, неспорна је чињеница 
да је антропогени фактор пресудно утицао на овакав степен шумовитости. 
 

Табела бр. 6 Степен шумовитости и површине под шумама нишавског округа 

Општина Укупна 
површина (km2) 

Површина под 
шумом (ha) 

Степен 
шумовитости (%) 

Град Ниш 597 14664 24,56 
Алексинац 707 22811 32,26 
Гаџин хан 325 11459 35,26 

Сврљиг 497 14991 30,16 
Мерошина 193 3310 17,15 
Дољевац 121 1617 13,36 
Ражањ 289 14136 48,91 
Укупно 2729 82988 30,41 

Извор: Општа основе газдовања шумама за „моравско шумско подручје“ 2002 – 
2011; Општа основе газдовања шумама за „расинско шумско подручје“ 2002 – 
2011; Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и 
Пиротског управног округа – Нацрт просторног плана (2011). 

 
Анализа шумовитости по општинама указује да је највећи степен 

шумовитости заступљен на територији општине Ражањ где износи преко 48%.У 
осталим општинама је она приближно у висини националног просека, где 
општине Сврљиг, Алексинац и Гаџин Хан имају већу шумовитост, а општине 
Мерошина, Ниш и Дољевац  нижу шумовитост од просека Републике. 
Најлошију структуру земљишта, са аспекта шумовитости, имају општине 
Мерошина 17% и Дољевац свега 13%. 

 
 
 
 



 27 

3.2. Структура шумског фонда државних шума 
 
Према закону о шумама, на територији Републике Србије издвојено је 27 

шумских подручја. Границе ових шумских подручја се не поклапају са 
границама административних округа. Шуме са територије Нишавског 
административног округа су обухваћене Моравским и Расинским шумским 
подручјем. Општине Ниш, Алексинац, Гаџин Хан, Сврљиг, Мерошина и 
Дољевац припадају Моравском шумском подручју, док се општина Ражањ 
налази у оквиру Расинског шумског подручја. 
 
 

Табела бр. 7: Структура државних шума по узгојном облику 
 

Општина Шуме и шумско земљиште 
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Алексинац 13.231,52 4.088,1 4.817,95 1.693,04 1.353,69 583,95 690,62 
Гаџин хан 4.519,13 958,82 1.053,67 562,04 328,46 1.263,04 353,10 

Сврљиг 6.360,23 - 2.370,51 394,37 338,55 2.945,89 310,91 
Ниш 4.459,61 54,78 1.502,44 344,00 630,38 1.768,23 159,78 

Мерошина 284,29 - 223,38 29,65 28,06 - 3,20 
Дољевац 95,44 - 64,19 1,20 - 27,97 2,08 
Ражањ 9132.46 161.93 7098.35 919.88 181.52 292.91 485.87 
Укупно 38082 5264 17128 3943 2860 6882 2005 

Извор: Општа основе газдовања шумама за „моравско шумско подручје“ 2002 – 
2011; Општа основе газдовања шумама за „расинско шумско подручје“ 2002 – 
2011 
 

Однос државних и приватних шума на територији нишавског округа  
износи приближно 47 - 53%. У односу на укупну површину под шумама 
састојине високог порекла које су настале генеративним путем, тј. из семена 
покривају 13,82% територије. Шуме које су настале из пањева и избојака 
(изданачке), заузимају највећи део територије под државним шумама, чак 
44,98%. Вештачки подигнуте састојине углавном чине шуме четинара и оне се 
простиру на 10,35% територије. Посебан проблем представљају шуме које су 
настале услед негативног дејства антропогеног фактора, тзв. шикаре и шибљаци 
и оне чине 7,51% односно 18,07% државних шума.  

 
Основни задатак рентабилног газдовања шума огледа се у заштити шума 

пре свега од антропогеног фактора, а потом и одређених едафских и 
орографских фактора. Заштита се спроводи, како би шуме максимално 
остваривале своје функције. Управо се у високим шумама остварује највиша 
продукција дендромасе, и ова категорија шума је најпожељнија. У појединим 
општинама недостатак високих шума указује на  веома лоше стање структуре 
шума. На територији нишке општине високе шуме чине свега 1% државних 
шума. Овакво стање погоршава велики удео шикара и шибљака, укупно 54%. У 
свим општинама структура шуме је веома лоша изузев у општини Алексинац 
где високе шуме чине 30,1%, изданачке 36,4%, вештачки подигнуте 12,8%, а 
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шикаре и шибљаци укупно 14,6%. Структура шуме је донекле задовољавајућа и 
у општини Ражањ,  јер је удео шибљака и шикара незнатан, свега 5%. 
 

Шуме Нишавског округа се углавном простиру по ободним планинама 
нишке и алексиначке котлине. То су планине богате претежно брдском буквом: 
Сува планина, Селичевица, Мали и Велики Јастребац, Сврљишке планине, 
Буковик.... Државне шуме су распоређене у већи број газдинских јединица 
којима управљају шумске управе. У функцији привредног развоја у шумама је 
неопходно обезбедити оптималну запремину дендромасе по хектару. 
 

Табела бр. 8: Стање државних шума 

Општина P (ha) V (m3) V 
(ha/m3) Iv (m3) Iv/ha 

(m3) 
Алексинац 

укупно 12540.90 2.049.885,4 163,4 49500.9 3,9 

Гаџин Хан укуп. 4166.03 361106.9 86,6 9338.4 2,2 
Дољевац укупно 93.36 9534.4 102,1 270.5 2,8 

Мерошина 
укупно 281.09 35355.5 125,7 1043.0 3,7 

Ниш укупно 4299.83 265939.8 61,8 7336.4 1.7 
Сврљиг  укупно 6049.32 418923.5 69,2 11695.2 1,9 
Ражањ укупно 8647 1928565.10 223 50085.79 5,8 

Укупно 36077 5069309 140,5 129269 3,6 
Извор: Општа основе газдовања шумама за „моравско шумско подручје“ 2002 – 
2011; Општа основе газдовања шумама за „расинско шумско подручје“ 2002 – 
2011 

 
Просечна запремина износи 140 m3/ha, што је мање од републичког 

просека државних шума који износи 185 m3/ha. (Банковић et al., 2009b) 
Најбогатије шуме се налазе на обронцима планина Велики и Мали Јастребац и 
Буковик па је и у општинама у којима се налазе ове планине просечна 
запремина дендромасе je највећа. На територији општине Ражањ запремина је 
223 m3/ha и на територији Алексинца 163 m3/ha. Најлошије стање шума је у 
Нишкој општини где је запремина свега 62 m3/ha, што је три пута мање од 
националног просека. Прираст дендромасе за читаво подручје износи 3,6 m3/ha, 
што је такође испод националног просека (Банковић et al., 2009b).  
 

Састојинска припадност државних шума је веома неуравнотежена. На 
подручју Нишавског округа природно насталих четинара нема, и све четинарске 
састојине су вештачког порекла. Лишћари чине преко 95% укупне запремине 
шума. Највећи је проценат брдске букве, чији проценат варира од општине до 
општине, али у просеку износи до 70%. Заступљеност осталих састојина је доста 
мања: цер 9,5%, китњак 8,5%, багрем око 2%. Четинари сачињавају свега 5% 
укупне запремине, a најзастуљенији су црни бор са свега 2,6%, смрча са 1,3% и 
бели бор са 0,6%. Остале састојине чине мање од 5% запремине. Постоје и 
изоловане површине под племенитим лишћарима као што су јасен, јавор и црни 
орах али је њихово учешће мање од 0,1% од укупне површине. 
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3.3. Функције шума и структура шума према намени 
  

Шуме имају велики значај за друштвену заједницу. Због тога је веома 
важно одредити приоритетне функције шуме, тј. њихову основну намену. Шуме 
представљају "добро од општег интереса" па се стога морају и адекватно 
искористити. При томе се посебно мора водити рачуна о дугорочном очувању 
шумских екосистема. Све функције шума, тј. дејства шума можемо поделити у 
неколико категорија: општекорисне функције, производне функције и социјалне 
функције (Шумски фонд на територији града Ниша, 2010). У општекорисне 
функције убрајају се заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско - 
здравствене и друге. Производне функције подразумевају производњу дрвета 
(техничког и просторног), дивљачи (крупна и ситна), шумског семена и других 
шумских производа(гљиве, лековито и шумско биље, смола...). Социјалне 
функције шума су туристичко – рекреативне, образовне, научно – 
истраживачке... Обзиром  да се у раду анализира шумски фонд у функцији 
привредног развоја посебна пажња је усмерена на производну функцију шума. 
Најважнији задатак, као што је већ речено је, одредити оптималну функцију за 
свеки део шуме, тј. сваки део шумског комплекса се мора сврстати у ону 
наменску целину којој највише погодује. Шуме поред приоритетне могу вршити 
и друге функције, али само у оној мери која не угрожава основну функцију. 
Према томе шуме којима је основна функција производња техничког дрвета 
често имају и заштитну функцију, рекреативну... 
 
 

 
Табела бр. 9: Стање шума према наменским целинама 
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10 10439.97 2459.16 65.39 253.03 1831.30 2756.72 8222.83 26028 
17 14.88 / / / / / / 14.88 
26 1632.01 339.37 27.97 28.06 1992.81 1611.33 909.63 6541 
66 454.04 1367.50 / / 35.67 1681.27 / 3538 
78 / / / / 19.95 / / 19.95 
79 / / / / 393.86 / / 393.86 
81 / / / / 26.24 / / 26.24 

P(ha) 
укупно 12540.90 4166.03 93.36 281.09 4299.83 6049.32 9132 36562 

Извор: Шумски фонд на територији града Ниша, 2010 

                                                 
2 Наменска целина. „10“- производња техничког дрвета; Наменска целина „17“ - семенска састојина. 
Њихова основна намена је производња  квалитетног семена за расадничку производњу; Наменска  целина  
“26” – заштита земљишта  I  степена; Наменска целина  “66” – стално заштитне шуме ( изван газдинског 
третмана ). Учешће у запремини и запреминском прирасту је минимално  јер су у ову наменску целину 
углавном сврстани шибљаци;  Наменска целина “78” - парк шума. Основна намена ове шуме је у функцији 
рекреације, налази се у близини Ниша;  Наменска целина “79” – парк природе. Основна намена је заштита 
подручја изузетне биолошке разноврсности и станишта и боравишта великог броја ендемичних, реликтних 
и ретких врста биљака и животиња; Наменска  целина  “81” – специјални природни резерват, је по 
површини заступљен са 26,24 ha. Основна намена је заштита природног добра због специфичних 
вредности,  карактера природних реткости. 
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Шуме Нишавског округа према основној (приоритетној) намени сврстане 

су у седам наменских целина.(Шумски фонд на територији града Ниша, 2010). 
Анализом података из приложене табеле 4 стиче се увид да највећи проценат 
шума Нишавског округа има производну функцију, тј. највише је заступљена 
производња техничког дрвета, што погодује развоју привреде. Шуме са овом 
наменом чине преко 71% укупне површине под државним шумама. Готово у 
свим општинама је доминантна управо ова функција. Такође у одређеној мери 
су заступљене и заштине функције, а нешто мање и туристичко – рекреативна 
функција.   
 
 

3.4. Шумски фонд приватних шума 
 

Стање приватних шума Нишавског округа је изузетно лоше. Анализом 
параметара као што су запремина и запремински прираст стиче се увид у стање 
које није нимало обећавајуће. Укупна запремина на целој територији од свега 73 
m3/ha је дупло мања него што је то случај код државних шума. Запремински 
прираст такође показује извесне аномалије. Свега 1.46 m3/ha је далеко испод 
просека. 
 
 

Табела бр. 10: Стање приватних шума 
Општина Површина ha Запремина Запремински прираст 

  Укупно m3/ha укупно m3/ha 
Алексинац 9 579,69,67 822 206 85.8 16 502 1,72 

Ниш-
Палилула 1519,09,26 114 440 75.3 2 828 1,86 

Ниш-
Пантелеј 2 087,69,83 121 874 58.4 2 807 1,34 

Ниш-Цр. 
Крст 2 648,65,02 212 057 80.1 5 163 1,95 

Нишка 
Бања 3 949,31,27 307 383 77.8 7 602 1,92 

Сврљиг 8 631,64,16 656 752 76.1 13 139 1,52 
Гаџин Хан 6 940,06,38 601 335 86.6 12 037 1,73 
Дољевац 1 521,70,24 94 719 62.2 1 894 1,24 
Ражањ 5004 137 712 27.5 5 315 1.06 
Укупно 41883 3068 478 73.3 67287 1.46 

Извор: Шумски фонд на територији града Ниша, 2010 
 

Шуме у приватном власништву најбоље су очуване на територији 
општине Алексинац где је приближно 30% очуваних шума. Ове, углавном 
храстове шуме, остварују највећи прираст. Половина шумских површина ипак 
припада групи разређених шума док је 20% површина под шумама потпуно 
девастирано са стаблима лошег квалитета. 
 

Стање приватних шума у Нишу је углавном лоше где веома мали 
проценат чине високе и потпуно очуване шуме. Највећи део приватног шумског 
фонда је разређен или делимично девастиран.  
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Територија општине Сврљиг је у најлошијој ситуацији  јер је само око 

150 ha под очуваним састојинама, на 81% површине су разређене и умерено 
девастиране састојине, а 17% површине шума у приватној својини је 
девастирано. Овако лоша ситуација је изазвана пре свега прекомерним и 
недозвољеним сечама, пожарима и друго. (Шумски фонд на територији града 
Ниша, 2010) На подручју општине Гаџин Хан и Дољевац већи део површине 
под шумама заузимају разређене састојине и умерено девастиране састојине. 

 
 

 
3.5. Шумарство и дрвна индустрија 

 
Као што је већ речено основна функција шума је производња техничког 

дрвета. Правилним газдовањем и управљањем шумама треба остварити 
оптималан прираст дендромасе. Ово треба имати у виду јер је шумарство као 
грана примарног привредног сектора веома блиско повезана са другим гранама 
као што су пољопривреда, саобраћај, рударство, туризам и посебно дрвна 
индустрија. Оптималан прираст дендромасе, као и повољна очуваност шумских 
екосистема треба да обезбеде довољну количину дрвета као основну сировину 
дрвне индустрије.  
 

Шуме нишавског округа тренутно не представљају сигурну сировинску 
базу за потенцијалан развој дрвне индустрије. Овде се пре свега мисли на лошу 
структуру шума према узгојном облику, где је велики проценат шибљака и 
шикара, као и изданачких шума. Такође велики проценат проређених и 
девастираних шума, указује на малу могућност шума за експлоатацију дрвне 
масе. Посебан проблем представљају пречници стабала, који су, укупно узевши 
испод просека. Техничка опремљеност, која није на задовољавајућем нивоу због 
застарелости и дотрајалости основних средстава, као и отвореност шума такође 
спречавају оптимално пословање шумарства. Отвореност шума на целом 
подручју износи приближно 12 m/ha. Међутим овде су приметне велике 
међуопштинске разлике. Најповољнија отвореност је на територији општине 
Алексинац где износи 21,85 m/ha, и може се рећи да оваква отвореност 
задовољава тренутне потребе. Највећу отвореност има газдинска јединица 
„Мали Јастребац II“ која је преко 36 m/ha. У шумама Ниша отвореност износи 
свега 5 m/ha, што је далеко од процењене оптималне отворености која износи 
око 23 m/ha. Неповољност је тим већа што у шумама доминирају меки шумски 
путеви, док је заступљеност савремених шумских путева минимална. На основу 
овога можемо закључити да не можемо бити задовољни тренутним стањем 
шумских путева. Најзаступљенији су управо меки камионски  путеви. Они 
немају све елементе  потребне за савремен транспорт, радијуси  кривина су 
испод прописаног  норматива, нису изграђени јаркови и риголе, нису свуда  
постављени бетонски цевасти пропусти  за одвођење  воде испод коловоза. 
(Општа основе газдовања шумама за „моравско шумско подручје“ 2002 – 2011) 
 

Индустрија прераде дрвета у претходној деценији је запала у дубоку 
кризу. На подручју нишавског округа нема озбиљнијих капацитета за прераду 
дрвета. Многе стругаре су почињале са радом али и убрзо престајале. Разлог 
овоме представљају велика улагања која често премашују добит, као и 
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непостојање јасне стратегије развоја дрвне индустрије овог подручја. Током 
привредне историје овог простора често су се отвара мала предузећа за прераду 
дрвета. За потребе ове анализе поменућемо само оне најбитније. Једна од првих 
стругара подгнута је 1921. године. То је била стругара "Величковић" која је 
запошљавала 15-20 радника, и у углавном се бавила производwом кућног 
намештаја. У историјском и привреднм архиву Ниша документовано је да је ова 
стругара годишње производила 5.000 столица. Такође, стругара Величковић је 
имала погон за сушење дрвета, па је сушену грађу извозила, пре свега у Италију. 
Ова стругара је престала са радом 1948. године, наком процеса национализације. 
Од других дрво-прерађивачких постројења треба напоменути још и стругару 
"Андрејевић-Јовановић", столарско занатско предузеће "Стеван Синђелић".  

Данас, на почетку XXI века дрвна индустрија Нишавског округа је у 
тешкој позицији и налази се на маргинама привредног развоја. Постоје само 
мањи погони, чије је учешће у домаћем бруто производу готово занемраљив. У 
Нишу, Алексинцу и осталим општинама постоји више малих приватних 
предузећа за прераду дрвета. Једино се у Сврљигу налазе нешто већи 
капацитети за прераду дрвета. Фабрика намештаја „Прогрес“ Сврљиг чији 
годишњи капацитет износи 1.500 m3 (буква и топола), као и Д.О.О. 
„Дрвопрерада“ –  годишњи капацитет  1.500 m3, Гушевац.( Општа основе 
газдовања шумама за „моравско шумско подручје“ 2002 – 2011) 
 

Табела бр. 11: Пошумљене површине и посечена дрвна маса 2010 

Извор: Општине и региони у Србији, 2011 
 
У Нишавском округу је у периоду од 1980-2010. године посечено између 

62.800 m3 и 90.270 m3. Знатно је већа сеча лишћара, што је и логично јер они 
учествују у укупном шумском фонду са приближно 95%. Упоредном анализом 
података о посеченој дрвној маси на територији нишавског округа у последњих 
10 година долази се до сазнања да се велики удео лишћара, нарочито у 
приватним шумама, сече зарад производње огревног дрвета, чак неких 85% од 
укупно посечених лишћара.  
 

Сеча шума је највећа у општинама најбогатијим шумом. У том погледу, 
доминира општина Алексинац где се годишње посече приближно 29350 m3, што 

 Пошумљено (ha) Посечена дрвна маса 

 у шуми изван шуме укупно ( m3) техничко дрво 
% 

 Лишћ. Четин. Лишћ. Четин. Лишћ. Четин. Лишћ. Четин. 
Нишавски 

округ- 
укупно 

6,79 9,31 5,50 2,26 81 
294 1 854 16 63 

Град Ниш - - - - 3 477 77 - 99 

Алексинац - 1,32 - 0,76 29 
352 1 071 15 61 

Гаџин Хан - - - - 4 177 146 - 92 
Дољевац - - - - - - - - 

Мерошина 1,00 - - - 4 111 286 10 16 

Ражањ 1,00 - 5,50 1,50 27 
473 87 30 91 

Сврљиг 4,79 - - 7,99 12 
704 187 - 92 
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је 36,1% укупне посечене дендромасе у округу. У општини Ражањ се посече 
27400 m3   или 33,7%. Вредна помена је и општина Сврљиг у којој се годишње 
посече 12700 m3 или 15,6%, док се у свим осталим општинама посече мање од 
15%. 
 

Улога шумских површина у економском развоју Нишавског округа 
базирана је на чињеници да је у сеоским насељима чији су атари знатно 
пошумљени могуће отврати погоне за прераду дрвета, резање грађе и 
производњу намештаја. На тај начин би се упослило локално сеоско 
становништво, а цео производни процес, од примарне предае дрвета па све до 
добијања финалног производа, одвијао би се на посамтраном простору. У 
условима када је већина сеоских насеља Нишавског округа захваћена процесом 
изразите депопулације, ово би био један од битних фактора ублажавања 
негативних демографских процеса и стварања услова за нормалан живот и рад у 
руралним просторима Нишавског округа. (Пењишевић, 2012). 
 

3.6. Остале делатности у шумама 
 
На територији Нишавског административног округа се налази 8 ловишта. 

Знајућу потенцијал ових ловишта слободно се може рећи да она представљају 
изузетан потенцијал који је великим делом неискоришћен. Лов као привредна 
делатност је занемарен иако може донети значајне приходе. На основу 
пребројавања утврђен је велики број срна, дивљих свиња, зечева, фазана, 
пољских јаребица... Газдовање ловиштима се поправља, чему у прилог говори 
интродуктивно уношење 2 јелена и 5 кошута у део ловишта „Буковик“, који је 
назван „Кошута“. 
 

Најатрактивнија ловна подручја су „Буковик“ и „Ветерник “, на 
територији општине Алексинац. Куриозитет ових ловишта представља велики 
број срна. Пребројавањам је утврђено 600 срна на територији ловишта Ветерник 
и још 160 срна на подручју ловишта Буковик. Бројно стање срндаћа није 
занемариво још једино у ловишту „Сврљишке планине“ где их има 340. У 
осталим ловиштима доминира ситна дивљач и посебно перната дивљач, пре 
свега пољска јаребица и фазан. (табела 7) 
 

Табела бр. 12: Ловишта 
Ловиште Општине P (km2) 

1. Мали Јастребац Алексинац,Ниш,Прокупље 
Мерошина, 875 

2. Велики Јастребац Алексинац, Блаце, Прокупље, 
Крушевац 297 

3. Буковик Алексинац, Ниш 84 
4. Нишава Ниш 142 

5. Ветерник Алексинац 57 
6. Заплање Г.Хан 85 

7. Лесковачко Поље Дољевац 2,4 
8. Сврљишке планине Сврљиг 127 

Извор: Регионални просторни план за подручје нишавског, топличког и 
пиротског округа, 2011 
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Поред дрвета, као главног шумског производа, шуме Нишавског округа 
пружају велике могућности за продукцију других шумских производа. Највећи 
значај, поред продукције дивљачи, има сакупљање печурака, лековитог биља и 
шумских плодова. Управо сакупљање ових производа има велику економску 
рентабилност, због цене на иностраном тржишту. Међутим, на овој територији 
не постоји ни једно предузеће које се бави сакупљањем, откупом или 
коришћењем ових призвода. Стихијност ове делатности се огледа у томе да 
организованог откупа није било дужи временски период. Сакупљање ових 
производа је у потпуности препуштено локалном становништву и локалним 
задругама. Од атрактивних печурака издвајају се вргањ (Boletus edulis ), 
лисичарка (Cantharelus cibarius), рудњача (Agaricus camprestris). На основу 
истраживања на терену, може се закључити да постоје повољни услови за 
појаву и развој печурака, али је врло тешко, готово немогуће, утврдити 
потенцијал истих у квантитативном смислу из разлога недовољног познавања 
фактора који утичу на појаву и развој печурака. Лековито биље које је 
заступљено у овим шумама је кантарион (Hypericium perforatum), мајчина 
душица (Thymus serphyllum), хајдучка трава (Achilea milefolium), медвеђи лук 
(Allium ursinum ), камилица (Matricaria chamomilla) итд. Ово биље има велики 
значај јер представља основну сировину за производњу лекова. Од шумских 
плодова најчешће се јављају шумска јагода (Fragarija vesca), купина (Rubus 
hirtus), малина (Rubus idaeus) и друге. 
 

Осим сакупљања ових шумских производа одређени приходи се могу 
остварити и сакупљањем пужева, производњом креча, ћумура, експлоатацијом 
песка, камена итд. Све ово су значајни потенцијали шумског земљишта, чија је 
експлоатација била стихијског карактера, и које треба детаљније истражити и 
оптимално искористити. 
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Закључак 
 

Шуме нишавског округа представљају важан природни ресурс за развој 
шумарства овог краја, али и укупне привреде. Производња дрвне масе је 
основна функција која се одвија у шумама. Ипак дрвна индустрија је у кризи 
дужи временски период, а разлози су вишеструки. Због прекомерне сече 
површине под шумама су све мање, шума се спорије обнавља, па је и велики 
удео површина под шибљацима и шикарама. Састојинска структура шума је 
веома лоша. Економски најрентабилније шуме четинара чине свега 5% 
запремине дендромасе док високе шуме лишћара не остварују потребан прираст 
па је стога и њихова рентабилност доведена у питање.  
 

Садашње газдовање шумама мора се кретати у смеру заштите шума од 
девастирања. Само сечом високе шуме потпуног склопа  добијају се позитивни 
економски ефекти. Према томе напори се морају усмерити ка повећавању 
оваквих шумских комплекса на рачун смањивања површина под шикарама и 
шибљацима. Такође, шуме нишавског округа су веома богате другим шумским 
производима чија је производња у потпуности запостављена. Сакупљање гљива, 
лековитог биља и других шумских производа су само неке од могућих видова 
зараде за становништво и привреду овог краја. Израда плана гајења и заштите 
шума и шумских производа је основа на којој се мора базирати развој 
шумарства. 
 

Имајући у виду површине под шумама, али и друге ресурсе у оквиру њих 
(гљиве, лековито биље, шумско воће), у будућем планирању развоја сеоског 
простора у Нишавском округу овим ресурсима мора се посветити знатно већа 
пажња. Демографска слика сеоских насеља је забрињавајућа и због тога локалне 
власти али и држава морају урадити стратешке програме ревитализације 
сеоских насеља. На основу наведених шумских ресурса у сеоским насељима је 
могуће подигнути мање објекте дрвне индустрије (пре свега за механичку 
прераду дрвета), а у насељима која имају релативно извесну демографску 
перспективу неопходно је подићи мање објекте и за финалну прераду дрвета. На 
овај начин би се ублажили процеси миграција и омогућило задржавање младог 
и радно способног становништва у селима Нишавског округа. То би био један 
од покушаја успоравња демографског ’’умирања’’ села, али и њихове 
ревитализације. 
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