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УВОД 

 

Шума је сложена биљна заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског дрвећа 

које утиче једно на друго, као и на средину у којој се налазе. Основни делови шуме као 

екосистема су земљиште, ваздух, шумска животна заједница и геолошка подлога. Шуме су 

најсложенији копнени екосистеми. У њима поред дрвећа живи много других врста 

биљака, животиња, гљива и микроорганизама. Сложеност шума се огледа у њиховој 

израженој спратовности и разноврсној међусобној повезаности свих чланова животне 

заједнице. Шуме су вековима биле место одакле се човек снабдевао дрветом за огрев, 

градњу и шумским плодовима за исхрану. Непланским сечењем шуме човек угрожава 

природу. Истраживањем је утврђено да једна букова шума може да произведе око 9,6 тона 

суве материје по хектару за годину дана. Иста та шума произведе око 4 тоне кисеоника по 

хектару за једну годину. Шуме су неопходне за природну равнотежу и живот на Земљи. 

Оне су током векова доста редуковане. Људи обарају на милионе стабала како би добили 

дрво за храну, да би се грејали и изградили куће. Они такође и крче велике просторе да би 

их преобразили у оранице или у пашњаке за стоку. Тако су природни предели постепено 

мењани и претварани у сеоска имања. Општина Бела Паланка се налази у источном делу 

Србије. Сама Белопаланачка котлина је изузетно велика (346,1 km²). Са Коритничком 

котлином има чак 462,1 km², а цело средње Понишавље захвата 568 km². Читав овај 

простор некада је био прекривен шумама. Нерационалним искоришћавањем значајан део 

шума је уништен па оне данас заузимају мање површине. Становништво ових простора се 

одувек бави шумарством при чему се дрво највише користило за огрев и изградњу. 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

  

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, посебно средњег Понишавља. 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 квантитаивна и квалитативна представа о 

укупном шумском потенцијалу средњег Понишавља. Поред аналитичког и синтезног 

метода, коришћене су 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. 

 

I ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ 

 

Цело средње Понишавље има 55 насеља, а централно место са градским и 

административним функцијама је Бела Паланка. Са запада се граничи са општином Нишка 

Бања, са севера са општином Сврљиг и Књажевац, са истока са општином Пирот, са југа 

општином Бабушница и са југозапада са општином Гаџин Хан. Заузима средишњи део 

композитне и полигенетске долине Нишаве, па се за ову област често среће назив Средње 

Понишавље. Административно подручје СО Бела Паланка обухвата целовита географска 

подручја Белопаланачке котлине, укључујући ту и изворишни облук Црвене реке (односно 

Ветанску корутину), Коритничку котлину, један део Ђурђевопољске котлине и 

Белопаланачки буџак. Катастарске границе су следеће: 

Граница почиње од Зеленог врха (1334 m), преко Радевог камена, Ручибуке, Прекобучја 

изнад села Долца, Ланишког камена до Пернатице, па скреће на запад преко Голубичака, 
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Црноловског преслапа, Плеша, Младеновог гроба, Слбоце и Душмана изнад села 

Градишта се спушта на Нишаву. Затим се граница пење на брдо Облик (898 m) изнад села 

Црнче, па наставља на Дел Рожин трап, Стрчи крак, Дедовац и Логор, затим изнад села 

Ланишта иде на Шанац и Бојчинац, да би код места Росуље у атару села Тамњаница 

избила на стари Цариградски друм; ту прелази на Блатиште, Равнодолски врх (596 m), 

Главу Пресмагу, Лазареву мртвину, Бобатовац, Браћовац, Дубоку падину, Хладну долину, 

Хладни дел, Пут, Рујиште, Марински крушар, Белиш, па Војводином ливадом, Ћелијским 

висом и Соколовим каменом (1552 m) изнад Вете излази на гребен Суве планине. Ту 

граница под углом од 90
0
 иде на југоисток преко Девојачког гроба (1408 m), Трема (1808 

m), Камените струге, Белог камена, Повче провалије, Вирова, Три басамака, Репушанице, 

Мале чрквене, Пропаса, Велике чрквене и Калеа на Мало и Велико коњско. Бежишки атар 

према Гарваници иде преко Попове ливаде, Три локве, Острој борац, Тутуништа, Ракоша 

(1469 m) и Пејиног гроба. Према Лужници иде на: Коларницу, Трипор, Реснички бунар, 

Рачино орниште, Радованов кладенац, Велику главу, Међу и Суво дрво. Брдо Габар је 

почетак границе атара села Шљивовика и даље према североистоку на Грудобран, па на 

Барбеч, затим на Голаш, па уз Говедарник на Гариње, до Дојкине локве и Антине ширине. 

Одатле почиње атар Теловца и граница избија на регионални пут према Пироту на месту 

званом Крушка, затим наставља на Овнарник, Орљи камен, затим се враћа путем до 

извора званог Корита, па иде на Градиште, продужава на Седлар, затим уз Белаву иде 

према Пећи, па на Козји камен до Диволеске. Затим силази у атар села Сињца на Дубоки 

вртоп, Дугу Валогу и Тутунџику, па прелази Нишаву и међународни пут и иде уз реку 

Вранашницу на Вражиње изнад засеока Печењевци, затим наставља на Вранишки дел, 

Зајин дел до Костењака. Ту је тромеђа Осмакове, Љубатовице и Бабиног Кала, па одатле 

наставља на Осмаковску чуку, Лазину падину, Бабину главу и Сружни дел. Пајешки атар 

иде од Бандере на Турске појате, Живин редак, Острц, Орницу, Љуто лице, Самарницу, 

Крушине баре, Нишор, Тупи врх, Мирановачки врх, Баровачки дел и Пандирало. Ту сече 

регионални пут према Сврљигу и Тимоку, па се пење уз Кршину, Западје, на Крушће, 

Раваниште, Већину бару, па преко Голе вртаче, Крушевице и Приседње поново изилази на 

Зелени врх.           

 На основу картографских приказа области може се уочити да средње Понишавље 

генерално има неправилан облик, који би се са извесним упрошћењима могао представити 

као кружан – односно овалан. Из њега бочно штрчи сегмент Ђурђевопољске котлине.

 Ако се посматра само Белопаланачка котлина, она има облик бубрега, јер из овалне 

форме испада површина Коритничке котлине, која се на југу пружа до централног дела 

Белопаланачке котлине. Она међутим представља индивидуалну целину и одвојен 

географски предео. Административно подручје Бела Паланка имало би скоро правилан 

овалан облик да не штрчи из њега неправилна избочина Белопаланачког буџака. 
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II ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

1. Тектоника и геолошки састав 

 Белопаланачка котлина настала је спуштањем дуж раседних линија које прате 

долину Нишаве северним и јужним ободом. Она је типична тектонска потолина, спуштена 

још пре неогена, односно еоцена и у њој је постојало језеро таложећи дебеле наслаге 

седимената. После отицања језера по дну котлине реке су изградиле флувијални рељеф 

усецајући се у дно котлине. Изворишни облук Црвене реке, као посебан басен, изграђен је 

уназадним померањем извора контактних извора и врела. Тектонским процесима 

предиспонирана је и секундарна морфотектонска целина Ветанска корутина. Планине у 

окружењу имају веома сложену грађу и тектонску структуру. Сува планина представља 

антиклиноријум образован, не само убирањем и издизањем, већ и навлачењем. Разбијена 

је на два венца са којих се дижу највиши врхови планине. Сврљишке планине су такође 

разбијене у два паралелна венца дубоком удолином усеченом у палеозојским шкриљцима. 

Геолошка грађа је на први поглед једноставна. На вододржљивим стенама котлинског дна 

развијена је густа површинска речна мрежа, а уз њу и вегетација. Са котлинског дна дижу 

се голе кречњачке стене Сврљишких планина и шираком обрасле падине Суве планине.

 Млађи палеозоик је представљен карбоном и пермом. Најстарији седиментни 

материјали у геолошком саставу ове области потичу из карбона и припадају шкриљавим 

глинцима и аргилошистима који су откривени у Ветанској корутини између масивних 

кретецајских кречњака Суве планине и кречњачких масива Сврљишких планина. Перм је 

представљен црвеним пешчарима, којима је потпуно испуњен басен слива Црвене реке, а 

учествују и у делу јужног и западног дела котлине. По црвеним пешчарима названа су 

насеља Црвена Река и Црвени Брег. Неки старији путописци су Суву планину, због 

учешћа формација црвеног пешчара у њеној грађи, називали и Црвена планина.( Митић 

Д., Станојевић М., 2008.)        

 Мезозоик је представљен тријасом, јуром и кредом. Тријаске творевине су 

пронађене на јужном ободу доњег дела белопаланачке котлине и у басену Црвене реке. 

Представљене су конгломератима и грубозрним пешчарима. Јурске творевине утврђене су 

на два места, у суподини главног дела Суве планине и на Куновици, на потесу Плоча. 

Кретецајске творевине су најраспрострањеније и најзначајније међу свим формацијама у 

средњем Понишављу. Заступљена је доња креда и то у свим катовима осим највишег, а 

творевине су првенствено кречњаци. Од доњокретецајских кречњака изграђене су све 

планине у средњем Понишављу. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.)   
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Слика бр. 1 Црвени пермски пешчар у клисури Ждрело у Црвеној реци 

( Извор : http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/geologija/geoloski-prikaz) 

 

 Кенозоик је представљен терцијаром ( палеоген са палеоценом и еоценом, 

неоген са олигоценом, миоценом и плиоценом) и квартар са плеистоценом и холоценом. 

Терцијар је у оквиру свог старијег периода палеогена заступљен олигоценим и плиоценим 

материјама, а у већој мери и млађом периодом неогеном када је постојало језеро. Од 

олигоцена су заступљени лапорци и глине. Плиоцени седименти су најмлађе творевине 

које учествују у геолошкој грађи средњег Понишавља. Наталожени су у белопаланачкој и 

коритничкој котлини. Представљени су серијом конгломерата, лапораца и лапоровитих 

глина, свим глинама и песком. У неогену белопаланачка котлина била је покривена 

језером. На више места преко терцијарних творевина леже танке хоризонталне наслаге 

дилувијалног шљунка. Алувијални наноси од песка и шљунка су присутни на ушћима река 

које представљају притоке Нишаве. Према Цвијићу веће количине лесних наслага 

глацијалног и интерглацијалног порекла потичу из овог временског раздобља. ( Митић Д., 

http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/geologija/geoloski-prikaz
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Станојевић М., 2008.)         

 У геолошкој грађи младих веначних планина Источне Србије највеће 

пронстранство имају мезозојски кречњаци. Старије палеозојске стене су ретко оголићене, 

само на местима где су кречњачке наслаге најтање. Најстарије стене које учествују у 

геолошкој грађи средњег Понишавља откривене су у басену Црвене Реке који је изграђен 

у кристаластим шкриљцима и црвеним пешчарима. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.)

 Дубинске магматске стене утврђене су само на једном локалитету. То је усамљено, 

заобљено брдо изграђено од габра висине око 30 m. Налази се у атару села Топоница, у 

басену слива Црвене реке. 

 

2. Рељеф 

Сложена геоструктура је последица положаја. Област средњег Понишавља лежи у 

пределу сучељавања младих веначних планина Источне Србије и старе родопске масе. 

Главне црте рељефа представљене су великим бројем раседа и раседних зона.

 Тектонски односи утицали су на општу физиономију рељефа. Под северним 

ободом извршено је спуштање дуж нишавског раседа. Овај расед, од сутеске Св. Оца до 

Новог Села и Вргудинаца иде правцем исток - запад. На том делу раседа су потонуле 

Сврљишке планине ка југу. Између Новог Села и Вргудинаца овај расед скреће ка 

северозападу према Сићевачкој клисури. На овом делу раседа према њему су окренуте 

главе кречњачких слојева југозападних огранака Сврљишких планина. На јужном ободу 

спуштање је извршено дуж сићевачког и белопаланачког раседа. Сврљишком се између 

Новог Села и Вргудинаца сасвим приближује белопаланачки али се одмах одваја и 

упућује у правцу северозапада.        

 Рељеф Белопаланачке котлине изграђен је језерском абразијом и акумулацијом, 

флувијалним процесима и крашком ерозијом. Облици рељефа у Ветанској корутини 

резултат су флувио-денудационих процеса и механичког распадања стена.  

 На простору Белопаланачке котлине су развијени следећи типови рељефа: 

тектонски, абразиони, флувијални и крашки. 

2.1 Тектонски рељеф 

 Главне тектонске целине у рељефу су Сува планина на југу и југозападу, 

Сврљишке планине на северу, Белопаланачка и Коритничка котлина. Сува планина је са 

свих страна ограничена раседима. На југозападу је то део моравско-заплањске 

дислокације, на северу су сићевачки, островички и белопаланачки расед а на североистоку 

коритничко-лужнички расед. За тектонику Суве планине најзначајнија је југозападна 

дислокација дуж које се сударају старе громадне и млађе веначне планине. Селичевица, 
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Бабичка Гора и Крушевица својом резистентном масом снажно потискују млађе тектонске 

структуре Суве планине. Зато Сува планина својим правцем пружања, северозапад-

југоисток, одступа од правца пружања младих веначних планина на северу, запад-исток. 

Како у грађи планине учествују и кречњаци развијен је крашки рељеф.    

 Посебну пажњу Јован Цвијић је посветио крашкој површи Валожја која се од 

потковичастог гребена наставља ка југоистоку. Крашка површ Валожја налази се на 

надморској висини од 1.400 m до 1.500 m, заузима око 16 км² и представља највишу и 

највећу зараван која припада средњем Понишављу. Изграђена је од доње кредних 

кречњака. У грађи површи Валожја највише су заступљени слојевити кречњаци. Степен 

карстификације је изузетно велики и може се поредити само са Велебитом.  

 Сврљишке планине представљају сложену, делимично разорену антиклиналу. 

Венци ових планина се пружају од долине Јужне Мораве до Темске. Оне окружују 

Белопаланачку котлину са севера од Сићевачке клисуре до сутеске Свети Отац на дужини 

од око 30 km. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 

Слика бр. 2 Поглед на Коритиште и Сврљишке планине из Црвеног Брега 

 ( Извор : http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-

palanci/geografija/geomorfologija/najznacajnije-gm-osobenosti) 

 

Шљивовички венац је ограничен са две тектонске зоне, Белопаланачком и 

Лужничком. Има изглед хорста. Испресецан је попречним раседима, почевши од најнижег 

Малог курила, преко Великог курила и Поповог врха до највишег Шљивовичког врха. ( 

Митић Д., Станојевић М., 2008.)      

 Белопаланачка котлина је највећа потолина у средњем Понишављу. Пружа се од 

Светог Оца до Сићевачке клисуре у дужини од 22 km и са највећом ширином од око 4 km. 

http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/geomorfologija/najznacajnije-gm-osobenosti
http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/geomorfologija/najznacajnije-gm-osobenosti
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Ова котлина окружена је планинским венцима: са севера су Сврљишке планине, на југу 

Шљивовички венац и у доњем делу северни гребен Суве планине. Најдубље је спуштен 

средњи део котлине, преко 200 m, док се доњи и горњи део котлине налазе на дубинама 10 

– 30 m. Главне тектонске црте Белопаланачка котлина је добила спуштањем мезозојских 

стена између две раседне зоне у правцу запад-исток. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.)

 Коритничка котлина налази се између Бежишког и Мокрањског Ждрела. Дужине је 

9 km а највећа ширина је 2,5 km. Спуштена је дуж раседне зоне правца северозапад-

југоисток. Ова раседна зона почиње у Белопаланачкој а завршава се у Лужничкој котлини. 

Састоји се из два дела, горњег клисурастог и доњег са ерозивним проширењем. Овакав 

облик добила је услед сталног потиска који долази са југозапада од масива Суве планине.  

( Митић Д., Станојевић М., 2008.)        

 Басен слива Црвене реке је образован разарањем широког и високог била Суве 

планине још у предјезерско доба. Највећу ширину, од 12 km, басен има у правцу 

северозапад-југоисток, између изворишта Драгуше и врела Топоничке реке, док попречна 

оса, правца североисток - југозапад, од села Црвене Реке до врха главног гребена, износи 9 

km. На овако малом растојању, висинска разлика износи чак 1540 m, што је условило 

велику рашчлањеност дна басена. Уске заравни међу речним долинама су веома ретке, а 

стрме падине су први предуслов, после обешумљавања, за убрзани развој денудације тла. 

Овај процес је најзаступљенији у басену слива Црвене реке и обухвата површину од око 

120 km². ( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 

2.2 Абразиони рељеф 

 

 Снажни тектонски покрети с краја олигоцена и почетком миоцена изменили су 

првобитну слику крајњег југоисточног дела источне зоне млађих веначних планина. На 

простору данашњег Понишавља образују се планински венци источног и југоисточног 

правца, а између њих тону мањи или већи ровови раздвојени пречагама, које у низу 

повезује Нишава. Између највиших планина у Понишављу, почетком неогена спуштена је 

Белопаланачка котлина, потопљена, као и остале котлине, дубоким рукавцем Панонског 

мора. Неогено језеро је у Белопаланачкој котлини наталожило дебелу серију седимената. 

Највећу дебљину они имају у централном, најдубље спуштеном делу котлине. После 

отицања језера на дну котлине остала је благо нагнута раван на висини од 440 - 450 m, 

односно 150 - 160 m изнад корита Нишаве. Делови централне језерске равни најбоље су 

очувани између села Букоревца и Врандола, а представљени су широким заравнима. На 

северном ободу Белопаланачке котлине, у падинама Сврљишких падина, јављају се три 

стеновита пода који се могу сматрати као абразионе, језерске терасе. Најнижи језерски 
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ниво је утврђен на јужној страни котлине, на висини од 450 - 550 m, средњи ниво на 

висини од 540 - 650 m, најбоље изражен на северној страни котлине, горњи језерски ниво, 

висине од 720 - 960 m, утврђен је испод Рињске површи, на Бабиној глави и Пајешком 

камену. Има вероватноће да се највиши језерски ниво на Шљивовичком врху пење и на 

1000 m висине, као и у Сићевачкој клисури. (Митић Д., 2006.) 

 

2.3 Флувијални рељеф 

 

 На простору средњег Понишавља заступљене су клисуре и сутеске : 

- Сићевачка клисура представља пробојницу Нишаве. Дуга је 17 km, а у најужем 

делу, Градишком кањону дубока 260-360 m. Она спаја белопаланачку котлину на 

истоку са доњим Понишављем на западу. Подељена је Островичком котлином на 

горњи кањонски и доњи клисурасти део. Кањонски део је дуг 7 km, усечен је 

између Облика на левој и Плеша на десној страни. 

 

 

Слика бр. 3 Сићевачка клисура  

( Извор: http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/geomorfologija/suteske-i-

kisure) 

 

- Епигенетска сутеска Светог Оца је ртаста епигенија Нишаве, дуга 1,5 km а дубока 

85 - 185 m, преовлађујућег правца запад-исток. Спаја Ђурђевопољску котлину на 

http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/geomorfologija/suteske-i-kisure
http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/geomorfologija/suteske-i-kisure
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истоку и Белопаланачку котлину на западу. Усечена је у северни обод планине 

Белаве. 

- Епигенетска сутеска Скокањћин камен је мала, дуга 700 m. Њоме је Белопаланачка 

котлина морфолошки подељена на горњи и средњи део. Горњи део је дужине 4 km 

и протеже се од ртасте епигеније Свети Отац до ртасте епигеније Скокањћин 

камен. Средњи део котлине је дужине 10 km и протеже се од епигеније Скокањћин 

камен до Белановачко-црвеноречког сужења. 

- Белановачко-црвеноречко сужење није ни епигенија ни сутеска. То је 

геоморфолошка творевина која се дефинише узвишењем Шупљи камен на левој 

страни и најближим узвишењем на десној страни које одговара потесу Климента. 

Њиме је одвојен средњи део Белопаланачке котлине од доњег. Доњи се протеже на 

дужини од 8 km, од Белановачко-црвеноречког сужења до улаза у горњи део 

Сићевачке клисуре. 

- Епигенетска клисура Мокрањског ждрела је краћа епигенетска клисура 

Коритничке реке дуга 1,5 km а дубока 180 m. Везује Коритничку котлину на југу са 

Белопаланачком на северу. 

- Клисура Ждрело је мала пробојница Црвене реке у доњем току и у делу тока при 

ушћу. Дуга је 1,5 km а дубока 130 m. Спаја Ветанску корутину у облуку Црвене 

реке са осталим делом Белопаланачке котлине 

- Епигенетска клисура Бежишко ждрело повезује бежишко-ресничко проширење и 

доњи део Коритничке котлине и раздваја падине Суве планине и Шљивовичког 

врха. Коритничка река је вршила усецање у вишем рту изграђеном од чврстих 

стена. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 

2.4 Крашки рељеф 

 

 Најтипичнији облици површинске крашке морфологије Суве планине су вртаче. 

Оне су развијене, углавном, на заравњеним деловима кречњака, док су на падинама знатно 

ређе или потпуно недостају. Најбројније су на крашким површима Суве планине. У 

појединим деловима терена вртаче су врло честе (преко 100 на 1 км²), те се такве 

површине кречњака називају „богињави крас“. Вртаче богињавог краса су хаотично 

расуте по читавој површини, али је запажено да се неке од њих јављају у низовима, дуж 

раседа или по дну сувих долина, тако да се ван богињавог краса на Сувој планини 

уочавају и појединачне, вртаче. Богата морфолошка орнаментика, даје веома атрактиван 

изглед Сувој планини, допуњена је специфичним облицима крашке ерозије: прозорцима, 

поткапинама, шупљинама и кавернама у стенама. У свим деловима Суве планине, а 
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нарочито на одсецима Трема и Големог камена, врло су чести овални и тамни отвори 

пећина. То су кратке пећине типа окапина. Најпознатије су Орлова гнезда и Поткапци. На 

гребену Суве планине налази се позната леденица Трем. Ова леденица је на одсеку којим 

се Големи камен спушта према Црвеној реци, на висини 1600-1700 m. Крашка површ 

Валожја заузима око 16 km². Представља највишу и највећу зараван која припада средњем 

Понишављу (налази се на надморској висини од 1400 - 1500 m). Изграђена је од доње 

кредних кречњака. На западу почиње од Кишног рида, преко Длбине до Гаврановог рида 

на истоку, до Шангајског врха, на југу. У грађи површи Валожја мање је банковитих, а 

заступљени су слојевити кречњаци. Степен карстификације је изузетно велики и може се 

поредити само са Велебитом.       

 Разбијени венци Сврљишких планина правца запад-исток пружају се од долина 

Јужне Мораве до долине Темске. Крашки рељеф развијен је најпре на Рињској и 

Гулијанској површи. Рињска површ која се на више места стапа са деловима Гулијанске 

површи и са њом чини једну пространу површ, просечно је висока 1200 m и широка око 6 

km. Налазе се бројне вртаче махом поређане у низове , а између њих су плитке шкрапе. 

Посебан облик у рељефу представља кречњачка пролока Коритиште. Пружа се од Плеша 

до изнад села Градишта. 

 

3 Климатска обележја 

 Средње Понишавље данас има одлике умерено – континенталне климе. Термичке 

особине у три највеће котлине - Нишкој, Белопаланачкој и Пиротској су скоро подударне. 

Разлика средњих годишњих температура у овим котлинама је мања од 1˚C. Котлине у 

средњем Понишављу су окружене високим планинским масивима и тако су заштићене од 

наглих продора и смена ваздушних маса. То утиче и на количину падавина у овом 

подручју. 

3.1 Температура 

 Котлине Понишавља одликује уједначен годишњи ток температуре, при чему су 

највише вредности у јулу, а минималне у јануару. Дневне температурне амплитуде су у 

Белопаланачкој котлини веће за 6 - 8˚C од истих у Нишкој и Пиротској котлини. Јутра су у 

Белој Паланци током лета хладнија за 2 - 4˚C, чему су допринеле хладне воде Врела и 

Коритничке реке. Просечне годишње температуре у Пиротској и Белопаланачкој котлини 

су скоро исте у летњим месецима, док су у зимским бар за један степен више у односу на 

Нишку, где су зимски месеци увек хладнији, а летњи топлији. Најхладнији месец је јануар 

са просечном темперетуром за анализирани период од - 0,6˚C (у Паланачкој и Пиротској 

котлини) и нешто топлији у Нишкој од - 0,3˚C. Најтоплији је јули месец и тада су у Нишу 



Шуме као фактор развоја општине Бела Паланка 

 

15 

 

и Пироту температуре веће (просечно износе 22,9˚C), а у Паланци је нешто нижа 22,8˚C. 

Оправдање за овакве температурне показатеље може се наћи првенствено у утицају 

водених површина Врела и Коритничке реке, као и затворености котлине. (Митић Д., 

2006. 

 

Табела бр.1 Средња месечна и годишња температура ваздуха у º С за период од 2004. до 

2013.године 

 

Година  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Средња 

годишња 

вредност 

2004. -0,8 2,4 7,1 13,1 14,3 18,9 21,5 20,3 15,9 13,6 6,0 2,9 11,3 

2005. 0,2 2,1 4,9 11,2 16,1 18,2 21,3 19,6 16,8 11,0 5,1 3,1 10,5 

2006. -1,5 0,1 6,3 12,4 15,9 19,0 20,9 20,5 16,7 12,6 5,3 1,2 10,8 

2007. 3,5 5,8 8,7 12,0 17,6 21,9 24,6 22,7 14,9 10,8 4,1 0,2 12,2 

2008. 1,0 3,4 8,3 12,2 16,5 20,8 21,2 22,5 15,6 12,6 7,9 4,4 12,2 

2009. 0,5 2,1 6,4 13,2 17,5 20,2 22,2 22,2 17,9 11,7 7,6 4,0 12,2 

2010. 0,9 2,8 7,0 12,1 16,3 19,6 22,2 23,2 16,4 9,8 11 1,6 11,9 

2011. -0,5 0,2 5,8 11,2 15,0 19,9 22,2 22,6 19,8 9,5 2,7 2,4 11,0 

2012. -0,8 -

3,5 

6,8 12,3 14,9 22,3 24,8 23,2 19,8 13,3 9,1 0,8 12,0 

2013. 1,8 3,9 5,9 12,7 17,6 19,4 21,0 23,1 16,0 12,5 9,2 1,2 12,0 

Средња 

вреднос

т 

0,4 1,9 6,7 12,2 16,1 20,0 22,2 22,0 17,0 11,7 6,8 2,2 11,6 

Извор : http://www.hidmet.gov.rs/ 

 

3.2 Ветрови 

 Северни ветар кошава (северњак, свињоморац) се јавља из североисточног правца. 

Нема велику честину и дува знатном јачином у хладнијој половини године. Највећу снагу 

има ветар сићевац, који дува из Сићевачке клисуре и често има олујну снагу. Југ је топао, 

веома незгодан ветар по пољопривредне усеве и стоку. Он исушује тло, усеве и воће тако 

да се биљке „спаруше“, а стока мршави и гине. Сем ових јавља се и: северац -  јак и хладан 

ветар који утиче на пад температуре и пироћанац („горњак“) -  који доноси хладан ваздух 

и снижава температуру. Најснажнији ветрови дувају са Суве планине, одакле и потичу 

http://www.hidmet.gov.rs/
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највеће промене ваздушног притиска. Они започињу грмљавином (десет до двадесет 

минута пре олује), а завршавају се када главни пљускови прођу. Дувају током лета, а 

брзина им је обично 100 km/h. (Митић Д., Станојевић М.,2008.) 

 

3.3 Облачност 

 

 Облачност овом подручју доносе западни ветрови, док су сви остали ветрови суви 

и никада не доносе повећану облачност. Закључује се да је највећа облачност током зиме, 

а децембра месеца достиже свој максимум када је 7 - 8 десетина неба покривено облацима. 

Смањење облачности почиње са првим пролећним месецима и траје до септембра. (Митић 

Д., Станојевић М.,2008.) 

 

3.4 Падавине 

 

 Понишавље представља најсушнију област у југоисточној Србији. У 

Белопаланачкој котлини падне 551 mm атмосферских талога годишње, а у Коритничкој 

котлини 10 – 15 mm више талога. Ове вредности су за око 30 mm мање од средњих 

вредности степских крајева панонског подручја. Најкишовитији месеци су мај и октобар 

(тада дувају влажни западни ветрови), док су септембар и фебруар са најмање кише (када 

дувају суви хладни ветрови). Поред ове сличности са измењеним средоземним режимом 

падавина, ње има и у томе што се око 68% падавина излије у току вегетационе периоде. 

Овај режим се, нажалост, у условима глобалне промене климе на земљи мења, тако што у 

току летњих месеци, када је највећа температура има и највећег одсуства падавина (тзв. 

аридни месеци). У првих пет година XXI века, по неписаном правилу, падавина нема у 

летњим месецима или су толико краткотрајне, да то јако подсећа на особеност Јадранског 

приморја. (Митић Д., Станојевић М.,2008.)      

 Ово подручје се одликује учесталом појавом града у пролеће и лето. Град најчешће 

пада на јужном ободу котлине, на Малом и Великом курилу и на падинама Поповог и 

Шљивовичког врха. Ређе пада на дну котлине. Градобитина траје кратко, највише до 20 

минута у поподневним часовима, заједно са олујним ветровима и великим пљусковима. 

(Митић Д., Станојевић М.,2008.) 
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Табела бр.2 Средње месечне и годишње количине падавина у mm за период од 2004. до 

2013.године 

 

Година  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Укупна 

годишња 

вредност 

2004. 79,5 61,5 41,4 38,1 52,9 117,4 31,6 57,9 80,9 64,5 78,0 42,0 745,7 

2005. 64,6 56,2 57,9 77,6 89,7 64,2 59,9 110,0 54,9 32,2 40,6 77,9 785,7 

2006. 20,2 72,6 66,1 66,1 49,0 80,0 64,2 83,8 22,0 32,9 26,9 43,2 627,0 

2007. 38,1 33,3 41,3 5,7 105,8 23,3 6,0 79,0 59,0 120,3 164,0 29,3 705,1 

2008. 36,1 4,5 50,1 64,4 25,6 65,4 100,3 13,0 85,4 33,7 30,6 89,7 599,1 

2009. 67,7 42,0 35,5 10,2 42,2 122,6 42,0 32,5 30,0 84,5 54,2 54,5 618,2 

2010. 52,6 104 60,4 67,7 74,1 103,4 41,7 19,2 25,8 93,6 77,9 101,0 812,7 

2011. 17,8 25,0 28,7 8,1 31,7 41,5 48,2 9,5 18,0 40,5 0,2 51,1 320,3 

2012. 41,9 57,4 16,5 61,7 157,7 9,0 19,0 9,5 9,0 12,2 16,4 45,6 453,9 

2013. 34,6 71,2 76,9 34,8 62,3 72,6 38,0 12,3 23,3 45,1 46,7 13,1 530,9 

Средња 

вредност 

45,3 52,7 47,5 43,4 69,1 69,9 45,1 42,6 40,8 55,7 53,5 54,8 620,4 

Извор : http://www.hidmet.gov.rs/ 

 Пре почетка савремених климатских промена у средњем Понишављу, снегови су 

умели да нападају до таквих висина да су возови завејавани на железничкој прузи. У 

таквим условима су села изилазила у помоћ (нпр. када је код Црноклишта завејана 

композиција педесетих година прошлог века). Зато су парне локомотиве за зимске услове 

рада биле снабдевене специјалним раоницима. Тада су планинска села месецима била 

одсечена од свог административног центра. Једна од таквих била је 1875. године, када је 

снег пао 10. новембра 2 аршина (142 cm) и одржао се до 2. априла. У односу на снеговите, 

чешће су године кад снег изостане. Такве су у принципу све последње године због 

глобалних климатских промена. Године без снега су са штетним последицама, јер снег 

представља у низијским областима повољан чинилац одржавања влажности земље, а на 

планинама важан еколошки фактор. 

4 Хидролошка обележја 

 Котлине средњег Понишавља су богате водом док су кречњачке планине потпуно 

безводне. Овакво хидролошко стање је последица геолошког састава. Котлинска дна 

испуњена су вододрживим стенама глиновитог и лапоровитог састава. Безводност 

планинског дела је последица кречњачког састава стена и крашког рељефа.  

http://www.hidmet.gov.rs/
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4.1 Површинске воде 

 Површинску хидрографску мрежу средњег Понишавља, осим басена Црвене реке, 

чине главни токови - Нишава и Коритничка река. У Белопаланачком буџаку извире 

Сврљишки Тимок, који се одликује потпуно затвореним аутономним сливом. Последица 

неразвијене хидрографске мреже је геолошки састав овог подручја, где су планине које 

окружују Белопаланачку и Коритничку котлину изграђене од дубоко скаршћених 

кречњака. Са падина ових планина се не спушта ни један стални водоток. Насупрот 

оваквом хидрографском стању Белопаланачке и Коритничке котлине, развијена је 

хидрографска мрежа басена Црвене реке.        

 Нишава је усецајући своје корито, затим и долину, благо меандрирала преко равног 

језерског дна Белопаланачке котлине. У Ђурђевопољској котлини она се прибила уз 

северни део масива Белаве, у горњем делу Белопаланачке котлине она је прибијена уз 

северни, а у средњем уз јужни обод. Притоке Нишаве у средњем Понишављу су почев од 

улаза у овако географски дефинисано подручје: 

- са десне стране: Темштица, Петрова река (Црноклишки поток), Вранашница, 

Љубатовички поток и Врелска река у Крупцу. Од ових водотокова је најзначајнија 

била Темштица и Врелска река у Крупцу. Прва и данас важи за најзначајнију 

притоку, али је изгубила на значају после формирања Завојског језера и 

редуковања њеног протока. Друга је потпуно изгубила значај после каптирања и 

увођења у систем водовода Љуберађа - Ниш, јер више као таква не постоји. 

Вранашница постаје формирањем од Осмаковске реке и Вранишког потока који 

истиче из локалног врела. Осмаковска река, пак настаје од Влашке реке из правца 

Орље и водотока који притиче са изворишта испод Бабине главе. Љубатовачки 

поток у последњим годинама апсолутно пресушује лети и постаје периодски 

бујични поток. 

- са леве стране притоке су Коритничка река и Црвена река. Коритничка река се 

раније формирала од понорнице Бежишке реке (која је извирала на Коритничким 

врелима), Дивљанског врела и Мокранског врела, а главна притока јој је Врелска 

река из Белопаланачког врела. Све поменуте притоке, сем Врелске реке су изгубиле 

на значају после увођења у систем водовода Љуберађа - Ниш. Црвена река се 

формира изнад Глоговца од Топоничке реке и леве притоке, која иде из правца 

Вете, формиране од Ветанске реке и Драгуше. Топоничка река се формира из 

читавог скупа бројних извора под облуком, којем окосницу чини Космовачко 

врело. 
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 Коритничка река постаје од више слабих и то периодских извора, који се јављају 

око села Ресника. Главну воду овој реци дају јака крашка врела - Коритничко, Дивљанско, 

Мокрањско и Белопаланачко. Горњи ток реке усечен је у Бежишком ждрелу, где је река 

изградила меандре. Кроз Ждрело река за време лета пресушује. Воде реке су се раније 

користиле за погон примитивних млинова и стругара. Наводњавање је ограничено на 

заливање башта на приобалном појасу долине. Коритничка река има највећу издашност 

априла (15 - 20 m³/s), док је споредни максимум водостаја у новембру (8 - 10 m³/s). 

Најмањи водостај је августа и септембра (мање од 1 m³/s), као и у зимским месецима. 

Одступања од протока и водостаја на Коритничкој реци се јављају током лета, када могу 

да се јаве снажне, летње пљусковите кише и провале облака. Из кумулуса образованих над 

Сувом планином оне започињу над североисточним падинама северног венца. Од Валожја 

и Голаша, и својим највећим делом излучују се изнад Коритничке котлине. Тада 

„прокључају” скоро сви повремени потоци у скаршћеним долинама на планинским 

странама. Тада они у Коритничку реку уносе огромне количине воде и чврстог материјала. 

Коритничка река се претвара у бујицу, која може да изазове поплаве у Белопаланачкој 

котлини. Притоке Коритничке реке су са леве стране Мокрањска, а са десне стране 

Шљивовичка река. 

 

 

Слика бр.4 Ток Коритничке реке кроз Белу Паланку  

(Извор : http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/hidrologija/povrsinske-vode) 

 

 

http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/hidrologija/povrsinske-vode
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 Црвена река има развијену хидрографску мрежу. Ову реку хране многи 

површински водотоци сталног, повременог или периодског карактера. Главне притоке су 

Топоничка, Ветанска и река Драгуша. Ове притоке сакупљају воду са тридесетак краћих 

потока лепезасто развијених у изворишном облуку Црвене реке. Максималан водостај на 

овој реци је марта (4 – 6 m³/s воде), а споредни максимум је новембра месеца. Минималан 

водостај је у септембру. Због обешумљености великих површина овог подручја, за време 

јаких пљускова, река се претвара у велику бујицу и изазива поплаве у Белопаланачкој 

котлини. За време бујице вода постаје црвена због пермских црвених пешчара, по чему је 

река, као и насеље названо - црвеном. 

 

4.2 Подземне воде 

 Тло средњег Понишавља је омогућило стварање практично свих облика подземних 

водотокова и видова њиховог појављивања на површини (изузев вруља): издани 

(фреатске, нормалне и пукотинске), подземни токови (самородни и понорнички), врела 

(крашка и контактна) и све врсте извора. На крају постоји завидан број минералних и 

термално - минералних извора. 

4.2.1 Издани 

Присутне су три врсте издани: фреатске, дубинске – нормалне и пукотинске. Дно 

Белопаланачке котлине поседује три нивоа нормалних издани од 8 - 12, 16 - 18 и 26 - 28 

метара.          

 Пукотинске издани, које су најчешће на просторима средњег Понишавља, се 

образују тако што атмосферска вода понире у дубину кроз пукотине стена и отиче 

системом подземних канала. Такви су на већим надморским висинама: Корубе под 

Преслапом над Влашком пољаном, Корубе под Девојачким гробом, Сталовник и неколико 

мањих извора у Смрденачкој падини изнад Козје, Бавће у Рињском атару изнад 

Моклишта, Баре, Трбушевац и Вртешка на Равништу изнад Бабиног Кала итд. 

 У потесу Сврљишких планина веома су ретки извори у суровом кречњачком кршу. 

Отуд је посебно вредно поменути пукотински извор Бавће и Влашки извор, који избијају 

под крашком заравни Рињски Вртопи. Посебно је маркантан Бавће, који се налази на 

малој благој заравни типично карстном подручју и има облик бунара, који је у нормалним 

временима пун скоро до врха, а у сушним спадне за 1-1,5 m.                                           

(http://www.belapalanka.org.rs/) 
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4.2.2 Подземни речни токови 

Сем три наведена типа издани, као облици подземних вода се јављају и подземни 

речни токови. Овде се разликују самородни и понорски подземни речни токови.

 Највећи део површине средњег Понишавља су простране крашке области, чију 

геолошку основу сачињавају кречњачке стене. Оне су првенствено под дејством 

падавинских вода али и тектонских потреса испресецане разноврсним пукотинама. Кроз 

њих површинска вода продире у дубину и отиче системом подземних канала. Вода се 

појављује на дну дубоких долина у виду врела различите издашности. Такве области, у 

којима површинска вода понире у дубину кречњачке масе (тако да на површини нема 

водотока, али их има у подземљу) су велика камена Гулијанска пустиња на Сврљишким 

планинама и цела страна Сврљишких планина на севреном ободу котлине, карст Валожја 

и карст Шљивовичког виса. Хидрографска мрежа је са планинских била, заравни и 

површина премештена у дубину. Дезорганизација површинске хидрографске мреже није 

текла истовремено на планинском подручју, тако да су се овде издвојила оба поменута 

типа подземних крашких токова - и самородни и понорски.   

 Највећи подземни самородни ток одводи воду са јужне стране Сврљишких планина 

и храни Крупачко врело. Положај унутрашње антиклинале испод Сврљишких планина, 

састављен од вододржљивих стена, одражава се не само на правац подземних токова, већ 

и на површину унутрашњих сливова. Тако је у јужној суподолини сврљишког издуженог 

планинског венца дужине преко 25 km,  положај унутрашњег развођа одредио да постоји 

само једно јако Крупачко врело на улазу у Сићевачку клисуру.    

 Са друге стране, на Сувој планини самостални подземни токови образују се на 

страни антиклинале, али су усмерени и према њеном паду од северозапад - југоисток. 

Тако је подземно хидролошко развође Суве планине потиснуто на југозапад према 

Заплањској корутини. Ипак у суподолини северне стране самородни токови Суве планине 

хране шест јаких врела и десетину снажних крашких извора и контактних извора. Највећи 

самородни ток храни  у облуку Црвене реке Космовачко и Ветанско врело, а на северној 

страни - Вргудиначко. Други већи самородни ток одводњава подручје Голаша на Сувој 

планини и избија на Мокрањском врелу. Одводњавање Рженца вероватно храни 

Дивљанско врело. Понорнице на овом подручју, према количини воде и дужини тока, 

спадају у слабе поточиће, изузимајући изворишни ток Сврљишког Тимока, који понире у 

Пандиралу код Периша.         

 Коритничка река је највећа понорница у средњем Понишављу. Њен изворишни део 

избија у селу Бежишту где се формира Бежишка река, чији слив представља западни део 

Суве планине под Ракошем и део испод развођа Превала код Ресника са површином од 15 

km².  Пре понирања у Ждрелу она формира омањи басен. Ждело је дужине 3 km, а његово 

корито је засипано дробинским и сипарским материјалом и кречњачким блоковима. 
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Количина воде у овој реци зависи од годишњег доба. Водостај у реци је најмањи за време 

лета и она тада пресахне на самом улазу у клисуру. Са јесењим кишама она продужава 

свој ток и избија у Коритничкој котлини. Река уноси у котлину велику количину 

дробинског материјала за време бујица. Понирућа вода Бежишке реке бојена је на око 1,5 

km пред улазом у Ждрело. Појавила се после 68 сати на Коритничким врелима која су 

удаљена свега 1 km. Проток воде на месту бојења је износио 30 l/s, а на месту где се вода 

појавила био је 160 l/s. Време до појављивања обојене воде трајало је 68 h, што говори о 

веома малој брзини у подземном току. То је Петровића упутило на закључак да су 

„коритничка врела осим водама понорнице храњена и водама неког самородног подземног 

тока“.            

 Воднодолски поток избија на висини од 960 m. Његову сабирну област чини 

северна страна Шљивовичког врха, а главни извор је контактни, на споју кратецијских 

творевина флиша и кречњака. Сем протока овог главног контактног извора, у пролећне и 

јесење дане, њему се придружује и више бочних токова периодских извора са надморских 

висина од 985 m. У пролеће и за време топљења снежнице прокључају потоци и извори, па 

вода избија на све стране и поток се уз гласну хуку спушта ка свом пониралишту. 

Издашност Воднодолског сталног извора је веома ограничена. Међутим, за време кишних 

периода он уме да сакупи и до 150 l/s из горњег тока долине Водног дола. На око 300 m 

низводно од чесме, поток силази у Воднодолску увалу преко низа узастопних каскада у 

кречњачком камену, чије се појединачне висине крећу од 30 cm па до 2 m. Укупна висина 

свих каскада до места на коме он понире износи око 30 m. Петровић је вршио испитивање 

овог тока бојењем. Установио је да се код протока од само 15 l/s и бојењем са 2 kg уранина 

показала обојена вода у Белопаланачком врелу. Тако је утврдио да Белопалначко врело не 

припада затвореном већ понорском хидролошком систему, који одводњава највећи део 

Шљивовичког венца.          

 И Головршина чесма представља каптирани контактни извор на споју кратецијских 

творевина флиша и кречњака, који избија на северној страни Поповог врха, на висини од 

око 620 m. Лоциран је на благој таласастој заравни „Головршини“, која је добила име 

према некадашњем власнику чифлука Турчину Головрши. Водоток са чесме убрзо понире 

у скаршћену удолину која представља део високог одсека према Јанћиној падини. За 

време спарних лета не одмакне далеко од чесме, због његове мале издашности. И овде је 

Петровић вршио испитивања подводних токова, којим је доказао да се сабирно подручје 

Белопаланачког врела протеже од Великог курила, преко Поповог врха до Шљивовичког 

виса. То је доказао бојењем воде одмах испод чесме, која се појавила у врелу после 22 h.

 Теловачка река, најдужа понорница у овој области, извире у врху омањег 

проширења у флишу, смештеног између Шљивовичког врха и планине Белаве. При 

максималним издашностима, после тока од 3 km и наглог скретања са правца запад на 

правац север, она нагло понире у издухама на дну корита. Петровићева експериментална 
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испитивања тока бојењем су показала да се и ова понирућа вода придужује претходно 

поменутим. Она је након 112 сати такође изашла у Белопаланачком врелу.  

 У сабирној области Белопаланачког врела постоје још две сталне речице 

понорнице, а то су Пештера и Гаврановац.     

 Пештера представља понорницу која настаје од више слабашних пиштаљина под 

самим Шљивовичким врхом, чије се воде сакупљају у заједнички ток, пролазе кроз 

крашку увалу и након кратког тока, за јаче издашности, пониру у великој пећини. За 

слабије издашности вода и не стигне до пећине. За време јачих пролећних или летњих 

пљускова - ту се формира мало језеро по принципима карактеристичним за овај крашки 

феномен (подземни пећински канали не могу за тако кратко време да приме сву количину 

воде, па се на крају увале краткотрајно формира језеро).   

 Гаврановац (Гавраник, Гарваник) је врло слабашан извор у истоименим 

Гавраничким ливадама. Каптиран је у чесму за потребе сточара. Његова вода понире 

одмах поред сабирног корита.        

 У Белопаланачком буџаку извире понорница Сврљишки Тимок, који се формира од 

два водотока: Козјанске реке и Пајешке реке - Турије. Прва извире испод Бабине главе и 

формира се од више извора (Вирови, Влајчов мос, Облачица, Божина бара) међу којима је 

највишљи и доминантан Јасен, а Турија се формира од низа извора, међу којима највиши 

извиру у атару Орље. Оба се спајају код Мирановачке Куле, да би се после кратког тока 

улиле као понорница у пећину Пандирало. У горњем току, све до села Козје, леви водоток 

се зове јеноставно Река. Испод овог села је то Козјанска река, али се нигде (ни спојене са 

Туријом) не називају у народу Сврљишким Тимоком. На кршу Сврљишких планина, који 

се карактерише потпуном дезорганизацијом површинске хидрографске мреже, простор у 

коме се формира понорница Сврљишки Тимок представља највећи басен са затвореним 

унутрашњим сливовима. Он је уствари већа увала са специфичним хидролошким 

одликама. Слив је развијен у сенонској синклинали, изграђеној од пешчара и лапорца, а 

окружен баремским кречњацима. Од Сврљишке котлине одвојен је ниском кречњачком 

гредом - Пандирало. Ова греда се диже за 30 m изнад алувијалне равни ова два спојена 

водотока и налази се на надморској висини од 470 m. У самом њеном дну се налазе 

активни понори у које се слива изворишни ток Сврљишког Тимока и само после неколико 

стотина метара избија у врху кратке клисурасто-кањонске клисурице врела Сврљишког 

Тимока. Најнижи канали врелско понорске пећине Пандирала у Перишу, међутим, не могу 

да приме укупну количину доточне воде у време обилних падавина, па се онда образује 

мало језеро, које не траје више од десетак дана. Ово се дешава током јесени и у пролеће, 

али може да се догоди и лети после обилних пљускова, јер је терен јако обешумљен.             

( http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/hidrologija/podzemne-vode) 

 

http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/hidrologija/podzemne-vode
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4.2.3 Врела 

Крашких врела има у средњем Понишављу, више него у целом сливу реке Нишаве. 

У Коритничкој котлини јављају се три крашка и једно контактно врело: Коритничко, 

Дивљанско, Мокрањско и Шљивовичко, а у Белопаланачкој котлини Модро око 

(Крупачко врело) и Белопаланачко врело. У изворишном облуку Црвене реке избијају два 

крашка и једно контактно врело: Топоничко, Ветанско и Вргудиначко.  

 Модро око - Крупачко врело  избија у суподини Сврљишких планина, код села 

Крупац, у потопљеној вртачастој депресији окруженој стеновитим и високим облуком. 

Вртачаста депресија има елипсаст облик са дужом осом од 30 m и краћом од 26 m. Стране 

облука се вертикално спуштају према дну језера чији је басен, једном подводном 

пречагом, природним мостом, подељен на два дела, западни и источни. 

 Пећински систем Модрог ока не лежи само испод корита Нишаве, већ и испод 

језерских седимената дна овог дела Белопаланачке котлине. Сабирна област Крупачког 

врела обухвата главни, јужни венац Сврљишких планина, од Плеша на западу до 

Козјанских планина на истоку. Цела ова крашка област захвата површину од око 80 km². 

Захваљујући тектонској структури, подземно се одводњава према Белопаланачкој 

котлини, односно Крупачком врелу. Издашност врела је у складу са површином сабирне 

области и годишњом количином падавина. Највећа издашност врела је у априлу, мају и 

новембру, а најмања у августу, септембру и фебруару. Највећа забележена издашност 

износила је  12 m³/s, а просечна 8 m³/s. Воде Модрог ока се одликују великом 

провидношћу и уједначеним температурама.    

 Белопаланачко врело је описано од стране многих путописаца и истраживача 

(Цвијић, Милићевић, Петровић). Врело избија на јужном ободу котлине, на висини од 350 

m, испод Великог курила (539 m). Изворишни облук усечен је при дну падине Великог 

Курила у разноврсним кречњацима, слојевитим, банковитим и масивним, а при дну 

покривен блоковима и сипарским материјалом. Отворен је према северу где је ограђен 

зидом високим око 3 m, чиме је створен ујезерени басен. Басен је дубок око 2,5 m са 

пречником од 15 m, а дно му је покривено сипарским и глиновитим материјалом. Сабирна 

област врела је пространа и обухвата Велико курило, Попов и Шљивовички врх (1256 m). 

Изворишни облук врела чине три врсте кречњачких стена. Чело облука је изграђено од 

банковитих кречњака. На њих са источне стране належу слојевити кречњаци, док на 

супротној страни належу масивни кречњаци. Контакти између различитих кречњачких 

стена означени су раседима који се у врху изворишног облука, на око 30 m изнад врела, 

пресецају под углом од 35º. У овом тектонском склопу је изграђен пећински систем из 

кога истиче Белопаланачко врело.       

 Мокрањско врело извире под Големим каменом, на висини од 350 m, изнад села 

Мокре. Ово врело је некада било вештачки ујезерено. Сабирну област чини део 
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североисточних падина Голаша тј. средишни део северног венца Суве планине. 

Издашност овог врела је велика, према Ј. Цвијићу - из омањег језера истиче Мокрањска 

река широка око 5 m а располаже истом количином воде као и Млава при изласку из 

Жагубичког језера.          

 Дивљанско врело извире у кориту Коритничке реке. Избија на висини од 360 m у 

селу Дивљани. Сабирну област чине североисточне падине Рженца и виса који се протеже 

ка Смрдану. Издашност овог врела током године је веома колебљива. Највећу количину 

воде овом врелу даје периодски извор Суво врело.    

 Коритничка врела избијају непосредно испод завршетка клисуре Бежишко ждрело, 

на висини од 420 m. Извориште сачињавају два стална и више периодских и повремених 

извора. Сабирна област врела је веома сложена. На врелима избијају воде понорнице 

Бежишке реке, али су она храњена и водама из крашке сабирне области. Велика количина 

воде на врелима потиче из западног дела сабирне области, односно са североисточне 

падине Суве планине, која је потпуно безводна. Коритничка врела имају разбијено 

извориште. То су комбинована врела, јер се извори показују као сифонски и 

гравитациони. Ова врела представљају извориште највеће понорнице у овом делу 

Југоисточне Србије. На Коритничким врелима јављају се два максимална и два минимална 

стања издашности. Пролећни максимум почиње почетком марта и траје знатно дуже 

захваљујући водама снежнице.        

 У изворишном облуку Црвене реке јављају се велики број контактних и 

пукотинских извора, као и два крашка врела: Ветанско и Космовачко.  

 Ветанско врело се јавља испод највишег планинског врха Трема на висини од око 

880 m. Ово је највише крашко врело у Понишављу.    

 Космовачко врело избија на висини од око 800 m, у врху долине Топоничке реке, 

под одсецима Валожја. Одликује се великом максималном издашношћу.  

 Вргудиначко врело избија на око 600 m висине. Значај овог врела је у томе што се 

јавља на завршетку северног венца Суве планине.( http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-

palanci/geografija/hidrologija/podzemne-vode) 

4.3 Термоминерални извори 

 

 Белопаланачка бањица представља најзначајнији и најјачи термално-минерални 

извор средњег Понишавља. Истовремено, на њему су рађена и најобимнија истраживања 

балнеолошких и минеролошких својстава у циљу евентуалног бољег искоришћења у 

будућности. Налази се на јужном ободу централног дела Белопаланачке котлине, тангира 

сами урбани део административног центра средњег Понишавља и наслања се нападине 

Малог курила. На основу резултата добијених комплетном физичко хемијском анализом, 

закључено је да минерална вода овог извора припада категорији калцијум-магнезијум-

http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/hidrologija/podzemne-vode
http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/hidrologija/podzemne-vode
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хидрокарбонатих минералних вода, и да се због својих специфичних хемијских и 

физичких особина може да употребљава у балнеолошке сврхе као допунско средство у 

склопу медицинске рехабилитације и то пијењем, код следећих обољења:  хронични 

гастрити и дуоденити, функционалне гастропатије и хронични гастритис,  билијарне 

дискинезије и микроуролитијазе. Извршене анализе указују да је квалитет воде са извора 

Бањица ван сваке сумње висок. Она може да се користи за пиће и у терапеутске сврхе на 

лицу места, или да се флашира и тако доставља на тржиште.   

 Термално лековити извор Крупачка бањица извире западно од села Крупца, 

недалеко од Модрог ока, непосредно испод сипара и вертикалних стена Рустичине. Налази 

се на самој ивици алувијалне равни Нишаве, на висини 1 - 1,5 m изнад нивоа реке и нема 

одређено извориште. Извориште је разуђено, вода избија из сипарског материјала на више 

места, тако да је зона дугачка скоро 50 m. Испод изворишта је образовано, данас највеће, 

тресетиште које се пружа до обале реке. С обзиром на дестабилизацију нивоа воде, која је 

уследила после каптирања Модрог ока, једини извор за напајање тресаве је преостала 

Крупачка бањица.         

 Мештани Долца, Градишта и засеока Божин Тор за термални извор и бањицу 

признају само извор Вашивицу. Ово је ћудљиви извор, који се налази на локацији рудника 

кречњачког камена Долац, на нивоу алувијалне равни Нишаве. Издан је по пореклу  

термално – вадозна. Морфохидролошки знаци указују на сукцесивно повлачење и 

прелазну хидролошку зону сабирног басена. Сем тога, извор је и пукотински-расут, на 

шта указују недалеке Црнчанске бањице.       

 Горња Црнчанска бањица (Топлик) је термални извор који се налази на 261 m 

надморске висине на десетину метара до првог тунела на улазу у Сићевачку клисуру, и на 

5 m растојања  удесно од пруге. Могућ је лаган приступ до његовог левкастог елипсастог 

облука, који чини сабирни базен, али по стању растиња и шипражја у његовом 

непосредном окружењу и набацаном камењу, он се одавно не посећује. Избијање гасова и 

парне фазе на четири места у базену у дужим интервалима, указује да би главно порекло 

изворске воде морало бити термално и да се она формира дубоко у огњишту вулканских 

стена, одакле се створеним надпритиском усмерава навише. Чак и у временским 

интервалима, када се издашност сведе на нулу, из извора настаје „пушење“, што ствара 

„маглу“ око њега. Међутим, не може се искључити мешање са атмосферском и крашком 

компонентом, као и нишавском водом - на шта упућује подизање нивоа у базену када  

река надође. Из ових разлога се може окарактерисати као термално-крашко-речна и 

раседно пукотинска. Морфолошко-хидролошке карактеристике упућују на његову 

еволутивну сукцесију.         

 По средини тунела, на 200 m од улаза у Сићевачку клисуру, на муђупростору 

између стрмог отсека Литице и корита реке које није веће од 2 m, извориште које чини 

десетак извора у дужини од 1 - 14 m, представља трећи термални извор - Доњу Црнчанску 
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бањицу. Док су ови извори били често посећивани (до 1963. године) извориште је било 

приступачније, а данас је прилаз јако отежан и скоро неприступачан. Претпоставља се да 

је Нишава својим ерозивним деловањем и засецањем пукотина термалног система 

допринела да се извориште сукцесивно спушта и да је због функционалне везе са Горњом 

Црнчанском бањицом дошло до фазе пресушивања Горње бањице.                                          

( http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/hidrologija/podzemne-vode) 

 

5 Педолошка обележја 

 

 Педолошке особине земљишта средњег Понишавља показују знатне разлике. С 

обзиром на велику вертикалну расчлањеност, поједини типови земљишта се јављају у 

одређеним висинским зонама. Са друге стране и сутеске, клисуре и амфитеатрални 

стеновити заклони имају специфичне педолошке особености. На подручју формираних 

поља у Нишавској и Ђурђевопољској котлини налазе се азоналне земљишне творевине 

(алувијална, делувијална  и алувијално-делувијалну а изнад њих типичне зоналне 

(црвенкасто-рудо и црвеница, рудо (terra fusca), планински подзол и планинска црна 

буавица.( Митић Д., Станојевић М., 2008.)      

 Поред Нишаве, са леве и десне стране, налазе се алувијална, у подножју 

планинских падина делувијална, а између њих прелазна алувијално - делувијална 

земљишта. Према Д. Стојићевићу посредан утицај на стварање ових земљишта није имала 

клима нити вегетација, већ су ова земљишта у погледу њиховог стварања резултат рада 

геоморфолошких чинилаца. У Белопаланачком пољу установљени су следећи типови и 

врсте земљишта (Митић Д., Станојевић М., 2008.): 

1) Алувијум (66,3%) – карбонатни песковито – иловасти алувијум (387 ha, 38%), 

карбонатни иловасти алувијум (289 ha, 28,3%), 

2) Делувијум (14,2%) – бескарбоматни глиновити делувијум (123 ha, 12%), бескарбонатни 

скелетоидни глиновити делувијум (2,3 ha, 2,2%), 

3) Алувијално – делувијални нанос (18,3%) – карбонатни глиновити алувијално – 

делувијални нанос (141 ha, 13,8%), карбонатни скелетоидни глиновити алувијално – 

делувијални нанос (17 ha, 1,6%), карбонатни иловасти алувијално – делувијални нанос (30 

ha, 2,9%), 

4) Спруд (12 ha, 1,2 %) 

http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/hidrologija/podzemne-vode
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 Нишавски алувијум је река сталожила за време периодичних поплава, и он је 

сачувао основне карактеристике речног типа. Алувијално земљиште је доста 

водопропустљиво и сиромашно хумусом. Делувијалне наслаге представљају рецентни 

нанос. На овом подручју су делувијални чиниоци утицали на педогенезу земљишта, а 

њихова активност и данас постоји. На њихову активност указују мере борбе против 

спирања земљишта на вишем терену. Алувијално-делувијални нанос настао је на местима 

где су се сукобљавали алувијални и делувијални чиниоци педогенезе. Ово земљиште се 

може сматрати као да се инфилтрирало у међупросторе поменута два основна земљишна 

типа. Дубина земљишног покривача у Белопаланачком пољу је скоро на целом 

пространству око 1 m, а по негде и нешто више. У земљишта сбољим производним 

особинама спада карбонатни глиновити алувијално-делувијални нанос, иловасти алувијум 

и бескарбонатни делувијум, док карбонатни песковито-иловасти алувијум има слабије 

испољене производне особине. На боље производне особине земљишта утиче већи 

садржај глиновите и колоидне фракције у односу на песковито - иловасти алувијум.( 

Костић М., 1970.)          

 Промена састава земљишта са висином је резултат снижавања температуре и 

повећања атмосферског талога, а диференцијација земљишта по спратовима је последица 

заједничког деловања педолошких процеса и денундације. Према Петровићу, педогенеза 

се одвија у два супротна смера: у подножју се врши гомилање ферооксида (што условљава 

интензивно оцрвеничавања) и редукција силицијум-оксида, а у смеру према врховима 

планина се врши обрнут процес. 

6 Флора 

 У Белопаланачкој котлини главну флору сачињавају гајене културе и остаци 

природних осиромашених фитоценоза. То су у дну котлине углавном биљке мезофилне и 

хидрофилне флоре. Средишни део котлине је у задњих педесет година запоседнут 

градњом стамбених објеката и пратећом инфраструктуром, почев од железничке рампе до 

нишавског моста, десно до првог пружног прелаза и лево до самог ушћа Мокранске реке у 

Нишаву. Пре тог периода, на том потесу је углавном гајен кукуруз и биле су баште, 

местимично шљивари. Од природних биљних асоцијација у равни котлине заостале су 

местимично ливаде и осамљено дрвеће.       

 У средишном делу котлине, Врелском пољу, испод Станичањске мале у 

белопаланачком атару налазе се ливаде, вртови, оранице са кукурузом и шљивари. 

Природне биљне асоцијације у равни котлине чине ливаде и осамљено шумско дрвеће. 

Ливада данас има тамо где се, спуштајући се са обода, разливају периодски водотоци. 

Најраспрострањеније ливаде су у пољу, на местима где у раван котлине прелазе Јабуковик 

и Моклишки поток и у Гладном пољу где се разводњава поток Бандол. Поред Нишаве и 
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Црвене реке наилази се на фрагменте и остатке хидрофилне шуме тополе и врбе (Populeto-

Salicetum). 

 

Слика бр. 5 Наталијина рамонда, ендемична врста/ Ramonda nathaliae Pancic & Petrovic             

( Извор : 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geogra

fija/Biodiv%202.2.jpeg) 

 

 На Сувој планини је утврђено 128 ендемита (или 10 - 15% од укупне флоре), од 

којих већина припада стеноендемитима, а два локалним (Aquilegia pancicii и Rosa serbica). 

Накнадним истраживањима (од 1996. до 1999. године) је утврђено да је на Сувој планини 

заступљено 1261 биљних врста, чиме се процентуално учешће ендемита нешто изменило. 

Међутим, изгледа да овај број није коначан, јер се у току сваке истраживачке године на 

Сувој планини открију неке нове биљне врсте за које се раније није знало да ту 

егзистирају. Ова чињеница указује на биодиверзитетски значај подручја. Степен 

ендемизма је, такође, важан показатељ значаја подручја. Степен нормалног ендемизма 

(процентуално учешће ендемизма у функцији од површине) расте са порастом површине 

на којој се разматра флора, а зависи и од еколошких услова. За случај једноличних 

еколошких услова према номограму Бикова за наведено процентуално учешће ендемита 

била би потребна површина од 300 000 km², што одговара шест стотина пута већој 

површини од оне коју стварно заузима Сува планина. Овај податак указује на богату 
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разноврсност еколошких утицаја и специфичности промена у флорогенези подручја. 

Фитогеографском анализом је утврђено да су ендемити Суве планине распоређени у 5 

основна и 2 прелазна ареал типа.        

 У флористичком богатству и разноврсности подручја Суве планине, које се 

одликује присуством великог броја ендемичних врста, посебно место заузимају локални 

ендемити. Досадашње анализе су показале да 3 врсте, које су раније насељавале Суву 

планину, припадају категорији за које се основано сумња да су ишчезле са територије 

Србије. Категорији крајње (критично) угрожених врста припада 20, категорији угрожених 

врста  30, категорији рањивих 80, категорији врста ниског ризика угрожености 125, док за 

9 врста нема довољно података о распрострањености. Најугроженије биљне врсте се 

налазе на северозападном гребену планине, тачније на подручју Трема и Соколовог 

камена.         

 Специфичност шумског појаса средњег Понишавља и околине која се мора 

уважавати и истицати је да су овдашње шуме рефугијуми знатног дела терцијарне флоре 

која је постојала пре леденог доба, у којој су били заступљени представници садашње 

тропске, субтропске, медитеранске и атлантске флоре. Терцијарна вегетација је по многом 

била слична садашњој тропској. Прогресивна континентализација климе током краја 

терцијара (узрокована повлачењем мора) се наставила и током квартара и осиромашила је 

вегетацију. То се посебно интензивирало током леденог доба. Док је са већег дела 

европског континента нестала вегетација, Балкан је (уз још неке делове Европе) постао 

велики рефугијум. Захваљујући повољним климатским условима и специфичностима 

клисура и заклоњених кречњачких терена, бројне терцијарне врсте (које су знатно 

смањиле свој ареал или потпуно нестале у Европи) сачувале су се овде као реликти. 

Богатство сачуване флоре средњег Понишавља као дела Балкана указује не само на 

аутохтоност, већ и на порекло и историјски развој вегетације. Вегетација је на одређеним 

стаништима очувала особине терцијарних шума, тако да се може говорити о одређеном 

степену реликтности одређених шумских заједница. Тако се шумске заједнице средњег 

Понишавља, поред основног својства да садрже већи број врста у полидоминантним 

шумама, одликују и присуством и одређеног броја реликтних врста. 

7 Фауна 

 У животињском свету ове области дивљач је незнатно заступљена. У скоријој 

прошлости поред обичних врста дивљачи било је распрострањено и мноштво звери а од 

ређих птица било је и тетреба. На Сувој планини било је медведа па и рисова. Срна је било 

у већем броју као и дивљих свиња. Да би се ређи примерци шумске дивљачи сачували, 

шумски комплекси Суве планине подељени су у два ловишта : Сува планина и Нишка 

бања.            

 Куна је опстала у обе врсте - куна златица и куна белица. На Сувој планини срна је 
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било у већем броју све до 1929. године. У наредним периодима, скоро да су се изгубиле. 

Њихова популација се обнавља негде око 1951. године, када је интервенцијом државе 

отворен резерват „Јавор” и установљена десетогодишња забрана лова на Сувој планини, 

након чега се поново размножила, тако да је данас има на обе стране Нишавске долине. 

Вук се у периоду шездесетих година прошлог века скоро изгубио (првенствено као 

последица тровања), да би се данас природном реинтродукцијом поново нашао у овом 

станишту. Од остале дивљачи вредне помена су: зечеви, лисице и у задње време шакал. 

Среће се и дивља мачка док је рис потпуно истребљен. 

 

III ДРУШТВЕНА ОБЕЛЕЖЈА 

 

1. Становништво 

 Ремезијана (Remesiana), Румузијана, Извор, Мехмед-пашина Паланка, Муса-

пашина Паланка, Ак Паланка, имена су Беле Паланке у њеној богатој и два миленијума 

дугој историји. Бела Паланка се развила у градско насеље у најстаријем античком 

раздобљу. На раскрсници путева, од којих су Via Militaris и Цариградски друм повезивали 

исток и запад, Бела Паланка је била значајан град у свим историјским раздобљима и 

цивилизацијама : у време Римске империје, Византије, средњевековне Србије и 

Отоманског царства. О давној насељености сведоче многи културно историјски 

споменици, манастири, цркве, гробља и др. 

1.1 Композиција становништва 

 По пореклу становништва за старинце или староседеоце сматрају се родови који 

живе на овим просторима од давнина и који не памте када и како су се њихови преци 

доселили. Стариначка села у којима живи искључиво стариначко становништво су 

Теловац, Тамњаница, Клење и Градиште. Средњевековних родова има у Горњем Рињу, 

Тамњаници, Љубатовици и Клисури. У становништво непознатог порекла убрајају се 

родови чије је порекло неизвесно. Већина од ових родова мисле да су највероватније 

старинци или не знају ништа о свом пореклу. У Белопаланачкој котлини, као и у осталим 

областима Средњег Понишавља, у броју родова преовладавају досељеници. Највећи број 

досељеника је из оближњих крајева и суседних области. Из суседних области у Белој 

Паланци је највише досељеника из Коритнице, а из осталих ближњих крајева из 

Бабушничке котлине. Досељеници из ове друге области припадају Лужничкој миграцији. 
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Из даљих крајева највише је досељеника који припадају Источној селидбеној струји. ( 

Костић М., 1970.) 

1.2 Број становника 

 Први попис на територији општине Бела Паланка извршен је 1878. године, а 

следећи 1884. године. На основу ових пописа број становника се значајно смањио, али је 

то било само привидно смањење јер је пописано само присутно становништво. У том 

периоду интензивног печалбарства, велики број становника био је одсутан и није био 

обухваћен пописом. До 1910. године број становника се увећавао, јер су тим пописом 

били обухваћени и повратници печалбари. Између 1910. и 1921. изражен је пад броја 

становника као последица страдања у рату. У раздобљу између 1921. и 1948. године јавља 

се пораст броја становника. У времену између 1948. и 1961. долази до опадања 

становништва а насупрот томе повећава се број домаћинстава, и не само у Белопаланачкој 

котлини већ и на ширем подручју Понишавља. Да би обезбедили социјална давања, велика 

домаћинства су се само формално делила у мања. Кретање броја становника у периоду од 

1948. до 2011. године приказано је у табели. 

 

Табела бр. 3 Кретање броја становника на сеоском и градском подручју општине Бела Паланка од 

1948. до 2011. године 

година  1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Број 

становника 

село 26.812 25.588 20.685 15.551 11.242 8.100 5.755 3.983 

град 2.823 3.168 4.297 5.762 7.502 8.347 8.626 8.143 

општина укупно 29.641 28.756 24.982 21.313 18.744 16.447 14.381 12.126 
Извор : http://webrzs.stat.gov.rs 

1.3 Природно кретање становништва 

 Стопа наталитета је у сталном опадању, на шта је утицао већи број фактора као што 

су велики удео старог становништва у укупном, мањи број склопљених бракова, касније 

склапање брака, економски разлози и многи други. Висока стопа морталитета утиче на 

негативну стопу природног прираштаја, а последица је биолошког старења становништва, 

социјално - економских прилика и других појава (болести). У периоду од 1985. до 2003. 

године природни прираштај има тенденцију сталног опадања. 

1.4 Густина насељености 

 Простор белопаланачког краја је слабо насељен, с обзиром да је густина 

насељености од 1961. па до 2011. године мања од 50 становника по квадратном 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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километру. Једино је густина насељености била нешто већа 1948. и 1953. године. Након 

тога она константно опада, јер се и укупан број становника овог краја стално смањивао. 

Према попису из 2011. године просечна густина насељености износи 23,6 становника по 

km². 

1.5 Структуре становништва 

 Када је у питању просечна старост у општини Бела Паланка она је износила 2002. 

године 45,1. Просечна старост мушкараца је 43,7 а жена 46,5. Према последњем попису 

2011. године повећала се просечна старост и износи 46,3, док је на нивоу Републике 

Србије 42,2. Најбројнија старосна група, према попису из 2002. јесте од 65 - 69 година, а 

према попису из 2011. то је старосна група 55 - 59 година. Најмање има деце од 0 - 4 

година у оба пописа, 2002. године 526, а 2011. године 427. Све мањи удео младог 

становништва последица је пада наталитета, односно негативног природног прираштаја. 

Од укупно 12126 становника на територији Беле Паланке, према попису из 2011. године, 

број пунолетног становништва износи 10 287, и бројнија је мушка популација од женске, 

али је већа просечна старост жена.       

 Најбројнији јесу Срби и Роми, 88,6% Срба и 8,4% Рома према попису из 2002. 

Према попису из 2011. године број Срба се смањио и износи 85,7%, док се број Рома 

повећао и износи 11,6%. У укупном становништву, поред Срба и Рома у Белој Паланци 

учествују и Македонци, Бугари, Хрвати, Горанци али у знатно мањем броју.  

 Највећи број становника белопаланачког краја је православне вероисповести. По 

бројности следеће су католичка и исламска вероисповест, али њихов број је знатно мањи у 

односу на припаднике православне вероисповести. Од укупног броја становника овог 

краја, 650 становника се није изјаснило које је вероисповести. 

 

2. Привреда 

 Мала и средња предузећа су облик организовања фирми који поседује велику 

тржишну и технолошку флексибилност, повећавају конкурентност и доприносе повећању 

запослености. Мала и средња предузећа покривају све свере привреде, али су најбројнија у 

пољопривреди и агроиндустрији, туризму, транспорту, трговини и сектору услуга. Развој 

индустрије треба усмеравати на гране директно ослоњене на пољопривреду и то у 

подручјима која својим природно-техничким потенцијалима гарантују развој производње. 

Посебну подршку треба обезбедити за активирање микро бизниса и тзв. мини породичних 

фирми, развојем и изградњом микро , уз поштовање правила изградње и уређења простора 

и услова заштите животне средине и концепта одрживог привредног развоја. 
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2.1 Пољопривреда и сточарство 

 

 Становништво Белопаланачке котлине бави се претежно земљорадњом и 

сточарством. Пољопривредно земљиште чине алувијална земљишта, смонице, делувијум 

и подзоласта земљишта, као основни педолошки костур,  из којих су се даље развили 

бројни подтипови земљишта који пружају одличне услове за производњу 

пољопривредних култура. Пољопривредно земљиште у оквиру укупног простора, заузима 

232.08 km²  што је 44.88% површине укупне територије. Ратарска активност састоји се 

најпре у производњи жита: пшенице и кукуруза. У атарима низијских села пшеница и 

кукуруз сеју се у плодореду. На слабијим местима пшеница се гаји сваке треће године, а 

на косама и падинама сваке друге године. У години када се њива одмара сади се пасуљ. 

Већина ратарске земље је осредње плодности па се користи стајско и вештачко ђубриво. 

Минерално ђубриво је први пут уведено 1952. године. У дну котлине јечам сеје око 20% 

домаћинстава углавном ради исхране стоке. На ораницама побрђа, на малим површинама, 

где други усеви не успевају, гаје се овас и раж. Индустриско биље гаји се од 1940. године. 

Главна индустријска култура била је дуван. Повртно биље гаји се на малим површинама. 

Најбољи вртови су на површинама које се натапају иригационим системом. Планинска 

села производе квалитетан кромпир. Најбољи кромпр рађа у атарима Космовца и Вете на 

дубљем земљишту. Воћарство је мањег привредног значаја иако побрђе јужне котлинске 

стране представља воћарски крај. Од XVIII века главно воће је шљива ситница коју су 

Турци донели из Азије, затим трешња, орах и дивље крушке и јабуке које су касније 

опитомљене. Главна шљиварска места су Глоговац, Црвени Брег, Црвена Река, Црнче, 

Лесковик, Ланиште, Вргудинац и Ново Село. Од осталог воћа најрентабилнија воћка је 

орах. Највише ораха дају Бела Паланка, Шпај, Тамњаница, Вргудинац, Клисура и Ново 

село. Виноградарство је у Белопаланачкој котлини, као и у осталом Понишављу, од 

најстаријих времена једна од важнијих пољопривредних грана. Белопаланачко виногорје 

припада Нишавском виноградарском рејону, саставном делу велике Нишавско - 

јужноморавске виноградарске области.       

 Планинска села и насеља у поножју Суве планине, Белаве и Сврљишких планина 

природом су упућена на сточарство и везана за планинске испаше. Сточарство је од 

давнина било веома значајно у привредном животу овдашњег становништва. У прошлости 

највише су се гајиле овце и волови и биволи као запрежна и радна стока. Краве су се ретко 

гајиле јер се тада сматрало да кравље млеко доноси неко зло и није се користило. Од 1890. 

године почињу да се гаје краве, и највише их имају Бела Паланка, Клење, Кременица, 

Моклиште, Дол.( Костић М., 1970.) 
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2.2 Шумарство 

 

 Шумарство има дугу традицију на подручју општине Бела Паланка. Некада су 

шуме захватале много веће пространство него данас и имале велики значај за 

становништво ових простора. Дрво се највише користило за огрев али поред тога је било и 

најзначајнији материјал који се користио за изградњу кућа, тврђава и других објеката. 

Касније су шуме уништаване ради изградње путева, нарочито у римском периоду, а и ради 

формирања нових пољопривредних површина.         

 Услед нерационалног коришћења данас су површине под шумама значајно 

смањене, па је неопходно предузимање мера како би се зауставило деградирање шума, 

непланиране сече шума а неопходно је и повећање шумског фонда. Укупна површина под 

шумом износи 148,57 km² а степен шумовитости 35%. ( Митић Д., Станојевић.М., 2008.) 

 

2.3 Рударство 

 За данашње доба је несхватљиво да је рударство некада било темељ просперитета 

средњег Понишавља, јер од те привредне активности нема ни трагова, изузимајући 

експлоатацију кречњачког камена и стихијског коришћења кварцног песка за потребе 

путоградње из потеса Бандола и Букуровца. Међутим, експлоатација метала је била веома 

жива и богата и датира још из преисторијског доба. Најстарија сазнања о коришћењу 

метала и њихових руда на подручју средњег Понишавља везују се за трачко племе Беси. 

Историјски извори бележе да им је поред ратовања најзначајнија делатност била 

рударство, које се у Родопима на занатском нивоу очувало до XIX века. Рударство се 

првенствено заснивало на испирању златног и гвозденог праха, али и ископавању из 

подземних окана. Међутим, најлакши и најстарији начин добијања руде је испирањем. 

Испирање се као поступак најчешће примењивало за добијање злата. Злато добијено 

поступком испирања („fluminium rementis“) помиње Плиниус. Овај племенити метал је од 

давнина био на цени због своје карактеристичне жуте боје, зато што на ваздуху не 

оксидише и лако се обрађује, јер је мекан. Топи се на 1063°С. У природи се среће као 

самородно (елементарно) злато у груменима или као прах. Пошто се јавља као релативно 

чисто (с незнатним примесама), није потребна металуршка прерада, већ се може директно 

обрађивати. Не може се поуздано тврдити да ли се оно у предримском периоду вадило у 

Понишављу, мада се посредно закључује да јесте. Римљани су увели извесне промене у 

процесу његовог пречишћавања које су открили Египћани - одвајање злата од сребра. 

Уситњена руда је најчешће третирана живом, тако да је настајао амалгам са златом, који је 

одвајан од јаловине, а затим је, да би се добило чисто злато, жива одстрањивана 
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дестилацијом. У I веку п.н.е. Римљани су применили ликвацију за одвајање злата од бакра. 

Бакарна руда која је садржала злато и сребро стапана је са већом количином олова, које је 

везивало легуру злата и сребра, а њихово одвајање вршено је помоћу купелације. Злато је, 

затим, одвајано од сребра помоћу сумпора, антимон-сулфида или различитих соли 

(укључујући и натријум-хлорид).       

 Археолошки налази указују да су и злато и сребро били омиљени у трачким 

аристократским круговима, а према том богатству су имали афинитете и околни народи 

(првенствено Атињани, Македонци и Персијанци). Експлоатација гвожђа је несумњиво 

имала велики значај током периода доминације Римљана и Византије на овим просторима. 

О томе сведоче бројна шљачишта на местима топионица у облуку Црвене реке, али и у 

Ђурђевопољској котлини. Извршено је узорковање ове шљаке да би се утврдило порекло 

руда и ти резултати су приказани у даљем тексту. Интересантно је да се углавном ради о 

рудама гвожђа. Трагови негдашњег рударског рада - стари рударски поткопи и 

тросквишта и данас се виде у вишем делу облука Црвене реке. Најстарија рудишта у 

Ветанској корутини остаци су римског рударског рада и потичу из античког доба. 

Јустинијанов кастел Ferraria у VI веку нове ере налази се у атару села Космовца, где су 

били други рудници гвожђа који су допринели богатству града Ремезијане, византијске 

вароши на насеобинском простору данашње Беле Паланке. Иако за бакар у историјским 

изворима нема потврде, изгледа да су у српском средњовековном добу старе бакарне 

руднике експлоатисали „саски рудари“ . То би могло бити вероватно и стога што се зна да 

су и Турци, који су обично запостављали раније руднике, због велике рудоносности 

Ветанске корутине експлоатисали старе рудокопе, имајући уз њих и своје рударске 

насеобине у вишем делу облука где је он најрудоноснији. Рударство је у црвеноречком 

облуку активирано и у старој Југославији. У руднику бакра Вета у приватном аранжману 

радила је једна „шахта“ за комерцијалну експлоатацију. У старој Југославији, осим бакра у 

приватним рудницима, вађен је и камени угаљ, лигнит и графит.   

 Угаљ је вађен у Новом Селу, Чифлику, Теловцу, Мирановцу, а пробни копови су 

рађени и у Ђурђевопољској котлини (Комин и Дубоки дол) и код Црвене Реке. 

 Мајдан каменог угља је био на месту Младенова падина изнад Космовца. Лигнит се 

вадио у Новоселском руднику. Рудник је отворен 1941. године и радио је до 1945. године, 

па је напуштен услед неекономичности експлоатације лигнитног слоја (дебљина око 1,80 

m).           

 Графит је врло примитивно експлоатисан око 1955. године у околини села Вета, а 

уљни шкриљци су ископавани (поред каменог угља) у Мирановцу. Из шкриљаца је 

термичком деструкцијом вађена течна фаза - термогене материје. За тај процес је 

постојала инсталирана технологија у удолини између села Мирановац и Мирановачка 

Кула, која је у неповрат растурена, тако да од постројења данас постоје само трагови у 
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виду бетонских темеља. Тиме су завршени последњи покушаји рударства на металичним 

сировинама и каустобиолитима.(Митић Д., 2006.) 

2.4 Индустрија 

 Индустрија се развила из потребе ратарства, сточарства, шумарства и 

виноградарства, али се јавила и у вези са искоришћавањем језерских глина у котлини. 

Ратарство је, још у турско доба, изазвало развој млинарства а сточарство производњу 

качкаваља и занатско-индустријску прераду вуне.    

 Претходник крупног индустријског објекта „ Будућност“ биле су раније занатско-

машинске радионице. Фабрика је отворена 1955. године и бавила се производњом 

текстилних машина. Након безуспешне приватизације фабрика је затворена а у 

просторијама фабрике је смештена грчка компанија „ Актор“ која ради на изградњи пута 

Коридор X.            

 После Другог светског рата основан је комбинат дечије обуће „Весна“. Фабрика је 

отишла под стечај а на том месту данас се налази фабрика анатомске обуће „Грубин“ из 

Старе Пазове. Фабрика намештаја „Украс“ отворена је 1946. године и данас више не ради.

 Као огранак „ЕИ Ниш“ 1974. године основана је фабрика „ЕИ Фемид“ која је од 

2013. године под стечајем. Фабрика обуће „Павле“ је од највећег значаја за развој 

привреде ове општине. Основана је пре 18 година а данас представља савремену фабрику 

за производњу дечије обуће. Компанија „Сим импекс“ основана је 1989. године у Нишу 

као једно од првих приватних предузећа из области агроиндустрије. Ова компанија је 

1995. године отворила савремену фабрику у Белој Паланци.   

 Индустрија је данас слабо развијена на подручју општине иако постоје услови за 

развој, нарочито дрвне, текстилне и грађевинске индустрије. 

 

2.5 Саобраћај 

 У римско доба саобраћајна магистрала моравско - нишавска - маричка је била једна 

од главних на Балканском полуострву. Од Ниша на исток водио је антички пут Виа 

милитарис. Римски војнички пут је обилазио Сићевачку клисуру. Он је ишао кроз раван 

котлине у долину Куновице, па је преко платоа Плоче пролазио развође Куновице и 

Црвене Реке и улазио у Белопаланачку котлину, до античке Ремизијане. Од Ремизијане 

друм се пружао југоисточним ободом котлине, пролазећи поред села Кременице на 

подножју Миличиног врха и подбелавски плато. „Латински пут” је са севера из правца 

Тимакум Минуса улазио на ремезијанску територију. Први кастел и таберна били су на 

преседелини Бабина глава, а следећи у Долу на десној обали Нишаве. На овим местима је 

касније Митхад паша 1862. године изградио карауле и хан. „Латински пут” се у 
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Ремезијани укрштао са Виа миллитарисом и даље ишао кроз Коритничку котлину испод 

утврђења на Малом курилу, па поред античког насеља Мокре долазио до Дивљане, где је 

на Игришту била таберна, а од XVIII века турски хан, а у Врбици кастел. У средњем веку 

кроз ову област водио је Цариграрски друм. Ишао је од Ниша долином Кутинске реке кроз 

Заплање, па је Суву планину прелазио преко њене најниже преседлине Змијине ливаде 

изнад Јагличја. Он је под северном суподином Суве планине ишао развођем између 

Црвене и Јелашничке реке и долином Црвене реке у Белопаланачку котлину ка Белој 

Паланаци. Из Беле Паланке друм је пролазио кроз село Клисуру, пео се на један изданак 

Белаве, пролазио кроз Суводол, ишао подножјем Белаве и Асарлуке и улазио у Пирот на 

Бистрицу. Овим путем су се кретали товарни и колски саобраћај, пролазиле су 

дипломатске мисије и царска посланства, путници и др. Године 1862. саграђен је 

Нишавски или Митхад пашин друм. Тај друм од Ниша води долином Куновице на плато 

Плоче и преко њега кроз југозападни део Белопаланачке котлине ка Белој Паланци. Из 

Беле Паланке он води кроз Цигански Кланац, поред Старчевог Хана, Круше и Хајдучке 

Чесме, кроз Шумје у Пирот.  

 

Слика бр. 6 Карта саобраћајне мреже на простору Белопаланачке котлине 

 ( Извор : http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/saobracaj/saobracaj-kroz-

istoriju) 

http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/saobracaj/saobracaj-kroz-istoriju
http://www.belapalanka.org.rs/o-beloj-palanci/geografija/saobracaj/saobracaj-kroz-istoriju
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 Данашњи саобраћајни пут који пролази кроз Сићевачку клисуру изграђен је 1968. 

године. Ова саобраћајница је од великог значаја за средње Понишавље. На овом пут кроз 

клисуру има 13 тунела. Висине тунела се крећу од 3,9 до 4,3 m. Када би се сви тунели 

нанизали један на други, добио би се један тунел чија би дужна износила 1045 m. 

Осветљени су само природном светлошћу. После агресије Нато пакта на Србију, 

поправљен је стари пут преко Плоче 2004. године за аутомобилски саобраћај, тако да је у 

2005. године. он био у бољем стању него што је онај кроз Сићевачку клисуру. Кроз 

Мокрањско ждрело, долином Коритничке реке пролази пут Бабушница - Бела Паланка, 

који везује Лужницу и остало залеђе Суве планине са средњим Понишављем. Овај пут се 

везује у Белој Паланци са уздужним међународним путем, који води нишавском долином. 

Ту се укршта и пут који се пружа северном страном Белопаланачке котлине, пролази обод 

на превали Бабина глава и као Тимочки друм излази на Видин и доње Подунавље. 

 Од 1867. године почиње трасирање, а 1871. године грађење железнице од 

Цариграда до Београда. Дужина трасе од 560 km од Цариграда до Киз Дербенда предата је 

на употребу 1873. године. До Белова је пругу градила компанија Хирш, а одатле до Ниша 

(300 km) градњу је требало да заврши турска влада у својој режији, али то није успела. У 

периоду од 1887. године до 1888. године је изграђена железница долином Нишаве у 

режији српске владе (као саставни део велике светске магистрале која везује запад и 

исток), што је имало велики значај и утицај на средње Понишавље. На овом подручју је 

установљено пет железничких станица: Долац, Црвена Река,  Бела Паланка, Чифлик, 

Станичење и петпостаја: Радов Дол, Белановац, Црквица, Сињац. 

 

2.6 Туризам 

 Према утврђеним природним вредностима и досадашњим развојем материјалне 

основе, туристичка понуда Суве планине, засниваће се на: највреднијим деловима 

просторних целина Специјалног резервата природе Сува планина и Парка природе 

Сићевачка клисура у складу са режимима заштите, културно-историјским 

знаменитостима, повољном гео-саобраћајном положају подручја, унапређењу постојеће 

материјалне основе туристичког развоја, туристичким садржајима руралне зоне (кроз 

организовање домаћинстава за бављење сеоским туризмом и понуде спортско-

рекреативних и манифестационих активности у атару села) и др. Наведени ресурси 

предодређују коришћење овог простора за развој следећих видова туризма: излетнички, 

спортско-рекреативни, манифестациони, сеоски, лов и риболов, екотуризам, транзитни, 

туризам специјалних интересовања и други видови туризма првенствено регионалног и 

делом националног нивоа. Организовање излетничких тура треба усмерити ка културним 
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знаменитостима (манастиру св. Великомученика Димитрија, манастиру св. Николе, 

манастиру Успенија Пресвете Богородице код села Вета и остацима римског урбаног 

центра Remesiana, односно њеним археолошким локалитетима који су истражени), парку 

„Врело“ подно Великог Курила и целогодишњим излетничко-рекреативним активностима 

на Сувој планини и Сићевачкој клисури, као што су: шетње, излети, купање и 

планинарење до околних планинских масива и видиковаца, те контакти са сеоским 

становништвом, сакупљање лековитог и ароматичног биља. Уређење плажа и развој 

спортског риболова на Дивљанском језеру и Нишави представљаће комплементарни 

сегмент летње понуде, претежно за излетничке кориснике, под условом да је усклађен са 

риболовним капацитетом вода и захтевима еколошке заштите акумулације и река.  

Општина пружа и добре могућности за организацију спортско-рекреативног туризма. 

Раван, брежуљкасти и планински терен погодује за организовање свих врста 

бициклистичких стаза са формирањем стајалишта, уз сарадњу са бициклистичким. Треба 

унапредити развој туристичких манифестација, које представљају један од видова туризма 

које фолклор, традицију и обичаје становништва приказују кроз организовање разних 

садржаја уметничког, забавног, спортско-рекреативног и етнографског типа. У општини 

Бела Паланка то су: Фестивал омладинских сцена Србије, Лига фолклора Србије, 

Републички фестивал уметничке игре младих “Дани игре”, Такмичење инструменталиста 

Србије, “Сабор ловаца Силугата“. За развој сеоског туризма основу представљају сеоска 

домаћинства – куће амбијенталног стила са традиционалном кухињом домаћих производа 

из пољопривредне и сточарске производње поседа домаћинства. Поред понуде садржаја 

боравка ова домаћинства могу да буду снабдевачи здравом храном. 

 

3. Насеља 

 Бела Паланка је административни, привредни и културни центар средњег 

Понишавља. Налази се у Белопаланачкој котлини, на левој обали реке Нишаве, у 

подножју Суве планине. Као део нишког региона и у ширем смислу југоисточне Србије, 

Бела Паланка припада централној зони Балканског Полуострва. Пре, у време и после 

Другог светског рата Бела Паланка је била седиште среза а сада је седиште општине.

 Насеља у белопаланачкој општини су : Бела Паланка, Бабин Кал, Бежиште, 

Букуровац, Вета, Витановац, Врандол, Вргудинац, Глоговац, Горња Глама, Горња 

Коритница, Горњи Рињ, Градиште, Дивљана, Дол, Долац, Доња Глама, Доња Коритница, 

Доњи Рињ, Дражево, Драчје, Клење, Клисура, Козја, Космовац, Кременица, Крупац, 

Ланиште, Љубатовица, Мирановац, Мирановачка Кула, Моклиште, Мокра, Насеље Долац, 

Ново Село, Ореовац, Пајеж, Сињац, Тамњаница, Топоница, Теловац, Црвени Брег, Црвена 

Река, Црнче, Чифлик, Шпај и Шљивовик. ( Петковић Ј. 2001.) 
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3.1 Историја насеља 

 

 На раскрсници путева, од којих су Via Militaris и Цариградски друм повезивали 

исток и запад, Бела Паланка је била значајан град у свим историјским раздобљима и 

цивилизацијама : у време Римске империје, Византије, средњевековне Србије и 

Отоманског царства. На месту Беле Паланке налазио се латински град Ремезијана, који је 

после Београда (Singidunum) и Ниша (Naissus) био најзначајније насеље на главном путу 

од Београда до Софије (Serdica). Ремезијану је основало келтско племе Скордисци, око 

280. године пре нове ере, који су основали и Сингидунум и Наисус. У време владавине 

византијског цара Јустинијана, на рушевинама латинског града Ремезијане, средином 

6.века, изграђена је варош Румизијана. Словени су разорили овај град у VII веку. На 

рушевинама римске Ремезијане и византијске Румизијане, на месту данашње Беле 

Паланке, основан је српски средњевековни град Извор, назван по јаком крашком врелу.  

Почетком XVII века, нишки заповедник Мехмед паша подигао је, на месту града Извора 

стратегијско утврђење и путну станицу. Изграђена је тврђава названа Мехмед пашина 

Паланка. После разарања Куручесме, 1630. године, турски цар је, због њеног значаја за 

турску империју, својим ферманом 1637. године, наредио пиротском кадији да изнова 

изгради порушени град. Међутим, због слабе заштите Мехмед пашине Паланке од хајдука, 

нови град није изграђен на рушевинама Куручесме, већ на месту данашње Беле Паланке, 

1639. године, по плану Коџа Муса паше по коме је названа Муса пашина Паланка. Касније 

се помиње под именом Мустафа пашина Паланка, а 1737. године се први пут помиње 

назив Ак Паланка. Овај турски назив употребљаван је за Белу Паланку све до ослобођења 

од турака 1887. године. ( Петковић Ј., 2001.) 

 

3.2 Положај насеља 

 

 Према разликама које постоје у положају насеља и њиховом односу према 

привредним површинама, у Белопаланачкој котлини издвајају се две групе насеља: насеља 

по дну котлине и побрђу и насеља под високим ободом. Првој групи у зоналном 

распореду припадају два насеобинска низа: пољске насеобине у равници и насеља побрђа 

на терасама и у долинама. На свој површини у алувијалној равници Нишаве је Мали 

Долац. Од осталих насеља у поменутој алувијалној равни су претежни део Беле Паланке и 

Црвене Реке и најнижи крајеви Чифлика и Крупца. Бела Паланка и Црвена Река су у 

спојној алувијалној равни Нишаве и Коритничке реке, односно Нишаве и Црвене реке. 

Крајеви Беле Паланке у непосредној суподини Великог и Малог Курила изграђени су на 
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овећој распљоштеној плавини реке Коритнице. Делимично на плавинама су и западни део 

Црвене Реке и северни део села Чифлика. Први је везан за нанос Црвене реке а други 

Седларског потока. Пољским селима припадају и насеља на морфолошкој граници, споју 

дна и стране котлине, јер су она углавном положена у равни.(Костић М., 1970.)

 Посматрајући низинске положаје насеља на терасама Ј. Цвијић је запазио да су 

бројна села у белопаланачком крају груписана око извора на терасама, а нарочито по 

њиховим горњим и доњим ивицама. Нека насеља побрђа положена су на фрагментима 

серије речних тераса, а више на терену најнижег пода. На Нишавиној тераси од 15 - 17 m 

леже ниски крајеви Врандола и белопаланачка Нова Мала, тераса од 50 - 60 m Лесковик, 

Ново Село и белопаланачка Варош Мала, тераса 100 - 120 m Кременица, Црвени Брег и 

делови Вргудинца, Дражева и Моклишта, а на највишој речној тераси од 150 m су Шпај и 

Тамњаница. На темену поменутог пода су: Букуровац, Градиште и Клисура. Ови положаји 

пружају и повољне економске могућности. На неогену, око и испод насеља, су озираћена 

земљишта, оранице и виногради, а на кречњачким падинама и красу изнад насеља шуме и 

сточне испаше. ( Костић М., 1970.)       

 Насеља под високим ободом леже на планинским падинама на земљишту 

различите пластике. Положај насеља под високим ободом стоји у вези са временом 

засељавања. Основана у времену када су природни услови и историјско - друштвене 

прилике одговарале висинском положају, планинска села су углавном остала на 

првобитном положају јер се њихово становништво бави сточарством и искоришћавањем 

шума односно сточарством и допунским радом уз планинску земљорадњу. Таква села су 

Космовац на 680 - 720 m, Теловац на висини од 700 m. ( Костић М., 1970.) 

 

3.3 Физиономија и обликованост насеља 

 

 У време када су настала већина села припадала је разбијеном типу. И највећа села 

била су расута по виноградима, крчевинама. Најпре су се почела збијати насеља која су по 

наређењу Турака морала бити груписана на одређеним местима ( Клисура, Кременица, 

Моклиште, делом Тамњаница). Нека збијена села у којима урастање још није испунило 

празне међупросторе, имају разређене крајеве у ивичним махалама. Збијена села 

разређених крајева су: Горња и Доња Глама, Лесковик, Вргудинац и Шпај. Код села 

потпуне збијености махале се надовезују једна на другу, а средиште је обично на 

раскрсници. У неким селима развио се јако збијени тип, где је чест случај да се куће једна 

на другу наслањају. Представник таквог типа насеља је Клисура. Села разређеног типа 

имају збијене куће у издвојеним махалама. Оштрије су издвојене ако припадају 

породичним заједницама. Заступљена су и насеља разбијеног типа. Изузев Моклишта сва 
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насеља разбијеног типа су у долинама. Издужена су и преко 2 km а састоје се од група 

кућа удаљених 150 до 550 m. Обликованост насеља је таква да су она низно издужена ако 

су у долинама, линијасто наврстана ако су ушорена на путу или гомиласто-гнездаста ако 

су у неком удубљењу. Правилније геометријске облике и могућности за урбанизацију 

имају само насеља која се пружају у ширину. Најправилнију правоугаону планиметријску 

слику показује село Крупац у коме су куће грађене дуж две паралелне улице. Бела 

Паланка је у основи друмско насеље крстастог облика. Разликује се двадесетак махала и 

крајева. У типологији и обликовању уочава се више варијетета. Крајеви старобалканске 

физиономије одржали су се у најстаријим деловима, патријахалног типа у централним 

деловима и млађим махалама. ( Костић М., 1970.) 

 

4. Шуме као фактор развоја општине Бела Паланка 

 Сложеност и значај шума као дела природе и њено специфично обележје као 

природног богатства и извор сировина веома широког спектра употребљивости, одређује 

и значај познавања стања и потенцијала шума. Као део природе шумски екосистеми 

представљају екосистеме на Земљи , а стање и степен очуваности шума у највећој мери 

одражавају и степен очуваности природе и животне средине уопште. 

 

 

4.1 Стање шума у току историје 

 

 Најстарији остаци првих копнених биљака, стари око 330 милиона година, у 

средњем  Понишављу откривени су на Сувој планини, Сврљишким планинама и Белави. 

То је прва најстарија копнена вегетација чији су представници : једна мочварна биљка 

висока око 80 cm, две чланковите мочварне биљке и нешто крупније примитивне биљке 

Cyklostigma. То је била ситна и сиромашна мочварна вегетација. У млађем геолошком 

периоду, од пре 200 до 220 милиона година (перм и делимично тријас) подручје 

прекривају пустиње црвеног песка са оазама и биљкама. Остаци биљака из овог периода, 

личе на данашњу трску а неке на данашње палме. У периоду неогена обале неогених 

језера су краткотрајно пошумљене о чему сведоче танки слојеви угља. ( Митић Д., 

Станојевић М., 2008.)        

 Средње Понишавље је у предисторијском периоду било под великим шумама. На 

том простору се тада граниче етничке заједнице Меза, Трибала и Дарданаца. У време 
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продора Келта на ово подручје долазе и Скордисци. Средње Понишавље је у овом 

периоду било покривено богатим шумама у којима доминира буква, храст, грабић, клен а 

значајна је и дивља крушка. Њен значај је толики да ће касније бити антропоморфизирана 

у богињу Дардану. У имену племена Мези лежи значење речи буква односно земља 

покривена буквом. Тек је 1897. године откривено да је на југоисточном делу Балкана 

заступљена балканска или мезијска буква. Друго доминантно дрво је храст. Храст ће 

имати велики значај за средњобалканска племена и све до доба Обреновићеве Србије. 

Његов значај се види у томе што ће га посебно третирати Душанов законик чланом 190. И 

буква и храст на подручју средњег Понишавља омогућиће одржање јелена и дивље свиње. 

Шуме су све до краја предисторијског периода биле велике и широко распрострањене. 

Дефорестација, уништавање шумских површина паљењем је прво значајно негативно 

антропогено деловање човека на шуме, како би се дошло до обрадивих површина за 

земљорадњу. Уништавање шума ради сече није имало већих последица због ниског 

ступња развитка друштвених заједница племена на овом простору. ( Митић Д., Станојевић 

М., 2008.)           

 У моменту када су почели освајања овог простора Римљани су у средњем 

Понишављу затекли племена која се баве сточарством, ловом и риболовом. Тако нешто 

омогућила је нишавска долина богата рибом, приобално подручје прекривено бујном 

травнатом вегетацијом за напасање бројних стада и котлински обод прекривен бујним 

шумама са ловном дивљачи. Слика се нагло мења претварањем ових области у 

провинције. Граде се војни логори, фаворизује се развој рударства у облуку Суве планине, 

граде се путеви и пратећи објекти. Долинске равни постају површине за земљорадњу и 

тако се хидрофилне шумске заједнице уништавају. Крчи се шума на побрђима и подижу 

се виногради. У овом периоду су се догодиле најрадикалније промене у шумским 

биоценозама ових простора.         

 Ипак и у српском средњевњковном периоду средње Понишавље је још увек добро 

покривено шумом. То је период првог нормативног уређења коришћења шумског фонда, 

које је првенствено покушало да уреди коришћење шума у рударству. Српски урбани 

центри, дворови, заштитне куле и слично, подижу се искључиво од дрвета. Сваки ратни 

поход доводио је до паљења ових објеката и градње нових тако да се појављују први 

драстични трагови беспоштедне сече шума. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.)  

 У турском периоду репресивне мере Турака од XIV до XV века карактеришу и 

велике сеобе Срба, напуштања станишта, миграције села и целих области у коме су села 

запуштена и покривена шумом. Од XV века почиње турска аграрна епоха у коме се 

преостало становништво повлачи у забите шумовите терене. Тада настају и обимнија 

уништавања шума и девастирања терена. За средње Понишавље то важи за области Риња, 

црвеноречког облука, села близу Сићевачке клисуре и Белаве.    

 Након ослобођења од Турака брда и планине су значајно оголела од турских 



Шуме као фактор развоја општине Бела Паланка 

 

45 

 

репресивних мера. Најозбиљније негативно деловање на шуме у овом подручју је градња 

саобраћајница у прошлости почев још од изградње Via Militaris, као и изградња разних 

облика станишних и помоћних објеката. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 

4.2 Климатски предуслови за појаву различитих шумских заједница 

 

 Шуме овог простора су климатогене заједнице. Оне, као најзначајније фитоценозе 

најбоље одражавају климатске особености подручја. Овдашње шуме егзистирају у 

условима макроклиме, на тлу са садржајем влаге који одговара искључиво падавинама и 

има нормалну инсолацију и изложеност ветру. Главне климатске особености које одређују 

карактер шумских заједница :  

- Већи број класификација и индекса указују на висок степен континенталности 

шума ( то су пре свега екстреми температуре и влаге). 

- Топлији део године чине врела лета са сушним месецима и са врло мало падавина 

па се због овако аридних особености клима приближава медитеранској. 

- Карактер климе је прелазни. Прелазност се веома успешно показује бројем врста 

које учествују у асоцијацијама хомологним оним у медитерану, индентичношћу 

броја фамилија које имау већи број родова, бројем родова који највише варирају у 

медитеранским врстама и овдашњим шумама. ( Митић Д., 2008.)  

 Из овакве анализе утицаја климатског фактора на бројност врста у 

заједницама се види да је средње Понишавље зона шума полиамидног карактера ( 

заједница са већим бројем врста). Вертикална зоналност климе омогућава и појаву 

прелазних и монодоминантних заједница. 

 

4.3 Типови шумских заједница 

 

С обзиром на број врста могу се издвојити : 

- Полидоминантне, мешовите састојине са мањим или већим бројем терцијарних 

реликата. У полидоминантним заједницама средњег Понишавља су присутни граб, 

грабић, буква, бели и црни јасен, липа јасика, клен и друге врсте, а од реликтних 

врста срећу се терцијарне врсте: мечја леска, орах, јоргован, Панчићев јавор, а 

према топониму Тисова падина на Сувој падини, закључује се да је некада било и 

тисе али је истребљена.  
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- Монодоминантне, савремене састојине, које су се у новије доба издиференцирале 

на еколошке, које насељавају само одређена станишта, флористичке, које имају 

типичан скуп врста и ценотичке које имају једноставну врсту и немају терцијарне 

реликте. 

- Прелазне заједнице представљају осиромашне заједнице са једним, два до три 

реликта. Прелазне шумске заједнице су много шире распрострањене и бројније 

шумске заједнице средњег Понишавља. Основну врсту најчешће чини буква у дво 

или тродоминантном саставу и оне представљају осиромашене полидоминантне 

заједнице. Од реликата у њима се налазе мечја леска, орах, јоргован. На Сувој 

планини су присутне такве заједнице букве. Значајније присуство прелазних 

шумских заједница са присуством реликтних врста је на локацијама у клисурама 

попут Сићевачке, а сачуване су и у неким увалама и амфитеатралним удолинама. У 

оквиру оваквог типа заједница на овом подручју од реликтних терцијарних врста 

јављају се молика, муника, мечја леска, планински јавор, Панчићев јавор, јоргован. 

( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 Природне четинарске шуме на Старој планини се јако деградиране и уништене. 

Најинтересантнији је црни бор чији се јако сужени ареал очувао на кречњачким 

остењацима Голаша на надморској висини 1100 m. На северној падини Суве планине, 

између 1100 и 1600 m среће се јела која је данас постала реткост. У потковичастом облуку, 

са претежно северном експозицијом, јавља се узани појас четинара са шумом кривуља и 

смрче. Док је овде смрча једва висока 5 до 6 m, кривуљ, измешан са њом на истој 

површини висок је и до два метра. На источној страни планине окренутој према локацији 

дивљанског манастира, постоји бујична увала позната као Тисова падина на основу чега се 

претпоставља да је некада било тисе која за станиште бира појас букових и четинарских 

шума. 

4.4 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). 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 
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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 1,02ha, 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.  

 Укупна површина шума износи 148,57 km², степен шумовитости за општину Бела 

Паланка је 35%. Могу се издвојити следеће јединице у шумским екосистемима : Брдска 

шума букве на киселим смеђим и другим земљиштима и Планинска шума букве на 

различитим смеђим земљиштима.       

 Висински интервал букве је доста широк и креће се 500 до 1000 метара. На 

стеновитим и северним експозицијама развијеног рељефа буква силази знатно ниже а иде 

и изнад 1000 метара. На овом простору заступљене асоцијације брдске букове шуме. 

Лишћарско - четинарске шуме јављају се изнад појаса букових где су заступљене шуме 

букве са јелом и смрча. Културе бора и смрче заузимају знатну површину на стаништима 

храста и букве. Налазе се на целом подручју на разним надморским висинама.  

 Шумска биоценоза на шумском земљишту захвата највећи део његове површине. 

Овде је шумски покривач разређен, прилично девастиран и представљен дрвном масом 

лошег квалитета а јављају се и знатне пашњачке површине. Шуме које су у прошлости на 

овим подручјима биле главни биљни покривач, искрчене су у највећој мери где год је 

земљиште могло да се искористи за обраду. Најмање пошумљен део територије општине 

је у равничарском делу. 

 

4.5 Основна својства географских шумских целина-газдинских јединица 

 

 У јединици „Шљивовички вис“ под шумом и шумским земљиштем је 1924,24 ha. 

Укупна дрвна маса износи 26662,3 m³ на 1850,26 ha ( 633,68 ha шикара, 769,3 ha шибљака, 

189,44 ha девастираних шума, 133,95 ha разређених и свега 123,95 ha очуваних шума). 
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Просечна маса по хектару од 14,4 m³ је изузетно ниска а разлог томе су станиште, клима и 

рељеф. Шикаре и шибљаци заузимају 75,8% од укупно обрасле површине. Изданачких 

шума је 317,10 ha. Вештачки подигнутих састојина је 130,18 ha од чега су 62,31 ha млађе 

културе без дрвне масе. У изданачким очуваним шумама по хектару је 183,7 m³ а у 

вештачки основаним очуваним састојинама маса по хектару је 192,4 m³. Запремински 

годишњи прираст износи 1071,48 m³ или свега 0,57 m³ по хектару. Мешовитих изданачких 

шума има свега 23,4%. Код вештачки подигнутих састојина је мало учешће мешовитих 

састојина. Што се тиче врсте дрвећа највише је заступљена буква 12302,4 m³ или 46,1%, 

затим следи црни бор кога има 8630,2 m³ или 32,3%. Остале врсте су углавном подједнако 

заступљене. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 

Слика бр. 7 Поглед на Шљивовички вис  

( Извор : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sljivovicki_vis.jpg ) 

 

 У газдинској јединици „Рињске планине“ - Сврљишке планине под шумом и 

шумским земљиштем је 1821,69 ha. Укупна дрвна маса износи 30275 m³ на 1821,69 ha. 

Шикаре и шибљаци заузимају 1637,93 ha, деградиране шуме 33,15 ha, разређене 25,88 ha а 

очуваних је на 124,73 ha. Високих шума има само 2,62 ha, са изразито високом 

запремином по хектару - 450,4 m³ што је далеко изнад оптималне која износи 250 m³. 

Овако висока дрвна маса условљена је старошћу шуме и квалитетом. Код изданачких 

шума просечна дрвна маса по хектару је 187,4 m³ што је солидна вредност када су у 

питању изданачке шуме. Ове шуме  треба временом путем конверзије или реконструкције 

превести у високе чиме би се производни потенцијал станишта далеко боље искористио. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sljivovicki_vis.jpg
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Од вештачки подигнутих шума четинара има само шуме и културе црног и белог бора. 

Ове културе имају просечну дрвну масу од 108,3 m³/ha, а просечан запремински прираст 

од 8,40 m³/ha. За њих се може рећи да тек улазе у оптималну фазу и да ће се запремински 

прираст у наредном периоду повећати. Укупан годишњи запремински прираст износи 

1005 m³, што је 5,48 m³ по хектару када су у питању шуме без шикара и шибљака. Ако се 

прираст сведе на укупну обраслу површину добија се вредност од 0,55 m³/ha што је 

изузетно мало. Здравствено стање састојине је задовољавајуће. ( Митић Д., Станојевић М., 

2008.           

 Газдинска јединица „Трем“ има укупну дрвну масу 246,31 m³. Она се налази на 

укупној обраслој површини од 1489,86 m³. Просечна дрвна маса по хектару износи 165 m³. 

Ова просечна маса по хектару, обзиром на потенцијалне могућности станишта је ниска. 

Разлог је велико учешће шикара и шибљака у укупној обраслој површини - 28,2%. Код 

високих шума просечна вредност масе по хектару износи 261 m³ са прирастом од 5 m³/ha. 

Уколико се прорачун базира на овим подацима и расположивој површини под шумом, 

може се рачунати на укупан годишњи запремински прираст од 9400 m³. Орјентационо се 

процењује да оптимална запремина за поједине врсте дрвећа у шумама Србије треба да 

износи за високе букове шуме 250 m³/ha а орјентациона оптимална вредност просечног 

годишњег прираста је око 6,3 m³/ha. Упоређујући стварно и процењено оптимално стање 

долази се до закључка да је стварно стање запремине нешто веће од оптималног а прираст 

мањи. Разлог за такво стање је у чињеници да се у састојинама нису изводиле никакве сече 

и да је дошло до гомилања претежно неквалитетне дрвне масе. Код изданачких шума 

просечна запремина по хектару износи 159 m³ а прираст 3 m³. Ово је испод производних 

потенцијала шумских станишта овог подручја. Изданачке шуме треба преводити у високи 

узгојни облик чиме би се стање шума ове јединице још више поправило. Код вештачки 

подигнутих састојина у које спадају културе са и без процењене масе, запремина по 

хектару износи 0,3 m³. Стање необраслих површина је незадовољавајуће. То су већином 

непродуктивна шумска станишта ( претежно камењари) чије веће коришћење није могуће. 

Неопходно је веће коришћење оно мало продуктивних површина. То је могуће постићи 

кроз веће пошумљавање. Током 1995. године изграђен је први шумски пут у дужини од 5 

km који је пружио могућности озбиљнијег коришћења а уз то и неговање шума овог 

подручја. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.)     

 Газдинска јединица Сува планина - „ Ракош“ има површину од 4140,38 ha. 

Површина обрасла шумом је 3727,58 ha или 90% укупне површине. Необраслих површина 

има 105,66 ha. Приватних површина има 307,14 ha или 7,5% укупне површине газдинске 

јединице. Укупна дрвна маса износи 234544,5 m³ на 3737,58 ha што по хектару износи 63,0 

m³. Запремински прираст је 7826,1 m³ или 2,1 m³ по хектару. Високих шума има 151,5 

m³/ha или 55%. Запремински прираст је 4,3 m³/ha. Изданачке шуме су на површини од 

416,97 ha са дрвном масом од 76973,90 m³ и прирастом 2528,4 m³. Вештачки основане 
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састојине су на површини од 271,2 ha са запремином од 23071,0 m³ и прирастом од 1548,3 

m³. Шуме без дрвне масе су шикаре на 312,14 ha и шибљаци на 1866 ha. Њих је највише у 

овој јединици (51%). Заступљеност је следећа : шибљаци 51%, високе шуме 23%, 

изданачке 11%, вештачки основане 7% и шикаре 8% површине ове области. По смеси 

чистих шума има 29,8% од површине, 76,5% од запремине и 74,6% од запреминског 

прираста. По врстама дрвећа доминантна је буква са 196513,1 m³ или 83,7%. Највећи део 

запремине сконцентрисан је у танком материјалу. Отвореност шумског комплекса је 

релативно добра али су путеви дотрајали. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 

 

 

Слика бр. 8 Ракош  

( Извор : http://www.belapalanka.org.rs/galerija/album1/11) 

 

 

http://www.belapalanka.org.rs/galerija/album1/11
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Табела бр.4 Приказ шумских површина на подручју општине Бела Паланка 

Државне шуме 

Локација 

(газдинска јединица) 

Површина (ha) Површина под шумом и шибљацима (ha) 

Шљивовички вис 1942,34 Шљивовички вис 1850,26 

Сврљишке - Рињске 2064,36 Сврљишке - Рињске 1821,69 

Сува планина 

( Ракош ) 

3833,24 Сува планина 

( Ракош ) 

3727,58 

Сува планина 

( Трем ) 

1880,11 Сува планина 

( Трем ) 

1489,86 

Укупна површина 9720,05 Укупна површина 8889,39 

Извор: Митић Д., Станојевић М., 2008. 

 

 

 

 

Табела бр.5 Приказ површина обраслих шумом 

Локација 

 

Шуме (ha) Вештачки основане 

састојине и културе 

 ( ha ) 

Шикаре и шибљаци 

 ( ha ) 

Шљивовички вис 317,10 130,18 1402,98 

Сврљишке планине  

( Рињске ) 

138,57 45,19 1637,93 

Сува планина 

 ( Ракош и Трем) 

2316,52 303,28 2597,64 

Укупно 2772,19 478,65 5638,55 

Извор: Митић Д., Станојевић М., 2008. 
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Табела бр.6  Приказ укупне дрвне запремине и запреминског прираста 

Локација V/m³ Zv/m³ 

Шљивовички вис 26662 1071 

Сврљишке планине 

( Рињске ) 

30275 1005 

Сува планина 

( Ракош и Трем) 

480976 12449 

Укупно 537913 14525 

Извор: Митић Д., Станојевић М., 2008. 

 

 

4.6 Могућности искоришћавања шума 

 Сваки шумски комплекс је мултифункционалан. Сагледавајући приоритетне 

потребе одређује се и основна намена шума, а према томе се одређују циљеви газдовања и 

примењују мере будућег газдовања као и радови који ће се изводити како би се тренутно 

стање побољшало. На простору општине, на основу истраживања и анализа утврђено је 

неопходно повећање шумовитости за 12%. Шуме и шумско земљиште по својој основној 

намени су у највећој мери производне и служе првенствено за производњу дрвета, 

дивљачи и осталих шумских производа вршећи истовремено и све остале значајне 

функције (заштита од ерозије, заштита режима вода, заштита од климатских екстрема).

 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 
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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.         

 Шуме Нишавског округа према основној (приоритетној) намени сврстане су у 

седам наменских целина.(Шумски фонд на територији града Ниша, 2010). Анализом 

података 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.   

 Биомаса дрвета може се користити у системима за : 

- Добијање топлотне енергије сагоревањем у различитим ложишним уређајима за 

потребе грејања 

- Истовремену производњу топлотне и електричне енергије 

- Пиролитичку прераду којом се добијају прерађени видови горива веће вредности. 

Тада су искористиви разни облици биомасе при чему се највећи принос добија од 

целулозне сировине 

- Гасификацију којом се добија, као прерађено гориво, генеративни гас који се може 

користити за директно сагоревање 

- Ферментацију, биохемијски процес којим се могу произвести бројна горива 

 

4.7 Мере за увећање шумовитости и рационално коришћење шума 

 

 На добрим стаништима, могуће је брзо унапређивање стања, као и довођење 

екосистема у оптималну фазу одрживости.  За поправљање садашњег стања потребно је :  

 

1)  Заустављање деградирања шума и шумског земљишта 

2)  Очување шума које припадају категорији парк шуме 

3)  Обезбеђење очувања шумског фонда од непланиране сече и повећање шумског фонда 

4) Извршити реконструкцију постојећих путева и изградити нове путеве, како би се 

повећала отвореност шумских екосистема.  
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 Основна планска решења у циљу увећања шумовитости, као и рационалног и 

одрживог коришћења шума и шумског земљишта су: 

- заштита и стабилност шумских екосистема,  

- санација општег стања деградираних шумских екосистема, 

- очување трајности и повећање приноса и укупне вредности шума, 

- трајно очување и јачање општекорисних функција шума и заштита значајних шумских 

комплекса , 

- формирање вишефункцијских шумских целина за лов, туризам, спорт и рекреацију, 

сакупљање шумских плодова и др, 

- пошумљавање земљишта изнад VI катастарске класе мешовитим састојинама аутохтоних 

врста лишћара и одговарајућим врстама четинара, 

- пошумљавање ерозивних предела, при чему су приоритет сливови бујичних токова, 

- рекултивација и пошумљавање деградираног земљишта, 

- за пошумљавање наведених површина, полазећи од еколошких карактеристика 

станишта, користиће се аутохтоне врсте: лишћари (јавора, јасена, буква, млеч, китњак и 

др), бели и црни бор, јела, смрча и др. 

- спречавање пустошења и крчења шума, као и чистим сечама, које нису редован начин 

обнављања, 

- сече ретких врста дрвећа; 

- криволова, паше, брста, жирења, гајења лисничких и кресаничких шума; 

- сакупљања (ван контроле) шумских плодова, лековитог биља, шушња и маховине; 

- коришћења (такође ван контроле) камена, шљунка, песка, хумуса, земље, тресета; 

- непланских сеча семенских стабала и састојина; 

- самовласног заузимања шума и шумског земљишта; 
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- одлагања смећа, отпада и других штетних и опасних материја, односно мера и 

активности у заштити од болести, штетних инсеката, корова, пожара, паразитских биљака, 

дивљачи, стоке, абиотичких и других чинилаца; 

- потпуну примену актуелних законских прописа из ове области; 

- примену Плана заштите од пожара; 

- забрана ложења ватре у шуми и њеној непосредној близини; 

- постављање табли о забрани ложења ватре; 

- посебан надзор, нарочито у сушним периодима, над кретањем чобана, ловаца, шумских 

радника – у вези са ложењем ватре; 

- организовање службе осматрања и дојаве; 

- адекватна заштита од биљних болести и инсеката, уз постављање контролних стабала и 

феромона у циљу праћења бројности популације штетних инсеката; 

- успостављање шумског реда, санирање оштећених шума сушењем, снеголомима, 

ветроломима; 

- забрана пашарења у шумама у обнављању и у младим културама; 

- постављање тзв. „ловних стабала“; изградња и одржавање противпожарних пруга; 

- активна дежурства; 

- шумско-узгојне радове (пошумљавање голети, мелиорација, окопавање и прашење 

култура, сеча изданака и избојака, сеча чишћења у културама, прореде, санитарне сече, 

природно обнављање шума и др.) спроводити искључиво у складу са смерницама 

прописаним у општој основи (усклађеној са актуелним законским и подзаконским 

актима); 

- заштиту и коришћење гљива, лековитог биља, шумских плодова, као и других ресурса 

(камен, шљунак, песак и сл.) организивати и спроводити искључиво у складу са актима 

који регулишу ову област (заштићене-забрањене врсте; дозвољене количине); 

- газдовање ловиштима, шумама (државним и приватним) и шумским земљиштем, као и 

осталим природним ресурсима, у складу са верификованим основама. Посебну пажњу 

посветити спровођењу санационих и санитарно-узгојних радова, а у циљу обезбеђења 
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рационалног управљања, очувања генетског фонда, побољшању структуре и остваривања 

приоритетних функција. ( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 Планска решења у области ловства су : 

- у погледу врста и броја дивљачи која се може узгајати, водиће се рачуна о шумама овог 

подручја, 

- постизање броја јединки главних врста дивљачи до економског капацитета, 

- постизање одговарајуће полне и старосне структуре главних врста дивљачи, 

- побољшање квалитета трофеја дивљачи и услова станишта у ловишту, 

- заштита ретких врста дивљачи, 

- смањење броја предатора у ловишту, 

- заштиту, гајење и лов-коришћење дивљачи спроводити тако да њихов број буде 

примерен природним условима ловишта, 

- у складу са бонитетом ловишта успостављати економски капацитет гајених врста, 

оптималну полну и страсну структуру, подићи ниво квалитета, трофеја и економских 

ефеката, уз редуковање предатора на нормалан број, 

- организована заштита од дивљачи (граничних пољопривредних култура; младих шума и 

шумских култура; расадника). ( Митић Д., Станојевић М., 2008.) 

 Узгојне мере у ловишту треба усмерити тако да се у што краћем року постигне 

предвиђени економски капацитет ловишта. Дивљач у шуми налази мир, заклон и 

природну храну. Приликом планирања радова у шуми у интересу је ловства да се 

претходно изврши анализа промена која ће у састојинама настати након извршења тих 

радова, нарочито сече, као и то колико ће ти радови узроковати измену животних услова 

за поједине врсте дивљачи. Наведени капацитет ловишта 516 km² (Ловачко удружење 

“Јастреб” из Беле Паланке газдује ловиштем “Сува планина”) обезбеђује несметан развој 

шумских екосистема, односно овај број дивљачи неће причињавати штету у састојинама. 

Обезбеђивања несметаног управљања простора под шумама предвиђа се одржавање 

постојеће мреже шумских путева око 23,4 km, реконструкција око 10 km постојећих 

шумских путева и изградња око 9,9 km нових шумских путева. 
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4.8 Пошумљавање 

 Шуме могу настати на два начина : 

- Природно, подмлађивањем ( налетом семена или избијањем изданака и избојака из 

пањева односно корења посеченог дрвећа) 

- Вештачки, пошумљавањем ( сетвом семена или садњом биљака) 

 На местима где природно обнављање шума није у потпуности успело после сече, 

или је земљиште под заштитом још непосеченог дрвећа, шума се сетвом семена или 

садњом биљака у ствари подмлађује, па се тај поступак често зове вештачко 

подмлађивање. Зависно од начина који се примењује пошумљавање се тада врши 

подсејавањем или подсађивањем. Пошумљавањем се поред тога могу побољшати 

деградиране шуме тако што се прво посече лоша састојина а затим се подиже нова шума 

исте врсте, или, ако су услови за гајење аутохтоних врста дрвећа престали да постоје, неке 

друге врсте која ту може успевати. У првом случају примењује се поступак који се назива 

реконституција а у другом случају супституција. Млада шума подигнута вештачки обично 

се назива шумска култура. Шуме су у прошлости уништаване на великим пространствима 

чиме су створене многе голети, јер је обешумљено земљиште излагано разорном дејству 

бујица и других фактора спољашње средине. Многим шумама се није правилно газдовало, 

због чега су знатне површине обрасле маловредним шумама са ниском производношћу, 

недовољном способношћу конзервирања воде или регулисања њеног отицања. Вештачко 

подизање шума изводи се и тамо где се оне природно не обнављају, или је тај процес спор 

и непотпун, или иде у правцу нежељеном за шумску привреду.   

 Потенцијалне површине за пошумљавање :  

- Голе површине ( крш, голети, песак) 

- Опожарене површине 

- Оштећене шумске површине које се морају посећи из газдинских или санитарних 

разлога 

- Чистине ( површине у шуми на којима природно подмлађивање није успело) 

- Површине на којима се из газдинских разлога жели замена постојеће врсте 

економски вреднијом 

- Високе деградиране шуме у неповољним условима и разређене зреле састојине без 

природног подмладка 

- Лоше изданачке састојине на добром или лошем станишту 

- Површине под шикарама и шибљацима са нешто сачуваним земљиштем 

- Пољопривредна земљишта на којима се не може остварити економична 

пољопривредна производња, као и деградирани пашњаци 
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 Сува и Сврљишка планина су две јединствене крашке области које захватају 

највеће кречњачке површине у кречњачким пределима Источне Србије. Кретецајски 

кречњаци захватају велике и непрекидне површине. То се нарочито односи на десну обалу 

Нишаве, цео северни обод белопаланачке котлине. На њему постоји и потпуно одсуство 

површинске хидрографије. Из искуства са терена показало се да су примене и 

карактеристике култура црног бора, који је највише коришћен за пошумљавање 

кречњачких површина, показале изузетне резултате. То се најбоље види на примеру 

пошумљавања Великог курила, који је обешумљен у прошлости. Други сличан пример 

односи се на потес Шаса на коме се у нешто бољим педолошким условима такође 

покушало са пошумљавањем црним бором. Изузетно добри резултати постигнути су и у 

пошумљавању у Љубатовици и на крашком платоу код села Градишта на улазу у 

Сићевачку клисуру. Црни бор је типична калцифилна биљка и треба да има предност у 

пошумљавању кречњачких терена у појасу храстова. Сади се успешно и на серпентину.

 Спроведене акције пошумљавања су биле успешне и пошумљавање сличних терена 

у будућности би имало великог значаја. 

 

Слика бр. 9 Борова шума-Велико курило  

( Извор: http://www.panoramio.com/photo/32932547) 

 

http://www.panoramio.com/photo/32932547
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4.9 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.   

 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 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).
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 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 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 отварати 

погоне за прераду дрвета, резање грађе и производњу намештаја. На тај начин би се 

упослило локално сеоско становништво, а цео производни процес, од примарне прераде 

дрвета па све до добијања финалног производа, одвијао би се на посматраном 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). 

 

4.10 Шумски путеви 

 

 Са развојем цивилизације, све више долази до изражаја значај изградње 

квалитетних шумских путева. Менаџмент ЈП "Србијашуме", као најзначајнији управљач 

државним шумама, ствара услове и врши градњу савремених шумских путева по 

највишим стандардима, а постојеће меке путеве постепено замењује савременим - тврдим 

путевима. Савремено гајење шума и економско газдовање шумама са општеприхваћеном 

технологијом коришћења шума може се остварити само уз постојање одговарајуће 

инфраструктуре шума и уз техничку опремљеност. Шумски путеви представљају услов за 

рационално, економично и интегрално газдовање над свим шумским ресурсима. Они 

служе за транспорт, за извођење биолошких мера и мера заштите у шуми против пожара, 

као и за лакше коришћење осталих благодети шуме. Достигнута отвореност шумских 

комплекса у којима су изграђени шумски путеви са асфалтним или макадамским 

коловозом у развијеним земљама Европе креће се од 20 до 40 m/ha. Ово је омогућило да 
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производња у шумарству буде скоро потпуно механизована због недостатка радне снаге, 

али и због хуманизације извођења радова. У Србији је формиран "Катастар шумских 

путева" изграђених до краја 2004. године, и добијен је податак да је отвореност шума 7,23 

m/ha. Отвореност тврдих шумских путева, код нас, износи 5,24 m/ha. То је испод 

стандарда земаља са развијеном шумарском привредом.       

(http://www.srbijasume.rs/putevi.html) 

 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)   

 На простору Средњег Понишавља шумски путеви су углавном дотрајали. Током 

1995. године изграђен је први шумски пут у дужини од 5 km који је пружио могућности 

озбиљнијег коришћења а уз то и неговање шума овог подручја. Пут је изграђен у оквиру 

газдинске јединице Трем, али је за даљи развој неопходна изградња нових шумских 

путева. 

   

4.11 Остале делатности у шумама 

 

 На територији Нишавског административног округа се налази 8 ловишта. Она 

представљају изузетан потенцијал који је великим делом неискоришћен. Лов као 

привредна делатност је занемарен иако може донети значајне приходе. У животињском 

свету области средњег Понишавља дивљач је незнатно заступљена. Међутим, у скоријој 

прошлости поред обичних врста дивљачи било је распрострањено и мноштво високих 

животиња и звери, док је од ређих птица било и тетреба. Познато је да је на Сувој планини 

било у већем броју медведа па и рисова. На Сврљишким планинама и Шљивовичком вису 

је, такође, било медведа до 1900. године. (Митић Д., Станојевић М., 2008.)  

http://www.srbijasume.rs/putevi.html
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 Ловачко удружење Беле Паланке је основано 10. септембра 1898. године, ловачко 

удружење „Јастреб“ газдује ловиштем  „Сува планина“. Укупна површина ловишта износи 

517 km². Центар ловишта је у долини реке Нишаве. У садашњем ловишту од дивљачи су 

заступљене срна, зец, дивља свиња, јазавац, куна белица, јаребица, фазан, препелица, 

дивљи голуб, дивља патка, дивља гуска и друге (Митић Д., Станојевић М., 2008.). 

 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 

 Средње Понишавље је у предисторијском периоду било под великим шумама. У 

току дуге историје и нерационалног коришћења површине под шумама су смањене.

 Шумска биоценоза (углавном аутохтоне изданачке листопадне шуме, мешовите 

заједнице цера, граба, китњака, букве, шикара и шибљака, тополе и беле врбе) на шумском 

земљишту захвата највећи део његове површине. Овде је шумски покривач разређен, 

прилично девастиран и представљен дрвном масом лошијег квалитета, а јављају се и 

знатне пашњачке површине. Природни биљни покривач одржао се само местимично. 

Шуме које су у прошлости на овим подручјима биле главни биљни покривач, искрчене су 

у највећој мери где год је земљиште могло да се искористи за обраду. Најмање пошумљен 

део територије општине је у равничарском делу.      

 Шуме средњег Понишавља су данас способне да испоруче тржишту, без 

значајнијег ремећења у природи, само 10 739 просторних метара . Само подручје средњег 

Понишавља изискује 59 359 просторних метара. Око 46,6% топлотне енергије у односу на 

укупну енергетску потрошњу недостаје, или сведено само на количину потребне енергије 

за грејање тај недостатак износи 72,22%. То значи да су шуме средњег Понишавља 

максимално угрожене постојећим коришћењем као енергентом јер потрошња превазилази 

легализоване стварне сече и запреминске годишње прирасте. Већ самим увидом на терену 

добри познаваоци подручја уочавају знатну разлику у стању шумског фонда данас и пре 

десетак година. У складу са оваквим закључцима мере за заштиту шумског блага морају 

се повећати, постати ригорозне и уколико се не подведу под научну и стручну контролу 

последице ће бити несагледиве.        

 Како би шуме средњег Понишавља имале већи значај за развој општине Бела 

Паланка неопходно је повећање степена шумовитости, изградња нових шумских путева и 

мере за спречавање непланске сече шума. 
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