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1.УВОД 

 

 Јабланица је лева притока Јужне Мораве. Настаје од Бањске и Туларске реке 
које се састају код села Маћедонци, на надморској висини од 375 m. Њен слив се 
простире на површини од 894 km2. Дужина тока Јабланице износи 75.3 km, а ако се за 
њен изворишни крак узме Бањска река тада њена дужина износи 94.8 km. Улива се у 
Јужну Мораву 3 km низводно од Печењевца. 

 Јабланица је река необичног и ћудљивог водног режима. Она је незадржива 
бујица и река која током лета пресуши. С обзиром да током лета потпуно пресушује, 
представља највећу сушицу у Србији и једну од највећих у Европи. 

 Предмет овог рада јесте комплексно и детаљно анализирање свих физичко – 
географских карактеристика у сливу реке Јабланице. Такође, предмет рада су и 
водопривредни проблеми у овом сливу, као што су суша, бујице, ерозија тла, поплаве и 
водоснабдевање становништва. У свему овоме напред наведеном, највећи ослонац сам 
имао у статистичким, картографским подацима, као и у фотоприлозима. Изучавање је 
представљало комбинацију квалитативних метода (анализа, синтеза, дедукције из 
датих мишљења различитих аутора, писани документи) и квантитативних метода 
(интернет анализе и статистика). Коришћена је и стручна литература на основу које су 
најзначајнији појмови дефинисани. Циљ рада (с обзиром на актуелне проблеме у 
сливу, и на чињеницу да река Јабланица до сада није хидрографски целовито 
обрађивана) јесте комплексно истраживање овог подручја. Сходно томе, у овој студији 
постављен је као основни циљ проучавање и систематизација физичко – географских 
карактеристика слива, као и на приказ најважнијих водопривредних проблема у сливу 
и предлога за њихово решавање. 

 У првом делу рада представљен је географски положај слива, као и физичко – 
географске особености (геолошки састав, рељеф, клима, педолошки покривач, биљни и 
животињски свет). У другом делу рада детаљно су представљене све хидролошке 
особености слива, међу којима је посебан акценат стављен на савремено стање водног 
биланса и водног режима. У трећем делу рада упознајемо се са водопривредним 
проблемима у сливу реке Јабланице. 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ СЛИВА 

 

 Слив реке Јабланице представља део Јужног Поморавља у ширем смислу, 
односно сливове Јабланице и њених притока. На југу је ограничен планином Гољак 
(1181 m), која истовремено одваја јабланички крај од косовског Поморавља, на 
југоистоку Кукавицом (1441 m) и Пољаницом, на северозападу Радан планином (1409 
m), а на западу врховима Мајдана. Слив реке Јабланице обухвата површину од 894 
km2,  лежи између 42о59’45’’ и 42о40’00’’ СГШ и 21о22’51’’ и 21о41’17’’ ИГД. 

 У морфолошком погледу, Јабланички крај дели се на горњу и доњу Јабланицу. 
Горња Јабланица захвата горњи и средњи део слива реке Јабланице, од извора њених 
притока, Туларске реке испод Лисице (1185 m), Бањске реке, испод Китке (1154 m), 
Шуманске реке, испод Веље главе (1181 m), до Лебана. Доња Јабланица, од Лебанског 
крша до ћеновачког моста је равница позната по називу Бошњачко поље, са 
шумовитим побрђем Кремена и његових огранака са леве стране и Шуманском и 
Славујевачком косом са десне стране реке Јабланице. (Јовић, 1997). 

 Велики значај за географски положај има магистрални пут који се протеже 
долином реке Јабланице (Лесковац-Лебане-Приштина). Он спаја Косово и Метохију са 
Јужним Поморављем. Од Лесковца наставља у правцу Пирота и Бугарске, а од 
Приштине и Косовске Митровице везује се на континентални део јадранске 
магистрале, те на тај начин спаја југоисточне делове наше земље са Јадраном. (Јовић, 
1997).  

 За оцену географског положаја од велике важности је близина саобраћајног 
правца који спаја северне делове наше земље и Европе са јужним и излази на Егејско 
море (Београд-Ниш-Лесковац-Скопље-Солун). Исто тако од значаја за саобраћајни 
положај овог краја је и мала удаљеност од Ниша (65 km), балканског, чак европски 
значајног, саобраћајног чвора. 
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Сл. 1 – Географски положај реке Јабланице (Извор: http://toplickevesti.com) 

 

3. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОСОБЕНОСТИ СЛИВА 

3.1. ГЕОЛОШКИ САСТАВ 

 Геолошки састав слива Јабланице изграђују, углавном, прекамбријски 
кристаласти шкриљци српско-македонске масе, док су у знатно мањој мери 
заступљени слатководни неогени седименти и творевине тзв. Лецког андезитског 
комплекса. 

 Најзаступљенији су ситнозрни дволискунски гнајсеви (са честим партијама 
амфиболита и местимичним појавама туфова и миоцених гранита) и лептинолити, а 
знатно ређи крупнозрни окцасти, тракасти и други гнајсеви. Кристаласти шкриљци су 
представљени  још и различитим врстама микашиста, кварцитима, мермерима и, у 
мањој мери, другим врстама стена. По мишљењу М. Димитријевића (1958), лискунске 
стене овог комплекса постале су од седимената различитог састава, метаморфисане су  
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на више начина, при чему је највећи утицај имао регионални метаморфизам. 
(Димитријевић и др., 1958). 

 Неогени седименти присутни су у североисточном и југозападном делу 
општине Лебане. То су релативно млади седименти олигоценске, миоценске и 
плиоценске старости, као и квартарне наслаге које плаве веће басене. 

 Олигоцени седименти су представљени конгломератима, пешчарима, 
лапорцима, глинцима и другим стенама. Уз седименте горњег олигоцена заступљени су 
и вулкански продукти: вулканске бомбе, туфови, туфити и слично. 

 Миоцени и плиоцени седименти покривају ободне делове Лесковачког басена, а 
састоје се од шљунковито-песковито-глиновите серије и слабо везаних пешчара. 
Квартарне наслаге покривају део Лесковачке котлине и долину реке Јабланице. 
Представљене су шљунковима, песковима и глинама. 

 Стене Лецког андезитског комплекса јављају се у крајњем северозападном делу 
општинског простора Лебане. Терцијарна вулканска активност условила је избацивање 
огромне количине пирокластита и стварање андезитских сливова. Тим материјалом су 
прекривени кристаласти шкриљци западно од села Слишана. Близина вулканског 
центра (Радан, Соколовица, Мркоњ) условила је да поједини уклопци (бомбе) достижу 
и до 1 m у пречнику. Околно везиво је туфозно. Ове стене су само део андезитског 
масива, површине 750 km2, који се даље протеже у сливу Гајтанске и изворишту Пусте 
реке, све до слива Косанице. За овај андезитски масив везано је и рударство у руднику 
Леце, у непосредној близини Медвеђе (Пешут, 1960). 

 

 

3.2. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И ИЗВОРИ 

 

 На основу теренских истраживања и мерења, које је 1976. и 1977. године обавио 
Р. Илић, утврђено је да се у сливу реке Јабланице налазе укупно 172 значајнија извора. 
Од њих 119 избија на десној страни слива Јабланице и у сливу Бањске реке, што је 
последица веће количине падавина и северозападне експозиције те стране. Уз то овај 
истраживач сматра да и испаравање утиче на број и честину извора. Од укупне 
годишње висине падавина у сливу Јабланице, 72% испари под утицајем температуре 
ваздуха. Али она опада са порастом надморске висине, па се услед тога и повећаних 
количина падавина јавља већи број извора, нарочито изнад 600 m. (Васовић, 1998). 
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Табела бр. 1 – Извори по висинским зонама 

Висинске 
зоне у m 

Број извора 

300-400 1 
400-500 8 
500-600 20 
600-700 32 
700-800 41 
800-900 38 

900-1.000 24 
1.000-1.100 8 

Укупно 172 
                     Извор (Илић, 1977) 

 

 Дакле, 64,5% свих извора избија између 600 и 900 m надморске висине. Знатан 
је и број оних који избијају у висинском појасу од 900-1.000 m. Ова чињеница је веома 
важна и са ширег антропогеографског становишта: већина насеља и главне 
продуктивне површине налазе се управо у овим висинским појасима, који су због 
заравњености природно проходнији и погоднији за обраду земље. 

 

 У зависности од геолошког састава, рељефа и врсте порозности стена образују 
се различити типови издани. На овом простору преовлађују метаморфне стене и 
еруптиви а у њима је прилично изражена пукотинска порозност. Стога се тамо образује 
разбијена пукотинска издан. Код ове издани вода је разбијена по сплетовима прслина и 
пукотина, које су разних праваца, димензија и дубина. Како су површински делови 
пукотина шири и повезанији, то је у њима интензивније кретање подземне воде. Дубље 
пукотине овде су ређе, што се види по томе да највећи број извора на овој територији 
избија на странама брда и у вишим деловима долинских страна. (Васовић, 1998). 

 

 Другачије је стање у подгорини Радана, где су наталожене знатне количине 
дробинског материјала насталог распадањем андезита. То је, у ствари, делувијум који 
апсорбује велику количину атмосферског талога, па се током зиме у њему образује 
издан која храни снажне изворе с издашности преко 6 l/s. Али током летњих и јесењих 
месеци највише под утицајем суше, издашност ове издани се знатно смањи па извори 
дају највише до 0,5 l/s. (Васовић, 1998. 
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 У уским алувијалним равнима поред Јабланице и њених већих притока образује 
се обична или фреатска издан, која је издашнија тамо где се долина шири. То је 
најизраженије око Медвеђе и узводно од Шилова. У алувијалној равни Јабланице, око 
Медвеђе, та издан лежи на дубини од 1.20 m и осцилира онако како осцилира водостај 
ове реке. Даље од речног тока, према долинским странама, дубина издани се повећава 
у зависности од уздизања терена. Ту је издан развијена у делувијалном, иситњеном 
материјалу, донетом са долинских страна. Дубина јој износи око 4 m и у зависности је 
од атмосферских талога. (Јовић, 2005). 

 

 Фреатска издан у самој долини Јабланице је значајна за водоснабдевање и 
заливање башти. Истражним бушењима и пробним црпљењем је установљено да 
изданска вода из алувијалне равни Јабланице око Медвеђе може да задовољи потребе 
водоснабдевања Медвеђе а вода није подложна загађивању. Али низводно од Црног 
врха, где се испуштају отпадне воде флотације, настају загађења, велика и опасна по 
становништво, нарочито у Шилову где се већина становништва снабдева водом из 
бунара ископаних у алувијалној равни Јабланице. 

 У еруптивним стенама су запажени и тзв. секундарни извори (нарочито на 
Радану и испод Мркоњског виса). Тамо постоје и примарни извори, али су они 
маскирани дробинским материјалом. Место где из тог материјала избија вода 
представља секундарни извор. Неки од њих спадају у јаче изворе, као у подножју 
Мркоњског виса, на 750 m надморске висине. Један је каптиран за потребе школе, у 
чијем дворишту је саграђена веома лепа спомен-чесма борцима палим у НОБ-у и 
Првом светском рату. 

 На контакту туфова у повлати, премрежених прслинама и пукотинама, и 
кристаластих шкриљаца у подини, избијају контактни извори. Њих је највише западно 
од Леца. Јављају се у виду разбијеног изворишта на контакту андезита, туфова и 
шкриљаца. Њихова веома променљива издашност у тесној је вези са атмосферским 
талозима. Температура изворске воде током летњих месеци износи 11-14оС а у 
зимском раздобљу 6-9оС. Оволики распони у температури воде последица су плиће 
издани. У еруптивним теренима, избијају извори са веома ниском температуром воде 
током читаве године, па их стога мештани називају “ледени извори“. Један такав 
ледени извор избија у “Осеченој стени“ испод Брајшора, с температуром око 4оС и 
извор у подножју Зуба такође са температуром од 4оС. Воду ових планинских извора 
становници су гравитационим путем довели до својих кућа а понегде њоме напунили 
мање резервоаре за потребе у летњем раздобљу, када неки бунари пресуше. (Васовић, 
1998). 
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3.2.1. Термоминерални извори 

 

 Удаљена 52 km југозападно од Лесковца, и 30 km од Лебана, Сијаринска Бања 
лежи у дну Бањске котлинице под висом Кале (752 m) – крајњим северним огранком 
планине Гољак. 

 Основу терена чине кристаласти шкриљци – микашисти, гнајсеви, филити и 
амфиболитски шкриљци Српско – македонске масе. Шкриљци су испробијани бројним 
еруптивним масама дацито – андезита, терцијарне старости. 

 

 Данас у Сијаринској Бањи постоји 18 минералних лековитих извора, а разбијено 
извориште чине 26 минералних извора. Највећи број термалних извора се појављује на 
левој обали Бањске реке на СИ контакту еруптивне жице и кристаластих шкриљаца. 
Воде данашњих термоминералних извора Сијаринске Бање представљају највећим 
делом последње минијатурне знаке некадашње јаке вулканске активности. 

 

 У великим дубинама ослобађањем пара и гасова образује се јувенилна вода која 
под притиском избија на површину. Уз пут се меша са обичном подземном водом, која 
се великим пукотинама у раседној зони спушта до знатних дубина, образујући на тај 
начин воде термалних извора Сијаринске Бање. 

 

 Извори Доње Бање су: Главни извор, Извор за инхалирање, Мали гејзер, Гејзер, 
Римски извор, Боровац, Спас, Рај и извор нове бушотине у подруму хотела (Хисар). 
Извори у Горњој Бањи су: Јабланица, Здравље, Сузица, Снежник, 3 извора у Блатишту, 
извор нове бушотине код Блатишта, Кисељак и Нови гејзер. (Јовић, 2005). 

 

 Треба напоменути да су неки стари извори пресушили, као Римски базен, 
Ранији извор, Близанци и Напредак. Њихово пресушивање је у вези са бушотинама, 
које су преузеле њихову воду или су пак затрпани речним наносом. 
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 Вода јачих термоминералних извора као што је вода Главног извора и Извора за 
инхалирање избија непрестано клобучући уз велико ослобађање паре и гасова. 
Температура воде Главног извора износи 69оС, а Извора за инхалирање 68оС. 
Издашност првог је 0.9 l/s а другог извора око 1 l/s. (Јовић, 2005). 

 

 

 

Сл. 2 - Извор у Сијаринској Бањи (Извор: https://www.juznevesti.com) 

 

Укупна издашност термоминералних извора Сијаринске Бање се креће око 8 
л/с. Температуре воде су различите. Најнижу температуру има Кисељак (20оС) а 
највишу Нови гејзер (76оС). Са тако високим температурама својих извора Сијаринска 
Бања је на трећем месту у Србији (после Врањске Бање са температуром од 92оС и 
Јошаничке Бање температуре 78оС). (Јовић, 2005). 

Минерални извори у Тулару везани су за расед на десној обали Туларске реке. 
Овде је формирана већа палеовулканска калдера, тако да се минерални извори 
појављују у источном ободу те вулканско-тектонске структуре. Вода избија под 
притиском гасова који долазе из унутрашњости. 
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Постоје “Кисели извор“ и “Слана вода“, чији су извори међусобно удаљени 
стотину метара. Изворишта су разбијена. Кисела вода са пет извора је каптирана у 
чесму. Каптажа је лоше изведена, па у резервоар доспева и обична вода, која 
деминералише лековиту и снижава јој температуру. Из бушотине вода отиче у реку 
коритом од жуте сиге које је сама вода наталожила.. Кисела вода има температуру 
15.3оС, Слана вода 14.8оС, а највишу има вода из бушотине – 22оС. Издашност свих 
туларских минералних извора износи око 0.2 l/s. (Јовић, 2005). 

 

 

Сл. 3 - Извор у Туларској бањи (Извор: http://jugmedia.rs) 

 

3.3. РЕЉЕФ 

 У рељефу Јабланице могу се издвојити два различита дела. Један је део 
простране Лесковачке котлине на истоку и североистоку, а други је брдско-планински 
на западу, југозападу и југу. Они се међусобно разликују у геолошком, морфолошком, 
климатском, хидролошком и биогеографском погледу, а граница међу њима је доста 
изразита. Општински центар, Лебане, управо је формиран на самом контакту ових 
различитих морфолошких целина. 

 По С.М. Милојевићу, читав овај простор који припада Средишњој зони старих 
громадних планина, био је у олигомиоцену саставни део ерозионе Грделичке површи.  
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У време набирања веначних планина, Родопска маса као резистентна, била је 
испресецана раседима. Разломљена је Грделичка површ и дошло је до тектонских 
спуштања дуж раседа појединих њених делова. Тако су, на овом простору, настале 
Лесковачка и Пољаничка котлина. Лесковачка котлина је најдубље спуштена, због чега 
јој је вероватно обод вулканизован. У плиоцену Лесковачка и Пољаничка котлина биле 
су преобраћене у језеро, које је са Нишко-алексиначким представљало јединствену 
водену површину. Она је била само крајњи огранак великог Панонског језера. Реке, 
које су се уливале у Лесковачко језеро и њихове притоке, моделирале су језерски слив, 
денудованим материјалом затрпале централну језерску раван, где је наталожен моћан 
слој језерских седимената. По повлачењу језера, реке су у самој централној језерској 
равни усецале широке речне долине и створиле велико речно проширење – Лесковачко 
поље. Рељеф Лесковачке котлине је дакле резултат испреплетаног дејства тектонског, 
лакустријског и флувијалног рада. (Јовић, 2005). 

 Лесковачка котлина спада међу највеће котлине у Србији. Пружа се 
меридијански 50 km. Широка је око 45 km, на надморској висини 210-240 m. У 
морфологији саме котлине доминирају простране алувијалне равни Јужне Мораве, 
Ветернице и Јабланице. Најзначајнија узвишења у котлини су брда: Хисар (341 m) и 
Рударска Чука (380 m), која представљају остатке језерских тераса. Котлина је највећа 
морфотектонска потолина у Србији, настала релативним спуштањем крутих блокова 
терцијара дуж великих разлома и пуњењем насталог рова класичним седиментима 
терцијара. У широј околини котлине су комплекси метаморфних стена, затим кредни 
елементи и творевине терцијарне и квартарне старости. Ужи ободни делови котлине 
изграђени су од неогених седимената на висини од 400 m, док се на висини до 1200 m 
налазе кристаласти шкриљци. Највећу распрострањеност имају алувијално – 
пролувијални седименти – пешчани спрудови и песковите глине, као и речни нанос 
променљивог састава – песак, шљунак, кварцни англомерати, глиновити песак и 
песковите глине. Ови алувијални елементи изграђују широку долину Јужне Мораве, 
Јабланице, Ветернице и њених притока. Котлину заокружују планине Радан и Пасјача 
на западу, Кукавица и Чемерник на југу и Бабичка гора и Сува планина на истоку. 
(Група аутора, 2013).  
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Сл. 4 – Лесковачка котлина (Извор: https://mojgradleskovac.wordpress.com) 

 

 Западни, југозападни и јужни део слива реке Јабланице лежи у планинском 
пределу. Планине у њему припадају Средишњој зони старих громадних планина. На 
северозападу од Лебана протеже се планина Радан. Доминира сливовима река 
Косанице, Јабланице и Пусте реке. Њен највиши врх је Сопот са 1409 m надморске 
висине. То је хорст планина састављена од кристаластих шкриљаца. У северозападном 
делу, у сливу Гајтанске и Пусте реке, кристаласте шкриљце прекривају наслаге 
терцијарних еруптива, андезити и туфови. Они су саставни део андезитског масива, 
површине 750 km2, који се протеже на слив Косанице. (Јовић, 2005). 

 

 

Сл. 5 – Радан планина (Извор: https://www.juznevesti.com) 
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Окружена је венцем планина који чине Пасјача, Видојевица, Ргајска планина и 
Соколовица, које је штите од хладних и влажних струја са северне и западне стране.На 
истоку и југу се отвара у Пусторечку котлину и са те стране је изложена јаком 
сунчевом загревању, што за последицу има топлију и блажу климу, захваљујући којој 
је на планини очувано неколико ендемских и реликтних биљних врста, међу којима су 
значајни остаци прашуме из доба терцијара. (Васовић, 1998).  

Огранци планине Радана спуштају се ка рекама Косаници и Топлици, на северу, 
према Јабланици, на југу и југоистоку до долине Пусте реке. Захваљујући 
степеничастом простирању површи до врхова се стиже доста лако. Проходан је за 
пешаке из свих праваца и погодан за планинарење. 

 Мајдан планина (1052 m), налази се на развођу сливова Јабланице и Косанице. 
Пружа се у правцу југ-север, од Секираче (950 m) до јужних огранака планине Радан 
(Горњи Гајтан, Језерина – 889 m). Источно од Мајдан планине, изнад рудника Леце, је 
Расовача (814 m) – најмања планина у Јабланици. Прилази овим планинама су доста 
слаби, са лошим планинским путевима. 

 

 

Сл. 6 – Мајдан планина (Извор: http://www.geografi.nu) 

 

 Гољак планина (1181 m) заузима југозападне, јужне и југоисточне пределе 
Јабланице. Врхови Гољака чине границу јабланичког слива према Косовском 
Поморављу. На падинама ове планине, спајањем Туларске и Големобањске реке, 
настаје река Јабланица. 
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 Планина Кукавица, смештена је између Врањске котлине на југу, Лесковачке 
на северу, односно Грделичке клисуре на истоку и Ветернице, са највишим врхом  
Влајном (1441 m). Спада у родопске планине. Венац свих врхова са долином Големе 
реке дели планину на два дела-северни, на коме нема насеља, и јужни, у чијим се 
деловима јављају села. Данас се на врху Влајна налази метеоролошка станица и војни 
објекти. (Група аутора, 2013). 

 

 

 

Сл. 7 – Кукавица (Извор: http://pazarce.info/kamp-planina-kukavica-leskovac/) 

 

 

 У западном делу Јабланице, дошло је у терцијару до вулканске активности, која 
је у вези с тектонским дислокацијама које пресецају ову територију. Остатак 
терцијарне вулканске активности је Мркоњски вис (1017 m). Оштра купа Мркоњског 
виса налази се у изворишту Јабланице, код села Тулара. Изграђена је од трахитских 
стена. У ствари тај стари дајк је испран ерозијом и денудацијом те изгледа млађе од 
засечене површи у кристаластим шкриљцима. Последица вулканизма у сливу 
Јабланице је и појава термоминералних вода на раседним пукотинама у Сијаринској 
Бањи и Тулару. (Васовић, 1998). 
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Сл. 8 – Мркоњски вис (Извор: http://www.tomedvedja.org.rs) 

 

 

 Морфолошке одлике долина Јабланице, Туларске, Бањске, Газдарске и 
Шуманске реке чине природу јабланичког слива пуном лепота и привлачности. Долине 
Јабланице, Туларске, Газдарске и Шуманске реке су клисурасте и композитне. 
Долинске стране, састављене од кристаластих шкриљаца су им дисециране попречним 
долинама притока. 

 

 

 Клисуре су, међутим, бројније и прилично дубоке западно од Бањске реке и 
лево од Јабланице. И сама долина Бањске реке представља дубоку клисуру, с 
местимично ерозивним проширењима. Она је врло уска и са стрмим странама низводно 
од Сијаринске Бање и узводно од Власа.  
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Сл. 9 – Бањска река (Извор: https://www.panoramio.com) 

 

Једну од најдужих и најдубљих клисура издубила је Гајтанска река, пробијајући 
се дуж југозападних падина Радана. Долина ове реке у целини је клисура, али је на 
сектору од Понте до Горњих Газдара, у дужини око 4 km готово непроходна за пешаке. 
Између Соколовог камена и Расоваче лева страна клисуре висока је 330 а десна 269 m. 
Тако је клисура на овом сектору дубока око 300 m. (Васовић, 1998). 

 

 

Сл. 10 – Гајтанска река (Извор:https://placeandsee.com) 
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3.4. КЛИМА 

 

 С обзиром на геопланетарни положај, облике и висински распоред рељефа, у 
нижим пределима јабланичког слива преовладава умереноконтинентална клима, са 
топлим и сувим летима и умерено хладним зимама. Са друге стране, у планинском 
пределу, на западу, југозападу и југу територије, клима добија нешто оштрије одлике, 
односно субпланинске карактеристике. 

 Климатске прилике смо обрадили на основу података са две климатске станице. 
То су Лесковац и Кукавица, на њима се врше осматрања свих атмосферских појава. 

 

Табела бр. 2 - Метеоролошке станице на простору јабланичког слива 

Мет. 
Станица 

Апс. 
висина (м) 

Географ. координате 
φ  λ 

Период 
осматрања 
падавина 

Период 
осматрања 

осталих 
појава 

Лесковац 228 43о00’ 21o57’ 1991-2016 1991-2016 

Кукавица 1250 42o45’ 21o59’ 1991-2016 1991-2016 

Извор : Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

3.4.1. Температура ваздуха 

 

 Температура ваздуха је један од основних климатских елемената јер омогућује 
одређени увид у топлотно стање атмосфере, која се у приземном слоју загрева од 
земљине површине. 

 Температурне услове анализираћемо на основу осматрања температуре ваздуха 
у метеоролошким станицама Лесковац и Кукавица. 
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Табела бр. 3 -  Средње месечне температуре ваздуха (0С) 

Лесковац (1991-2016) 

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. 

0,3 2,1 6,6 11,5 16,4 18,9 22,2 21,9 16,6 11,4 6,3 1,4 11,3 

Кукавица (1991-2016) 

-3,0 -2,8 0,1 4,7 9,7 13,5 15,5 15,9 11,3 7,1 2,7 -2,0 6,0 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

 Из табеле бр. 3 се запажа да постоји знатна разлика средње годишње 
температуре ваздуха између најнижег (Лесковац, 228 м) и највишег дела територије 
(Кукавица, 1250 м). Разлика од 5,3оС указује на смањење средњих годишњих 
температура идући од нижих ка вишим деловима простора. Такође постоје велике 
разлике између средњих месечних температура ваздуха. У најнижим деловима, 
највише средње месечне температуре су у јулу и августу (22,2 и 21,9 oС ). Јаннуар је 
најхладнији месец у години у коме се средње месечне температуре спуштају до 0,3 оС . 
У највишем делу територије негативне средње месечне температуре одржавају се 
током читаве зиме, у децембру, јануару и фебруару. Јануар је и овде најхладнији месец 
у години (-3оС ). Највише средње месечне температуре су у августу (15,9оС ). 

 

 

 Годишња амплитуда средње месечних температура у Лесковцу износи 21.9оС а 
на Кукавици 18.9оС, што клими равничарског дела јабланичког слива даје 
континентално обележје. Температурни прелаз од зиме ка лету је нешто спорији, него 
што је од лета ка зими, јер је повећање од марта до маја 10оС, а смањење од септембра 
до новембра 10.3оС. Температурни прелаз од зиме ка лету и обрнуто на Кукавици је 
равномернији. Повећање температуре од марта до маја овде износи 9.6оС, а смањење 
од септембра до новембра 8.6оС. Ово указује на мања температурна колебања у 
планинском шумовитом пределу. То се још боље уочава ако упоредимо екстремне 
температурне вредности током године. 
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Табела бр. 4 -  Средње максималне и минималне месечне температуре ваздуха (0C) 

Лесковац (1991-2016) 

 Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 

Мин. -3.3 -2.2 1.2 5.2 9.8 13.3 14.7 14.3 10.4 6.1 1.8 -1.4 

Мах. 4,8 7,7 13,0 18,4 23,2 27,4 29,5 30,2 24,7 18,8 12,4 5,4 

Амп 1.5 5.5 11.8 13.2 13.4 14.1 14.8 15.9 14.3 12.7 10.6 4 

Кукавица (1991-2016) 

Мин -5.4 -5.5 -2.8 1.5 6.3 10.0 15.6 11.9 8.3 4.1 0.1 -3.9 

Мах 0.3 0.6 3.9 8.5 14 17.6 19.9 19.5 15.5 11.1 6.3 1.3 

Амп 5.7 6.1 6.7 7 7.7 7.6 4.3 3.9 7.2 7 6.2 5.2 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

 

Средње максималне температуре јављају се у јулу и августу. У Лесковачкој 
котлини њихова вредност се креће најчешће од 29.5оС-30.2оС. Тако високе температуре 
показују колико могу бити топла лета, због чега настаје велико испаравање и због чега 
већи токови, као што су Јабланица, Ветерница и Пуста река пресушују. Минималне 
температуре најчешће се јављају у јануару и фебруару а њихова просечна вредност се 
креће око -5.5оС у брдско-планинским пределима до -3.3оС у равници. 
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Табела бр. 5 - Апсолутне минималне и максималне месечне температуре (0С) 

Лесковац (1991-2016) 

 Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 

Мин -23.7 -24 -15 -6.1 -0.4 4.8 5.4 5.5 0.6 -6 -12 -20.8 

Дан 07.01. 11.02. 12.03. 09.04. 06.05. 10.06. 15.07. 31.08. 11.09. 28.10. 24.11. 13.12. 

Год 1993. 2005. 1998. 1997. 2011. 2005. 1993. 1993. 2004. 1991. 2008. 2012. 

Мах 20 24.8 26.7 32.5 34 38.6 43.7 41.3 37.4 35 28.6 21.4 

Дат 21.01. 16.02. 24.03. 30.04. 03.05. 26.06. 24.07. 11.08. 18.09. 01.10. 01.11. 31.12. 

Год 2007. 2016. 1991. 2013. 2003. 2007. 2007. 1994. 2015. 2012. 2008. 2009. 

Амп 43.7 48.8 41 38.6 34.4 33.8 38.3 35.8 36.8 41 40.6 42.2 

Кукавица (1991-2016) 

Мин -22.2 -21.6 -18.5 -10.6 -3.2 -0.6 3.0 2.4 -0.3 -8.4 -12.0 -19.8 

Дан 24.01. 13.02. 01.03. 01.04. 01.05. 07.06. 09.07. 31.08. 18.09. 30.10. 19.11. 18.12. 

Год 2006. 2004. 2005. 1995. 1995. 1994. 1998. 2006. 2008. 1991. 1995. 2001. 

Мах 14.0 16.8 18.2 24.0 26.1 29.5 33.0 31.3 29.0 26.2 22.2 16.1 

Дан 31.1. 05.02. 08.03. 26.04. 28.05. 04.06. 12.07. 12.08. 29.09. 30.10. 13.11. 31.12. 

Год 1994. 2016. 2001. 2016. 2015. 2001. 2007. 2012. 2015. 2012. 2004. 2015. 

Амп 36.2 38.4 36.7 34.6 29.3 30.1 36.0 33.7 29.3 34.6 34.2 35.9 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 Табела бр. 5 показује да су већа температурна колебања на климатској станици 
Лесковац у свим месецима изузев маја, јуна, августа и септембра. Апсолутна 
максимална температура ваздуха на станици Лесковац забележена је 24. јула 2007. 
године, и износила је 43.7оС. Апсолутна минимална температура била је 8. фебруара 
2006. године и износила је -24оС. Према томе апсолутна амплитуда је 67.7оС. На 
станици Кукавица апсолутни максимум забележен је 24. јула2007. године (33оС), а 
апсолутни минимум 24. јануара 2006. године и износио је – 22.2оС. Апсолутна 
амплитуда овде износи 55.2оС.  
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3.4.2. Влажност ваздуха 

 

 Релативна влажност ваздуха је процентуално изражена мера степена 
засићености ваздуха воденом паром у односу на максимално могуће засићење при 
одређеној температури ваздуха. (Јовић, 1997). 

 Осматрања релативне влажности ваздуха врше се на метеоролошким станицама 
Лесковац, Сијаринска Бања и Кукавица. На свим станицама, сем метеоролошке 
станице Лесковац, осматрања су нередовна. За потребе рада користимо податке ове 
станице за период 1991-2016. године. 

 

 

Табела бр. 6 - Релативна влажност ваздуха у % 

Лесковац (1991-2016) 

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. 

81.4 76.0 68.9 67.5 68.7 65.9 62.8 63.7 71.1 76.8 79.1 82.6 72.0 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 Током године средње месечне вредности релативне влажности ваздуха крећу се 
у интервалу од 63 до 82%. Највећа релативна влажност ваздуха је у јануару (81.4 %), 
што је последица ниских температура ваздуха. Најмања је у јулу (62.8%) што је 
последица високих летњих температура, док је осетно повећање релативне влажности 
ваздуха у мају и јуну последица већих количина падавина у тим месецима. 
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3.4.3 Падавине 

 Падавине представљају један од најважнијих климатских елемената. Мере се у 
милиметрима (mm) висине воде која је од њих настала, без обзира на природу падавина 
(киша, снег и др.). Један милиметар висине падавина представља количину воде од 
једног литра која падне на квадратни метар хоризонталне површине. (Дуцић и др., 
2005). 

 

 Количина падавина у сливу Јабланице није равномерно распоређена. За 
приказивање плувиометријског режима Јабланице послужиће подаци са кишомерних 
станица Лесковац и Кукавица. 

 Најмања количина падавина је заступљена у равничарском делу, 600 mm 
годишње. На ободу Лесковачке котлине висина падавина је већа (655 mm), у самом 
Лебану годишња висина падавина износи 702 mm. Брдско-планински предели добијају 
знатну количину падавина, изнад 700 mm годишње. Највећу количину падавина 
примају крајњи југозападни и јужни планински предели на којима се излучи и изнад 
1000 mm годишње (Кукавица, 1441 m). (Јовић, 1997). 

 

 

Табела бр. 7 -  Средње месечне и годишње количине падавина (mm) 

Лесковац (1991-2016) 

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. 

46 45 50 64 67 58 50 44 56 63 57 55 655 

Кукавица (1991-2016) 

66 68 79 102 127 101 80 62 89 86 82 72 1014 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 На свим падавинским станицама јављају се по два максимума и минимума 
падавина. Главни максимум падавина је у мају и јуну (два најкишовитија месеца). На 
Кукавици главни минимум падавина је у августу (62 mm) и јануару (66 mm), ређе у 
децембру. Међутим, у Лесковцу најмање падавина се излучи у фебруару (45 мм) или 
јануару (46 mm). Слив Јабланице као саставни део слива Јужне Мораве, има прелазни 
тип плувиометријског режима и то између измењеног медитеранског и измењеног 
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континенталног типа, али са јаче наглашеном континенталном компонентом. (Васовић, 
1998). 

Снежне прилике у јабланичком сливу, у периоду од 1991-2016. године обрадили 
смо на основу података за станице Лесковац и Кукавица. 

Први дани са снегом се најпре јављају у планинском делу, најчешће у новембру 
а ређе у октобру. На ободу Лесковачке котлине и у равници први дани са снегом 
почињу у новембру а ређе у децембру. Последњи дани са снегом у Лесковцу су у марту 
а ређе у фебруару и априлу, док се на Кукавици јављају најчешће у априлу а ретко у 
мају. 

 

Табела бр. 8 -  Средњи број дана са снежним покривачем дебљим од 1 cm 

Место: Ј Ф М А О Н Д Год, 

Лесковац 11.7 9.1 6.9 1.1 0.6 5.8 6.4 41.6 

Кукавица 21.7 17.0 14.2 1.3 0.9 8.5 16.1 79.7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 У вишим деловима територије снег се дуже задржава и има већу дебљину. 
Снежни покривач се у Лесковцу задржава 17 до 80 дана, а на Кукавици од 20 до 106 
дана. (Павићевић и др., 1986). Месеци у којима се најдуже задржава снежни покривач 
су јануар и фебруар, затим децембар и март. Ниске температуре у планинским 
пределима условљавају задржавање снега у априлу, октобру а понекад и у мају. 

 Висина снежног покривача је различита у појединим деловима територије. Са 
повећањем висине рељефа висина снежног покривача се повећава. На њу утичу 
распоред присојних и осојних страна, температура ваздуха и други климатски фактори. 

 

3.4.4. Облачност и инсолација 

 Облачност или покривеност неба облацима, један је од важних климатских 
елемената, који се изражава у десетинама или процентима покривености неба. 

 Максимална средња месечна облачност је у децембру и износи 7.2 десетина 
неба или 72%, затим у јануару, фебруару и марту. Најмања облачност запажа се током 
јула, августа и септембра. 
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Табела бр. 9 -  Месечне суме трајања сијања сунца (h) 

Лесковац (1991-2016) 
Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. 

57.1 68.2 109.1 173.0 184.2 202.1 306.0 307.2 225.9 168.1 77.3 58.8 1937 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 Укупно годишње трајање сунчевог сјаја у Лесковац износи 1937 h. У току 
године највећи број сати са сијањем сунца је у јулу и августу (преко 300 h), а најмањи у 
јануару и децембру (59 h), када је и највећи број облачних дана. 

 

 

3.4.5. Ветрови 

 

 На основу података метеоролошке станице Лесковац, које се односе на период 
1991-2016. године, урадили смо ружу ветрова и табеле о учесталости и брзини ветрова 
на територији јабланичког слива. 

 

Табела бр. 10 -  Правац и честина ветрова 

ESE SE SSE S C N NNE NE ENE E SSW SW WSW W WNW NW NNW 

21 45 41 57 436 66 14 12 16 25 42 41 17 25 24 51 67 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 Најчешће дувају ветрови из северног правца, као и из правца север-северозапад, 
посебно у зимској половини године. Ова појава у складу је са отвореношћу Лесковачке 
котлине према северу. Такође доста чест је и топли, јужни ветар који дува с пролећа и 
делује повољно на развој вегетације. Честа је појава тишина – дана без ветрова. У току 
године 43.6% или око 160 дана је без ветра. 
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Сл. 11 -  Ружа ветрова за период 1991-2016. год (Извор: Костић Д.) 

 

 

 

Табела бр. 11 – Правац и брзина ветрова у m/s 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

2.6 1.3 1.0 1.0 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.5 1.6 1.6 2.3 3.5 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 Из података о средњим брзинама ветра види се да су највеће средње брзине из 
север-северозападног правца 3.5 m/s, а најмање из североисточног правца 1 m/s. 
Највећа средња брзина ветра се јавља у марту – 1.2 m/s. Средња брзина ветра у 
пролеће, као и зими, износи 0.9 m/s. Просечна годишња честина дана са јаким 
ветровима износи 10.2 односно, 3% од броја дана у години. 
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3.5. ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

 

 Земљишни покривач зависи од матичног супстрата тј. геолошке подлоге неког 
простора. С обзиром да је геолошки састав разноврстан (кристаласти шкриљци, 
неогени седименти, квартарне наслаге, вулкански продукти) то је заступљен и већи 
број типова земљишта. 

 

 Алувијуми. Распрострањени су дуж реке Јабланице и у једном уском појасу, 
који захвата делове атара следећих села: Пертате, Бошњаце, Врановце, Мало и Велико 
Војловце, Лугаре, Ждеглово, Шилово и делове Лебана. Земљишта овог типа настала су 
таложењем материјала који реке у време поводња наносе и остављају за собом. 
Алувијуми су хетерогеног, врло различитог састава, што зависи од земљишта које се 
спира. Садрже 24.7 % глине, 3.9% хумуса, што значи да спадају у групу хумусних 
земљишта. (Васовић, 1954). 

 

 

 Дилувијуми. Ова земљишта настају спирањем материјала са виших планинских 
терена, под утицајем падавина и таложењем на самим нагибима у подножју брда и 
планина. На овој територији срећу се три типа дилувијума (прави, огајњачени и 
оподзољени). Ова земљишта имају смеђу боју, махом су са грубим механичким 
саставом и каменита, слабо обезбеђена хумусом и веома слабо кисела. 

 

 Гајњаче. Ова земљишта су настала под утицајем шума, нарочито храста, граба, 
јасена и других лишћара. На простору општине Лебане су заступљена у више реона и 
захватају већи део земљишних површина. Гајњаче се јављају у три варијетета: 

- скелетоидна гајњача је заступљена од села Нове Тополе преко Голог Рида све до 
Лебана и једног мањег дела села Криваче, Шилова и Радиновца; 

- чиста гајњача се јавља у атарима следећих села: Бачевине, Мијајлице, 
Лалиновца и на делу Свињарице и Слишана 

- гајњача у оподзољавању је распрострањена на мањим површинама и то у Новој 
Тополи, Врбовцу и Клајићу. 
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Подзоли. Заступљени су на брдско-планинским теренима. Матичну стену, на 
којој су образовани подзоли, највећим делом чини микашист. Земљиште је лако, 
песковито, проценат глине је различит и креће се од 15 до 64%. Проценат хумуса је 
мали и креће се од 1.58 до 2.61% а са дубином нагло опада. Подзоли су погодни за 
гајење кромпира и планинских жита (раж, овас, јечам). (Павићевић и др., 1986). 

 

3.6. БИЉНИ СВЕТ 

Биљни свет је веома разноврстан. Поред представника средњеевропских, 
аплских, чак и медитеранских врста срећу се и аутохтони ендемити. Све се ово 
манифестује кроз високе листопадне и четинарске шуме, прошаране ливадама и 
пашњацима. 

Шуме су распрострањене у планинском делу. Преовладавају шуме храста, цера, 
граба, леске и липе. Шуме су мозаичног изгледа и смењују се са ораничним 
површинама, пашњацима и воћњацима. Услед нерационалног газдовања њихов велики 
број је доведен до пропасти а процес ерозије је узео великог маха. Што се тиче 
четинара, они овде нису самоникла вегетација. Јављају се тек са новијим засадима, које 
је човек донео и подигао. 

 

 

 

Сл. 12 – Вегетација (Извор: Костић Д.) 
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У приземној флори ових шума су распрострањене разне врсте папрати: љутића, 
шумских каранфила, затим разне врсте дивљих љубичица, ружа, дивљих јагода, 
маховине и др. У шумама се среће и велики број јестивих, али и отровних гљива или 
печурака. Од јестивих најпознатије су вргањ, шампињон пољски или рудача, благва 
или јајчара и др. Отровних гљива је мање. Познате су: пантерка, зелена пупавка, 
мухара и друге. 

 

Ливадске и пашњачке заједнице чине разне врсте детелине и доста других врста 
из фамилије трава. Овај појас ливада се истиче у појасу листопадних, мешовитих 
шума. Настао је крчењем шума на нижим висинама. Међу њима су и бројне лековите 
биљке. Најраспрострањенија је мајчина душица, која успева у читавом јабланичком 
крају, затим кантарион, камилица, бела хајдучица и друге. 

 

Посебну занимљивост јабланичког краја чине реликтне биљке које су ретке и 
углавном изумрле у другим крајевима. Таква је зеленика, успева код села Тупала, 
близу Сијаринске Бање, на надморској висини од око 700 m, а расте до висине од 7-8 
m. Усколисни каранфил, такође је посебна, изумрла врста каранфила, која расте у 
околини Лесковца. 

 

У нижим пределима, нарочито у Лесковачкој котлини, налазе се оранице, баште 
и воћњаци, док се на њеном ободу сусрећу мозаичне девастиране шуме у којима је 
процес ерозије далеко зашао. 
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4. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ  РЕКЕ ЈАБЛАНИЦЕ И ЊЕНОГ СЛИВА 

4.1. ОПИС ВОДОТОКА 

 Јабланица настаје од Бањске и Туларске реке које се састају код села 
Маћедонци на надморској висини од 375 m, подно планине Гољак. Дужина речног тока 
Јабланице, до њеног ушћа у Јужну Мораву је 75.3 km, а ако се за њен изворишни крак 
узме Бањска река тада њена дужина износи 94.8 km. (Јовић, 1997). 

 

 

Сл. 13 – Јабланица у Печењевцу (Извор: Костић Д.) 

 

 Од састава Бањске и Туларске реке до Лебана, на дужини од 29.3 km, Јабланица 
тече кроз планински предео и има велики укупан пад. Долина јој је клисураста и 
композитна, јер се чешће смењују узани делови речне долине са мањим ерозивним 
проширењима. Долинске стране, састављене од кристаластих шкриљаца, дисециране 
су попречним долинама њених мањих притока. У свом току кроз планински предео  

 

Јабланица често меандрира, а меандри су пренети, накалемљени; река се усецала у 
напуштеном заливском дну (залив неогеног Лесковачког језера), које је било 
покривено меким језерским седиментима. У ерозионим проширењима брзина тока се 
смањује услед чега Јабланица акумулира шљунковито-песковит материјал. У Лебану 
Јабланица прима са десне стране своју највећу притоку – Шуманску реку. (Група 
аутора, 2013). 
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Сл. 14 - Ушће Шуманке у Јабланицу код Лебана (Извор: http://www.tripmondo.com) 

 

 По изласку из Лебана, на дужини од 46 km, Јабланица, са свим одликама 
равничарске реке, тече кроз широку, плитку долину усечену у меким седиментима 
централне језерске равни. У том делу свога тока она често меандрира, обале су јој 
ниске и подложне ерозионом подривању. До села Горњег Стопања тече у правцу 
североистока а затим, скреће на север држећи тај правац све до ушћа у Јужну Мораву, 
3 km низводно од Печењевца. На самом ушћу обале Јабланице су ниске и мочварне. 
Брзина протицајних вода Јужне Мораве је знатно већа од брзине Јабланице, што 
доводи до успора њених вода и акумулације ситнијег материјала, од кога је створен 
велики спруд дужине око 100 m. Спруд је зарастао травом. Овде, око ушћа, сваке 
године се изливају воде Јабланице на ширини од 1-2 km. (Јовић, 1997). 

 

 Коефицијент развитка тока Јабланице износи 1.90. Укупан њен пад је 642 m, а 
просечан 6.7% (за почетак Јабланице узета је Бањска река). Највећи пад Јабланица има 
у свом планинском делу тока, до Лебана, 570 m. Падови су знатно мањи у 
равничарском делу тока – 72 m или просечно 1.5%. (Васовић, 1998). 
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 Осим саставница Бањске и Туларске реке, најважније притоке Јабланице су 
Гајтанска река и Лепаштица са леве стране и Шуманска река са десне стране. 

 

 

Сл. 15 - Ушће Јабланице у Јужну Мораву (Костић Д.) 

 

 

 Шуманска река (Шуманка) је десна и најдужа притока Јабланице. Настаје 
спајањем Клајићке и Липовачке реке, које извиру на планини Гољак. По пријему 
Радевске и Горње реке, тече у правцу севера и тај правац задржава све до ушћа у 
Јабланицу код Лебана. Шуманска река је дугачка 34.5 km а просечна густина њене 
речне мреже највећа је у сливу Јабланице и износи 1681 m/km2. Она је велики 
бујичарски водоток. На улазу у Лебане њен ток је регулисан. Долинске стране су јој 
састављене од кристаластих шкриљаца са ретким умецима еруптива. (Илић, 1977). 
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Табела бр. 12 - Најважнији морфометријски показатељи у сливу Јабланице 

Дужина 
водотока 

L 
(км) 

Н 
слива 

(м) 

Сума 
L 

(км) 

Коеф. 
раз. 
тока 

F 
(км2) 

Укупан 
пад (м) 

Прос. 
пад 
% 

D 
м/км2 

Ly 
(м) 

Јабланица 
 94.8 589 1024 1.90 894 642 6.80 1145 436 

Бањска р. 
 19.5 745 175 1.21 110 470 2.41 1591 314 

Туларска 
р. 18.6 685 160 1.63 150 585 3.14 1067 469 

Лепаштица 13.6 649 60 1.13 61 517 3.80 984 508 

Гајтанска 
р. 20.1 748 86 1.15 90 708 3.52 955 523 

Шуманска 
р. 34.5 668 269 2.11 160 465 1.35 1681 297 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

4.2. ВОДНИ РЕЖИМ  

 Јабланица је река необичног и ћудљивог водног режима. Она је и незадржива 
бујица и река која током лета пресуши. Највећи део слива, око 63% изграђен је од 
кристаластих шкриљаца, стена подложних распадању у површинским слојевима и 
неотпорних према ерозији, а знатне површине под шумом су деградиране. То су главни 
узроци све веће ерозије која површинске токове претвара у бујичне. У сливу ове реке 
има их око 50. (Илић, 1977). 

У сливу Јабланице постоје две хидролошке станице, на којима се мери водостај 
и протицај воде. Дугогодишњи низ осматрања узет је за даљу хидролошку обраду. То 
су станице Печењевце ( основана 1922. г.) и Сијаринска Бања (основана 1963. г.). 
Осматрања су вршена у периоду од 1991-2016. године. 
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Сл. 16 – Хидролошка карта слива Јабланице (Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије) 
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4.2.1. Водостај 

 У наредној табели, приказани су средњи месечни и годишњи водостаји, за 
период осматрања 1991-2016. г. на станицама Печењевце и Сијаринска бања. 

 

Табела бр. 13-Средњи месечни и годишњи водостаји на реци Јабланици (цм) за период 1991-2016. год 

Станица Ј Ф М А М Ј Јл А С О Н Д г. амп. 

Печењевце 53 63 74 70 51 38 29 26 26 30 37 46 45 48 

Сијаринска 
Бања 21 27 33 32 22 15 9 7 8 10 14 18 18 26 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

 Максимални средњемесечни водостаји јављају се у марту на обе станице. Они 
су последица отапања снега и пролећних киша. Најинтензивније отапање снега настаје 
у марту а понекад и фебруару, због чега у тим месецима настају високи водостаји. Ако 
је најинтензивније отапање снега у фебруару и марту, то се на водостај рефлектује 
један месец касније, што подаци у табели и показују. Тада и долази до коинциденције  
вода насталих од отопљеног снега и интензивних пролећних киша. Од маја водостаји 
постепено опадају, тако да у летњим месецима, најчешће у августу и септембру, 
достижу свој минимум. У тим месецима Јабланица најчешће пресуши. Од октобра 
водостаји постепено расту, услед повећане количине падавина, нижих температура 
ваздуха и смањене евапорације, да би опет у марту достигли своју највећу вредност. 

 

 Према томе, водостаји на Јабланици имају максимум у марту и априлу а 
минимум у августу и септембру. Према С. Илешичу реке оваквих одлика припадају 
континенталном плувијалном режиму. 
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Табела бр. 14 - Средњи максимални и минимални водостаји (cm) за период 1991-2016. год 

Станица  Ј Ф М А М Ј Јл А С О Н Д 

Печењевце 

Мах 238 245 296 375 302 98 113 137 107 124 379 204 

Мин 24 28 30 29 24 21 суво суво суво 4 суво суво 

Сијаринска 
Бања 

Мах 112 146 137 183 135 110 76 133 51 80 106 111 

Мин 1 6 8 10 6 1 -5 -5 0 -2 2 3 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

Средње месечни ниски и високи водостаји показују велика колебања током 
године. Максимум средњих високих вода јавља се у априлу. 

 У месецима у којима Јабланица не пресушује постоје знатна колебања 
водостаја. У посматраном периоду од 26 година највеће амплитуде водостаја јавиле су 
се у марту, априлу и мају. Највеће амплитуде јављају се у месецима чији су водостаји у 
непосредној вези са интензитетом опадања снега и количином и начином излучивања 
атмосферских падавина. 

 Апсолутно највиши водостај на Јабланици забележен је 27. новембра 2007.  
године на станици Печењевце и износио је 379 cm. Са друге стране, апсолутни 
минимум забележен је 12. јула 2000. године, на станици Сијаринска Бања, и износио је 
-5 cm, док су мерења на станици Печењевце показала да је корито ове реке у 
посматраном периоду било потпуно суво чак пет пута.   

4.2.2. Протицај 

 Због различитих количина падавина, промена температуре ваздуха и тла, а тиме 
и неједнаког испаравања, посебних особености рељефа слива и његовог геолошког 
састава, разнолике културне и самоникле вегетације, отицање падавина у неким 
сливовима је обилније, у другим оскудније. Због тога нивои воде на рекама не могу да 
буду увек на истој висини. Напротив, у свакој реци ниво воде осцилира више или 
мање, високе воде се појављују раније или касније и задржавају на одређеним  

 



ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЈАБЛАНИЦЕ 
 

39 
 

 

висинама краће или дуже време.Просечни годишњи протицај Јабланице је 5.8 m3/s, на 
њеном ушћу у Јужну Мораву. (Дукић и др., 2014). 

 

Табела бр. 15 - Средњи месечни и средњи годишњи протицаји Јабланице (m3/s) за период осматрања 
1991-2016. год. 

Станица Ј Ф М А М Ј Јл А С О Н Д Год. 
Печењевце 4.1 6.5 8.6 7.5 3.9 1.8 0.8 0.5 0.5 0.9 1.9 3.0 3.3 
Сијаринска 

Бања 0.9 1.4 1.8 1.9 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7 0.7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

Максимални средње месечни протицаји јављају се у марту и априлу. Они 
настају услед отапања снега. Високи протицаји у априлу и мају настају услед 
пролећних киша. Минимални средње месечни протицаји јављају се у августу и 
септембру у Печењевцу, а у Сијаринској Бањи и у јулу. Настају услед малих количина 
падавина и великог испаравања током летњих месеци. 

 Највеће количине воде коритима Јабланице и њених притока протекну у 
хладнијој половини године (децембар-мај). У том периоду Јабланицом отекне 82.5% од 
укупног годишњег протицаја. У топлијој половини године (јун-новембар) Јабланицом 
отекне 17.5% од њеног годишњег протицаја. 

 

Табела бр. 16 - Средњи максимални и минимални протицаји Јабланице за период 1991-2016. год 

Станица  Ј Ф М А М Ј Јл А С О Н Д 

Печењевце Мах 
 

48.4 
 

81.6 
 

117.0 
 

199.0 
 

62.9 
 

13.3 
 

16 
 

23.6 
 

14 
 

19.2 
 

99.6 
 

53.2 
 

Мин 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0.1 

Сијаринска 
Бања 

Мах 
 

22.9 
 

35.3 
 

27.2 
 

53.6 
 

26.4 
 

19.1 
 

7.2 
 

28.7 
 

5.0 
 

8.1 
 

15.7 
 

17.8 
 

Мин 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 
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 На Јабланици постоје велике разлике у протицајима између појединих година. У 
посматраном периоду апсолутно максимални протицај Јабланице у Печењевцу био је 
20. априла 2014. године (199 m3/s) а апсолутни минимални 20. јула 1994. године (0.1 
m3/s). Што се Сијаринске Бање тиче, апсолутни максимални протицај забележен је 19. 
априла 2014. године (53.6 m3/s), док је апсолутни минимални 24. августа износио 0.01 
m3/s.  

 

4.2.3. Велике и мале воде 

 

 Велике воде, односно максимални годишњи протицаји на Јабланици и њеним 
притокама јављају се најчешће у периоду отапања снега. Оне наносе велике штете 
привреди и становништву. 

 Средњи максимални и минимални месечни протицаји настају у месецима у 
којима су највећи, односно најмањи месечни протицаји. 

 

 Максимални годишњи протицаји на Јабланици у периоду 1991-2016. године 
јавили су се у фебруару (5 пута), потом марту (6 пута), априлу (6 пута), мају (3 пута), 
новембру (2 пута) и по један пут у јануару, јуну и децембру. 

 Апсолутни и максимални протицај на Јабланици (199 m3/s) забележен је 20. 
априла 2014. године при водостају од 375 cm. Настао је услед наглог отапања снежног 
покривача који се образовао у току јануара 2014. године и достигао своју највећу 
дебљину у Лебану 93 cm.  
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Сл. 17 - Јабланица током зиме (Извор: http://pecanjesaveti.blogspot.rs) 

 

 Истих година Јабланица је у току лета пресушила. Ово нам најбоље показује 
колика су колебања протицаја на овој реци. Веома изразите велике воде на Јабланици 
последица су на првом месту великог крчења шума у њеном сливу. Услед стрмих 
нагиба топографске површине, велике расчлањености и обешумљености терена, 
сливање атмосферске воде у планинском делу слива Јабланице и Шуманске реке и 
њено дотицање у речно корито је веома брзо, како после отапања снега тако и у време 
плаховитих киша. Ово изазива нагли пораст водостаја и доводи до поплава. И сам 
облик слива омогућује концентрацију поплавних таласа код Лебана, тј. на излазу 
Јабланице и Шуманске реке из планинског обода у раван Лесковачке котлине. 

 

 

Сл. 18 – Јабланица током лета (Извор: Костић Д.) 
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 Мале воде на Јабланици дуго трају у току године. Јављају се редовно у летњим 
и јесењим месецима, а настају услед великог испаравања и малих количина падавина. 
Протицаји од јуна нагло опадну и Јабланица најчешће пресуши. У августу и септембру 
она је најчешће без воде а често њено корито је суво и у октобру, а неких година чак и 
у новембру. Према томе, период од 6 месеци (јун-новембар), не представља само 
период веома ниских вода, већ и период у коме Јабланица готово редовно пресушује. 
Т. Ракићевић (1972) бележи да је у току лета 1950. Године корито Јабланице било било 
потпуно суво 117 дана, тј. готово пуна четири месеца. Те године Јабланица је остала 
без воде 1. Јула. После једне плаховите кише њеним коритом је текла вода од 22. До 
29. Јула. Затим је поново пресакла, да би током читавог августа, септембра и октобра 
била без капи воде. Коритом Јабланице поново је протекла вода тек 3. Новембра. 

 

 Веома изразите мале воде на Јабланици су последица природних услова, као 
што су велико испаравање и мала количина падавина у летњим месецима. Али, оне су 
у великој мери резултат и утицаја човека, на првом месту прекомерног крчења шуме у 
сливу горњег и средњег тока, као и великог коришћења воде за наводњавање како из 
речног корита тако и из издани. 

 

4.3. ВОДНИ БИЛАНС 

 

 Водни биланс представља однос између падавина, отицања и испаравања. 
Једначина водног биланса има облик: Х=Y+Z.  

 Рељеф слива показује битан утицај на величину отицања. Стрми нагиби 
омогућују брзо отицање атмосферских падавина. Због тога планински део слива има 
већи коефицијент отицаја. Плувиометријски режим и начин излучивања падавина 
такође утичу на коефицијент отицања. (Јовић, 1997). 

 Највећи коефицијент отицаја је у марту и фебруару, када достиже вредност 
80%, односно 70%. У летњим месецима отицање се нагло смањује, а коефицијент 
отицања најмању вредност има у септембру, када свега 4.5% падавина учествује у 
протицају. Од јесени коефицијент отицаја се повећава а условљен је постепеним 
засићавањем земљишта влагом. У мају и јуну, најкишовитијим месецима, коефицијент 
отицаја не расте, него се насупрот томе нагло смањује због виших температура 
ваздуха. 

 Елементе водног биланса за Јабланицу, израчунао је Р. Илић у својим 
хидролошким проучавањима, а ми користимо његову анализу. 
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Табела бр. 17 - Водни биланс слива Јабланице; период осматрања 1991-2016. год. 

F km2 P mm S mm U mm E mm W mm Ku% Ke% 

891 730 131 74 525 599 12.3 87.7 

Извор: Илић (1976) 

 

 Подземни отицај (U) износи свега 74 мм, односно 10.1 % од укупне годишње 
суме падавина. Површински отицај (S) износи 131 mm или 63.9% од укупног отицаја. 
Количина влаге у земљишту (W), која зависи од количине атмосферских падавина, 
њихове расподеле у току године и воднофизичких својстава земљишта, у сливу 
Јабланице има велику вредност – 599 mm. Највећи њен део троши се на испаравање и 
транспирацију, што показује коефицијент испаравања (Ke) који износи 87.7%. Веома 
мали део влаге у земљишту (коефицијент Кu) – 12.3% - учествује у подземном 
храњењу Јабланице. (Илић, 1976). 

 

 

 Температура речне воде је у непостредној зависности од температуре ваздуха. У 
летњим месецима када се смање протицаји река а услед високих температура ваздуха 
долази до великог загревања и испаравања речне воде. То испаравање још више утиче 
на смањење количине воде. 

 

 Преко зиме сагласно температури ваздуха опада и температура воде. Ако се 
температуре ваздуха, ниже од 0оС, одржавају више дана, онда се ствара лед на рекама. 
Услед ниских температура ваздуха престаје површинско отицање што доводи до малих 
протицаја који су погодни за стварање ледене коре на целој речној површини. Овоме 
погодују и мале протицајне брзине у равничарским деловима слива, где је пад речног 
корита незнатан. (Васовић, 1998). 

 

 Ерозија земљишта на простору сливова Јабланице и Шуманске реке је веома 
интензивна. Ерозијом се продукује велика количина растреситог материјала, који због 
стрмих нагиба и обезшумљености брзо доспева у речна корита. Овај материјал у виду 
суспендованог и вученог наноса реке транспортују на путу до свог ушћа. 
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 Највећом количином суспендованог наноса Јабланица и Шуманска река 
располажу у марту и априлу, јер је тада велико површинско отицање и тада су највећи 
протицаји на поменутим рекама. Велике количине наноса ове реке преносе и током 
летњих и јесених месеци, нарочито у кишовитом јуну. 

 

 Количина наноса у првом реду зависи од величине протицаја. На количину 
наноса утиче и начин храњења. Приликом наглог топљења снега и пљусковитих киша 
забележене су највеће количине суспендованог наноса. Највеће количине се јављају у 
фебруару, марту, мају, јуну, новембру и децембру. Односно могућности за максимални 
пронос суспендованог материјала  постоје током наведених месеци и зависе од начина 
храњења водотока и стања земљишта и биљног покривача. 

 

 Малом количином суспендованог наноса, односно бистром водом Јабланица и 
Шуманска река располажу у месецима с најмањим протицајима, односно у јуну, 
августу, септембру и октобру. 

 

 

 

5. ВОДОПРИВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ У СЛИВУ 

5.1. ЕРОЗИЈА И БУЈИЦЕ 

 

 Ерозија и бујице представљају велику сметњу за развој привреде и друштва јер 
изазивају огромне штете у пољопривреди, насељима, саобраћају, индустријским, 
хидроенергетским и мелиорационим системима. Ерозија се јавља на нестабилној 
геолошкој подлози, падинама већег нагиба, у аграрно пренасељеним областима, где је 
човек прекомерним крчењем шуме, нерационалним искоришћавањем земљишта и 
примитивном обрадом нарушио природну равнотежу између вегетације и земљишта. 
Ерозијом заувек нестаје земљиште из слива јер га бујице односе у главне водотоке. 
(Дукић и др., 2008) . У сливу Јабланице деценијама је присутан овај природни процес 
који угрожава природу па и готово све људске активности. Тамо где су присутне 
бујице и сушице присутна је и ерозија земљишта. Овом сложеном природном процесу 
на руку иду неке особености геолошке подлоге, интензитета падавина, као и сеча и 
крчење шуме које изводи становништво. 
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 Повећање ерозије у великој мери зависи и од геолошког састава. Највећи део 
планинског предела изграђен је од кристаластих шкриљаца. Шкриљци су пуни дубоких 
пукотина а у површинском слоју подложни распадању. Коначни продукт физичко – 
хемијског распадања ових шкриљаца представља смеђа, посна, врло песковита иловача 
што покрива брдске падине у танком слоју, пошто је вода лако спира и односи. 
Оголели андезити услед интензивног распадања стварају обиље дробинског материјала 
које бујице доносе у речна корита и на њима интензивније врше разарање. (Јовић, 
1997). 

 Расподела а нарочито интензитет падавина су од знатног утицаја на ерозивне 
процесе. Тако је Р. Поповић (1976) проценио да у сливу суседне Ветернице талози 
испод 30 mm у сливу овог бујичног подручја не могу да изазову долазак веће бујичне 
лаве. Уз то је он приметио да “сваки талог од преко 30 mm не мора да изазове 
надолазак бујица, на пример, када не пада у облику кишног пљуска већ као ситна киша 
са дужим трајањем. Али исто тако могле би да изазову бујичне надоласке и 
краткотрајне кише слабијег интензитета од 30 mm, ако је пре тога дуготрајном кишом 
нанос био припремљен за транспорт“. На основу свега овога можемо закључити да су 
услови за настанак поводња и бујица најповољнији у јуну и октобру, када, узевши у 
обзир све околне метеоролошке станице, пада максимално од 50 до 103 mm, тј. знатно 
више од 30 mm. Р. Поповић истиче да је за 18 година у 32 маха пало изнад 30 mm 
талога на дан, што значи “просечно сваке године по два талога, који би могли да 
изазову надолазак бујичних токова“. (Васовић, 1998). 

 

 

 Слив Јабланице има око 50 бујичарских токова. Највећи бујичарски токови су 
Шуманска и Бањска река. Какав је бујичарски ток Шуманска река показује следећи 
пример. Шуманска река приликом једне поплаве крајем јуна 1947. године “надошла је 
незапамћеном брзином – само десетак мин после једне велике провале облака. Вода је 
поплавила велики број кућа, порушила њих 13, подавила неколико становника и 
однела много стоке и разних ствари“. (Васовић, 1998). 
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Сл. 19 - Набујали токови Јабланице и Шуманске реке код Лебана (Извор: http://jugmedia.rs) 

 

 У сливу Јабланице се продукује огромна количина наноса. “Јабланица с 
притокама еродира годишње просечно 850000 m3 или 950 m3/km2. У њеном сливу 
просечно се годишње уништи 4 хектара оранице а угрози 12 до 15 хектара. С обзиром 
на величину поседа и број чланова домаћинстава, излази да у овом сливу годишње 
остају без земље по 4 домаћинстава или 20 душа“. (Ракићевић, 1972). 

 У сливу Јабланице и Шуманске реке штете од бујичарских токова се не огледају 
само у поплавама, рушењима, одношењу знатних количина плодног земљишта и 
засипању плодних њива стерилним наносом, већ и у испирању хранљивих састојака из 
земљишта. Земљиште тада постаје неплодно и да би се повратило његова повољна 
својства морају му се додавати веће количине вештачких ђубрива. 

 

 Крећући се знатном брзином набујали токови врше врло значајан ерозивни и 
акумулативни рад. Они нарочито подривају, руше и размичу своје обале, уништавајући 
тиме на првом месту њиве и ливаде око река. Са обешумљеног и спратог земљишта у 
изворишту и на долинским странама, потоци и реке понесу знатну количину 
материјала, пањеве и извађена стабла; пошто су врбе и остало дрвеће поред обала 
посечени, то вода понетим материјалом и својом механичком снагом удара о стрме 
обале и брзо их поткопава и руши. Уколико брзина и механичка снага слабе, утолико 
токови таложе у кориту понети материјал; готово код свих проматраних бујичних 
токова материјал се по правилу таложи највише по средини корита, где је обично  
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највећа дубина и где се најчешће креће матица с највећом количином понетог 
материјала. Услед тога се средина корита по правилу највише издиже, те за наредних 
поводња река мора да се “растаче“ и обилази нанос, текући матицом уз једну обалу, 
обично конкавну. Тако се вода одбија од наноса, скреће и удара о стрме обале и руши 
их чак и онда када нису изразити поводњи. 

 Колико је ерозиони процес узео маха, показују следећи примери. Од октобра 
1952. до јула 1953. године Шуманска река је само на једном месту (између Врановаца и 
Поповца) однела њиву широку преко 50 m, а одмах на десној обали, испод друге њиве, 
усекла обалу високу око 5 m. Код Великих Војловаца Јабланица је такође брзо 
подривала и рушила десну обалу и то од како су током Другог светског рата посечене 
врбе и тополе.  

 Засипање тла наносима је посебна невоља. Пре обешумљавања котлинског 
обода токови су вршили такав акумулативни рад, који је био врло користан. Текући са 
шумовитих планина и побрђа, они су спирали шумско, глиновито – хумусно тле а 
такође знатну количину шушња и маховине. Изливајући се по најнижим деловима 
алувијалних равни, водотоци су таложили понети материјал и тако ђубрили обрадиве 
површине. Преко тих истих, раније плодних њива или ливада, они су касније почели да 
таложе шљунак и да их тиме уништавају. То су нарочито чиниле Шуманска река и 
Јабланица. Испод Криваче, око Доњег и Горњег Шилова, засипање тла се вршило на 
комбинован начин: бујични токови, који бочним јаругама притичу Јабланици нарочито 
с леве стране, таложе пред ушћем у реку, уз њену леву обалу, плавине разног облика – 
троугластог, језичастог или лепезастог.  

 

 Некада се бујице сјуре таквом снагом да Јабланицу потисну уз десну обалу а 
својим наносима преграде јој корито, па се она излива преко равни десно реке. Тада 
ова река јако успори своје отицање и таложи шљунак неправилног облика. После 
једног пљуска у априлу 1953. године на та два начина је засуто толико обрадивог 
земљишта, да га сељаци за 15 дана нису могли извући и очистити њиве. Становништво 
је запазило да су врбе и шибље поред река, приликом изливања, задржале сав понети 
крупни материјал, те је “процеђена“ вода засипала тле само муљем. (Васовић, 1998). 

 

 Али тле не засипају само стални, него и повремени токови који теку према 
Јабланици и другим рекама. То су, у ствари, некоординирани токови, тј. такви који не 
допиру до река него се разливају на блажим падинама или губе у алувијалним равнима. 
Како еродирају углавном језерске седименте, то не могу таложити крупнији шљунак и 
стеновите блокове, већ стварају плавине од песка и глине а ређе од кварцевитог 
шљунка. 
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 Бујице не угрожавају само обрадиве површине и насеља, већ разарају и путеве. 
То чине углавном на два начина: ако су сеоски путеви већег нагиба, онда њиме 
протекну бујице и при томе усецају троугласте јаруге; ако путеви воде странама и ако 
су стране рашчлањене јаругама управним на путеве, онда их бујице прекидају. У прву 
групу могу се убројити сеоски путеви који воде странама Шуманске и неких других 
река. Од путева угрожених на други начин треба споменути пут који води долином 
Јабланице од Лебана ка Медвеђи и даље; на много места он је био угрожен бујицама са 
леве долинске стране, а нарочито изнад села Шилова. Приликом провале облака крајем 
јуна 1947. године однети су усеви у атару Криваче. Поплављено Шилово и засуте 
његове њиве; бујица је на једном месту, за пола сата, издубила јаругу на путу дубоку 
преко два метра. (Илић, 1978). 

 

5.2. ПОПЛАВЕ 

 У односу на остале природне непогоде, поплаве по својој честини јављања, 
степену угрожености и последицама захтевају посебну пажњу. Оне причињавају 
велике материјалне штете, угрожавају људске животе и негативно се одражавају на 
привреду и друштвени развој у целини. Отуда представљају један од најзначајнијих 
водопривредних проблема у многим државама, па и у нашој земљи. 

 Поплаве се могу јавити у сваком месецу у години и у сливу сваке реке. То значи 
да су узроци који их изазивају врло различити. Треба прихватити да је поплава веома 
комплексна појава. Високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора, који се 
међусобно условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа 
може бити директан и индиректан. Најзначајнији директни узроци поплава су: 
падавине, појава леда на реци, стање водостаја главног тока у време његовог пораста, 
меандрирање тока, клижење земљишта, при чему долази до преграђивања речног 
корита, и коинциденције великих вода притока и главне реке. Најважнији индиректни 
узроци плављења су: величина и облик слива, густина речне мреже, рељеф, степен 
засићености земљишта водом, стање водостаја подземних вода, степен пошумљености, 
начин обрађивања пољопривредних површина у сливу, комуникације попречне у 
односу на правац пружања долине итд. (Дукић и др., 2008). 
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Сл. 20 -  Поплава у Лебану 2014. године (Извор: www.juznasrbija.info) 

 

 

У фебруару и марту, готово сваке године, долази до изливања вода из речних 
корита. Најчешће поплављене површине су око речних ушћа. Низводно од Лебана због 
малог пада, плитког и нестабилног корита, а често и услед успора који врши Јужна 
Морава, велике воде Јабланице се редовно изливају и плаве обрадиве површине у 
алувијалној равни причињавајући готово сваке године велике штете. М. Костић и Т. 
Трајковић (1963) бележе да је при поплави 1965. године у селу Печењевцу оштећено 
150 кућа, а да је при поплави 1963. године у селу Винарци порушено и оштећено око 
50 кућа. При поплавама Јабланица подрива и руши обале, односи оранице или их 
засипа наносом, пресеца меандре и мења корито. У печењевачком атару Јабланица 
поред садашњег има и “старо корито“ којим вода тече за време поводња. (Јовић, 1997). 

 

 

 Највеће, често катастрофалне поплаве, јављају се најчешће у јуну. Проузроковане 
су пљусковитим кишама које једновремено захвате сливне пределе. Тада у планинском 
делу водотоци постају сливне бујице а у равничарском настаје њихово изливање и 
плављење. 
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 Таква је била и катастрофална поплава 6. и 7. јуна 1976. године. У тој поплави 
Јабланица и Шуманска река нанеле су огромне штете Лебану и његовој општини. 
Поплавом је било захваћено Лебане и 14 насеља у сливу Јабланице и њене притоке 
Шуманске реке. Водена стихија плавила је град. Висина воде у граду износила је од 1 
до 2.5 m. Поплављено је 1432 домаћинства са укупно 6548 становника, од којих је 
највећи број остао без основних стамбених услова. Велике штете претрпела су 
индустријска и трговинска предузећа. Потпуно је однето 62 хектара, трајно 
онеспособљено 112 хектара и привремено онеспособљено за пољопривредну 
производњу 450 хектара најплодније земље. (Стојковић и др., 1995).  

 

 

Сл. 21 -  Лебане после поплаве 1976. године (Извор: http://mapio.net) 

 

 

 То је требало да буде коначна опомена да се воде морају зауздати. Поплављена 
су и села од Лебана до Лесковца, док је вода заустављена тек одбрамбеним насипом 
код села Ћеновца. Али да несрећа буде већа, наједном је насип пробијен у дужини од 
200 m и вода је јурила ка Лесковцу. Прво су поплављена приградска села, а када је 
одбрамбени насип на Хисарском каналу попустио, 2. 000 зграда у Лесковцу је остало 
под водом. 
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 Вода се споро повлачила, задржавајући се на великим површинама у граду и по 
пољу. Поплављено је око 15.000 хектара најплоднијих ораница лесковачког поља и 
нанете су велике штете комуналним објектима, саобраћајницама, трговини, 
предузећима и домаћинствима. 

 У овој поплави Јабланица је поплавила северни и западни део града и двадесет 
села у општини. Талас висине 1,5 m поплавио је куће и предузећа у тим деловима града 
и уништио 46 породичних стамбених зграда, 59 их је остало неупотребљиво, а 
порушено је и 77 помоћних објеката. Требало је поправити скоро 1.000 стамбених 
објеката, што је указивало да предузете мере на заштити од вода нису биле довољне и 
да је потребно и даље радити на њиховом обуздавању. 

 Од скорашњих поплава треба поменути ону која је 20. априла 2014. године 
погодила Медвеђу, Лебане и Лесковац. Река Јабланица се излила целим својим током и 
поплавила стотинак кућа и неколико стотина хектара њива. Најугроженија су била села 
Винарце, Живково и Печењевце, где је вода ушла у дворишта, подруме и приземне 
куће. 

 

 

Сл. 22 - Поплављено Печењевце 2014. године (Извор: http://www.blic.rs) 
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 Из изложеног се види да су на овом простору највећи водопривредни проблеми 
поплаве. Борба против њих огледа се искључиво у изградњи одбрамбених насипа. 
Њихова укупна дужина на Јабланици износи 5.759 m. Како су Јабланица и Шуманска 
река бујичарски токови то су ови насипи често изложени њиховом рушилачком 

 

дејству. Таложењем велике количине наноса у речним коритима и издизањем дна у 
њима, насипи постају ниски и постоји могућност да се преко њих преливају велике 
воде. Овакво издизање дна речних корита најчешће доводи до померања тока, рушења 
па и одношења насипа. Значи, овакве мере пасивне одбране указују да се на њих више 
не може рачунати, већ да се мора прићи активним мерама одбране. (Павићевић и др., 
1976). 

 

 Због обима поплаве коју је претрпео Лесковац 1948. године, Лесковчани су 
одлучили да се будућим поплавама супротставе, онолико колико у то време могу. И 
кад је требало суочити се са последицама ратног разарања, понети општим 
ентузијазмом за обнову, сврстани у радне бригаде, са ручним алатом, грађани су 
прихватили позив за регулацију Хисарског јарка. Зарастао у бујну вегетацију, испод 
падина Хисара, са кривом и изломљеном трасом, прихватио је само површинске воде, 
недовољан за веће ударе из слива Јабланице. Тако запуштен, често се изливао, али није 
представљао већу опасност. Изградњом одбрамбеног насипа, требало га је претворити 
у канал за прихватање површинских и подземних вода, као и оних које донесе 
Јабланица у кишном периоду. Крајем априла започела је велика фронтовска акција, са 
28 добровољних радних бригада, која је трајала непуна три месеца, све до средине јула 
1948. године. 

 Јарак је прерастао у канал са просечном дубином од 1,5 m и ширином дна од 3 
m. Али ускоро се заборавило на опасност од поплава па су, по некој старој навици, 
исти они који су га градили, почели да га угрожавају. Полако је зарастао у растиње и 
коров, а дивљом градњом поремећен му изглед и смањена пропусна моћ, што се 
осветило у поплави 1976. године. Сада не фронтовски, али ипак колективно, стотинак 
житеља Месне заједнице “Хисар“ одлучило је да га очисти. 

 Катастрофална поплава у трећој послератној години упозорила је Лесковац да 
мора укротити реку која га стално угрожава. Зато је “Хидропројект“ из Београда 
прихватио понуду да стручно обради могућности заштите од поплава. Тако су, 
почетком педесетих година, почела прва озбиљнија геолошка, физичко – географска, 
хидролошка и енергетска проучавања. Требало је пошумљавати земљиште око 
водотока, уређивати обале бујичних потока и правити мале акумулације на њима, за 
шта је у то време било мало пара.  
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У међувремену, 1995. године, десила се још једна поплава, па се приступило 
обуздавању Јабланице, најпре одбрамбеним насипом на најугроженијем делу, од села 
Малог Војловца до Ћеновца, а затим и регулацијом корита. Пројекат одбрамбеног 
насипа израдио је Хидротехнички одсек у Нишу 1963. године, а исте године га је 
ревидовала и одобрила Дирекција за уређење слива Велике Мораве. Тако је почео да 
расте насип у дужини од преко 4,5 km, на просечној удаљености од реке од 100 до 300 
m, са ширином у круни насипа 2 m. (Стојковић и др., 1995). 

 

Један део насипа, 200 m, остао је недовршен, што се касније осветило у великој 
поплави 1976. године. За време ове поплаве није издржао ни насип у самом Лебану у 
дужини од 1 km. Зато је почело чишћење раније прокопаног корита потока кроз село 
Бошњаце, затим код села Ждеглова и Пертата, који су били запуштени и изложени 
пропадању. Радове на регулацији потока успешно је обавила врањска Водопривредна 
организација “Врање“, али остало је оно најважније – уређење тока Јабланице. После 
поплаве обале реке су на више места биле однесене, понегде је ток промењен а корито 
запушено муљем и другим наносима, што је представљало опасност при евентуалном 
поновном налету воде. 

Иако је учињено доста, све то није било довољно да обезбеди трајну заштиту, па 
је опасност и даље претила. Требало је размишљати о дугорочној и сигурној заштити 
која би истовремено решавала и друге виталне потребе становништва, везане за 
водопривреду. Парцијална решења нису била довољна, реку је требало зауставити 
браном јер је то најсигурнија заштита, а њено претварање у велико, мирно језеро 
донело би многоструке користи. 

 

5.3. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА И ИНДУСТРИЈЕ 

 

 Под појмом водоснабдевања становништва подразумева се обезбеђење 
висококвалитетне воде у општем смислу за домаћинства; за индустрију која захтева 
висококвалитетну воду, или је инкорпорирана у градско ткиво (велики индустријски 
потрошачи висококвалитетне воде нису овде разматрани); за остале кориснике којима 
се региструје и наплаћује вода (комерцијала) и јавне потребе (установе, школе, 
болнице, организације, банке, ресторани, прање улица и заливање зелених површина, 
фонтане ,губици воде итд.). (Група аутора, 2001). 
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 За општину Лебане водоснабдевање је акутни егзистенцијални проблем и 
основни лимитирајући фактор развоја. Водоснабдевање града Лебана и околине везано 
је за два изворишта. Прво извориште је у Коњину и Ждеглову из дубинских бунара и 
црпном станицом у Коњину. То извориште није дало очекиване резултате у погледу 
количина па се исто напушта и прелази се на друго извориште а то је вода реке 
Шуманке у Гргуровцу. Почетак тог водснабдевања је од 1980. године и траје до 
данашњих дана. Међутим, капацитет система и могућности захватања воде из реке 
Шуманке у периоду маловођа су такви да не могу обезбедити довољне количине воде 
за потрошаче. Обавезна је реконтструкција испирачница, ваздушних вентила и све 
пратеће инфраструктуре цевовода. 

Праћење квалитета како сирове тако и прерађене воде је по међународним 
стандардизованим методама. Промене микроклиме и неконтролисана експлоатација 
шуме и других биолошких промена у самом приобаљу водотока, дошло је до знатног 
погоршања квалитета сирове воде што захтева доградњу технологије у третману и 
преради воде за пиће. 

Водозахват је лоциран у Кључу због гравитационог довода сирове воде до 
фабрике за прераду воде за пиће. Река Шуманка је бујичног типа што отежава 
технолошки процес прераде воде и условљава честе интервенције на водозахвату услед 
велике количине наноса у таложној грађевини и тиме проузрокује повремен застој у 
захвату воде за редовни процес производње воде. 

Од укупно 24.914 становника који насељавају општину Лебане, 10.182 
становника је снабдевено водом за пиће, а то значи град у потпуности и следећа 
насеља: Гргуровце, Поповац, Врановце, Кривача и Коњино. 

Насеља у равничарском делу, као што су Ћеновац, Пертате, Цекавица, 
Тогочевце, Доње Врановце, Војловце, Бошњаце, Лугаре, Коњино и Ждеглово, која 
укупно имају око 9.000 становника, предвиђена су да се укључе у другој фази 
снабдевања водом за пиће изградњом предбране “Кључ“ чим се омогући  потпуно 
обезбеђење водом из поменутог система. 

Остатак становника на територији у брдско – планинском пределу од 
приближно 5.000 становника неће бити  снабдевено водом за пиће.  

Водоводна мрежа је дужине око 60 km, укључујући магистрални вод и градску 
разводну мрежу, и у функцији је осим што се мора извршити делимична 
реконструкција чворишта и вентила. (Група аутора, 2003). 
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 Река Јабланица спада у водотоке са изразито неравномерним протицајем у току 
године, тако да се јављају дужи периоди времена са изузетно малим протицајем воде у 
кориту, док се у релативно кратким периодима, као последица падавина, јављају 
велики протицаји који су узроци честих поплава. Велики је значај очување квалитета 
воде у реци Јабланици за различите људске активности и потребе очувања и 
унапређења екосистема. У том циљу, поред предузимања одговарајућих техничко – 
технолошких мера на одвођењу и пречишћавању отпадних вода, изузетан је значај и 
повећање протицаја у маловођу. 

 Низводно од Лебана, долина реке Јабланице се шири и на том подручју постоје 
значајне обрадиве површине. Међутим, ови простори су изразито аридни и недостатак 
влаге у земљишту је ограничавајући фактор у биљној производњи са изразито 
неповољним ефектима на укупно привређивање. 

Могућности за поправку режима малих вода реке Јабланице путем изравњавања 
вода у акумулацијама на сливу су веома ограничене. Изградњу неке од могућности 
акумулација на реци Јабланици (Шилово) тешко је реализовати због релативно густе 
насељености речне долине и потребе за расељавањем већег броја људи. У горњем делу 
слива (узводно од Медвеђе) постоје могућности за реализацију неколико мањих 
акумулација на притокама Јабланице, међутим, ефекти тих акумулација на поправку 
режима малих вода су врло скромни. 

 Могућности дугорочног коришћења вода са суседних сливова (Пуста река, 
Ветерница) на сливу реке Јабланице практично не постоје, с обзиром на потребе за 
водом корисника на тим суседним сливовима. 

 Прикључење на водосистем Барје може да изазове непредвиђене проблеме 
приликом изградње цевовода Лесковац – Лебане, јер би траса пролазила кроз веома 
плодно подручје. Потенцијални проблеми касније су штете које би евентуално пуцање 
цеви нанело на том земљишту, а и евентуални проблеми са власником воде – Водовод 
Лесковац. 

 Река Шуманка се већ данас користи као извориште водоснабдевања за Лебане. 
Слив реке Шуманке једини располаже одређеним потенцијалом вода којим се може 
дугорочно обезбедити вода за пиће и за друге намене у региону. Такође, на сливном 
подручју реке Шуманке је изражена слаба насељеност, одсуство индустријских 
капацитета, непостојање магистралних путних и железничких праваца кроз долину, уз 
присуство шумског и другог вегетационог покривача који се налази на највећем делу 
сливног подручја, што укупно даје повољне услове за образовање акумулације са 
становишта квалитета воде у њој. (Дирекција за планирање и изградњу, 2015). 
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5.3.1. Водопривредни систем “Шуманка“ 

 

 Од неколико предлога и пројеката који су се спомињали последњих деценија 
изабрана је градња бране и вештачке акумулације “Кључ“ на Шуманској реци, 
удаљеној око 19 km узводно од Лебана. Полази се од чињенице да су сливови 
Ветернице, Топлице, Пусте реке и Јабланице оскудни у падавинама и да су оне 
неповољно распоређене у току године. Стога су одувек недостајале воде за људске 
потребе, па је народ још пре петнаестак векова градио бране и водне акумулације (код 
Царичиног града и на Злати). 

 Лебане и велики део Горње Јабланице све више оскудева у води. Општина 
Лебане се простире на површини од 337 km2; има 39 насеља у којима живи 24.914 
становника. Само Лебане простире се дуж обеју обала Јабланице а местимично се 
шири и уз њене долинске стране. Готово у центру насеља улива се у Јабланицу њена 
највећа десна притока Шуманска река или Шуманка. Изградња мањих фабрика, 
асфалтирање путева,  јачање трговинских, просветно – културних и других 
друштвених функција, довели су до наглог повећања броја становника Лебана. За 
повећан број становника и његов све више друштвени стандард морају се обезбеђивати 
све веће количине воде. Оне се нису могле повећавати постојећим системом 
водоснабдевања, па је све већа несташица воде отежавала или успоравала укупни 
привредни развој града. 

 Временом је водоснабдевање постало кључна карика у будућем развоју града. 
Он се и данас снабдева водом из Шуманке, али начин захватања директно из реке не 
одговара потребама насеља и хидролошким карактеристикама водотока. 

 Шуманка, међутим, пружа могућност решења питања водоснабдевања, 
наводњавања и оплемењивања малих вода. На овој реци је изражен веома 
неравномеран протицај. Стога је неопходна изградња водне акумулације као јединог 
објекта којим се може извршити прерасподела количина вода из водног у сушни део 
године. Стручњаци Института за водопривреду “Јарослав Черни“ изградили су 1995. 
године идејно решење комплексног коришћења вода реке Шуманке, које су 
прихватили надлежни форуми. (Васовић, 1998). 

 

 Водна акумулација “Кључ“, предвиђена овим идејним решењем, имаће 
запремину од 20 милиона m3, са котом нормалног успора од око 500 m надморске 
висине. Ова количина воде омогућиће вишегодишње изравнавање вода “са просечном 
годишњом испоруком воде од око 600 l/s“. Стручњаци споменутог института су 
разгледањем терена установили да је ово место најповољније за стварање акумулације. 
Она се налази око 500 m узводно од става Клајићке и Липовачке реке, на месту 
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 садашњег али неподесног водозахвата. Од става ових речица настаје и отиче право на 
север Шуманка. Узводно одавде налази се омање долинско проширење, погодно за 
стварање водне акумулације. Око њега нема насеља ни сеоских кућа које би сакупљена 
вода могла да угрози. Што је посебно важно, терен је састављен од кристаластих 
шкриљаца, нарочито гнајса и амфиболитских метаморфита а мање од микашиста. 
Алувијалног наноса има мало и дебео је само неколико метара. Овде су шкриљци само 
на површини незнатно тектонски испуцали и деградирани а у целини свежи, чврсти и 
стога погодни за градњу бране. (Дирекција за планирање и изградњу, 2015). 

 

 Хидротехнички стручњаци су разматрали и могућности коришћења других 
токова у широј околини Лебана. При томе су дошли до закључка да су оне веома 
ограничене па је са гледишта поправљања општег режима вода на овим просторима 
нужно максимално искористити потенцијале вода реке Шуманке. Видели смо да 
Јабланица спада у токове са изразито неравномерним протицајем, да представља 
бујицу и чак највећу сушицу у Србији. Иако има слив од 894 km2 и нема значајних 
корисника вода, она близу ушћа али и узводно често пресушује. Уз то су могућности 
поправљања њеног водног режима веома ограничене. Акумулација “Шилово“, узводно 
од Лебана, која се годинама спомиње, тешко се може изградити; претходно би се 
морало иселити много људи и потопити плодно наносно земљиште поред реке. Била је 
предвиђена изградња брана и акумулација и на мањим, планинским водотоцима; она 
би, међутим, изискивала велике напоре и знатна новчана средства а ефекти би били 
веома скромни. 

 

 Изградњом акумулације “Кључ“ обезбедиће се око 180 l/s просечно годишње, 
односно око 300 l/s максимално дневно за становништво општина Лебане и Медвеђа, а 
можда и неких насеља у општини Бојник. У Доњој Јабланици чувеној по врло 
развијеном ратарству а нарочито по повртарству, омогућиће се наводњавање око 2.500 
хектара плодне али током лета суве земље. У сезонама малих вода користиће се око 
500 l/s за њихово “оплемењивање“. Наиме, у сливу Јабланице постоји неколико већих 
загађивача воде, па је у току лета, када протицај постане минималан, врло тешко 
очувати квалитет воде. 
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 Изградњом бране и акумулације “Кључ“ извршиће се прерасподела вода из 
водног у сушни део године и рушилачко, штетно дејство у време поводња претвориће 
се у драгоцен извор у летњим месецима. Обезбедиће се довољна количина воде за: 

1) снабдевање водом становништва и индустрије општина Лебане и Медвеђа, 
2) оплемењивање малих вода, 
3) испуштање гарантованог еколошког протицаја и наводњавање пољопривредних 

површина. 

Поред тога, формирањем акумулације ће се омогућити и ублажавање поплавних 
таласа и створити услови за плански развој туризма, лова и риболова на овом подручју. 
(Дирекција за планирање и изградњу, 2015). 

 

 

5.3.2. Загађење водотока 

 

 Загађивачи вода Јабланице и њених притока су становништво, индустрија, 
пољопривреда, отпадне воде, канализација и друго. Јабланица, у свом доњем току, 
сврстава се у III класу квалитета воде, а њене притоке у II класу. Овакво стање је 
посебно забрињавајуће током летњих месеци. Преко лета Јабланица и њене притоке 
располажу малим количинама протицајних вода, често испод тзв. “ биолошког 
минимума“. 

 Вода која у току лета често заостане у појединим вировима јако се загреје и 
загади. Тако постоји опасност да Јабланица уместо да је извор живота постане извор 
заразе и болести поготову што се у Јабланицу и Шуманску реку сливају индустријске 
отпадне воде и воде из канализације. 
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Сл. 23 - Помор рибе у Јабланици 2017. године (Извор: www.juznevesti.com) 

 

 

 Тако је рудник “Леце“ августа 2017. године, испумпавањем Јабланице за своје 
потребе практично исушио реку, што је довело до помора рибе. Око 150 килограма 
мртве рибе извађено је у Лебану из реке Јабланице, утврдила је Републичка инспекција 
за заштиту животне средине. (Јужне вести, 2017). 

 

5.4. ВОДОПРИВРЕДНО УРЕЂЕЊЕ СЛИВА 

 

 Као што је напред поменуто, борби против поплава треба прићи активним 
мерама одбране, што подразумева подизање акумулација и регулисање режима река. 
Акумулацијама ће се спречити поплавни таласи и оплемењивати воде Јабланице и 
Шуманске реке током летњих месеци, у којима постоји могућност заразе и болести. 
Плодна поља у Лесковачкој котлини скоро сваке године су погођена сушом, због чега 
су приноси биљних култура знатно испод могућности. Због свега тога треба уложити 
средства за изградњу планираних акумулација на Јабланици и Шуманској реци. 
Користи од акумулација биће многоструке. Акумулирана вода користиће се за 
наводњавање, водоснабдевање и производњу електричне енергије. 
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 “Програмом радова за уређење слива Мораве до 1980-85. године било је 
предвиђено изградити акумулацију “Шилово“, запремине 91 милиона m3, на излазу 
реке Јабланице из села Шилова, 3 km узводно од Лебана. У циљу водопривредног 
уређења слива Јабланице предвиђена је и изградња акумулације “Гргуровци“ на 
Шуманској реци. Општина Лебане израдила је идејно решење и комплетан пројекат за 
изградњу акумулације “Гргуровци“. 

 Воде ових акумулација користиле би се за наводњавање, индустрију, насеља, 
спорт, рекреацију и туризам. Оплемењивале би мале летње воде, чија би загађеност, 
онда, била знатно мања па би се реке могле користити у разне сврхе. Акумулације ће 
спречити поплаве, које наносе огромне штете, поготову обрадивом земљишту. На тај 
начин било би делимично решено водопривредно уређење сливова. (Ракићевић, 1972). 

 Међутим, најефикаснија борба против поплава је спречавање ерозије земљишта 
у сливу. У противном бујице ће наносом брзо испунити акумулације, па оне неће бити 
у стању да задрже поплавне таласе. Дакле, прво треба обуздати ерозију, па онда прићи 
изградњи акумулација. 

 Да би сеспречила ерозија треба приступити противерозионим радовима. 
Првенствено треба вршити пошумљавање и затрављивање оголелих површина и 
неговати постојећи шумски покривач. Добро очуване шуме су најбоље средство против 
ерозије. Затим треба разним грађевинско – техничким мерама кориговати постојећи 
рељеф. То се постиже терасирањем стрмих падина, израдом контурних ровова, 
израдом ретардационих и ретензионих канала итд. (Васовић, 1954). 

 Свему овоме треба додати јесење орање, орање по изохипсама и друге 
агротехничке мере које повећавају инфилтрационе способности земљишта и стварају 
услове за формирање обилних резерви подземних вода. Јер, никада се не сме 
заборавити да је земљиште највећи природни резервоар и да је његов водни капацитет 
далеко већи од капацитета вештачких језера које је човек у стању да створи. Пракса је 
показала да се вештачка језера брзо засипају наносом и да је век њиховог активног 
дејства доста кратак. Зато агротехничким и шумскозаштитним мерама треба дати 
предност при радовима на побољшању режима Јабланице и њеног водног биланса. 

 Административним мерама простор јабланичког краја треба прогласити 
заштитним; забранити орање на стрмим падинама, спречити дивљу сечу шума и 
ширење ораничних на рачун шумских површина, као и забранити пашу на угроженим 
површинама. 

 Поменутим мерама могу се побољшати неповољни режими Јабланице и 
Шуманске реке и извршити преображај њиховог водног биланса. У противном у 
токовима изнад акумулација Јабланица и Шуманска река ће и даље дивљати и харати а 
акумулације (уколико и дође до њихове изградње) ће брзо затрпати. 
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Сл. 24 – Уређено корито реке Јабланице у Лебану ( Извор: http://mapio.net) 

 

 

Неповољни режими Јабланице и Шуманске реке и други природни процеси који 
владају у њиховим сливовима наметнули су водопривредне проблеме (борбу против 
бујица и поплава, ерозију земљишта, водоснабдевање, наводњавање) који траже што 
хитнија решења. Решења свих водопривредних проблема су зацртана у плановима али 
њиховој реализацији се не приступа. Реализација плана о уређењу слива Јабланице и 
Шуманске реке захтева велика средства и огроман труд. Али, труд не треба жалити 
нити средства штедети. Изградњом вештачког језера и пошумљавањем оголелих 
површина, регулацијом токова и подизањем система за наводњавање, спречиће се 
поплаве, зауставити ерозија земљишта, решити водоснабдевање општина и индустрије 
и повећати пољопривредни приноси, чиме ће се уложена средства брзо и многоструко 
вратити. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

У овом раду су представљене хидролошке особине слива Јабланице детаљном 
хидролошком анализом, која се заснива на прорачунима климатских и хидролошких 
карактеристика, које су добијене применом статистичких метода. Добијени резултати 
дају увид у садашње стање, а служе и за планирање будућих водопривредних 
активности, као и за решавање водопривредних проблема у сливу. Комплексним 
истраживањем слива реке Јабланице извршено је проучавање и систематизација 
физичко – географских карактеристика ове територије. Основни закључци су: 

 

-геолошки састав слива је разноврстан и сложен, како стратиграфски тако и 
литолошки, јер су заступљене различите врсте стена (од прекамбријских кристаластих 
шкриљаца до неогених седимената и андезита); 
 
-по морфогенези, заступљени су: тектонски, флувијални и палеовулкански облици 
рељефа. У рељефу Јабланице извајају се два дела: брдско – планински (Горња 
Јабланица) и део простране Лесковачке котлине (Доња Јабланица); 
 
-статистичком анализом климатских параметара закључено је да у сливу преовладава 
умерено - континентална клима, са топлим и сувим летима и умерено хладним зимама.  
Са друге стране, у планинском пределу, на западу, југозападу и југу територије 
преовладава субпланинска клима; 
 
-педолошки покривач у сливу реке Јабланице је разноврстан, а као најзаступљенија 
земљишта издвајају се: алувијална тла, дилувијуми, гајњаче и подзоли; 
 
-биљни свет је веома разноврстан. Поред представника средњеевропских, аплских, чак 
и медитеранских врста срећу се и аутохтони ендемити. Све се ово манифестује кроз 
високе листопадне и четинарске шуме, прошаране ливадама и пашњацима.Шуме су 
распрострањене у планинском делу. Преовладавају шуме храста, цера, граба, леске и 
липе. Реликтне врсте представљају: зеленика и усколисни каранфил. 
 

Kод свих наведених хидролошких параметара значајних за анализу водног режима 
реке Јабланице максималне вредности се региструју у марту и априлу , као резултат 
топљења снега, велике влаге у земљишту и обилних падавина, а минималне у летњим 
месецима, најчешће у августу и септембру, када Јабланица често и пресуши. 
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-амплитуда између просечних малих и великих вода, у периоду од 1991. до 2016. 
године износи 8.1 m3/с,, што указује на прилично неуједначен режим протицаја 
Јабланице; 
 
-амплитуда екстремних протицаја је још израженија и за исти период износи 198.9 
m3/с, па је неопходно предузимање биотехничких и хидротехничких радова за 
изједначавање протицаја у сливу; 
 
-резултати анализе водног биланса за слив Јабланице указују на неповољан режим 
храњења реке подземним водама. Слив Јабланице добија просечно годишње 730 mm 
падавина, односно просечно се на цео слив излучи годишње 0.65 km3 атмосферске 
воде. Највећи део ове воде 525 mm или 0.47 km3 испари а 205 mm, односно 0.18 km3, 
отекне Јабланицом. Према томе 28% односно приближно ¼ од укупне количине 
падавина учествује у протицају Јабланицом, а 72% или нешто више од ¾ испари. 
Специфичност отицаја (q) износи 6.5 l/s/km2. Коефицијент отицаја (С) у сливу 
Јабланице износи 28%.  

 

Комплексном анализом слива Јабланице утврђено је да су највећи 
водопривредни проблеми: ерозија и бујице, поплаве и суше, загађење водотока и 
водоснабдевање. 

Ерозија тла заступљена је у већем делу слива и претежно је антропогеног 
карактера. Нажалост, до сада није урађено много на ревитализацији земљишта и 
његовој заштити од ерозије. Неке мере које се могу у будућности предузети су: 
биолошке антиерозивне мере, технички антиерозивни радови и административне 
забране. 

Поплаве у сливу Јабланице су честе и имају бујични карактер (нарочито 
притоке Јабланице: Бањска и Шуманска река). Поплаве се најчешће јављају почетком 
пролећа (услед отапања снега) као и у летњим месецима (услед пљусковитих киша). 
Решење за одбрану од поплава представља изградња акумулација, које би задржале 
поплавни талас, уз могућност коришћења ове воде и за друге потребе. 

По квалитету воде Јабланица припада IIIкласи, а њене притоке II класи. Стање 
је посебно забрињавајуће током летњих месеци. Преко лета Јабланица и њене притоке 
располажу малим количинама протицајних вода. Вода која у току лета често заостане у 
појединим вировима јако се загреје и загади, па Јабланица постаје извор зараза и 
болести. Велики загађивач ове реке је и рудник Леце. 

 

 



ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЈАБЛАНИЦЕ 
 

64 
 

 

Водоснабдевање у сливу Јабланице годинама представља један од највећих 
проблема. Нарочито је угрожена општина Лебана. Један од предлога за решавање овог 
проблема у читавом сливу био би изградња вештачке акумулације “Кључ“ на 
Шуманској реци, која би на адекватан начин омогућила водоснабдевање становништва 
и индустрије, повећање пољопривредних приноса током године, а са друге стране 
смањила суше, поплаве и ерозију земљишта у овом крају. 
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