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1. УВОД 

Слив Пусте реке лежи у централном делу Балканског полуострва, у јужном делу 

Србије и захвата део леве стране слива Јужне Мораве. Он је, заправо, један од 

подсливова Јужне Мораве. Највећи део слива налази се на територији општине Бојник, 

у Јабланичком округу, док се остали, мањи делови сливова налазе на територијама 

општина Лебане, Лесковац, Медвеђа (Јабланички округ), Прокупље, Житорађа 

(Топлички округ) и Дољевац (Нишавски округ). Површина слива Пусте реке, до ушћа у 

Јужну Мораву, износи 571 km2 (Илић, 1978). 

Пуста река је најдужа река слива и главна река Пусторечке котлинице. Од њеног 

настанка, спајањем више водотока код села Доњи Статовац, до ушћа у Јужну Мораву, 

њена дужина износи 66 km (Илић, 1978). Она је лева притока Јужне Мораве у коју се 

улива у Дољевцу.  

Циљ рада ˝Хидрогеографска анализа слива Пусте реке˝ је да се у процесу 

истраживања укаже на законитост развитка конкретних појава и процеса утврђивањем 

узрочно-последичних веза и односа између расположивих водних ресурса у сливу и 

захтева становништва и привреде за истим, на основу досадашњих проучавања и 

активности, као и свеобухватном анализом у овом раду.  

Рад се састоји из уводног дела, четири веће целине и двадесет поглавља. Прва 

целина приказује специфичности географског положаја слива и његово простирање. У 

другој целини извршена је анализа свих физичко-географских фактора који утичу на 

режим површинских и подземних вода у сливу. У трећој целини посебна пажња 

усмерена је на хидролошке параметре речног режима док се четврти део бави 

водопривредним проблемима у сливу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ СЛИВА 

2.1. ПОЛОЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЂА 

Слив Пусте реке ограничен је сливовима Топлице, Јабланице и непосредним 

сливом Јужне Мораве. Развође подручја слива Пусте реке са овим суседним сливовима 

почиње у непосредној близини места где се поток Крушица улива у Пусту реку, у 

алувијалној равни испод села Горњег Бријања на северу слива. Одатле се развође 

повија ка југу и пење се преко огранака Пасјаче идући ка западу, прелази на венац 

Видојевице (1 154 m) и иде по њему до Мрљачког виса на овој планини. Од овог виса 

развође иде преко Житнопоточке дилувијалне терасе одакле се пење на планину Радан 

(1 409 m). На Шопоту, највишем врху планине Радан, која ограничава слив Пусте реке 

на западу, налази се тромеђа сливова Топлице, Јабланице и Пусте реке. Од овог врха 

почиње развође сливова Пусте реке и Јабланице. Одатле се оно спушта преко Св. 

Петра (1 152 m) а онда се нагло снижава. У овом делу, на дужини од 12 km, развође је 

изграђено од андезита и туфова. Највећи део развођа према истоку чине ниске косе, 

испод 400 m апсолутне висине, изграђене од кристаластих шкриљаца и неогених 

седимената. Завршна северна тачка на источној страни је место Гургац.  

Укупна дужина вододелнице Пусте реке износи 125 km, од чега по левом 

развођу 50 km а по десном 75 km. На сваки километар вододелнице долази 4,5 km2 

површине слива. Дужина вододелнице на развођу Јабланице и Пусте реке износи 45,5 

km (Илић, 1978). 

2.2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ СЛИВА 

Слив Пусте реке чини микрорегију Пуста река која се налази у оквиру субрегије 

Јужно Поморавље у ширем смислу, мезорегије Јужна Србија и планинско-котлинско-

долинске макрорегије. Он захвата део леве стране слива Јужне Мораве који је лоциран 

у централном делу Балканског полуострва. Слив Пусте реке је знатно удаљен од 

најближих мора а високе планине које га окружују још више смањују маритимне 

утицаје, чиме је условљен одређен степен континенталности. Континентални утицаји 

продиру са севера, долином Јужне Мораве а са југа, преко Прешевске повије, осећају 

се веома слаби и јако измењени утицаји Егејског мора. Најсевернија тачка слива има 

координате 43о13' северне географске ширине и налази се на ушћу Пусте реке у Јужну 

Мораву, са апсолутном висином од 190 m док је најзападнија тачка на врху Вијегор (1 

127 m), на развођу Пусте реке и Топлице и има координате 21о28' источне географске 

дужине. Северно и западно од слива Пусте реке лежи слив Топлице, југозападно и 

јужно слив Јабланице а источно је непосредни слив Јужне Мораве (Илић, 1978). 

Слив реке географски је ограничен планинама Пасјачом (901 m), Видојевицом 

(1 154 m), Соколовицом, Ргајским и Арбанашким планинама, Раданом (1 409 m) и 

Петровом гором са северне и западне стране односно Кременом и Добром главом на 
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југу и истоку (Група аутора, 2006). Слив је на североистоку, долином Пусте реке, 

отворен према пуковачко-брестовачком Поморављу (Ђорђевић, 1993). Источно од њега 

је Лесковачка котлина кроз коју, долином Јужне Мораве, пролазе важне саобраћајне 

комуникације међународног значаја (Илић, 1978).  

У географском погледу Пуста река представља посебну природну и предеону 

целину (секундарни басен) у саставу Лесковачке котлине. Овај крај је и сам мања 

котлина, најстарија у овом ширем простору.  

У административном погледу највећи део слива налази се на територији 

општине Бојник, у Јабланичком округу. У оквиру овог округа, слив захвата и мање 

делове општина Лебане и Лесковац, као и веома мали део општине Медвеђа. 

Изворишни део слива налази се у Топличком округу (општина Прокупље и мали део 

општине Житорађа). Део слива у зони ушћа је на територији општине Дољевац, која 

припада Нишавском округу (Ђорђевић, 1993). 

2.3. МОРФОМЕТРИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СЛИВА 

Морфометријски показатељи слива имају важну улогу у одређивању његових 

карактеристика. Они су показатељи ерозије, бујичности токова и концентрације 

поплавних таласа. Облик слива карактеришу: коефицијент развитка вододелнице, 

коефицијент пуноће слива (који се још назива и коефицијент заобљености слива), 

дужина свих водених токова, просечна дужина пута који падавине пређу до сталних 

водотокова, густина речне мреже итд. 

Планински део слива Пусте реке је лепезастог, готово кружног облика, 

ограничен високим развођем, док је равничарски део издуженог облика, односно 

обухвата узан појас непосредно око речног тока. С обзиром на облик најповољнији 

услови за образовање високих вода су у планинском делу слива. Коефицијент развитка 

вододелнице за слив Пусте реке износи 1,477 (Илић, 1978). Ова вредност, а с обзиром 

на облик слива, показује да постоје повољни услови за образовање великих вода у 

њему. 

Величина слива је важна карактеристика која у значајној мери одређује 

величину протицаја реке. Површина слива Пусте реке износи 571 km2. Од укупног 

слива Јужне Мораве на слив Пусте реке долази 3,6%. Слив доњег тока Пусте реке 5 

пута је већи од слива горњег тока, односно 1,8 пута од слива средњег тока. Слив је 

прилично симетричан у горњем и средњем току док је асиметрија нешто израженија у 

доњем току. На непосредни слив Пусте реке долази 307 km2, односно 53,8% а на 

сливове њених притока 264 km2 или 46,2% од укупне површине слива.  

Дужина осе слива за Пусту реку износи 39 km, а коефицијент пуноће слива 

0,375. Што је коефицијент пуноће слива ближи јединици утолико ће отицање падавина 

са слива бити брже а поводњи и бујице на реци већи.  
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Просечна ширина слива Пусте реке износи 14,64 кm, а највећа ширина слива је 

у сливу средњег тока и износи 25,5 кm. Просечна ширина слива мања је од његове 

дужине (39 кm) због чега ће, при осталим истим условима, појава високих вода 

настајати постепено и трајаће дуже и неће бити наглих разлика између високих и 

ниских вода. 

Коефицијент асиметрије слива Пусте реке износи 0,779. Лева страна слива 

захвата површину од 250 кm2 што износи 43,8% од укупне површине слива, док се 

његова десна страна простире на површини од 321 кm2 или 56,2% од укупне површине 

слива (Илић, 1978). Ови подаци нам показују да је слив прилично симетричан са 

развијенијом десном страном.  

Веома значајан фактор режима водотока је густина речне мреже, која у великој 

мери утиче на брзину отицања и дотицања атмосферске воде у речна корита. Овај 

коефицијент зависи од падавина, рељефа, инфилтрационих особина земљишта и 

биљног покривача. Дужина свих водених токова у сливу Пусте реке износи 507 km. 

Просечна густина речне мреже је 888 m⁄km2 (Илић, 1978). Густина речне мреже 

повећава отицање падавина у токове. Она представља у суштини природне канале који 

дренирају земљиште и водоносне хоризонте у сваком речном сливу и то утолико 

интензивније уколико је речна мрежа гушћа и уколико су речне долине дубље (Дукић, 

Гавриловић, 2008). На територији слива Пусте реке падавине прелазе пут од 563 m до 

сталних водотока. То може бити један од узрока сиромаштва водом јер на том дугом 

путу падавине највећим делом испаре. Највећу густину речне мреже Пуста река има у 

свом горњем току – 1461 m⁄km2, у коме геолошку основу сачињавају кристаласти 

шкриљци и мањим делом андезити. Ту се и излучује већа количина падавина. Енергија 

рељефа тог планинског дела слива омогућава брзо отицање падавина до сталних 

водотока. Падавине прелазе просечно 342 m до водотока. У средњем току, чији је 

рељеф брежуљкаст, смањује се густина речне мреже на 829 m⁄km2, а повећава се пут 

падавина до сталних водотока – 601 m. Осим рељефа, на смањење густине речне мреже 

у средњем току битан утицај показују и неогени језерски седименти који, поред 

шкриљаца, захватају знатна пространства, нарочито на левој страни слива средњег тока 

Пусте реке. Најмања густина речне мреже је у равничарском делу слива Пусте реке. 

Овај део слива изграђен је претежно од речних и језерских седимената, а у њему је 

веома мала количина падавина. Просечна густина речне мреже износи само 259 m⁄km2, 

а падавине прелазе најдужи пут до сталних водотока – 1945 m (Илић, 1978). 

Укупна дужина свих левих притока слива износи 176 km, док је та дужина код 

десних знатно већа и износи 264 km. И сам облик слива, са развијенијом десном 

страном, омогућио је асиметрију речног система чији је коефицијент 0,666. Речна 

мрежа слива знатно је гушћа (888 m⁄km2) него у сливу Јужне Мораве, где она износи 

0,727 km⁄km2. Највећу густину има слив горњег тока Пусте реке (1461 m⁄km2), чија је 

површина незнатна (65 km2). Планински део слива, услед веома густе мреже, јако је 

дисециран, што доводи до брзог отицања падавина у речна корита (Илић, 1978). 



5 
 

2.4. ХИПСОМЕТРИЈА СЛИВА 

Рељеф својом висином посредно утиче на режим река јер са повећањем 

просечне надморске висине повећава се количина падавина. Највиша тачка у оквиру 

слива је врх Шопот на Радану (1 409 m), а најнижа корито Пусте реке код Горњег 

Бријања (215 m) (Ђорђевић, 1993). 

Табела 1: Распоред слива Пусте реке по висинским зонама 

Надморска висина слива у m Површина (km2) Површина (%) 

1400-1200 7 1,3 

1200-1000 13 2,3 

1000-800 19 3,3 

800-600 69 12 

600-400 151 26,4 

400-200 312 54,7 

Укупно 571 100 

Извор: Илић, (1978)  

Просечна висина слива Пусте реке износи 450 m. Највећи део површине слива 

има надморску висину 200-400 m, a најмањи 1200-1400 m. Само 6,9% од укупне 

површине слива има висину од преко 800 m. Нижа просечна надморска висина слива 

може утицати на раније топљење снежног покривача у сливу али и на мању количину 

падавина (Илић,1978). 
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3. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА 

3.1. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

Геолошка грађа сливног подручја има велики утицај на тип и генезу земљишних 

творевина, као и на ерозионе процесе. Познавање основне геолошке грађе слива важно 

је због реалније процене продукције ерозионог материјала на сливу и у кориту.1 

Геолошку основу подручја слива Пусте реке чине кристаласти шкриљци вишег 

и нижег метаморфизма преко којих у равничарском делу, у Лесковачкој котлини, леже 

дебеле наслаге терцијарних језерских седимената и алувијалног наноса (Илић,1978). У 

геолошком и морфотектонском погледу слив Пусте реке изграђују стене различите 

старости, од најстаријих до најмлађих (од прекамбријске до квартарне старости). 

Најстарије стене изграђују око 40% територије слива а њихову основну 

геолошку грађу чини серија метаморфних стена старијег палеозоика, доста убраних, 

високог и ниског кристалитета, набраних за време варицијског или херцинског 

набирања (кристаласти шкриљци). Њима припада планинска зона и подгорина Пасјаче, 

Видојевице, Ргајске планине, подгорина Радана и Петрове горе (до Драговачког рида 

изнад Бојника), као и нископланинска (хораста) маса Добре главе. Кроз ове стене, у 

сектору Радана и Петрове горе (око 16% територије), пробиле су се еруптивне стене: 

андезити и дацито-андезитни туфови (Ђорђевић, 1993). У изворишту Пусте реке 

кристаласте шкриљце прекривају моћне наслаге терцијарних еруптива, андезити и 

туфови. Ове стене део су андезитског масива, површине 750 km2, који се даље протеже 

у сливу Косанице а познат је у стручној литератури као ''Лецки андезитски масив'' 

(Илић, 1978). На планинама Радан, Мајдан и Пасјача налазе се лежишта рудног блага 

(гвоздена и оловна руда) (Ђорђевић, 1993). 

Стене из периода Тријаса вероватно су представљене нискометаморфним 

седиментним стенама које су распрострањене у Коњувској реци. Ове стене образују 

узану зону у челу краљушти на простору северозападно од Куршумлије, у Кречарском 

потоку и у Коњувској реци. Ова зона има правац пружања СЗ-ЈИ и налази се у 

тектонском контакту са серпентинитима, дијабазима и делимично са тортонско-

сарматским седиментима. Јединицу чине серицитски шкриљци, шкриљави лискунски 

пешчари, глинени шкриљци, масивни и песковити шкриљави кречњаци. Песковити 

шкриљави кречњаци образују слојеве дебљине 10-30 cm у смени са лискунским 

пешчарима и серицитским шкриљцима. Ови пешчари се у Коњувској реци јављају и у 

слојевима дебљине до 20 cm. Очувана дебљина јединице износи око 100 m.2 

Стене кенозојске старости простиру се у осталом (око 44%), претежно доњем 

делу слива Пусте реке и чине их дебеле наслаге језерских и речних седимената. Међу 

                                                           
1 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
2 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Моравe, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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њима има миоцених, миоплиоценских и плиоценских језерских седимената (неоген) 

које сачињавају доњоконгеријски конгломерати, шљунак, песак и глине и понтски 

лапори, глине, песак и шљунак (Илић,1978), потом дилувијалних речних наноса и 

најмлађих речних наплавина. Неогени језерски седименти који препокривају дно целе 

Лесковачке котлине, па и њеног дела у сливу Пусте реке, различите су дебљине и 

издашности. Дубина ових седимената одређена је у Бојнику 1968. године, када је 

бушено земљиште у потрази за водом до дубине од 140 m, чиме је досегнуто дно 

(Ђорђевић, 1993). Анализом материјала из ове бушотине дошло се до закључка да је 

састав неогена на овом месту следећи: на врху је хумус (до 50 cm дебљине), испод њега 

простиру се постплиоцени седименти (до 7 m дубине) у којима се пружа питак 

хоризонт изданске воде, следећи слој представљен је жућкастим глинама измешаним 

са шљунком (до 40 m дубине), потом сиво-плава глина измешана са шљунком (до 70 m 

дубине), слој некомпактног камена (до 80 m дубине), слој кварцног песка измешаног са 

глином (до 83 m дубине) у коме је хоризонт са водом, испод њега је плава глина која се 

простире до 100 m дубине, потом камен до 104 m дубине, док у последњем слоју 

доминира зеленкаста глина измешана са слојевима камена (до 140 m). На дубини од 

140 m јављају се метаморфне стене, у којима је изграђено дно котлине. На основу 

резултата бушотине, уз истовремено консултовање геолошке литературе и карата, 

константовано је да је басен Пусте реке испуњен метаморфном масом, језерским 

седиментима горње миоцене (Кременска коса, Дубрава, Велика Црквица) и доње 

миоцене старости (Мала Црквица, Плавце-Обилић), поред којих су издашно и на 

приличном простору уз доњи ток Пусте реке наталожени плеистоцени и холоцени 

седименти.  

Земљишна маса на старим дилувијалним терасама образована је од седимената 

који су кроз дуги временски период наталожени у некадашњем воденом басену. Тако 

образоване моћне снаге седимената спадају углавном у категорију праха и глине 

(Јовановић,1975). Алувијалне равни представљене су пешчаним спрудовима и 

песковитим глинама а поред речних корита нанос је променљивог састава и чине га 

шљунак, песак и муљ (Илић, 1978). 

У горњем делу слива Каменичке реке, десној притоци Пусте реке, преовлађују 

еруптивне стене (андезити и дацити) и кристаласти шкриљци (гнајсеви). Кристаласти 

шкриљци претежно изграђују и средњи део слива, док је његов доњи део изграђен од 

наслага млађег терцијара (неоген), испод којег се такође налазе кристаласти шкриљци 

(Ђорђевић,1993). 

Територија општине Бојник одликује се доста једноставном геолошком грађом у 

којој преовлађују млађе седиментне стене. Просторно највише заступљени су неогени 

језерски седименти представљени конгломератима, глином, песком и шљунком. 

Алувијалне равни и ниске речне терасе покривене су речним наносима квартарне 

старости, док старије стене постоје само у југозападном делу општине. Њих 

представљају прекамбријски шкриљци (гнајс, гнајс-гранит) местимично пробијени 

амфиболима.  
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До сада су истражена налазишта опекарске глине, чије билансне резерве износе 

2 659 000 m3, што представља битну сировинску основу за производњу опекарских 

производа у бојничкој општини. Остале минералне сировине нису истражене 

(истраживање је у току) али су уочене појаве бентонитске глине и украсног камена у 

атару села Горњег Брестовца (гнајс, амфиболит) (Група аутора, 2006). 

3.2. ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

Највећи део слива Пусте реке изграђен је од кристаластих шкриљаца. Они су у 

површинским партијама подложни распадању и неотпорни су према ерозији а 

најчешће су покривени танким слојем скелетоидног земљишта.  

Непропустљивост шкриљаца и андезита, танак педолошки слој и стрми нагиби 

условљавају велико површинско отицање и мало упијање атмосферских талога у 

подлогу. Стенске масе су мање-више са прислинама и пукотинама па се подземне воде 

појављују у виду слабих жица само изузетно повезаних у праве пукотинске издани. 

Извори су неравномерно распоређени, чешћи су у сливовима горњих токова река и 

потока а ређи у нижим деловима. Њихова издашност је релативно мала а колебања 

знатна и у зависности су од атмосферских падавина. У вишим деловима речне долине 

су покривене тањим наносом кога претежно чини шљунак са мало песка, док у нижим 

деловима, где се алувијална раван шири, глиновито-муљевита компонента у 

седиментацији је јаче изражена. У речним долинама формирана је издан збијеног типа 

чија је издашност у вези са водом у речном кориту. Издашност је мања у горњим а већа 

у нижим деловима речних долина.  

Упијање атмосферских падавина у растресите речне и језерске седименте је 

велико, што је нарочито неповољно у Лесковачкој котлини где је њихова годишња 

висина мала. Сем што део падавина у котлини учествује у храњењу подземних вода, 

добар део њих и испари. Речни и језерски седименти имају велике инфилтрационе 

способности, велике су дебљине те се због тога у њима образују обилне резерве 

подземних вода које леже на релативно малим дубинама, од 2 до 4 m. Ове резерве могу 

се лако користити. Знатне резерве подземних вода налазе се и у сублакустријској 

издани која лежи на дубини од 40 до 70 m (Илић, 1978). 

3.3. МОРФОТЕКТОНСКЕ ОДЛИКЕ 

Према С. М. Милојевићу читаво подручје слива припада Средишњој зони 

громадних планина и котлина која припада Родопској маси, најстаријем делу копна 

Балканског полуострва (Родић, Павловић, 1994). Подручје слива Пусте реке било је у 

олиго-миоцену саставни део ерозионе Грделичке површи. За време набирања веначних 

планина ова површ је разломљена и дошло је до тектонског спуштања појединих 

њених делова дуж раседа. На тај начин настала је Лесковачка котлина. Она је најдубље 

спуштена због чега јој је вероватно обод вулканизован. У плиоцену котлина је 
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преобраћена у језеро које је са Нишко-алексиначким представљало јединствену водену 

површину а која је била само крајњи огранак великог Панонског језера. Реке које су се 

уливале у Лесковачко језеро и њихове притоке моделирале су језерски слив и 

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 проширење – Лесковачко поље. Рељеф 

котлине резултат је испреплетаног дејства тектонског, лакустријског и флувијалног 

рада. 

Морфогенеза долине Пусте реке одвијала се у три фазе. Прва фаза обухвата 

период тектонских поремећаја када је образована Лесковачка котлина и у њој нека 

врста котлинице Пусте реке. У овој фази слив је добио своје основне контуре. Друга 

фаза почела је када је насталу тектонску потолину испунила вода. На тај начин створен 

је огроман водени басен, из кога су вирили делови околних планина које вода није 

потопила. У овом басену таложен је материјал доношен са стране који се нагомилавао 

кроз дуги временски период и његовим нагомилавањем створене су дилувијалне терасе 

на овом подручју. Отицањем воде из Лесковачког језера терасе су остале на сувом и 

тиме је био завршен циклус постанка долине. 

Након формирања основне геоморфолошке контуре Пусторечке котлине 

уследио је период обележен интензивном базисном ерозијом бројних водотока који су 

се сливали са околних планина. Тектонска потолина Лесковачке котлине била је 

најдубља у центру котлине па су и правци кретања свих река и речица усмерени у том 

правцу. За слив је карактеристично да су токови ових река и речица били лепезастог 

облика: силазећи са ободног, вишег терена у нижи онe су се једна другој 

приближавалe. Било их је са југозапада, запада, северозапада и севера. Тек у зони 

садашњег Бојника, као географског центра, формирао се водени ток који је наставио 

пут на исток дo села Ђинђуше где прави заокрет од око 90о и скреће на север, пратећи 

раседну линију дуж источног обода Пусторечке котлине (Јовановић, 1975). 

3.4. РЕЉЕФ 

У сливу Пусте реке сусрећу се и смењују различити облици рељефа. Планине су 

представљене средње високим и ниским планинама (Пасјача 901 m, Видојевица 1 154 

m, Ргајска планина 834 m, Арбанашка планина 1 127 m, Радан 1 409 m, Петрова гора 1 

338 m) које се простиру на 25% територије. Оне припадају Средишњој зони громадних 

планина и у облику потковице затварају слив са севера, северо-запада, запада и 

југозапада. Ове планине са својим билима пресечене су долинама клисурастог а 

понегде и кањонског типа.  

Планина Радан припада групи Родопских планина. Планински венац ове 

планине простире се од истока према западу и састављен је од три масива – Мајдан 

планине, Равне планине и Петрове горе, међу којима доминира Петрова гора. Венац 

Радана налази се на развођу и граници Пусторечког према Косаничком крају. Са 
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својим делом Мајданом поседује рудна богатства која су од давнина експлоатисана о 

чему сведоче тросковишта на неколико места у сливу (гвоздене и оловне руде). На 

Радану доминирају букова у вишим и храстова шума углавном у нижим деловима, а 

има и антропогених шума бора, смрче и јеле и травнатих површина.3 

Брдски рељеф захвата субпланински и централни део слива пратећи ток реке и 

токове њених притока (52% територије) (Ђорђевић, 1993). Он представља некадашње 

дно Лесковачког језера у коме су извајане две дилувијалне терасе: горња и доња. Оне 

су више, старије и изграђене су од другачијег материјала у односу на алувијалну 

терасу. Брдски рељеф испресецан је воденим токовима и суводолинама па у целини 

представља таласасту површину која често подсећа на неке крајеве Шумадије. Долина 

Пусте реке најдубља је од долина које су усечене између брегова који чине овај део 

котлине. Ово нарочито важи за њен почетни део, од Крушкара до изнад Брестовца. Тај 

део корита је узан, стешњен између високих брегова стрмих страна те има кањонске 

одлике. Овакве одлике нарочито се уочавају у делу речног корита између села 

Бреговине и Бублице, са једне, и Драгог Дела и Магаша, са друге стране. Дубље долине 

имају и Магашка и Ивањска река, нарочито у њиховом горњем и средњем делу. У зони 

делова корита ових река побрђе је дубоко испресецано готово испарчано. Ван овог 

ужег дела, овај рељеф представљен је низом благо заобљених брегова и брежуљака 

који имају различите правце и општу тенденцију да се уздижу према лепезастом ободу 

котлине, почевши од југа па до севера у побрђу Пасјаче (Јовановић, 1975). У 

подгорини планина и у горњим деловима сливова Пусте, Коњувачке, Златне, Магашке 

и Каменичке реке брдски рељеф је више обликован у метаморфним и вулканским 

стенама, због чега је кршевитији, клисурастији и окомитији према речним долинама. 

Са друге стране, у неогеном материјалу (Дубрава, Велика Црквица, Друм, Ридина, 

Плавачки рид) он има блаже облике и заобљене стране и погодан је за обрађивање. 

Подгорина Радана и Петрове горе од Слишана и Ображде, преко Ивања до Деливоде, 

Блата и Добре Воде представља један од најлепших предела слива и Лесковачке 

котлине (Ђорђевић, 1993). Највећи део рељефа општине Бојник је брдско-планински са 

2⁄3 територије надморске висине 400-1200 m (66% површине или 174 кm2) док је 1⁄3 

равничарског карактера, изузетно погодан за пољопривредну производњу (Група 

аутора, 2006). 

                                                           
3 Група аутора, Уређење, коришћење и мере заштите пољопривредног земљишта општине Бојник, 
Пољопривредни факултет, Институт за пољопривредну технику 
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Сл. 1: Планина Видојевица (фото: Митић С., 2018) 

Брежуљкасти и равничарски рељеф (око 25% територије) пружа се узводно и 

низводно од Бојника. Низводно од Бојника, овај рељеф пружа се до источног оквира 

слива одакле иде по његовом источном ободу све до његове северне границе где се 

наставља у раван која припада Јужној Морави (Ђорђевић, 1993). Граница између 

пусторечке и моравске равни налази се између села Горњег и Доњег Бријања. Ширина 

овог дела пусторечке равни је различита. Њен најшири део је између Бојника, Сувог 

Поља (Зелетова), Ђинђуше и Лапотинца а најужи између села Кацабаћа и Стубле услед 

приближавања Кацабаћког рида речном кориту Пусте реке. Према северу равница се 

поново шири да би се опет сузила код коте 305 m. Између ове коте и завршне тачке 

рида Гургац, на десној обали Пусте реке, има више од једног km где се изгледа 

завршила пусторечка раседлина. Одавде се равница јако шири и по многим својствима 

припада области Јужне Мораве. Узводно, равница се протеже уз Пусту реку, западно 

од Бојника а има је и у долини Коњувачке реке и представљена је Златским пољем које 

се простире између села Злате и Горњег Коњувца. Надморска висина равнице код села 

Ђинђуше износи 230 m а код Косанчића око 222 m, што је нешто ниже од ветерничке 

равни у региону Поречја. 

Пуста река је на најнижем ободном делу доње дилувијалне терасе, под утицајем 

базисне ерозије, просекла своју ужу долину. Истовремено са процесом базисне ерозије 

одвијао се и процес таложења алувијалног материјала, те је на тај начин формирана 

алувијална тераса. Она се састоји од тих наноса. Нижа је од дилувијалних тераса, млађа 

и другачијег састава. Према неким схватањима ужи обим ове алувијалне терасе пружа 

се почев од Славника односно Злате, долином Коњувачке реке, до Бојника одакле се 
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шири у пространо и плодно Лапотиначко поље, Горњи Кључ, Доњи Кључ и друге 

равне или терасасте просторе (Јовановић, 1975).  

У западном делу слива дошло је током терцијара до вулканске активности, која 

је у вези са тектонским дислокацијама (Источни дубински разлом) које пресецају ово 

подручје. Облици рељефа настали ерозијом тла образовани су на кристаластим 

шкриљцима обода слива. Представљени су јаругама и вододеринама којима за време 

јаких киша потеку бујице и још више их продубљују (Илић, 1978). Најпознатији 

водопади у сливу Пусте реке су ''Рипивода'' на потоку Думаци и ''Борински скок'' на 

Боринској реци. Они се сврставају у флувио-денудационе облике рељефа. 

 

Сл. 2: Водопад Рипивода (фото: Станковић М., 2017) 

Доњи ток Пусте реке налази се у Лесковачкој котлини, за разлику од средњег и 

горњег тока који су у брдско-планинском делу. Граница између Лесковачке котлине и 

брдско-планинског дела слива поклапа се са изохијетом од 700 mm. 

Највиши делови рељефа су под снажним утицајем егзогених фактора 

(интензивне падавине, температурни екстреми), што доводи до деструкције 

површинских геолошких творевина и формирања моћне коре распадања.4 Велика 

дисекција рељефа планинског дела, стрми нагиби топографске површине и 

непропустљивост кристаластих шкриљаца и еруптива, на којима је релативно плитак 

педолошки слој, условљавају велико и бурно отицање атмосферских вода и њихово 

брзо дотицање до водених токова (Илић, 1978). 

                                                           
4 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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Сл. 3: Водопад Борински скок (фото: Митић С., 2018) 

3.5. КЛИМА 

Клима у сливу одређена је његовим геопланетарним положајем као и 

регионалним и локалним распоредом рељефа. Клима је претежно умерено-

континентална са слабо наглашеном компонентом медитеранског поднебља, а на 

крајњем западу, на појединим планинским врховима, долазе до изражаја 

карактеристике субпланинске и планинске климе. Одлике су умерено топла лета и 

хладне, снеговите зиме док су на планинама лета кратка и свежа а зиме дуже и 

снеговите (Ђорђевић, 1993). У погледу падавина слив представља субаридну област 

(Јовановић, 1975). Разноликост рељефа, од простране Лесковачке котлине до 

брдовитих и планинских предела у сливу, условљава разноврсност климатских 

елемената а посебно температуре ваздуха, падавина и ветрова. Са повећањем висине 

већа је количина падавина а температуре ваздуха постају ниже. 

Слив Пусте реке нема ниједну метеоролошку станицу II реда, станицу која осим 

падавина осматра и друге метеоролошке појаве. С обзиром на то, клима слива може се 

разматрати само на основу метеоролошких осматрања у станицама које су најближе 

сливу (Лесковац, Лебане, Прокупље, Ниш) као и на основу климатских опажања 

емпиријски узетих са терена. Климатске прилике слива у овом раду обрађене су на 

основу података метеоролошке станице Лесковац, која је најближа станица вишег реда. 

Количина падавина у сливу мери се на три падавинске станице. Падавинска станица 

Бојник лежи на истој географској ширини и приближној надморској висини као и 

Лесковац (Илић, 1978). 
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3.5.1. Температура ваздуха 

На подручју слива Пусте реке не постоји метеоролошка станица у којој се 

осматра температура ваздуха. Средња годишња температура за Лесковац у 

посматраном периоду износи 11,5˚C. 

Табела 2: Средња месечна и средња годишња температура ваздуха (у ˚C) у Лесковцу  за 

период од 1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

0,1 2,2 6,7 11,5 16,4 20,4 21,5 22 16,7 11,3 6,3 1,4 11,5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Највише средње месечне температуре ваздуха су у августу и јулу (22 и 21,5˚C). 

Јануар је најхладнији месец у години са средње месечном температуром од 0,1˚C. 

Амплитуда средње месечних температура износи 21,9˚C.  

У фебруару температура ваздуха се повећава и тај пораст траје до лета. С 

јесени, почетком септембра, температура ваздуха почиње да опада, тако да су у току 

зиме (децембар и јануар) минималне температуре ваздуха.  

Табела 3: Апсолутно максималне и минималне температуре ваздуха (у ˚C) по месецима 

у Лесковцу за период од 1991. до 2017. године 

 tapsmax Датум tapsmin Датум 

I 20 21.I 2007. -25,2 8.I 2017. 

II 24,8 16.II 2016. -24 8.II 2006. 

III 27 22.III 2017. -15 12.III 1998. 

IV 32,5 30.IV2013. -6,1 9.IV1997. 

V 34 3.V 2003. -0,4 6.V 2011. 

VI 38,6 26.VI 2007. 4,8 10.VI 2005. 

VII 43,7 24.VII 2007. 5,4 15.VII 1993. 

VIII 41,3 11.VIII 1994. 5,5 31.VIII 1993. 

IX 37,4 18.X 2015. 0,6 11.X 2004. 

X 35 1.X 2012. -6 28.X 1991. 

XI 28,6 1.XI 2008. -12 24.XI 2008. 

XII 21,4 31.XII 2009. -20,8 13.XII 2012. 

Год. 43,7 24.VII 2007. -25,2 8.I 2017. 

Амплитуда 23,7  30,7  
Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Апсолутна температурна амплитуда у посматраном периоду износи 68,9˚C са 

апсолутним максимумом од 43,7˚C (24.VII 2007.) и апсолутним минимумом од -25,2˚C 

(8.I 2017.). Апсолутни минимум од почетка рада станице Лесковац забележен је 13. I 

1985. (-30,3˚C). 

Дужина вегетационог периода је 240-260 дана годишње. Почетак овог периода 

је у марту и за већину култура траје до септембра, изузев неких врста воћака чија 

вегетација траје до краја октобра (Група аутора, 2006). 
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3.5.2. Ваздушни притисак 

Ваздушни притисак током године условљен је преласком циклона и 

антициклона преко проучаване територије. Просечни годишњи ваздушни притисак у 

току осматраног периода износи 989,7 mb. 

Табела 4: Средњи месечни и средњи годишњи ваздушни притисак (у mb) у Лесковцу за 

период од 1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

992,8 991 989,2 986,7 987,5 987,8 987,3 987,9 989,4 991,7 991,5 993,2 989,7 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод  

Највиши просечни месечни ваздушни притисак је у децембру и условљен је 

антициклонима који се често јављају у зимском периоду. Најнижи просечни месечни 

ваздушни притисак у посматраном периоду био је у априлу. 

3.5.3. Инсолација 

Просечна годишња инсолација у току осматраног периода је 2044 часова. Сунце 

најкраће сија у децембру (51) или у просеку 1,6 сати дневно. Највећа просечна 

инсолација је у јулу (304,5 часова) када Сунце сија у просеку 9,8 часова по дану. 

Табела 5: Средња месечна и средња годишња инсолација (у часовима) у Лесковцу  за 

период од 1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

67,5 90 146,8 174 222,8 270,3 304,5 293,1 200,7 138,4 86,4 51 2044,3 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

3.5.4. Облачност 

Средња годишња облачност у Лесковцу износи 5,5. Годишњи ток средње 

месечне облачности подудара се са годишњим током релативне влажности ваздуха. 

Максимална средња месечна облачност је у децембру (7,2) а потом у јануару, фебруару 

и новембру. Најмања средња месечна облачност запажа се у августу, јулу и јуну. 

Табела 6: Средња месечна и средња годишња облачност (у десетинама) у Лесковцу за 

период од 1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

6,8 6,4 6 6 5,6 4,5 3,6 3,3 4,7 5,4 6,2 7,2 5,5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Најмању средњу облачност имају јутарњи и вечерњи часови у летњим 

месецима, са општим повећањем облачности идући од топлијих ка хладнијим 

месецима и опадањем облачности од јутра према вечери од октобра до марта, што је 

последица интензивније ноћне радијације (Илић, 1978). 
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3.5.5. Влажност ваздуха 

Осматрања релативне влажности ваздуха не врше се у оквиру слива. Из 

годишњег тока релативне влажности запажа се да је она највећа у децембру и јануару 

због ниских температура ваздуха. Просечна вредност релативне влажности у децембру 

износи 83%. Најмање вредности су у јулу и августу (63 и 64%) што је последица 

високих летњих температура. Просечна годишња релативна влажност ваздуха износи 

73 %. 

Табела 7: Средња месечна и средња годишња релативна влажност ваздуха (у %) у 

Лесковцу за период од 1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

82 76 69 68 69 66 63 64 71 77 80 83 73 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

3.5.6. Ветрови 

За слив Пусте реке нема сигурних метеоролошких података о овом климатском 

елементу. Учестаност тишина у Лесковцу за посматрани период износи 390%. Од 

ветрова највећу учестаност имају ветрови из јужног правца (141‰), затим северни 

(125‰) и северозападни (122‰). Велика учестаност северног ветра у складу је са 

отвореношћу Лесковачке котлине према северу долином Јужне Мораве. 

Табела 8: Честина ветрова и тишина у Лесковцу за период од 1991. до 2017. године 

N NE E SE S SW W NW C 

125 57 67 75 141 78 44 122 390 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Што се тиче слива Пусте реке, према подацима руже ветрова, највећу 

учестаност имају ветрови северног, северозападног и западног квадранта. За разлику 

од руже ветрова у овом сливу, која има заливски карактер и која је планинама 

заклоњена са северне, северозападне и западне стране, ветрови у долини Јужне Мораве 

имају слободнија северно-јужна струјања, па су зато и много израженији. Периферни 

крајеви Лесковачке котлине поштеђени су моћнијих удара ових ветрова. Слив Пусте 

реке налази се у северозападном углу котлине, удаљен од Јужне Мораве преко 30 km, 

са планином Пасјачом која има правац исток-запад, као природним бедемом који 

скреће смер северном ветру или бар у доброј мери ублажује утицај овог ветра. 

Окружење слива је другачије од окружења у долини Мораве те се овај елемент не може 

поистоветити (Јовановић, 1975). 

Северни ветар је најчешћи у сливу али је слабије јачине и без разорних 

последица. Јавља се током целе године али је најчешћи у зимском делу.  

Северозападни и западни ветар је најкарактеристичнији ветар у сливу. То је и 

ветар највеће јачине која може да добије и разорне облике. Доноси невреме и кишу али 
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и свежину у летњим данима јер долази из планинског подручја, па је познат и по имену 

''ноћник''.  

Јужни ветар је ређи од претходних али изазива највеће штете. Када се појави у 

зимском периоду изазива нагло топљење снега што на бујичним рекама, као што су 

Пуста и Каменичка и њиховим притокама, изазива опасне водостаје. Овај ветар, који се 

још назива и ''развигор'', у летњим данима може изазвати топлотне ударе када страда 

летина а нездрав је и за људе. Он дува и у пролеће.  

Источни ветар или ''Моравац'' је такође редак ветар у сливу. Он долази у 

Лесковачко Поморавље са Власинске висоравни. Карактеристичан је у фебруару и 

марту, али дува и преко зиме а понекад и у току лета. У летњем периоду узрочник је 

појаве локалних вихора и градобитне облачности. Топлији је од северног ветра и 

готово редовно дува у дужем временском периоду (Ђорђевић, 1993). 

3.5.7. Падавине 

Највећи значај за режим река у сливу имају годишња висина падавина и њена 

расподела по месецима, односно плувиометријски режим. Поготово је 

плувиометријски режим важан фактор речног режима. При једнакој годишњој висини 

падавина више воде имају реке у којима се претежни део падавина излучи у хладнијем 

добу године. Због малог испаравања тада већи део падавина отекне (Дукић, 

Гавриловић, 2008). 

Средња годишња количина падавина у Лесковцу за посматрани период износи 

657 mm. Појединих година, у проучаваном периоду, средња годишња количина 

падавина била је испод 500 mm. Максимум падавина јавља се у мају (68 mm), а 

минимум у фебруару (45 mm). То је одлика континенталног плувиометријског режима. 

Табела 9: Средња месечна и годишња количина падавина (у mm) у Лесковцу за период 

од 1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

46 45 49 64 68 57 50 44 56 65 58 58 657 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод  

Слив Пусте реке прима просечну годишњу количину падавина од 649,7 mm.5 Он 

као саставни део слива Јужне Мораве има ,,прелазни тип плувиометријског режима и 

то између измењеног медитеранског и измењеног континенталног типа, али са јаче 

наглашеном континенталном компонентом'' (Илић, 1978). 

Распоред и вредност падавина у сливу указује на уобичајен падавински излив 

карактеристичан за наше умереноконтиненталне крајеве. Уочавају се два 

карактеристична падавинска периода: период максималних излучивања падавина 

                                                           
5 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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(април, мај, јуни, октобар и новембар) и период минималних излучивања (јули, август, 

септембар, јануар, фебруар и март) (Ђорђевић, 1993). 

3.6. ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

Геолошки састав подлоге, климатски услови и рељеф условили су доминантне 

правце педогенезе и појаву одређених типова земљишта у сливу Пусте реке. Отицање 

воде из некадашњег воденог басена Пусте реке одвијало се лаганим темпом. У таквим 

условима створене су могућности да се у плиткој води развије барска флора. 

Разлагањем огромне масе органских остатака и њиховим мешањем са наталоженим 

минералним честицама образовано је хидроморфно земљиште које има доста 

сличности са смоницом других подручја Србије. 

У даљем току педогенетске еволуције земљишта на дилувијалним терасама, уз 

учешће многих фактора, образовале су се гајњаче. Тај процес огајчавања касније је 

замењен процесом опоздољавања који траје и данас. 

Најзначајније хидролошке особине земљишта су његова инфилтрациона 

способност и способност задржавања воде (Дукић, Гавриловић, 2008). Главни типови 

земљишта на бујичним подсливовима слива Пусте реке су: литосоли, смонице, 

еутрична смеђа (гајњаче), дистрична смеђа, ранкери, колувијуми и алувијални наноси. 

Ови типови земљишта карактеристични су за брдско-планинско подручје, имају мали 

водно-ваздушни капацитет и релативно низак садржај хумуса.6 

На дилувијалним терасама слива Пусте реке константована су 2 типа земљишта: 

смоница у опоздољавању и гајњача у опоздољавању. Група алувијалних земљишта у 

сливу представљена је: алувијумом бескарбонатним лаким дубоким, алувијумом 

бескарбонатним лаким плитким и алувијумом бескарбонатним иловастим дубоким 

(Јовановић, 1975). 

Смонице су земљишта са малим инфилтрационим способностима, због чега 

највећи део падавина са њих отиче површински. Подзоласта земљишта имају сличне 

карактеристике. Влажност оваквих земљишта је мала (Дукић, Гавриловић, 2008). 

Смонице се образују на супстратима који имају више од 30% глине (претежно 

монтморионитског типа) и под утицајем климе која се карактерише смењивањем 

влажног и сувог периода. Карактерише их слаба водопропустљивост, због чега је 

испирање споро. Њихову природну вегетацију чине различите лишћарске шуме 

(највише шуме храста сладуна и цера) и травне заједнице, а местимично се јавља и 

семихидрофилна вегетација. Типичне смонице спадају у дубока земљишта чија дубина 

може бити већа од 150 cm. Главна карактеристика њиховог механичког састава је 

велики садржај глине и колоида. Висок садржај глине која бубри чини да је смоница у 

                                                           
6 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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влажном стању безструктурна, лепљива и пластична, а у сувом представља компактну 

испуцалу масу. Водно-ваздушне особине овог типа земљишта су лоше. 

Садржај хумуса код смоница креће се 3-5%, а под природном вегетацијом може 

бити и 7-8%. Због великог садржаја минерала глине и њихових особина, а у неким 

случајевима и због знатне количине хумуса, ово земљиште одликује се високим 

капацитетом адсорпције (>40 meq), а адсорптивни комплекс засићен је јонима 

калцијума и магнезијума. Оне спадају у земљишта са добрим хемијским особинама. 

Смонице се опоздољавају са повећањем висине. Смоница у опоздољавању 

обухвата највећи део доње дилувијалне терасе. Заузима релативно равне терене, са 

слабијим површинским отицањем. У просеку је осредње или слабије обезбеђена 

хумусом. Изузетно већи садржај хумуса константован је код профила отворених на 

ливадама где хумус још није минерализован и испран.  

Гајњаче спадају у типска земљишта, а Србија се сматра класичном земљом 

гајњача. Ово земљиште образовано је највећим делом на терцијарним седиментима, а 

његов супстрат могу бити лес, лесолики материјали и лапорци. Гајњаче су 

карактеристичне за иловасте подлоге са доста калцијум карбоната (CaCO3) и за области 

где има више атмосферских падавина (просечна годишња количина падавина од око 

700 mm). Јављају се на нижим надморским висинама и подножјима брежуљака (од 200 

до 500 m), најчешће на јужним експозицијама. На њима је претежно развијена 

листопадна вегетација док се ливаде ретко јављају.  

Моћност или просечна дубина код гајњача је око 70 до 150 cm. Највећа 

порозност изражена је у површинском слоју (до 55%) а са повећањем дубине опада. 

Мали проценат заступљености некапиларних пора доводи до задржавања воде у 

профилу, а тиме и до процеса лесивирања. Њихов водни капацитет креће се од 35 до 

45%. Хоризонт В је богатији глином у поређењу са хоризонтом А, који је по текстури 

најчешће тешка иловача. Хоризонт А карактерише се и веома повољним водно-

ваздушним режимом као резултатом односа макро, средњих и финих пора. Гајњаче су 

обично скелетна земљишта, па су самим тим и добро аерисана и пропусна за воду. 

Спадају у добро оцедна и топла земљишта. 

Гајњаче могу бити и знатне плодности јер садржај хумуса код њих може 

варирати од 2 до 5%. Велики део гајњача на обрадивим површинама доспео је у 

различите фазе деградације, услед деловања процеса ерозије, који су последица 

примене неодговарајућих техника обраде земљишта. Појава лесивиране гајњаче 

указује на присуство деградационих процеса. Местимично се јављају гајњаче у 

оподзољавању, параподзоласте форме земљишта и прави подзоли. Прави подзоли 

створени су на локалитетима који су у релативно блиској прошлости били под 

храстовим шумама, које су потпуно уништене, а само земљиште подвргнуто зираћењу. 

Неповољне особине гајњача које су се јавиле под утицајем човека су: смањење 
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садржаја хумуса и биогених елемената, кварење водног и ваздушног режима, појава 

ерозивних процеса на нагибима итд.7 

Гајњача у опоздољавању налази се на вишим теренима и пре свега на горњој 

дилувијалној тераси. Овај тип земљишта је најраспрострањенији. Не карактерише га 

велика плодност због појачане киселости и неповољног водног режима. По физичким 

особинама овај варијетет гајњаче је песковита иловача, песковито глиновита иловача, 

глиновита иловача. Глиновите иловаче има нарочито код села Ђинђуше (Јовановић, 

1975). 

Ранкери настају и одржавају се на стрмим падинама. За настанак овог типа 

земљишта важно је неколико процеса: изражено накупљање хумуса (акумулација 

хумуса), јако физичко и слабо хемијско распадање стена, јако испирање база из целог 

профила и јака ерозија. Одликују се великим учешћем скелетних честица чији садржај 

по правилу расте са дубином. Садржај глине је низак и не прелази 25%. По правилу 

садржај глине и праха опада са дубином. Ранкери имају високу стабилност која се 

тумачи великим садржајем и особинама хумуса. У различитим развојним фазама и у 

различитим подтиповима ранкера садржај хумуса креће се од 5 до 50%, а најчешће је 

око 10% у А хоризонту.  

Ранкери се одликују слабом везаношћу и малом лепљивошћу. Они су оцедна 

земљишта – добро су водопропустљива и добро аерисана. Веома су осетљиви на 

ерозију воде и ветра. Најчешће се користе као шумска станишта или као пашњаци и 

ливаде, а делом и као оранице (кромпир, овас и јечам). У природним условима на њима 

се налазе ксеротомне шумске заједнице, клека и боровница.8 

Алувијум бескарбонатни лаки дубоки заступљен је у долини Пусте реке у 

склопу осталих варијетета алувијума. Спада у најмлађу земљишну формацију, а 

образован је од речних наноса различитог механичког састава. Код разних педолошких 

профила на терену установљено је да се код овог земљишта јављају најчешће три слоја, 

а ређе два и четири. Горњи слој је лаког механичког састава, док су доњи слојеви 

песак, иловасти песак, песковита иловача, иловача, песковито-глиновита иловача и 

глиновита иловача. Његова дубина иде у сва три слоја до близу 1,5 m. 

Алувијум бескарбонатни лаки плитки заузима најужи појас дуж корита Пусте 

реке. Земљиште има низак терен а процес његовог образовања је јако динамичан и још 

актуелан. Код овог варијетета алувијума горњи слој лежи увек на песку као подлози. 

Алувијум бескарбонатни иловасти дубоки издвојен је у алувијалној зони Пусте 

реке. Овај варијетет образује се у најужој приобалној зони. Пошто овакви терени 

бивају периодично плављени, наноси су различити по моћности слоја и квалитету. Код 

профила отвореног на ораници у атару села Стубле показао се овакав састав овог 

варијетета алувијума: горњи, активни слој (дебљине 0-50 cm) је песковито-глиновита 

                                                           
7Група аутора, Уређење, коришћење и мере заштите пољопривредног земљишта општине Бојник, 
Пољопривредни факултет, Институт за пољопривредну технику 
8 Група аутора, Уређење, коришћење и мере заштите пољопривредног земљишта општине Бојник, 
Пољопривредни факултет, Институт за пољопривредну технику 
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иловача смеђе боје; други слој (50-124 cm) је иловача сиво смеђе боје, збијена; трећи 

слој (124-170 cm) је иловача мрко сиве боје, збијена, средње призматичне структуре. 

Код свих профила земљишта врсте алувијума утврђено је одсуство карбоната: 

реакција неутрална, а киселост мала. У погледу садржаја хумуса земљиште је углавном 

обезбеђено или средње обезбеђено. Ређе су појаве високог садржаја хумуса као и слабе 

обезбеђености. У погледу плодности алувијуми располажу релативно високим 

квалитетима који им обезбеђују висок производни потенцијал, те овај варијетет 

земљишта спада у најплоднија земљишта у региону Пусте реке (Јовановић, 1975). 

На територији општине Бојник највеће површине прекривају различити 

подтипови гајњача на језерским седиментима. На североистоку територије општине 

појављују се планинске црнице, а на крајњем западном (планинском) делу општине 

доминантна су смеђа подзоласта земљишта. У општини Бојник је 5 497 ha под 

шумским земљиштима. Са ових површина добија се релативно значајна продукција од 

10 000 m3 годишње дрвне масе.9 

3.7. ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА 

Вегетација је веома значајан фактор речног режима јер успорава површинско 

отицање падавина и увећава могућност инфилтрације воде у тле. Изнад шума излучује 

се већа количина падавина а у њима су инфилтрација тла и храњење подземних вода 

падавинама већи него на оближњем пољу. У сливовима под шумом нема поплавних 

таласа. Сеча шума и напасање стоке погоршавају инфилтрациону способност 

земљишта. На просторима без шума у пролеће веће је површинско отицање, док се 

издан слабије обогаћује водом. Током лета биљни свет троши највећи део падавина на 

транспирацију, па само њихов мањи део доспева отицањем у реке (Дукић, Гавриловић, 

2008). 

Слив Пусте реке окружен (у виду потковице) планинама представља посебно 

микрогеографско подручје са многим специфичним карактеристикама, поред осталог и 

у области флоре и фауне. Биљни свет овог подручја одликује се великим богатством и 

разноврсношћу како појединих биљних заједница, тако и појединих биљних врста, све 

до реликтних примерака. Вегетацију планина и њиховог подпланинског подручја чине 

шуме, пашњаци и ливаде у горњем делу односно оранице, воћњаци и виногради у 

доњем делу (Ђорђевић, 1993). 

Планина Радан, са својим широким подножјем које се пружа све до 

равничарског дела слива, издваја се када је реч о њеном живом свету. На њој је 

регистровано 1838 врста биљака и животиња што указује на велики природни 

потенцијал овог подручја.10 

                                                           
9 Група аутора, Уређење, коришћење и мере заштите пољопривредног земљишта општине Бојник, 
Пољопривредни факултет, Институт за пољопривредну технику 
10 Привреда Пусте реке и привредници, Завичајно удружење Пусторечана 
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Шумска вегетација слива Пусте реке била је веома густа у прошлости а слив 

ретко насељен. У XX веку почело је интензивно крчење шума ради добијања 

ораничних површина и продаје дрвета. Шуме у сливу уништаване су у различитим 

периодима и на различите начине. По М. Васовићу постојала су три периода 

нерационалне сече и крчења шума. Први период отпочео је 1912. и трајао је 16 година, 

док је трећи био везан за II светски рат, у коме су немачки окупатори секли шуме у 

најприступачнијим деловима подручја ради лакшег транспорта. Административним 

мерама после II светског рата донекле је смањена сеча шума, међутим она се наставља 

крчењем деградираних шума а такве површине ретко се пошумљавају новим насадима 

(Илић, 1978). 

Претходних деценија настављено је упропашћавање и осиромашење шумског 

покривача непланском и нерационалном експлоатацијом. Пошумљавање није пратило 

тај обим сече што је резултирало знатној проређености шумског покривача и 

повећањем могућности за развој ерозионих процеса. Квалитетних шума има углавном 

у планинским (вишим) деловима слива, који су због тешких комуникативних прилика 

неприступачни. У њима се јављају храст и буква. У нижим деловима слива заступљене 

су изданачке и деградиране шуме. Деградиране лисничке шуме заузимају велике 

површине и у њима преовладавају храст, цер, граб, леска и липа. Оне су мозаичног 

изгледа и смењују се са ораничним површинама, пашњацима и воћњацима. У овим 

шумама процес ерозије је интензиван. Оне не утичу много на уједначавање режима 

река па се на овом подручју јављају опасни бујичарски токови. 

Шумски хоризонтални и вертикални распоред вегетације је у границама 

познатих карактеристика и вредности, а једино на Радану постоје одступања када је реч 

о вертикалној зоналности потенцијалне вегетације. Окружење Радан планине створило 

је на њему својеврстан феномен који се огледа у томе да се храстов појас (сладун и 

цер) са класичних 700 m подиже на 800–900 m. Изнад 900 m надморске висине 

заступљен је махом појас букових шума са другим шумским дрвећем, а у нижим 

подручјима заједнице врба и топола. Сечењем првобитне вегетације у најнижим 

подручјима (300-500 m) настала је вегетација пашњака и ливада.  

У једном делу масива Радана налази се конкатни појас храстових и букових 

шума са израженом реликтном вегетацијом (рефигијум). Овде се могу срести 18 типова 

биљних заједница од којих су 17 шумских (једна ливадска). У заједницама храстовог 

појаса заступљене су следеће врсте: сладун, китњак, брекиња, дивља крушка, крушка 

трновача, дивља јабука и др. У прелазном појасу (између храстовог и буковог) 

заступљене су врсте: бели граб, грабић, буква, мечја леска, црни јасен, брест, клен, 

млеч, брдски јавор, ретки кун, широколисна липа, ситнолисна липа, кавкаска липа и 

др. Бројне шумске заједнице различитог степена реликтности (од полидоминатних, 

преко реликтно осиромашених до заједница савременог типа) део су сложене и 

разноврсне вегетације овог дела.  

Велики део подпланинског подручја покривен је шумама сладуна и цера, као и 

чистог сладуна, мада је врло мало земљишта под старим високим шумама. Слично је и 

са подручјима под буквом у вишим пределима. И у једном и у другом подручју могу се 
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срести огромни храстови и букве, висине преко 30 m и дебљине 1,5 до 2 m. У 

структури храстових шума доминира храст сладун као веома витална врста. Ова врста 

је и највише посечена а на тим површинама засађен је багрем или црни бор. Међутим, 

ова површина највише је искоришћена за оранице, воћњаке и винову лозу (Ђорђевић, 

1993). Планина Радан је станиште мезијске букве, чијим се резањем добијају изузетно 

тражени производи у Европи и Северној Америци (Група аутора, 2006). 

Табела 10: Врсте биљног покривача у сливу Пусте реке 

Врста културе Површина (ha) Површина (%) 

Голети 100 0,02 

Шуме 11 524 20,44 

Ливаде, пашњаци и воћњаци 4 480 8,65 

Остало пољопр. земљиште 39 876 70,89 

Укупно 56 380 100 

Извор: Илић, (1978) 

Коефицијент пошумљености у сливу Пусте реке износи 20,44% (веома 

обешумљен). У сливу доњег тока, односно у Лесковачкој котлини, налазе се оранице, 

баште и воћњаци (Илић, 1978). Под шумом се налази 20,7% (5 497 ha) од укупне 

територије општине Бојник.11 

Рефигијум на Радану, својом бројношћу реликтних и ендемичних врста, 

представља природни арборетум (ботанички врт). Посебно је занимљива реликтна 

вегетација данас сачувана у мањим просторним јединицама. Оне су се овде очувале 

захваљујући посебно израженим климатским условима и дивљини овог простора, па 

као остаци ''терцијарне прашуме'' представљају једну од природних реткости овог 

краја.  

У зељастом покривачу рефигијума доминирају брдски вијук, бршљан а могу се 

срести и друге мање познате биљке. На овом (ширем) простору очуване су ретке, 

угрожене и законом заштићене биљне врсте као што су зелениче, росуља, јасенак, 

златни љиљан, зеленика и др. 

На простору слива регистровано је преко 500 разних биљних врста од којих је 

већина у планинском подножју. Многе од њих имају употребну, комерцијалну 

вредност за привреду али и у исхрани становништва. На Радану и шире расту следеће 

лековите биљке: велебиље, хајдучка трава, нана, мајчина душица, кичица, кантарион, 

шумска јагода, шипурак, купина, коприва, зова, липа, храст и др. Такође на овом 

простору расту и гремош или медвеђи лук, брекиња, малина, дрен, дивља трешња, 

леска, маслачак, дивља јабука али и биљке које се употребљавају у народној медицини: 

дрен, јасенак, зечја лобода, боквица, ивањско цвеће, љубичица, здравац, оригана и др.  

Као дивље, самоникле биљке јављају се бројне врсте печурака (преко 20) које се 

овде могу наћи у току целог вегетационог периода. Неке од њих су: пролећни и летњи 

                                                           
11 http://bojnik.rs/?page_id=4272  

http://bojnik.rs/?page_id=4272
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вргањ, више врста пролећног шампињона или рудњаче, пролећне и летње лисичаре, 

сунчанице, буковаче, јајчаре, самогризи итд. (Ђорђевић, 1993). 
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4. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА ПУСТЕ РЕКЕ 

4.1. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

Слив Пусте реке у зони кристаластих шкриљаца и еруптивних стена богат је 

многобројним изворима (кладенцима). Са друге стране, терцијарне наслаге у сливу не 

располажу бројним изворима али су боље колектоване изданском водом. Изданске 

воде, изузимајући алувијум поред река, нису много издашне и богате. Оваква ситуација 

последица је геолошке грађе, скромног износа падавина и њиховог неравномерног 

распореда током године (лета су доста топла, а често и изузетно сушна) (Ђорђевић, 

1993). Изданске воде су често веома дубоко, као на пример у селу Обилићу где се 

копају бунари до 30 m дубине. Негде се изданска вода не може ни пронаћи (Јовановић, 

1975). Према овоме, знатан део слива, у погледу изданских вода и њихове издашности, 

налази се у доста неповољном положају. У сливу Пусте реке нема јаких, врелских 

извора јер у геолошкој грађи слива не учествују кречњачке и друге порозне стене.  

У горе наведеним чињеницама лежи главни разлог начина формирања Пусте 

реке и њених притока. Наиме, оне се углавном формирају из читавог сплета извора и 

поточића и тешко је одредити њихов главни изворни ток (сваки поток или речица 

обично носе име по селу или крају кроз који протиче) (Ђорђевић, 1993). 

Како су хидролошке одлике подземних вода умногоме усаглашене са режимом 

падавина, колебање нивоа фреатске издани износи од 1 до 4,5 m (Група аутора, 2006). 

4.2. ОПИС ВОДОТОКА 

Пуста река је лева притока Јужне Мораве у коју утиче у Дољевцу. Површина 

њеног слива износи 571 km2 у коме просечан нагиб терена износи Isr=18,7%. Дужина 

Пусте реке, од Власова до ушћа, износи 66 km и на тој дужини она има пад од 344,1 m. 

Апсолутни нагиб речног корита износи Ia=1,75% a уравнати пад Iu=0,51%.12 

По С. М. Милојевићу Пуста река је најстарија котлинска река у Лесковачкој 

котлини. Њен ток формиран је после повлачења неогеног Лесковачког језера и 

наследио је долину, односно ушао је у плитко удубљење у коме се налазио залив 

Лесковачког језера. Зато јој је долина широка и несразмерна према величини њеног 

тока (Илић, 1978). 

У брдско-планинском делу слива, долина Пусте реке усечена је у кристаласте 

шкриљце а њено корито пуно је крупног камења. У долини Пусте реке, од села 

                                                           
12 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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Брестовца формирана је алувијална раван променљиве ширине. Усецајући се у 

сопствени алувион, Пуста река меандрира и плави ''Бојничко језеро''.13 

Пуста река настаје спајањем више потока који се формирају на обронцима 

Радан планине и Соколовице. Њен најдужи изворишни крак извире испод врха Вијегор 

(1 127 m), на висини од 1 050 m. Ови потоци спајају се код села Доњи Статовац. Од 

села до ушћа у Јужну Мораву, дужина Пусте реке износи 66 km. Низводно од Доњег 

Статовца она тече између Бреговинског и Мариног калеа и улази у клисуру усечену у 

шкриљцима (гнајсевима). До села Славника њена долина је уска и дубока, а река има 

карактер бујице са коритом пуним великих стеновитих блокова. Велику брзину и 

знатан пад (преко 300 m) има до Придворице и Ђинђуше а од Ђинђуше постаје 

равничарска река, са меандрима које прави по ниском и водоплавном терену и у свом 

току са малим падом (на 15 km око 10 m). Низводно од села Драговца улази у 

Лесковачку котлину у којој јој је корито извијугано и плитко. У овом делу тока профил 

њеног корита је мали а обале су ниске и она је код високих водостаја (који се јављају 

код обилних и плаких киша, затим крајем јесени и почетком лета, када се јавља 

изразити максимум) испољавала најнегативније последице, плавећи околно подручје и 

наносећи велике штете усевима и насељима. После Другог светског рата, између 

Ђинђуше и Стубле, прокопан је канал којим је старо бујично корито Пусте реке 

донекле регулисано и смирено. Тиме су насеље и атар села Лапотинца, који су пре тога 

редовно страдали од великих вода Пусте реке, постали у већој мери заштићени. 

 

Сл. 4: Пуста река на току кроз Бојник (фото: Митић С., 2018) 

                                                           
13 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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Слив Пусте реке је доста симетричан, с обостраним и прилично уравнотеженим 

дотоком воде с обеју страна, а у горњем току је лепезаст. Разређивање шумског 

покривача, које је после Другог светског рата било поодмакло, допринело је 

појачавању бујичног процеса, нарочито на Каменичкој реци. Катастрофални водостаји 

на Пустој реци забележени су 1937. и 1957. године. Пуста река тече правцем 

северозапад-југоисток до Ђинђуше, која се налази 6 km низводно од Бојника, а одатле 

узима смер према северу и североистоку (мења свој правац за 90˚) и тече дуж источног 

оквира пусторечке котлине (Ђорђевић, 1993). 

4.3. РЕЧНИ СИСТЕМ 

Пуста река низводно од Крушкара прима своје најважније притоке са обе 

стране. Међу притокама најдужа је Каменичка река, типичан бујични ток, која Пустој 

реци притиче са десне стране у Бојнику. Сем Каменичке реке важније десне притоке 

Пусте су и Магашка и Мрвешка река са другим, мањим потоцима. Важније леве 

притоке су Коњувачка река и више мањих потока (Ђорђевић, 1993). 

Коњувачка река је највећа лева притока Пусте реке. Позната је и под именом 

Мала река. Назив је добила по томе што протиче кроз села Горње и Доње Коњувце. 

Она својим коритом, код моста на друму Бојник- Житни поток, раздваја ова два 

суседна села. Коњувачку реку чине Златна и Гласовичка река које извиру испод 

огранака Видојевице и Пасјаче. Златна река извире на месту званом Славков бунар, на 

локалитету Вашариште у Житном потоку. У свом изворишном делу она носи име 

Житнопоточки поток, а низводно добија име по селу Злати. Ова река обилази Житни 

поток са јужне стране, по долини која се пружа између брегова на којима је са севера 

Житни поток а на југозападу село Бреговина. На свом путу до места где се спаја са 

Гласовичком реком, Златна река прима воду више потока (Јовановић, 1975). У сливу 

Златне реке (Златске реке), преграђивањем потока који извире на Пасјачи, формирано 

је Златско језеро. Ово језеро је порибљено шараном.14 Гласовичка река формира се из 

два потока која извиру на јужним падинама Пасјаче. Ова два потока спајају се у селу 

Гласовик. Низводно од Гласовика корито ове реке иде готово паралелно са коритом 

Златне реке. Гласовичка и Златна река приближавају се једна другој идући ка селу 

Злати, па их изнад Злате раздваја само један рид. Овај рид окомито се спушта према 

Гласовичкој реци док је његов пад према Златној реци ублажен. На источним 

обронцима овог рида, између Златне реке и Гласовичке реке, налази се село Злата 

(Јовановић, 1975). Златна и Гласовичка река спајају се испод села Злате. Коњувачка 

река, узимајући у обзир и њене изворишне кракове, има смер тока северозапад-

југоисток и код села Мала Црквица улива се у Пусту реку. Има мали коефицијент 

развитка тока (1,15) а велики пад (3,69‰) (Илић, 1978). 

                                                           
14 http://zlatskojezero.rs/  

http://zlatskojezero.rs/
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Сл. 5: Коњувачка река испод моста на друму Бојник-Житни поток (фото: Митић С., 

2018) 

Магашка река је прва важнија притока Пусте реке у њеном горњем току. Она 

притиче Пустој реци са десне стране. Извире у подручју Радана, у атару села Добре 

воде. Ова река има карактер бујице јер се одликује кратким током који има велики пад. 

Велике воде кратко трају и врло брзо набујају, изливају се из корита, мутне су и носе 

велике количине земље и другог материјала. Бујичне воде Магашке реке углавном су 

загађене јер покупе нечистоћу из села Магаша коју потом уносе у акумулацију 

Брестовац (Михајловић, 2000). У њеном изворишном делу, на месту званом Деливоде, 

настаје природна бифуркација: леви крак и јачи део воде одлази према североистоку и 

чини Магашку реку, док десни крак, мањи део воде одлази према југу и чини Ивањску 

реку. И једна и друга уливају се у Пусту реку само на различитим местима. Магашка 

река утиче у Пусту реку североисточно од Магаша (Ђорђевић, 1993). 

Ивањска река формира се на месту званом Деливоде, природном бифуркацијом 

воденог тока. Десни, слабији крак тока одлази према југу и чини ову реку. Ток 

Ивањске реке потом се преусмерава према североистоку. Она тече кроз село Ивање и 

на свом току прима са десне стране воду Мајковачке реке. Мајковачку реку образују 

Бориначка река, која извире испод Великог Петровца на месту званом Шопот (сопот-

извор) и Обрашка река, која извире на Радану, на локалитету Ширина. Ове речице 

састају се код Мајковца, па као Мајковачка река теку у правцу североистока и прелазе 

око 1 000 m северно од села Вујанова. Одавде се ова река зове Вујановска река и она се 

испод Брестовца улива у Пусту реку. Пуста река на свом току од Крушкара до Бојника 
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односно Мале Црквице, сем кратке Бубличке реке, не прима ни једну нову притоку са 

десне стране. 

 

Сл. 6: Локација Деливоде, природна бифуркација (фото: Митић С., 2018) 

Каменичка река је друга важнија десна притока Пусте реке и водом најбогатији 

ток у сливу. Воде ове реке долазе из правца југозапада и теку у правцу североистока. 

Формира се изнад села Каменице из изворишта бројних потока који долазе са Петрове 

горе и из бучуметског простора (бучуметске терасе). Изворишни део Каменичке реке 

чине: Лалиновачки поток, Свињарска река, Слишанска односно Мијајличка и Оранска 

река. Лалиновачка река извире испод села Бучумета, као Лалиновачки поток и опасује 

Царичин град са југоисточне стране. Свињарска река извире изнад потеса Појатиште у 

атару Бучумета, протиче испод села Бачевине, затим средином села Свињарице, па се 

испод Царичиног града а изнад села Сакицола састаје са Лалиновачким потоком. На 

последњем обронку рида, који чини вододелницу између Лалиновачког потока и 

Свињарске реке, налазе се остаци Царичиног града. Од састава Лалиновачког потока и 

Свињаричке реке настаје водоток који се на картама зове Царичин поток и који то име 

носи све до изнад села Каменице, док не прими са леве стране воду Оранске реке. Овде 

формирани водоток носи назив Каменичка река. Она тече ка Каменици, пролази кроз 

њу и улива се у Пусту реку између Бојника и Драговца, који су одвојени њеним речним 

коритом. 

Оранска река извире у атару села Орана, из неколико изворишта која се налазе 

готово у самом селу, а формира се од 2 потока од којих један извире у Добропољачкој 
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махали а други у Средњој махали (локалитет Чабура). Ова два потока састају се на 

месту званом Састанци и даље теку као један водоток. Овај водоток, на свом путу до 

састава са Царичиним потоком, прима воду више потока. Један од њих је Цигански 

поток који извире на месту званом Шиљак и најбогатији је водом која никада не 

пресуши. Од места састава са Власинским потоком, чије је извориште у самом Орану, 

водоток настао спајањем свих тих потока носи име Оранска река. Ова река тече под 

тим именом на исток све до свог састава са Царичиним потоком.  

Слишанска односно Мијајличка река притиче Оранској реци са десне стране. 

Слишанска река извире испод Петрове горе из два изворишта, једног које се налази на 

локалитету Лештар а другог на локалитету Крушаре. Када се формира као речица 

протиче кроз село Слишане и тече у правцу села Мијајлице. Од овог села она добија 

име Мијајлички поток (Јовановић, 1975). 

Површина слива Каменичке реке износи 89 km2 и он је правилно развијен. У 

његовом горњем делу преовлађују еруптивне стене (андезити и дацити) и кристаласти 

шкриљци (гнајсеви). Кристаласти шкриљци претежно изграђују и средњи део слива 

док је доњи део изграђен од наслага млађег терцијара (неоген), испод којег се такође 

налазе кристаласти шкриљци. Шумски покривач у сливу доста је разуђен, што је 

утицало на појачану бујичност. Уништавање шума довело је до смањења нивоа 

изданске воде као и до већег опадања малих вода, због чега се продужио период летњег 

пресушивања речног корита. 

Каменичка река је сиромашнија водом од Пусте реке али има већи пад те њен 

изненадни надолазак и брзина (има бржи ток од Пусте реке) стварају веома озбиљне 

претње на сектору Каменице и Бојника, тим пре што висина алувијалне терасе у 

Драговцу (Бојник), у коју се река усекла, није виша од 5-6 m. Река меандрирајући прети 

својим плавним налетима али и показује тенденцију сталне промене корита. На улазу у 

Драговац, од 1950. до 1970. године, изместила је своје корито за око стотину метара. 

Бочном ерозијом и измештањем корита она уништава обале, ствара спрудишта и чини 

насељавање и обраду земљишта у близини корита несигурним. Код високих вода 

ствара се успор воде на ушћу Каменичке у Пусту реку, због чега се ниво воде издиже и 

она се ујезерује.  

Од села Слишана до ушћа у Пусту реку, на дужини од 14 km, Каменичка река 

има пад од 234,4 m. Пет километара узводно од ушћа изнад села Каменице, у 

клисурастој долини и кристаластим шкриљцима, постоје веома прихватљиви услови за 

изградњу бране и водне акумулације са вишеструком наменом (наводњавање, 

задржавање наноса, оплемењивање воде, ретензија, туризам). Укупна дужина свих 

водених токова у сливу Каменичке реке износи 101 km, а просечна густина речне 

мреже 1 098 m⁄km2. 

Мрвешка река је последња значајнија десна притока Пусте реке. Формира се из 

бројних поточића који имају своје изворе у кристаластим шкриљцима и неогеним 

седиментима крајњег јужног дела Кременске косе. Један од њених изворишних кракова 

извире испод села Бучумета а потом пролази испод села Доњег Штулца, по коме се у 



31 
 

овом делу назива Штулачка река. Ова река затим тече испод села Прекопчелице 

заобилазећи га са југа, а изнад прекопчеличке цркве састаје се са потоком Расовачом 

(који је добио име по томе што извире у махали села Гегље, Расовачи). Од састава 

Штулачке реке и Расоваче новонастали ток добија назив Мрвешка река, по селу 

Мрвешу кроз које протиче у свом даљем току. Целокупан ток најпре тече у смеру 

југозапад-североисток, а затим се од Прекопчелице преусмерује ка северу. Улива се у 

Пусту реку на западној периферији насеља Придворице, где носи име Ђак или Ђаце.  

Мрвешка река је бујична као и већина река у сливу Пусте реке. Често у току 

лета пресуши, али у време топљења снега, обилнијих падавина или изненадних плаких 

киша зна да се претвори у брзу и ћудљиву реку рушилачке снаге (Ђорђевић, 1993). 

Највећи број пусторечких река и потока су котлинастог карактера сем можда 

Куртишке (која низводно носи називе Староселска и Мала река), Ранкове (Статовачке) 

и Драгоделске реке, које чине изворишну челенку Пусте реке и чија се изворишта 

налазе на надморској висини до које вероватно није допирала површина Лесковачког 

језера.  

У суштини, на територији Пусте реке постоје три речна слива: слив Коњувачке 

или Мале реке у северном делу области, слив Пусте реке у њеном центру и слив 

Каменичке реке у јужном делу области. Паралелно са Каменичком реком, али потпуно 

издвојен од тока ове реке и њених притока, постоји слив Мрвешке реке, најмање реке у 

области. Око Бојника и Драговца сви ови водени токови сједињавају се у један ток под 

називом Пуста река (Јовановић, 1975). 

4.4. РЕЧНИ РЕЖИМ 

Хидролошка осматрања на Пустој реци започета су 1922. године оснивањем 

водомерне станице Пуковац. Ова станица налази се 4,7 km узводно од ушћа Пусте реке 

у Јужну Мораву. Кота ''0'' на водомеру лежи на висини од 195,58 m. Површина слива 

Пусте реке до водомерне станице износи 561 кm2.  

На водомерној станици Пуковац региструју се водостаји и протицаји. 

Регистровање водостаја почело је 1923. године а начин регистровања мењао се током 

година. Данас се регистровање водостаја врши дигитално. Протицаји на станици 

региструју се од 1954. а ледене појаве од 1948. године (Републички 

хидрометеоролошки завод). 
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4.4.1. Водостај и водостање 

Проучавање водостања врши се на основу мерења водостаја. Водостаји се 

одређују посматрањем нивоа воде на водомерима. Висина нивоа воде даје се према тзв. 

коти нуле водомера (Дукић, Гавриловић, 2008). 

Табела 11: Средњи месечни и годишњи водостаји (у cm) на Пустој реци код Пуковца за период 

од 1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

Снв 47 51 65 63 52 43 39 38 39 41 41 46 47 

Св 64 77 87 87 66 51 44 43 43 45 49 58 59 

Свв 114 148 150 172 104 71 60 55 50 53 92 105 98 

Снв-ниске воде, Св-средње воде, Свв-високе воде; Извор: Републички хидрометеоролошки 

завод 

Максимални средње месечни водостај јавља се у марту. Он је последица 

отапања снега и пролећних киша. Најинтензивније отапање снега настаје у марту а 

понекад и у фебруару, због чега у тим месецима настају високи водостаји. Високи 

водостаји у априлу проузроковани су већом количином падавина. У том месецу 

снежница има незнатан удео у протицању јер се у највећем делу подручја снег отопи 

током марта. Од маја водостаји постепено опадају тако да у летњим месецима, 

најчешће у августу и септембру, достижу свој минимум. Од октобра водостаји 

постепено расту услед повећане количине падавина, нижих температура ваздуха и 

смањене евапорације, да би опет у марту достигли своју највећу вредност. Средња 

годишња вредност водостаја за посматрани период износи 59 cm док је просечна 

амплитуда водостаја 134 cm.  

Водостаји на Пустој реци имају минимум у августу и септембру. Према С. 

Илешичу реке оваквих одлика припадају континенталном плувијалном режиму (Илић, 

1978). 

Средње месечни ниски и високи водостаји показују велика колебања током 

године. Максимум средњих високих вода за проучавани период јавља се у априлу а не 

у марту. 

У проматраном периоду од 27 година највеће амплитуде водостаја јавиле су се 

на Пустој реци у априлу, фебруару и марту. Највеће амплитуде јављају се у месецима 

чији су водостаји у непосредној вези са интензитетом отапања снега и количином и 

начином излучивања атмосферских падавина.  

Апсолутно највиши опажени водостај на Пустој реци у проматраном периоду 

износио је 397 сm (27.11.2007.), а апсолутно минимални -3 сm (30.1.2012.). Амплитуда 

екстремног водостаја износи 400 сm. 
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Табела 12: Максимални и минимални водостаји (у cm) на Пустој реци код Пуковца за 

период од 1991. до 2017. године 

Максимални Датум Минимални Датум 

397 27.11.2007. -3 30.1.2012. 

395 23.2.2005. -1 6.8.2017. 

395 21.4.2010. 4 30.6.2016. 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод  

4.4.2. Протицај 

Протицај представља најсигурнији елеменат за утврђивање режима река (Илић, 

1978). Просечни годишњи протицај Пусте реке износи 1,6 m3⁄sek. 

Табела 13: Средњи месечни и средње годишњи протицаји (у m3⁄s) Пусте реке код 

Пуковца за период од 1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

1,7 3,1 3,9 3,4 1,7 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 1,3 1,6 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод  

Максималан средње месечни протицај на Пустој реци у посматраном периоду 

јавља се у марту. Он настаје услед отапања снега. Висок протицај у априлу настаје 

услед пролећних киша.  

Минимални средње месечни протицаји јављају се у августу и септембру. 

Настају услед малих количина падавина и великог испаравања током летњих месеци.  

Највеће количине воде коритом Пусте реке протекну у хладнијој половини 

године (децембар – мај). Током тог периода Пустом реком отекне 81,6% од укупног 

годишњег протицаја. У топлијој половини године (јун – новембар) Пустом реком 

отекне 18,4 % од укупног годишњег протицаја.  

Годишњи ток протицаја Пусте реке има велика колебања. Однос између свих 

вода мањих од средњег годишњег протицаја и укупног годишњег протицаја назива се 

коефицијент уједначености. Уколико је он већи река је племенитија и повољнија за све 

видове искоришћавања. Коефицијент уједначености протицаја Пусте реке износи 0,25. 

Овај коефицијент спада у веома мале. 

На Пустој реци постоје велике разлике у протицајима између појединих година. 

У посматраном периоду највећи просечни протицај Пусте реке био је 2010. године 

(4,08 m3⁄sek) а најмањи 1994. године (0,459 m3⁄sek), што значи да је 2010. године 

Пустом реком протекла скоро 9 пута већа количина воде него 1994. године. ,,Величина 

годишњег протицаја зависи на првом месту од плувиометријског режима, тј. расподеле 

годишње суме падавина по месецима.'' (Илић, 1978) 
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4.4.3. Велике и мале воде 

Пре изградње акумулације ''Брестовац'' Пуста река је за време лета, при малим 

протицајима, била канализациони колектор за отпадне воде Бојника и насеља низводно 

од њега, до њеног ушћа у Јужну Мораву. После изградње акумулације и испуштања 

биолошког минимума дошло је до обогаћивања малих вода у кориту Пусте реке. 

Табела 14: Средњи месечни протицаји (у m3⁄s) на Пустој реци код Пуковца за период од 

1991. до 2017. године 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Qmin 0,592 0,821 1,66 1,39 0,803 0,41 0,306 0,277 0,292 0,326 0,391 0,531 

Qmax 6,69 12,47 14,29 14,37 6,35 2,18 1,74 1,61 0,877 0,87 6,71 6,53 

Qmin - средњи минимални, Qmax - средњи максимални; Извор: Републички хидрометеоролошки 

завод 

Велике воде (максимални годишњи протицаји) на Пустој реци јављају се 

најчешће у периоду отапања снега и пролећних киша. Оне наносе велике штете 

привреди и становништву. Основни узрочници појаве великих вода су кише јаког 

интензитета краћих трајања.15 Максимални годишњи протицаји на Пустој реци у 

периоду 1991-2017. године јавили су се у априлу (9 пута), фебруару и марту (по 6 

пута), јануару и новембру (по 2 пута) и мају и децембру (по једном). 

Табела 15: Апсолутни максимални и минимални протицаји (у m3⁄s) на Пустој реци код 

Пуковца за период од 1991. до 2017. године 

Максимални Датум Минимални Датум 

64,5 29.3.2015. 0,001 6.8.2013. 

61,2 27.11.2007. 0,008 28.11.2011. 

60,8 23.2.2005. 0,019 13.7.2014. 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Апсолутни максимални протицај на Пустој реци, у посматраном периоду, 

износио је 64,5 m3⁄sek (29.3.2015.) при водостају од 245 сm (максималан водостај на 

Пустој реци те године). Приближно толиком количином воде располагала је Пуста 

река 27.11.2007. године (61,2 m3⁄sek). Апсолутно минимални протицај јавио се 6.8.2013. 

и износио је 0,001 m3⁄sek. Пуста река није пресушивала у посматраном периоду.  

Изразито ниске воде у летњим и јесењим месецима негативно се одражавају на 

привредни живот релативно густо насељене Лесковачке котлине. Недостатак воде у 

речним коритима највише погађа интензивну пољопривредну производњу (Илић, 

1978). 

 

 

                                                           
15 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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4.4.4. Специфични отицај 

Вредности специфичног отицаја главни су показатељи водног богатства (Илић, 

1978). Средња годишња вредност за слив износи 2,8 l/sek/km2. Највећи специфични 

отицај је у марту (6,8 l/sek/km2), а потом у априлу (5,9 l/sek/km2), дакле у зимским и 

пролећним месецима. Најмањи специфични отицај је у августу и септембру (0,7 

l/sek/km2), летњим и јесењим месецима. Од априла специфични отицај почиње да опада 

и такав тренд има до септембра. Раст специфичног отицаја почиње у октобру. Опадање 

специфичног отицаја је у вези са повећањем температура и транспирације. Фаза 

повећања последица је веће количине падавина, смањеног испаравања и топљења снега 

у фебруару и марту. 

Табела 16: Средња месечна и средња годишња вредност специфичног отицаја (у 

l/sek/km2) у сливу Пусте реке до Пуковца за период од 1991. до 2017. године 

Месец 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

3 5,4 6,8 5,9 3 1,4 0,9 0,7 0,7 0,9 1,4 2,3 2,8 

 

4.4.5. Висина отицаја 

Просечна годишња висина отицаја у сливу Пусте реке за период 1991-2017. 

године износи 88 mm. Њен годишњи ток поклапа се са током специфичног отицаја. 

Табела 17: Средња месечна и средња годишња висина отицаја (у mm) у сливу Пусте 

реке до Пуковца за период од 1991. до 2017. године 

Месец 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

95 170 215 186 95 44 28 22 22 28 44 73 88 

  

4.4.6. Водни биланс 

Од 650 mm падавина у сливу, 88 mm учествује у протицају реке, а остатак од 

562 mm испари. Према томе у протицају Пусте реке учествује 14%, а испари 86% од 

укупне годишње количине атмосферских падавина. Коефицијент отицаја Пусте реке је 

14% а специфични отицај 2,8 l⁄sek⁄km2. Мали коефицијент отицаја у сливу последица је 

природних услова. Мала количина падавина у сливу средњег и доњег тока Пусте реке и 

високе температуре основни су узроци њеног сиромаштва водом. Слив доњег и 

делимично слив средњег тока изграђени су од језерских и речних седимената у којима 

је велико упијање атмосферских падавина. Густина речне мреже у сливу доњег тока 

износи само 259 m⁄km2, односно падавине прелазе просечно 3 890 m до сталних 

водотока. Обешумљеност слива такође има утицај на малу вредност коефицијента 

отицаја. (Илић Р., 1978) 
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Табела 18: Водни биланс слива за период од 1991. до 2017. године 

F X Y Z Q q C 

571 km2 650 mm 88 mm 562 mm 1,6 m3/sek 2,8 l/s/km2 14 % 

 

4.4.7. Термички режим 

На водомерној станици Пуковац не врше се осматрања температуре воде. 

Температура речне воде је у непосредној зависности од температуре ваздуха. У летњим 

месецима, када се смање протицаји у проучаваном сливу а услед високих температура 

ваздуха, долази до великог загревања и исправања речне воде. Ово испаравање још 

више смањује мале летње 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 

још погодују мале протицајне брзине у равничарским деловима сливова где је пад 

речних корита незнатан (Илић, 1978). 

Лед се на Пустој реци у периоду 1991-2017. године јавио само током 2012. 

године у трајању од 22 дана, од првог до двадесет другог фебруара (Републички 

хидрометеоролошки завод). На појаву леда може утицати просечна надморска висина, 

отвореност према северу, протицаји итд. (Илић, 1978). 

4.4.8. Водне акумулације у сливу 

Водне акумулације су један од антропогених фактора који утиче на речни и 

режим подземних вода. Са њихових површина испарава одређена количина воде, те 

реке стога имају мање воде али равномерније расподељене током године (Дукић, 

Гавриловић, 2008). Највећа водна акумулација у сливу је акумулација ''Брестовац 1''. 

Она је формирана 1985. године изградњом високе бране на Пустој реци, узводно од 

Горњег Брестовца (у месној заједници Горњи Брестовац). Створена је са основном 

наменом да обезбеди воду за водоснабдевање насеља низводно од ње, воду за 

наводњавање и мале хидроелектране. Њене функције су и обезбеђивање заштите од 

поплава и обезбеђивање простора за депоновање наноса. Удаљена је 12 km западно од 

Бојника, а лежи на 312 m надморске висине. Њена дужина износи 2800 m а просечна 

дубина око 12 m. Налази се у аграрно-природном пејзажу, окружена ниском 

девастираном шумом и ливадама. Површина воденог огледала износи 80 ha. Њена 

обалска линија представљена је са неколико полуострва, једним ртом и два залива.16 

                                                           
16 Привреда Пусте реке и привредници, Завичајно удружење Пусторечана 
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Брана и акумулација контролишу око 108 km2 слива Пусте реке. На акумулацији 

су забрањене било какве активности које могу на било који начин да утичу на 

погоршање квалитета воде у акумулацији. У зони акумулације забрањена је градња 

било каквих објеката који нису у саставу система ''Пуста река''. Језеро пружа идеалне 

услове за развој ловне привреде и риболова. Акумулирана вода представља природно 

појило за многобројну дивљач. Пре изградње бране и формирања акумулације Пуста 

река је пресушивала, а дивљач је била принуђена да се сели у крајеве где има воде или 

да тражи било какву воду у том крају. Вода која отиче из акумулације у Пусту реку, 

као биолошки минимум, врло је повољна за формирање малих шаранских рибњака. 

 

Сл. 7: Брестовачко језеро (фото: Митић С., 2018) 

Брана и акумулација имају своје недостатке. Један од њих је мали коефицијент 

изравњавања који је проистекао из тога што геодетски услови нису омогућавали 

изградњу бране веће висине. Овај коефицијент може се повећати подизањем коте 

нормалног успора чиме би се обезбедила и додатна корисна запремина. Међутим то би 

било релативно скупо решење јер би захтевало пуно радова а и изазвало би смањење 

ретензионог простора за прихватање поплавног таласа, чиме би се угрозила заштитна 

улога акумулације. Због тога се паралелно са варијантом издизања нивоа воде у 

постојећој акумулацији разматрају и други предлози.  
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Сл. 8: Завршетак бране Брестовачког језера (фото: Митић С., 2018) 

Постоји предлог да се проучи могућност изградње бране и формирања 

акумулације ''Брестовац 2''. Изградњу ове бране и формирање акумулације пратио би 

знатно мањи број радова у односу на радове који су извођени током изградње бране 

''Брестовац 1''. Уз то, формирање акумулације ''Брестовац 2'' има пуно предности и 

побољшало би неке карактеристике већ постојеће акумулације ''Брестовац 1''. 

Формирање нове акумулације омогућило би подизање коте нормалног нивоа воде у 

акумулацији ''Брестовац 1'' што би потом условило повећање протицаја кроз главни 

довод акумулације - уређај за пречишћавање, повећавање хидроенергетског 

потенцијала и обезбеђивање повољнијих услова за пуњење компензационих басена 

односно услова наводњавања. Предности су и стварање реалних услова за повећање 

степена заштите низводног подручја од поплава односно повећање степена одбране од 

поплава због ретензирања воде поплавног таласа једном у 50 година у акумулацији 

''Брестовац 1''. Задржавањем поплавног таласа у акумулацији ''Брестовац 2'' обезбедила 

би се и квалитетнија сирова вода за наводњавање.  
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Карактеристике већ постојеће акумулације ''Брестовац 1'' могу се побољшати 

изградњом још једне бране. Брана би се градила на профилу који се налази у долини 

Магашке реке, удаљеном 400 m од бране ''Брестовац 1''. Изградњом ове бране 

формирала би се мала акумулација ''Магаш''. Површине које би биле захваћене новом 

браном и акумулацијом повремено плаве воде из акумулације ''Брестовац 1''.  

Вода са слива Магашке реке по правилу је загађена. Она утиче у акумулацију 

''Брестовац 1'' код захватне куле али се због свог загађења мора захватати и одводити 

на уређаје за пречишћавање. Та захватна вода ствара велике проблеме: таложење муља 

у главном доводу на релацији акумулација-уређај за пречишћавање, замућивање воде 

које захтева повећану употребу хемијских средстава за пречишћавање због чега расту и 

трошкови експлоатације воде, чешћа потреба за прањем филтера, скраћивање 

амортизационог века опреме и осталих објеката итд. Изградња бране и формирање 

акумулације ''Магаш'' потпуно би заштитила акумулацију ''Брестовац 1'' од евентуалне 

појаве тешких метала, који се могу појавити услед испирања шљаке од које је изграђен 

један део пута Бојник-Планинарски дом на Радану (слив Магашке реке); од загађених 

вода које доноси Магашка река скупљајући отпадне воде у селу Магаш; од 

замуљивања водом Магашке реке итд. Акумулација ''Магаш'' задржавала би наносе 

који се доносе са слива Магашке реке за време бујичних поплава. Формирањем 

магашке акумулације повећало би се изравњање воде са слива Пусте реке на профилу 

бране ''Брестовац 1'' односно повећавала би се корисна запремина брестовачке 

акумулације.  

Са изградњом магашке акумулације стварају се повољни услови за изградњу 

туристичког центра који би повезивао брестовачко језеро и планину Радан. Могли би 

се градити и користити објекти, плаже и организовати све врсте активности на води. 

Акумулација се посебно може користити за узгој рибе у контејнерима што није 

дозвољено у акумулацији ''Брестовац 1''. За изградњу бране и формирање магашке 

акумулације постоје повољни геолошки и топографски услови. У близини 

предложеног профила за градњу бране налази се неограничена количина глиновитог 

материјала. Вода из ове акумулације може се, уз врло мала улагања, користити за 

наводњавање земљишта у непосредној близини будуће акумулације (Михајловић, 

2000). 
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5. ВОДОПРИВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ У СЛИВУ 

Управљање водама подразумева заштиту од вода, заштиту вода и њихово 

коришћење. У водопривредне проблеме настале као последице великих вода спадају 

ерозија и бујице, поплаве и одводњавање а у проблеме настале као последице малих 

вода спадају наводњавање, водоснабдевање и загађивање (Мајкић-Ковачевић, 2009). 

5.1. ЕРОЗИЈА И БУЈИЦЕ 

Слив Пусте реке карактерише се интензивном ерозијом земљишта и токовима 

бујичног карактера. Интензивна ерозија у сливу условљена је интегралним дејством 

антропогених и природних фактора. 

На бујичним подсливовима слива Пусте реке уочљиви су ерозиони процеси у 

распону од екцесивне до врло слабе ерозије. Ерозиони процеси I категорије 

(ексцесивна категорија) јављају се на сливовима Пусте (до профила акумулације 

Брестовац) и Коњувачке реке, на 5,03-16,14% површине. Ерозиони процеси II 

категорије (јака ерозија) јављају се на свим бујичним подсливовима, у распону од 

8,39% (Коњувачка река) до чак 41,76% површине слива (Вујановачка река). III 

категорија ерозије јавља се на осталим подсливовима у распону 26,67-63,12% 

површине слива.17 Виши делови слива Пусте реке претрпели су наглу депопулацију, 

поготово у најудаљенијим планинским селима, што је значајно смањило притисак на 

обрадиве и шумске површине услед чега је дошло до спонтаног обнављања и ширења 

шумске вегетације, смањења обима и интензитета ерозионих процеса.  

Један од основних чиниоца који је у великој мери допринео јачању ерозионих 

процеса јесте нерационална и непланска експлоатација шумског покривача. Шуме у 

сливу уништаване су у различитим периодима и на различите начине. Разређивање 

шумског покривача, које је после Другог светског рата било поодмакло, допринело је 

појачавању бујичног процеса, нарочито на Каменичкој реци. Шумски покривач је у 

претходним деценијама значајно осиромашен и проређен. Он је значајан јер смањује 

ерозију. Један део падавина задржава се на лишћу и не учествује у површинском 

отицању, док опало лишће учествује у стварању хумусног покривача који има велику 

способност упијања атмосферске воде, чиме се такође смањује површинско отицање.  

Начин коришћења земљишта је такође чиниоц који значајно утиче на 

распрострањеност и обим ерозионих процеса. На бујичним подсливовима слива Пусте 

реке, шумске површине су доминантне у највишим деловима слива (сливови Пусте и 

Магашке реке, до профила акумулације Брестовац), где је њихова заступљеност 60,09-

73,55%. Обрадиве површине су доминантне на најнижим деловима слива (подсливови 

Коњувачке реке), где је њихова заступљеност 56,98-67,15%. Степен урбанизације 

највећи је на сливу потока Ђаце (7,18% површине), док је најмањи на сливу Пусте реке 
                                                           
17 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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(до профила акумулације Брестовац где износи 1,34%). Доминантна привредна 

активност је пољопривреда. У вишим деловима слива обрађује се земљиште на 

нагибима, а квалитетних обрадивих површина на равнијим теренима је мало, јер су они 

углавном искоришћени за градњу кућа, путева и инфраструктурних објеката. Просечан 

нагиб терена у подсливовима Пусте, Магашке и Вујановачке реке креће се у распону 

19,48-27,09%. Ове вредности указују на то да постоји неправилност у коришћењу 

земљишта (обрада низ нагиб, честе сече, формирање влака за извлачење дрвета) што 

има директне последице на стање ерозионих процеса (спирање земљишта, губитак 

плодности, развој јаруга).18                 

Геолошки састав планинског дела подручја слива један је од природних фактора 

који потпомаже ерозионе процесе. Највећи део овог подручја изграђен је од 

кристаластих шкриљаца. Шкриљци су пуни дубоких пукотина а у површинском слоју 

подложни су распадању. Коначни продукт њиховог физичко-хемијског распадања 

представља смеђа, посна, врло песковита иловача која 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 разарања.  

Облик слива Пусте реке и падавине јачег интензитета изазивају брзу 

концентрацију поплавног таласа а као последица тога Пуста река и њене притоке 

постају опасни бујичарски токови. У таквим приликама Пуста река ваља камење и до 1 

m у пречнику, носи стабла, стоку и људе. У сливу Пусте реке нема великих нагиба 

топографских површина и велике дисецираности рељефа (Илић, 1978). 

Oсновне смернице за противерозионо уређење слива Пусте реке садрже следеће 

сегменте: побољшање инфилтрационо-ретенционих карактеристика земљишта на 

нагибима; подизање попречних објеката у мањим притокама (у циљу заустављања 

наноса, стабилизације корита и обала); примена административних мера (забране и 

препоруке), на основу одговарајуће планске документације (Планови за проглашење 

ерозионих подручја и одбрану од бујичних поплава). 

У циљу заштите слива од ерозије и спречавања појаве бујичних поплава 

пројектовани су одређени радови. Ови радови требају да обухвате техничке, 

биотехничке и биолошке радове. Сем тога планиране су и мере контроле ерозивних 

процеса у сливу. 

У оквиру техничких мера, у кориту Пусте реке и коритима њених притока првог 

реда, предвиђена је изградња бујичних преграда за задржавање наноса на више 

локација. Од осталих техничких радова предвиђена је и изградња депонијско-

консолидационих пpeгpaдa, габионских преграда, пpaгoвa, каскада, линијских 

регулационих објеката итд. Код биотехничких радова, а у зависности од топографских 

услова и геомеханичких карактеристика, предвиђена је могућност терасирања 

долинских страна, градона, контурних ровова, израда плетера итд. 

                                                           
18 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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У оквиру биолошких радова предвиђена је комбинација основних елемената 

вегетације: траве, жбуња и високе вегетације у циљу спречавања спирања површинског 

слоја, смањења површинског отицаја и повећања коефицијента шумовитости. Овим 

пројектом предвиђено је противерозионо пошумљавање црним и белим бором и 

мечијом леском на голетима, чистинама и пожариштима, као и садња воћњака на 

напуштеним воћарским површинама и пожариштима. Пошумљавање је предвиђено на 

755 hа на сливу, односно на подручјима општина Бојник, Прокупље и Лебане, на 

парцелама које су у власништву ЈВП Србијашуме, приватном и државном 

власништву.19 

Делови Пасјаче и Радана пошумљени су 2015. године са 139 056 садница црног 

бора и багрема. Циљ ових радова био је да се спречи ерозија подручја око планинских 

река које гравитирају ка Бубличком језеру (Брестовачком језеру) и да се на тај начин 

направи природна заштита од муља. Пошумљени су шесто и седмо одељење на 

Пасјачи и седамдесето на Радану.20 

У оквиру пројекта забрана предвиђено је да се спроведу забране разоравања 

ерозијом угрожених површина, гајења окопавина, испаша на травним површинама на 

одређени период, испаша у шумама и шумским културама, кресања лисника, 

неконтролисане сече и крчење шума, механичког оштећења тла свих облика.21 

Спровођење ових радова и мера је заправо најефикаснија борба против поплава. Чак и 

вештачке акумулације неће бити у стању да задрже поплавне таласе уколико их бујице 

буду испуниле наносима.  

5.2. ПОПЛАВЕ 

Поплаве су у прошлости причињавале велике штете привреди, насељима и 

становништву слива. Најкарактеристичније поплаве биле су последица природних 

услова у сливу. Горњи део слива претежно је изграђен од кристаластих шкриљаца, има 

лепезасто-кружни облик, у њему су велики нагиби речног корита и терена али и знатна 

продукција ерозионог материјала на падинама. Ове карактеристике, у комбинацији са 

падавинама јачег интензитета или отапањем снега, изазивају брзу концентрацију 

поплавног таласа чиме се Пуста река и њене притоке претварају у опасне бујичарске 

токове. Бујичарски токови могу садржати значајну концентрацију чврсте фазе. Било је 

случајева када је набујала Пуста река ваљала камење и до 1 m у пречнику, носила 

стабла, стоку и људе. 1937. године изненадни надолазак високог таласа усмртио је 8 

људи у селу Славнику. У току зимских месеци (последњих година нарочито почетком 

пролећа) Пуста река има знатно већи водостај, али може и набујати. У таквим 

приликама долазило је до њеног изливања, најчешће у доњем току. 1943. године једна 

                                                           
19 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
20 http://toplickevesti.com/posumljava-se-radan-i-pasjaca.html  
21 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
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таква поплава нанела је штету низводним селима а поготово Пуковцу. Катастрофалан 

водостај на Пустој реци, попут оног 1937., забележен је и 1957. године. Насеље 

Пуковац претрпело је велике штете инфраструктуре и поплавом 6. фебруара 1963. 

године. Ова поплава настала је услед зачепљења речног корита леденим сантама наког 

чега је уследило нагло ојужење (Ђорђевић, 1993). 

Катастрофалне поплаве јављале су се најчешће у јуну и биле су проузроковане 

пљусковитим кишама које су једновремено захватале сливна подручја. Том приликом 

водотоци су у планинском пределу постајали силне бујице а у равничарском делу 

долазило је до њиховог издизања и изливања. 6. и 7. јуна 1976. године Јабланица, 

Ветерница и Пуста река изливањем су проузроковале велике штете насељима у 

њиховим долинама. Пуста река је поплавила око 1600 ha најплодније земље низводно 

од Бојника. Штете причињене општини процењене су на 2,6 милиона нових динара. 

Приликом изливања Пусте највеће штете причињавале су се пољопривреди а мање 

комуналним објектима. Због неуређеног корита реке, а услед обилних падавина ова 

река често се изливала, угрожавала становништво општина Бојник, Лебане и Прокупље 

и плавила пољопривредно земљиште највише током пролећа и јесени (Илић, 1978). 

Одбрана од поплава је неопходна и један од основних циљева водопривреде. 

Пасивна одбрана од поплава подразумева изградњу и одржавање линијских заштитних 

система (обалоутврда, насипа), ретензија, каскада и планску изградњу у угроженим 

зонама. Активна одбрана од поплава врши се изградњом и одржавањем акумулационих 

басена у којима се задржавају велики поплавни таласи (Ковачевић-Мајкић, 2009). 

Борба против поплава у прошлости огледала се искључиво у изградњи 

одбрамбених насипа што спада у пасивне мере одбране од поплава. Овакав вид 

одбране показао је своје слабости што је указало на то да се на њих више не може 

рачунати већ да се мора прићи активним мерама одбране, односно смањивању 

максималних протицаја и регулацији режима река.  

Пуста река је регулисана у више наврата, по сегментима, обично на местима 

највећег ризика и на местима где се најчешће изливала. 1985. изграђена је брана са 

бочним преливом у селу Брестовцу, низводно од ушћа Магашке у Пусту реку, са 

висином од 30 m и запремином од 10,13-106 m3. Иза бране акумулирана је вода чија је 

основна намена између осталог и заштита од поплава. 

Регулација Пусте реке изведена је на деоници где протиче кроз место Бојник. 

Она је од камена у цементном малтеру. Ток је регулисан као двогубо корито, дужине 

од око 300 m. На деоници где протиче кроз село Пуковац урађена је пољска регулација, 

без облагања каменом, укупне дужине обостраног насипа 1800 m. Ови насипи штите 

пољопривредно земљиште површине око 800 ha и насеље Пуковац. Сигурност 

обезбеђења насеља је на педесетогодишње воде. Још једна регулација изграђена је на 

Пустој реци код Кочанске петље, укупне дужине обостраног насипа 2 830 m. Ток је 
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регулисан као двогубо корито, а регулација је пољска, без облагања каменом и 

изведена је у дужини од око 1,4 km.22 

У новембру 2016. године завршени су радови у атару Стубле, Лапотинца и 

Кацабаћа на уређењу старог корита Пусте реке, која се претходних година изливала и 

плавила обрадиве површине. Уређена је дужина тока од око 680 m. Пре уређења 

корито је било плитко па је са првом већом кишом долазило до изливања и плављења 

овог подручја. Уређено је и ушће. Одлука о уређењу донета је у циљу унапређења 

заштите од поплава.23 

5.3. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

Водоснабдевање становништва и привреде један је од најзначајнијих 

водопривредних проблема. Од 60-их година XX века започето је стихијско и 

неорганизовано грађење ''водовода'' широм подручја слива. Они су грађени 

самоиницијативно, у сопственој режији и углавном путем сопствене испомоћи са 

намером да обезбеде воду за поједине групе кућа, мале или само поједине куће. За ове 

''водоводе'' каптирали су се погодни кладенци и вода доводила до кућа. На тај начин су 

и поједина цела сеоска насеља, више-мање, решила проблем снабдевања водом 

(Бублица, Стубла, Мијајлица, Злата). Нека села су уместо некадашњих сеоских бунара 

саградила спомен-чесме палим борцима у I и II светском рату (Боринце, Мајковац). 

Бојник је 60-их година XX века био веома слабо опскрбљен водом. Почетком 70-их 

година само 26 објеката у овом насељу била су повезана водоводом. Због слабе 

издашности бунара из којих су се ови објекти снабдевали, вода се у њима за време 

летњег периода појављивала само 2-3 сата а у зимском периоду непрекидно и по 

неколико дана. Поједина домаћинства инсталирала су хидрофоре да би ефикасније себе 

обезбедила водом црпљењем исте из бунара. Други делови Бојника и Драговца су се 

такође предоминатно снабдевали водом из бунара. Бунари ближи Пустој и Каменичкој 

реци издашнији су водом али су истовремено здравствено и епидемиолошки 

ризичнији. Проблем недостатка квалитетне здраве пијаће воде у сливу Пусте реке 

остао је актуелан (Ђорђевић, 1993). 

Из тог разлога, 70-их година XX века, покренута је акција да се реализује 

водопривредни систем ''Пуста река'' са изградњом бране и акумулације ''Брестовац''. 

Руководства општина Бојник и Дољевац започела су 1974. године решавање питања 

водоснабдевања становништва водом за пиће. Те године урађено је идејно решење и 

започета је изградња кључног објекта водопривредног система, бране и акумулације на 

Пустој реци код села Горњи Брестовац, која је трајала до 1986. године. Наредне године 

урађен је и завршен доводни цевовод од бране до будућег Постројења за прераду воде 

и система за наводњавање. Водоснабдевање Бојника конципирано је 1988. године тако 

                                                           
22 Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве, 
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' АД, Београд 
23 http://www.infocentarjug.rs/u-stubli-zavrseno-uredenje-satrog-recnog-korita/  

http://www.infocentarjug.rs/u-stubli-zavrseno-uredenje-satrog-recnog-korita/
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да се сва насеља низводно од акумулације ''Брестовац'' снабдевају здравом пијаћом 

водом из новопројектованог Постројења за пречишћавање воде за пиће у Бојнику. То 

решење обрађено је кроз Главни пројекат међурегионалног система за водоснабдевање 

насеља на територији СО Бојник, СО Дољевац и СО Лесковац.  

Систем ''Пуста река'' пројектован је и изграђен да има вишеструку улогу са 

акцентом на снабдевање водом становништва у долини Пусте реке, Топлице и Јужне 

Мораве, односно насеља која административно припадају општинама Бојник, Дољевац 

и Лесковац. Предвиђено је да укупно 46 насеља добије воду из система а само 2 од њих 

су насеља мешовитог типа (Бојник и Дољевац), док су остала сеоска. Највећи број 

насеља обухваћених системом припада општини Бојник. Од 144 насеља општине 

Лесковац водосистему ''Брестовац'' припада само 7 сеоских насеља. 

У периоду од 1974. године, у оквиру система водоснабдевања, изграђени су 

следећи објекти: брана и акумулација, доводни цевовод од бране до Постројења за 

пречишћавање воде за пиће у дужини од 11 km, систем за наводњавање око 500 ha у 

долини Пусте реке низводно од Бојника, постројење за пречишћавање воде капацитета 

од 100 l/s са резервоаром чисте воде запремине 1 000 m3, међурегионални цевовод 

Бојник-Дољевац у дужини од 20,7 km, цевовод до уласка у Бојник (2 670 m), водоводна 

мрежа у Бојнику (12 000 m), Драговцу (4 500 m), Месној заједници Плавце (3 400 m), 

Стубли (600 m), Косанчићу и Црквици (по 1 200 m). Неопходно је урадити остале 

делове насеља Бојник и Драговац односно Месне заједнице Придворица, Ђинђуша, 

Лапотинце, Кацабаћ и Г. Бријање. Припремљено је 70% техничке документације у делу 

водоснабдевања и 30% у делу одвода отпадних вода. У склопу система ''Брестовац'' 

изграђени су сви објекти за акумулирање и довод сирове воде до уређаја за 

пречишћавање. Уређаји за пречишћавање изграђени су преко 90%.  

Постројење за пречишћавање воде, као део међурегионалног система 

водоснабдевања ''Брестовац'', пуштено је у погон 2001. године. То је била прва фаза 

реализације од предвиђене 3, од по 100 l/s воде. Лоцирано је на око 5 km од Бојника, на 

благој падини са десне стране пута Дољевац-Бојник. Главне предности локације 

постројења су погодна конфигурација терена и повезаност са магистралним путем 

Бојник-Дољевац. Кота платоа на коме се потројење налази је 330 m што омогућава 

гравитационо снабдевање водом Бојника и Дољевца. У постројењу се изводи 

технолошки поступак пречишћавања с обзиром на квалитет сирове воде из 

акумулације ''Брестовац''. 

За снабдевање насеља низводно од постројења за пречишћавање воде ''Бојник'', 

на територији општина Бојник, Дољевац и седам насеља општине Лесковац, 

пројектован је и изграђен међурегионални цевовод у дужини од 20 718 m са разводима 

за резервоаре. Овај објекат завршен је 1996. године али не функционише у потпуности. 

Требао је да спаја седам главних дистрибутивних резервоара у јединствени систем. То 

су резервоари: Бојник, Зоровац, Славник, Косанчић (општина Бојник), Кочане, Клисура 

(општина Дољевац) и Кутлеш (општина Лесковац). 
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Према тренутном стању, само се Бојник са ближом околином организовано 

снабдева санитарно исправном водом. Разводна мрежа за остала насеља није изграђена 

због недостатка финансијских средстава. На простору слива велики је број ископаних 

бунара и каптираних кладенаца којима се покушава разрешење и ублажење основног 

проблема недостатка воде. У великом броју села снабдевање водом врши се 

индвидуално по домаћинствима из неадекватних каптажа. У свим селима југозападно и 

западно од Бојника и бране ''Брестовац'' постоји локално снабдевање групе засеока која 

су решила питање воде из изворишта у непосредним близинама. Исте је потребно само 

реконструисати. За ова сеоска насеља карактеристичне су миграције и старачка 

домаћинства.  

Од почетка пројектовања система водоснабдевања до данас каснило се са 

завршетком радова. У међувремену, један број села који је био предвиђен да се 

снабдева водом из система се раселио (остало по неколико старачких домаћинстава 

која нису заинтересована за довод воде), а насеља у општини Лесковац одустала су од 

коришћења воде из система. Насеља у општини Бојник која су одустала од довођења 

воде из система ''Брестовац'' су: Добра вода, Магаш, Брестовац, Ивање, Ображда, 

Мајковац и Оране. У поменутом периоду дошло је и до знатних промена код свих 

решења. Највише промена настало је код објеката за коришћење воде за снабдевање. 

Обзиром на те промене, а у циљу рационализације и брже изградње система за 

довођење воде из уређаја за прераду сирове воде до појединих насеља, предложене су 

измене и допуне снабдевања водом насеља која су била предвиђена да добију воду из 

резервоара ''Зоровац''. 

Ове измене и допуне укључују изградњу локалног система који би се изградио у 

склопу бране и акумулације ''Брестовац'' да би водом снабдео села Г.Брестовац, 

Славник и Речицу; да се село Граница обезбеди водом из система ''Брестовац'' и повеже 

водоводом село Ћуковац; да се село Плавце и Суво поље снабдевају водом из 

транзитног цевовода Бојник- Дољевац преко водоводне мреже и резервоара ''Суво 

поље'' и ''21 мај''; да се села М. и В. Црквица снабдеју водом из резервоара Коњувце и 

преко црпне станице која је предвиђена да се изгради код уређаја за пречишћавање; да 

се изгради резервоар ''Коњувце'' за снабдевање 4 насеља и Бојника. 

Према предложеном техничком решењу, досадашњи предлог снабдевања водом 

насеља у општини Бојник дели се у 5 подсистема и то: подсистем Бојник, Косанчић, 

Коњувце, Горњи Брестовац и подсистем Радан. Из њих је предвиђено снабдевање 

водом одређених група насеља. 

Подсистем Бојник, са резервоаром Бојник 2x500m3, снабдевао би насеље Бојник 

(са индустријом), Драговац, Придворицу, Ђинђушу, Лапотинце, Каменицу, Мрвеш, 

Суво поље и Плавце. Био би повезан са подсистемом Коњувце преко Мале и Велике 

Црквице. Насеља која обухвата овај подсистем, са Бојником, ослањају се на већ 

изграђено постројење за пречишћавање воде за пиће у Бојнику. Бојник има изграђено 

80 % водоводне мреже, како до индивидуалних корисника тако и до индустријских 

објеката. Изграђен је магистрални-дистрибутивни вод до насељеног места Придворице. 

У насељеном месту Драговац, које се ослања на Бојник, изграђено је 40 % водоводне 
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мреже. Насељено место Плавце има комплетно изграђену сеоску мрежу, али има 

проблема због неизграђеног резервоара ''Плавце'' V=50 m3 са доводним цевоводом до 

резервоара и од резервоара до мреже на селу. Да би овај био завршен потребно је да се 

изграде неопходни објекти. Канализација је изграђена у Бојнику (9000 m) и Драговцу 

(1800 m) али без постројења за пречишћавање отпадних вода, где фекалије иду 

директно у водоток Пусте реке. У осталим Месним заједницама није урађена 

канализација. Овај подсистем још увек није завршен. Неопходна је изградња још 

неколико објеката.  

Подсистем Косанчић снабдевао би насеља Косанчић (са индустријом), Кацабаћ, 

Стублу, Горње Бријање, Обилић, Ћуковац, Границу. Поред ових насељених места 

пролази међурегионални цевовод Бојник-Дољевац. Вода до овог подсистема (до 

резервоара ''Косанчић'') долази из Постројења за пречишћавање међурегионалним 

цевоводом Бојник-Дољевац до разделног шахта за резервоар Косанчић. У оквиру њега 

изграђена је водоводна мрежа у Косанчићу (на дужини од 1 200 m) и Стубли (на 

дужини од 600 m). На овом подсистему тек требају да се изводе радови.  

Подсистем Коњувце се раније обезбеђивао водом из резервоара Зоровац. Он 

обухвата групу од 4 насељена места: Мала и Велика Црквица односно Доње и Горње 

Коњувце. Снабдевање насеља вршило би се из резервоарског простора резервоара 

''Бојник'' а за то је неопходна изградња више објеката. Овај подсистем има и улогу 

алтернативног снабдевања водом насељеног места Бојник с обзиром да су Мала и 

Велика Црквица у непосредној близини изграђених мрежа у Бојнику. У оквиру овог 

подсистема изграђена је водоводна мрежа у Црквици (дужине 1 200 m). 

Подсистем Горњи Брестовац са резервоаром ''Брестовац'' 2x50m3 снабдевао би 

водом насеља: Горњи Брестовац, Славник, Речица, објекте на брани и будуће објекте 

низводно од бране Савинац а био би и алтернатива за снабдевање Дубраве. Подсистем 

Радан чини низ индивидуалних система од којих је велика већина изграђена и у 

употреби је, а број становника у овом подручју константно опада. Претпоставља се да 

нови системи водоснабдевања у подсистему Радан неће бити потребни у дугом 

временском периоду. 

Простор резервоара Бојник и Косанчић снабдева се водом гравитационо а 

насеља група Г. Брестовац (Г. Брестовац, Славник и Речица) и Коњувце (Г.Коњувце, Д. 

Коњувце, В. Црквица и М. Црквица) црпним станицама. Основни задатак и функција 

објеката целокупног система водоснабдевања поменутих подсистема је обезбеђење 

организованог и контролисаног снабдевања водом која по својим параметрима 

апсолутно одговара законом захтеваном квалитету воде за пиће, а са друге стране 

обезбеђење потребних и довољних количина воде уз технички исправно 

функционисање свих елемената система. 

На основу анализа потреба за водом по групним системима, установљено је да 

ће се потребе за водом система Бојник, Коњувце, Горњи Брестовац и Косанчић 

повећавати до 2030. године. Систем Бојник предвиђен је да водом снабдева град, 

индустрију и села која му припадају. Потребе града, индустрије и села овог система 
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такође се повећавају до 2030. године. Према плану потрошње воде за период 2007-

2030. види се повећање потрошње воде у току тог периода и у Бојнику, сеоским 

насељима и привреди (Група аутора, 2006). 

5.4. КВАЛИТЕТ ВОДЕ 

Слив Пусте реке припада подручју слива Јужне Мораве. Читаво то подручје 

изложено је негативном антропогеном утицају који се, између осталог, одражава и на 

квалитет површинских вода. У Србији се данас пречишћава свега 5-10% отпадних 

вода. Загађивачи површинских вода у Србији су све развијенији саобраћај, рудници од 

којих се већина у Србији налази на токовима река, термоелектране, огроман број 

дивљих депонија, пољопривредна средства, већи градови који канализацију испуштају 

директно у водене токове без икаквих филтера. С обзиром на ово и не чуди честа 

појава инцидената на рекама који се манифестују и кроз оштећивање биљног и 

животињског екосистема. Кључни извор загађења река у Србији су непречишћене 

индустријске и комуналне отпадне воде – само 13% комуналних отпадних вода се 

третира пре испуштања. У мају 2011. године дошло је до загађења вода Пусте реке код 

Бојника, што је довело до помора животињског и биљног света у овој реци. Надлежне 

испекцијске службе изразиле су сумњу да су на то утицале отпадне воде које се из 

оближње хладњаче изливају у Коњувачки поток, а који се километар низводно улива у 

Пусту реку. 24Сем тога примећена су и извесна загађења Пусте реке тешким металима 

(кадмијум, олово, цинк и бакар), као резултат насипања путева рударском шљаком и 

загађивања реке процедним водама.25                                     

Прве анализе физичко-хемијских особина површинских и подземних вода у 

сливу извршио је Републички хидрометеоролошки завод СРС Београд, Одељење за 

испитивање квалитета воде. Систематску контролу квалитета воде Пусте реке обавља 

РХМЗ код Бојника. Овај профил је референтан за оцену утицаја насеља Бојник на 

квалитет јер се налази низводно од њега (Михајловић, 2000). 

Током 2011. године квалитет воде Пусте реке контролисан је на профилу 

Пуковац. Добијени су следећи резултати. Квалитет воде реке одговарао је II класи. 

Вредност нитритног азота (NO2-N) повремено је одговарала III/IV класи квалитета, док 

је измерена вредност амонијачног азота (NН4-N) у једној серији испитивања 

одговарала III/IV класи квалитета. Повишене вредности опасних и штетних материја 

нису забележене. 

Сапробиолошка анализа фитобентоса указала је на присуство умереног 

органског загађења водотока. У њему су доминирали организми индикатори β и α-

                                                           
24 Самарџић М., Временско и просторно распрострањивање загађивача у сливу Велике Мораве, 
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад 
25 Група аутора, Просторни план подручја посебне намене Радан планине, Републичка агенција за 
просторно планирање, Београд 
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мезосапробне зоне. Добијене вредности индекса сапробности одговарале су II класи 

квалитета вода. 

Анализом бентосних дијатома, применом дијатомног индекса ЕPI-D, 

констатована је III класа квалитета вода. Ови резултати су у корелацији са добијеним 

вредностима концентрација ортофосфата које су одговарале III класи квалитета вода. 

Стање квалитета воде засновано на сапробиолошкој анализи заједница 

бентосних бескичмењака и добијеним вредностима Zelinka-Marvan индекса 

сапробности на профилу Пуковац је променљиво, и кретало се од III ка II класи. 

Констатовано је да је водоток изложен знатнијем органском оптерећењу на шта указује 

врста Аsellus aquaticus из подраздела Crustacea, која се учестало јавља у првој анализи. 

У другој анализи доминира врста Gyraulus albus из класе Gastropoda. 

Исте године одређене су класе бонитета стања квалитета воде Пусте реке код 

Пуковца. Вредности раствореног кисеоника, процента засићења кисеоником, БПК-5, 

степена сапробности, суспендованих материја и сувог остатка филтриране воде 

одговарале су другој класи, док су вредности ХПК, pH, видљивих отпадних материја, 

боје и мириса одговарале првој класи. Стварна класа воде Пусте реке била је II.                                             

Табела 19: Класе бонитета стања квалитета воде Пусте реке код Пуковца 2011. године 
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Извор: Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2011. годину 

Током 2012. године вршене су физичко-хемијске анализе воде Пусте реке на 

профилу Пуковац (код водомера). Узорковање је вршено једанаест пута током године, 

у току одређеног дана од јануара до новембра. Анализе свих узорака показале су да је 

вода без видљивих отпадних материја и мириса. Анализа узорка воде у мају показала је 

слабо видљиву боју, доку су узорци из осталих месеци били без боје. Вредности 

раствореног кисеоника, pH и хемијске потрошње кисеоника из калијумперманганата 

(KMnO4) одговарале су I класи у свим узорцима. Вредности суспендованих материја 

одговарале су I и II (април, мај, јун и јули) класи, док су вредности биохемијске 

потрошње кисеоника за 5 дана одговарале II и III (узорак из августа) класи. 

Квалитет воде акумулације ''Брестовац'' у периоду 2000-2004. година, према 

подацима РХМЗ Србије, био је у граничним вредностима у односу на захтевани 

квалитет површинске воде намењене за пиће према ДИРЕКТИВИ САВЕТА 
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75/440/EEC.26 2008. године квалитет воде у овој акумулацији (на мерном месту уз 

брану) оцењен је као добар према скали Serbian Water Quality Index-a (Индикатор 

квалитета површинских вода). 

У мају 2011. године контролисан је квалитет воде акумулације на узорцима који 

су захваћени на три различите локације. Код бране узорци су узети на три дубине у 

тачкама: А-1(0.5m), А-2(7.5m), А-3(15.0m); на средини језера узорци су узети у 

тачкама: Б-1(0.5m), Б-2(5.5m), Б-3(11.5m); а на почетку језера у тачкама: В-1(0.5m), В-

2(1.5m), В-3(3.0m). 

Измерене рН вредности у појединим тачкама (А-1, Б-1, В-1 и В-2 ) одговарале 

су IV класи и ВК стању. У тачкама А-2, А-3, Б-2 и Б-3 запажен је пад садржаја 

раствореног кисеоника по дубини, односно ниске вредности раствореног О2 и процента 

засићења воде кисеоником (дефицит кисеоника, III и IV класа), док је у тачкама Б-1 и 

В-1 регистрована суперсатурација, односно добијене вредности процента засићења 

воде кисеоником одговарале су III класи. Од опасних и штетних материја, скоро у свим 

узорцима регистрована је повишена вредност раствореног гвожђа-Fe ( III/IV класа и 

ВК стање ). 

Биолошке анализе воде акумулације извршене су на 3 локалитета. Анализа 

планктона и макроинвертебрата на узорку захваћеном на локалитету А показала је да 

вода припада II класи квалитета. Резултати анализе планктона на узорцима са 

локалитета Б и Ц показали су да воде ових узорака припадају такође II класи квалитета.  

Од 2012. године примењује се другачији приступ у испитивању акумулација. 

Резултати добијени овим приступом битно се разликују од резултата испитивања 

акумулација пре 2012. године и не могу се упоређивати са њима. Током 2015. године 

вршене су физичко-хемијске анализе узорака воде акумулације Брестовац са 4 

локалитета, на различитим дубинама у мају, августу и новембру. Просечне измерене 

вредности раствореног кисеоника износиле су 5,87 (локалитет А1) односно 6,28 mg/l 

O2 (локалитет Б1). Суперсатурација јавила се у мају у површинским слојевима воде до 

3 m дубине (148%), док је у августу садржај раствореног кисеоника у води опадао већ 

на 5 m дубине и тај тренд настављао се до дна акумулације, где је достигао најниже 

вредности. Просечне измерене pH вредности износиле су 7,43 (А1) односно 7,66 (Б1), 

док су вредности биолошке потрошње кисеоника за 5 дана износиле 4,2 (А1) односно 

5,3 mg/l O2 (Б2). Просечне измерене вредности потрошње калијумперманганата биле су 

8,9 (А1) и 9,23 mg/l KMnO4 (Б1), док су просечне вредности раствореног гвожђа биле 

603,93 μg/l (А1) и 344,21 μg/l (Б1).27 

Општина Бојник са око 11000 становника (попис 2011.) нема адекватно решење 

питања сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода које се стварају на овом 

подручју. Општина је предузимала различите активности на решавању овог проблема 

али, сем постојања канализационих мрежа у граду (укупне дужине око 10 km), 

управљање отпадним водама са ове територије остало је доста ограничено. У осталим 

                                                           
26 Анализа квалитета вода акумулација у Србији у односу на граничне вредности ДИРЕКТИВЕ 75/440/EEC 
27 http://www.sepa.gov.rs/  

http://www.sepa.gov.rs/


51 
 

насељеним местима општине не постоје ни системи за сакупљање и одвођење, а ни 

системи за третман комуналних и индустријских отпадних вода, већ се диспозиција 

употребљених вода врши индивидуално у неадекватно изведене септичке јаме, копане 

бунаре или у оближње водотоке. 

Ниво подземних вода је доста висок у долини Пусте реке, што представља 

проблем за део насеља лоциран у алувиону. Прва издан има малу издашност и веома 

лош квалитет воде због бројних, непрописно изграђених, водопропусних септичких 

јама које доводе до перманентног микробилошког и хемијског загађења. С обзиром на 

ово њене воде се не могу користити ни за водоснабдевање, ни за наводњавање. Ове 

јаме се још увек користе у већини насеља јер она још увек немају изграђен 

канализациони систем. Некритична примена минералних ђубрива у пољопривреди 

такође се неповољно одражава на квалитет подземних вода првог водоносног слоја. 

Наиме, њихова примена доводи до пораста садржаја нитрита у земљишту преко кога 

они доспевају до подземних вода. Постојећа депонија чврстог комуналног отпада, која 

је удаљена око 8 km од Бојника, нема систем за прикупљање процедних вода па и оне 

загађују подземне воде (Група аутора, 2006). 

Заштита квалитета вода обухвата технолошке, водопривредне и организационо-

економске мере. Технолошке мере су у складу са принципом отклањања загађења на 

самом извору загађења и своде се на изградњу постројења за пречишћавање отпадних 

вода општег типа, за сва насеља која имају више од 2 000 ЕС (еквивалентних 

становника), према захтевима ЕУ. Водопривредне мере своде се на побољшавање 

режима малих вода наменским испуштањем чисте воде из акумулација у кризним 

периодима, што се може остваривати на акумулацији „Брестовац”. Ова мера се 

ефикасно може користити и за санирање акцидентних загађења на низводним потезима 

водотока. Организационо-економске мере предвиђају стварање оквира (прописи, 

административне мере) као и економских предуслова (дестимулација загађивача 

накнадама за загађивање) којима се подстичу мере заштита вода.28 

5.5. НАВОДЊАВАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ 

Подручје Пусте реке прима релативно малу количину падавина током године а 

њихов распоред неповољан је за развој биљака. Због тога, оно се сврстава у аридна 

подручја. Суше су честе а њихове последице велике. Једна од изразито сушних била је 

1984. година, када је цео јужноморавски регион имао непроцењиве штете.   

Као последица ових природних услова приноси на постојећим површинама у 

долини Пусте реке нису задовољавајући у квалитативном и квантитативном смислу. 

Сем тога, површина обрадивог земљишта последњих година варира због све јачих 

ерозивних процеса у брдовитим теренима, изградње насеља, путева, индустријских и 

других објеката. Стабилнија пољопривредна производња и њено повећање могли би да 

                                                           
28 Група аутора, Просторни план подручја посебне намене Радан планине, Републичка агенција за 
просторно планирање, Београд 
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се обезбеде наводњавањем. Најкраће речено, наводњавање омогућује прелазак са 

екстензивне на интензивну пољопривреду. 

Водопривредни систем ''Пуста река'' пројектован је и изграђен да обезбеди воду 

и за наводњавање. Он се налази у склопу комплексног водопривредног система а 

састоји се из: бране и акумулације ''Брестовац'' код села Горњи Брестовац на Пустој 

реци, главног цевовода од бране ''Брестовац'' до уређаја за пречишћавање, довода воде 

до површина за наводњавање, довода воде до компензационих басена, два 

компензациона басена, довода воде из компензационог басена до површине за 

наводњавање, мобилне опреме за наводњавање, економског дворишта са комплетном 

инфраструктуром.  

За наводњавање користи се вода из брестовачке акумулације и из 

компензационих басена. У овој сфери, већи значај за општину Бојник имају и 

Каменичка, Златска и Вујановачка река. Наводњавање се по приоритету коришћења 

воде из акумулације ''Брестовац'' налази одмах иза водоснабдевања. Компензациони 

басени имају вишеструку улогу у оквиру система за наводњавање. Они прихватају воде 

које се преливају из акумулације и одлазе неискоришћене. Поред тога, они повећавају 

површине за наводњавање, обезбеђују потребан притисак за опрему за наводњавање, 

смањују пречнике довода и скраћују довод воде, смањују улагања за инфраструктурне 

објекте (надвишење бране, потапање нових површина у акумулацији и сл.). Када у њих 

не долази довољно воде неопходне за наводњавање користе се воде из брестовачке 

акумулације.  

Компензациони басен I је мала акумулација, односно мала земљана брана, 

висине 15 m и бруто запремине око 1 000 000 m3. Налази се у потоку Зоровац, левој 

притоци Пусте реке, у непосредној близини површине за наводњавање. У њему се 

акумулира вода која долази из акумулације ''Брестовац'' у току зиме, када пада киша, 

када нема потребе за наводњавањем, ноћу (када се не врши наводњавање) итд. У 

басену се такође акумулира и вода са слива Зоровца. Са овог слива може се добити око 

200 000 до 300 000 m3 воде годишње, што знатно доприноси повећању површина за 

наводњавање (Михајловић, 2000). 

Пољопривредно земљиште на територији општине Бојник захвата површину од 

19.614 ha односно 74,4 % од укупне површине коју заузима општина. Комасација овог 

земљишта извршена је на површини од 1200 ha (6,1 % од укупне површине) од којих 

500 ha или 2,5 % од укупне површине има изграђен систем за наводњавање. Предузеће 

ДП ПИК ''Пуста река'' Бојник на свом поседу располаже системом за наводњавање на 

површини од 70 ha. Овај систем показао је одличне резултате (Група аутора, 2006). 

Поменути систем користи мини тифон као основну опрему за наводњавање док се као 

начин наводњавања користи кишење. 

Постојећем систему за наводњавање неопходно је проширење јер је његовом 

реализацијом готово у целости исцрпљена регулациона улога акумулације ''Брестовац''. 

У случају повећања захватања воде за систем за снабдевање насеља на планираних 300 

l/s, не би уопште преостало воде за наводњавање. Проширење система на 4-5000 ha 
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планирано је на неколико локација: између Бојника и Брестовца, лево и десно од 

изграђеног главног довода, између Бојника и Кацабаћа, између Кацабаћа и Косанчића, 

низводно долином Пусте према Пуковцу и Дољевцу. ПИК ''Пуста река'' приступио је 

изради инвестиоционо-техничке документације за наводњавање нових површина. 

Неопходно је и: реконструисати систем за наводњавање; обучити кориснике система да 

правилно користе објекте и расположиве количине воде за поједине културе; 

прорачунати и одредити оптималну опрему за поједине културе, опрему која би се 

понудила корисницима; формирати организациону јединицу и израдити план 

наводњавања; приступити комасацији површина у будућим системима за 

наводњавање. Из постојећег система може се наводњавати 4-5000 ha, али само под 

условом да се граде нови компензациони басени, подигне кота нормалног нивоа воде у 

акумулацији и изгради акумулација ''Брестовац 2'' (Михајловић, 2000). 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 Анализом природних услова и физичко-географских фактора који утичу на 

режим површинских и подземних вода у сливу дошло се до следећих закључака.  

Слив Пусте реке изграђен је од стена различите старости, од најстаријих до 

најмлађих (од прекамбријске до квартарне старости). Асиметрија слива и густина 

речне мреже у њему су у корелацији са геолошком грађом. Десна страна слива 

развијенија је од његове леве стране јер су неогени језерски седименти (пропустљиви 

за воду) заступљенији на левој страни. Највећу густину речне мреже, од 1 461 m⁄km2, 

има слив горњег тока јер је углавном изграђен од кристаластих шкриљаца и 

еруптивних стена које су непропустљиве. Овај део слива одликује се и тиме што 

представља најстрмији односно терен са највишом надморском висином (планински) у 

сливу, већом количином падавина, нижим температурама ваздуха, смањеним 

испаравањем. Сходно претходно наведеним одликама, повећано је отицање падавина у 

токове. Најмању густину речне мреже, од 259 m⁄km2, има доњи (равничарски) део 

слива. Он је претежно изграђен од речних и језерских седимената у којима је упијање 

воде велико (акумулирају се знатне количине воде). Овај део слива одликује се 

равничарским рељефом на који се излучи веома мала количина падавина. У доњем 

делу слива испаравање је веће а притицање падавинских вода у реке знатно мање у 

односу на горњи део. Овде падавине прелазе најдужи пут до сталних водотока у сливу 

Пусте реке (1 945 m). Слив средњег тока Пусте реке има мању густину речне мреже у 

односу на слив горњег тока односно већу у односу на слив доњег тога. Ово је 

последица појаве седимената у његовој геолошкој грађи и брежуљкастог рељефа (мање 

стрм). Поред седимената, овај део слива изграђен је и од кристаластих шкриљаца. У 

њему падавине пређу пут од 601 m до сталних водотока. На целој територији слива 

Пусте реке падавине прелазе дуг пут од 563 m до сталних водотока, што је један од 

узрока сиромаштва водом у њему. 

Извори у сливу Пусте реке неравномерно су распоређени. Многобројни извори 

(кладенци) налазе се у зони кристаластих шкриљаца, који су пуни дубоких пукотина, и 

еруптивних стена (сливови горњих токова река и потока). Речни и језерски седименти, 

који углавном покривају ниже делове слива, не располажу бројним изворима. Са друге 

стране, у њима су образоване најобилније резерве подземних вода због њихових 

великих инфилтрационих способности и велике дебљине. Најплићи хоризонт 

подземних вода налази се на дубинама од 2 до 4 m. Изданске воде генерално нису 

много издашне и богате што је последица геолошке грађе, скромног износа падавина и 

њиховог неравномерног распореда током године у сливу (лета су доста топла, а често и 

изузетно сушна). 

Клима у сливу је претежно умерено-континентална са слабо наглашеном 

компонентом медитеранског поднебља, а на крајњем западу, на појединим планинским 

врховима, долазе до изражаја карактеристике субпланинске и планинске климе. Од 

климатских елемената најважнији утицај на речни режим имају падавине. Њихово 

деловање на режим испољава се преко њихове годишње висине и плувиометријског 
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режима. Слив Пусте реке прима просечну годишњу количину падавина од 649,7 mm, 

док је у њему заступљен ,,прелазни тип плувиометријског режима и то између 

измењеног медитеранског и измењеног континенталног типа, али са јаче наглашеном 

континенталном компонентом''. 

Главни типови земљишта у сливу Пусте реке су: литосоли, смонице, еутрична 

смеђа (гајњаче), дистрична смеђа, ранкери, колувијуми и алувијални наноси. Нека од 

ових земљишта налазе се у процесу опоздољавања. Инфилтрациона способност 

земљишта је једна од две најзначајније хидролошке особине земљишта. Постоје 

земљишта са малим и великим инфилтрационим способностима. Генерално, смонице и 

подзоласта земљишта спадају у земљишта са малим инфилтрационим способностима 

те највећи део падавина са њих отиче површински. Влажност таквих земљишта је мала. 

Смонице се одликују слабом водопропустљивошћу и високим капацитетом адсорпције. 

У земљишта велике инфилтрационе способности спадају пешчана земљишта. Гајњаче 

и ранкери су оцедна и добро водопропустљива земљишта. Водни капацитет гајњача 

креће се од 35 до 45%. Способност задржавања воде је друга значајна хидролошка 

особина земљишта. 

Вегетација је веома значајан физичко-географски фактор речног режима јер 

успорава површинско отицање падавина и увећава могућност инфилтрације воде у тле. 

Од укупне површине слива шуме покривају само 20,44%, што се сматра веома 

обешумљеним. То је веома неповољно са аспекта појаве поплавних таласа јер се они не 

јављају у сливовима са развијеном шумом. Структура шума односно степен њиховог 

оштећења имају утицај на уједначавање речног режима. Деградиране лисничке шуме 

не утичу много на уједначавање режима река па је у њима процес ерозије интензиван и 

јављају се опасни бујичарски токови. Изданачке и деградиране шуме претежно су 

заступљене у нижим деловима слива где заузимају велике површине. Оне су мозаичног 

изгледа и смењују се са ораничним површинама, пашњацима и воћњацима.  

Анализа хидролошких параметара речног режима показала је да се њихове 

максималне вредности јављају у марту, а минималне у августу. Према овоме слив 

Пусте реке има умерено-континенталну варијанту плувио-нивалног режима (највиши 

водостаји у марту и априлу (или обрнуто) а најнижи у августу и септембру). Пуста река 

има прилично неуједначен хидролошки режим на шта указује амплитуда између 

просечних малих и великих вода за период 1991-2017. године. Она износи 5,57 односно 

њихов однос је 1:9,56. Још израженија је амплитуда екстремних протицаја која износи 

64,5 m3⁄sek (однос је 1:64500). Анализа водног биланса показала је да од 650 mm 

падавина у сливу, 88 mm учествује у протицају реке, а остатак од 562 mm испари. 

Према томе, у протицају Пусте реке учествује 14%, а испари 86% од укупне годишње 

количине атмосферских падавина. Коефицијент отицаја Пусте реке износи 14% а 

специфични отицај је 2,8 l⁄sek⁄km2. 

Вештачка језера су један од антропогених фактора који утиче на речни и режим 

подземних вода. Са њихових површина испарава одређена количина воде, те реке стога 

имају мање воде али равномерније расподељене током године. У сливу Пусте реке 

постоји вештачко Брестовачко језеро. Створено је са основном наменом да обезбеди 
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воду за водоснабдевање насеља низводно од њега, воду за наводњавање и мале 

хидроелектране. Његове функције су и обезбеђивање заштите од поплава и 

обезбеђивање простора за депоновање наноса. Стварањем језера и испуштањем 

биолошког минимума дошло је до обогаћивања малих вода у кориту Пусте реке. Река 

више не пресушује што има велике предности за дивљи свет слива. Вода која као 

биолошки минимум отиче из акумулације у Пусту реку врло је повољна за формирање 

малих шаранских рибњака. Брана и језеро имају своје недостатке. Како би се они 

умањили или поништили у плану је изградња још две акумулације (''Брестовац 2'' и 

''Магаш''). 

Највећи водопривредни проблеми у сливу Пусте реке су ерозија и бујице, 

водоснабдевање, решавање питања сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних 

вода и наводњавање плодних поља. Слив Пусте реке карактерише се интензивном 

ерозијом земљишта и токовима бујичног карактера. Интензивна ерозија у сливу 

условљена је интегралним дејством антропогених и природних фактора. На бујичним 

подсливовима слива Пусте реке уочљиви су ерозиони процеси у распону од екцесивне 

до врло слабе ерозије. Антропогени фактори који доприносе ширењу и јачању 

ерозионих процеса јесу нерационална и непланска експлоатација шумског покривача и 

начин коришћења земљишта у сливу. Природни фактори који потпомажу јачању 

ерозионих процеса и преображавању Пусте реке и њених притока у опасне бујичарске 

токове су: облик и геолошки састав планинског дела подручја слива и падавине јачег 

интензитета, које су карактеристичније за планинско подручје. Планински део слива 

има лепезаст, готово кружни облик. У сливовима који имају овакав облик постоје 

велики услови за образовање великих вода. Највећи део овог подручја изграђен је од 

кристаластих шкриљаца и андезита. Ове стене подложне су распадању и неотпорне су 

према ерозији. Кристаласти шкриљци најчешће су покривени танким слојем 

скелетоидног земљишта и условљавају велико површинско отицање док андезити 

стварају обиље дробинског материјала. 

Oсновне смернице за противерозионо уређење слива Пусте реке садрже следеће 

сегменте: побољшање инфилтрационо-ретенционих карактеристика земљишта на 

нагибима; подизање попречних објеката у мањим притокама (у циљу заустављања 

наноса, стабилизације корита и обала); примена административних мера (забране и 

препоруке) на основу одговарајуће планске документације (Планови за проглашење 

ерозионих подручја и одбрану од бујичних поплава). У циљу заштите слива од ерозије 

и спречавања појаве бујичних поплава пројектовани су одређени радови. Ови радови 

требају да обухвате техничке, биотехничке и биолошке радове. Сем тога планиране су 

и мере контроле ерозивних процеса у сливу.  

Поплаве су у прошлости причињавале велике штете привреди, насељима и 

становништву слива Пусте реке. Најкарактеристичније поплаве биле су 1937., 1943., 

1957., 1963. и 1976. године и оне су углавном биле последицa природних услова у 

сливу. Пре изградње бране у Горњем Брестовцу борба против поплава огледала се 

искључиво у примењивању пасивних мера. Овакав вид одбране показао је своје 

слабости што је указало на то да се на њих више не може рачунати већ да се мора 
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прићи активним мерама одбране, односно смањивању максималних протицаја и 

регулацији режима река. Брана је изграђена 1985. године. У наредним годинама 

настављено је са регулацијом тока Пусте реке на више деоница. 

Водоснабдевање становништва, насеља и привреде у сливу Пусте реке врши се 

делом из система ''Пуста река'', затим мањим системима (за које су каптирани локални 

извори) и индивидуално из бунара. Нека села су, уместо некадашњих сеоских бунара, 

саградила спомен-чесме палим борцима у I и II светском рату (Боринце, Мајковац и 

др.). 60-их година XX века започето је стихијно и неорганизовано грађење ''водовода'' 

широм подручја слива. На тај начин су сеоска насеља Бублица, Стубла, Мијајлица, 

Злата и др. решила проблем снабдевања водом. Тих година становници Бојника и 

Драговца снабдевали су се водом из бунара а поједина домаћинства инсталирала су 

хидрофоре. Бунари ближи рекама су здравствено и епидемиолошки ризичнији. Како би 

се за становништво и насеља у сливу обезбедила квалитетна вода, 70-их година XX 

века покренута је акција реализације поменутог водопривредног система ''Пуста река''. 

Он је пројектован и грађен да има вишеструку улогу са акцентом на снабдевање водом 

становништва у долини Пусте реке, Топлице и Јужне Мораве, односно насеља која 

административно припадају општинама Бојник, Дољевац и Лесковац (46 насеља). До 

данашњих дана поједини објекти овог система нису завршени, а због кашњења са 

завршетком радова нека насеља одустала су од снабдевања из система. Због тога су 

многа решења водоснабдевања промењена.   

Према подацима из 2011. године квалитет воде Пусте реке на профилу код 

Пуковца одговарао је II класи. Ова класа је и стварна класа воде Пусте реке на истом 

профилу, према класама бонитета стања квалитета воде. Површинске воде у сливу, па 

самим тим и вода Пусте реке, најугроженије су отпадним водама и тешким металима. 

Велики инциндент догодио се у мају 2011. године. Тада су отпадне воде из оближње 

хладњаче веома оштетиле биљни и животињски екосистем Пусте реке код Бојника. 

Неопходно је да општина Бојник адекватно реши питање сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода које се стварају на овом подручју. Негативан утицај на 

квалитет подземних вода на територији слива имају бројне, непрописно изграђене, 

водопропусне септичке јаме које доводе до њиховог перманентног микробилошког и 

хемијског загађења, затим некритична примена минералних ђубрива у пољопривреди, 

депонија чврстог комуналног отпада и њене процедне воде итд. За побољшање и 

заштиту квалитета вода у сливу Пусте реке неопходно је применити одговарајуће 

технолошке, водопривредне и организационо-економске мере.  

Због природних услова у сливу Пусте реке (аридно подручје), приноси на 

постојећим пољопривредним површинама нису задовољавајући у квалитативном и 

квантитативном смислу. Уз то, површина обрадивог земљишта последњих година 

варира због све јачих ерозивних процеса у брдовитим теренима, изградње насеља, 

путева, индустријских и других објеката. Због тога је наводњавање један од основних 

водопривредних проблема у сливу. Водопривредни систем ''Пуста река'' има и улогу 

обезбеђивања воде за наводњавање. За наводњавање користи се вода из брестовачке 

акумулације и из компензационих басена. Према тренутном стању, систем за 
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наводњавање покрива 500 ha или 2,5 % од укупне пољопривредне површине (19.614 

ha) и до сада је показао одличне резултате. Овом систему неопходна је реконструкција. 

Промене у потребама за захватање већих количина воде за снабдевање насеља могу 

довести до недостатка воде за наводњавање. Због тога је постојећи систем за 

наводњавање неопходно проширити на 4-5000 ha, а то је планирано на неколико 

локација. Ради рационалнијег коришћења система ове радове требају да прате и обуке 

за кориснике, избор оптималне опреме, израда плана наводњавања итд. 
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