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1. УВОД 

Темштица, са површином слива од 813,54 km2, представља највећу притоку 

Нишаве. У њу се улива са десне стране на 90-ом речном километру, код села Станичењe. 

Надморска висина Темштице на ушћу у Нишаву износи 334 m. Настаје приликом ушћа 

Топлодолске реке у Височицу. Височица је дужа и богатија водом од Топлодолске реке, 

па се узима као главни изворишни крак Темштице. 

Темштица је са Височицом дугачка 85,16 km, док од саставка Височице и 

Топлодолске реке њена дужина износи 18,2 km. Кроз Србију Височица протиче дужином 

од 50,18 km, док кроз Бугарску тече у дужини од 16,78 km. 

У првом делу рада представљен је географски положај слива, као и физичко – 

географске особености (геолошки састав, рељеф, клима, педолошки покривач, биљни и 

животињски свет). У другом делу рада представљене су хидролошке особености слива, 

међу којима је посебан акценат стављен на протицај. У трећем делу рада приказани су 

водопривредни проблеми у сливу реке Темштице. 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ СЛИВА 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

Слив Темштице обухвата део територије источне Србије и део територије западне 

Бугарске. Границе овог слива чине сливови: Сврљишког Тимока на западу и 

северозападу, Трговишког Тимока на северу, Огоште на североистоку и Нишаве на југу 

и истоку. Изворишни део слива залази у планински масив Берковске планине, а средњи 

и доњи део налазе се у ерозионом басену Висока. 

На територији Србије слив Темштице обухвата делове општина Пирот и 

Димитровград. У Бугарској слив се налази на територији Софијске области. Слив има 

повољан географски положај у односу на главне комуникације. Добру саобраћајну 

повезаност омогућава близина ауто пута Е-80 који води од Ниша према граници са 

Бугарском. 

Најсевернија тачка слива је врх Тупанар (2077 m н.в.) са географским 

координатама 43о24'05'' СГШ и 22о39'35'' ИГД. Најјужнија тачка налази се на 43о29'59'' 

СГШ и 23о00'53'' ИГД, северозападно од Годеча. Најисточнија тачка налази се на 

43о04'48'' СГШ и 23о04'12'' ИГД, у изворишном делу Губешке реке. Најзападнија тачка је 

извориште реке Клајче, са географским координатама 43о18'06'' СГШ и 22о26'32'' ИГД. 

Највиша тачка у сливу је врх Миџор (2169 m н.в.), а најнижа ушће Темштице у Нишаву 

на 334 m. 

2.2. РАЗВОЂЕ И ЊЕГОВЕ ОДЛИКЕ 

Развође слива Темштице одређено је према топографским картама 1:50000. 

Североисточну границу представља слив Огоште, а развође чине планински врхови на 

државној граници са Бугарском. Граница почиње Миџором (2169 m), наставља се према 

истоку Орловим Kамком (1994 m), а затим повија према југоистоку, преко Големе чуке 

(1957 m), Вражје Главе (1934 m), Три чуке (1926 m), Копрена (1963 m), Тупанца (1673 

m), Мучибабе (1727 m) и Сребрне главе (1932 m). Ка истоку граница се наставља на 

територији Бугарске. Врхови Ком (2016 m), Билото (1499 m), кота на 1389 m, Вучи-Баба 
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(1294 m), Доброглед (1282 m), Симен (1195 m) и Градиште (1088 m) одвајају слив 

Темштице од слива Нишаве. 

Јужна граница, такође према сливу Нишаве, почиње на граници са Бугарском - 

котом на 808 m. Наставља се даље билом Видлича преко врхова Славињски камик (1364 

m), Гувниште (1413 m), Китка (1209 m), Велика Кукла (862 m), Равна (587 m), затим се 

спушта према југу и завршава се код Градишта (446 m). 

На северозападу развође почиње котом 2077 m (Тупанар), која представља 

хидрографски чвор слива Темштице (Топлодолске реке), Огоште и Трговишког Тимока. 

Развође се даље наставља преко Прилепског врха (1906 m) ка југозападу преко врхова 

Жаркова чука (1848 m), Бабин зуб (1157 m), Рудина (1629 m), Болван (1429 m) до 

Брезовичке чуке (1262 m), врха Дубак (995 m) и коте 1088 m на Граникову. На западу 

границу према Сврљишким планинама чине Клепатица (883 m) и Трештена чука (995 m), 

одакле се развође спушта до Црвнечева (596 m), где се и завршава. 

 

Слика 1 – Географски положај слива Темштице у Србији и Бугарској 

(Извор: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Датотека:Serbia_drainage_basins_detailed_(sr).png) 
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3. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА 

3.1. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

Слив Темштице изграђују стене различите геолошке старости и грађе, почевши 

од рифејско-камбријских кристаластих шкриљаца па до алувијума квартарне старости 

(Основна геолошка карта 1:1000000). 

Палеозојске стене 

Било Старе планине изграђено је од најстаријих стена (кварц-албит-мусковит-

хлоритски шкриљци). У изворишном делу Јеловичке реке јављају се габрови и 

кварцгаброви и диорити и кварцдиорити старијег палеозоика. На граници са Бугарском, 

код врха Сребрна глава, распрострањени су старопалеозојски дијабази. Горњи ток 

Топлодолске реке изграђују метаконгломерати, метапешчари и аргилошисти Иновске 

серије. У Бугарској саставнице Височице изграђују конгломерати, пешчари, 

аргилошисти и кварцити ордовика, док је извор Височице изграђен од диоритских 

порфирита. Слив Засковачке реке изграђују пермски базални конгломерати, који су 

присутни и са леве стране горњег тока Рудињске реке. Сливове Јаворске и Ракитске реке 

до границе са Бугарском изграђују пермски конгломерати, црвени пешчари и 

алевролити. 

Мезозојске стене 

Доњетријаски кварцни пешчари и конгломерати заступљени су у горњим 

токовима Градешчице, Воденичке реке, Росомачке реке, Дојкиначке реке, од доњег тока 

Височице до њеног састава са Топлодолском реком. Изграђују и горњи ток Темштице до 

манастира Св. Ђорђе и брда Кључ, као и леву страну долине Рудињске реке. 

Средњетријаски кречњаци и доломити распрострањени су у селу Сенокос одакле се 

настављају преко села Јеловица до Дојкинаца, Паклештице, Гостуше и Велике Лукање 

до Покревеника. Јужно од њих, од границе са Бугарском, преко села Сенокос до села 

Росомац, простире се узак појас горњетријаских кречњака, доломита, пешчара и глинаца. 

Горњи ток Височице у Бугарској изграђују тријаски кречњаци и доломити.  
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Низводније је усечена у конгломератне брече са глиновитим алевролитима, мермерима 

и аргилошистима тријаске старости.  

Јурске стене највећим делом изграђују слив Височице. Узан појас лијаских 

конгломерата, пешчара и глинаца из хетанжне фазе протеже се од Паклештице, средњег 

тока Криводолшчице до Покревеника. Ове стене изграђују и горњи и средњи ток 

Рудињске реке са десне стране. Извориште Криводолшчице и средњи токови Каменичке 

и Росомачке реке усечени су у лијаске пешчаре, глинце и конгломерате, преко којих 

належу догерски глинци и кварцни конгломерати и пешчари, и батско-келовејски 

пешчари, лапорци, глинци и кречњаци (највећу ширину имају у средњем току Каменичке 

реке). Јужно од њих лежи узан појас малмских кречњака са кременим квргама преко 

којих належу спрудни и субспрудни лапоровити кречњаци. Ове стене су распрострањене 

од српско-бугарске границе до планинског узвишења Китка. Изграђују и подручје 

између Копривштице и Темске.  

Речни ток Височице од границе са Бугарском до клисуре Владикине Плоче, са обе 

долинске стране, изграђен је од доњокретацијеских кречњака, лапораца и пешчара. Ове 

стене јављају се и у атарима села Темска и Копривштица. Ток Височице кроз село 

Комштица у Бугарској, као и ток Губешке реке, усечен је у отривско-баремске кречњаке 

и мермере преко којих належу отривско-аптски мермери, кречњаци и алевролити. 

Аптски кречњачки пешчари доње креде изграђују леве долине Клајче и Темштице, док 

су на десној долинској страни Темштице заступљени на малој површини. Кречњачки 

пешчари, лапорци, глинци и конгломерати горње креде заступљени су код Станичења. 

Горњекретацејски кречњачки конгломерати и пешчари усекли су део доњег тока са десне 

стране Рудињске реке. 

Кенозојске стене 

Југозападно од Кључа простиру се на малој површини неогени и плеистоценски 

пескови и шљункови, док веће површине заузимају са леве стране долине Темштице 

низводно од Темске. Плеистоцене средње речне терасе изградиле су Височица код села: 

Доњи Криводол, Изатовци, Каменица, Славиња, и Темштица низводно од Темске и на 

ушћу у Нишаву код Станичења. Холоценске ниже речне терасе јављају се у долини 

Височице код Паклештицe и Велике Лукање и на левој страни ушћа Темштице у Нишаву. 
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Алувијум се јавља у долинама Височице, Јеловичке реке, Дојкиначке реке, Топлодолске 

реке и Темштице.  

3.1.1. Рудна лежишта 

Геолошки састав и тектонски покрети утицали су на постанак недовољно 

истражених рудих лежишта у сливу Темштице. У њима су заступљене руде метала, 

хемијски седименти, каустобиолити и метаморфне стене. Каустобиолите чине камени 

угаљ и битумен. Каменог угља има у околини Велике и Мале Лукање, Гостуша, Завоја и 

у долини Росомачке реке. У најзначајнијем лежишту, Великој Лукањи, вредност каменог 

угља износи од 5 до 6 хиљада калорија. Могуће га је користити за коксирање. Код 

Гостуше и ушћа Белске реке има битумен-асфалта. Бакра има у пермским црвеним 

пешчарима Топлодолске реке. Графита има код Топлог Дола, а у Росомачи се налази 

најзначајније налазиште мермера. Код хидроцентрале „Темац“ има трагова соли 

(Петровић Ј., 1999). 

3.2. ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

Слив Темштице изграђују вододржљиве стене палеозојске и мезозојске старости 

(пешчари, шкриљци и лапорци), и водопропустљиви мезозојски кречњаци. Оваква 

разноврсност у геолошкој грађи омогућила је појаву пукотинских и крашких издани 

(Петровић Ј., 1999). 

Пукотински извори у највећем броју истичу из палеозојских шкриљаца и црвених 

пешчара, као и из тријаских пешчара. У изворишној челенци Калуђерске реке мањи број 

истиче из распаднутих магматских стена. У изворишним челенкама Калуђерске, 

Јаворске, Дојкиначке и Гостушке реке издашност извора износи 15-20 l/min (Петровић 

Ј., 1999). 

Међу крашким врелима издвајају се Јеловичко и Дојкиначко. 

Јеловичко врело је сифонског типа. Слив врела изграђују мезозојске карбонатне стене. 

Издашност врела се креће од 80 l/s у минимуму, па до преко 5 m3/s у максимуму 
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(Милановић С., Васић Љ., 2015). За време летњих суша представља потајницу. 

Температура воде износи од 8,5-9,5оC (Петровић Ј., 2000). 

Дојкиначко врело припада врелима разбијеног типа. Вода истиче гравитационо и под 

притиском. Процењује се да максимално издаје 1,5-2,5 m3/s, а минимално 25-30 l/s. 

Средња издашност износи 300-400 l/s. Температура воде се креће од 10 до 11оC 

(Петровић Ј., 2000). 

 

Слика 2 – Јеловичко врело 

(Извор: http://anta019.blogspot.com/2016/03/jelovicko-vrelo.html) 

3.3. МОРФОТЕКТОНСКЕ ОДЛИКЕ 

Палеогеографски развој слива Темштице започиње бајкалском орогенезом. Даљи 

развитак наставља се каледонским и херцинским покретима, а коначан облик задобија 

покретима алпске орогенезе. Развој терена може се пратити двема тектонским 

јединицама на простору Источне Србије: Балканикум или балкански аутохтон и 

Карпатикум или карпатски шаријаж (Мустафић С., 2006). 

Старопланинско-поречка зона је део Балканикума. На подручју слива Темштице 

почиње од српско-бугарске границе и протеже се дуж видличке и ржанске навлаке. Њен 

развој почиње у млађем протерозоику и камбријуму формирањем Старопланинске 
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геосинклинале, у којој је седиментација праћена магматском активношћу. За време 

бајкалске орогенезе створено је прво старопланинско копно, као последица издизања 

убраних седимената и њиховог метаморфизма. Старопланинско копно издигнуто је 

покретима херцинске орогенезе. У карбону су створени палеоровови и палеохорстови. 

У палеорововима формирани су језерски басени. Током перма, у новоствореном 

топлодолском басену таложе се црвени пешчари (Мустафић С., 2006).  

Активирање темске линије, у доњем тријасу, доводи до ширења језерског басена 

ка истоку и постанка јеловачких кластита са јеловачким шареним пешчарима. У 

старопланинској-поречкој зони долази до трансгресије, којом су били обухваћени делови 

Старопланинског копна и Топлодолско језеро. У средњем и горњем тријасу морем је 

покривен само источни део старопланинског басена. Потпуна регресија на Старој 

планини, услед покрета алпске орогенезе, јавља се на крају тријаса. У јури долази до 

смењивања фаза језерске и маринске седиментације. За време креде ствара се 

Старопланинско копно. Одржава се и у палеогену и неогену, а коначан облик добија 

тектонским покретима пиринејске, савске и штајерске фазе (Мустафић С., 2006). 

Видличка зона, као део Карпатског шаријажа, почиње да се формира у тријасу. На 

североистоку је окружује старопланинско-поречка зона, а на југозападу тупижничко-

тепошка навлака. У средњем тријасу формиран је морски басен са карбонатном 

седиментацијом. Старокимријским покретима формирано је Видличко копно. Видличка 

зона издиже се крајем јуре. Почетком креде, континуираним процесом издизања, 

видличка зона постаје Видличко копно. У горњој креди и током палеогена тектонски 

покрети доводе до хоризонталног кретања и  североисточног навлачења. Видличка зона 

постаје видличка навлака, у чијој је унутрашњој грађи видличка антиклинала (Мустафић 

С., 2006). 

Добродолско-грлишка зона налази се између старопланинско-поречке зоне на 

североистоку и видличке навлаке на југозападу. Простире се од Височке Ржане, преко 

Рсоваца, Доброг дола и Паклештице до Темске на северозападу. Њен развој почиње 

средином јуре формирањем морског басена са плитководном  седиментацијом. У горњој 

јури и креди настаје диференцијацијa басена. Током аустријске фазе ствара се 

добродолско-грлишка навлака. Подморска вулканска активност присутна је у горњој 
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креди. У палеогену, завршним хоризонталним кретањима, добродолско-грлишка навлака 

представља крајњу спољашњу навлаку Карпатског шаријажа (Мустафић С., 2006). 

3.4. РЕЉЕФ 

У сливу Темштице су по начину постанка заступљени тектонски, флувијални и 

крашки облици рељефа. 

3.4.1. Тектонски рељеф 

Стара планина је створена за време алпске орогенезе. Припада групи Карпатско-

балканских планина. Простире се на територији Србије и Бугарске. На северу границу 

чине Вршка чука и Зајечарска котлина, на истоку државна граница са Бугарском, на 

западу се простире до долина Белог Тимока, Трговишког Тимока и реке Клајче, док 

јужну и југозападну границу представља Нишавска долина (до ушћа Темштице). 

Правац пружања ове антиклинале је југоисток-северозапад. Њено језгро је изграђено од 

кристаластих шкриљаца и гранита. У геолошкој грађи преовладавају стене палеозојске и 

мезозојске старости. Највиши врх је Миџор на 2169 m н.в. (Велојић М., 2016). 

Видлич је планински венац формиран у тријасу. Пружа се правцем северозапад-

југоисток. Одваја Пиротску котлину од Висока. У тектонском погледу представља 

сложену антиклиналу са секундарним борама (Петровић Ј., 2000).  

Тектонски рељеф карактеришу Височка, Видличка и Тепошка навлака. Почетак 

Височке навлаке налази се у долини Темштице. У горњем току Добродолске реке 

достиже највећу ширину од 4 km. Видличка навлака обухвата главно било планинског 

венца. Тепошка навлака пружа се ободом Пиротске котлине (Петровић Ј., 2000).  

Највиши врхови су Гувниште (1413 m н.в), Басарски камен (1376 m н.в), а у Бугарској 

највиши врх  је Петровски крст на 1206 m н.в. 

Пиротска котлина се простире на површини од око 700 km2 у источном делу 

Србије. Ширина котлине износи 26 km. На североистоку је ограничена планинским 

венцем Видлича (1386 m), Басарског камена (1377 m) и Црног Врха. На југозападу је 
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окружују планински венци Влашке планине, а на северозападу Голаш и Шљивовички 

врх (1256 m) (Петровић Ј., 1999). 

 

  

Слика 3 – Стара планина   Слика 4 – Басарски камен, врх Видлича 

          (Извор: https://sr.wikipedia.org/)       (Извор: http://anta019.blogspot.com/) 

3.4.2. Флувијални рељеф 

Флувио-денудациони процеси скоро су у потпуности изменили тектонски рељеф. 

Височица, Топлодолска река и њихове притоке, изградиле су, између Видлича и Бабиног 

зуба, ерозиони басен Висока (Петровић Ј., 1999). 

3.4.2.1. Развитак долине Темштице 

Темштица се улива у Нишаву са њене десне стране. Од лакта на ушћу 

Топлодолске реке у Високу назива се Височица (Јанковић П., 1909). 

На излазу из клисуре тече кроз Ђурђевопољску и Станичењску котлину. У њима 

се јављају стеновити подови. Између Темштице и Височице образована је око 1000 

метара висока ерозиона површ. У њој је усечена Темска клисура. Доњи под на Малом 

Темачком Брду налази се на висини од око 560 метара. Висина средњег пода на Великом 

Темачком Брду износи 660 метара (Јанковић П., 1909). 
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Слаби трагови доњег пода на темену Малог Темачког Брда и испод Баба Русе, 

запажају се код Темске на висини од 570 m. Трагови средњег пода на широкој заравни 

Великог Темачког Брда примећују се на 660 m. Височица на ушћу Топлодолске реке 

скреће под правим углом (Јанковић П., 1909).  

Јанковић закључује да је на основу подова, који се увлаче у клисуру Темштице, и 

који одговарају језерским котлинама, језеро заилазило и у долину током највишег нивоа. 

Након тога формирана је јака језерска притока, која је носила огроман нанос. Овај нанос 

састоји се од блокова црвених и жутих пешчара, већих од 1 m3. Запажа се на странама 

долине и на темену Темачког Брда.  Испод Темачког Брда заступљени су ситни кварцни 

облуци.  Плавина је образована уливањем реке у језеро током средњег и доњег језерског 

стадијума (Јанковић П., 1909). 

3.4.2.2. Речне долине 

Слив Височице одликује изразита асиметрија. Десним притокама је прибијен уз 

планину Видлич. Преко двеста метара висок вертикални одсек образован је селективном 

ерозијом. Пружа се праволинијски у дужини од око 40 km. Клисураста долина прати 

главну видличку дислокацију (Петровић Ј., 1999). 

Композитну долину чине Горња и Доњевидличка котлина, као и кањонске 

клисуре: Владикине плоче и Темац. У долини се посебно истичу укљештени меандри. 

Лактасти меандри јављају се од Височке Ржане до Велике Лукање. Укљештени меандри 

јављају се у кањону Владикине плоче, код Чуке и низводније од Луке (Петровић Ј., 1999).  

Пермски црвени пешчари изграђују слив Топлодолске реке. Од слива Височице 

раздваја га издужена греда чији је правац пружања североисток-југозапад. Пружа се од 

Вражје главе (1938 m), преко Криве баре (1880 m), Брачкове стране (1943 m) и Балвана 

(1576 m) до Мртвачког моста (Петровић Ј., 1999).  

За разлику од Височице, у њој нема меандра. Топлодолска река је усекла дубоку 

клисуру, са бројним каскадама и џиновским лонцима. Клисура је дубља од 200 m 

(Петровић Ј., 1999). 
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Слика 5 – Меандри Височице у клисури Владикине плоче 

(Фото Симоновић М.) 

3.4.2.3 Водопади 

Највећи водопади на Старој планини се налазе на притокама Топлодолске реке. 

Међу њима су најзначајнији Калуђерски скок, Тупавица, Пиљски скок и Чунгуљски скок.  

Калуђерски скок налази се испод Миџора. Висина од 232 m чини га највишим 

водопадом Србије. Водопад Тупавица налази се близу села Дојкинци, на 1050 m н.в. 

Висок је 15 m (https://staraplanina.travel/). Пиљски скок, са висином од 64 m, је други 

највиши водопад у Србији. Налази се на речици Лисевски дол, испод узвишења Пиљ 

(1467 m).  Од Топлог Дола удаљен је 8 km. Састоји се од две каскаде – Горњи Пиљ (нижа) 

и Доњи Пиљ (виша каскада). Чунгуљски скок се налази испод узвишења Чунгуљ (1692 

m), висине је 42 m (Велојић М., 2016).  
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Слика 6 – Калуђерски скок    Слика 7 - Тупавица 

      (Извор: https://www.pinterest.fr/)         (Извор: https://sr.wikipedia.org) 
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3.4.3. Крашки рељеф 

У сливу Темштице крашки рељеф је слабије изражен због малог садржаја 

калцијум-карбоната у кречњачким стенама, дубоке рашчлањености рељефа и одсуства 

већих заравни и површи. Најраспрострањенији кречњаци налазе се са десне стране слива 

Височице (Петровић Ј., 1999). 

3.4.3.1. Површински крашки рељеф 

У сливу Темштице крас је најраспрострањенији између долина Гостушке и 

Дојкиначке реке. Шкрапа и шкрапара нема. Заравни и површи заузимају мале површине, 

због чега нема много вртача. Има их у заравни Глоговице. Површински крашки рељеф 

највећим делом представљен је затвореним крашким депресијама. Настале су деловањем 

селективно-крашке ерозије. Смењивањем палеозојских водоржљивих стена и 

мезозојских кречњака формиране су увале. Највеће селективно-крашке увале су: Понор 

изнад Дојкинаца, Вртибог у селу Гостуше, Ковачево код Брлога, Игино у сабирној 

области Јеловичког врела, Суваја и Каменички понор (Петровић Ј., 1999). 

3.4.3.2. Подземни крашки рељеф 

Велики број пећина и поткапина налази се у клисури Владикине плоче и део је 

пећинског система Владикина плоча. 

Пећина Владикина плоча смештена је на левој страни клисуре Височице, 86 m 

изнад речног корита, у врху великог облука и сипара. Улаз је засвођен, широк је 12 m и 

висок 18 m. Дужина главног пећинског канала до јаме износи 190 m. На левој страни 

улаза налазе се две поткапине. Хоризонталан бочни канал налази се на 30 m од улаза са 

десне стране. Дугачак је 35 m, у предњем делу висок је 7 m, у задњем делу висина износи 

3 m. Други бочни канал на десној страни налази се на 190 m од улаза и дугачак је 12 m. 

Укупна дужина канала, са двема поткапинама, износи 660 m (Гавриловић Д. и др., 1988). 

Пећина Топлица налази се на десној долинској страни Височице, у Рсовачкој 

котлини. Ширина улаза износи 6 m, а висина 5 m. Улаз лежи 13 m изнад речног корита 

(Гавриловић Д. и др., 1988). 
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У лактастом укљештеном меандру Височице смештена је Мишја пећина. У пећину 

се улази са леве стране реке. Ширина улаза је 4 m, док висина износи 4,5 m (Гавриловић 

Д. и др., 1988). 

Водена пећина удаљена је око 10 m од Мишје пећине. Висина изнад речног корита 

износи 22 m. Ширина њеног отвора износи 3 m, а висина 5 m. На улазу се налази јама 

дубине 6 m (Гавриловић Д. и др., 1988). 

Ветрена пећина представља стрм пећински канал на левој страни Височице. 

Горњи улаз се налази на висини од 17 m, а доњи на 12 m (Гавриловић Д. и др., 1988). 

Пећина код липе налази се низводно од пећине Владикине плоче,  на 125 m изнад 

речног корита (Гавриловић Д. и др., 1988). 

3.5. КЛИМА 

Слив Темштице налази се у области умерено-континенталне климе са просечним 

годишњим амплитудама температуре мањим од 23ºC. Према класификацији Т. 

Ракићевића обухвата делове Понишавског и Старопланинског климатског рејона. 

Понишавски климатски рејон простире се долином Нишаве где захвата Пиротску 

котлину. Због веће надморске висине, одликује се повећањем годишње суме падавина од 

запада према истоку, и снижавањем просечне годишње температуре у истом правцу. 

Старопланински климатски рејон, у сливу Темштице, обухвата Стару планину. Према 

Кепеновој класификацији овај рејон припада D климату. Одликује се дугим и хладним 

зимама и кратким и свежим летима (Ракићевић Т., 1980). 

У сливу Темштице налази се једна синоптичка (главна) метеоролошка станица – 

Димитровград (450 m н.в) и једна климатолошка (обична) станица – Пирот (370 m н.в). 

3.5.1. Температура ваздуха 

Температура ваздуха је један од основних климатских елемената. Зависи од 

географске ширине, географске дужине и надморске висине.  

У периоду од 1961. до 2016. године средња годишња температура ваздуха у 

Димитровграду износила је 10,1ºC, а у Пироту 11,1ºC. Јул је најтоплији месец на обе 
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станице (Димитровград 19,9ºC, Пирот 21,3ºC), док је јануар најхладнији са средњом 

температуром испод 0ºC (Димитровград -0,9ºC, Пирот -0,1ºC). Посматрајући график 

може се уочити да је средња годишња температура у порасту од јануара до августа, након 

чега почиње да опада. 

 

Слика 10 - Средње месечне (Tsr), средње месечне максималне (Tsr max) и средње месечне 

минималне (Tsr min) ваздуха у Димитровграду и Пироту (1961-2016) 

 

У посматраном периоду температурна амплитуда између најтоплијег и 

најхладнијег месеца износила је у Димитровграду 20,8ºC, а у Пироту 21,4ºC. Средња 

месечна максимална температура износи 16,5ºC у Димитровграду и 17ºC у Пироту. 

Август (Димитровград 27,9ºC, Пирот 28,5ºC) је на обе станице топлији од јула 

(Димитровград 27,5ºC, Пирот 28,1ºC) за 0,4ºC. Минимална средње месечна температура 

у Димитровграду износи 5,1ºC, а у Пироту 5,2ºC. Најнижа средња месечна минимална 

температура на обе станице запажа се у јануару (Димитровград -4,4 ºC, Пирот -3,7ºC). У 

фебруару (Димитровград -2,9ºC, Пирот -2,5ºC) и децембру (Димитровград -2,4ºC, Пирот 

-2,2ºC) температура је такође испод 0ºC.  

У наведеним периодима, апсолутно највиша температура ваздуха измерена у 

Димитровграду износила је 41,4ºC 24. јула 2007. године, док је истог датума у Пироту 

износила 42,2ºC. Апсолутно најнижа температура ваздуха износила је у Димитровграду 

-29,3ºC 25. јануара 1963. године, а у Пироту -29ºC 13. јануара 1985. 
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Апсолутно колебање температуре у посматраном периоду је 70,7ºC у Димитровграду и 

71,2ºC у Пироту. 

3.5.2. Падавине 

Падавине представљају најзначајнији климатски елемент код хидролошких 

проучавања. Режими површинских и подземних вода условљени су њиховим 

интензитетом, просторном и временском расподелом.  

За проучавање падавина у сливу Темштице коришћени су подаци са кишомерних 

станица које се налазе у самом сливу (Темска, Топли До, Височка Ржана, Дојкинци, 

Каменица), али и подаци са кишомерних станица (Димитровград, Пирот) које се налазе 

у непосредној близини слива. Због недостатка података у овом раду анализиране су 

падавине измерене у периоду од 1961. до 2009. године. 

Табела 1 – Кишомерне станице у сливу Темштице и његовој непосредној близини 

Кишомерна станица h (m) ℓ (°) λ (°) 

Височка Ржана 700 43,17 22,82 

Темска 380 43,27 22,55 

Топли До 700 43,33 22,68 

Димитровград 450 43,02 22,75 

Дојкинци 880 43,23 22,78 

Каменица 750 43,13 22,90 

Пирот 370 43,15 22,60 

*Метеоролошки годишњаци Републичког Хидрометеоролошког завода 

Најмање падавина излучи се на станицама Пирот (596 mm), Димитровград (640 

mm) и Темска (640 mm). Ракићевић (1979) наводи да се у котлинама са доминантним 

силазним ваздушним струјањима, излучи мања количина падавина у односу на околне 

планине и клисуре (Ракићевић Т., 1979). Као пример може послужити станица Темска у 

непосредном окружењу Пирота, која се налази на скоро истој надморској висини као и 

Пирот, а има за 45 mm већу количину падавина, док прима исту количину као и 

Димитровград, који се налази на већој надморској висини. 

Планински делови слива примају највише падавина. Јужно и југоисточно од 

Топлог Дола (700 m н.в. – годишња количина падавина 803 mm), количина падавина 

опада, и изузимајући Дојкинце као највишу падавинску станицу на посматраном 
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простору (880 m н.в. – годишња количина падавина 813 mm), креће се од 708 mm у 

Каменици (750 m н.в.) до 721 mm у Височкој Ржани (700 m н.в.). Насупрот висини на 

којој се налазе, станице у планинском делу примају релативно малу количину падавина. 

Узрок томе Миловановић објашњава њиховим положајем у заветринској страни планине 

и читавим низом узвишења која се степеничасто спуштају од Три Чуке, Копрена и Локве 

према југу и југозападу ка долини Височице (Миловановић Б., 2010). У таквим 

случајевима ниски планински гребени могу представљати предиспозцију кишним 

сенкама, тако да се на ниским препрекама ослабљене ваздушне масе могу осиромашити 

талогом, при чему заветрене стране бивају осетно сувље (Радовановић М., 2001). 

Табела 2 – Средње месечне и годишње количине падавина и њихове екстремне 

вредности (mm) у периоду од 1961. до 2009. године 

Кишомернa 
станицa 

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

Димитровград 
Sr. 41 40 43 52 72 82 62 50 48 46 56 48 640 

Min. 6 7 1 7 14 11 4 2 4 0,4 5 0,1 312 

Maks. 137 101 117 106 161 195 153 168 174 126 148 127 869 

Дојкинци 
Sr. 56 53 53 78 93 93 73 57 64 52 70 69 813 

Min. 7 5 2 6 21 22 2 10 6 0,7 3 3 393 

Maks. 143 181 134 167 232 204 233 231 225 165 213 178 1197 

Каменица 
Sr. 49 52 46 64 77 79 57 55 53 52 65 58 708 

Min. 6 5 2 13 13 12 1 0,8 2 0,4 2 0,2 389 

Maks. 147 114 114 212 150 170 150 145 233 163 174 128 1054 

Пирот 
Sr. 37 37 41 51 65 79 50 46 44 43 55 47 596 

Min. 6 4 4 4 13 19 3 0 6 0 5 0,9 261 

Maks. 120 84 105 121 166 207 189 202 189 125 182 133 850 

Темска 
Sr. 47 47 45 53 67 76 53 48 46 44 58 56 640 

Min. 9 6 5 5 12 18 3 0 6 0 1 0,6 290 

Maks. 172 102 122 113 175 217 139 152 196 137 170 140 813 

Топли До 
Sr. 60 60 54 71 80 90 66 59 63 54 72 72 803 

Min. 7 7 3 14 11 10 7 8 6 0,2 3 2 448 

Maks. 196 165 131 165 153 294 150 180 253 166 219 209 1127 

Височка  
Ржана 

Sr. 50 51 49 67 80 85 58 51 51 51 65 62 721 

Min. 7 10 2 7 21 10 4 3 0,5 2 0,3 0,5 409 

Maks. 135 126 130 130 247 225 142 190 201 144 206 217 1055 

*Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије, Ђокић М., 2015 
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Основна подела плувиометријских режима је на континенталне, где се већа 

количина падавина излучи у топлом делу године и маритимне, где се већа количина 

падавина излучи током хладног дела године. На свим станицама количина падавина је 

већа у топлој половини године. 

Табела 3 – Количина падавина према годишњим добима 

Кишомерна 
станица 

Зима Пролеће Лето Јесен 

mm % mm % mm % mm % 

Димитровград 124 19,40 205 32,10 160 25,01 150 23,49 

Дојкинци 163 20,05 264 32,52 194 23,92 191 23,52 

Каменица 148 20,89 220 31,07 165 23,33 175 24,71 

Пирот 115 19,25 196 32,84 141 23,58 145 24,33 

Темска 139 21,67 196 30,68 147 23,00 158 24,66 

Топли До 175 21,75 241 30,04 188 23,45 199 24,77 

Височка Ржана 150 20,80 232 32,18 160 22,27 178 24,75 

  

Разлике у количини падавина топлог и хладног периода крећу се од 8,29% у 

Топлом Долу до 13,59% у Пироту.  Према годишњим добима највећа количина падавина 

излучи се током пролећа, у просеку за све станице 31,63%. Највећа вредност пролећних 

падавина је у Пироту (32,84%), док је најмања вредност у Топлом Долу (30,04%). Други 

најкишовитији период је јесен са просечном количином падавина од  24,32%, са највећом 

количином од 24,77% у Топлом Долу, и најмањом од 23,49% у Димитровграду. У 

Димитровграду и Дојкинцима падавине су нешто веће у летњем него у јесењем периоду. 

Лети се просечно излучује 23,51% падавина, са највећом вредношћу од 25,01% у 

Димитровграду, а најмањом 22,07% у Височкој Ржани. Најсувље годишње доба је зима. 

На станицама у посматраном подручју зими се просечно излучи 20,54% падавина. 

Највише падавина прима Топли До – 21,75%, док се најмања количина падавина излучи 

у Пироту – 19,25%. 

Током године запажају се два максимума падавина. Први максимум јавља се 

током друге половине пролећа и почетком лета. Највећа количина падавина излучи се 

током јуна на свим станицама, осим у Дојкинцима, где је маја већа количина падавина за 

мање од 1 mm у односу на јун. У јуну се просечно излучи 11,92% годишњих падавина. 

Други најкишовитији месец је мај са 10,87% годишњих падавина. Следе април са 8,84% 

и јул са 8,51% годишњих падавина.  Други, мање изражени максимум падавина јавља се 

током новембра и децембра. Током новембра просечно се излучи 8,95% годишње 
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количине падавина, а у децембру 8,37%. На шест станица већа је количина падавина у 

новембру, док је у Топлом Долу изједначена. 

Током сушнијег периода године примећују се два минимума падавина. На три 

кишомерне станице (Пирот, Димитровград, Височка Ржана) примарни минимум јавља 

се током фебруара, а затим у јануару. На овим станицама секундарни минимум је у 

октобру и септембру. На двема станицама (Дојкинци, Темска) примарни минимум се 

јавља током октобра, а секундарни током фебруара и јануара. На преосталим станицама 

примарни минимум се јавља током марта, док се секундарни минимум јавља октобра 

(Топли До и Каменица). 

3.6. ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

У сливу Темштице формирана су алувијална земљишта (флувисол, хумоглеј и 

семиглеј), земљишта на пешчарима (литосол, регосол, перморанкер), земљишта на 

кречњацима и доломитима (калкомеланосол, калкокамбисол) и земљишта на меким 

кречњацима (рендзина, смоница, гајњача, дистрични камбисол, лувисол, псеудоглеј) 

(Антоновић Г., Мрвић В., 2008). 

Флувисол (алувијално земљиште) образује се акумулацијом речног материјала 

у речним долинама за време поплава. Водни режим водотока, рељеф, геолошка подлога 

и земљиште утичу на његову слојевитост и састав. Геолошку подлогу изграђује 

квартарни алувијум. Механички састав, условљен различитом геолошком подлогом и 

саставом терена, варира од иловастог песка до глине. Земљишта са лакшим механичким 

саставом задржавају мало воде (Антоновић Г., Мрвић В., 2008). Флувисол се јавља у 

Пиротској котлини и дуж речних корита Темштице и Височице (Ђокић М., 2015). 

Хумоглеј се образује у рељефним депресијама. На његово формирање утичу 

поплавне воде, висок ниво подземних вода, и биљна вегетација (Антоновић Г., Мрвић 

В., 2008). Јавља се у долини Височице код Славиње, Изатоваца и Доњег Криводола 

(Ђокић М., 2015). 

Семиглеј се јавља у околини Влковије. Подземна вода присутна је само у 

хоризонтима испод 1 m. Ова земљишта су  покривена обрадивим површинама и шумама 

(Антоновић Г., Мрвић В., 2008). 
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Литосол (камен) се формира на стенама или на искрченим шумама. Површине 

црвене боје су без вегетације (Антоновић Г., Мрвић В., 2008). Овај тип земљишта 

заступљен је у горњем току Каменичке реке (Ђокић М., 2015). 

Регосол се образује у црвеним пешчарима. Представља плитко земљиште, са 

дубином до 20 cm. Јавља се на нагибима који су делимично покривени травном или 

шумском вегетацијом.  Заступљени су у атарима Топлог дола и Темске (Антоновић Г., 

Мрвић В., 2008). 

Перморанкер се образује на пермским црвеним пешчарима (Антоновић Г., 

Мрвић В., 2008). Јавља се на Старој планини, пре свега у сливу Топлодолске реке, у сливу 

Јеловичке, Росомачке и Каменичке реке (Ђокић М., 2015). 

Калкомеланосол представља почетни стадијум развоја земљишта на кречњачким 

и доломитским стенама из палеозоика и мезозоика. Тешко се распада. Често се образује 

у планинама са великом надморском висином. Јавља се на Видличу и у околини Височке 

Ржане (Антоновић Г., Мрвић В., 2008). 

Калкокамбисол је смеђе земљиште на кречњаку и доломиту. Образује се даљом 

генезом калкомеланосола, таложењем резидуалне глине услед чега се повећава дубина 

земљишта. Јавља се у планинским областима средње висине, у пукотинама и крашким 

депресијама (Антоновић Г., Мрвић В., 2008). Овај тип земљишта заступљен је на 

Видличу, на Старој планини у средњим токовима Росомачке и Каменичке реке (Ђокић 

М., 2015). 

Рендзине су развијене на карбонатним супстратима надморске висине од 400-900 

m. Налазе се под шумама и травнатом вегетацијом (Антоновић Г., Мрвић В., 2008). Ово 

земљиште је заступљено на Старој планини и Видличу (Ђокић М., 2015). 

Вертисол односно смоница образује се у депресијама некадашњих језера и 

мочвара. У близини Доњег Криводола у долини Височице формирана је на 800 m 

(Антоновић Г., Мрвић В., 2008). 

Еутрични камбисол (гајњача) образује се у средње влажним условима (Ђокић 

М., 2015). Настаје на глиновитим квартарним седиментима, лапорцима, лапоровитим 

кречњацима и андезитским туфовима. У околини Пирота се јавља у Копривштици, 

Великој Лукањи, Завоју, Брлогу и Сенокосу (Антоновић Г., Мрвић В., 2008). 
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Дистрични камбисол или смеђе кисело земљиште јавља се на силикатним 

подлогама, попут пешчара, метаморфних или еруптивних стена. Карактерише их лакши 

механички састав, киселост, слаба засићеност базних катјона, мала хумусна количина и 

недовољно макрохранива. Типични су за брдске и планинске делове, због чега су јако 

подложни ерозији (Антоновић Г., Мрвић В., 2008). Највеће површине заузима у 

пешчарима, алевролитима и глинцима Топлодолске реке и десне долинске стране реке 

Темштице (Ђокић М., 2015). 

Лувисол се образује процесом испирања глине. Формира се на мањим 

површинама, заједно са псеудоглејем, на заравњеним теренима који задржавају воду. 

Јавља се у шумама храста, букве и јеле. Заступљен је у околини села Дојкинци 

(Антоновић Г., Мрвић В., 2008). 

Псеудоглеј је хидроморфно земљиште. Веома тешко пропуста воду, па се изнад 

хоризонта задржава атмосферска вода, што доводи до смењивања редукционих и 

оксидационих процеса. Мање је плодности због нерегулисаног водно-ваздушног режима 

и киселе реакције. Псеудоглеј са лапорцима и пешчарима налази се код ушћа Темштице. 

Јавља се на конгломератима код Дојкинаца.  Језерске терасе у селу Сопот такође су под 

псеудоглејем. Заступљен је на речним терасама дуж долине Височице. Јавља се код 

Паклештице, Рсоваца, Славиње, Изатоваца, Болевог дола и Доњег Криводола. 

(Антоновић Г., Мрвић В., 2008). 

3.7. ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ 

Вештачке површине покривају површину од 1,37 km2, односно 0,17% површине 

слива. У сливу Темштице обухватају урбанизована сеоска насеља у околини Пирота, као 

и Годеч у Бугарској. Индустријске или комерцијалне вештачке површине у Бугарској 

обухватају површински коп лигнита и битуминозног угља у околини Голеша (Ђокић М., 

2015). 

Пољопривредна подручја у сливу Темштице обухватају 131,41 km2, тј. 16,49% 

површине. Јављају на мањим надморским висинама, близу речних токова и села. 

Ненаводњавано обрадиво земљиште под житарицама, махунаркама, крмним биљем и 

поврћем заступљено је у Пиротској котлини и код Годеча (Ђокић М., 2015). 
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Шуме и полу-шумска подручја покривају највећи део слива Темштице. 

Захватају 675,66 km2, односно 83,06% површине слива. Листопадна шума се простире 

на планинским пределима до 1500 m н.в. Обухвата слив Топлодолске реке, Јеловичке 

реке, горњи део слива Каменичке реке и Височице. Појас листопадне шуме, чији је 

правац северозапад-југоисток, покрива гребен Видлича. Површине северно од Завојског 

језера су под четинарима. Веће површине обухвата у околини Годеча. Природни 

травњаци највећим делом обухватају слив Темштице изнад 1500 m н.в. Налазе се и у 

горњим сливовима Топлодолске реке, Гостушке и Белске реке и Дојкиначке реке. 

Развође Темштице према бугарској граници покривено је природним травњацима. И 

нижи делови слива Темштице покривени су овом вегетацијом. Природни травњаци 

углавном се јављају на геолошким теренима изграђеним од кречњака и доломита (Ђокић 

М., 2015). 

Водене површине су у сливу Темштице представљене Завојским језером 

површине око 5,10 km2, односно 0,63% површине слива и компензационим базеном ХЕ 

,,Пирот“ површине око 25 ha (Ђокић М., 2015). 
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4. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА ТЕМШТИЦЕ 

4.1. ОПИС ТОКА 

Teмштица настаје приликом ушћа Топлодолске реке у Височицу. Височица је 

дужа и богатија водом од Топлодолске реке, па се узима као главни изворишни крак 

Темштице (Ђокић М., 2015). 

Височица настаје на планинском врху Ком (2016 m н.в) спајањем Брлске и 

Куратске реке  (Станковић С., 1968). Брлска река настаје спајањем Сребрне реке, чији се 

извор налази јужно од врха Камаре (1915 m н.в) и безименог водотока који прима воду 

Камарског Кладенца. Одликује се дужим и пространијим сливом од Куратске реке 

(Ђокић М., 2015). 

Височица извире на надморској висини од 1749 метара. Одликује се густом 

речном режом и кратким и бројним токовима који јој притичу (Ђокић М., 2015). 

Палеозојски кластити изграђују горњи слив Брлске реке, док су палеозојски 

диорити формирали горњи слив Куратске реке. Низводно Височица протиче кроз 

клисуру састављену од карбонатних седимената (Ђокић М., 2015). 

Од извора Височица тече према југу до Комштице. Прва притока са леве стране 

је Губешка река. Пешчари су усекли главно корито, док су изворишта многих притока на 

контакту карбонатних и кластичних стена. На истоку се слив Губешке реке простире до 

развођа са Гинском реком (Ђокић М., 2015). 

Иако је низводно од Комштице смањен пад речног корита и река тече кроз 

меандре, јављају се брзаци услед бројних сектора са већом брзином воде. На почетку 

свог тока у Србији тече кроз село Доњи Криводол (Ђокић М., 2015). 

Речне терасе присутне су са десне стране код Доњег и Горњег Криводола, Баљевог 

Дола, Каменице и Славиње. Са Видлича притичу кратки и  периодични токови због уске 

и стрме долине (Ђокић М., 2015). 
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Ушће десне притоке Криводолшчице налази се код Доњег Криводола, док прву 

већу притоку – Каменичку реку прима низводно од Изатоваца. Ушће Росомачке реке 

налази се код Славиње. Дојкиначка река, најважнија притока, улива се код Височке 

Ржане (Ђокић М., 2015). 

Од Височке Ржане до Завојског језера мали је број притока са обе стране долине 

Височице. Низводно од Рсоваца Височица је усекла клисуру Владикине Плоче, 

пробијајући се кроз титонске спрудне и субспрудне лапоровите кречњаке у узводнијем 

току, док је у низводнијем току пробила кречњаке и доломите средњег тријаса са две 

речне терасе, пространије са леве долинске стране (Ђокић М., 2015). 

Низводно, код села Паклештица, почиње Завојско језеро. Најзначајније десне 

притоке Завојског језера су Гостушка река, која је уједно и његова највећа притока и 

улива се код Велике Лукање, и Белска река. Од левих притока једина значајнија је 

Копривштица (Ђокић М., 2015). 

Спајањем Височице и Топлодолске реке, око 300 метара узводно од Мртвачког 

моста, постаје Темштица, која тече ка југозападу. Одликује се уским долинским дном и 

високим и стрмим долинским странама (Ђокић М., 2015). 

Темштица је усекла клисуру са стрмим и високим странама, и са укљештеним 

меандрима од којих је најизразитији меандар око врха Темац (523 m н.в). Уска алувијална 

раван образује се у широком дну долине, на излазу Темштице из клисуре. Значајније 

десне притоке су Рудињска река и Клајча (Ђокић М., 2015). 

Средња речна тераса издиже се изнад уске алувијалне равни. Пре ушћа у Нишаву, 

Темштица пресеца најнижу речну терасу, дугу око 2,5 km (Ђокић М., 2015). 
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Слика 11 – Темштица 

(Фото Симоновић М.) 

4.2. МОРФОМЕТРИЈСКИ И МОРФОХИДРОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СЛИВА 

Површина слива Темштице износи 813,54 km2. Слив је асиметричан јер десном 

делу слива припада 606,33 km2, а левом делу 206,91 km2. Густина речне мреже износи 

1,68 km/km2. Повремени токови имају већу густину (0,92 km/km2) од сталних (0,76 

km/km2). Просечна ширина слива износи 13,17 km. Дужина слива Темштице је 61,78 km 

(Ђокић М., 2015). 

Дужина тока Темштице са Височицом као изворишним краком износи 85,16 km, 

а њена дужина од места спајања Височице и Топлодолске реке износи 18,2 km. Укупна 

дужина свих водотокова у сливу је 1365,68 km, сталних је 619,3 km, а периодичних 746,5 

km. Минималнo растојање између извора и ушћа од 41,91 даје коефицијент развитка 

речног тока од 2,03 (Ђокић М., 2015). 
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Табела 4 – Морфометријски показатељи слива реке Темштице 

 
 

Темштица 
(Височица) 

 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds (km/km2) 

813,54 606,63 206,91 61,78 13,17 1,68 0,76 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

0,92 177,46 1,76 0,21 1098 2170 334 

 
Клајча 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds (km/km2) 

27,63 12,12 15,51 11,91 2,32 1,46 0,56 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

0,90 31,39 1,69 0,19 647 972 376 

Рудињска 
река 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds (km/km2) 

20,07 10,57 9,50 9,48 2,12 2,04 0,67 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

1,37 23,75 1,50 0,22 762 1281 386 

Топлодолска 
река 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds (km/km2) 

136,95 75,45 61,50 15,19 9,02 2,40 1,06 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

1,34 54,40 1,31 0,59 1255 2170 483 

Гостушка 
река 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds (km/km2) 

35,69 7,87 27,82 10,11 3,53 1,38 0,55 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

0,83 29,66 1,40 0,35 1185 1759 604 

Белска 
река 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds (km/km2) 

15,48 5,06 10,42 5,66 2,73 1,81 0,58 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

1,23 18,29 1,31 0,48 1041 1588 604 

Дојкиначка 
река 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds (km/km2) 

137,21 38,48 98,73 20,50 6,69 1,81 0,64 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

1,17 60,71 1,46 0,33 1288 1963 689 

Росомачка 
река 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds(km/km2)  

22,95 11,18 11,77 10,79 2,13 1,50 1,01 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

0,49 27,60 1,63 0,20 1219 1673 720 

Каменичка 
река 

F(km2) Fd (km2) Fl (km2) Ls (km) Bm (km) D (km/km2) Ds (km/km2) 

65,49 32,35 33,14 12,94 5,06 1,52 0,91 

Dp (km/km2) S (km) m Kp Hsr (m н.в.) Hmax (m н.в.) Hmin (m н.в.) 

0,61 43,21 1,51 0,39 1314 1932 753 

*Ђокић М., 2015. 

F – површина слива, Fd – површина десне стране слива, Fl – површина леве стране слива, Ls – 

дужина слива, Bm – просечна ширина слива, D – густина токова у сливу, Ds – густина сталних 

токова у сливу, Dp – густина периодичних токова у сливу, S – дужина вододелнице, m – 

коефицијент развитка вододелнице, Kp – коефицијент пуноће слива, Hsr – просечна надморска 

висина слива, Hmax – максимална надморска висина слива, Hmin – минимална надморска висина 

слива 
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Табела 5 – Морфохидрографски показатељи слива реке Темштице 

  *Ђокић М., 2015. 

L – дужина главног водотока, Lu – укупна дужина водотока у сливу, Ls – укупна дужина сталних 

водотока у сливу, Lp – укупна дужина периодичних токова у сливу, Lmin – минимални растојање 

између извора и ушћа K – коефицијент развитка речног тока, Hi – надморска висина извора,  

Hu – надморска висина ушћа, h – укупан пад речног тока, J – просечан пад речног тока 

 

Темштица 
(Височица) 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 
85,16 1365,68 619,63 746,05 41,91 

K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 

2,03 1749 334 1415 16,62 

Клајча 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 

12,70 40,27 15,46 24,81 9,40 

K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 
1,35 699 376 323 25,43 

Рудињска 
река 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 

9,50 40,96 13,48 27,48 6,23 
K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 

1,52 826 386 440 46,32 

Топлодолска 
река 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 
20,78 328,20 145,12 183,80 11,83 

K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 

1,76 1820 483 1337 64,34 

Гостушка река 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 
8,19 49,37 19,65 29,72 7,21 

K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 

1,14 1358 604 754 92,06 

Белска река 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 

4,55 28,05 8,92 19,13 4,05 

K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 
1,12 1118 604 514 112,97 

Дојкиначка 
река 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 
26,07 248,19 87,67 160,52 17,44 

K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 
1,49 1860 689 1171 44,92 

Росомачка 
река 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 

11,47 34,48 23,18 11,30 9,49 

K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 
1,21 1559 720 934 81,43 

Каменичка 
река 

L (km) Lu (km) Ls (km) Lp (km) Lmin (km) 
15,25 99,72 59,60 40,12 12,29 

K Hi (m) Hu (km) h J (m/km) 

1,24 1654 753 901 59,08 



ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ТЕМШТИЦЕ 

 

29 

 

4.2.1. Уздужни речни профил 

 Уздужни речни профил представља линију повучену од извора реке до њеног 

ушћа. Утицај вертикалне и бочне ерозије на речном кориту одређује изглед уздужног 

профила реке (Петровић Д., Манојловић П., 2003). 

Укупан речни пад Темштице износи 1415 m, а у просеку 16,62 m/km. Од њеног 

извора до Комштице, пад у просеку износи 39,49 m/km (Ђокић М., 2015).  

На сектору између Комштице и Браћевца просечан пад износи 9,50 m/km, од 

Височке Ржане до почетка клисуре Владикине плоче 4,35 m/km. У клисури Владикине 

плоче пад речног корита просечно износи 9,23 m/km (Ђокић М., 2015).   

Пад се повећава од бране на Завојском језеру до ушћа и просечно износи 8,96 

m/km. На овом сектору вертикална ерозија је изразитија од бочне, што утиче на сужавање 

дна долине (Ђокић М., 2015).  

Клисура Владикине плоче представља први прегиб. Испод бране падови су више 

изражени, док се узводно од Темске запажа мали прегиб Темачке клисуре (Ђокић М., 

2015). 

 

Слика 12 – Уздужни речни профил Темштице 

(Извор: Ђокић М., 2015) 
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4.3. РЕЧНИ СИСТЕМ 

Због изразите асиметрије слива најбројније су десне притоке Темштице. Поред 

леве саставнице Височице и десне Топлодолске реке, значајније реке у сливу су: 

Каменичка река, Росомачка река, Дојкиначка река, Белска река, Рудињска река и Клајча. 

Каменичка река настаје код села Сенокос, спајањем Воденичке реке и 

Градешчице. Са Воденичком реком, која се узима као главни изворишни крак, дугачка је 

15,25 km и захвата површину слива од 65,49 km2. Воденичку реку чине Јелов Дол и 

Студена бара. Врла, њена највећа притока, улива се са десне стране. Градешчица настаје 

спајањем Сребрне и Црновршке бара. Највећу притоку – Карибањски поток прима са 

леве стране. Ушће Каменичке реке је на надморској висини од 753 метара, између 

Изатовца и Браћевца (Ђокић М., 2015). 

 

Слика 13 – Каменичка река 

(Фото Симоновић М.) 

Росомачка река се, под именом Заношка река, јавља на надморској висини од 

1559 метара, испод Бегове куле (1667 m). Речни ток је дугачак 11,47 km, док се слив 

простире на површини од 22,95 km2. Просечан пад речног корита износи 81,43 m/km. 

Одликује се дубоком долином са стрмим странама, као и њена десна притока Заношка 

река. Притичу јој малобројни, кратки токови са јако великим падовима. Кроз село 

Росомач протиче кроз ширу долину са странама блажег нагиба, изграђену од различитих 

кластичних стена (пешчари, глинци, конгломерати) из периода јуре. Низводније усеца 
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кањон у кластичним и карбонатним стенама. Улива се у Височицу  на 720 метара 

надморске висине, у околини Славиња (Ђокић М., 2015). 

Дојкиначка река са површином слива од 137,21 km2 и дужином тока од 26,07 km 

представља највећу и најдужу притоку Височице. Извире северозападно од врха Копрен 

на 1963 m н.в. из извора Три кладенца. Код села Височка Ржана улива се у Височицу, на 

689 m н.в. Првобитни правац кретања је ка северозападу, а потом лактасто скреће ка 

југозападу. Од ушћа Лисевског дола тече према југоистоку. Према југозападу поново 

тече од ушћа Јеловичке реке. Због близине развођа прима велики број кратких притока. 

Одликује се великом густином речне мреже која у просеку износи 1,81 km/km2. 

Најзначајнија притока је Јеловичка река, која настаје спајањем Дaбичиног потока са 

Шошином вунијом, на 1890 m н.в. Са десне стране прима Говешку бару, а са леве стране 

Рибњу бару и Малу реку. Дојкиначка река је, низводно од ушћа Јеловичке реке, између 

Аметовог камика на западу и Росомачког врха на истоку, усекла у јурским карбонатним 

стенама клисуру (Ђокић М., 2015).  

   

       Слика 14 – Росомачка река         Слика 15 – Дојкиначка река 

         (Фото Симоновић М.)                         (Фото Симоновић М.) 



ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ТЕМШТИЦЕ 

 

32 

 

Белска река настаје спајањем већег броја токова код села Бела. Испод Стојановог 

трапа (1441 m н.в.) јавља се врело, на надморској висини од 1118 m, које се узима као 

почетак реке. Густина речне мреже износи 1,81 km/km2. Пад речног корита главног тока 

је 112,97 m/km. Ушће у Завојско језеро налази се на 604 m н.в. Површина слива износи 

15,48  km2 (Ђокић М., 2015).  

Гостушка река извире под врхом Белан под именом Јовановачка река. Улива се 

у Завојско језеро. Слив има правац север-југ, кратке, бројне и претежно периодичне 

притоке. Густина речне мреже износи 1,38 km/km2, док пад речног тока просечно износи 

92,06 m/km (Ђокић М., 2015). 

Топлодолска река захвата површину слива од 136, 95 km2. Дужина речног тока 

износи 20,78 km. Настаје код села Топлог Дола, спајањем Ракитске и Јаворске реке, на 

надморској висини од 699 m. Јаворска река се, због дужег тока (12,03 km) од Ракитске 

реке (6,92 km) , као и због веће површине слива, узима као изворишни крак Топлодолске 

реке (Ђокић М., 2015). 

Јаворска река извире  на 1880 m надморске висине,  југоисточно од Миџора. У 

грађи готово читавог слива Јаворске и Ракитске реке учествовали су пермски црвени 

пешчари, алевролити и глинци, док су развођа према Гостушкој и Дојкиначкој реци 

изграђена од тријаских кластита (Ђокић М., 2015). 

Десну притоку – Ковани дол прима идући узводно од њеног спајања са Ракитском 

реком, на 1,4 km. Прва значајнија лева притока је Стажечки дол, коју прима на 2,1 km, 

потом на 3,5 km прима Лисевски поток, који је значајан по Пиљским водопадима. На 4,9 

km улива се Јаришорски поток, на 5,5 km Студеначка река, на 7,1 km Киселички дол, на 

7,9 km Чунгуљски поток. Последња значајнија лева притока Ранчин дол улива се на 9,6 

km (Ристић В., и др., 2016). 

Ракитска река се формира испод Војводиног венца, на 1612 m н.в. Лева притока 

Калуђерска река извире из Калуђерских врела (Ђокић М., 2015). 

Река је усекла дубоку долину стрмих и високих страна, која је мало проширена 

код Топлог Дола. Највећа притока, Засковачка река, улива се са десне стране. Ушће у 

Височицу је на 483 метара надморске висине (Ђокић М., 2015). 
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Слика 16 – Топлодолска река 

(Фото Симоновић М.) 

Рудињска река је десна притока реке Темштице. Површина слива износи 20,07 

km2, док је речни ток дуг 9,50 km. Извор реке се налази на надморској висини од 826 

метара. Густина речне мреже износи 2,04 km/km2. Слив је усечен у кластичним стенама 

(Ђокић М., 2015). 

Клајча је највећа притока Темштице. Слив захвата површину од 27,63 km2. Речни 

ток има дужину од 12,99 km. Извор реке се налази на 740 m надморске висине у Базовику. 

Креће се према североистоку, а потом  код Церова мења правац ка југоистоку. Аптски 

пешчари изграђују скоро цео слив. Одликује се најмањим падом у сливу – 28,02 m/km. У 

Темштицу се улива код села Темске, на надморској висини од 364 m (Ђокић М., 2015). 

4.4. РЕЧНИ РЕЖИМ 

Хидролошка осматрања Републичког хидрометеоролошког завода Србије на 

Темштици започета су 1925. године на станици Станичење, удаљеној 1 km од ушћа 

Темштице у Нишаву. На Височици осматрања се врше на станици Браћевци, основаној 

1963. године и удаљеној од ушћа 43,4 km. Речни режим Темштице анализиран је на 

основу педесетпетогодишњег низа података о протицају (1961-2016.). 
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4.4.1. Протицај 

Протицај представља најзначајнији елемент речног режима. 

У периоду од 1961. до 2016. средњи годишњи протицај Темштице на профилу 

Станичење, у просеку, износио је 7,27 m3/s. Максимални средњи годишњи протицај 

износио је 16,48 m3/s 1970. године. Минимални средњи годишњи протицај забележен је 

2011. године и износио је 1,72 m3/s. 

 

Слика 17 – Средњи месечни (Qsr), средњи месечни максимални (Qmax) и средњи месечни 

минимални протицаји (Qmin) на хидролошкој станици Станичење (1961-2016) 

Због отапања снега највећи средњи месечни протицаји су у априлу – 17, 77 m3/s. 

Након априла, највећим средњемесечним протицајима одликују се мај – 13,45 m3/s и март 

– 12,82 m3/s. Најмањи средњи месечни протицаји бележи се у септембру и износи 2,01 

m3/s. Након септембра, најмању водност имају август, када протекне у просеку 2,06 m3/s 

воде, и октобар, у коме протекне 2,72 m3/s. Разлог опадања вредности протицаја у овим 

месецима су високе температуре које доводе до повећаног испаравања. 

Највећи средњи месечни максимални протицај у посматраном периоду забележен 

је маја (49,81 m3/s), док је најмањи средњи месечни минимални протицај у септембру 

(0,24 m3/s). Код Станичења највећи забележени протицај износио је 220 m3/s (09. јуна 

1969. године), док је минимални протицај измерен 29. септембра 1994. године – 0,02 m3/s. 



ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ТЕМШТИЦЕ 

 

35 

 

Просечан вишегодишњи протицај Височице код Браћеваца износи 1,68 m3/s. 

Максимални средњи годишњи протицај износи 4,69 m3/s  забележен је 2005. године. 

Минимална вредност протицаја износила је 1993. 0,51 m3/s. 

 

Слика 18 – Средњи месечни (Qsr), средњи месечни максимални (Qmax) и средњи месечни 

минимални протицаји (Qmin) на хидролошкој станици Браћевци (1961-2016) 

Као и на хидролошком профилу Станичење највећи средњи месечни протицаји 

забележени су у априлу – 4,76 m3/s. Након априла, најводнији месеци су мај са 

протицајем од 3,32 m3/s и март, када вредност протицаја износи 2,84 m3/s. 

Просечни месечни протицаји најмањи су у септембру и износе 0,35 m3/s, а затим 

у августу (0,45 m3/s) и октобру (0,65 m3/s). Највећи забележени протицај Височице у 

Браћевцима износиo je 118 m3/s 10. јула 1967. године.  

4.5. ЗАВОЈСКО ЈЕЗЕРО 

Завојско језеро је урвинског порекла. Урвинским процесом, 26. фебруара 1963, 

створена је брана. Током прве половине фебруара, због наглог отапања снега на јужним 

падинама Старе планине и у атару села Завој, нарочито на  десној долинској страни 

Височице, падине су биле засићене водом. Осим отапања снега дошло је и до пукотина 

и морфолошких промена рељфа у Изворском долу (Станковић С., 1969).  
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До највећег клижења дошло је 25. фебруара. Клижењем је покренута маса између 

кота 960 m и 790 m. Маса дуга 800 метара и широка 250 метара кретала се низ долинску 

страну Височице, ка њеном кориту на 540 метара (Зеремски М., 1964). Површина 

захваћена клижењем износила је 240 000 m2, дужина клизишта износила је 1,3 km, а 

просечна ширина 160 до 220 m. На месту клизишта нагиб долинске стране износио је 17о. 

Урвинска маса кретала се брзином од 7 m/час ка дну долине Височице (Станковић С., 

1969). 

Језеро се брзо повећавало до 14. марта 1963. Тада је преко бране прокопан канал 

за отицање воде. Језеро је отекло 11. децембра 1964. године кроз 604 m дугачак тунел. 

Ради искоришћавања водних снага Височице у року од 15 година изграђена је брана 

висока 86 m. Створено језеро иза бране дугачко је 16,35 km. Површина језера износи 5,53 

km2. Максимална дубина језерске воде износи 60 m. Надморска висина језера износи 612 

m (Станковић С., 2005). 

 

Слика 19 – Почетак Завојског језера код Паклештице 

(Фото Симоновић М.) 
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5. ВОДОПРИВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ У СЛИВУ 

5.1. ЕРОЗИЈА И БУЈИЦЕ  

Ексцесивном и јаком ерозијом захваћено је 11,6 km2 слива на територији Србије, 

односно 1,6%. Под утицајем средње ерозије налази се 197,4 km2, то јест 27,7% слива. 

Највећа површина слива – 307,1 km2, односно 43,1 % од укупне површине је под утицајем 

слабе ерозије. Врло слаба ерозија обухвата површину слива од 194,8 km2 или 27,3% слива 

Темштице (Мустафић С., 2007). 

Мустафић (2007) износи податак: ,,Средњи коефицијент ерозије у сливу 

Темштице износи 0,33, а ерозивни процеси у сливу припадају слабој ерозији, односно IV 

категорији разорности“ (Мустафић С., 2007). 

Сливови Каменичке, Јеловичке и Росомачке реке, као и слив Белске реке одликује 

се најмањим интензитетом ерозије. У сливовима ових река коефицијент ерозије креће се 

од 0,206 до 0,292. Овакав коефицијент резултат је депопулације, површина под шумама  

и пашњацима. Слаба ерозија захвата и сливове Топлодолске и Дојкиначке реке. У њима 

такође доминирају пашњаци и шуме (Мустафић С., 2007). 

Слив Копривштице и део слива Темштице низводно од Темске одликује се 

најјачим интензитетом ерозије. Овоме су допринели нерационално коришћење 

земљишта, геолошка подлога састављена од флишних седимената и трошних кречњака 

и густа речна мрежа (Мустафић С., 2007). 

Бујице представљају посебан проблем у сливу Височице (Темштице). За време 

обилних киша и топљења снега носе еродирани материјал наносећи велике штете 

пољопривреди. Јављају се у Великој Лукањи, Завоју, Брлогу, Паклештици, Дојкинцима, 

Копривштици, Сенокосу и Росомачи (Станковић С., 1968). 
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6. ЗАКЉУЧАК 

− Геолошки састав слива је разноврстан јер у његовој грађи учествују стене 

палеозојске, мезозојске и квартарне старости. Најзаступљенији су пермски 

црвени пешчари. 

− Разноврсна геолошка грађа омогућила је појаву пукотинских (у изворишним 

челенкама Калуђерске, Јаворске, Дојкиначке и Гостушке реке) и крашких извора 

(Јеловичко и Дојкиначко врело) 

− Слив Темштице припада двема тектонским јединицама – Балканикуму и 

Карпатикуму. Њиховом еволуцијом изграђени су тектонски, флувијални и 

крашки облици рељефа. 

− У сливу Темштице заступљена је умерено-континентална клима. 

− Годишњи распоред падавина одговара континенталном плувиометријском 

режиму, са максимумом падавина у јуну и мају и минимумом у септембру и 

октобру. 

− Шуме и полу-шумска подручја захватају 83,06%, пољопривредна подручја 

16,49%, вештачке површине 0,17% и водене површине 0,63% слива Темштице. 

− Дужина тока Темштице са Височицом као изворишним краком износи 85,16 km, 

а њена дужина од места спајања Височице и Топлодолске реке износи 18,2 km.  

Укупна дужина свих водотокова у сливу је 1365,68 km, сталних је 619,3 km, а 

периодичних 746,5 km. Површина слива Темштице износи 813,54 km2. 

− Средњи годишњи протицај Темштице на хидролошкој станици Станичење, за 

период од 1961. до 2016, износи 7,27 m3/s. Максимални средњи годишњи протицај 

износио је 16,48 m3/s 1970. године. Минимални средњи годишњи протицај 

забележен је 2011. године и износио је 1,72 m3/s. 

− Просечан вишегодишњи протицај Височице код Браћеваца износи 1,68 m3/s. 

Максимални средњи годишњи протицај износи 4,69 m3/s  забележен је 2005. 

године. Минимална вредност протицаја износила је 1993. 0,51 m3/s. 

− Једино језеро у сливу је Завојско. Урвинског је порекла. 

− Слив Темштице, са просечним коефицијентом ерозије од 0,33 припада слабој 

ерозији, односно IV категорији разорности. 
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