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УВОД 

 

На територији Републике Србије, у физичко-географском смислу можемо издвојити 

две велике целине. То су равничарски и брежуљкасти предели у северном делу земље, 

и брдско-планински простор у јужном делу. У регионалном смислу, простор наше 

земље можемо поделити на две велике макрорегије: панонску и планинску. 

Панонска Србија обухвата подручја Војводине, Шумадије, Подриња са Подгорином, 

Западно и Велико Поморавље, као и Стиг и Браничево. С друге стране, у оквиру 

макрорегије Планинска Србија, можемо издвојити више мањих целина, мезорегија, 

међу којима су Стари Влах и Рашка, Косово и Метохија, Ибарско-копаонички крај, као 

и Источна и Јужна Србија. 

У оквиру последње, постоји и више микрорегија, тј. још мањих целина. Микрорегије 

jужне Србије су Јужно Поморавље, Топличко-јабланички крај и Власина са Крајиштем. 

Ову последњу, уједно и најмању целину у овом делу наше земље, представићу у раду. 

Власинско-крајиштански крај је одувек био занемариван и заобилажен од стране свих 

држава у којима се налазио. Разлог за то је периферан положај у односу на главне 

саобраћајне токове као и погранични положај. Ушушканo на крајњем југоистоку 

Србије, ово подручје је у великој мери сачувало своје природне потенцијале. То је 

највећим делом узроковано његово слабом насељеношћу. Ова микрорегија има бројне 

природне ресурсе неопходне за развој. Пре свега, вештачко Власинско језеро, чија је 

основна намена производња електричне енергије, али и све развијенији туризам. Бројне 

руде које се налазе овде, пружају добру основу за већи развој рударства које је настало 

још у доба Римљана. Као и на већем делу територије Србије, и овде има доста плодног 

земљишта, поготово у долинама Власине и њених притока. Све ово, као и многобројне 

планине, представљају добру подлогу за развој земљорадње и сточарства. 

Упркос свим проблемима, Власина и Крајиште и даље опстају, а већа улагања државе 

пре свега у туризам и рударство може увећати шансе за останак народа у четири 

општине овог краја. 
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I ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Власина и Крајиште се налазе на југоистоку Србије и обухватају источни део слива 

Јужне Мораве. На истоку овог краја је републичка граница са Бугарском, на југу 

граница са Македонијом. На западу, граница је Јужно Поморавље, још једна 

микрорегија у овом крају, а на северу је микрорегија Балканска Србија, део источне 

Србије. Површина Власине и Крајишта износи 2334km
2
.  

Власина и Крајиште припадају региону Источне и Јужне Србије и захватају територије 

4 општине и 2 округа. Општине Власотинце и Црна Трава припадају Јабланичком, док 

Сурдулица и Босилеград припадају Пчињском округу.  

 

 

Карта број 1 - Географски положај Власине и Крајишта 

Извор: http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdf/G20152017.pdf 

Према Марковићу (1966), Власина и Крајиште представљају наставак Родопске масе 

западне Бугарске и источне Македоније у југоисточној Србији. Такође, ове области 

захватају средишњи и највиши део планинског комплекса који се као огранак Осогова 

пружа преко Патарице и Стрешера до близу Руја, а омеђују га тектонске котлине дуж 

Мораве и Струме: врањска, ћустендилска, радомирска, трнска и лесковачка. По 
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висини, пластици и антропогеографском погледу ове области одговарају једна другој 

(Николић 1912). 

Оба краја су планинска и висока, те се тиме издвајају од околних ниских крајева према 

Јужној Морави и Струми. Управо те карактеристике чине их самосталним и уз то 

непролазним и забаченим, јер их мимоилазе главне саобраћајне линије (низ Мораву, 

Нишаву и Струму). Ипак, налазећи се у развођу Јужне Мораве и Струме, где су 

изворишта река Врле, Власине, Јерме, Светле, Јеланске реке, Драговиштице и других, 

ова микрорегија је отворена на више страна према спуштању земљишта у правцу 

долина тих река. 

 

Карта број 2 – Микрорегија Власина и Крајиште 

Извор: Марковић Ј, 1966. 

Према Марковићу (1966), Власини одговара слив реке Власине, укључујући и 

Лужницу. Лужница обухвата бабушничку котлину са околином која више гравитира 



6 
 

према Балканској Србији, док река Власина отиче у Јужну Мораву. У изворишном делу 

реке Власине, на северној страни Власинског језера налази се крај Црна Трава са 

истоименим средиштем. Црнотравско-власински крај се простире између река Врле, 

Јужне Мораве, Власине и Јерме. Крајиште се налази јужније. То је планински крај око 

изворишта Врле, Јерме и Драговиштице од Босилеграда и ћустендилске котлине чак до 

радомирске котлине. Овај родопски крај на нашој територији познат је као врањско 

Крајиште, између Јужне Мораве, горњег тока реке Пчиње и планина Стрешер, Бесне 

Кобиле и Дуката.  

До ове, мало забачене области, може се доћи на више начина. Из правца севера, из 

Власотинца, путем од Свођа ка Црној Трави. Њиме се повезује са Заплањем и 

Лужницом. Према западу, односно Јужном Поморављу, води неколико саобраћајница 

од којих је најважнија она преко Сурдулице односно Владичиног Хана. Из правца југа 

се долази са планине Криве Феје и Босилеграда, док је на истоку гранични прелаз 

Стрезимировци и суседна Бугарска. Главни објекат, Власинско језеро, удаљено је од 

Ниша око 130km, а од Београда око 200km. 

 

Карта број 3 – Главне саобраћајнице овог дела Балкана 

Извор: https://www.google.com/maps/@42.6324688,22.1047842,10z 
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II ГЕОЛОШКА ГРАЂА 

 

Геолошка грађа овог краја је веома разноврсна. У његовој изградњи учествују стене 

различитог састава и старости: седиментне, магматске и метаморфне, од најстаријих из 

доба палеозоика па све до квартарних наноса. Основу терена чини Родопска маса, 

најстарије копно на Балкану настало још у доба палеозоика (карбон-перм), које се 

простире и на територији источне Македоније и југозападне Бугарске. 

Највећу заступљеност у области Власине и Крајишта имају гнајсеви, плутонски 

гранити и андезити. Ова грађа је карактеристична за многе планине као што су 

Чемерник, Стрешер, Бесна Кобила. 

Када је у питању геолошки састав, Марјановић (2005) износи следеће податке: 

„Територија хидроенергетског система Власина је састављена од различитих стена - 

метаморфних, магматских и седиментних. Међу њима преовлађују метаморфне стене – 

кристаласти шкриљци различитог степена кристалинитета познати као зелени 

шкриљци власинског кристаластог комплекса. Воде порекло од седиментних и 

магматских стена које су претрпеле регионални и контактни метаморфнизам. Највеће 

распрострањење имају шкриљци нижег кристалинитета који изграђују чемерничку 

антиклиналу и власинску синклиналу, а у долини реке Врле су заступљени шкриљци 

високог кристалинитета. Источни планински појас (Плана-Плоча) је састављен од 

зелених шкриљаца који су претрпели велику промену (висок степен метаморфизма) и 

познати су као катаклизирани шкриљци. Јужно од власинских зелених шкриљаца се 

налази лисинска филитоидна шкриљава серија са непотпуним метаморфизмом – 

серицитско-фосфатоидни шкриљци.“ 
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Карта број 4 – Геолошка грађа слива Власинског језера 

 

1. алувијални нанос; 2. пролувијални нанос; 3. порфироидни биотит-амфиболски дацит;  

4. хлорит-мусковитски шкриљци; 5. лептинолит-микашисти са гранатом;  

6. катаклизирани албит-хлорит-серицитски шкриљци; 7. албит-хлоритски шкриљци;  

8. албит-хлорит-мусковитски шкриљци; 9. албитски гнајс са хлоритом. 

Извор: Геолошко-хидрогеолошке карактеристике слива Власинског језера, Веселин Драгишић 

 

Магматске стене такође имају знатно учешће у грађи ове територије. Њиховим 

утискивањем кристаласти шкриљци су поремећени – издигнути, повијени или 

поломљени. Плутонске стене (гранодиорит) су утиснуте у кристаласти комплекс у 

долини Романовске реке и на Варденику. Вулканске или ефузивне стене се налазе на 

више места с тим што су најраспрострањеније у долини реке Врле. Нека од њихових 

налазишта су: дацит (В. Чемерник – Кула), дацит и андезит (Острозуб – Зеленичје – 

Бистрица), трахит (Д. Дејан), туф (Конопница – Калуђерка, Чесма и Бели пут, Бели 

камен, Коса глава – Бели пут и Крушевица – Ридарчев рид и Језеро) који се на терену 

уочава у облику беличастих површина и вулкански песак и пепео (Зли дол, Конопница 

– Чесма и Језеро – Дубрава).  
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Током неогена и квартара у сливу Власинске висоравни долази до формирања 

алувијалних и полуалувијалних наслага које се стварају у савременим процесима. 

Њихову основу чине конгломерати метаморфних и магматских стена, настали 

таложењем у плиткој (Сурдулица) и дубокој води (Владичин Хан) (Марјановић 2000). 

Као што се види, алувијални наноси су у овим крајевима више везани за Јужну 

Мораву, а мање за Врлу. Ове наслаге су највише заступљене у Масуричком пољу. 

Представљене су шљунковима, песковима и глином а стварају се непосредно уз речне 

токове, док се делувијално-алувијални наноси депонују при ушћу бујичних токова у 

акумулацију или околне речне токове. Такође, на овом бујичном терену има и много 

плавина (алувијални конуси) који су разних димензија зависно од услова под којима су 

формиране. 
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III РЕЉЕФ  

 

Рељеф је елементарна компонента природне средине и представља комплекс облика 

који се појављују на Земљиној површини (Манојловић и Петровић 2003). Облици у 

рељефу могу бити позитивни, који представљају узвишења, као и негативни који 

представљају удубљења. Такође, облици рељефа могу бити и тектонски и ерозивни. На 

подручју Власине и Крајишта налазе се тектонски облици као што су планине и 

ерозивни као што су флувијални, али и трагови глацијације на највишој планини ове 

области и краса на крајњем југу.  

Током мезозоика je Родопска маса (или српско-македонска маса, како је још зову) 

представљала копно које је у тој ери Земљине коре еродирано и преиначено. За време 

Алпске орогенезе (олиго-миоцен) ова маса је издигнута, а затим интензивним 

радијалним покретима разломљена у веће наведене громадне планине и котлину 

Лесковачко поље чији је део власотиначка равница. Дошло до диференцијалних 

кретања хорстова и потолина, при чему су хорстови наставили да се уздижу, а 

потолине су запуњене трансгресијом. Након релативног смиривања глобалних 

геотектонских процеса последње алпске орогенезе, примат у формирању рељефа 

преузели су егзогени геоморфолошки процеси са флувиоденудационим усецањем, 

уравњивањем и модификовањем грубог тектонског рељефа до савремених облика. 

Најбољи репери за такву реконструкцију су фазе усецања речних токова при чему 

доминација вертикалног усецања сведочи о јачој неотектонској активности издизања а 

периоди релативног мировања тектонских блокова обележени су заравњивањем у 

рељефу са формирањем серије флувиоденудационих површи (Николић 1912). 

Присуство вулканита и многобројних извора термалних и минералних вода указује на 

испресецаност терена раседима различитих праваца и старости. Део тих активности у 

Земљиној кори могуће је реконструисати на основу бројних пиратерија и епигенетског 

усецања речних токова након повлачења ујезерених вода Панонског мора. 

Рељеф овог краја је разнолик, углавном брдско-планински, у долинама река има и 

равница, а највише земљиште је на развођу према суседним сливовима где су и 

најистакнутије коте – врхови. 
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1. Власинска и Чемерничка антиклинала  

 

Западно од реке Власине и Власинског језера се пружа Чемерничка антиклинала чији 

главни и највиши део чини планина Чемерник са највишим врховима Великим 

Чемерником (1638m) и Кулом (1621m). На северу, Чемерничка антиклинала се преко 

дугог била (Дуги Дел) протеже до Острозуба (Острозубска чука 1449m). Према југу 

Чемерник се спушта у клисуру Врле која га одваја од масива Варденика чији темени 

део чини Стрешер (Велики Стрешер 1876m и Мали Стрешер 1757m) (Марјановић 

2005). 

Источно од Чемерничке антиклинале протеже се Власинска синклинала која је у 

јужном (Божица) и средњем делу (Власина) претрпела мање промене па је израженија, 

правилнијег облика а у северном (Црна Трава-Брод) је стиснута и усецањем долине 

Власине измењена. Источно од ње се протеже појас громадних планина у виду 

антиклинале која је веома измењена на подручју клисуре где је река Јерма са својим 

саставницама оформила своју долину (горњи ток). Ту се истичу планине Плана (Вртоп 

1721m), Колунички Рид (Динина чука 1598m), Плоча (1705m) и Миљевска планина 

(Бандера 1736m). Јужно од власинске синклинале се налазе Лисинске планине - 

Глошка планина (Мечит 1756m) и Валози (1829m) (Марјановић 2005). 

Родопској маси припада и брдско-планинско земљиште у сливовима Градске реке и 

Тегошнице где се истичу планине Барнос (1441m), Тумба (1377m) и Таламбас (1257m) 

које се преко нижих планина, брда и коса спуштају у долине Власине и Лужнице. 

Северно од реке Власине овој маси припада ниска планина Крушевица (Вита Крушка 

913m) са својим огранцима такође састављена од шкриљаца, као и Висока чука (809m) 

између села Великог Боњинца и Пусте реке. 

 

2. Површи 

 

Предео Власине један је од ретких примера пространих планинских површи у 

силикатним стенама у Србији, посебних услова настанка који су довели до стварања 

Власинске тресаве или власинског блата, накнадно потопљеног садашњом 

акумулацијом. Сложена еволуција рељефа овог простора донекле је објашњена у 

радовима више геомофолога. У овом контексту, на Власини и Крајишту, поред крупног 
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морфоструктурног рељефа који чини основу простора, заступљен је сложени егзогени 

рељеф, изузетно компликованих односа генетске сукцесије, чији данашњи изглед трпи 

и знатне антропогене промене услед сече шуме, формирања велике језерске 

акумулације, и превођења водотокова ка овој акумулацији, као и изградње 

хидроенергетских објеката. 

Остаци најстарије ерозионе површи, првобитног платоа, били би данашњи највиши 

врхови ове области чија је висина између 1870m до близу 1950m. Најстарија (и 

највиша) површ је сачувана у фрагментима око највиших врхова Варденика, Грамаде, 

Стрешера и Бесне Кобиле на 1600-1800m усечена у кристаласте шкриљце и стара 

интрузивна тела, а висински и хронолошки одговара површи Велике равни на 

Копаонику (Николић 1912). 

Остаци друге ерозионе површи биле би планине са висином од 1550m до 1650m. Нижа 

површ на 1400m до 1500m има далеко шире распрострањење и посебно је уочљива на 

развођу Јужне Mораве и Власине, од Бесне Кобиле и Варденика до Острозуба.  

Највеће распрострањење има још нижа површ, на 1000m до 1200m, а простире се од 

Грделичке клисуре Јужне Мораве до Сићевачке клисуре Нишаве. Назив Власинска 

добила је по простору где је типски развијена. Њени ободни делови су јаче 

рашчлањени, готово размрскани уназадном, регресивном ерозијом изворишних 

кракова ових река. На целом простору формирана је на гранодиоритима, дацитима и 

кристаластим шкриљцима (Николић 1912). И док су две највише површи јако 

редуковане, а Власинска површ регионално распрострањена, све ниже површи су 

значајно деградиране и рашчлањене накнадним усецањем речних токова. У њој се 

налази и висока Власинска котлина са дном изнад 1000 метара надморске висине.  

 

3. Долине 

 

Другу карактеристичну одлику за целокупну пластику ове области чине долине. Оне су 

од особитог значаја за насеља, јер су ова највећим делом везана за долине, од чијих 

пластичних особина зависи положај и њихов тип. Неколико је општих особина којима 

се одликују долине ових области: 
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1) Разликују се међу собом долине у кристаластом и кретацејском терену;  

2) Долине многих притока Струминих у горњем току имају тип старих долина;  

3) У средњем току су све долине и Моравиних и Струминих притока клисурасте;  

4) По странама свих долина има тераса. 

 

Слика број 1 – Поглед на долину Власине 

Извор:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Krivi_Del%2C_pogled_na_dolinu_Vlas

ine.jpeg 

 

4. Планине 

 

Најзначајније планине Власине и Крајишта су: Бесна Кобила, Стрешер, Варденик 

(1875m), Патарица (1806m), Пуј, Миљевска планина, затим Доганица (1621m), Дукат 

планина (1543m), Валодзи планина (1826m), Чемерник (1638m), Острозуб (1546m), 

Црноок, Широка планина и друге. Оне се налазе између границе према Бугарској и 

Македонији, односно Јужне Мораве и Балканске Србије. 

4.1. Бесна Кобила 

 

Четрдесет километара источно од Врања, у непосредној близини међународног 

аутопута Е-75, налази се Бесна Кобила (1922m), највиша планина микрорегије која 

припада родопском планинском масиву.  
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Карта број 5 – Положај Бесне Кобиле 

Извор: http://mtt.gov.rs/download/sektor-za-turizam/master 

planovi/master_plan_besna_kobila_finalno.pdf 

Са севернијим Вардеником и Стрешером чини развође Јужне Мораве према Струми и 

већим делом је обухваћена изворишним крацима Драговиштице (изворишни крак 

Струме). Највиши врх Бесне Кобиле зове се исто као и сама планина, Бесна Кобила, и 

налази се на надморској висини од 1922 метра, а остали високи врхови су Шупљи пад 

(1862m), Мусул (1777m), Мечит (1587m), Бела Вода и Модрика. Са овог врха, по лепом 

дану, пружа се невероватан поглед, локално становништво каже да се некад види чак и 

далека Шар планина, Олимп, Власинско језеро, Копаоник. Једно време је у периоду 

између 1878. и 1919. године баш преко Бесне Кобиле пролазила граница између Србије 

и Бугарске. Касније је граница померена даље на исток, а цео планински масив припао 

је Србији (Марковић 1966). 

Изграђена је од магматских стена, углавном од графита, те је рудоносна (кадмијум, 

сребро, бакар). На јужној падини налази се рудник галенита. Поред ових, постоје и 

многе друге као што су кобалт, бизмут, волфрам али и олово-цинкана руда. Такође је 

познато налазиште Крива Феја које обилује рудом молибдена. 

Нижи делови планине су прекривени листопадним шумама, а на већим надморским 

висинама преовладавају зимзелене шуме, углавном јелове, док су изнад њих су зелени 

пашњаци. Бесну Kобилу карактерише биљно богатство које се заснива на дивљем, 
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самониклом, лековитом биљу и дивљим плодовима, односно разноврстан биљни свет 

са преко 700 врста дрвенастих, жбунастих и зељастих биљака. Северним подножјем 

пролази пут који повезује Босилеград са долином Јужне Мораве (Марковић 1966). 

Бесна Kобила данас представља још увек недирнуту оазу природе која пружа 

могућности за бављење зимским спортовима, излете и рекреацију у здравој средини, 

вожњу бициклом или џиповима по прелепим стазама. Она пружа одличне услове и за 

лов, јер је станиште дивље свиње, лисице, вука.  

 

4.2. Чемерник 

 

 

Слика број 2 – планина Чемерник 

Извор: http://www.opanak.net/wp-content/uploads/2017/06/1.jpg 

Чемерник је планина у југоисточној Србији, на десној страни Јужне Мораве, 

према Грделичкој клисури. Смештена је између Власинске висоравни и Грделичке 

клисуре, западно од Власинског језера, дугог заобљеног била под ливадама и 

пашњацима док су јој стране под шумском вегетацијом. Чемерник је једна од четири 

планине које окружују Власинско језеро, поред Плане, Грамаде и Варденика. Припада 

планинама средње висине. Има облик била које се пружа меридијански и на западној 

страни је дубоко засечено облуком Мутнице, која се у доњем току зове Џепска река. 

Поред Великог Чемерника (1638m), његови врхови су и Кула (1622m), Мали 

Чемерник (1596m), Острозуб (1546m) и Павлова грамада (1469m) и сви су заобљеног 

типа.  

Састављена је од кристаластих шкриљаца и биотит-амфиболских дацита око највишег 

врха и припада громадним планинама српско-македонске масе односно родопским 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%85)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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планинама. Делови Чемерника су богати рудом. У турско време површински се 

копала гвоздена руда (Ровине, Рударски рид, Врла Река, Рупље, Мркова пољана), а 

испирала се и топила на местима која се и данас зову Вигњиште и Самоково. Таквих 

локалитета има дуж Власине, Големе реке и Гарванице. Пред Други светски рат, 1938. 

године, у Црвеном Брегу, Ђорђе Вајферт је отворио рудник гвоздене руде који је радио 

све до рата 1941. године, када је заувек затворен. У Мачкатици је новембра 1940. 

године једна немачка фирма отпочела експлоатацију руде молибдена. Током рата 

Немци су саградили рударску колонију Рудник и проширили капацитете, па је на 

копању руде било ангажовано од три до пет хиљада радника. У Белом Пољу, код 

Сурдулице, подигли су ливницу и изградили пут дуж Џепске реке и Гарванице све 

до Мачкатице. Рудник је затворен 1950. године, а убрзо је и пут, због одрона, 

запостављен. Сада су у току нова рудна истраживања у овом крају.  

Чемерник је добио име по отровној биљци чемерици (Veratrum), којег уз остало 

планинско биље има у изобиљу на овој планини. Доминира бела чемерика, али 

последњих година почиње да се суши и ишчезава са његових пашњака. 

У источном подножју највећа насеља су Власина Рид и Црна Трава, а на 

западном Млачиште, Мачкатица, Мањак и Љутеж. 

 

4.3. Варденик 

 

 

Слика број 3 – планина Варденик 

Извор: http://www.planine.net/wp-content/uploads/2012/12/vardenik-15.jpg 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%92%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BF%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%9A%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1938
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%98%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1940
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%B5_(%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1950
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B6
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Налази се југозападно од Власинског језера и заједно са Чемерником и Грамадом 

уоквирује Власинску висораван. Од планина које окружују Власинско језеро, Варденик 

је најпространији. Варденик или Стрешер (Велики Стрешер 1876m) се простире у 

облику потковице у ширини од 50-500m, у правцу југозапад-североисток, између реке 

Јужне Мораве и Власинског језера. Река Врла, извире испод највишег врха планине и 

раздваја Варденик и суседну планину Чемерник. Састављена је махом од кристаластих 

шкриљаца, у облику плећатог била, без иједног оштрог врха. Врх Велики Стрешер је 

доминантног куполастог облика, и може се уочити са велике удаљености. Нарочито се 

снажан утисак јавља када се Велики Стрешер посматра са Власинског језера, и 

обрнуто, када се дивимо лепоти Власинског језера са врха. Други по величини је 

врх Мали Стрешер 1757m. Источно од Варденика уздижу се планине Валодзи и 

Глошка, одвојене чувеним Лисинским Преслапом. Ка југоистоку, Варденик је повезан 

са Бесном Кобилом. 

Варденик је изузетно богат водом. Извора има на све стране. Много је потока који 

извиру, а две најпознатије реке су Врла и Романовска река. Горњи ток реке Врле 

искоришћен је и за изградњу фабрике воде „Власинска роса“ у селу Топли До. 

Како је Варденик у целини застрт глиновитим покривачем, релативно богат водом и 

осунчан, то се листопадне шуме пењу до 1600m уз северне и до 1700m уз јужне стране. 

У вишим деловима, као и многе планине на југу Србије, Варденик је обрастао травом и 

ниским растињем и под непрегледним је пашњацима. 

Села, заснована на крчевинама, разбијеног су типа и пењу се до 1300m уз планину. 

 

5. Палеовулканске појаве 

 

У јужној Србији на више места има магматских стена које указују на стари плутонизам 

и палеовулканизам. У региону Власотинца и Сурдулице гранити и диорити образују 

интрузију дужине 30km и ширине 10km које обухватају планине Варденик и делове 

Чемерника, Бесне Кобиле и Црног Врха. Ледничких трагова има на Бесној Кобили 

(Марковић и Павловић 1995). 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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6. Неогени наноси 

 

У неогену, котлине су биле испуњене водом (језерска фаза), а као доказ томе служе 

неогени шљунак, песак и дебеле наслаге глине разних боја (Власотиначко виногорје), 

мада је већина тих седимената прилично еродирана. У плиоцену ниво језера и залива 

опада формирајући абразионе терасе дужим задржавањем на појединим нивоима, а са 

коначним повлачењем воде настале су Лужничка и Лесковачка котлина. Те терасе су 

на даље биле изложене динамичним променама почевши од морфолошког 

преиначавања па све до уништавања под утицајем денудације и флувијалне ерозије 

које су представљале главне геоморфолошке агенсе. Око равничарских река, њиховим 

изливањем, образоване су алувијалне наслаге различите моћности од шљунка, песка и 

ситних честица трошне земље. 

7.  Клисуре 

 

Клисура Врле се формира после прикупљања бројних изворишних водотокова под 

Вардеником са развођем које је веома приближено развођу са басеном Власинског 

језера. Стрмих, шумовитих долинских страна, дубока до 600m, представља атрактивну 

клисуру која одводи реку Врлу ка Сурдулици (Марјановић 2005). 

Клисура Вучје реке један је од изворишних кракова Јерме са долином дубоком до 

300m, атрактивним амбијенталним обележјима и посебним вредностима природног 

комплекса. 
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IV КЛИМА 

 

Власина и Крајиште се највећим делом одликују субпланинском климом. Њене 

карактеристике су хладне зиме са доста снега као и свежа лета са нижим 

температурама и честим кишама. Јесен је топлија и сувља од пролећа. Нижи делови, 

углавном у долини Власине и Врле имају нешто блажу, умерено-континенталну климу 

са блажим зимама и топлим летима. 

Утицај орографских црта рељефа на климу је велики, посебно код температуре, 

падавина и ветрова. Разлике се огледају у повећању количине падавина од нижих ка 

вишим деловима регије, већој дебљини и дужем трајању снежног покривача, уз 

истовремено снижавање температуре ваздуха. Климатска осматрања врше се на већем 

броју станица, те се климатске прилике могу доста реално сагледати (Станковић 1997). 

И образовање акумулације утицало је на климатске прилике Власинске висоравни.  

1. Tемпература ваздуха 

 

Климатске одлике краја одражавају подаци за Власину и Крајиште. На метеоролошкој 

станици Власотинце температуре се бележе од 1950. године. Ради праћења климе ове 

територије тј. њених елемената узећемо две станице вишег реда са великом разликом у 

надморској висини од 730m (Сурдулица 500m и Власина 1230m). Температура ваздуха 

један је од основних климатских елемената, јер омогућава одређени увид у топлотно 

стање.     

Табела број 1 – Средње месечне температуре ваздуха 

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. 

год. 

Сурдулица -0,1 1,8 4,3 10,5 14,6 19,0 21,0 20,9 16,4 11,5 5,6 2,7 10,7 

Власина -3,6 -2,6 0,2 5,6 10,2 13,8 15,8 16,1 12,3 7,4 2,9 -0,7 6,4 

Извор: Марјановић Т.: Хидроенергетски систем „Власина“, Власотинце, 2005. 

Из таблице се запажа знатна разлика у средњим месечним температурама ваздуха у 

најнижем и највишем делу Власине. У најнижем делу средње месечне температуре се у 

току зиме не спуштају испод нуле. У Сурдулици, на око 500 метара надморске висине, 

осећају се утицаји умерено-континенталне климе. Најхладнији месец у години је 

јануар, једини који има негативну средњу температуру ваздуха. Најтоплији месеци су 

јул и август, са просечним температурама од 21,0
о
С односно 20,9oС. Средња годишња 
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температура ваздуха у Сурдулици, као највећем насељу Власине и Крајишта, износи 

10,7
о
С. Поред података са ове станице користили смо и податке са станице Власина, 

који су реални за више делове регије. 

У вишем делу Власине и Крајишта, на Власинском језеру, климатске прилике су нешто 

другачије. Већа надморска висина и велика водена акумулација условљавају нешто 

оштрију, субпланинску климу. Овде чак три месеца у години имају негативну средњу 

месечну температуру ваздуха: јануар (-3,6
о
С), фебруар (-2,6

о
С) и децембар (-0,7

о
С). 

Најтоплији месеци су, као и у нижем Власотинцу, јул и август. Њихове просечне 

температуре су 15,8
о
С и 16,1

о
С. Просечна годишња температура ваздуха износи 6,4

о
С. 

Ови подаци били су актуелни за Власинску висораван али пре изградње акумулације.  

Табела број 2 – Средње месечне температуре ваздуха на Бесној Кобили на 1800 мнв 

Месец Јануар Фебруар Март Април Мај Јун 

Ср. месечна темп. -6,5 -5,8 -2,3 3,3 6,1 10,5 

Месец Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар 

Ср. месечна темп. 13,6 11,4 10,3 5,2 1,5 -4,8 

Извор: Атлас туристичке географије Србије 

За разлику од средњих месечних температура, екстремне вредности су веома изразите. 

Максимална температура ваздуха на станици Власотинце забележена је 11.8.1951. 

године и износила је +39
о
С. Минимална вредност на истој станици забележена је 

04.02.1950. године и износила је -28
о
С. Апсолутна амплитуда је 67

о
С. На станици 

Власина апсолутни максимум забележен је 14.7.1957. године (31,6
о
С), а апсолутни 

минимум 13.1.1950. године (-31,2
о
С). Апсолутна амплитуда је 62,8

о
С (Станковић 1997). 

Занимљив је и податак да је клима виших делова Власине измењена изградњом 

акумулације Власинско језеро у периоду од 1949. до 1954. године. Блаженчић (1997), 

то објашњава на следећи начин: „Формирање акумулације је условило и смањивање 

температурних екстрема. На Власини нема летње жеге (нису забележене температуре 

ваздуха више од 35
о
С) или тропских ноћи, јер нису забележени дани са минималном 

температуром вишом од 20
о
С. Јаки мразеви се јављају од децембра (ретко у новембру) 

до марта, ледени дани се ретко јављају и у априлу, а до појаве мраза може доћи и у 

мају и септембру. На основу тога може се рачунати да зимски период на Власини траје 

од треће декаде децембра до треће декаде марта.“ 
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Табела број 3 – Температуре ваздуха пре и после изградње акумулације 

 Ts (A) Ts (B) Ps (A) Ps (B) H (B) 

Јануар -3,6 -4,0 62 50,2 86 

Фебруар -2,6 -3,1 60 45,6 86 

Март 0,2 0,3 66 41,7 82 

Април 5,6 5,4 76 63,7 75 

Мај 10,2 10,2 87 91,4 75 

Јун 13,8 13,1 105 83,2 80 

Јул 15,8 14,7 54 50,8 79 

Август 16,1 14,7 47 40,1 78 

Септембар 12,3 10,0 52 43,6 81 

Октобар 7,4 6,9 70 46,9 86 

Новембар 2,9 2,6 85 50,1 84 

Децембар 0,7 -1,5 77 48,9 87 

Ts (A) – Средња месечна температура ваздуха у 
о
С од 1925-1940. године 

Тs (B) – Средња месечна температура ваздуха у 
о
С од 1947-1986. године 

Ps (A) – Средња вредност количина падавина у mm од 1925-1940. године 

Ps (B) – Средња вредност количина падавина у mm od 1947-1986. године 

H (B) – Релативна влажност ваздуха у % од 1947-1986. године 

Извор: Блаженчић Ј.: Власинско језеро, Београд, 1997. 

На основу података из табеле, видимо да су просечне температуре сваког месеца (осим 

марта) ниже после изградње акумулације. Такође, у свим месецима осим маја, смањена 

је количина падавина.  

Крајиште има сличне вредности температуре ваздуха као и већи део Власинског краја. 

Општина Босилеград се одликује субпланинском климом са хладним зимама и благим,  

кишовитим летима. Пролеће је хладније од јесени.  
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Дијаграм број 1 – Средње месечне температуре ваздуха у Босилеграду 

 

Извор: Насеља општине Босилеград 

На дијаграму можемо видети да средња годишња температура ваздуха општине износи 

+11°C. Апсолутна најнижа температура ваздуха у општини Босилеград је -31,5°C, а 

највиша преко 31,5°C. 

 

2. Падавине 

 

Падавине заузимају важно место међу климатским елементима и представљају битан 

фактор водопривреде. Важна је количина падавина, али и њихов годишњи распоред 

тзв. плувиометријски режим. На тај режим преовлађујући утицај има продирање 

влажних, хладних ваздушних маса са Атлантског океана са запада и северозапада, 

топлих са југа и југозапада из области Средоземног мора и зимских продора хладних 

ваздушних маса са севера и североистока уз утицај орографских црта рељефа. 

Расподела падавина по месецима је доста правилна. Однос између максималних и 

минималних средњих месечних количина падавина је најчешће 2:1. На већини 

кишомерних станица максималне средње месечне количине падавина регистроване су 

у јуну. Изузетак чини Власина у предратном периоду, када је максимум био у мају. Код 

минималних средњих месечних количина падавина постоје веће разлике у погледу 

времена појављивања. Мање разлике количине падавина по месецима условљавају 

уједначеност количине падавина по тромесечјима. Највише падавина има у другом 

тромесечју. Пролећне кише уз отапање снега и водом засићену издан изазивају високе 

водостаје и велике протицаје. Сви извори и периодски токови су тада активни, те су 

вредности специфичног отицаја и коефицијента отицаја повећане. 
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Према Марковићу (1966), Власина и Крајиште због веће надморске висине добијају 

више талога од Јужног Поморавља. Околина Власинског језера добија око 950mm 

талога, а Босилеград 620mm. У целини, овај крај оскудева у падавинама. У њему као и 

у целој Јужној Србији падавине преовлађују у мају што је одлика континенталног 

кишног режима. 

Табела број 4 – Просечна месечна и годишња количина падавина у Сурдулици и на Власини 

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. 

год. 

Сурдулица 39,0 47,4 43,9 51,6 78,6 89,6 42,5 57,7 59,0 71,1 69,9 46,9 688,7 

Власина 62,3 60,5 65,8 75,6 86,6 10,3 53,8 47,4 52,2 70,5 85,0 76,7 838,9 

Извор: Марјановић Т: Хидроенергетски систем „Власина“, Власотинце, 2005. 

Највише падавина има у мају и јуну, а најмање у јулу, августу и септембру. На табели 

изнад видимо податке за Сурдулицу на 526 метара надморске висине и Власину на 

преко 1100 метара надморске висине. Највећа количина падавина у нижој Сурдулици 

јавља се током пролећа, прецизније, током маја и јуна, док је минимум у јануару. 

Просечна годишња количина падавина у овом насељу износи 688mm. На нешто вишој 

Власинској висоравни, максимум падавина је током маја и октобра, а минумум је у 

јуну. Средња годишња количина падавина је око 838mm.  

Године 1995. и 1997. биле су хидролошки влажне али је десетак година пре њих било 

дужих летњих суша, посебно 1994. године, када је суша трајала 100 дана (почевши од 

3. јуна), па је летина знатно подбацила (Марјановић 2000).  

Просечне годишње количине падавина у општини Босилеград варирају од 600-700mm 

(просечно 626,7mm). Највише падавина 2013. године било је у јуну, а најмање у 

децембру. 

Дијаграм број 2 – Просечне количине падавина у Босилеграду 

 

Извор: Насеља општине Босилеград 
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Околина Власинског језера добија годишње око 950mm падавина. Годишња расподела 

падавина је доста уједначена. Максимум падавина је крајем пролећа и почетком лета, а 

минимум крајем лета и средином зиме. Максимална количина дневних падавина је 

забележена 26. и 27. јуна 1988. године када је за 3 до 4 сата пало 140 до 220mm воденог 

талога, што је изазвало катастрофалне поплаве у сливу реке Власине. Мај и јун су 

највлажнији месеци, што уз топљење снега на околним планинама доприноси пуњењу 

акумулације у том периоду. Низови узастопних кишних дана на Власини су ретки али 

су зато у периоду мај-октобар чести низови узастопно сушних дана, нарочито у 

периоду јул-октобар. Највећа је честина везаних десет до петнаест дана, а најдужа 

забележена суша је трајала 40 дана. 

Снег је редовна појава. Може се јавити већ средином октобра али и око 1. маја. У 

периоду осматрања од 1947. до 1987. године средњи датум почетка снежних падавина 

је 6. новембар, а завршетка 18. април. Најранији датум почетка је 20. септембар а 

најкаснији 7. јун. Најдужи период са непрекидним трајањем снежног покривача је 115 

дана. Средња висина снежног покривача варира од 15cm у децембру до 27cm у 

фебруару, док максимална износи износи 130cm, такође у фебруару. Број дана у 

години са снежним покривачем дебљим од 1cm је 120 до 150. Снега дебљине 10cm има 

током 90 до 120 дана у години. Снежни покривач чија је дебљина 30cm одржава се око 

70 дана у години, а 50cm око 20 дана. Број дана са снежним падавинама варира од 41 

до 125 годишње што је значајно за водни биланс и термички режим језерске воде 

(Блаженчић 1997). 

Станковић (1997), износи сличне податке: „Дебљина снежног покривача и његово 

трајање различити су по годинама и деловима слива Власине. У Власотинцу снег се 

задржава 9 до 65 дана, у Црној Трави 23 до 75 дана, у Кални Власотиначкој 30 до 102 

дана, у Власини 20 до 124 дана и на станици Власина Рид 17 до 109 дана. Већа 

дебљина и дуже одржавање снежног покривача у вишим деловима слива условљавају 

дуже трајање високих пролећних водостаја на Власини и њеним притокама. 

3. Влажност ваздуха 

 

Велика надморска висина и знатно водно пространство уз релативно ниске 

температуре ваздуха и дуго одржавање снежног покривача условљавају веома високу 

релативну влажност ваздуха на Власинској висоравни. Она је током године доста 
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уједначена што је општа карактеристика планинских пространстава. Највеће средње 

месечне вредности су у децембру и јануару, а најмање у априлу и мају. 

Табела број 5: Влажност ваздуха у Сурдулици и на Власини 

Станица Пролеће Лето Јесен Зима Година 

Сурдулица 76,7% 68,7% 77,5% 83,6% 76,6% 

Власина 78,5% 74,2% 81,1% 84,3% 79,6% 

Извор: Марјановић Т.: Хидроенергетски систем „Власина“, Власотинце, 2005. 

 

4. Ветар  

 

Најчешћи и најинтезивнији ветрови којима је изложена ова микрорегија дувају из 

правца северозапада, а нису ретки ни интензивни ветрови из западног, северног и 

источног правца. Из правца североистока готово да нема никаквих струјања ваздуха, 

јер је са те стране висораван заштићена масивом Плане. Са југа струјања су незнатно 

изражена ван вегетацијског периода, док су у вегетацијском периоду готово незнатна. 

Област Власине је доста ветровита. Међутим, осматрања праваца и јачине ветрова нису 

довољна да се сагледа њихов прави значај за режим Власине и њених притока. У 

најнижем делу слива Власине (Власотинце) највећу учесталост имају ветрови из 

источног (186%) и западног правца (109%). Источни правац долази из вишег дела 

слива долином Власине и сув је, повећава испаравање и смањује облачност. Западни 

ветар је део општег струјања ваздуха са запада на исток, које континенталној Европи 

доноси падавине. Тишине чине 435%. У највишем делу слива највећу учесталост има 

северозападни ветар (235%) који доноси падавине. Мање су изражени западни (154%) 

и источни ветар (149%). Тишине чине 213%. Ветрови повећавају испаравање и знатно 

утичу на облачност (Марјановић 2000). 

Табела број 6: Удео тишина у Сурдулици и на Власини 

Станица С СИ И ЈИ Ј ЈЗ З СЗ Т 

Сурдулица 63 45 105 23 10 14 31 30 679 

Власина 118 12 140 29 68 57 158 218 200 

Извор: Марјановић Т.: Хидроенергетски систем „Власина“, Власотинце, 2005. 
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V ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Власина и Крајиште су области богате водом. Вододрживе стене и довољна количина 

падавина условиле су постојање већег броја водених токова и извора. У Власини и 

Крајишту најзначајнији водотоци су: Власина, Врла, Лужница и Јерма. Најзначајнија 

хидролошка појава је Власинско језеро, вештачка акумулација на 1195 метара 

надморске висине.  

1. Подземне воде 

 

По Душану Дукићу, јужна Србија, у којој се налази територија Власине и Крајишта, 

припада шарско-родопској хидрогеолошкој области. У геолошкој грађи преовлађујућег 

брдско-планинског дела Власине и Крајишта, широко су распрострањене метаморфне 

стене – кристаласти шкриљци, а местимично и магматске – вулканске стене. Ове стене 

су богате ситним пукотинама и прслинама кроз које се атмосферска вода споро 

инфилтрира, а подземна споро креће. У растреситом слоју земљишта налази се 

сиромашна издан изузев у долинама где је нешто богатија. Извори су чести али и мале 

издашности која се за време летњих суша јако смањује. У седиментним стенама 

(конгломерат, пешчар, глина) Власотиначког виногорја и Масуричког поља издан је на 

мањој дубини и богатија је. У алувијалним наносима (шљунак, песак, муљ) налази се 

водом богата фреатска издан која је плитка, па је подложна загађењу што се посебно 

односи на алувијалну раван реке Власине од Власотинца до њеног ушћа у Јужну 

Мораву (Марјановић 2000).  

Источни рејон обухвата сливове Драговиштице, Власине и Јерме, дакле источни део 

ове територије. Његов највећи део добија 700-800mm падавина а највиши предели 800-

900mm. Планински рељеф са високим степеном обешумљености условљава велико 

отицање падавинских вода па специфични отицај износи 7-9 l/s/km
2
. Коефицијент 

подземног храњења је 12-14 % па се за овај рејон  може рећи да је сиромашан водом 

(Марјановић 2005). 
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2. Реке 

 

Реке Власине и Крајишта припадају црноморском и егејском сливу. Према 

Марјановићу (2000), развође морских сливова иде од Бесне Кобиле, преко Големе 

равнице, Виљег кола, Панџиног гроба и Букове главе, до Колуничког рида. Густина 

речне мреже је врло велика (преко 1500 m/km
2
), што је условљено геолошком грађом 

терена и количином падавина. Она је значајан фактор у режиму отицања падавина 

досталних водотока. У кристаластим шкриљцима густина речне мреже је велика, код 

језерских и речних седимената мања, а најмања је у кречњачким теренима, где се вода 

више креће подземно кроз многе пукотине и канале. 

Реке ове територије имају плувијални режим континенталне и плувио-нивални 

умерено-континенталне варијетете са највишим водостајима у марту, фебруару, априлу 

и новембру, а најнижим у септембру и августу. Високе воде у наведеним месецима 

последица су отапања снежног покривача у пролеће (на планинама до априла) и 

продора топлих ваздушних маса које су праћене појачаним кишним падавинама. То 

условљава нагло увећање протицаја утолико пре што је ова територија брдско-

планинска и у прошлости је много обешумљена па може да дође и до његових 

екстремних вредности праћених поводњем и поплавом (Власина, Лужница, 

Мурговица, Шишавица). Дуге летње суше појединих година (1985, 2000) могу да се 

пренесу и на октобар, када скоро исцеђена издан није у стању да реке храни водом 

потребном чак и за биолошки минимум, што доводи до пресушивања токова (Пуста 

река, Шишавица). Под утицајем јесењих киша водостај почиње да расте, што се 

примећује у новембру. У току зиме у планинском делу слива падавине се претежно 

излучују у виду снега, што заједно са ниским температурама доводи до стагнације, па и 

до опадања водостаја и протицаја. 
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2.1. Власина 

 

 

Слика број 4 – Река Власина код Власотинца 

Извор: https://novinardkocic.files.wordpress.com/2015/08/reka-vlasina-vlasotince.jpg 

Власина је главна река овог слива. Некада је текла под именом Шундина река кроз 

уску Шундину долину, која се низводно ширила, а река је кривудала по њој. У даљем 

току Власина је текла кроз тресаву (блато) примајући притоке са Власинске висоравни. 

Изградњом бране на изласку Власине из тресаве ток реке је прекинут а слив смањен. 

Сада се Власина образује низводно од бране зване „Водојажа“ на 1190 метара 

надморске висине од извора и инфилтрационих вода и вијуга по долинској равни 

обраслој ниском и високом травом и врбама. Од бране до села Горњи Орах, Власина 

има правац југ–север, са меандрима на ушћима Стрвне, Градске реке и Тегошнице. До 

меандрирања долази услед тога што поменуте притоке носе обиље материјала и на 

ушћима граде плавине, потискујући ток Власине. На овом сектору долина Власине је 

уска и стрмих страна. Стране су дисециране долинама бројних токова који притичу 

Власини. Иако доста стрме, долинске стране су под деградираном грабовом и буковом 

шумом, која на више места није довољна да спречи брз развој рецентног ерозивног 

процеса. У даљем току раван се сужава и река је усекла праву клисуру. Код места 

званог Самоков са десне стране Власина прима Стрвну, а убрзо и Преку (реку) и 

наставља ток великом брзином, пробијајући се кроз шумовиту долину. Даље тече кроз 

Црну Траву регулисаним коритом где са леве стране прима Чемерницу и наставља ток 

долином без долинске равни, сем мање у Броду. Низводно са леве стране прима Малу 
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реку, а у Саставу са десне стране Градску реку од које је нешто већа. Наставља ток 

уском долином према Тегошници, где са леве стране прима Бованштицу, а са десне 

реку Тегошницу и даље ка Горњем Ораху, где осетно мења правац тока тј. скреће на 

запад и тече широм долинском равни па меандрира таложећи шљунковито песковити 

материјал. На више места запажају се простране плавине и дубоке јаруге – доказ 

интензивне ерозије у овом делу слива. Код Свођа са десне стране прима реку Лужницу 

корито постаје шире (25m) и богатије водом. Даље Власина тече клисурастом долином 

са малим проширењима, примајући код Д. Дејана са десне стране Пусту реку 

(камењари), са леве Бистицу (сукнари), код Бољара Растовницу, а онда тече кроз 

Власотинце, где је речно корито регулисано. Одатле река наставља ток водоплавном 

равницом као права равничарска, поткопавајући час једну час другу обалу. Са десне 

стране прима реку Шишавицу и наставља ток све до ушћа у Јужну Мораву низводно од 

Стајковца на 227 метара надморске висине (Марјановић 2000). Непосредно пред ушћем 

рачва се у неколико рукаваца, на ширини од 300 до 400m. При високим водостајима 

читав овај простор је под водом. Ширина поплавног подручја достиже 1km. 

Река Власина је десна притока Јужне Мораве. По дужини тока, површини слива и 

количини воде, у сливу Јужне Мораве заостаје само за Нишавом. Дужина Власине је 

71km. Површина њеног слива износи 991km
2
. Укупан пад речног корита је 887m, а 

просечан 16,4%. На свом току Власина прима већи број притока. Дуже и водом 

богатије притоке развиле су се на десној страни слива, због тога слив има асиметричан 

изглед. Укупна дужина свих водотока у сливу Власине је 1375km, од чега десне 

притоке чине 1063km, а леве 312km. Густина речне мреже у сливу Власине, рачуната 

по обрасцу Нојмана, износи 1387m/km
2
. Режим Власине зависи од низа физичко-

географских фактора који се сустичу у сливу. Најважнији међу њима су: клима, 

геолошки састав, рељеф слива и вегетација (Станковић 1997). Што се тиче просечне 

дубине, она износи од 20cm до 30cm, а брзина воде при ниским летњим водостајима 

1,5 до 2 m/s. 

У односу на неке реке источне Србије, екстремни водостаји Власине и амплитуде 

између њих нису тако велике. Ово се може објаснити широким овлаженим профилом 

Власине на обе станице, и узводно од њих, што омогућује широко разливање воде при 

вишим водостајима. У времену појављивања екстремних водостаја нема веће 

правилности, ипак, максималне вредности везане су за пролеће, а минималне за зиму. 

При високим водостајима на више места долази до изливања воде из корита. Водостај 
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и протицај зависе од површине слива и низа физичко-географских фактора. Однос 

протицаја и површине слива изражава се специфичним отицајем. Он омогућава 

одређивање висине и коефицијента отицаја ̶ важних показатеља режима и 

хидролошких прилика у сливу. 

Ниске вредности основних хидролошких показатеља указују да је слив Власине у 

летњим месецима сиромашан водом. Падавине брзо испаравају или пониру, издан 

постаје дубља, многи извори и врела пресуше, тле постаје суво и лако подложно 

ерозији. Изненадни пљускови изазивају нагло формирање високих поплавних таласа. 

Они се брзо расплињавају, остављајући праву пустош за собом. У сувом, испуцалом 

или растреситом педолошком покривачу и стеновитом супстрату, интензитет ерозије је 

огроман. Власина и њене притоке данима су мутне од вученог и суспендованог наноса. 

Његова количина достиже 349kg у секунди (Марјановић 2000). Укупан пад речног 

корита Власине је 913m а просечан пад износи 13% с тим што је велика разлика у паду 

у горњем, средњем и доњем току. 

 

2.2. Лужница 

 

Лужница је водом најбогатија притока Власине и дуга је 38km. Настаје од више потока 

који долазе са кречњачких терена северно од Бабушнице. На левој страни њеног слива 

развило се 227km водених токова, а на десној 124km.  

Тече лужничком котлином све до села Горчинца где улази у клисуру. Узводно од 

Љуберађе добија највише воде од врела званог Комарички вир, а у самом селу од леве 

притоке Мурговице, која долази из правца села Радињинца, односно Стрелца где 

настаје од неколико бујичних планинских токова. У даљем току Лужнице, у оквиру 

уске долине, појављују се и мања проширења, уска алувијална раван која се низводно 

од засеока Тропшинци шири, река меандрира и код Свођа се улива у Власину, са 

мањом количином воде од ње с тим што је та разлика увећана захватањем воде изнад 

села Љуберађе за потребе водоснабдевања Бабушнице и Ниша. Непосредно пред 

ушћем у Власину долинско дно Лужнице је широко око 100m. Река по њему 

меандрира, таложећи шљунковити материјал. За задржавање наноса и смањење брзине 
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тока, на више места у кориту Лужнице и неких њених притока, изграђене су ниске 

бране (Марјановић 2000). 

2.3. Врла 

 

Врла извире испод Виљег кола у травном појасу. У почетном делу тока, кроз шумски 

појас то је мала речица, а од села Топли До по примању четири притоке приближне 

величине постаје осетно већа. Тече правцем југ–север кроз долину са странама под 

шумом, ливадама и пашњацима, а раније је било и њива. Код места Ваљавице са десне 

стране прима Којину реку и мења правац тока, тј. скреће према западу. Изградњом 

хидроелектрана, њена вода је захваћена и на даље у кориту, ширине 10-12m, има мало 

воде па личи на суводолину. Долина Врле је све до Сурдулице клисураста са уском 

долинском равни (10-13m) која се често губи и стрмим странама („врле“) одакле 

потиче и само име реке. У кориту има много разног речног материјала па и камених 

блокова. На делу тока кроз Сурдулицу корито реке је регулисано али је са мало воде па 

је угрожен хидролошки (биолошки) минимум. Низводно, примањем Масуричке реке, 

Врла се осетно увећава и у свом току кроз поље, померањем корита по долинској 

равни, нападајући час леву час десну обалу, добија одлике равничарске реке. Тако тече 

све до Владичиног Хана изузев кроз кратак теснац, усечен у кристаласте шкриљце, и у 

самом граду се, регулисаним коритом улива у Јужну Мораву (Марјановић 2005). 

Важније десне притоке Власине су: Градска река, Тегошница, Лужница и Пуста река, а 

леве Бистрица и Растовница. 

Градска река извире као Преслапска река испод Пландишта (1660m). Састаје се са 

Пепељштицом на 780 метара надморске висине, скреће на југозапад и тако тече до 

ушћа у Власину. Дугачка је 17km, а укупна дужина свих токова у њеном сливу је 

190km. Долина јој је клисураста и под шумском вегетацијом.  

Тегошница постаје спајањем више потока код села Црвена Јабука. Дугачка је 41km, а 

дужина свих токова у њеном сливу износи 169km. На више места, у средњем делу тока, 

развијена је ерозија, представљена 4-6m дубоким јаругама и бујичним токовима. У 

сливу се јавља 34 извора, и то више на левој него на десној страни. Поред вододрживих 

стена у сливу Тегошнице јављају се и кречњаци. 
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Пуста река извире испод врха Преслап на Сувој планини, где је позната под именом 

Мала река. Општи правац тока је север–југ. Укупан пад износи 1000m, а просечан 50% 

и због тога је ово један од изразитијих бујичних токова у сливу Власине. Укупна 

дужина свих токова у сливу је 135km, а само Пусте реке 20km. На ушћу у Власину 

акумулирана је огромна количина шљунковитог материјала, те је ушће представљено 

плавином. Река је широка 4m до 8m и има просечан протицај 200 до 300 литара у 

секунди.  

Бистица извире испод Оштрозубске чуке (1546m). Тече на север и код засеока 

Врановица улива се у Власину. Дугачка је 14km и има велики пад. Водне снаге користе 

се за покретање воденичног камења у већем броју воденица. 

Растовница је дугачка 11km. Извире испод врха Букова глава (1330m) и позната је под 

називом Каракашка, односно Жарска река. Долинске стране су јој стрме и на више 

места просечене долинама притока, од којих већина има карактер бујица. 

Божичка река постаје од Дејанове (Мутница), Колуничке и Видне (Пуста) реке, које 

су захваћене и каналом „Божица“ одведене у Власинско језеро. Од села Божице 

долинска раван се сужава па река улази у клисуру стрмих страна, посебно од ушћа 

десне притоке, Топлодолске реке. Код места Две реке, где са десне стране прима 

Лисинску реку, подигнута је брана и начињено Лисинско језеро. Низводно од бране у 

кориту реке има мало воде али се у даљем току примањем притока њена количина 

увећава и поново се образује река. Она наставља свој ток кроз уску долину чија је лева 

страна скоро вертикална, и низводно од Босилеграда састаје се са Љубатском реком те 

чине Драговиштицу (Марјановић 2005). 

Јерма настаје од неколико изворишних кракова, од којих је леви захваћен и каналом 

„Јерма“ одведен у Власинско језеро. Ове речице теку шумовитим долинама и састају се 

код села Клисуре те чине Јерму. Она низводно са десне стране прима Паљску реку и 

улази у Стрезимировачко поље, којим наставља свој ток. 

 

3. Власинско језеро  

 

Власинско језеро се налази у југоисточној Србији, близу границе са Бугарском, у 

микрорегији Власина и Крајиште. Створено је на истоименој висоравни и највиша је 
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вештачка акумулација у Србији. Оно је јединствени, туристички, спортски, 

рекреативни и хидроенергетски амбијент. 

 

Слика број 5 – Власинско језеро из ваздуха 

Извор: http://www.ribolov.co.rs/wp-content/uploads/2013/06/Vlasinsko-jezero.jpg 

Власинско језеро, које многи његови добри познаваоци и заљубљеници називају 

„тиркизним драгуљем“ и „српским Бледом“, сместило се у удолину висоравни у којој 

је још у праисторији постојало једно велико језеро. О томе сведоче многобројна 

истраживања геолога, хидролога и хидробиолога и њихове научне студије. То је језеро 

давно ишчезло, а његове је остатке, у много мањем обиму, видео и први код нас описао 

још 1879. године писац и историограф Милан Миличевић, па записао чак и легенду 

која се везује за језеро. „Међу Чемерником, Миљиним ридом, Буковом главом, има 

једно језеро, које се пружа с југоистока на северозапад. Оно има дужину 8км а ширину 

3км, мада му ширина није свуда једнака. У то језеро стичу се из околине многи кратки 

потоци, а из њега на северозапад отиче речица која доцније тече кроз село Црну Траву 

и која се зове Власина“ (Михајловић 2000).  

Основна намена највећег броја оваквих објеката је производња електричне енергије, 

али и водоснабдевање насеља, индустрије, као и наводњавање обрадивих површина. Уз 

основну функцију, на неким акумулацијама временом су се развиле и друге 

делатности, те су оне постале интересантне за истраживаче различитих струка. 
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Новостворене водене површине, у крајевима где их раније није било, условиле су и 

условљавају и извесне промене географског простора. Уз основну намену (производња 

електричне енергије), акумулација се наметнула и као посебна хидрографска 

туристичка вредност. У приобаљу акумулације изграђено је више туристичко-

угоститељских објеката и уређено је неколико терена за спорт и рекреацију. Крајем 

1990. године Скупштина Републике Србије донела је одлуку о изради Просторног 

плана подручја посебне намене Власина са циљем да се на том простору организовано 

и селективно планира привредна активност, изгради и уреди простор у складу са 

граничним капацитетима коришћења, ради заштите природних ресурса, било да су 

изворни (флора и фауна) или створени (језеро-електропривредни и водоприведни 

објекат републичког значаја) (Ђурић 1991). На основу поменуте одлуке урађене су и 

студије утицаја на животну средину планиране изградње  великог хотелско-

туристичког комплекса на западној и северозападној обали језера, која је требало да 

почне 1992. године. Међутим, због политичко-економских санкција ОУН према СР 

Југославији, организационих проблема у ЈЕС – Југоекспорт систему из Београда, 

носиоцу градње, као и недостатка потребних средстава, планови до данас нису 

реализовани у непосредном окружењу (Блаженчић 1997). После укидања санкција, 

улагања у саму акумулацију су повећана, међутим и данас нису довољна.  

Слика број 6 – Насеља на обали језера 

 Извор: https://betty.rs/vlasinsko-jezero/ 

Акумулација је од саобраћајница у долини Јужне Мораве удаљена 29 односно 47 

километара. На Власинско језеро се може доћи из два правца. Од Владичиног Хана пут 

води преко Сурдулице до Промаје (29km) одакле до бране растојање износи 12km. 
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Дужи прилазни правац је из Власотинца преко Црне Траве (51km). Обе саобраћајнице 

се модернизују, добијају савремену подлогу али су и даље са много кривина и доста 

успона. 

Од Промаје, поред јужног дела акумулације, води пут до пограничног прелаза 

Стрезимировци, али је промет путника на овом правцу знатно мањи од оног који води 

долином Нишаве. Тo исто важи и за путни правац према Босилеграду и пограничном 

прелазу Рибарци. 

 

3.1. Постанак  

 

Постанак басена и хидролошке особине власинске тресаве испитивао је Ј. Цвијић. По 

њему, „депресија у којој је власинска тресава спада у депресије родопског типа“. Она је 

првобитно била под језером које је услед негативног померања воденог нивоа прешло 

најпре у велику тресаву, а потом у ову, данашњих димензија. Тресава је обиловала 

водом, што је била последица великог броја извора, преко 10 мањих и већих притока, 

сразмерно веће количине воденог талога и непропустљивости геолошке подлоге. Вода 

нагомилана у депресији отицала је из ње реком Власином, која се формирала у самом 

власинском блату. Непосредно по изласку из тресаве она је имала слаб ток који је 

постајао бржи идући ка северу (ка Црној Трави) услед јачег нагиба и сужавања корита 

(Блаженчић 1997). Према томе, Ј. Цвијић сматра да је басен Власинског језера 

тектонског порекла и да Власинска тресава представља последњи остатак у животу и 

развитку некадашњег Власинског језера. Он истиче и да је ерозија уништила све 

морфолошке трагове раније језерске фазе.  

Д. Катић, Н. Кошанин и П. Черњавски, проучавајући биљни свет Власине усвојили су 

Цвијићеву поставку о постојању некадашњег Власинског језера. П. Черњавски истиче 

„да је власинска тресава прошла некада кроз језерски стадијум“ и да је после „језерског 

стадијума наступило зарашћивање и затрпавање некадашњег језера“. Исти аутор 

сматра да се таложење ситнозрног жућкастог песка и сивкастожутог муља, преко којег 

леже наслаге тресета одвијало за време језерске фазе. 

Ако власинска тресава представља последњи стадијум некадашњег језера онда би она 

имала мање више кружни облик и била слабо разуђена. Напротив, власинска тресава, 
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односно данашње језеро је издуженог, вијугавог облика и веома разуђених обала, па 

оставља утисак широке речне долине у коју се између меандра увлаче ртови заобљених 

врхова и благих падина. Сва стара језера у Родопској маси леже у дубоким котлинама 

спуштеним дуж раседних линија и имају стрме стране. Некадашње Власинског језеро и 

у овом погледу би представљало изузетак: стране би му биле веома ниске, благо 

нагнуте и заталасане. 

Новија проучавања такође указују на флувијално порекло власинске тресаве а самим 

тим и доминације флувијалних облика рељефа који су данас потопљени водом или се 

налазе у окружењу акумулације. У прилог овом схватању наводи се знатна разуђеност 

обале власинске тресаве што није типично за обалу језера у одмаклој фази еволуције, 

јер су она по правилу кружна, елипсоидна и благих овалних обалских линија. 

Власинско језеро лежи у ствари на заталасаној флувијалној површи апсолутне висине 

од око 1200 метара преко које је плитком и широком долином меандрирајући споро 

текла река, изливала се из корита и по долинском дну таложила ситан песак и фини 

муљ. Дакле Власинско језеро лежи на фосилној флувијалној површи у некадашњој 

широкој речној долини у којој је ерозивни процес пре него што је прекинут био знатно 

одмакао у своме развоју. Спуштањем доње ерозивне базе отпочео је нов флувијални 

процес тј. интензивно усецање младих речних долина у флувијалној површи. Како се 

саглашавање уздужног речног профила обавља од ушћа према изворишту то усецање 

долине реке Власине још није допрло до власинске тресаве, те она није обухваћена 

новим флувијалним процесом (Блаженчић 1997). Све поменуте карактеристике као и 

потпуно одсуство не само морфолошких трагова – абразионих тераса, већ поготову, 

језерских седимената, недвосмислено указују да власинска тресава никада није била 

језеро каква су вероватно постојала у нижим и дубљим депресијама, као Знепоље, 

Крајиште и Ћустендилска котлин, које се налазе у њеној непосредној близини.  

Простор на којем је акумулирана вода Власинског језера је високо али благо 

заталасано и веома заравњено развође између сливова река Власине, Врле, Божице и 

Јерме. Уназадним усецањем својих долина ове реке још увек нису допрле до површи, 

иако недалеко од ње имају дубоке клисурасте долине. Ово је још један доказ 

флувијалног порекла површи и потопљених флувијалних облика рељефа водом 

Власинског језера као савремене антропогене творевине (Блаженчић 1997). 
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Слика број 7 – Радови на брани 1954. године 

Извор: http://www.odmorsadecom.com/vlasinsko-jezero/ 

Радови на стварању Власинског језера почели су после Другог светског рата, тачније 

крајем 1948. године. Тада је подигнута земљана брана, висока 34 метра и дуга 239 

метара, на излазу реке Власине из Власинске тресаве или у народу познатог 

Власинског блата. На северу је из тресаве истицала Власина која је одмах почињала 

дубоком клисуром. На западу, југу и истоку су Врла, Божица и Јерма чије су долине 

такође дубоке и клисурасте. Деветог априла, наредне, 1949. године започело је пуњење 

акумулације и оно је трајало наредне 3 године. Језеро је настало потапањем власинске 

корутине, завршетака коса и малих долинских равни између њих. Формирањем 

акумулације у највећој мери је потопљена и стара тресава (2/3 некадашње власинске 

тресаве налази се под водом власинске акумулације). Над тресавом су настали дубљи 

делови језера, завршеци коса су претворени у полуострва и ртове а равно земљиште 

између њих у заливе (Марјановић 2005). У долини реке Врле изграђене су до 1958. 

године три хидроцентрале, док је четврта у долини Јужне Мораве. Накнадно су 

обимним грађевинским радовима преведене воде Божице, Стрвне и Чемерника тако да 

се природно сливно подручје власинске акумулације од 63 повећало овим 

водозахватима на 435km
2
 (Марјановић 2000). 
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Слика број 8 – Брана на Власинском језеру данас 

Извор: http://www.opanak.net/vlasinsko-jezero/ 

До тада је Власинска висораван је била саставни део слива Власине али је изградњом 

бране на реци Власини, ујезеравањем воде, стварањем Власинског језера и скретањем 

његове воде, помоћу тунела и цевовода у реку Врлу, тај део слива Власине одсечен и 

уведен у састав слива Врле, тј. дошло је до вештачке пиратерије. 

 

3.2. Карактеристике 

 

Власинско језеро је треће језеро по величини у Србији, после Ђердапског и Златарског 

али на највећој надморској висини (1211m). Површина језера износи 16,5km
2
 и по 

запремини, са акумулисаном водом од 160 милиона km
3
, спада у водом најбогатија 

вештачка језера у држави. Oд укупне запремине 107-106m
3
 воде представља енергетски 

потенцијал, док је остатак тзв. „мртва вода“. Део је хидроенергетског система 

„Власина“ са Лисинским и још неким језерима. Власинско језеро представља значајан 

хидроенергетски потенцијал Србије. Поред тога, језеро представља и 

полифункционални хидрографски објекат, јер се сматра и једним од значајнијих извора 

водоснабдевања насеља и индустријских објеката у сливовима Врле и Власине. 

Слив акумулације Власинског језера у хидрографском погледу припада црноморском 

сливу. Међутим део воде који би рекама Божицом и Стрвном доспео у Егејско море    

вештачки се пумпно-акумулационим постројењем „Лисина„ пребацује у акумулацију. 

То је занимљив пример вештачке пиратерије. 
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Власинско језеро је издуженог облика. Пружа се у меридијанском правцу. Дужина 

језера, најкраће растојање мерено по акваторији, између најудаљенијих тачака износи 9 

километара. Просечна ширина језера износи 1,77km. Максимална ширина Власинског 

језера (3,5km), налази се у његовом крајњем јужном делу. 

Дужина обалске линије Власинског језера износи 132,5km, а разуђеност обале 2,166. 

Односно, дужина обалске линије Власинског језера преко два пута је већа од обима 

круга исте површине. Примера ради, наводимо да разуђеност Преспанског језера 

износи 1,41 а Дојранског 1,11. Према томе, Власинско језеро је веома разуђено 

(Блаженчић 1997). Источна обала Власинског језера је најразуђенија. Поред ње се 

налазе и два острва: Страторија и Дуги Дел. Западна обала је слабије разуђена. Највећи 

залив на њој је потопљено ушће Браташнице, док су ушћа Црквене и Чевдареве реке 

преобраћена у мање заливе. Од полуострва највеће је Братанов дел. Најслабије је 

разуђена јужна обала језера. Поред ње је језеро веома плитко. Обале Власинског језера 

изграђене су искључиво од кристаластих шкриљаца, представљених углавном 

микашистима и хлоритошистима који садрже прилично кварца и магнетита (Прилог 

познавању образовања обала Власинског језера 1964). 

Највећи заливи су Биљанин у северном делу језера, залив источно од острва Дуги Дел 

уз средишњи источни приобални део и залив јужно од полуострва Братанов Дел на 

крајњем југозападном делу језера. Источна обала је разуђенија од западне, а северна од 

јужне. Уз источни део обале налазе се два острва. Веће се назива Дуги Дел а мање 

Страторија. Укупна површина ових острва је  0,375km
2
. 

 

Слика број 9 – Острва Дуги Дел (горе) и Страторија (доле) 

Извор: http://turistickeponude.me/plutajuca-ostrva-na-vlasinskom-jezeru/ 
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Према Марјановићу (2005), дубина је неуједначена али са малом разликом због мањих 

угибања дна. Просечна дубина језера износи 10,4m, највећа је поред бране (22m) а 

затим у средњем делу где је раније била ујезерена вода (окна) одакле се према обалама 

смањује. Дакле, Власинско језеро је веома плитко и зато се оно готово сваке зиме 

заледи. 

Температура воде се у минулом периоду постојања Власинског језера није редовно 

осматрала па зато не постоје детаљни подаци о њеном вишегодишњем кретању. Из 

расположивих података се види да су средње месечне температуре површинског слоја 

воде релативно више од средњих месечних температура ваздуха и обрнуто. Ова 

разлика је резултат већег топлотног капацитета и мање покретљивости језерске воде у 

односу на ваздух. Занимљиво је да су температуре воде Власинског језера прилично 

уједначене у хоризонталном и вертикалном правцу - разлика је око 1
о
С. 

Табела број 7 – Средње месечне температуре воде Власинског језера (период 1963 – 1966. год.) 

Месеци I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. 

год. 

Износ -0,9 1,8 2,2 4,8 8,6 16,1 17,1 18,5 16,6 12,0 7,8 4,8 9,2 

Извор: Марјановић Т.: Хидроенергетски систем „Власина“, Власотинце, 2005. 

Најниже средње месечне температуре језерске воде су у јануару, фебруару, марту а 

највише у јуну, јулу, августу и септембру. Минимална средња месечна температура је у 

јануару и износи 0,9
о
С а минимална температура се спушта и до 0

о
С што условљава 

замрзавање воде и појаву леда чија дебљина и време трајања зависе од задржавања 

минималних температура ваздуха односно воде. То обично бива у јануару и у првој 

половини фебруара, дакле, месец и по дана, а некад и више од два месеца. Максимална 

средња месечна температура је у августу и износи 18,5
о
С, мада максимална 

температура површинског слоја воде може да пређе и преко 20
о
С. Те температуре 

увећавају испаравање језерске воде чија просечна годишња вредност износи близу 

400mm или 5 милиона m
3
 воде (Марјановић 2005). 

До колебања језерског нивоа долази услед неједнаког притицања и истицања воде у 

језеру. Притицање воде у језеро и пуњење језерског басена у вези је са климом 

(временом максималних падавина и најинтензивнијег отапања снега), док је истицање 

воде из језера, тј. пражњење језерског басена одређено како климатским условима 

(минимумом падавина и максимумом испаравања) тако и количином испуштене воде 
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за покретање турбина у долини реке Врле (Прилог познавању образовања обала 

Власинског језера 1964). 

Карта број 6 – Власинско језеро са природним отокама, уливним каналима и изводним 

испустом 

 

1. граница слива; 2. површински водоток; 3. канал 

Извор: Блаженчић Ј.: Власинско језеро, Београд, 1997. 

 

Власинско језеро добија воду на више начина, као што су директно излучивање 

падавина на језерску акваторију, око 840mm годишње (по неким подацима 880mm), 

притицањем воде са сопственог слива од стране више притока (Власина или Шундина 

река, Браташница, Црквена, Чердарова, Дедина и Мурина река) и довођењем воде 

гравитационим каналима из суседних сливова (Чемерник, Стрвна, Јерма, Божица и 

Лисина) (Марјановић 2000). 

 

3.3. Плутајућа острва 

 

Шта је посебно интересантно код овог вештачког језера, по чему се оно издваја од 

осталих вештачких језера у нашој земљи? Оно што је посебно занимљиво и 
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специфично на Власинском језеру јесте стотинак пловећих тресетних острва која 

плутају на његовој површини. Пре него што издвојимо она највећа плутајућа тресетна 

острва на овом језеру, напоменућемо шта је то уопште тресет по чему је цело ово 

Власинско подручје познато. Тресет је органски талог који настаје разградњом, 

односно распадом маховине, стабала, траве; боје је тамносмеђе до црне, и највише га 

има по мочварним, влажним подручјима. Постоји више врста тресета, као што су шуме 

мочварног тла, баруштина и мочварно блато. Оно што је веома интересантно је то да се 

да се тресет може искоришћавати као извор енергије. С обзиром на то да су најранији 

писани документи спомињали ову област под именом Власинска тресава, јасно је 

колико је ово подручје богато тресетом. Отуда и данас, када се на њему изградило 

вештачко језеро, мноштво тресетних острва која и даље опстају. Ова тресетна острва 

која издвајају Власниско језеро од осталих језера у нашој земљи и чине га посебно 

интересантним има много; дебљине су од 30cm, па све до 1m. Kрећу се, плутају веома 

слободно, од обале до обале, мењајући како место тако и облик и на тај начин, чинећи 

праву атракцију за све посетиоце језера. 

 

4. Хидроакумулације 

 

Осим два вештачка језера, изграђене су и три мање хидроакумулације - две отвореног и 

једна затвореног типа.  

Хидроакумулација ХЕ „Врла 2“ је створена подизањем бране висине 22m у кориту 

реке Врле низводно од машинске зграде ХЕ „Врла 1“. Акумулациони басен има 

запремину од 100.000m
3
 воде и служи за сакупљање и изравнавање воде из прве ХЕ 

„Врле“, Градске и Битврђенске реке.  
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Слика број 10 – Изградња хидроелектране Врла 1, 1952. године 

Извор: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/%D0%92%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0

%88%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD.JPG 

 

 

Хидроакумулација ХЕ „Врла 3“ је подземна акумулација изграђена низводно од друге 

ХЕ на левој обали Врле. Састоји се из система тунела запремине 30000m3 што заједно 

са доводним тунелом који се користи и као акумулација 20000m
3
 износи 50000m

3
 воде. 

Oва акумулација служи са сакупљање и изравњавање вода друге ХЕ „Врла“, 

Романовске и Масуричке реке. 

Хидроакумулација „Врла 4“ је изграђена на непропустљивом глиновитом терену у 

Масуричком пољу код села Масурице. Има запремину од 60000m
3,

 што заједно са 

отвореним каналом 20000m
3
 износи 80000m

3
. Овде се изравнавају доводне воде из 

треће ХЕ и део вода Масуричке реке. 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/%D0%92%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/%D0%92%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD.JPG
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VI ПЕДОЛОШКИ ПОКРИВАЧ  

 

Педолошки покривач је растресити део Земљине површине познат под именом 

земљиште или тло. Педолошки покривач је настао на геолошкој основи под утицајем 

педогенетских фактора – стена, вегетације и климе. Покрива геолошку основу слојем 

различите дебљине па је она видљива само на местима где је оголићена тј. тло однето. 

Тo посебно важи за веће нагибе топографске површине са деградисаним биљним 

покривачем или без њега, каквих на овој територији има. На таквим теренима 

педолошка структура земљишта је нестабилна, подложна ерозији и даљој деградацији 

али у данашње време мањег интензитета због промене код обраде земље и биљног 

покривача (запуштене оранице, самоурашћивање и пошумљавање). У нижим деловима 

(Масуричко поље) педолошка структура је прилично стабилна јер су наведени процеси 

мало изражени. Педолошки састав територије Власине и Крајишта одликује се 

разноликошћу с тим што се под утицајем педогентских фактора (стене, вегетација, 

клима и воде) уочава извесна зоналност у распрострањењу земљишта (Марјановић 

2000). 

У Власотиначкој равници, око реке Власине простире се речни нанос – алувијал, са 

доста хумуса па је као такав погодан за гајење ратарских и повртарских култура. 

Алувијалног земљишта има и око других равничарских токова, али су те површине 

врло мале, као нпр. поред реке Власине узводно од Власотинца све до Горњег Ораха, у 

Масуричком пољу око реке Врле. У равници, на благо уздигнутим површинама, сем 

речног наноса око притока, има и гајњача, отворено смеђе боје, која је распрострањена 

и на брежуљкасто-брдовитим теренима у сливу Божичке реке. На благо заталасаним и 

брежуљкастим теренима Властотиначког виногорја распрострањена је и смоница разне 

боје која се под утицајем спољних фактора образовала на језерско-морском седименту 

– глини. Код већих нагиба и у вишим деловима побрђа, услед денудације, дошло је до 

деградације смонице па је удео шљунка и песка увећан. Према већим надморским 

висинама смонице се губе, а шири се распрострањење гајњаче (смеђе земљиште) 

разног степена деградације, с тим што се је најбоље очувала у лишћарским шумама. 

Гајњаче су широко распрострањене и у сливу Божичке реке али су у великој мери 

деградисане ерозивним процесима, изазвани крчењем шума ради добијања обрадивих 

површина. У највишем делу слива гајњаче прелазе у подзоласто земљиште на коме 

егзистирају лишћарске шуме, а на самим планинским врховима Чемерника, Плане и 
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Острозуба, који су под травном вегетацијом и боровницом, налази се хумусно-

силикатно земљиште тамне боје - тамни подзол, који подсећа на планинске црнице. 

Поред Власинског језера и у њему се налазе полутресетно и тресетно земљиште. 

Полутресетно обухвата непотопљени равничарски део прибалног појаса, а тресетно је 

највећим делом потопљено и јавља се у виду пловећих острваца и гомилице дуж обале. 

Настала су распадањем барске вегетације (маховина, кисела трава) у условима велике 

влаге. Тресетно земљиште носи одлике високих тресава са великим садржајем 

органских материјала различите боје и грађе због различитог степена хумификације и 

тресетизације разних барских биљака (бели мрки и црни тресет). 
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VII БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

 

У складу са климатским факторима, геолошким, геоморфолошким, педолошким 

карактеристикама терена и историјским особеностима, у овој области је дошло до 

развоја интересантног биљног и животињског света. Велика разноврсност флоре 

Власине и Крајишта може се објаснити и њиховим положајем.  

Специфилности ових подручја битно су утицале на структуру флоре као и на појаву 

већег броја ендемичних и реликтних врста. Ова микрорегија представља станиште 

већег броја природних реткости као и природно-историјских феномена као што су 

тресетниа острва са уско специјализованим биоценозама. И човек је својим утицајем на 

природу допринео појави, развоју, одржавању и нестајању тих врста. Сличан утицај на 

развој биљних врста имала је и клима. 

Посматран у целини, овај крај је под шумама, деградираним шумама, пашњацима и 

антропогеним културама. Добро очуваних шума има веома мало и то су углавном 

деградиране шуме букве и граба. У њима су висока стара стабла реткост, а висина им је 

3m до 7m. Представљене су ниским стаблима и жбуњем. На више места су толико 

деградиране да су захваћене ерозивним процесом тако да је тешко одредити 

коефицијент пошумљености овог краја. Горња граница распрострањења букових шума 

се налази на планинама и најчешће је између 1300m и 1400m на Плани, на Чемернику и 

до 1500m, с тим што на Острозубу ове врсте има и на самом врху (1546m) (Станковић 

1997). 

 

Слика број 11 – Брезова шума код Округлице 

Извор: https://mapsights.com/vlasina-okruglica/brezova-suma/8617404 
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У нижим деловима терена, према Власинском језеру и реци Власини налазе се 

природне састојине брезе с тим што су највеће површине западно од бране (заселак 

Метликари) и око заселака Гаџини, Куманчевићи и Дојчинови где има и букове шуме 

(Марјановић 2005). Поред самог Власинског језера налазе се четинарске шуме (бор и 

јела) засађене по стварању језера и касније. Између Масуричког поља и долине Јужне 

Мораве на локалитету звани Церовац прилично је очувана храстова шума.  

Према мањим висинама букова шума се спушта све до изнад Сурдулице, Доњег 

Романовца и Масурице, а на другој страни до Лисине и Клисуре. У том појасу по 

разним локалитетима и ниже вегетира храстова шума која је у прошлости много 

искрчена ради добијања ораничних површина и деградисана кресањем лисника за 

исхрану стоке. Смрчева шума је уништаваана за потребе рударства. Већ 15 година 

храст се нагло суши, што се посебно односи на сладун, а брест кога је било 

местимично по брежуљцима долинама и међама суши се од почетка шездесетих година 

и већ се изгубио. На стрмим теренима са лошим педолошким покривачем, сем храста, 

има и деградисане грабове шуме са врло малим прирастом. Шумске површине су 

знатно увећане у другој половини овог века пошумљавањем голети у разним деловима 

слива багремом, бором и смрчом што се позитивно одражава на отицање воде 

(Марјановић 2000). На огољеним површинама којима газдују власинске 

хидроелектране, у новије време се врши пошумљавање скоро искључиво четинарима. 

Последњих година се врше радови на замени четинарских врста, уместо црног и белог 

бора, који се крче, сади се смрча јела и ариш (Блаженчић 1997). Пашњаци и ливаде 

имају знатно распрострањење у сливу. Спречавају ерозију, јер трава добро покрива 

растресити педолошки покривач.  

Савремену вегетацију Власинског и Крајиштанског подручја карактеришу пре свега 

различите заједнице зељасте вегетације. Богатство у травним врстама је велико, међу 

којима преовлађују класасте врсте и тврдаче. На влажном тресетном и полутресетном 

земљишту егзстирају тресетна маховина, тресетна трава, зуква, шевар, барски љутић, 

раставић, крупни маслачак и врба (Марјановић 2005). 

Поред наведених природних феномена у Јужној Србији има и ботаничких реткости као 

што су росуља (биљка инсектождерка) на Власинском језеру, и ловорвишња 

(зелениче), ендемит из терцијара чији се резерват налази на планини Острозубу 

(северозападно од Црне Траве) (Марковић и Павловић 1995). Површина под овим 
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ендемом (терцијарним реликтом) износи око 5 хектара. Резерват на Острозубу 

представља једино природно налазиште зеленичета (ловорвишње) у Србији. Она расте 

још само на неколико места у свету (Закавказје, Црноморско приморје, околина 

Цариграда, Северна Персија) (Марковић 1966). 

 

Слика број 12 – Биљка Росуља на Власини 

Извор: http://amlramzes.blog.rs/gallery/16630/rosulja%201.jpg 

Антропогене културе узгајају се на њивама и баштама. Њих највише има у долинама 

река, највише око Власине и Врле.  
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VIII СТАНОВНИШТВО 

 

Власина и Крајиште су насељени од давнина. Скромна историјска и етнографска грађа, 

а много богатија хидробиолошка истраживања, указују да је на Власинској висоравни, 

до пре само два века обраслом густом четинарском шумом (смрчом, јелом и бором 

највише) и са типично континенталном планинском климом, било живота и људских 

насеобина и у давној прошлости. И огромне површине тресаве, која је по својим 

ободима неприметно прелазила у зону влажних ливада, и извори питке и здраве воде 

скоро у сваком улегнућу и затону око језера, увек су пружали изузетне услове за здрав 

и богат живот становника Висоравни, без обзира ко су они били и кад су засигурно 

населили ово подручје. Иако нема поузданих података када је ова Висораван насељена, 

многи остаци старих насеља и материјалне културе, као и називи места на земљишту 

(топоними), селишта, манастиришта, гробља, стара утврђења и римски кастели, указују 

да је то било пре доласка Словена. Нема писаних и поузданих података ни о тим 

најстаријим становницима Висоравни. Сачувана су само народна предања да су то 

најпре били Џидовци, високи и кошчати људи, (на њих упућују још сачувана гробља у 

селима Врањског округа, Богошеву, Белановцу, Балиновцу, као и разни топоними), 

затим Латини, од којих имамо до данас многе сачуване речи у говору Власинаца 

(Михајловић 2000). 

Поуздано се, међутим, зна да су пре доласка Словена на ове просторе овде, поред 

Римљана и Византинаца (који су још крајем старе и почетком нове ере потпуно 

освојили и југозападни део Балканског полуострва и претворили га у провинцију 

Мезију), живели и Власи, који се од VII века спајају са досељеним словенским 

живљем, и до стварања државе Немањића (друга половина XII века), сасвим се 

претопили у словенски живаљ. У српској средњовековној држави тај назив је означавао 

сељачко становништво које се претежно бавило сточарством, а на овој богатој и 

плодној висоравни они су заиста имали све услове за сточарење. Чак су на брдско-

планинским пределима јужне и југоисточне Србије задржали своје етничке особине све 

до новијег доба.  
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1. Римљани и Латини на Власини  

 

Зна се, међутим, да је на овој висоравни, која је осим биљног и шумског богатства, 

била богата и рудама гвожђа, у римско доба било не само живота, већ чак и развијеног 

рударства на Чемернику, на шта указују још и до новијих времена многобројни 

површински сачувани рудокопи готово на сваком риду око језера, као и остаци 

римских утврђења – кастела поред главних путева, што су од Бугарске преко Власине 

водили ка Наису, а из којих су римски легионари, забележили су историчари, 

надгледали и чували путеве, пролазнике и караване са робом и рудом. Такав је најпре 

„Романов град“, око три километра удаљен од Сурдулице, изнад села Доње Романовце, 

правоугаоног облика, 120m дужине и 40m ширине, на платоу од 1126m високе 

Трешње.  

Још један „кастел“, чији се остаци такође још назиру, налази се на високој чуки код 

села Битврђе, подно Чемерника на висини од 1419m, између Глоцког и Градског 

потока, усред природних стеновитих бедема, „на које су се наслањали његови јаки 

зидови“, записао је такође Ф. Каниц. 

Данас је ова регија слабо насељена, углавном Србима, а број становника се сваке 

године смањује. Негативан природни прираштај, као и значајно исељавања доводи до 

пустошења ових крајева. Густина насељености износи мање од 40 становника по km
2
, 

што је много мање од просечне густине насељености Републике Србије (без АП КиМ) 

која износи око 97 становника по km
2
.
 
Само у периоду од 1961. до 1981. број људи у 

Власини и Крајишту смањен је за 39.244. О томе говоре подаци Републичког Завода за 

статистику добијени током последњих пописа становништва. Четири општине ове 

микрорегије, Власотинце, Сурдулица, Црна Трава и Босилеград, бележе негативан 

природни прираштај протеклих скоро тридесет година.  

Општина Сурдулица, по попису из 2011. године има 20.319 становника. С обзиром на 

негативан природни прираштај годинама, број становника је пао испод 20.000, па је по 

процени у 2018. години износио 18.681. 

Општина Власотинце, по попису из 2011. године има 29.893 становника. Према 

проценама за ову годину 2018. годину број становника износи 27.724 становника.  
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Општина Црна Трава је једна од општина у Србији са најизраженијим процесом 

„беле куге“. По попису из 2011. године овде је живело 1.663 становника. Кад би се 

популација мењала као за последњи период од 2011-2016. (-4,24% годишње), број 

становника за општину Црна Трава у 2018. години могао би да буде процењен на 1.228. 

Примера ради, на првом послератном попису из 1948. године број становника износио 

је 13.614.  

Општина Босилеград по попису из 2011. године има 8.129 становника. Скоро 80% 

становника чине Бугари и то је, уз Димитровград општина у Србији са већинским 

бугарским становништвом. Пратећи тренд негативног природног прираштаја као и 

исељавања становништва, 2018. године у овој општини живело је 7.190 становника. 
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IX ПРИВРЕДА 

 

Природни потенцијали за развој Власине и Крајишта су бројни. Међу њима се издваја 

плодно тло, пашњаци и руде. Плодно тло у долинама Власине и Врле пружа 

могућности за развој земљорадње, пашњаци на планинама Бесна Кобила, Варденик, 

Чемерник пружају основу за сточарство, док многобројне руде омогућавају развој 

рударства.  

Власина и Крајиште су привредно недовољно развијена подручја. Највећи број људи се 

бави пољопривредом, рударством, као и традиционалним печалбарским занатима. 

Пољопривреда је екстензивна и њом се углавном баве људи у сеоским подручјима. 

Према Голубовићу (2001), чак 80% пољопривредних површина у општини Црна Трава 

налази се под пашњацима и ливадама. 

Печалбарење у Крајишту и Власини последица је недовољно развијене привреде и 

немогућности да се на други начин обезбеди приход за живот за живот становништва. 

Из сваке породице бар један члан, а често и сви мушки чланови, одлазили су на посао у 

друге крајеве, да би зарадом обезбедили живот домаћинству. Печалбарење није ни у 

најновије време напуштено. У печалбу одлазе како познати мајстори зидари из Црне 

Траве тако и Лужничани који имају веће привредне могућности. 

Поред ситног и екстензивног сточарства већи значај за пољопривреду Власине и 

Крајишта имају шуме (на Бесној Кобили и осталим планинама) и рударство. Власина је 

и једно од најстаријих рударских места у Србији. О томе говоре сачувани трагови 

поткопа, испиралишта, печена земља и одлагалишта згуре, али и топоними: Самоков, 

Вигњиште, Шљака. У турском попису Врањског кадилука, 1570. године, Власина се 

среће као један од рударских центара у Иногошту. Забележено је да се на Власини 

вадила гвоздена руда и евидентирано девет вигњева (топионица), највише у овом крају, 

два у Мачкатици и један у Врлој Реци. Но, на Власинској висоравни, која је у то време 

представљала султански хас, забележено је још петнаест вигњева за које се каже да се 

налазе у спахијским и другим селима, не помињући их поименице. 

Молибдена има у широј зони од Мачкатице до Криве Феје. У околини Сурдулице у 

новије време су откривене руде волфрама, затим олова, цинка, кобалта и бизмута. У 

близини Сурдулице, у Мачкатици, радио је рудник молибдена који је напуштен због 
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неекономичности. Рудник код Мачкатице не ради због малог процента овог 

оплемењивача челика, предстоји реактивирање рудника, јер резерве премашују 75 

милиона тона руде у којој има и скупоценог ренијума (користи се у електроиндустрији 

и ракетној техници). 

На Бесној Кобили Трепча је одавно отворила рудник олова и цинка „Благодат“ на 1750 

метара надморске висине (поред рудника гвожђа на Копаонику највиши у земљи). 

Рудник је касније променио назив у „Грот“, да би пре пар година био затворен због 

стечаја. Поред олова и цинка, на овој планини има и значајних резерви графита, 

фосфата, кобалта, волфрама и бизмута (Марковић, 1966). 

 

Слика број 13 – Рудник олова и цинка „Грот“ 

Извор: https://www.juznevesti.com/ 

 

1. Саобраћај 

 

Путеви у Крајишту су слаби. Власина је кружним макадамско-асфалтним путем 

спојена са пругом и ауто-путем у јужном Поморављу. То је кружни асфалтни пут: 

Лесковац – Власотинце - Црна Трава - Власинско језеро – Сурдулица – Владичин Хан, 

где се поново спаја као у Лесковцу са јужноморавским саобраћајницама. Асфалтни пут 

повезује Владичин Хан, Сурдулицу и Босилеград. Овај погранични град је спојен 

путем и са Врањем преко Криве Феје (Марковић и Павловић 1995). 

Од Власотинца преко Свођа, Јабуковника, Црне Траве до Округлице покрај 

Власинског језера води макадамски пут, а од Округлице преко Сурдулице до 
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Владичиног хана и од Власотинца до Лесковца стари путеви су асфалтирани. Бело 

Поље код Сурдулице је уском пругом повезано са нормалном пругом у Владичином 

Хану (Марковић 1966). 

2. Туризам 

 

Природни туристички мотиви су главни туристички потенцијали ове микрорегије. 

Могу се поделити на геомофолошке, климатске, хидрографске и биогеографске 

туристичке мотиве.  

Геоморфолошки мотив - главно место међу овим мотивима заузима Власинска 

висораван. То је јединствен  предео, редак, занимљив, леп и као такав врло привлачан. 

Окружен је планинама родопске масе (Чемерник, Плана) и узвишењима нижим од њих 

(Колунички Рид, Панчин гроб), под шумама, пашњацима и и пропланцима, што пејзаж 

чини врло разноврсним. Лепим и привлачним клисурама Врле, Власине, Јерме, 

Божичке и Љубатске реке воде путеви али су без туристичких и угоститељаских 

објеката изузев хотела Вилин луг у Црној Трави и хотела Србија у Сурдулици.  

Клима - као туристичка вредност није довољно проучена мада је познато њено 

благотворно деловање на човечији организам. Климатске карактетистике су врло 

важан чинилац код туристичке валоризације вода, висоравни и планина, као 

рекреативних туристичких мотива. Нижи делови Власине припадају јужноморавском 

рејону умерено топлог климата (умерено-континентална клима), а виши, Власинска 

висораван и околне планине умерено хладном климату (субпланинска клима). 

Биогеографски туристички мотиви - представљени су биоценозама на територији 

Власине и Крајишта. Њих чине непрегледни пејзажи, шума и трава. Травне површине 

са разним планинским цвећем се налазе око самог језера и на околним планинама. 

Листопадне шуме заједно са састојинама четинара чине овај предео врло лепим. Врло 

је занимљиво да се виде висока и дебела букова стабла каквих у овом пределу има 

много. Посебно су интересантне беличасте брезе, украс Власине. По шумским и 

травним заједницама живе разне животиње (дивље свиње, срне, лисице, зечеви, 

текунице) и птице (певачице и  грабљивице) што природу овог предела чини лепшом   

и привлачнијом (Марјановић 2005). 
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ХЕ систем „Власина“ се налази на југостоку Србије. Протеже се на територији од 

Јужне Мораве, Владичиног Хана и магистралног пута на западу па све до границе 

према Бугарској на истоку. Кроз Владичин Хан и поред ХЕ „Врла 4“ свакодневно, а 

највише лети, пролази много возила (аутомобила, аутобуса, возова) са туристима али 

мањи број њих скрене путем уз долину Врле ка Власинском језеру. Ово је отуда што је 

оно као главни туристички мотив око 30км удаљено од главног моравскo-вардарског 

друмског и железничког комуникацијског правца. Та даљина га чини одсеченим од 

овог главног тока туриста, најважнијег балканског туристичког правца, чему треба 

додати и слабу туристичку пропаганду. Ову неповољност донекле ублажују асфалтни 

путеви који из долине Јужне Мораве из правца Лесковца и Владичиног Хана воде ка 

Власинском језеру и даље ка Бугарској. Власинско језеро па и цео власински крај 

немају повољан положај у односу на дисперзивне зоне веће густине насељености 

(Шумадија, Београд, Ниш) као исходишта туриста. У његовом суседству су мања 

насеља (Сурдулица, Владичин Хан, Босилеград, Власотинце), што такође утиче на 

посећеност овог туристичког предела (Марјановић 2005).  

 

Слика број 14 – Хотел Власина 

Извор: https://hotelvlasina.rs/galerija/ 
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X НАСЕЉА 

 

У Власини и Крајишту нема већих насеља. Она су по типу различита и последњих 

деценија се физиономски уједначују и модернизују. Раније оријенталне и 

патријархалне карактеристике градова ишчезавају. Широм мезорегије бројна су сеоска 

насеља на разним локацијама и висинама, збијена разбијена, долинска, планинска. Она 

су разбијеног махалског и разређеног типа. У Власини и Крајишту нема већег града, од 

230 места само је шест варошица.  

Општина Црна Трава је општина Јабланичког округа на југоистоку Србије. Граничи 

се са шест општина, а на истоку са Републиком Бугарском. Размештена је на 

обронцима Чемерника, Острозуба, Тумбе, Плане и Власинске висоравни са 318km
2
. 

Сама Црна Трава смештена је на обалама реке Власине у дубокој ували притешњена 

планинама са свих страна, док је више од 20 села на висинама између 1000 и 1700m. Од 

Власотинца је удаљена 45km, а од Власинског језера 10km. Данас има само 1.680 

становника. 

 

Слика број 15 – Црна Трава 

Извор: 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%B0#/media/File:Crna_Trava,_varo%C5%A1ica.JPG 

 

 

У овој општини сва су места депопулацијска. Са становишта привредног развоја, према 

критеријума који се користе код оцене развијености, општина Црна Трава спада у ред 

најнеразвијених у земљи, што је негативно утицало на тренд смањења становништва у 

пероду од 1948. до 2002. године за 5,3 пута. На последњем попису из 2011. године 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0#/media/File:Crna_Trava,_varo%C5%A1ica.JPG
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0#/media/File:Crna_Trava,_varo%C5%A1ica.JPG
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Црна Трава је имала 434 становника док је цела општина имала  свега 1.663. По томе 

она је најмања, а вероватно и најнеразвијенија општина у Републици Србији. 

Црнотравци су познати печалбари и зидари мајстори за прављење фабричких димњака. 

Црна Трава је у последњем рату била познато устаничко место. 

Територија општине Власотинце се налази између планинске Власине и котлинског 

лесковачког краја у Јужном Поморављу. Граничи се на западу са лесковачком, на југу 

са црнотравском, на истоку са бабушничком и на северу са гаџинханском 

општином. Власотинце је највеће насеље (град) и уједно и административни и 

економски центар општине. Некад је Власотинце било варошица а данас је средиште 

микрорегија Власине и Црне Траве. Познато је индустрији монтажних кућа и суседном 

младом палеовулканском терену. Насеље у долини реке Власине представља и   центар 

виноградарског краја (Чворо и Голубовић 2001). 

На попису из 2011. године општина Власотинце је имала 28.613, док је саму варош 

насељавало 15.882 становника.  

 

Слика број – 16 

Извор: http://www.vlasotince.info/vlasotince/ 

 

Општина Сурдулица смештена је у сливу реке Врле, Масуричком пољу, сливу Горње 

Јерне и Божичке реке, а захвата и део Власинске висоравни. Површина коју захвата 

општина Сурдулица износи 628km², подељена на 22 месне заједнице на надморској 

висини од 475m (где се налази град Сурдулица), па до 1500m надморске висине. Њену 

источну границу чини државна граница према Бугарској у дужини од 42km, где се 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
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налази и гранични прелаз Стрезимировци. Општина је на попису из 2011. године имала 

20.319 становника. Средиште општине је град Сурдулица који је на поменутом попису 

имао 10.888 становника.  

 

Слике број 17 – Сурдулица 

Извор: http://www.surdulica.net/slike.php 

Сурдулица, у долини Врле, средиште је рударског краја. У близини насеља подигнута 

је ливница челика и фабрика машина, а у самом насељу налази се и фабрика 

електроопреме (Чворо и Голубовић 2001). У Белом Пољу код Сурдулице раније је 

постојао рудник молибдена.  

Општина Босилеград се карактерише брдско-планинским пределима са надморском 

висином од 660 до 1922 метра. Највећи планински врх је планина Бесна Кобила са 

1922m надморске висине. Истиче се, такође, Босилеградска котлина у дужини од 

5,5km, средње ширине 1,5km и 730 метара надморске висине. Кроз град протиче 

река Драговиштица која се заједно са својим притокама налази у сливу Струме. 

Неповољна конфигурација терена и структура земљишта условљавају неизграђеност 

путне мреже. Тако да су и основне саобраћајнице којом је општина повезана са 

унутрашношћу, а и према Републици Бугарској изузетно слабог квалитета, што 

директно условљава развијеност општине. Општина је 2011. године имала 8.129 

становника - 72% Бугара и 11% Срба. Само насеље Босилеград има 2.624 становника 

од којих 79% Бугара.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Слика број 18 – Босилеград 

Извор: http://fest-fair.com/opstina_bosilegrad.html 

Босилеград је мало место и средиште је Крајишта. Погранично је место према 

Бугарској, са многобројним рудиштима (угаљ, графит, уран). Околина града позната је 

и по мрком угљу (Чворо и Голубовић 2001). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

На основу презентованих података и чињеница о микрорегији Власина и Крајиште, 

можемо извести неколико закључака. 

Ова област је богата природним ресурсима. Готово све планине обилују буковим, 

грабовим и храстовим шумама. Међутим, превелика сеча, поготово после Другог 

светског рата умногоме је утицала на смањење шумског покривача. Дрво се користило 

за обнову ратом уништене земље, као и традиционално за огрев. То је утицало и на 

повећање ерозије која је у овом крају Србије нарочито изражена. 

Плодна земља, пространи пашњаци и повољна клима пружају добре могућности за 

бављење пољопривредом. Долине Власине и Врле су под житом, воћем и поврћем. 

Квалитетни пашњаци на Бесној Кобили, Варденику, Чемернику су идеални за 

сточарство. Ипак, недовољна подршка државе и све мањи број младих у сеоским 

подручјима утиче на екстензивну пољопривреду и слабљење ове привредне гране. 

Руде су у овом крају бројне и разноврсне. Олово, цинк, молибден, кобалт, уран и многе 

друге одувек су привлачиле пажњу геолога. Први су то препознали Римљани и још пре 

2000 година овде отварали руднике. Током Другог светског рата, Немци су окупирали 

ове пределе и такође експлоатисали руду користећи домаће становништво. Данас се 

рудници затварају, јер нема довољно квалитетне опреме за вађење и прераду руде, а и 

све је мање заинтересованих за обављање ових тешких послова. Можда би веће 

улагање или бар долазак страних компанија покренуло рударство Власине и Крајишта. 

Грана привреде која је нешто развијенија последњих година у овој микрорегији јесте 

туризам. Бројне природне и антропогене вредности пружају добру подлогу за развој 

ове делатности. Пре свега ту је вештачко Власинско језеро. Својом лепотом привлачи 

хиљаде туриста сваке године, а изградња већег броја смештајних капацитета може 

ставити ову акумулацију у ред најпосећенијих места у Србији. Бројне питоме планине, 

чисте реке и ваздух могли би да подстакну већи развој сеоског туризма.  

Један од већих проблема овог простора је изолованост у односу на главне 

саобраћајнице, пре свега у долини Мораве и Нишаве. Међутим поправљање и боље 

одржавање путева може умањити негативне ефекте слабе саобраћајне повезаности и 

самим тим увећати могућности за развој других привредних грана. Као главни проблем 
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микрорегије Власина и Крајиште, издваја депопулација сеоских, па и градских 

подручја у последњим деценијама. Негативан природни прираштај, уз све веће 

миграције пустоше ове пределе. Број становника се сваке године смањује, а то 

представља велику препреку развоју у будућности.  

Све у свему, област Власине и Крајишта садржи бројне потенцијале, пре свега 

природне, који могу да их унапреде и да задрже становништво на својим огњиштима. 

Већа улагања и интервенције државе јаче би покренули неке привредне гране, пре свих 

рударство и туризам, тиме би се, последично, смањила незапосленост. То би утицало и 

на смањење негативног природног прираштаја и емиграцију, а самим тим и на 

повећање броја становника. Другим речима, спасило би ове крајеве привредног 

пропадања и демографског изумирања.  
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