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1.  УВОД 

Долина Лазареве реке је у морфолошком смислу врло богата значајним морфолошким 

објектима. Флувијални и крашки облици, окружени су планинама које, у морфолошком 

смислу припадају Источној зони веначних планина. 

Поред крашког и флувијалног рељефа, који су и тема овог рада, заступљени су и 

многобројни тектонски и ерозивни облици. Источна подгорина Кучаја је пребогата 

спелеолошким објектима који су у директној вези са рекама. Најзначајнији подземни 

облици су свакако пећине и  јаме. За разлику од подземних, површинским облицима је 

нешто сиромашнија па се вртаче истичу као најчешћи површински облик у красу 

Кучаја. 

Лазарева и пећина Верњикица, која се налази узводно од Лазареве, представљају два 

најзначајнија спелеолошка објекта и зато им се у овом раду посвећује посебна пажња. 

Поред њих, истичу се још Водена, Мандина и пећина Хајдучица. Све оне уз Лазареву и 

Верњикицу чине систем Злотских пећина. 

Од флувијалних облика у рељефу истичу се извори, врела, кањони и клисуре. Кањони 

Лазареве, Микуљске и Појенске реке створене су усецањем истоимених река у кречњак. 

Поред кањона, истичу се слепе и суве долине, а има и понора.  

Истраживањем рељефа и пећинама бавио се  још Јован Цвијић, Д. Петровић и др., а у 

новије време испитивање пећине и њихових канала врши специјално удружење 

„САИС“ – Спелеолошка Асоцијација Источне Србије као и Спелеолошки клуб 

„Брадан“ из Бора.  
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ОПШТЕ ФИЗИЧКО – 

ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КУЧАЈА И 

МОРФОЛОШКИХ ОБЛИКА 

2.1.    ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ 

Кучај по регионалној подели припада планинско – котлинско – долинској макрорегији. 

Мезорегија у којој се ова планина налази је Источна Србија, док у склопу Источне 

Србије припада субрегији Карпатска Србија (Павловић 2019а). 

Кучајска област јесте индивидуална целина, али по својим карактеристикама 

недовољно да би могла вредети као природна целина. По Цвијићу, Кучај је носио 

назив Голубањска, Подгорачка планина или Хајдучке планине. Ограничен је Злотском 

реком на истоку, Црним Тимоком на југу, моравском долином на западу, а Ресавом на 

северу. Први пут назив Кучај употребљава Стеван Милошевић 1822. године у свом 

преводу дела „Штатистичкое описанје Србје“ које је написао барон Роткирх. Од њега 

Вук Караџић преузима овај појам у свом делу „Географическо-статистичко описаније 

Србије“.  

Петровић је овај појам преузео од Руварчева из саопштења „О Кучајинским 

манастирима“, крајем XIX века. Руварчев помиње део планина Источне Србије као 

„Кучајинске“, „Кучане“, „Кучајна“ и напослетку „Кучај“. По Руварчеву ово је гора под 

којом се налазе чувени српски манастири попут Раванице, Манасије и др. (Цвијић 

1996). 

Кучај је пространа планина са чијих се висоравни дижу планински врхови  од којих је 

највиши Велика Треста са надморском висином од 1.284 m. Ова планина са својим 

огранцима обухвата 650 km2 и 16% укупног краса источне Србије, што га чини 

највећим комплексом краса у читавој нашој земљи. Источном и југоисточном 

погдорином Кучаја доминирају природне реткости које се простиру тзв. Дубашничким 

красом (Лазаревић, 1989/1990). 

2.2.   САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ 

Злотске пећине и други објекти у долини Лазареве реке, смештене су на источној 

подгорини Кучајских планина. Од истоименог села удаљене су 3 km, а од најближег 

града – Бора 21 km.  
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Саобраћајно – географски положај пећина није претерано повољан, али постоји добро 

уређени асфалтирани пут који води од центра села до пећина, а затим преко Злота и 

Бора даље ка другим местима : 

• Од Београда преко Параћина и Злота (235 km) 

• Од Београда преко Жагубице, Борског језера и Злота (215 km) 

• Од Ниша преко Параћина и Злота (186 km) 

• Од Ниша преко Сврљига, Књажевца, Зајечара и Злота (130 km) 

• Од Доњег Милановца преко Бора и Злота (110 km) (http://www.tobor.rs ) 

Једини модеран пут који Дубашницу тј. остале спелеолошке и флувијалне објекте 

Кучаја повезује са околним местима је асфалтни пут преко Борског језера (Лазаревић 

1998). 

 
 

Слика 1 – Положај Кучајских планина у односу на Београд 

Извор : http://www.duskoopacic.blogspot.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tobor.rs/
http://www.duskoopacic.blogspot.com/2017/05/srbija-kucajske-planine-park-prirode.html
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3. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ИСТОЧНЕ 

ПОДГОРИНЕ КУЧАЈА 

3.1.    ГЕОЛОШКА ГРАЂА 

Најстарије стене у овом делу Србије откривене су на потезу Велики Крш и Стол – 

Дели Јован и Мироч – Црни Тимок и Поречка река. Старије прекамбријумске стене 

откривене су ерозивним разарањем млађих стена које су се налазиле изнад њих. 

Називају се „Зелени комплекс“ и сачињене су од кристаластих шкриљаца и 

магматских стена (Група аутора 1975а). 

Прва геолошка истраживања овог терена вршио је А. Боуе, давне 1840. године, затим 

Бреитхаупт који је 1860. године истакнуо тимоците – андезите са крупним кристалима 

хорнбленде специфичне за Источну Србију (Драгишић 1989). 

Почетком палеозоика, у камбријуму долази до стварања првих седимената, 

наталожених у плитком мору које је прекривало простор Кучаја. Средином 

палеозоика, истичу се копнене области са биљкама које се дижу над морем у коме се 

врши снажна седиментација. Крајем палеозоика, влажну климу смењује топао и сув 

климат. Нестаје барска и мочварна вегетација, земљиште постаје подложније спирању 

и денудацији и стварању наноса које реке таложе у језерске басене стварајући црвене 

пешчаре (Група аутора 1975а). 

Мезозоик или средње доба доноси промене када је у питању распоред копна и мора на 

територији Источне Србије. За време мезозоика море је поново надирало и повлачило 

се са овог простора. За време тријаса је море било плитко и копнене масе су вириле 

изнад водене површине, али у наредној периоди – јури, долази до потапања копна. 

Море се крајем креде потпуно повлачи и наступа кредни вулканизам и тектонске 

промене које доводе до стварања финалних маса Карпатско – балканског система и 

почетка алпске орогене фазе (Павловић 2019а). 

Кенозоик је најмлађе геолошко раздобље и у њему се дешава модификација 

претходно створених облика у рељефу. Од палеогених језерских и речних седимената 

потичу кречњачки терени Источне Србије (Павловић 2019a). Терцијарни вулканизам 

за последицу је имао богатство рудом бакра, најчешћег обојеног метала Источне 

Србије и чак 20 рудних зона од који су најзначајније борска, мајданпечка, кривељска и 

црновршка (Група аутора 1975а). 
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У кенозоику су се дешавали најинтензивнији покрети, када је у питању стварање 

рељефа Источне Србије константним преплитањем покрета набирања и раседања. У 

каснијем кенозоику, пре леденог доба, поново је уследила влажна клима и источна 

Србија била је испуњена бројним језерима, међусобно повезаних језероузинама (Група 

аутора 1975а). 

Због интензивних вулканских покрета, Источна Србија је и данас сеизмички активна 

област. Највише земљотреса десило се између 1879. године и данас. Михајловић је 

издвојио 6 главних трусних области на територији Југославије са Бором и околином 

области  у центру. Из свих доступних информација и сеизмичких мерења, закључено 

је да ова област, у просеку, даје један потрес у 290 дана, мањег или већег интензитета. 

Поред оних који се дешавају на тлу наше земље, Источну Србију потресају и 

земљотреси суседне Карпатске Румуније. Црноречки блок је са свих страна окружен 

раседима и једна је од главних трусних области (Група аутора 1975а). 

3.2.   РЕЉЕФ 

Павловић (2019б) сматра да су Кучајске планине најраспространији планински 

комплекс и хидрографски чвор Карпатске Србије, а поред њих истичу се и друге 

планине које представљају део овог венца: Дубашница, Малиник, Погара, Корњет, 

Микуља.  

Николић и Анђелковић издвајају 6 тектонских једница, а Кучајско – сврљишка је једна 

од најмаркантнијих. Простире се преко кристаластих шкриљаца Бељанице и Кучаја и 

мезозојских седимената, док је црноречком дислокацијом подељена на два дела 

(Драгишић 1989). 

Кучај је јединствена морфолошка целина и представља најпространији планински 

комплекс Карпатске Србије, а уједно и њен хидрографски чвор. Са Кучаја воде отичу 

ка Црном Тимоку, Ресави и Злотској реци које га и окружују. Кучајске планине су и 

највећа крашка област у Србији. Пружају се правцем северозапад – југоисток, 

претежно изграђене од шкриљаца и кречњака (Павловић 2019б).  

Са Јавориштем, Дубашницом, Малиником, Брезовичком и Микуљском површи 

представља јединствену кречњачку висораван. Ове планине и површи представљају 

засебне целине комплекса Кучајских планина (Ђошић 2016). 
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Кучај је у основи антиклинала са језгром од палеозојских шкриљаца и управо то је од 

великог значаја за циркулацију вода кроз кречњак Кучаја. Кречњаци који се дижу са 

крашке површи Кота и Стобора1 покривају 75 % или 500 km2 укупне површине Кучаја. 

Према долини Злотске реке ове површи спуштају се стрмим одсецима, са југа 

окружене кањоном Лазареве реке, а са запада шкриљавом масом Микуља. Кота и 

Стобор су нагнуте ка југу, јако су скрашћене и у појединим деловима имају одлике 

холокраса. Са централних делова ка периферији Кучаја ишле су многобројне речне 

долине које су отицале ка Црном Тимоку. Када се завршила флувијална фаза, неогено 

језеро црноречког басена је нестало, а кречњаци су зашли у процес скрашћавања који 

је довео до исушивања речних долина (Петровић Ј. 1976).  

Источна подгорина Кучаја данас је позната као Дубашница (Дубашничка крашка 

површ),  а старији назив висораван Кота и Стобора Цвијића, изгубио се из свакодневне 

употребе, али и литературе. Дубашница се на југу граничи са Лазаревим кањоном и 

кањонима саставница Лазареве реке, на истоку са клисуром Злотске реке, на северу са 

изворишним крацима Злотске реке и њеним развођем са Млавом, а на западу окружују 

је кречњаци. Ова планина простире се на површини од око 82 km2 (Лазаревић 1998). 

Највиши врхови су Мошуљ (1036 m) и Стобори (1045 m). За Дубашницу 

карактеристичан је велики број понорница и вртача (Ђошић 2016).  

Kречњачке масе око Злотске пећине припадају источном крилу кучајске антиклинале.  

Теме ове антиклинале налази се у пределу Малиника, али се врх ове планине не налази 

на слемену антиклинале већ ка северозападу. Источно крило тоне ка истоку јер се тамо 

налази расед којим данас тече Злотска река. Са Малиника пружа се поглед на кањон 

Лазареве реке и кањоне њених саставница. Највиши врхови су Велики и Мали 

Малиник са надморском висином од преко 1000 m (Цвијић 1996). 

                                                           
1 У даљем раду Дубашница  
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Слика 2 – Малиник 

Аутор : Александра Новаковић, 2020. 

У рељефу источне подгорине Кучаја, поред планина, доминирају и палеовулканске 

купе: Тилва Њагра и Тилва Мика, Тилва ку Мостаку2, Тилва алу Предан, Кршје 

Сатулуј, итд. По Д. Петровићу и Манојловићу (2003), ове палеовулканске купе 

припадају псеудоеруптивним вулканским купама врло честим у Тимочком 

андезитском масиву. Оне се од обичних разликују по томе што немају кратер на врху. 

Источном подгорином Кучаја доминирају и крашки и флувијални облици у рељефу, о 

којима ће бити речи у наставку овог рада.  

 

Слика 3 – Палеовулканске купе Тилва Њагра и Тилва Мика  

Аутор : Александра Новаковић, 2020. 

                                                           
2 Ово је влашки израз који се користи у народу, док се у литератури среће назив „Кумастакан“ 

Тилва Мика 
Тилва Њагра 
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3.3.    КЛИМА 

Клима има највише одлика умерено – континенталног климата и најоштрија је на 

планинини Црни врх који је највиша планина овог терена са надморском висином од 

1040 m. На Црном врху је најдебљи снежни покривач са обилним падавинама и честим 

маглама. Због велике надморске висине, овде се излучи скоро дупло већа количина 

падавина него што је случај нпр. са Бором. У Бору су просечне годишње падавине 600-

700 mm, док се на Црном врху излучи преко 1000 mm (Група аутора 1975а).  

 
Табела 1 - Екстремне вредности климатских елемената на метеоролошкој станици Црни врх 

(према Хидрометеоролошком Заводу Србије) 

Извор : http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_moss.php?moss_id=13289 

Због веће количине падавина у планинском делу, већа је и издашност карсних врела и 

извора што, самим тим, утиче и на количину воде у рекама. (Група аутора 1975а) 

На климу овог краја утичу разноврсни климатски чиниоци. Ветар је један од њих и у 

околини Бора заступљени су даник и ноћник који се дневно смењују, затим северац 

који је најизраженији у топлој, а југоисточни ветар кошава у зимској половини године 

(Група аутора 1975а). Све четири врсте ветрова спадају у ред локалних ветрова. Даник 

и ноћник су специфични ветрови који дувају са планине у долину и обрнуто. Услед 

неједнаког загревања у току дана и хлађења ваздуха у долинама и на планинским 

врховима у току ноћи, долази до овог ваздушног струјања. Ноћу се прохлађени ваздух 

спушта са планине у долину, док је у току дана обрнута појава па прегрејани ваздух 

струји уз планинске стране (Дукић 1998). 

Највећа облачност је у новембру, а најмања у августу. Годишња вредност инсолације 

је око 2.000 часова у току године. Околина Бора прожета је изотермом годишње 

температуре око 10°С (Група аутора 1975а). 

Максимална температура 36.50 С 

Датум мерења максималне температуре 24.07.2007. 

Минимална температура -22.20 С 

Датум мерења минималне температуре 13.02.1985. 

Максималне падавине 100.07 mm 

Датум мерења максималних падавина 15.06.1969. 

Максимална висина снега 167 cm 

Датум мерења максималне висине снега 25.01.2000. 

http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_moss.php?moss_id=13289
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Како на Дубашници нема метеоролошких станица, сва мерења и осматрања врше се на 

суседном Црном врху. Једно време је на Дубашници постојала станица коју је 

поставио Институт за шумарство 1974. године, али је само повремено радила и њени 

подаци су практично неупотребљиви. Станица на Црном врху је касније измештена на 

две локације са којих се врше мерења – Злот и Брестовачка бања, међутим оне се 

налазе ван главних праваца струјања ветрова тако да се користе подаци са Црног врха.  

Клима Дубашничке површи је најсличнија планинској са хладном, снежном зимом и 

прохладним, свежим летима. Ветрови са запада и истока су доминантни, а најјачи су 

на развођу сливова Злотске реке, Млаве и Ресаве где се сударају топли и хладни 

ваздушни фронт (Лазаревић 1998). 

3.4.   ХИДРОГРАФИЈА 

Кучајски масив богат је и површинским и подземним водама. На кучајској палеозојској 

подлози настају и многобројни извори дуж пукотина и раседа (Драгишић 1989). На 

западној страни Дубашнице која је изграђена од палеозојских шкриљаца јављају се 

најпре нормални водотоци који касније пониру (Лазаревић 1998). 

Тектонски покрети који су довели до стварања кучајске антиклинале створили су и 

многобојне пукотине у кречњаку што је условило подземну циркулацију атмосферске и 

речне воде (Петровић Д., Петровић Ј. 1997). 

Главни речни ток јесте Злотска река којој притиче Лазарева са својим притокама и 

саставницама – Демизлоком, Војалом, Микуљском реком, Појенском реком и др. о 

којима ће бити више речи у наставку рада. Ове речице представљају и површинске, али 

и подземне токове јер су након процеса скрашћавања делови њихових речних долина 

остали суви на површини док су оне почеле да пониру кроз кречњак.  

Кањони су типови речних долина који настају услед вертикалне ерозије долинских 

страна које постају готово вертикалне и јако стрме. Како је бочна ерозија слабо 

изражена, речна долина се само продубљује, док је ширина углавном сведена на 

ширину речног корита. Клисуре представљају „тип дубоко усечених речних долина, 

стрмих страна, са уским долинским дном или без њега“. Клисуре су, као и кањони 

стварани искључиво вертикалном ерозијом (Дукић, Гавриловић 2006). 
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3.5.    ПЕДОЛОШКИ ПОКРИВАЧ 

Процес стварања земљишта је прилично дуг. Земљиште је површински, растресити 

слој литосфере на коме обитавају представници флоре и фауне. 

Источна подгорина Кучаја највећим делом је прекривена смоницом и припада 

Планинској педолошкој групи. Црна је и лепљива због способности да апсорбује воду, 

због тога се јавља на влажним експозицијама (Павловић 2019а). 

Смоница је тип земљишта које настаје зависно од матичне стене и климе. Спада у ред 

типских, развијених земљишта. Врло често су прекривене и шумом, а специфичне су 

по смењивању сушног и влажног периода. Због присуства глине које у овом земљишту 

има и до 70%, оно за време суше испуца по површини, док је за време влажне фазе 

изразито влажно и лепљиво, попут смоле по чему је и добило име (Миљковић 1996). 

Рендзине су такође карактеристичне за ове терене источне Србије. Јављају се на 

кречњачкој подлози, стрмих и кршних терена. Имају плитки земљишни хоризонт па су 

јако тешке за обраду и обрасле су најчешће зељaстом вегетацијом. Врло специфични 

тип земљишта је и црвеница. Павловић (2019а) сматра да се јављају на сувом, 

пропусном супстрату, претежно окренутом ка југу и углавном су прекривени 

оскудном вегетацијом. Поред ових земљишта, на кречњаку заступљени су и камењари 

чији се површински слој меша са својим супстратом.  

 

Слика 4 – камењар у околини Злота 

Аутор: Александра Новаковић, 2020. 
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Земљиште источне подгорине Кучаја је знатно измењено деловањем рудника. 

Јаловина која се одлаже директно на земљиште трајно је уништила педолошки 

покривач, али и велики број водотока (Паунковић 2017). 

3.6.   БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Источна подгорина Кучаја одликује се великом шумовитошћу. Шумама и заштићеним 

природним добрима управља предузеће „Србијашуме“. На територији Кучаја постоје 

два заштићена природна добра - споменик природе Лазарев кањон који се налази на 

источној подгорини, док општи резерват природе Винатовача – очувана прашума 

букве, припада јужном Кучају (http://www.srbijasume.rs).  

Лазарев кањон простире се на површини од 1.755 ha. Уредбом Владе републике Србије 

о заштити, стављен је у I категорију заштите као споменик природе. Овај природни 

куриозитет садржи поред самог кањона још и друге природне знаменитости – кањон 

Микуљске, Вејске реке, кањон Демизлока и Стару Малиничку шуму. Данас су 

антропогени утицаји све већи унутар самог комплекса споменика природе (Мишић 

2007). 

Податке о флори Лазаревог кањона међу првима је дао Јосиф Панчић, 1874. године. У 

свом делу „О флори Кнежевине Србије“ он истиче многобројне врсте које до тада нико 

не помиње. Лазарев кањон има јако добро очувану аутохтону шумску вегетацију. 

Доминантне врсте су сладун, цер и граб, јоргован, мечја леска. На заклоњеним 

стаништима могу се наћи и реликтне врсте тиса, као и састојине црног бора 

(Богдановић 2017). 

Лазарев кањон са 720 врста биљака садржи 20% флоре Србије и 11% флоре Балкана. 

Највећи део чине зељасте биљке, али за њима не заостају ни шуме ни жбунолике врсте. 

У кањону Лазареве реке налази се четири локалних ендемита Edraianthus serbicus, 

Hieracium marmoreum, Erisymus commatum, Dianthus petreus; и још >50 балканских и 

карпатских ендемичних врста. Бројни су и реликти којих укупно има 52, а дефинитивно 

су најзанимљивији глацијални реликти Pulsatila vulgaris subspecies grandis, Arabis 

alpina subspecies caucasica, Saxifraga paniculata (Богдановић 2017). 

Поред богатог флористичког састава, Лазарев кањон има и велики број представника 

фауне. На првом месту се свакако налазе слепи мишеви који представљају заштићену 

http://www.srbijasume.rs/
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врсту. Највећа колонија од 30.000 јединки живи у пећини Верњикица. Слепи мишеви су 

најбројнија скупина сисара у нашој земљи са откривених 29 врста до сада. Једна врста 

борави константно у пећини, док друга врста у току летњих месеци тражи друго 

скровиште попут тавана, поткровља и слично. Велики топир (Rhinolophus 

ferrumequinum) је најчешћа врста слепих мишева која презимљује у нашим пећинама на 

температури 4 – 9°С. Слепи мишеви су друштвена врста па се јављају у колонијама 

испод којих се налази наталожен измет ових сисара који се назива гуано по птичјем 

измету врло сличним карактеристикама који се јавља у Јужној Америци. Прстеновањем 

слепих мишева утврђено је да ове животиње могу да превале и више од 1.000 km 

раздаљине. Крећу се јако брзо и вешто, избегавајући зидове и пећинске таванице. 

Угрожена су животињска врста и њихов број се стално смањује (Крешић 1988). 

 

Слика 5 – Слепи миш у Лазаревој пећини  

Извор : https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/455115/od-glave-bizona-do-devojacke-sobe-lazareva-

pecina-krije-velike-tajne-njena-prica-nikog-ne-ostavlja-ravnodusnim 

Истиче се и ендемит осолика мува Meridon albonigrum, затим бакарна змија, поскок, 

разне врсте водоземаца и пећинских бескичмењака чије су једино станиште управо 

Злотске пећине. Кањон и стрме литице представљају станишта и многобројних птица 

попут орлова и сивих соколова (Богдановић 2017). 

Кучај је планина богата и средњеевропском дивљачи. Она је настањена по специјално 

уређеним ловиштима широм Кучајских планина. „Право на лов дивљачи имају лица са 

лиценцом и лица са ловном картом за текућу ловну годину која испуњавају услове из 

прописа којима се регулише оружје и муниција и којима је корисник ловишта издао 

https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/455115/od-glave-bizona-do-devojacke-sobe-lazareva-pecina-krije-velike-tajne-njena-prica-nikog-ne-ostavlja-ravnodusnim
https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/455115/od-glave-bizona-do-devojacke-sobe-lazareva-pecina-krije-velike-tajne-njena-prica-nikog-ne-ostavlja-ravnodusnim
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дозволу за лов.“ На источном делу Кучаја заступљено је ловиште „Јужни Кучај – 

Брезовица“ где су заступљене ловне врсте срна, вук, јелен и дивља свиња. У клисури 

Злотске реке налази се ловиште „Злотске шуме – Црни врх“ на површини од преко 

15.000 ha. И овде се одстрељује дивљач попут дивокозе, дивље свиње, јелена, муфлона 

(http://www.srbijasume.rs). 

 

Слика 6 – Дивљи прасићи на Кучају 

Извор : http://www.srbijasume.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srbijasume.rs/
http://www.srbijasume.rs/
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4. КРАШКА ЕРОЗИЈА - ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

КРАШКОГ РЕЉЕФА И ПРОЦЕС СКРАШЋАВАЊА  

4.1.    ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КРАСА 

Крашка ерозија или корозија представља геоморфолошки процес изграђивања облика 

рељефа хемијским деловањем воде у карбонантним стенама (Петровић Д., Манојловић, 

2003). Крашки подземни и површински облици рељефа се једним именом називају 

крас, крш или карст. Прва два назива су словенског порекла и имају велику употребу у 

нашој домаћој литератури док је трећи назив прихваћен широм света. Јован Цвијић 

први уводи овај појам у нашу стручну литературу као термин карст и односи се на 

источне крајеве наше земље (Крешић 1988). Како су најстарија изучавања краса вршена 

у Словенији – на територији Тршћанског залива и долине Випаве, Бркина и Пивке по 

овом терену који се назива Крас управо су названи и крашки терени (Павловић 2019а).   

 

Слика 7 – Калцит на Дубашници 

Аутор: Александра Новаковић, 2020. 

За крашки процес најбитнија особина кречњака је његова растворљивост у води. Литар 

чисте воде може да раствори у просеку 11-16 mg кречњака, док кишница која је богата 

угљеном киселином може да једним литром раствори 1 g кречњачке масе. Поред 

угљене киселине, битан чинилац растварања кречњака је и угљен-диоксид (CO2). Што 
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је атмосферска вода богатија угљен-диоксидом, веће је и растварање кречњака 

(Петровић Д., Манојловић 2003). 

Карбонантне стене су у Србији везане за млађе веначне планине источне и западне 

зоне. Оне се у Источној Србији јављају у оквиру кречњачких оаза и знатно су више 

огољене него у западним деловима. Разлог за то је што ови кречњаци садрже више 

материје која се не раствара већ таложи, примају мању количину падавина, речне 

долине и стрме планинске стране доприносе ерозивном процесу и денудацији, а јако су 

чести и сипари. Велики утицај на огољеност краса има и човек (Петровић Ј. 1976). 

4.2.   ТИПОВИ КРАШКОГ ОБЛИКА РЕЉЕФА 

У крашком рељефу јављају се површински и подземни крашки облици. Површински 

настају растварањем кречњака на површини, док подземни настају у унутрашњости 

кречњачке масе. Подземни и површински облици спадају у ред ерозивних облика 

крашког рељефа јер настају под утицајем хемијске и механичке ерозије, док постоје и 

акумулативни облици представљени пећинским накитом који настају акумулацијом 

калцијум бикарбоната Са(HCO3)2 (Петровић Д., Манојловић 2003). 

4.2.1. Површински крашки облици 

У ову групу крашких облика рељефа убрајамо шкрапе, вртаче, увале и крашка поља.  

Шкрапе – најмањи површински облик крашког рељефа који се врло често назива и 

микро-обликом. Настају као жљебаста удубљења у кречњаку на нагнутим теренима 

који се називају бридине. Када се јављају у већем броју и прекривају веће 

пространство, тада се та површина назива шкрапар или љут.   

По Цвијићу, шкрапа настаје од врло мале, плитке пукотине. Касније се проширује и  на 

крају се ломи и прекрива дробином (Петровић Д., Манојловић 2003). На Кучају шкрапе 

нису толико честа појава, осим у кањону Лазареве реке и њених притока (Лазаревић 

1998). 

Вртаче су „затворена, левкаста удубљења у кречњачким теренима“. По Цвијићу, без 

вртача нема краса јер су оне најчешћи облик крашког рељефа (Петровић Д., 

Манојловић 2003). За разлику од  шкрапа које могу бити широке неких 70 cm, вртаче 
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могу да „нарасту“ и до 300 m у пречнику. На Кучају Цвијић је пронашао већи број 

вртача (Павловић 2019а). 

Крашке увале – типичне за Кучајске планине јер су овде први пут и утврђене. Увале 

представљају депресије у кречњаку настале карстификацијом дном речних долина. 

Врло често су прекривене мањим вртачама. Спадају у макро-облике крашког рељефа са 

дужином и до 3 km (Павловић 2019а). 

Крашка поља су највећи морфолошки облик крашког рељефа. Представљају удубљења 

настала радом више агенаса, па су по настанку ово полигенетске творевине. Најчешће 

су тектонски предиспонирана и врло често по дну крашког поља тече или понире река. 

На Кучају нема ниједног крашког поља (Павловић 2019а). 

4.2.2. Подземни крашки облици 

У подземне крашке облике убрајамо пећине и јаме који се једним именом називају 

спелеолошким објектима.  

Пећине представљају хоризонталне подземне облике сачињене од више или мање 

канала или ходника. Могу бити дуже или краће.. Пећине су створене крашком ерозијом 

и у зависности од тога да ли данас њима протиче водоток деле се на речне или суве (ако 

су изгубиле хидролошку функцију). Улаз у пећину најчешће се налази на стеновитом 

одсеку или литици. 

Пећине су у долини Лазареве реке најчешћи спелеолошки објекат. Међу њима 

сусрећемо се са кратким пећинама дужине до 50 m чији су излази или крајеви видљиви 

са улаза и другачије се називају још и окапинама, поткапинама или дупкама. Праве 

пећине су оне дугачких, разгранатих канала који се пружају у више хоризоната и нивоа, 

а које носе такође више назива: пећ, пећура, окапина, гаура3 или тамница (Цвијић 2000). 

Речне пећине морају да садрже јаке водотоке јер само река богата водом може да 

протиче кроз пећину непрекидно. Пећинама Источне Србије теку понорнице које се 

изнад пећине губе у кречњаку, а потом притичу пећини уз помоћ канала и пукотина. 

Након понорница, најчешћа је атмосферска вода која се такође пукотинама процеђује 

до унутрашњости пећине. Обе врсте најјаче су када се отапа снег или падају обилне 

                                                           
3 Влашки назив 
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кише. Извори су трећа врста притока пећина који избијају у кључевима или дуж 

пукотина (Цвијић 2000). 

Суве пећине – ова врста пећина је бројнија у односу на речне и углавном имају 

разгранате канале који се поклапају са правцем пружања раседа. За постанак ових 

пећина била је заслужна површинска вода која се сливала у унутрашњост кречњака 

кроз пукотине и раседе. Ове пећине не морају нужно бити потпуно суве, или су биле 

речног типа, али су еволуцијом остале без речног тока (Цвијић 2000). 

Неодређени тип пећина Цвијић истиче као врло интересантан облик и овакве врсте 

пећина представљају стална врела река из којих истичу реке, конкретно, Источне 

Србије. Њихови отвори најчешће су у планинској суподини или на долинским 

странама. У сливу Црног Тимока се јављају овакве пећине – краци Злотске реке и 

Врелце Радованске реке (Цвијић 2000). 

Јаме представљају вертикалне облике подземног крашког рељефа. Њихов улаз почиње 

на површини кречњака мањим или већим отвором, спушта се вертикалним каналом у 

унутрашњост и завршава се двораном или пећинском одајом. Уколико се снег или лед 

задржава у јами, онда се таква јама назива леденицом. На Кучајским планинама готово 

све јаме припадају групи јама леденица (Петровић Д., Манојловић 2003). 

Јаме и пећине садрже пећински накит који спада у акумулативне облике крашког 

рељефа. Настаје излучивањем кречњака из воденог раствора. Најчешћи облици 

пећинског накита су сталактити и сталагмити. Сталактити су кристални стубови који 

висе са пећинских таваница, док се сталагмити дижу са пода (Петровић Д., Манојловић 

2003). 
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Слика 8 – Накит Лазареве пећине 

Аутор: Роберт Мишић 

Врло је честа појава да ове две врсте накита срасту и тада настаје пећински стуб. Они 

настају деловањем прокапних вода које разним пукотинама траже свој пут до пећине.  

Драперије или пећинске завесе настају по зидовима пећине који су нагнути. Капљице 

воде се сливају и вијугају таложећи калцијум – карбонат који прави различите облике 

овог пећинског накита. Када се два блиска сталактита споје настају сталактитске 

драперије које на ударац испуштају одређене звукове и тонове па се називају оргуље. 

Сливањем воде у виду танког филма преко пећинске подлоге настају саливи. Они могу 

настати на зидовима пећине, али и преко обрушених стена. 

Пећински бисери представљају још један вид пећинског накита који се јавља и у 

Лазаревој пећини. Ови бисери су ништа друго до округлих форми исталоженог 

калцијум – карбоната глатких површина и најчешће пречника од 1 cm. Када се бисер 

пресече, може се уочити језгро које је изграђено од другачијег материјала попут зрна 

песка или врло ситног одломка стена. Ово језгро окружено је са свих страна калцијум – 

карбонатом и крећући се по води, ова зрнца ударају једна о друга што их обликује тако 

да добијају потпуно правилну округлу форму (Крешић 1988). 
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4.3.   ПРЕКРАШКИ РЕЉЕФ И ПРОЦЕС СКРАШЋАВАЊА 

Прекрашки рељеф имао је одлике нормалног рељефа са површинском хидрографијом. 

У првој фази стварања крашког рељефа, кречњачке масе биле су компактне, без 

икаквих пукотина и проширења. Речни токови су отицали нормално, површински, без 

понирања у дубину кречњачке масе. Ова фаза се, управо због тога и назива прекрашком 

флувијалном ерозијом (Петровић Д., Манојловић 2003). 

Крајем плиоцена и почетком плеистоцена долази до интензивних тектонских покрета 

на територији између Јадранског и Панонског басена. Тектонски покрети су довели до 

разламања Земљине коре стварајући пукотине по кречњачкој маси. Упоредо са тим, 

флувијална фаза условила је бујне речне токове који су доприносили ширењу ових 

пукотина (Павловић 2019а).  Пукотине се у даљој еволуцији проширују и повезују у 

унутрашњости кречњачке масе. Кроз већ поприлично проширене пукотине пролази све 

већа количина површинских вода. Речне долине почињу да се усецају у дубину и да 

пониру. Реке више не могу да одрже нормалан површински ток и губе се у издухама4. 

Ове пукотине се трансформишу у поноре и површински ток званично прелази у 

подземни. Речни ток не може да стигне до ушћа већ нестаје у најнизводнијем понору, а 

део реке низводно од понора постаје фосилна крашка долина. Ове долине губе своју 

хидролошку функцију и постају суве, а по њиховом дну јавља се велики број вртача.  

Павловић (2019а) потврђује Гавриловићеву теорију да је савремени крас створен 

између горњег миоцена и плиоцена. Ниво мора се у то време снижавао и усецале су се 

флувиоденудационе површи. Он је у Источној Србији утврдио две површи на 830 и 690 

m где су пронађени примери купастог краса. Купасти крас је посебан климатски 

варијетет краса који настаје у условима топле и влажне климе, баш каква је у то време 

владала на територији Источне Србије. Купасти крас се одликује високим и стрмим 

хумовима у облику купа, кегли  или торњева (Петровић Д., Манојловић 2003).  

Хемијским деловањем атмосферска вода продубљује пукотине и крашки процес се 

преноси у дубину. Уз хемијску ерозију, велику улогу има и механичка ерозија водотока 

који сада теку по унутрашњем делу кречњака (Павловић 2019а). 

У унутрашњости кречњака реке настављају спуштање свог тока и тада крашка ерозија 

постаје доминантан агенс у изградњи рељефа. Даљом еволуцијом кречњачке масе се 

                                                           
4 Пукотине на дну речног корита. 
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смањују тако да остају само на појединим местима у виду кречњачких оаза. У 

последњој фази, крашку ерозију смењује флувијална и тада долази до стварања 

флувијалних облика на вододрживој основи (у случају Кучајских планина – на 

андезиту) са које је еродиран кречњак (Петровић Д., Манојловић 2003). 

4.4.   ТИПОВИ КРАСА 

На територији Србије издваја се један основни и два прелазна типа краса. 

Београдски мерокрас је основни тип краса створен у кречњаку миоценске старости. У 

овом типу нема развијених свих крашких облика. Нема увала ни шкрапа, а ни пећина 

већ преовладавају вртаче (Павловић 2019а). 

Прелазни тип Косова је подтип Динарског холокраса (основног типа) од кога се 

разликује само у одсуству крашких поља. Крашки терени су мање моћности, мањег 

пространства и нису огољени као холокрас. На површини кречњака ствара се плитки 

слој земљишта па на њему расте зељаста вегетација због чега се овај крас назива и 

зеленим красом. Прелазни тип Косова јавља се по ободу Косовске и Метохијске 

котлине, Старог Влаха и Рашке. Нема типичних крашких поља већ крашких депресија – 

Коштам поље код Новог Пазара, Пештер поље код Сјенице и др. (Павловић 2019а). 

Прелазни тип Јуре је карактеристичан за простор Западне и Источне Србије. Настаје на 

терену где се смењују кречњачке и лапоровите или вододрживе стене. Овом типу 

припадају Лелићки и Баћевачки крас у околини Ваљева, али и крас Источне Србије на 

Великом Гребену, Великом Кршу, Бељаници, Кучају, Ртњу, Озрену, Девици, 

Сврљишким планинама и Сувој планини. Нема крашких поља ни шкрапа, али има 

пећина. Најпознатије су Петничка, Ковачевића пећина, Драгов понор, итд. (Павловић 

2019а). 

Крас Источне Србије створен је у у кречњацима који леже на вододрживој основи. У 

њему такође нема крашког поља изузев Одоровског и Беровачког у околини Пирота. 

Најбројније су пећине које су усечене у подгоринама Кучаја, Бељанице и Хомољских 

планина, јаме леденице на Кучају, затим површи – Брезовичка на Кучају; увале – 

Велико Игриште, Бигар и Пештерац, али и вртаче и шкрапе (Павловић 2019б). 
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4.5. ЗАГАЋЕНИ КРАС – РЕЛАТИВНИ И ПОСРЕДНИ ЗАГАТ 

Загаћени крас је врло специфична појава у прелазном типу Јуре Источне Србије. 

Основа планина изграђена је од вододрживих палеозојских шкриљаца, јурских 

кречњака или лапораца. Тектонска активност условила је поремећеност структуре 

кречњака па се на појединим планинама кречњаци налазе у подинском слоју млађих 

седимента, наталожених у неогену. Типични загаћени крас има Сокобањска котлина. 

Планине које окружују ову котлину изграђене су од вододрживих седимената преко 

којих су наталожени неодени седименти јер је котлина у неогену представљала језеро. 

Стална хидрографска зона се овде налази на нивоу испод која вода више не може да 

отиче. Та вода може само да истиче на површину или да се задржава у виду загата тј. 

стајаће воде. Водорживи седименти у подини онемогућавају даље понирање воде па је 

њено кретање сведено само на узлазну циркулацију – кроз млађе седименте који 

пропуштају воду. „Крашке воде у пукотинама испод нивоа загата стварају пукотинску 

издан“, а извори се јављају на контакту кречњака и вододрживих седимената (Павловић 

2019а). 

Висина загата се мења у зависности од процеса трансгресије, седиментације, ерозивних 

процеса, денудације и др. Значај загата је велики на читав крашки процес јер се сама 

крашка ерозија врши по својој доњој ерозивној бази коју одређује слој вододрживих 

кречњака, дно речне долине, ниво загата или систем пукотина који се налази 

исподречне долине или загата (Петровић Д., Манојловић 2003). 

4.5.1. Релативни загат 

„Полазећи од претпоставке да је за нормалну еволуцију крашког процеса потребно да 

понирућа вода стално циркулише кроз кречњачку масу, Јовановић сматра да је то 

могуће само изнад нивоа бране од поменутих вододрживих седимената који заграђују 

кречњаке“. Међутим, у Читлучкој пећини код Сокобање утврђено је кретање воде 

испод нивоа загати јер постоји читав сплет пукотина који то омогућује (Петровић Д., 

Манојловић 2003). 

Истраживањем циркулације воде на Кучају бавио се Драгутин Петровић који допуњује 

Цвијићеву и Јовановићеву теорију о загаћеном красу. Он истиче да је јужни део 

источног обода Кучаја прекривен узаним појасем сивих олигоценских и сенонских 
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пешчара и лапораца. Подземни токови у овом делу не избијају у загатском нивоу већ 

испод њега у самим пешчарима. Главно питање је како долази до ове појаве? Сматра се 

да ови пешчари ипак нису толико вододрживи и да због тога вода може да циркулише и 

испод њих. Они овде нису имали улогу загата и вода није избијала у виду врела, изнад 

њих, већ се издан хранила подземним водама у сенонским пешчарима (Петровић Д., 

Петровић Ј. 1997). 

Већина подземних извора јужног Кучаја не истиче у нивоу загата осим Пешћере 

Фундоњ и периодичног тока Боговинске пећине. Петровић је указао на то да неки 

слојеви попут сенонских пешчара могу да само делимично пропуштају воду, тако да 

филтрирају само део подземних вода. Овакву појаву Петровић назива релативним 

загатом јер слојеви само релативно загаћују крас (Петровић Д., Манојловић 2003). 

 
 

Слика 9 – Релативни загат (легенда иписана на слици) 

Извор : Петровић Д., Манојловић 2003, Геоморфологија 

4.5.2. Посредни загат 

Овај тип загата јавља се у подножју Дубашнице, у горњем сливу Злотске реке. 

Посредни загат је специфичан тип загата који настаје када река залази испод 

вододрживих стена и тамо усеца епигенију. У условима загаћеног краса река тежи да 

истекне на што мањој висини, али у условима посредног загата то није случај. Речни 

ток бочно засеца кречњачку масу у виду ивичне епигеније док је његово корито 

најнижа тачка за истицање воде. У оваквим условима река не понире у клисури већ се, 

напротив, у клисури јавља избијање воде на површину у виду врела и извора (Петровић 

Д., Петровић Ј. 1997). 
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Извори и врела се не јављају у нивоу загата што опет представља одступање од 

Цвијићеве и Јовановићеве теорије. У овом случају, загат се налази на контакту 

кречњака и андезита Великог Тимочког андезитског масива. Дно речне долине Злотске 

реке усечено је испод нивоа загата па се и извори јављају на дну речне долине. Река 

засеца кречњаке бочно и огољава кречњачке терене, отварају се подземне пукотине 

испод висине загата. „Вододрживи слојеви се, због тога, налазе на већој висини од дна 

речне долине која у овом случају представља најнижи могући ниво истицања 

подземних вода“. Количина воде низводно се у речном току повећава јер се храни 

подземном водом која избија на дну њеног речног корита (Петровић Д., Манојловић 

2003). 

 

Слика 10 - Посредни загат, легенда5 

извор : Петровић Д., Манојловић 2003, Геоморфологија 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Погледати слику бр.8 - релативни загат 
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5. ЛАЗАРЕВА РЕКА – ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Лазарева река настаје спајањем водотока са Дубашнице – Демизлока, Микуљске реке и 

Војале. Притом, Демизлок је изворишни крак Лазареве реке, Микуљска река је друга 

саставница, а Војала главна притока Микуљске реке. Силазећи са Дубашнице спајају се 

и из Злотских врела настаје Лазарева река која се потом улива у Злотску реку 

(Павловић 2019а). Долина Лазареве реке је у морфолошком смислу врло слична долини 

Злотске реке и сама еволуција Лазаревог водотока је условљена еволуцијом Злотске 

реке.  

Рељеф источне подгорине Кучаја, па и саме Дубашнице, прошао је кроз неколико фаза. 

Дубашничка површ је флувијални облик јер је за њено стварање заслужан рад текућих 

вода, односно Злотске реке која је имала прилично висок водостај. У другој фази, након 

флувијалне, Злотској реци опада водостај и она усеца своју речну мрежу у Дубашничке 

кречњаке. Трећа фаза отпочела је интензивнијим усецањем река и одвајањем загати од 

андезита, што доводи и до процеса скрашћавања. Реке почињу да пониру у кречњак и 

подземна циркулација постаје доминантнија у односу на површинску. Тако су и настале 

суве, висеће долине притока Злотских река (Лазаревић 1989/1990). 

Долина Лазареве реке је усечена најпре клисурасто, у стенама на висини од 50 m. 

По странама речног корита се налазе вртаче, а највећа вртача налази се на 1 km 

удаљености од Лазареве долине и назива се Зелени вир (Балта Верђе). Недалеко од 

Зеленог вира простире се најлепши део клисурасте долине Лазареве реке уског корита 

вертикалних страна, са око 100 m висине. По кречњачким странама налазе се 

четинарске шуме и гнезда орлова. Ова долина се рачва и под правим углом прелази у 

долину Микуљске реке, а продужетак Лазареве је долина Демизлока (Цвијић 1996). 

Злотска река настаје на источним падинама Кучајских планина, спајањем реке 

Бељевине и Лазареве реке (Васић 2017). Упоредо са тектонским покретима, дешавала 

се и интензивна вулканска активност која је створила андезитски масив на чијем је 

контакту са кречњаком Дубашнице настао Злотски расед којим данас отиче Злотска 

река (Лазаревић 1998). Од свог изворишта тече као Рогожин поток, затим гради 

клисуру у кречњацима Кучаја и тамо тече под називом Бељевина. У клисурастом делу 

хране је многобројна крашка врела и по излазу из клисуре постаје Злотска река. У 

сумраковачко – шарбановачком проширењу улива се у Црни Тимок као његова највећа 
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притока. Сливу Злотске реке припадају и повремени токови – Дубашница, Војала, 

Микуљска река, Демизлок.  

Када је Злотска река почела да спушта доњу ерозивну базу, усецала се у Дубашничку 

флувијалну површ и разарала андезит који је држао воду, што је омогућило процес 

скрашћавања. Јачи токови су могли да изграде плитке кањоне, али нису успели да 

усагласе своје речне профиле и њихове долине су остале висеће. Најдуже се одржавала 

Лазарева река јер је располагала великом количином воде и сливом на непропусним 

стенама, ипак њене притоке почињу да пониру и она се такође трансформише у 

подземни ток. Тада у долини Лазареве реке уместо флувијалне доминантна постаје 

крашка ерозија (Лазаревић 1998). 

Лазарева река је најдуже текла површински од свих осталих водотока који су се 

кретали ка долини Злотске реке. Имала је врло разгранат слив, велику количину воде, 

текла је по водонепропусним стенама, али услед понирања њених саставница и она је 

трансформисала свој ток. На Дубашници су сточари, који су преко лета боравили у 

својим појатама и бачијама, запушавали поноре како би вода текла нормално, речном 

долином, али то није имало ефекта. Река је и даље настављала да понире онемогућена 

да одолева крашком процесу. Упоредо са процесом карстификације, река је текући кроз 

кречњак почела да гради и извесне крашке облике рељефа, пре свега пећине. У 

еволуцији Лазареве реке смењивале су се активне фазе понирања са фазама стагнације 

када је река усецала речне терасе које су и данас видљиве у Лазаревом кањону 

(Лазаревић 1989/1990). 

Данас Лазарева река је периодични ток јер површински тече само у влажном делу 

године, када се понори испуне водом и она истекне на површину. Бељевинска врела 

воду примају из Дубашнице, а Злотска врела од саставница Лазареве реке (Лазаревић 

1989/1990). 

5.1.   МОРФОЛОШКИ ОБЛИЦИ У СЛИВУ ЛАЗАРЕВЕ РЕКЕ 

Овај водоток прошао је кроз врло бурну геолошку еволуцију градећи притом различите 

крашке и флувијалне облике у рељефу источног Кучаја. Долином Лазареве реке срећу 

се и површински и подземни облици крашког рељефа, али и разноврсне флувијалне 

творевине.  



26 

 

Спелеолошка истраживања источне подгорине Кучаја седамдесетих година прошлог 

века обуватала су 130 спелеолошких објеката (Лазаревић 1998). Како су спелеолошки 

објекти створени упоредо са еволуцијом Лазареве реке, не могу се посматрати 

изоловано од овог водотока. Готово свуда крас је пробијен неким флувијалним обликом 

или водотоком и због тога су ове две ерозије биле пресудне у стварању и 

модификовању рељефа источне подгорине Кучаја. 

Лазарева река данас тече источним ободом Кучаја који се назива Дубашница. У основи 

она је крашка плоча изграђена од јурско – кредних кречњака и доломита. На овој 

површи створен је велики број спелеолошких и хидролошких реткости који 

представљају главне компоненте рељефа источног Кучаја али и околине Лазареве реке. 

Подземне воде овде су изградиле највећи спелеосистем у Србији који још увек није у 

потпуности истражен (Лазаревић 2008). 

5.2.    ПОВРШИНСКИ КРАШКИ ОБЛИЦИ У СЛИВУ ЛАЗАРЕВЕ РЕКЕ – 

ВРТАЧЕ, ШКРАПЕ, СУВЕ ДОЛИНЕ, СЛЕПЕ ДОЛИНЕ 

Вртаче су, по Цвијићу на Кучајском кршу развијеније него на било којој другој 

кречњачкој маси Србије. Најбројније су у раваничком кречњаку, док се највеће 

формације кречњака, такође са вртачама, пружају ка Злотској реци и Црном Тимоку. 

Вртаче највећих димензија заступљене су на кречњачкој висоравни Брезовици, али и на 

маљеничком кршу (Цвијић 1996). 

Цвијић је тврдио да је Кучајски крас пространа висораван прекривена вртачама, јамама 

и пољима. Цвијићева претпоставка да вода Бељанице извире у врелима Млаве 

Стрмостена доказана је бојењем понора након Цвијићеве смрти.  

Цвијић се посебно бавио вртачама на Кучају за које се до тада сматрало да су настале 

стропоштавањем таваница подземних шупљина у унутрашњости кречњака. Цвијић се 

није слагао са овом теоријом и дао је своје мишљење о настанку вртача. Сматрао је да 

кречњак садржи шупљине и да је постојање салома неизбежно. По Цвијићу, вода може 

да прави канале и жљебове, али не и левкаста удубљења попут вртача. Како вода 

прокапа свуда, њен утицај је свуда исти „и онда она не може стварати онако (многе и 

левкастог облика утолеглице, ако не би било дољача од салома, које би тиме давале и 

извесне нападне тачке за механички рад воде и прописале води правац кретања и јачег 

рада њене ерозије.“ Касније је накнадним истраживањима Цвијић исправио ову теорију 

која је, како се испоставило, била погрешна (Петровић Д. 1982). 
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Шкрапе су честе на кањонским странама, али не и на самој Дубашничкој површи. За 

разлику од њих, вртаче  захватају читаву површ и јављају се у разним димензијама и 

обрасле су травом и шумом. Најзаступљеније су нормалне („настале хемијским и 

механичким радом воде“) и саломне („настале рушењем истањеног кречњачког 

надслоја“). Саломним вртачама припадају многе јаме на Дубашници попут Стојкове 

леденице, Водене пећине, Перине јаме итд. (Лазаревић 1998). 

Суве долине - са централних делова ка периферији Кучаја ишле су многобројне речне 

долине које су отицале ка Црном Тимоку. Када се завршила флувијална фаза, неогено 

језеро црноречког басена је нестало, а кречњаци су зашли у процес скрашћавања који је 

довео до исушивања речних долина (Петровић Ј. 1976). 

Овај тип долина представља остатак некадашње површинске речне мреже која је 

нормално отицала до процеса скрашћавања и могу бити фосилне или периодски 

активне. Све суве долине су кањонског типа. Токови Војале, Демизлока и Микуљске 

реке су у својим доњим деловима фосилне суве, што значи да су потпуно неактивне. 

Периодски активне ове реке су на следећим потезима – „Кањон  Војале је сув од 

садашњег понора, чија је висина 840 m, до ерозивног проширења Фонтана шојна, у 

дужини од 2.000 m; кањон Демизлока од садашњег понора, на висини од 637 m, до 

саставака са Појенском реком, у дужини од 1.300 m; кањон Микуљске реке од првог 

понора , на висини од 677 m, до саставака са Појенском реком, у дужини од 550 m; 

кањон Дубашнице, од последњег понора до долине Злотске реке, у дужини од 3.700 m“. 

На сваком наведеном потезу, речни токови су периодски активни иако мештани нису 

приметили речни ток овим долинама у последњих 100 година и више (Лазаревић 1998). 

По мишљењу Цвијића, овакав тип долине настаје као последица скрашћавања и односа 

у кречњаку који је у узајамној вези са количином воде која протиче коритом реке. Вода 

је некада текла овим долинама, али су се истовремено стварали и понори као последица 

осноса у кречњаку. Када се понори испуне водом за време максималних водостаја, вода 

отиче и површински и тада суве долине постају нормалне. Своје доње токове реке 

почињу да усецају у кречњак и како протичу кроз кречњачку масу, полако губе воду и 

напослетку пониру. 

Војала представља понорницу Дубашничке површи која својим доњим током тече кроз 

суву долину Дубачине. Поред Дубачине, јавља се још неколико жљебура или сувих 

долина и то: Лазарева (Ваља Лазари) и Жљебура Радованске реке, које Петровић назива 

„чудноватим ерозивним облицима“. Сувим долинама вода тече само када реке обилују 
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водом од растопљеног снега и због те периодичности носе назив „рудиментне“. „Оне се 

разликују од обичних долина без излаза – слепих долина које протичући кроз 

непропустљиво земљиште, долазе у кречњак и пониру, али им се долина, као мртва или 

рудиментна не продужава даље“ (Цвијић 1996). 

Дубачина је још једна сува долина која представља продужетак Војале, идентичних 

карактеристика као и остале рудиментне долине. Река Брезовица тече по истоименој 

висоравни и понире на 3 места. Из трећег понора почиње њена сува долина којом 

Брезовица више не тече. Радованска река изнад Злота, својим горњим делом отиче као 

слепа долина, док у средњем и доњем току ова река има карактер нормалног, 

површинског водотока. Заједничка долина свих ових река је продужетак реке Демизлок 

која стиже све до Злотске пећине као сува долина којом тече снежница за време 

пролећних месеци, док сва вода која понире у кречњаку избија у виду јаког Злотског 

врела испред саме пећине (Цвијић 1996). 

Слепе долине су заправо долине понорница које се не спајају са другим долинама, већ 

су изоловане и затворене (Дукић, Гавриловић 2006). Усечене су у контактној зони 

шкриљаве и кречњачке структуре, на чеоној страни кањона. Оно што је 

карактеристично за читаву Дубашницу, то је да сви токови настају на некарбонантној 

подлози, теку ка Дубашници где наилазе на кречњак и у њему пониру. Одсеком изнад 

понора су долине затворене, а у продужетку стара долина којом би река могла да тече у 

време влажних фаза. Реке Војала и Демизлок у једном делу свог тока поседују овакав 

тип долина. Када наиђе велика количина воде, та висока вода може да прелије ниску 

пречагу и да истече старим коритом (Лазаревић 1998). 

5.3. ПОДЗЕМНИ КРАШКИ ОБЛИЦИ РЕЉЕФА У СЛИВУ ЛАЗАРЕВЕ РЕКЕ – 

ПЕЋИНЕ, ЈАМЕ И ПОНОРИ 

Имајући у виду да источна подгорина Кучаја припада типу краса Јуре, јасно је зашто су 

спелеолошки објекти најзначајнији и најбројнији крашки облици рељефа (Павловић 

2019а) . 
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5.3.1. Пећине 

Пећине се јављају изнад речних корита, најчешће у самим кањонима. У фосилном 

кањону Демизлока утврђено је чак 28, Појенске реке 25, Лазареве реке 19, а у клисури 

Злотске реке 24 пећина, док је на Дубашничкој површи утврђено 14 јама.  

Спелеолошки објекти у долини и сливу Лазареве реке распоређени су у два нивоа – 

Верњикица је на првом нивоу, као и Пећина код лепе Влајне. Њима је протицала 

Лазарева река и њене некадашње притоке, а данас су углавном суве (Лазаревић 1998). 

Највише пећина уређених за туристичке посете налази се у Источној Србији због чега 

се ови крашки терени називају Нотрањским или Класичним карстом у Словенији. Ипак, 

лепота ових пећина и природно богатство су обрнуто пропорционални њиховој посети 

(Крешић 1988). 

5.3.2. Лазарева пећина – настанак и еволуција 

Најзначајнији спелеолошки објекат у долини Лазареве реке је свакако Лазарева пећина. 

Еволуција и настанак Лазареве пећине у директној је вези са еволуцијом Лазареве реке 

па и читавог крашког система Кучаја. Ипак, ова целина је довољно самостална да се 

може посматрати и изучавати као индивидуална целина.  

Лазарева пећина се налази на другом нивоу и углавном су реке понирале, а из Лазареве 

пећине избијале као извори. Лазарева пећина као и Верњикица, изграђена је као 

подземни меандар. Подземним меандром текле су само мале воде, док су високе воде 

текле површински и тако одржавале нормалним уздужни речни профил. Лазарева 

пећина изграђена је у новијој фази која још није завршена јер река и даље тече кроз 

хоризонте пећине (Лазаревић 1998). 

Пећина је створена у отривским и баремским кречњацима доњекредне старости. 

Слојевити су и нагнути ка истоку под углом од 20°. Ови кречњаци граде читаву 

источну подгорину Кучаја и Дубашничку кречњачку површ. Јако су скрашћени, сиве су 

или беле боје и пуни пукотина. Кречњачке масе око Злотске пећине припадају 

источном крилу кучајске антиклинале. (Цвијић 1996). 

Уздужни речни профил Лазареве реке је имао фазу стагнације која је трајала одређени 

временски период када је изграђена речна тераса на висини од 60 m. Њој припада брдо 

Припор (346 m) као и широк терасни појас с обе стране Злотске реке, узводно од ушћа 
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Лазареве реке, па све до Бељевине. Изнад куће Милана Пантелића, мештанина села 

Злот, налазило се у то време крашко врело велике издашности, у подножју брда 

Припор. Пећински излаз је на месту тог крашког одсека на коме се јавља врело затрпан 

сипарским материјалом тако да је прилаз пећини, са те стране, био потпуно онемогућен 

(Лазаревић 1989/1990). 

 

Слика 11 - Улаз у Лазареву пећину у првој половини XX века 

Извор : Роберт Мишић 

Након изградње речне терасе од 60 m висине, у долини Лазареве реке долази до 

ерозивне фазе која је трајала све до усецања терасе на 10 – 15 m. Ерозивну фазу 

заменила је опет мирнија, стагнитивна фаза у којој је уследило ширење долине 

Лазареве реке, али и спуштање вода у ниже нивое и тако долази до стварања новог 

подземног пећинског система – садашњи суви хоризонт Лазареве пећине.  

Петровић је старост пећине проценио на мање од милион година и сматарао је да је 

створена у плеистоцену. Такође је сматрао да су на стварање Лазареве пећине утицала 

два подземна тока. Главни је био северозападног правца и текао Двораном блокова и 

Престоном двораном, а онда мењао свој правац ка северу испред Улазне дворане. До 

Дворане слепих мишева опет мења правац у југоисточни па избија на површину јаким 

врелом. Овај водоток је имао притоку која му је притицала са леве стране, а која је 
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изградила читаву мрежу канала јер је често мењала место свог понирања. Подземна 

река текла је све до нивоа од 300 m, читавим Главним каналом. Када је река достигла 

тај ниво, пробијена је зидна баријера Лазареве и ове подземне реке при чему је 

подземни ток померио своје извориште на садашњем улазу у пећину. Низводни део 

Главног канала изгубио је хидролошку функцију, а уздужни речни профил подземне 

реке се спустио за неколико метара. Преостали део канала је био само периодски 

плављен.  

У фосилном делу канала је утврђено више понора. Сматра се да су настали док је 

подземна река текла овуда, а откривени речни материјал донешен је са Дубашнице, 

искључиво главним подземним током . Он је воду носио са ове планине и одатле и 

постоји тај дубашнички материјал. Пред крај ове фазе, долази до преграђивања Главног 

канала тако што се обрушила таваница и вода је сада избијала кроз камени набачај. Са 

леве стране Лазареве реке, пар стотина метара изнад улаза у пећину налази се крашки 

облук који је потпуно засут сипаром (Лазаревић 1989/1990). 

 Четврта фаза донела је ново спуштање Лазареве реке и настанак нових, нижих канала. 

Данашња морфолошка и хидролошка фаза у пећини почиње крајем плеистоцена и 

почетком холоцена. У петој фази Главни канал остаје без водотока и почиње 

депоновање пећинског накита јер је он стваран у условима затвореног пећинског 

система који је касније отворен. Да би се услови побољшали и спречила даља 

деградација, 1978. године улазни канал се преграђује дебелим каменим зидом и 

малтером (Лазаревић 1989/1990). 

Доминантан фактор који је одређивао правац речних токова и понора на источном 

Кучају је пад кречњачких слојева орјентисан на исток. Међутим, примећено је да 

Злотска пећина одступа од устаљеног правца запад – исток јер је правац пећинских 

канала северозапад – југоисток. Ова чињеница указује на то да је пећина изграђена не 

само од подземног тока Лазареве реке, већ још једног. Тај ток је ишао дијаклазом у 

правцу северозапад – југоисток, рачвао се у улазној дворани и делом избијао кроз 

врело, а делом понирао (Лазаревић 1989/1990). 

Поставља се питање: како је могуће да су јужни и источни део главног канала  који су 

потпуно различитих и супротних морфолошких карактеристика створени заједничким 

водотоком? Објашњење за то је да се водени ток кретао северним и паралелним 

каналом, а да је долазио из северозападног правца. На месту данашње „раскрснице“ или 
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рачвања дошло је до његове бифуркације  и тако је један крак ишао ја југу, а други ка 

југоистоку и истоку (Лазаревић 1989/1990). 

За морфотектонику и еволуцију Злотске пећине заслужни су шаријашки односно 

покрети навлачења кречњака преко шкриљаве основе. Тако је и настала навлака Ртња и 

Кучаја чије је стварање трајало од горње креде до почетка неогена. Читав процес 

навлачења био је праћен интензивним вулканским процесом. 

Последњи тектонски покрети дешавали су се крајем плиоцена и то су били епирогени 

покрети праћени раседањем и уједно и најзначајнији покрети за морфотектонику 

данашњег рељефа источног дела кучаја. Старији облици у рељефу нису могли да буду 

сачувани услед ових млађих тектонских покрета који су разарали тај иницијални 

рељеф. Према томе, у данашњем рељефу, доминантнији су рецентни рељефни 

облици.Флувијалну фазу полако смењује крашка и она постаје пресудни фактор у 

обликовању рељефа. Водени токови са површине постају подземни, а њихове речне 

долине постају суве и по њиховом дну настају вртаче.  

Истраживачи и научници баве се још једним питањем, а то је место настанка пећине.  

Кречњаци Кучаја се завршавају на линији злотског раседа тј. на контакту андезита и 

лапораца. Ове стене су вододрживе и имају улогу загата око Кучаја, па зато и вода која 

понира на Дубашници тече само до нивоа загати. Тако ни подземни ток који је 

формирао пећину није могао да сиђе ниже од висине данашњег улаза односно висине 

загати у то време – 16-18 m. Надаље, Злотска река се усецала у вододрживим 

седиментима и дошло је до снижавања загата и до усецања речних тераса. Спуштање 

подземног тока Злотске пећине вршено је подземном бифуркацијом по принципу 

појављивања нижег врела. У овом случају то врело представљају данашња Злотска 

врела која су настала у току усецања Лазареве реке чиме се отвара читав систем 

пукотина у кречњаку које су биле испуњене водом. Повезале су се подземним путем са 

каналима Злотске пећине и тако је ток почео да истиче и кроз пећински отвор и у 

Злотска врела. Међутим, оваквих понора нема у пећини тако да је бифуркација морала 

ићи другачије – доводним каналом подземног тока „пре него што је његова вода ушла у 

данашње канале Злотске пећине“ (Лазаревић 1989/1990). 

Пресушивање Злотске пећине је везано за усецање тераса Злотске реке на 16 – 18 и 8 – 

10 m и то на прелазу из дилувијума у холоцен, када је између осталог, дошло и до 

измене климе. Хладни, суви климат леденог доба сменила је топлија и влажнија клима. 

Када су нестали подземни токови, остала је за њима фосилна речна мрежа. 
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Морфолошку особеност пећине чини и обрушавање камених блокова у северозападном 

каналу који су поткопали велики број канала и пукотина (Петровић Д., Петровић Ј. 

1997). 

5.3.2.1.   Истраживања пећине 

Првобитни улаз био је затрпан речним материјалом и врло низак, а сама Лазарева 

пећина била готово затворен пећински систем јер се у пећину улазило пузећи. „хрпа, 

купа наноса и стена на улазу у пећину је узрок и ниском отвору и нагибу ове пећине.“ 

Хофман који је посетио пећину пре Цвијића сматрао је да је ова купа настала 

„одваљивањем стена са тавана, од земље које су приликом грађења шалитре из пећине 

избацивали и наносом потока, који се некад на уста пећине изливао“ (Цвијић 2000). 

Први пут Петровић посећује ову пећину 1890.године, а годину дана касније се враћа у 

исту и изучава је уз помоћ начелника среза бољевачког Стевана Николића. Ширина 

улаза у пећину је 10 m и ту ширину пећина задржава и ка унутрашњости све до првог 

рачвања где пећина иде у два канала. По тлу Злотске пећине налази се глина преко које 

је наталожен тзв.културни слој сачињен од црне, масне глине са комадима других 

материјала са врло честим остацима изумрлих животиња. Посуђе које је Хофман 

пронашао, прављено је од црне иловаче и украшено цртежима правилних 

геометријских облика. Испод културног слоја наталожена је жућкаста пећинска глина 

која је најбогатија костима животиња, затим испод ње је наталожен слој беле глине, 

онда црвеница. Петровић истиче и присутност слепих мишева чија се цика чула све до 

улаза, а у унутрашњости налазе се огромне наслаге њиховог измета. Један од 

негативних резултата његових посматрања јесте да он у пећини није наишао на текућу 

воду и облутке ( Цвијић 1996). 

 Хофман је крајем XIX века први предузео копања по пећини и пронашао кости 

пећинског медведа, земљано посуђе, и др.предмете. Хофман је нарочито био 

заинтересован за Злотско врело, али му је била занимљива и дужина пећине, па је 

разматрао чињеницу да ова пећина излази чак код Раванице или Жагубице.(Цвијић 

1996) 

Прва спелеолошка истраживања врши Јован Цвијић и то у више наврата :1889., 1891. и 

1895.године. Истраживања наставља након Цвијића Д. Петровић, али тек 1956.године. 
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У другој половини XX века Раденко Лазаревић уз помоћ тима који су чинили 

инжењери Михалек, Дожић и чланови спелеолошке групе из Ваљева :Лекић, Арсић, 

Ранковић, Весић. Поред њих, пећину су у биолошком и археолошком смислу 

истраживали Жујовић, Хофман, Жанел, Станковић (Лазаревић 1989/1990). 

Јован Цвијић је још као студент започео своје истраживање краса у источној Србији. 

Прво истраживање започео је 1888. год. с пролећа и наставио на лето. Изучавао је 

Кучај, тада већ познат као највећа кречњачка плавина Источне  Србије. Са површином 

од преко 800 km2  ова кречњачка висораван постаје камен темељац за даља Цвијићева 

истраживања и испитивања, али и након изучавања Цвијић није долазио до свих 

одговора на питања о красу. Након изучавања динарског, поново долази на крас 

Источне Србије. Дотада нејасна морфологија ових крашких терена била је разграничена 

и именована од стране овог научника. У свом делу „Крш источне Србије“ Цвијић 

истиче: „Ја сам само наумио да из својих посматрања, која су чињена већином 

узгредно, уз геолошке екскурзије, и прибирањем свега онога што што је о том у 

књижевности поменуто, дам бар нацрт тих појава у Источној Србији, где је највећа 

кречњачка партија наша, где је крш најлепше развијен и где имамо да покажемо појаве 

и облике каквих ретко има у још којој области крша.“ Проблем спелеогенезе је 

изучавао на примеру Злотске пећине. Сам Цвијић је тврдио да је она створена радом 

текуће воде тј. реке која се, створивши пећину, спустила у нижи ниво односно канале 

пећине (Петровић Д. 1982). 

Данас, у новије време испитивање пећине и њихових канала врши специјално 

удружење „САИС“ – Спелеолошка Асоцијација Источне Србије као и Спелеолошки 

клуб „Брадан“ из Бора предвођени Робертом Мишићем. 

Нова спелеолошка кистраживања започета су 16.10.2001. године тимом који су чинили 

Р. Мишић, С. Ранчић и З. Трифуновић. Уз помоћ Природњачког музеја из Београда 

постигнут је договор о постављању станице за мониторинг и истраживања пећине 

(Мишић 2005). 

Специјално удружење Алпинистичко – спелео – ронилачки клуб „Rock&Ice“  до сада 

открило је канале дужине 12.885 m, као и Спелеолошки клуб „Брадан“ и удружење 

„АСАК“. Овом дужином испитаних канала, Лазарева пећина постаје најдужа у Србији. 

Прво удружење је своја истраживања извело јануара 2011, док је клуб „Брадан“ 

наставио фебруара исте године. „Сматра се да се овде ради о само једном сегменту 

некада великог канала који је услед спуштања речног хоризонта у ниже делове пећине 
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изгубио своју хидролошку функцију, постао „висећи“, суви канал, а који је у 

међувремену (читај: хиљадама година) услед обурвавања у пећини, али и таложења 

калцитних наслага, преграђен за даља истраживања.“ Истраживачи су допрли до 

дубљих делова пећине, где људска нога никада није крочила (www.sais-

cavers.blogspot.com). 

Табела 2 – најдужи спелеолошки објекти у Србији 

1. Назив пећине Дужина пећинских канала 

(у m) 

Лазарева пећина 12.885 

Ушачки пећински систем 6.185 

Церјанска пећина 6025 

Боговинска пећина 5842 

Самар 3829 

Дрењарски пећински систем 3731 

Немачки понор 3422 

Буронов понор 2925 

Дубочка пећина 2734 

Рајкова пећина 2304 

Извор : Роберт Мишић 

Туристичко уређивање пећине трајало је 1953 – 1978 године од стране мештанина града 

Бора – Бранка Јовановића, Николе Петловића и Пере Костића (Лазаревић 1989/1990), 

међутим, главни проблем било је лоше осветљење. Поново је пећина истражена и 

снимана, тако да је са новим уређењима отворена за посете 7. октобра 1978. године. 

Између решеткасте ограде на улазу пећине и накнадно изграђеног зида, постављена је 

сувенирница са пропагандним материјалом о пећинама. Посетиоци пећину обилазе 

следећом путањом: „левим краком Главног канала, враћају се до Улазне дворане, иду 

Десним краком Главног канала до Концертне дворане, враћају се истим путем до тачке 

23, скрећу према језеру и прелазе језеро мостом и тако поново долазе до Улазне 

дворане, односно изласка из пећине.“ Када је пећина отворена, дошло је до промене 

микроклиме саме пећине. Спољашњи климатски утицаји су кроз отворени улаз могли 

лако да продиру и то је утицало врло негативно на овај објекат. Поједини процеси у 

пећини су деградирани, пећински накит је од скричаво беле боје прешао у сиву, 

http://www.sais-cavers.blogspot.com/
http://www.sais-cavers.blogspot.com/
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температура је виша што због спољних утицаја, што због расвете. 

Пећина је осветљена халогеним и флуоресцентним светиљкама како би се заштитио 

пећински екосистем (Лазаревић 1989/1990). 

5.3.2.2.   Пећинске дворане 

Када је почело уређење пећине, средином XX века отвара се улаз у пећину који је био 

широк око 15 m, а висок око 5 m. Отварањем улаза мењају се микроклиматски односи и 

прилике у пећини. Улазна дворана је прилично изједначена када је у питању ширина 

канала, мада висина варира. Арсина дворана нејлепша је дворана Лазареве пећине. Име 

добија по члану Спелеолошке групе друштва истраживача из Ваљева, М. Арсићу који је 

једини испитао дворану провукавши се кроз сужење и то ручним алатом. Ова дворана 

испуњена је пећинским накитом у виду стубова, сталактита, сталагмита, бигрених и 

калцитних када испуњених водом (Лазаревић 1989/1990). 

 За спелеологе наинтересантнији је канал са сувим бигреним кадама које се називају 

слаповима. На самом врху слапова налази се врло узан отвор који води у тзв. Девојачку 

собу. Према легенди, мештани су у Девојачкој соби скривали младе девојке и младиће, 

штитећи их од турског зулума и данка у крви.  

Врло занимљива је Дворана слепих мишева која представља станиште велике колоније 

слепих мишева. Она није осветљена због заштите ових животиња и богата је прелепим 

пећинским накитом. Препуна је гуана – измета слепих мишева који су наталожили по 

поду ове дворане. Слепи мишеви су некада настањивали читаву пећину, али су се 

повукли у ову дворану из разлога што је она најизолованија, најтамнија и није 

укључена у туристички обилазак пећине.  

Највећи део пећине је сув и у том сувом делу ниједна вода сем капавице не протиче 

њиме. Периодски каналски систем је повремено плављен, углавном након топљења 

снега. Речни хоризонт пећине чине најмлађи канали са око десетак језера.  

(Лазаревић 1989/1990). 
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Слика 12 – Лазарева пећина 

Извор : Роберт Мишић 

Туристички је уређен горњи спрат који је ван хидрографске функције. У њему се 

налази Мост уздаха са којег се види подземно језеро у Лазаревој пећини. „Злотске 

пећине имају сталну водичку службу, штампану монографију са фотографијама 

пећинских канала и остали пропагандни материјал“ (Крешић 1988). 

Кроз пукотине на таваници улази вода која испуњава камене слапове. Један од ових 

слапова је и „Фонтана жеља“ (бигрена кадица). Мештани сматрају да испуњава жеље, а 

све што је потребно урадити је бацити новчић и пожелети. Титула најлепше дворане 

Лазареве пећине припала је „Концертној дворани“ која започиње једном од драперија. 

Симболи Лазареве пећине су три врло необична сталагмита – „Нимфа“ (која по облику 

подсећа на леђни торзо наге жене), „Глава бизона“ и „Лустер“ (www.sais-

cavers.blogspot.com). 

5.3.2.3.   Археолошка налазишта у пећини 

У Злоту и његовој околини откривени су јако стари налази материјалне културе, 

нарочито из бакарног периода. По Маринку Станојевићу, новије насељавање Злота 

http://www.sais-cavers.blogspot.com/
http://www.sais-cavers.blogspot.com/
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десило се за време аустријско-турских ратова, крајем XVII и почетком XVIII века. Тада 

су хајдуци из Алмашке котлине у Румунији бежали пред најездом Турака и склонили се 

управо на територију села Злот (Група аутора 1975б). Док је први писани траг о 

постојању Злота карта аустријског инжењера Фридриха фон Епшелвица из 1718. 

године, које је у то време било мало насеље уз саму Злотску реку и мањи засеок Злаћа 

(Ракић, Ђурђевић 1999). 

 

Слика 13 – Бронзана појасна гарнитура из Злотске пећине  

Извор : Јовановић 2001, Бор – историјски путокази 

Лазарева пећина је од давнина коришћена као станиште. Прва археолошка 

истраживања вршио је Хофман који је пронашао оруђе и предмете. У бакарном 

периоду је Лазарева пећина била центар металургије због израде бакарних предмета, 

док је за време бронзаног периода трансформисана у ловачку станицу (Лазаревић 

1989/1990). 

5.3.3. Верњикица – настанак и еволуција 

Верњикица, смештена испод Корњета, на 1,5 km узводно од Лазареве пећине. 

Верњикица се налази на терену за 163 m вишем у односу на Лазареву пећину.  

назив потиче од влашке речи „врењика“ што значи вредна, радна, али постоји још 

претпоставки о називу (www.sais-cavers.blogspot.com). 

http://www.sais-cavers.blogspot.com/
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Улаз у ову пећину налази се на контакту литице и сипара. Са леве стране кањона налазе 

се гребени Сова и Слон који носе овакве називе због својих облика (Лазаревић 

1989/1990). 

Верњикица је изграђена као подземни меандар у старијој фази у односу на Лазареву 

пећину. То значи да је по генези старија односно да створена пре него што је настала 

Лазарева пећина. У геолошкој грађи кречњака Верњикице доминирају доњекредни и 

горњејурски доломити, дебљине 500 m (Лазаревић  1998). 

Прва и најстарија фаза стварања Верњикице је трајала за време изградње Дубашничке 

површи. Сматра се да је ова флувијална површ настала за време маринско – језерске  

фазе током неогена, у средњем делу слива реке Црни Тимок. Процес скрашћавања 

пратио је спуштање доње ерозивне базе и усецање речних долина. Са обе стране 

Лазареве реке данас је видљива тераса која је усечена директно у Дубашничку површ. 

За ову терасу везују се и најстарији објекти крашког рељефа ових терена – пећина 

Хајдучица, Водена, Љубинкова пећина, Перина јама, Стојкова леденица, о којима ће 

бити више објашњења у даљем делу рада. Реке су се константно спуштале налазећи 

ниже и новије канале којима су понирале тако да је висина са 800 m (Дубашничка 

површ) смањена на око 200 m, на којој је усечен Лазарев кањон. Уследила је фаза 

стагнације и реке су примириле своје токове на дужи период. Тада се усеца најбитнија 

тераса за пећину Верњикицу, на 450 m висине. Ипак, сама генеза Верњикице и даље је 

дискутабилна. Најреалније схватање је да је Лазарева река створила и ову пећину о 

чему сведоче и бројни геолошки докази,али је било и другачијих тврдњи (Лазаревић 

1989/1990). По Н. Крешићу (1988), Верњикица је била подземни меандар Рајкове реке и 

једна је од наших најстаријих пећина јер је њено формирање почело у горњем 

плиоцену. 

Лазарева река је понирала на левој долинској страни за време усецања терасе од 450 m, 

градила је подземни меандар и опет избијала на левој долинској страни. Тај понор се 

везује за улаз који је затрпан сипаром. По генези и еволуцији речних тераса, сматра се 

да је Верњикица створена крајем плиоцена и почетком плеистоцена, пре неких 10 

милиона година (Лазаревић 1989/1990). 

Након фазе мировања, Лазарева река опет спушта своју доњу ерозивну базу на 350 m и 

тада ствара низводнију, Лазареву пећину. Тада долази  и до депоновања пећинског 

накита и бели, калцитни саливи, сталактити и сталагмити добијају тамније годове.  
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Касније, престаје хидрографска фаза и Верњикица постаје сува. Клима се опет мења, 

накит се обрушава и то неколико пута. 

На основу неких претпоставки, виглед је могао да настане у новије време, ерозивним 

радом воде. Претпоставља се да је имао улогу водопада неке притоке пећине, а према 

брзини депоновања калцита, може бити да је створен у холоцену, али можда и у 

претходном плеистоцену. Због плеистоцене хладне климе и два отвора, Верњикица је 

прошла кроз фазу пећине леденице. (Лазаревић 1989/1990). 

Верњикица је релативно брзо остала без речног тока и ван хидрографске функције. Она 

се налазила на ободу речног корита, тако да је заостала на висини као фосилни понор 

док је река силазила и обликовала суседну Лазареву пећину. Стварањем Лазаревог 

кањона, Верњикица је успорила своју морфолошку еволуцију која је била везана за 

прокапне воде (Петровић Д., Петровић Ј. 1997). 

5.3.3.1.     Истраживања пећине 

Занимљива чињеница Верњикице је да је она дуго била непозната стручњацима. 

Мештани су је љубоморно чували, не причајући никоме о њој, па је чак ни Јован 

Цвијић који је детаљно обилазио ове спелеолошке објекте не помиње у својим делима. 

Разлог за то је, опет, злато. Према причи Ј. Петрујкића и А. Чашића, мештанина села 

Злот, Верњикица је била место скривања хајдука Николе Рацара у XX веку. Он је био 

јако опасан и мештани су га се плашили. Пљачкао је и убијао, а претпоставља се да је 

управо његово злато сакривено у пећини.  

Верњикицу први истражује Петровић, шездесетих година прошлог века, проценивши 

дужину Верњикице на 775 m.  Лазаревић 1976. године изводи тахиметријско снимање 

пећине и њене околине, а помагали су му чланови спелеолошке групе из Ваљева 

(Лазаревић 1989/1990). 

Најновија истраживања је урадио Роберт Мишић, обишавши Верњикицу на дужини од 

1.239 m. До уређења пешачке стазе, пут до Верњикице био је јако опасан. Године 1962. 

Петар и Драгиња Првуловић, мештани Злота, били су једни од жртава ове стрме 

литице. О њиховој погибији било је доста локалних прича. Поједини су сматрали да је 

Петрова мајка била врачара и да је људима говорила да се у пећини налази злато и 

претпоставља се да су се и њен син и снаја нашли пут ове „златне грознице“ (Лазаревић 

1989/1990). 
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5.3.3.2.     Дворане и накит пећине Верњикице 

Пећински накит и сам кречњак Верњикице је чистији, а по многима и лепши од 

кречњака Лазареве пећине. У овој пећини такође има алогеног материјала који је 

донешен реком за време плиоцена. Верњикица је данас сува пећина али је такође 

створена радом реке. Главни канал је силазни, каскадни који се понегде шири, а 

понегде сужава и гради простране дворане са испреплетаним ходницима. Сматра се да 

је досадашња откривена Верњикица део великог пећинског система, али то још увек 

није установљено. Пећина се сужава од улаза ка унутрашњости и одаје се утисак да је 

главни улаз прекривен сипаром.  

Пријемна дворана је прва у низу и добила је име по томе што је требало да представља 

почетно место кретања обиласка посетилаца. На зидовима нема накита услед одсуства 

хемијске ерозије, а по дну наталожен је песковито – глиновити нанос.  Каскадна 

дворана почиње од саливне преграде и пружа се све до дворане Вилинград (Лазаревић, 

1989/1990). Дворана Вилинград добија назив по врло необичним облицима који 

подсећају на људе, животиње, предмете, биљке. Окамењени свет Вилинграда чине 

сталагмити Пећински човек, Баба, Породица, Ној, Куче, Џиновска гљива, Лав и др. 

Ова дворана препуна је пећинског накита изразито црвене боје (Лазаревић 1998).  

Колосеум је највећа дворана пећине и свих пећина бивше Југославије. Има облик круга, 

а висока је преко 50 m, колико је има и у пречнику. Због изгледа и накита подсећа на 

римски Колосеум и старе градове Олимпију, Помпеју, Микену. У дворани се налазе и 

највећи сталагмити пећине – Годзила, Торањ, Минаре, Крива црвена кула, Вавилонска 

кула и Колос – симбол Верњикице међу сталагмитима (Лазаревић 1998). Сталагмит 

Колос налази се у дворани Колосеум која је препуна драперија и салива црвене боје. 

Југозападни и западни део дворане су сиромашнији накитом јер тамо има доста 

обрушених стеновитих блокова. Средњи и југозападни део пуно су алогеног материјала 

које су доносиле Лазарева река и њене притоке са Дубашнице (Лазаревић 1989/1990). 
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Слика 14 – Верњикица 

Извор : www.sais-cavers.blogspot.com 

Мраморје – издужена дворана са сталагмитима Глава фантома, Црвена пагода, Црни 

витез на коњу, Старац, Седефаста печурка. Следећа у низу је Готска катедрала у којој 

су од пећинског накита доминантни сталактити, а назив потиче од резбарије у камену 

карактеристична за готске катедрале. Истиче се сталагмит Ледени стуб који је за време 

истраживања био потпуно прекривен ледом.  

Сала оружја носи назив по дугачким сталактитима који имају облик копља, бодежа, 

мачева, док Сипарска дворана има два сипара који потпуно прекривају њен под. 

Венерин храм је дворана у којој централно место заузима заузима сталагмит Пећинска 

Венера која подсећа на римљанку – богату и раскошну жену древног Рима са одећом и 

фризуром у облику пунђе. Капија борских рудара је назив за нови улаз у пећину 

отворен 10.5.1978. године којим је текла Лазарева река (Лазаревић 1998). 

Када је Лазарева пећина престала да тече кроз пећину, спушта јој се уздужни профил и 

кроз Верњикицу од тада протичу само прокапне воде. Под утицајем сувље климе која 

долази из спољашње средине, прокапна вода испарава и запушавају се цевчице 

капилара пећинског накита. Сталактити престају да расту, а смањује се и количина 

прокапних вода јер нема где да понире у пећину. Тако се у пропусном красу ствара 

водонепропусни слој и њиме више не може да понире атмосферска вода.  

Прокапном водом је најбогатији Вилинград, али и Готска катедрала док је Колосеум 

најсувљи (Лазаревић 1989/1990). 

http://www.sais-cavers.blogspot.com/
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5.3.3.3.   Валоризација и уређење пећине 

Канали пећине су краћи него у Лазаревој, иако се Верњикица простире на површини од 

око 13.000 km2. Ова пећина сматра се бестселером када је у питању пећински накит, 

нажалост пећина данас није отворена за посете, а постављена инсталација за осветљење 

је украдена одмах по постављању (Лазаревић 1998). 

Туристичко уређивање Верњикице и њене околине које је планирано јесте да се поред 

Сове налази бифе истоименог назива, да очи сове буду црвене боје и да ноћу светле, а 

да се онда наставља Шиљатом капијом до табле на којој би писало „још има времена да 

се вратите!“. Онда би код природног тунела био „Бифе лепе влајне“, а испред улаза 

друга табла са натписом „Сад више нема смисла да се вратите!“ и посетиоци би већ 

били испред улаза у саму пећину. Друго уређење био би обилазни пут близу Совине 

главе докле могу стићи и аутобуси. Предвиђено је да се испред појединих облика 

накита налазе и натписи,а чаке разматрана изградња кружног пута Злот – Дубашница и 

жичаре до Верњикице. Нажалост, до данас, ниједан од ових планова није спроведен у 

дело (Лазаревић 1989/1990). 

Верњикица је требало да се валоризује уз Лазареву пећину па би туристички обилазак 

уз долазак и повратак до Лазареве пећине трајао око 3 h. Данас Верњикица је доступна 

само споља док је разгледање унутрашњости онемогућено (Крешић 1988). 

5.3.4. Остале пећине у сливу Лазареве реке  

Са леве и десне стране Злотске реке, налази се још пар десетина неименованих 

спелеолошких објеката које чине јако мале пећине и поткапине. У долини Војале 

истражено је 8 спелеолошких објеката, а у долини Микуљске реке 

има 9 објеката и сви су понорског порекла . 

5.3.4.1.    Водена пећина  

Ова пећина смештена је на левој страни кањона Микуљске реке, саставнице Лазареве 

реке. Назив је добила по прокапној води која се задржава у бигреним кадама пећине 

целе године. У току лета, многи чобани су воду из ових кадица користили као пијаћу. 

Улаз у пећину је све до 1976. године био прилично лаган, низ сипарску кулу. Међутим, 
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отвара се јама дубине 8 m, а ширине 5 – 6 m. Сав сипар се обрушио у јаму и сада је 

улазак у пећину прилично отежан. Од овог улаза пружа се канал све до Микуљске реке. 

Десно од улаза се канал пење и прелази у дворану која има облик амфитеатра због чега 

је називају Позоришном двораном. Богата је пећинским накитом,а нарочито се истиче 

сталагмит Турбе. По дну позоришне таванице налази се сипарски материјал, настао 

обрушавањем пећинске таванице и формирања вртаче. Поред ове дворане, издвајају се 

две сале Мермер и звуци и Сала са кадама. Јако су богате пећинском накитом и назив 

су добиле управо по њему – у Мермерној сали доминантни су мермерни облици, а у 

сали са кадама бигрене и калцитне каде. Температура у пећини је 19,8° С, релативна 

влажност ваздуха 71% – 97%. Парадоксално је то што Водена пећина представља суву 

пећину јер њоме не протиче ниједан водоток, али и недовољно истражени спелеолошки 

објекат (Лазаревић 1989/1990). 

5.3.4.2.   Мандина пећина 

Мандина пећина смештена је са десне стране долине која се надовезује на долину 

Злотске реке, а која је потпуно сува. Први суви хоризонт ове пећине је јединствен. 

Између њега и наредног сувог хоризонта налази се сифонско врело које је створено у 

посебној фази. Мандина пећина је најмлађа узимајући у обзир време откривања. У 

пећину је људска нога први пут крочила 9. јула 1976. године, тачно у 11:30 h. Група 

спелеолошких истраживача коју су чинили С. Дожић, М. Вујић и М. Милосављевић су 

најпре открили краћу пећину у сувој долини која се сужавала и на крају тог сужења 

назирала се нека просторија. Наредног дана, од откривања, 29. јуна је прокопано 

сужење и спелеолози су се нашли у пећинској дворани од које је у продужетку ишао 

канал препун пећинског накита. Даље прокопавање је било безуспешно и морало је да 

се изведе минирање тог ходника. „Минерска бригада“ је на дан уласка у пећину 

пробила ходник, а тај отвор назван по минеру – „Чика Јанков пролаз“. Недалеко од овог 

откривања налазио се др Раденко Лазаревић који је испитивао Верњикицу и који је био 

један од људи који су први пут крочили у Мандину пећину.  

Пећина се не одликује великим размерама. Главни канал који је истраживачка екипа 

снимила дугачак је 362,5 m. Црвени и бели саливи и драперије красе зидове ове пећине, 

а на опште изненађење истраживача, пећина је била јако чиста и нетакнута.  

Сам назив пећина добија у част трагично настрадалог Владимира Мандића, такође 
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једног од чланова истраживачке екипе, а на улазу у саму пећину налази се и Спомен – 

плоча у знак сећања на овог истраживача (Лазаревић 1989/1990). 

 

Слика 15 – Мандина пећина – „Иконостас“ 

Извор : http://www.sais-cavers.blogspot.com 

У пећини се од улаза до унутрашњости смењују врло уски пролази и мања проширења. 

Главни пећински канал је североисточно – југозападног правца, широк је 5 m. 

Површина ове пећине је 2.180 km2 . Поред поменутих драперија и салива, пећина је 

богата сталактитима и сталагмитима. Неки од специфичних облика јесу Печурка, 

Фонтана, Рубин, Иконостас, Бакља и др.  

Истраживања пећине су показала да ју је изградио подземни ток који данас настаје у 

Великој/Бурћевој пећини. Мандина пећина била је најпре речна, али спуштањем доње 

ерозивне базе Злотске реке дошло је до силаска вода у доње, ниже хоризонте и остала је 

без речног тока. О хидрографској фази пећине сведоче бигрене каде. Требало је 

наставити истраживања ове пећине јер су канали и хоризонти указивали на то да је 

пећина стара колико и сама Верњикица. 

Планирано је укључивање Мандине пећине у туристичку понуду уз Верњикицу и 

Лазареву пећину, али до тога ни дан данас није дошло (Лазаревић 1989/1990). 

http://www.sais-cavers.blogspot.com/
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5.3.4.3.   Хајдучица 

Ова пећина смештена је са леве долинске стране Микуљске реке. По величини налази 

се иза Лазареве пећине и Верњикице, а по снежнобелом пећинском накиту доста 

подсећа на Рајкову пећину код Мајданпека. Улаз у пећину који се налази на висини од 

810 m, истражен је 3. јула 1976. године. Био је затрпан блоковима који су уклоњени и 

пронађен је још један спелеолошки објекат Дубашничког краса. Улаз је назван „Тимок 

7“ у част истраживачких радова који су се одржавали тих година у Тимочком округу. 

Улаз је имао облик понора или шахта, како су га називали и рачва се у неколико слепих 

канала. Узаним каналом стиже се и од главног који је имао најдужу еволуцију. Широк 

је 2 – 3 m, а висок 24 m. Каскадни канал је најбогатији пећинским накитом са белим и 

црвеним драперијама, али и сталактитима и сталагмитима. Велику пажњу привлаче два 

стуба – један је драперијски, а други Румени изграђени од светлуцајућег калцита. Канал 

који подилази под каскадни је такође богат накитом, а назван је Бошков канал по 

спелеологу Бошку Пауновићу (Лазаревић 1989/1990). 

Од Главног канала се пружају два крака којим су текле две притоке. Даље од Главног 

канала налази се бигрена платформа са  танким сталактитима и сталагмитима названим 

Хајдук – Вељкови бећари. Десни канал има најлепши накит у пећини изграђен од 

снежнобелог калцита и назван је Снежанин двор. Од Снежаниног двора почиње сужење 

иза кога је смештена врло занимљива драперија – Ајкула, јер подећа на чељусти ајкуле, 

док је најлепша композиција у пећини амблем Хајдучице или Три хајдука који је 

сачињен од три пећинска стуба висине 6,5 m (Лазаревић 1989/1990). 

У пећини се јављају и понори и канали који су јако близу топографске површине и 

кањона Микуљске реке. Један од понора који се налази низводније одговара подземном 

току Микуљске реке која понире са леве стране кањона, на висини од 750 m. 

Температура ваздуха измерена у Хајдучици 1977. године 17 – 18 h износила је 8,9 – 

10,1°С, а релативна влажност ваздуха 95% – 100%. 

Хајдучица је врло сложена понорска пећина са понорима Микуљске реке 750 – 850 m. 

У близини се налази још  три пећине настале радом ове реке – Љубинкова, Водена и 

понорска пећина Микуљске реке. Када се узму у обзир сви ови објекти и канали који би 

се додатно истражили, сигурно би се открила повезаност ових пећина и настао би 

највећи пећински систем у Дубашничком красу (Лазаревић 1989/1990). 
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5.3.4.4.  Жуменарата 

Смештена је с леве стране суве Мандине долине, узводније од пећине. Укупна дужина 

пећине је 35 m, док је дужина главног канала 31 m. Пећина је прилично неприступачна 

и користи се као сточни обор (Лазаревић 1998). 

5.3.4.5.   Урсуловића пећина 

Смештена је код Ладне воде, на левој долинској страни Војале, а име добија по 

породици Урсуловић чији се салаш налази у близини пећине. Ова пећина није 

интересантна по својим морфолошким карактеристикама већ има велики историјски 

значај. У Другом светском рату, 1943. године испред пећине су четници усмртили два 

мештанина Злота – Димитрија Главића, чије је тело породица пренела у село и 

сахранила га и Милоша Стојановића кога су појели пси. Није ретка појава то да су 

пећине, али и други подземни крашки облици у ратном периоду коришћени за разне 

врсте егзекуција (Лазаревић 1998). 

5.3.4.6.     Понорска пећина  

Понорска пећина је потопљена за време великих вода. Сиромашна је накитом јер спада 

у речне, активне пећине. Укупна дужина понорских канала је око 200 m. У пећини 

пониру воде Микуљске реке и пошто је она стални ток, прокопавање на крају Главног 

канала било би јако тешко (Лазаревић 1998). 

5.3.4.7.     Микуљска пећина 

Налази се с леве стране Демизлока. Долином истоимене реке пресечена је стена која је 

остатак Дубашничке кречњачке плоче и очувана је само на развођу.  

Према причама локалних пастира, постоји још једна пећина уз Микуљску, на 

Микуљској стени која почиње као јама, а завршава се хоризонталним каналом, али до 

ње истраживачи нису успели да дођу (Лазаревић 1998). 
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5.3.4.8.     Негранова пећина 

Смештена је са десне долинске стране Демизлока, у подножју литице уз још 4 пећине. 

Пећински зидови су у унутрашњости богати накитом различитих боја и облика. Пећина 

је сува, мада је изворског порекла, по претпоставкама – Појенска. Ова теорија је и 

потврђена откривањем улазно – понорске пећине у долини Појенске реке. Укупна 

дужина пећине је свега 86,8 m и ово је најзначајнија пећина у кањону Демизлока 

(Лазаревић 1998). 

5.3.4.9.     Боранова пећина 

Налази се у оквиру суве Мандине долине. У близини пећине налази се пешачка стаза 

која води од Бељевине до Дубашнице. Пећина је изворског речног порекла са 

сезонским прокапним водама. Усечена је у слојевитим кречњацима који су благо 

нагнути. Дужина свих пећинских канала је 39,8 m (Лазаревић 1998). 

5.3.5.  Јаме 

На Кучају утврђено је неколико јама леденица. Највећа леденица налази се на 

Малинику, на путу који се назива Дунга и који води од Злота до Микуљске реке. По 

причи мештана, овде се снег и лед може задржати све до Петровдана који се обележава 

12. јула (Цвијић 1996). 

5.3.5.1.  Јама леденица (Гаура Фрнђефунд) 

Смештена је на источној страни Малиника, усечена у доњекредним кречњацима који се 

стрмо спуштају ка кањону Лазареве реке и прекривени су вртачама и шкрапама. 

Јама је створена дуж паралелних, вертикалних пукотина. Дно јаме је дворана широка 15 

m покривена крупним блоковима и сипаром. У јами леда има током целе године, а 

настаје од прокапних вода које смрзавају или нагомилавањем снега у току зиме 

(Петровић Ј. 1976). 
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5.3.5.2.      Перина јама 

Смештена је између кањона Демизлока и Дубашнице, у плиткој депресији. Јама је 

дубока 23,3 m и на дну јаме се рачвају у два правца – ка северу и југозападу. Укупна 

дужина канала је 117,7 m од чега је северни канал шири, виши, силазни, док је 

југозападни мањих димензија (Лазаревић 1998). 

5.3.5.3.     Дубашничка јама 

Ова јама усечена је у источном делу Дубашничке површи, недалеко од колиба 

породице Будић, такође из Злота. М. Мандић из удружења АСАК је истраживао ову 

јаму и утврдио дубину од 276 m. Главни улаз у јаму налази се у вртачи пречника 30 m. 

Постоји и споредни улаз који је доста мањи и у унутрашњости се спаја са Главним 

каналом. Прва истраживачка група дошла је до чепа од балвана, камена и земље на 

дубини од 80 m и због опасности да се чеп обруши, није могло да се прође кроз мањи 

отвор у оквиру чепа већ је спроведена сонда којом је измерена половична дужина јаме. 

Касније је Мандић на дну јаме утврдио постојање врло простране дворане. Ово је 

најдужа јама у читавој Србији када је у питању дужина, до тадашњих истраживања 

(Лазаревић 1998). 

5.3.6. Понори 

Понори представљају удубљења у кречњаку у којима површински водотоци пониру 

или нестају. Понорницама називају се реке које отичу понорима, а које представљају 

јединствени тип водотока карактеристичне за крашке терене. Понори су врло уско 

повезани са сувим долинама, јер се обично и налазе на крају једне овакве долине преко 

које су повезани са врелом (Дукић, Гавриловић 2006). 

Пећинама Источне Србије теку понорнице које се изнад пећине губе у кречњаку, а 

потом притичу пећини уз помоћ канала и пукотина главној пећинској реци. На западној 

страни Дубашнице која је изграђена од палеозојских шкриљаца јављају се најпре 

нормални водотоци који касније пониру (Лазаревић 1998). 

Понор Демизлока – Ова река понире низводно од контакта палеозојских шкриљаца и 

кречњака. Његова долина је фосилна јер је последњи пут Демизлок њоме текао пре око 

100 година. У литератури се, међутим, среће нетачан податак о спајању Демизлока и 
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Појенске реке у заједничком понору. Грешка је настала из разлога што је мали број 

истраживача детаљно и потпуно прошао све делове кањона. Једини који је то урадио до 

спелеолошке организације која то чини данас био је Раденко Лазаревић (Лазаревић 

1989/1990). 

Понор Појенске реке – У току лета Појенска река понире, док у влажном делу године 

тече читавом својом долином, долином Демизлока, Лазареве реке све до уливања у 

Злотску реку. Појенска река је једина саставница Лазареве реке која има континуирани 

уздужни речни профил (Лазаревић 1989/1990). 

Дубашница понире код Шумске испоставе. Пре карсификација била је притока Злотске 

реке, али сада ни при највишим водостајима не успева да дође до ње. Ова понорница 

тече дном кањона који је плитак, нормалног речног профила. У влажном делу године, 

Дубашница понире кроз речни материјал и поноре које се с времена на време отварају 

или затрпавају. Управо тим материјалом, Дубашница засипа своје корито и не долази у 

контакт са пропустљивим кречњацима и понирала би чим крочи на кречњак (Лазаревић 

1998).  

Војала понире на висини од 840 m, али при изразито ниским водостајима, нестаје по 

понорима. Од главног понора почиње фосилна кањонска долина ове реке и пружа се до 

састава са Микуљском реком. Низводно настаје поточић који се улива у Микуљску 

реку (Лазаревић 1998). 

Микуљска река понире на контакту шкриљаца и кречњака и гради подземни меандар у 

пећини, затим избија на површину и поново понире. Недалеко од пута за Стрњак, река 

се губи по мањим понорима, а низводно од главног понора почиње њен фосилни 

кањон. Обојени трасер убачен је и у ову реку и појавио се на Злотским врелима. На 

основу тога утврђено је да постоји подземна веза Микуљске реке и поменутих врела 

(Лазаревић 1998). 
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6. ФЛУВИЈАЛНЕ ПОЈАВЕ И ОБЛИЦИ У СЛИВУ ЛАЗАРЕВЕ 

РЕКЕ 

6.1.   ИЗВОРИ И ВРЕЛА  

У красу Кучаја извори су лоцирани на контакти карстних издани са некарбонантним 

стенама које су слабопропусне. Неки извори имају велику издашност и они су 

каптирани па служе за водоснабдевање. Са друге стране, постоје и они који имају врло 

специфичан режим пражњења са периодичним пулсацијама и прекидима у истицању 

(Стевановић, Милановић, Бендерев 2014). 

Цвијић је поред крашких облика, изучавао и хидролошке феномене попут врела. Врела 

у кречњаку Источне Србије потичу из пукотина и пећина овог терена. „ Воду која падне 

на ове области, апсорбују вртаче, гутају издухе и понори сушица и понорница и 

спроводе у унутрашњост планина, где се она скупља у шупљинама и циркулише по 

пукотинама и пећинама. На странама попречних долина, којима су поменуте планине 

прорезане, и на ободу котлина оголићене су пукотине и пећине са воденим жицама и 

зато се извори јављају у суподини и по странама кречњачких планина Источне Србије“ 

(Петровић Д. 1982). 

Правци кретања изданских вода одређени су геолошком грађом (водонепропусне стене) 

које су наталожене  правцем запад – исток, одређујући идентичан правац отицања воде, 

односно од централних делова ка периферији кучајско – бељаничког антиклиноријума. 

Између седамдесетих и осамдесетих година прошлог века Лазаревић је вршио 

изучавање и обележавање изданских токова на понорима Дубашнице (Драгишић 1989). 

На Кучају постоје три врсте извора. Обични који избијају из пукотина и пећина и теку 

нормално, врела – која настају на дну вртача или других затворених басена, а од њих 

настане површински ток и потајнице – повремени извори из којих вода једно време 

истиче, а затим не. Постоје и други називи за изворе – клок, прскавац, вир, бук, 

студенац, кладенац, шопури и др. Кучајски извори настају на контакту кречњака и 

вододрживих стена. Температура воде је 9 – 10°С (Петровић Д., Петровић Ј. 1997). 

По начину појављивања врела припадају гравитационом (десцедентном) и узлазном 

(антецедентном) типу. Већ поменута врела сва припадају гравитационом типу изузев 

Злотског врела код пећине – Рнић, Мејланић и Богић су једина узлазна врела. Ове воде 

су без мириса и укуса, само у појединим деловима Злотског врела долази до замућења 
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за време обилних падавина и топљења снега. Температура вода креће се 8 - 10°С, 

твроћа воде 7 – 14,56 dH, pH 7,5 – 8. У хемијском саставу доминантни су Mg, Na, K, Cl 

и др. У води име и елемената гвожђа, али су јако мали <0,05 mg/l (Драгишић 1989). 

По Цвијићу, нигде у Србији нема тако директне везе између области без отоке и извора. 

Сви извори настају из кречњачких пукотина и потом теку као нормални водотоци или 

пониру (Петровић Д., Петровић Ј. 1997). 

Дубашничка површ је безводна на површини јер сва вода понире кроз пукотине и 

потом избија у виду извора на периферији ове планине, крећући се ка долини Злотске 

реке. Постоје два главна изворишта – Бељевина са 5 извора велике издашности и 

Злотска врела са неколико извора и врела која су међусобно повезана. Поред ових 

главних, споредни извори су са десне долинске стране Лазареве реке и са десне 

долинске стране Рогожина који представља изворишни крак Злотске реке. Врела 

Бељевине се хране водом из кречњачке масе Дубашнице, атмосферским водама и слива 

Војале. Злотским врелима пристижу воде Микуљске, Појенске реке и реке Демизлок. 

Рогожински извори одводњавају део Дубашнице око Тилве голе и Тилве мошулуј. 

Најбистрију воду имају Бељевинска врела јер им вода пристиже директно из кречњака, 

док Злотска врела имају најмутнију воду јер понорнице које врело хране водом, са 

собом вуку различите суспендоване честице. Издашност ових врела је велика. 

Бељевинска врела имају измерени протицај од 730 l/s и управо из ових врела полази 

водоводна мрежа села Злот.Злотска врела каптирана су за потребе водоводне мреже 

мотела на пећини и рибњака (Лазаревић 1989/1990). 

Бељевински извори и врела имају минималну издашност од 206 l/s. Издашност 

Злотских врела данас је око 700 l/s, мада се оно мења.  

На основу одређених прорачуна и образаца, Злотска река преко периодичног тока 

Лазареве реке, Бељевинских и Злотских врела добија 2,743 l/s. Од тога претпоставка је 

да Злотска врела дају око 1.000 l/s, а периодски ток Лазареве реке 400 l/s (Лазаревић 

1998).  

Околина Бора и Злота богата је и минералним водама које се експлоатишу и користе у 

балнеолошке сврхе у оквиру Брестовачке и Гамзиградске бање. На хидролошке 

прилике Злота и околине утиче геолошки састав, морфологија терена, клима, 

вегетација, и други чиниоци и фактори (Група аутора 1975а). 
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Пукотинске издани јављају се на испуцалом андезиту. Све пукотине су повезане и 

њима се креће подземна вода која њима понире и спушта се у вулканску масу 

андезита. Ови извори су мање издашности него карсни и њихови капацитети су 0,1 – 

0,3 l/s. Конкретан пукотински извор налазимо у зони палеовулканске купе Тилва њагра 

која је потпуно изграђена од андезита и Тилве ку мустаку. Дубина издани је 10 – 15 m, 

а квалитет воде ових извора зависи од геолошке структуре и растворених честица у 

њој. Овакве воде су углавном минерализоване или топлије и често се користе у 

балнеолошке сврхе јер је вода ова два извора богата сулфидима. Из околине Борског 

рудника избија, такође из андезитских пукотина, сулфидна вода, док из кривељских 

рудника избија калцитна вода. Ово су киселе воде, са pH вредности 6,5 – 7,5 и 

температуре 10 – 13°С (Група аутора 1975а). 

6.2.  КАЊОНИ И КЛИСУРЕ 

Све долине река ове области су кањонског типа. У Дубашничком красу, по својим 

карактеристикама и естетским вредностима, истиче се кањон Лазареве реке, али и 

њених притока. 

 

Слика 16 – Кањон Лазареве реке 

Аутор : Александра Новаковић, 2020. 
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Кањон Лазареве реке један је од најдубљих и најнепроходнијих у Србији, дугачак 4,5 

km, широк 3 – 4 m, а дубок 300 – 500 m. Кроз кањон нема пешачких стаза, а река у 

појединим деловима тече између укљештених каменитих блокова. На реци има и 

велики број вирова на којима је могуће купање, али само у сувој фази. Након јаких 

киша и топљења снега реком јуре бујичне воде и тада је реку у кањону готово немогуће 

прећи. На појединим местима има фосилних, али и рецентних урниса. Ова долина се 

рачва и под правим углом прелази у долину Микуљске реке, а продужетак Лазареве је 

долина Демизлока (Група аутора 1975а). 

Кањон Микуљске реке усечен је у кречњачке речне терасе на висини 700 – 780 m, а 

видљив је тек од саме ивице. По својој грандиозности и природним вреностима уопште 

не заостаје за кањоном Лазареве реке. Код састава са Појенском реком завршава се 

одсеком испод кога је усечена река, па одаје утисак висеће долине (Лазаревић 1998). 

Широк је свега 1,5 m, а дубок око 100 m. Долина Микуљске реке је већим делом сува, 

па вода њоме протиче само за време интензивних падавина и топљења снега. Врло 

интересантан објекат у овом кањону је изолована стена, висине око 150 m која се 

назива Кула кнеза Лазара. Постоји легенда о томе да су се чобани опкладили да ће 

ономе ко се попне на Кулу и запали ватру дати 10 оваца. Један храбри чобанин се 

усудио на овај подухват. Попео се, запалио ватру, али се јако тешко спустио. Доживео 

је нервни слом и живео само један дан након овога, а као награду за храброст добио 9 

оваца. Изнад Куле уређен је видиковац са кога се пружа поглед на читав кањонски 

комплекс. Око куле спајају се кањони Вејске, Микуљске, Лазареве и реке Демизлок 

(Петровић Д, Петровић Ј. 1997). 

Кањон Демизлока је фосилни кањон јер је, по причама мештана, Демизлок њиме 

истекао у другој половини XIX века. Претпоставља се да уколико би дошло до 

запушавања понора, Демизлок би поново текао својом кањонском долином. Ипак је 

мало вероватно да би стигао до Појенске реке јер је његова долина предиспонирана 

бројним пречагама, понорима и блоковима (Петровић Д, Петровић Ј. 1997). Лазарева 

река је настајала спајањем три реке – Микуљске, Појенске реке и Демизлока. Прве две 

су понорнице и долина Демизлока је тип слепе долине док је изнад понора смештена 

фосилна долина Демизлока која је дугачка више од 1 km. У тој долини пронађено је 28 

пећина, са обе стране кањона, дужине 867,9 m. Са десне стране кањона смештене су 

изворске, а са леве стране понорске пећине. Ово је последица тектонике и нагнутости 
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слојева у правцу североистока. Све пећине налазе се испод кречњачких литица, док су 

испод њих сипари (Лазаревић 1998). 

Кањоном Појенске реке вода тече стално или периодски. У току влажнијег дела године 

ова река тече најпре својим коритом, а онда делом корита Лазареве реке до уливања у 

Злотску реку. Поред већ поменутих истиче се и кањон Вејске реке (Лазаревић 1998). 

 

Слика  17 – Малиник са усеченим кањонима Лазареве реке и њених притока 

Аутор : Александра Новаковић, 2020. 

Клисура Злотске реке усечена је у источну подгорину Дубашнице. Десна страна 

изграђена је од кречњака горњекредне старости и јако је стрма, док је лева изграђена од 

андезита и знатно је блажа и нижа. На десној долинској страни налази се усечена 

плитка речна мрежа која је остатак флувијалне фазе пре процеса карсификације 

(Лазаревић 1998). Злотска река је у својој клисури Бељевини усекла уску, бочну 

епигенију дугачку 4 km са четири крашка врела. Кречњачка стена – Кршје сатулуј6 која 

се диже са дна долине пружа поглед на клисуру Злотске реке и читав Сумраковац. Ова 

(Петровић Д, Петровић Ј. 1997).   

 

                                                           
6 Сеоски камен 
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7. ЗАКЉУЧАК 

Без обзира на залагања и жељу истраживача да пронађу и проуче што више 

спелеолошких објеката, сигурно је да су неки промакли њиховом оку и истраживачким 

способностима. Свакако да су у туристичком смислу најорганизованије Лазарева 

пећина и некада Верњикица, иако још 15 објеката може да уз њих уђе у туристичку 

понуду.  

Истражени објекти нису потпуни. Они и даље пружају могућност за напредовање и 

допуну већ стечених података и знања о њима. Спелеолошки објекти као такви пролазе 

кроз различите фазе еволуције и њихово стварање и даље траје. Природним процесима 

створиће се нови канали, нови понори, нови пећински накит, али ће се и затворити 

постојећи. Са развојем туризма, значајан број пећина, јама и других флувијалних 

продуката, може очекивати валоризацију и презентацију. То са собом носи и извесне 

промене и антропогени утицај. Инфраструктура и угоститељски објекти су свакако 

неизбежни када је у питању развој туризма, а са друге стране, треба предузети све мере 

заштите овог природног богатства.  

Лазарев кањон, као главна морфолошка целина Лазареве реке је већ заштићен као 

споменик природе и то прве категорије. Законом је регулисана и контролисана 

употреба земљишта, изградња објеката, сеча шума, али и начин понашања самих 

посетилаца. Парк природе је под управом Шумске управе „Тимочке шуме“ Бољевац, 

Шумска управа у Бору. Врло је честа појава да туристи девастирају пећински накит и 

зато је неопходно знати да је „камен који расте леп само у свом природном амбијенту, а 

не у кућним витринама“ ( http://www.tobor.rs). 

Заталасана кречњачка површ Дубашнице сматра се природном оазом „надомак 

узаврелог бакарног града и урбанизоване равнице“. Данас се њоме може чути блека 

оваца и лавеж паса чувара који лети бораве на пашњацима Дубашнице. Сталних 

житеља нема изузев пастира који по источним погоринама Кучаја бораве од 

Ђурђевдана до Митровдана напасајући своју стоку. Са јужне стране пружају се кањони 

Лазареве и Микуљске реке, милиони година рада флувијалне ерозије. Унутрашњост 

објеката није ништа мање вредна од спољашњости. Окамењени свет различитих форми 

и облика стваран хиљадама и милионима година сваком спелеологу, али и посетиоцу 

одузима дах.  

http://www.tobor.rs/
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