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1. УВОД 
 

Ибар је река у југозападном делу Србије и источном делу Црне Горе, укупне дужине  

276 кm, површине слива 8.059 кm². Ибар извире из јаког врела испод планине Хајле у 

источној Црној Гори, 10 кm узводно од Рожаја, затим тече источно до Косовске 

Митровице на Косову, па на север до Краљева где се улива у Западну Мораву. Разликује се 

горњи, средњи и доњи ток Ибра. Слив се налази на територијама општина Рибариће, Зубин 

Поток, Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић, Рашка и Краљево. 

У раду је извршена анализа свих физичко-географских каратеристика слива реке Ибар. 

Анализа  обухвата детаљни приказ површинских и подземних вода у сливу. Посебна 

пажња је усмерена на анализу речног режима и водног биланса слива Ибра. Такође су 

приказани најзначајнији водопривредни проблеми у сливу, њихово стање, проблеми и 

могућности за њихово унапређење. Рад се састоји од уводног дела и четири веће целине. У 

првој целини је извршена анализа географског положаја и граница слива, у другој анализа 

свих физичко-географских фактора који утичу на режим површинских и подземних вода у 

сливу. У раду су анализирани климатски елементи са станица Блажево, Јошаничка бања, 

Копаоник, Краљево и Нови Пазар. У трећој целини посебна пажња усмерена је на 

хидролошке параметре речног режима док се четврти део бави водопривредним 

проблемима у сливу. 
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2.ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ СЛИВА 
 

Слив Ибра се налази у планинско-котлинско-долинској макрорегији Србије, мезорегији 

Југозападна Србија и субрегијама Ибарско-копаонички крај, Стари Влах и Рашка и 

Косово. 

Слив лежи између 42°21´ и 43°44´ северне географске ширине и 19°55´ и 21°29´ 

источне географске дужине. Налази се на територијама општина Рибариће, Зубин Поток, 

Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић, Рашка и Краљево. Окружују га планине Мокра 

Гора,  Рогозна, Голија, Радочело, Чемерно, Копаоник, Жељин и Столови. Највиша тачка у 

сливу је на Мокрој Гори 2155 m. Део слива реке Ибар, узводно од Звечана образује крај 

Стари или Ибарски Колашин, а непосредно пре ушћа у Западну Мораву, крај Надибар на 

левој долинској страни и Подибар на десној долинској страни при ушћу Ибра у Западну 

Мораву (Павловић М., 2019). 

Изворишни део Ибра припада регији Црногорских брда и површи, део Ибра од ушћа 

његове леве притоке Видрењака (односно српско-црногорске границе) до Косовске 

Митровице припада Старом Влаху и Рашкој, а део Ибра непосредно узводно и низводно од 

Косовске Митровице и притоке Ситнице и Лаб  припадају Косову. Ибарско-копаоничком 

крају припада долина доњег Ибра, између Косовске и Краљевачке котлине (Марковић Ј., 

1967). 

Границе слива Ибра нису свуда јасно одређене. На крајњем југу слива, воде Неродимке 

(слив Лепенца) су вештачким путем преведене у слив Ситнице и тако је створена вештачка 

бифуркација. Она је веома стара и први пут се помиње у Грачаничкој повељи из 14. века. 

Није усаглашена ни граница између сливова Ибра и Белог Дрима у Ибарском Колашину. 

Тачније топографско и хидролошко развође се не слажу, јер у кречњацима Мокре Горе 

постоји подземна пиратерија између сливова Ибра и Белог Дрима. Из слива Ибра воде 

подземно отичу у слив Белог Дрима и избијају као део вода у врелима северне Метохије 

(Ивановић Р., Ћекић Т., 2014). 

Према својим општим физичко-геогарфским особинама Д. Дукић (1951) је слив  

поделио на горњи слив, средњи и доњи слив. 

Горњи слив има површину од 4070 km2. Лежи узводно од ушће Ситнице. 
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Средњи слив обухвата 2198 km2. Лежи између ушћа реке Рашке и ушћа реке Ситинице. 

Доњи слив има површину од 1791 km2. Лежи иземеђу ушћа Ибра у Западну Мораву и 

ушћа реке Рашке у Ибар. 

 

Слика 1. Геопросторни изглед слива Ибра са распоредом припадајућих субсливова 

Извор:Костадинов С., 2018 
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2.1. ХИПСОМЕТРИЈА СЛИВА 
 

На основу хипсометријских карактеристика рељефа се може утврдити да ли се ради 

о равничарском, брдско-планинском или планинском терену, а у зависности од надморске 

висине терена намећу се и могућности његовог планирања и правилног коришћења.  

Табела 1. Хипсометријска структура рељефа у сливу Ибра 

Висинске зоне (m) Површина 

(km2) 

Удео у укупној 

површини (%) 

<200 12.03 0.35 

200-300 71.65 2.06 

300-400 74.02 2.12 

400-500 147.41 4.23 

500-600 236.32 6.78 

600-700 301.80 8.66 

700-800 332.48 9.54 

800-900 349.22 10.03 

900-1000 408.84 11.74 

1000-1100 436.35 12.53 

1100-1200 417.14 11.98 

1200-1300 288.54 8.28 

1300-1400 149.70 4.30 

1400-1500 102.60 2.95 

1500-1600 77.53 2.23 

1600-1700 49.52 1.42 

1700-1800 19.04 0.55 

1800-1900 6.72 0.19 

1900-2000 1.85 0.05 

2000-2100 0.51 0.01 

>2100 0.09 0.003 

Извор: Костадиновић С., 2018. 

 

Анализом хипсометријских карактеристика слива Ибра утврђено je да се свега 

0,35% (12,03 km2) његове територије налази на надморској висини нижој од 200 m, док се 

од 200 до 500 m налази 8,41 % (293,1 km2) укупне површине слива. Дакле, до 500 m 
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надморске висине налази се 8,76 % територије слива Ибра (305,11 km2), од 500 до 1.000 m 

46,76 % (1628,66 km2), од 1.000 до 2.000 m се налази 44,47 %  повшине слива (1548,99 km2), 

док се на висинама преко 2.000 m налази 0,02 % рељефа слива Ибра (0,6 km2). На основу 

ових података израчунато је да средња надморска висина рељефа у сливу Ибра износи 939 

m. Хипсометријска структура показује да је у рељефу слива Ибра највише заступљен 

висински појас од 500 до 1000 m надморске висине, односно ниско-планински терен. 

Затим следи високи рељеф од 1000 до 2000 m надморске висине, а на трећем месту по 

заступљености је брежуљкаст-брдски рељеф. На ова три појаса отпада 99,64 % територије 

слива (Костадинов С., 2018). 

 

Слика 2. Хипсометријска карта слива Ибра 

Извор: Костадинов С., 2018. 
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3.ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА 
 

3.1. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 
 

Слив Ибра је врло разнолик у погледу геолошког састава. Поред седиментних  

мезозојских и кенозојских стена у сливу се налазе и „острва“ еруптивних стена и старијих 

шкриљаца, нарочито у његовом доњем и средњем делу. Западно од линије Дуга Пољана – 

Нови Пазар – Рибарић – Бањска – Мрамор преовлађују тријаски и кретацијски кречњаци, 

од који се састоје гребени виших планина (Хајла, Жљеб, Мокра Планина, Сува Гора итд.), 

као и наслаге кредних пешчара и конгломерата. У много мањој мери су заступљене 

неогене и квартарне творевине у сливу Ситнице и палеозојски шкриљци на ободу Косова, 

док је еруптивних стена мало. Северно и источно од линије Дуга Пољана–Нови Пазар–

Рибарић–Бањска–Мрамор геолошки састав је другачији. Ту преовлађују трахитоидне 

стене, серпентин, палеозојски и кристаласти шкриљци. Као резултат рецентне ерозије 

наталожене су по долинама квартарне наслаге (Дукић Д., 1951). 

Врело Ибра лежи на додиру тријаских кредних кречњака планине Хајле и 

непропустљивих палеозојских шкриљаца (аргилошиста). Ибар тече до Рожаја кроз уску 

долину која је местимично проширена у шкриљцима мање отпорне моћи. Испод Рожаја 

Ибар улази у терен изграђен од тријаских кречњака и у њему усеца дубоку клисуру, која се 

незнатно проширује код села Баћа и Чпиљана. Од Рибарића Ибар тече преко палеозојских 

шриљаца до ушћа реке Чечевске. Долинске стране Ибра су блаже у овом делу тока, мада је 

сама долина дубока 400 до 500 m. Низводно од ушћа Чечевске, Ибар улази у кретацијске 

седименте: пешчаре, лапорце и друге стене, а између села Чабре и Кошутова усеца 

серпентинску греду широку 2 кm. Одатле па до Косовске Митровице долина му је знатно 

плића а долинске стране блаже нагнуте. У Баљевачкој котлини и пољу код Руднице Ибар 

тече кроз језерске пешчаре и лапоре. Ту му је долина јако проширена а пад мали, те река 

јако меандрира, док је у осталом, нарочито у доњем току, долина клисураста и дубока. 

(Дукић  Д., 1951). 

На десној обали реке Студенице дијабаз-рожначку формацију која лежи на 

серпентинитима, ови серпентинити пробијају на више места. На левој обали Студенице 
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серпентинити леже преко кречњака. Око приобаља Студенице је честа појава карбонатно-

амфиболитских шкриљаца. Долина Студенице је богата и мермером. В. Симић (1956) је 

утврдио да се појаве мермера налазе на југу, код села Трнаве. Одавде се мермерни појас 

протеже према северу, преко 20 km, прелази у реку Студеницу, па чак и било Чемерна. 

Иако је мермерни појас дуг скоро 20 km, каменоломи су отворени само у околини 

манастира Студенице. Од студеничког меремера је изграђена Богородичина црква у 

Студеници. У околини манастира Студенице постоји више налазишта сиге. Највећа 

лежишта сиге су у селу Милићима. Најважније лежиште се налази на месту Дубочица код 

Сиге (Костић М., Милановић Д., 1982).   

Најстарије творевине у терену Јошанице су метаморфити који чине основу 

жељинско–копаоничког антиклиноријума (Протић, 1995). Кристаласти шкриљци изграђују 

источне падинаме Копаоника, у долини Јошаничке реке, у јужном делу Александровачке 

Жупе. Шкриљци се на падинама Жељина и Копаоника јављају уз мермерасте кречњаке. 

Они се одликују високим кристалинитетом, насталим комбинованим деловањем 

регионалног и термалног метаморфизма (Миленковић Г., 2019). 

 Интрузивне стене Копаоника и Жељина су у централним деловима слива Јошанице 

праћене појавом жичних стена, међу којима се издвајају: кварцдиоритпорфирити и 

гранодиоритпорфирити – срећу се као пробоји и жице у палеозојској серији и 

серпентинитима (Урошевић и др., 1973).  Диоритпорфирити – јављају се као мањи пробоји 

у серпентинитима и метаморфитима јужно од Жељина. Вулканизам на овом простору је 

највероватније почео у олигомиоцену, а завршио се крајем доњег миоцена. Вулканити у 

сливу Јошаничке реке су представљени дацито-андезитима, мање пироксенско-

амфиболским андезитима. Највише их има код ушћа Јошаничке реке у Ибар, са леве 

долинске стране (Новковић И., 2016). 

Геолошки састав тла у сливу реке Рашке, чине тријаски и кретацијски кречњаци, с 

наслагама пешчара и конгломерата, који преовлађују на десној страни реке Људске, од 

њеног извора до ушћа у Рашку, затим са обе стране реке, у горњој долини Рашке, па у 

правцу брда Јавора, код села Жуњевића, даље на Црни врх, који је на развођу Рашке и 

Ибра, одатле у правцу Јагњенице до њеног ушћа у Ибар. Млађе стене су прожете 

еруптивним масама терцијарне старости у долинама Рашке, Људске, Дежевке и Бањске. 
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Кристаласти шкриљци палеозојске старости простиру се долином Рашке, Јошанице на 

западу, до граница према Пештерској висоравни. Андезити и трахити распрострањени су 

са обе стране Ибра код Звечана, по западном делу Рогозне до кристаластих шкриљаца у 

долини Јошанице, на северу до Новопазарске бање, на истоку до габра и серпентина 

Копаоника, а на југ до развођа Рашке и Ибра (Божанић С., 2005). 

 

3.2. ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 

У сливу Ибра заступљени су бројни извори и врела. Сам назив планине Мокре горе  

у Ибарском Колашину указује на њену изузетну водност. На територији Ибарског 

Колашина регистровани су и термоминерални извори али су два (у селима Чечево и 

Шпиље) потопљена водама акумулације, а један, у селу Лучка Ријека није испитан, тако да 

се може само претпоставити његова лековитост. Овај извор се налази на падинама Рогозне, 

а његове воде се користе у Новопазарској бањи (северне падине Рогозне) и Бањској 

(источне падине Рогозне) (Ивановић Р., Ђокић М., Ивановић М., 2011). 

Новопазарска бања се налази око три километра североисточно од Новог Пазара. 

Смештена је у Бањској котлиници пространије Новопазарске котлине, на ниској тераси 

Бањске реке, десне притоке Рашке, а у северозападној подгорини планине Рогозне. Лежи 

на 504 m надморске висине, те спада међу наше бање са већом надморском висином. 

Главни извор са гасном еманацијом даје 1,1 литар у секунди, а издашност свих извора 

достиже 5 литара у секунди, што омогућује коришћење минералне воде у лечилишне, 

спортске и привредне сврхе. По хемијском саставу, то је сумпоровита кисела хипертерма 

са 1,6 грама чврстих материја (Плојовић Ш. и др., 2010). 

Јошаничка бања лежи у долини истоимене реке, леве притоке Ибра. Налази се на 

северозападној страни Копаоника, на око 550 m надморске висине. Бања лежи на 

саставцима река Јошанице и Самоковске. Извори термалне воде у Јошаничкој бањи се 

налазе на старом вулканском подручју. Геолошку подлогу овог терена чине кристаласти 

шкриљци, кроз које су се ерупцијом пробиле стене серпентина и трахита (Јовичић Ж, 

1969.). Из њихових пукотина избија више извора са знатним количинама воде, високе 

температуре. Температура воде главног извора Јошанице је 78,5°С, док је температура 
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осталих извора између 36 и 75°С. Неуобичајена је појава волфрама (0,0032 mg/l) због кога 

и јесте другачија од осталих бања Србије, а донекле и молидбена и ванадијума. Али 

присуство ових елемената је регистровано само у траговима (Миленковић Г., 2019). 

Богутовачка бања  се налази у близини града Краљева. Смештена је на падинама 

планине Троглав, која се налази са њене западне стране, поред које је смештена и планина 

Чемерно. У правцу истока пружају се планине Жељин и Столови. У Богутовачкој бањи 

позната су три извора минералних вода. Два, старија, откривена су истовремено јер се 

налазе један изнад другог. По свом саставу минералне воде Богутовачке бање сврставају се 

у слабо сумпоровите воде, у њима понајвише има: магнезијума, калцијума, натријума, 

гвожђа, алуминијума, хидрокарбоната, хлора, сулфата. Такође се говори  да поседује и 

неке радиоактивне елементе као што је силицијумова киселина (banjeusrbiji.com). 

Матарушка бања код Краљева, спада у II групу најразвијенијих бања Србије 

заједно са Бањом Ковиљачом, Буковичком бањом и Нишком бањом. Налази се на десној 

обали Ибра. Са јужне и источне стране опкољена је огранцима планине Столови (1375 m), 

а са западне и југозападне огранцима Троглава (1177 m) и Чемерна (1579 m) који се 

спуштају готово до саме Бање. Два главна хемијска састојка воде су сумпор-водоник и 

натријум-бикарбонат; вода спада у групу сумпоровитих алкално-киселих слабих 

хипеотерми. Природних извора ових вода нема, користе се бушотине, ископани бунари и 

каптаже. Температуре ових топлих минералних лековитих вода у Матарушкој Бањи се 

крећу од 37°С до 48°С . У Матарушкој бањи се лече неуролошке болести, реуматолошка 

обољења, болести периферних крвних судова и озбиљни гинеколошки проблеми 

(стерилитет) (banjeusrbiji.com).  Код Матарушке бање се налази „камена шума“, природни 

феномен који се простире на 15 хектара.  

Лопатничка бања се налази у селу Лопатници, по коме је и названа, на десној 

обали Лопатничке реке, покрај пута Богутовац-Толишница.  У Лопатничкој термалној зони 

сем термоминералних извора Лопатничке и Богутовачке бање и минералних извора 

Бањског басена, налазе се и минерални извори у селима Толишници, Пекачници, 

лопатничком засеоку Космајици и рудничке воде Станче. У селу Толишници се налази 

најиздашнији извор у овој зони, Бело врело. У атару Пекчанице неки извори су 

сумпоровити (Милановић Д, Костић М; 1973). Термоминерални извори Лопатничке бање 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%99%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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нису велике издашности. Према хидролошкој класификацији водоиздашности М. Јањића 

(1958), ови извори припадају мањим изворима мање и средње издашности (Милановић Д, 

Костић М; 1973). Припада хипотермама, 20-34℃. Термални извори у селу Лопатници 

припадају истом типу као извори Богутовачке Бање. 

Студенички кисељак се налази у доњем сливу Ибра, у долини његове леве притоке 

Студенице. На сектору манастира Студенице, ово подручје ограђују планине Чемерно 

(Смрдључ 1579 m), на северу, и Радочело (Кривача 1643 m), на југу. Студеничка 

минерална вода  увршћена је у ред алкално-киселих вода које имају и карактер слабих 

муријатичних и гвожђевитих вода. Детаљним посматарњем изворишта је утврђено да 

постоје два извора пукотинског типа видљива за време ниског водостаја Студеничке реке. 

М.Т. Леко (1922) је утврдио да су оба студеничка извора радиоактивна (Костић М., 

Милановић Д., 1982).   

 

3.3. МОРФОТЕКТОНСКЕ ОДЛИКЕ 

 

У горњем сливу Ибра се издвајају две природне целине. То су слив Горњег Ибра и 

слив Ситнице. У сливу Горњег Ибра се истичу високе планине, које представљају 

„зарављене гребене са цирковима“: Хајла (2400 m), Жљеб (2352 m), Мокра Планина (2155 

m) итд. У дилувијуму оне су биле под ледницима дугачким 6 до 8 кm, који су се спуштали 

до надморске висине од 1000 до 1100 m. Они су, својом ерозијом дали старијем рељефу 

глацијалне облике: циркове на северним и североисточним падинама Хајле и морене, које 

се од Рожаја продужују у флувиоглацијалне терасе. Постдилувијалном флувијалном 

ерозијом измењени су валови ових ледника, тако да сада имају више  V него U облик 

(Дукић Д, 1951).  

Северно и источно од високих планина су ниже области, на којима су се развиле 

четири флувијалне површи, које је описао Јован Цвијић (1921). Оне су у највећој мери 

измењене крашком ерозијом. Јужно од Ибра где је кречњак највише скрашћен, честа је 

појава вртача које су углавном плитке. Увала и крашких поља овде нема. Њих највише има 

у једном делу слива Рашке, који припада средњем сливу Ибра. То су увала Блато и позната 

поља Пештер и Коштам поље. 
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 У кречњачком терену, нарочито јужно од Ибра се развила крашка хидрографија. 

На површима су краћи водени токови, од којих многи нестају у понорима. У речним 

долинама, које у кречњаку прелазе у клисуре са ретким проширењима, има много извора и 

врела. Изнад њих су у странама долина и клисура  суве пећине. 

У сливу Ситнице, који се у горњем сливу Ибра може издвојити као посебна 

природна целина су заступљени претежно абразиони облици, који су у вишим деловима 

измењени флувијалном ерозијом. На планинама које опкољавају слив и чија висина 

достиже 1100 m надморске висине, развијени су претежно старији облици речне ерозије. 

Због наноса који у Ситницу уносе притоке и због њеног малог пада, вертикална ерозија 

Ситнице је врло слаба, али се зато развила јака бочна ерозија, те река прави многобројне 

меандре (Дукић Д, 1951). 

Ибар је састављен од више долина, међу којима се као главне могу сматрати две: 

рашко-краљевска или северна и митровачка или јужна, које су биле растављене развођем 

код села Дрена и Тврђена. Од њега су главне реке текле супротним правцима: прва према 

великом панонском, а друга према косовско-метохијском језеру. 

Северни Ибар се састоји  1) од долине која се развила у језерском заливу, који се 

код Краљева увлачио према Магличу ; 2) од старе долине између Ушћа и Баљевца, којом је 

рашко језеро отицало у панонско; 3) од младе долине, која се формирала на исушеном дну 

рашко-баљевачког језерског басена; 4) од кратке старе притоке, која је са Дрена текла 

рашком језеру и 5) од реке Рашке, која је била изворни крак северног Ибра. 

Јужни Ибар је састављен од 1) старе долине, која је полазила од дренског развођа и 

текла косовском језеру; 2) од исто тако старе долине Рожајског Ибра која је такође 

притицала косовском језеру; 3) од Лаба који представља засебну композитну целину ; 4) од 

младе долине реке Ситнице, која се пошто је косовско језеро отекло, развила на дну језера 

(Цвијић Ј, 1921). 
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Слика 3. Скица Ибра, старо развође 

Извор: Цвијић Ј. (1921) 

Старо развође између северног и јужног Ибра се види са врхова Рогозне. Оно је 

полазило од Пилатовице и састављало се са Рогозном. Северни и јужни Ибар су усечени у 

мачкатској површи, од 900 до 1000 m надморске висине (Цвијић Ј, 1921).  

 

Слика 4. Инверсни рељеф у долини Ибра, близу села Тврђена 

Извор: Цвијић Ј.  (1921) 
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Од Тврђена према Митровици косе, венци и цео рељеф  нагнути су ка југу, 

супротно току Ибра, уз Ибар. Правилно низ Ибар нагнута је само тераса од 20 до 30 m. Да 

је река текла од Тврђена ка Косовској Митровици, доказују и све веће притоке Ибра, чије 

долине имају правац и нагиб супротан данашњем току Ибра. Код неких притока на ушћу у 

Ибар види се повијање долине и прилагођевање, које се вршило почевши од терасе  20 – 30 

m; та прилагођена њихова тераса, у прилагођњном делу, нагнута је низ данашњи ток Ибра. 

Такве меандре на ушћу Цвијић (1921) назива адатпационим меандрима.  

 Тераса од 20-30 m је једина која се констатује у свим деловима долине Ибра, од 

извора у Рожају, код села Рудника близу Митровице, па до ушћа Ибра у Западну Мораву 

код Краљева. Констатује се супротност између ове терасе и старијих тераса, у оној реци, 

која је од од старог тврђенског развођа текла према југу, ка Косовској Митровици. У свим 

осталим деловима долине Ибра, тераса од 20-30 m се слаже са нагибом старијих тераса. 

Непосредно пред формирањем терасе од 20-30 m, извршена је пиратерија код Тврђена. Код 

Рожаја ова тераса је шљунковита, а изнад ње се јављају морене вирмске глацијације. 

Тераса је флувиоглациона, вирмске старости. У долини притоке Ибра Јошанице, у близини 

Јошаничке Бање, тераса је састављена од великих флувиоглацијалних блокова, који су у 

вези са вирмском глацијациојом Копаоника. 

 У флувио-денудационом рељефу Студенице морфопластика је моделована серијом 

тераса, које Цвијић Ј. (1926) истиче као нарочито развијене и очуване. Издвајају се терасе 

5-8 m, 20-30 m, 50-60 m, од 140 m, 210 и 270 m. Ниска тераса од 5-8 m представља мале 

обрађене палучке. Тераса од 20-30 m је очувана највише уз реку, изнад манастира 

Студеница. Манастирска тераса 50-60 m је важна, јер на њеној горњој ивици леже сеоски 

џемати. Тераса од 140 m је најшира и на њој лежи највећи број насеља. Терасе од 210 и 270 

m су развијене измећу насеља Ушћа и манастира. 360-400 m изнад реке постоји прегиб у 

земљишту изнад које настаје флувијална површ (Костић М., Милановић Д., 1982).   

Према Цвијићу, рашке површи састављене су од тријаског кречњака и доломита. У 

њима су котлине тектонског и ерозионог порекла, у којима су се образовала језера и од 

њих остао изразит језерски рељеф с терасама и клифовима који су, с површима, главна 

морфолошка карактеристика области Рашке. Млађе стене прожете су еруптивним масама 

терцијарне старости у долинама Рашке (Божанић С., 2005). 
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Око Рашке се простире раван, која је од Пазаришта до Петрове Цркве дугачка око 8 

km, а није нигде шира од 7-800 m. Изнад алувијалне равни дижу се на левој страни две 

речне шљунковите терасе. Даље од њих, на север низ Рашку, настају серпентин и риолит. 

То је врло дугачка еруптивна зона, која се пружа од Звечана код Митровице преко Рогозне 

скоро до Краљева, највећа еруптивна маса у западном делу Балканског Полуострва. 

Централно поље новопазарске области чини котлиница око реке Рашке, која се пружа од 

Пазаришта до Петрове Цркве испод Новог Пазара, дугачка око 8 km, а широка 700-800 m. 

То је изузетно велико поље у планинској области старе Рашке, плодно и планинама 

заклоњено. У њему се звездасто сустичу осам главних и неколико мањих речних долина, 

које у њега улазе или из њега излазе; главне су долине Рашке, Људске, Себечеве, 

Јошанице, Трнавске и Избичке реке и Дежевке (Божанић С., 2005). 

 Пиратерија код Тврђена је најинтересантнија појава у развитку долине Ибра. Њоме 

су састављене две долине и формиран данашњи Ибар. То је млада појава, која означава 

последњу фазу у развитку тока Ибра (Цвијић Ј., 1921). 

Усецање и историја развитка Северног Ибра управљали су се према повлачењу и 

отицању панонског језера на северу, док се Јужни Ибар усецао према повлачењу косовског 

језера. 

3.4.РЕЉЕФ 
 

 Слив Ибра се одликује разноврсним рељефом. То је резултат деловања интензивних 

гоморфолошких процеса који су се десили у геолошкој прошлости. На то је утицао 

хетероген састав терена. Значајну морфолошку карактеристику ове регије дају тектонски, 

флувијални,  абразиони и крашки облици рељефа. 

Ибарски или како се још назива Стари Колашин је планински предео у северном 

делу Косова и Метохије. Захвата долину горњег тока Ибра од Рибарићке клисуре, до села 

Зупча, близу Косовске Митовице. Ибарски Колашин у овим границама захвата површину 

од 315 km² (Ивановић Р., 1991). 

У рељефу Ибарског Колашина доминирају три целине: долина Ибра, падине Мокре 

Горе и Суве планине на југу и планине Рогозне на северу. Долина Ибра је композитна што 
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значи да је на појединим местима јако сужена са ознакама клисуре (узводно од села 

Газиводе и код села Варага), а на појединим местима се јављају мања или већа проширења. 

Алувијална раван око Ибра, који средином пресеца ову област, почиње да се јавља одмах 

при излазу Ибра из Рибарићке клисуре. Незнатне је ширине а тек при излазу из сутеске код 

села Газивода, настаје највећа раван, Радич-пољска котлина. Она је такође ерозивно речно 

проширење, настала у стенама слабије отпорности. Котлина је широка 1-2 km а дугачка 

око 7 km (Ивановић Р., Ђокић М., Ивановић М., 2011). 

Мокра гора је нагнути плато у североисточном продужетку Проклетија са врховима 

од око 1.700 m н.в. Највиши врхови су: Радопоље (1.751 m), Оклачка глава (1.738 m) и 

Берим (1.733 m). Име је добила по бројним речицама и потоцима који се са ње сливају, па 

је њен плато од септембра до маја мочваран и тешко проходан. Мокра гора изграђена је 

углавном од кречњака, тако да се јављају сви крашки облици рељефа (Ивановић Р., Ђокић 

М., Ивановић М., 2011). 

Рогозна се диже између Новопазарског поља, Ибра и Старог Колашина као 

пространа и заравњена планина, на којој је развијена стара ерозивна површ од 1000-1300 

m. Поред серпентина, у грађи Рогозне учествују еруптиви (Божанић С., 2005). 

 То је планина средње висине (1.000–1.500 m), широка, плећата и јако разуђена. Са 

њеног заравњеног била, издижу се палеовулканске купе: Црни врх (1.479 m), Бупски 

шиљак (1.282 m), Млијечњак (1.343 m) и др. Као последица изузетне вулканске активности 

у подножју ове планине јављају се бројни минерални и термоминерални извори. Неки од 

њих су већ афирмисане бање (Новопазарска бања и Бањска) а многи други би могли то да 

постану. На територији Ибарског Колашина, на јужним обронцима ове планине су два 

мања неистражена извора у селима Бање и Лучка Ријека (Ивановић Р., Ђокић М., 

Ивановић М., 2011). 

Ибар је окружен планинама. То су чувени национални парк и скијашки центар 

Копаоник, затим, планине Столови и  Жељин, а са друге стране Голија. 

Копаоник се простире на подручју сливова Ибра, Расине и Топлице. Западне падине 

Копаоника се одводњавају ка Ибру. Слив Ибра представља западну границу подручја 

Копаоника. Сложена геолошка грађа и геоморфолошке одлике, термалне и минералне 

воде, уз бројни и веома разноврстан биљни и животињски свет, учиниле су да један његов 
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део буде проглашен за заштићено подручје - НП „Копаоник“. Шире, Копаоник представља 

планинску и високопланинску област са подручјима Жељина, Гоча, Столова, Троглава и 

Копаоника. Заузима површину од 3.452 km2 (Филиповић Б. и Крунић О., 1995). 

Копаоничка област је по геолошкој разноврсности и разноврсности минералних сировина 

водећа у Србији. У рудном рејону издвојено је 11 рудних поља: Суво рудиште, Бело брдо, 

Копорић-Јелакце, Шаторица, Бадањ, Липовица, Црнац, Стари трг, Дражња, Ајвалија-

Кишница и Ново Брдо (Кандић M., 1995). 

Голија припада унутрашњој зони Динарског планинског система.  Голија је 

хидролошко чвориште од којег се разилазе неколико већих река: Голијска Моравица, 

Студеница, Црна Река, Изубра. Због свог специфичног биодиверзитета проглашена је за 

Парк природе, а 2001. један њен део Унеско је прогласио резерватом биосфере (Крстески 

Б., 2018). 

 Рашко-баљевачка котлина. Око ове котлине се издваја висока површ која одговара 

Мачкатској и усечена је у трахиту и серпентину; преко серпентина се налазе глинци, 

пешчари, лапори и конгломерати, у којима се код Јарандола налазе дебели, јако 

помермећени слојеви угља. Преко њих долазе неогени слојеви песка и глине. У котлини су 

поред седимената очуване и абразионе терасе. Највише језерске терасе се налазе на око 

800-900 m. На више места се констатује речна тераса од 20 – 30 m, а изнад ње трагови 

језерских тераса (Цвијић Ј., 1921).  

 Клисура Брвенице на ушћу у Ибар је епигенетски усечена кроз конгломерате у 

серпентину. 

 Новопазарска котлина је изграђена од палеозојских шкриљаца, тријаских кречњака 

и серпентина. Највиши део котлине, на коме се налазе развалине манастира Ђурђеви 

Ступови, изграђен је од еруптивних стена. У близини је сумпорна терма Бања (49°). Рашка 

је од Пазаришта на ниже савладала два раседа, који се пружају скоро под правим углом на 

њен ток. Један је пазаришки, а други је вероватно бањски расед који се у рељефу не опажа 

(Цвијић Ј., 1921). Новопазарска котлина (17 km2) у долини Рашке највеће је тектонско 

удубљење регије Стари Влах и Рашка, са језерским седиментима и паловулканским 

рељефом (купа Ђурђеви ступови код Новог Пазара). У котлини се налази највећи град 

регије (по којем је названа) (Марковић, Ј., Павловић, М. 1995). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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Коштам поље представља старо извориште и стару нормалну долину Рашке, пре 

скрашћивања. Са Нинаје и Јарута полазили су изворишни краци Рашке, који су се спајали 

и текли клисуром као нормална река. Услед скрашћивања које је напредовало, главна река 

се почела губити у понорима и нестајати.  Главном краку су одузете притоке подземном 

пиратеријом. Те притоке су меандрирале по кречњаку и уравњавале земљиште, тиме су се 

све више скрашћивале. Коштам поље се налази иза кречњачке пречаге у којој се налазе 

пећине и врело Рашке. Од Раснога па скоро до средине Коштам поља се пружа умтрвљена 

долина, која је карсним процесом претворена у низ вртача и увала, између ових су ниске 

пречаге. 

Овде се издвајају три морфолошки различита елемента: 1) карсно поље које се 

развило од изворишне челенке Рашке, 2) сува умртвљена клисура, касније удубљивана, 

која  је представљала стару нормалну долину реке Рашке и 3) воклијска врела Рашке, која 

се, услед напредовања подземне ерозије све ниже спуштају (Цвијић Ј., 1921). 

Пошто је кречњак испресецан мањим и већим пукотинама, највећи део воде која 

падне на ове крашке области инфилтрира се кроз многобројне пукотине, а остатак воде 

тече у цурцима и слабим рекама. Али, убрзо и ови токови губе своју воду у издухама и 

понорима, којих у красу има свуда, па и по речним коритима; вода, која овако у дубину 

понире, скупља се у воденим млазевима и гради местимице подземне речне токове. 

Безводност на површини, а обиље воде у дубинама хидрографски су карактер краса 

(Дукић, Д. 1952). 

Багашка пречага је уметнута између Радочела и Жељина. Кроз Багашку пречагу се 

усецао Ибар, као отока Баљевачког језера према панонском језеру код Краљева. У систему 

тераса багашке пречаге највиша тераса се налази на 650 -700 m апсолутне надморске 

висине. Она је очувана испод Лучког врха и на последњем низводном рту Џелепске Власи 

према ушћу Гокчанице. Млађе и ниже терасе имају висине од 20-30 m и 5-8 m. Оне су 

махом посуте шљунком. „Накалемљене меандре“  на Ибру, Јован Цвијић је констатовао  

на месту где је река истицала из језера и где се уливала у друго ниже језеро или језерски 

залив. Тако се „накалемљени меандри“ багашке пречаге налазе онде где је река истицала 

из баљевачког језера (Цвијић Ј., 1921). 
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Тераса Лакта је најважнија,  висине 140-150 m изнад Ибра, 370-380 m апсолутне 

висине. Преко ње води ибарски пут. Око Лакта Ибар прави окуку, која спада у 

накалемљене меандре. Овај део ибарске долине па све до Ушћа је препонтијске старости, у 

њега се увлачио залив понтијског језера. На Лакту се налазило ушће Ибра, и из меандра на 

ушћу се развио данашњи речни меандар. Испод Лакта према Матаругама се простиру 

шљункови Иброве делте и речни шљунак, са терасама  од 6-8 и 20-30 m, које допиру до 

Краљева. 

 

Слика 5. Терасе рта Лакта, изнад Краљева 

Извор: Цвијић Ј. (1921) 

Долина Ибра припада типу композитних или полигенетских. Покретима алпске 

орогенезе је  наступило набирање а на неким местима и спуштање земљишта. Спуштањем 

су настале Краљевачка, Рашко-баљевачка, Градачка и Новопазарска котлина. Све котлине, 

изузев Новопазарске су током неогена представљале језера. 

У великом ибарско-копаоничком андезитско-дацитском масиву постоји више 

вулканских купа и дајкова који имају морфолошки маркантан положај у рељефу. Истиче се 

изразита вулакнска купа Звечан (797 m n. v.) изграђена од дацита и дацитских туфова, 

затим бројне купе на Рогозни и изливи риолита у долини Ибра (Јакшић П., Белиј С., 1995). 

У Рашкој  има вулканских стена и купа. На бањском раседу налази се стари 

вулкански кратер, на чијем су врху развалине Ђурђевих стубова, западно од реке Дежевке. 

На планини Рогозни има више вулканских купа у андезитско-дацитским стенама (Божанић 

С., 2005).  

Грнчићи у кориту Ибра. На километар и по низводно од ушћа, код села Пустог 

Поља Ибар се нагло сужава. На најужем месту његова ширина износи само 4 m. Ту његово 
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корито прелази у канал дугачак десетак метара. Канал је изграђен у серпентину и вода га је 

јако углачала, све до нивоа који је под водом и за време високих водостаја.  У 

серпентинским стенама, блоковима, вода је евросијом издубила лонце – грнчиће, по 

којима се ово место и тако назвало (Дукић Д., 1954). 

 

3.5.КЛИМА 
 

Копаоник се налази на простору додиривања приморских и континенталних 

климатских утицаја, односно „на прелазу из приморске ка континенталној клими“ 

(Павловић М.,2019). Копаоник је од Јадранског мора ваздушном линијом удаљен око 150 

km, а од Егејског мора 290-375 km. Између Јадранског мора и Копаоника се протежу 

планински венци чија висина прелази и 2500 m. Ти планински венци спречавају продоре 

маритимних утицаја ка унутрашњости Балканског полуострва, па и према Копаонику. 

Преко копаоничких венаца који имају приближно меридијански правац пружања, 

поврмено прелазе ваздушне масе из јужног и југозападног правца. При спуштању на 

супротну страну добијају фенске особине. Последица тога је нагло топљење снежног 

покривача, пораст водостаја у рекама и појава поплава. Фен је каратеристичан за климу 

Јошаничке Бање (Павловић М.,2019). 

Т. Ракићевић (1969) је климу Копаоника издвојио као посебан климатски рејон, који 

у северном делу прелази у субалпски (Жељин и Гоч). Нижи делови Копаоника имају 

субалпску климу са просечном количином падавина од 800-1000 mm. 

Долина Ибра има обележја умерено-континенталне климе. Највећи део рашко-

баљевачке котлине припада новопазарском климатском рејону. Овај рејон представља 

„оазу жупне климе“ са топлим летима и блажим зимама у односу на суседне терене. 

Климатски елементи ће бити приказани на  основу података климатских станица: 

Блажево, Јошаничка Бања, Копаоник, Краљево и Нови Пазар за период 1998-2019. 
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3.5.1. Температура ваздуха 

 

Табела 2. Средње месечне и средња годишња температура  (у °C) у сливу Ибра за период 1998-2019. 

Месец 

Станица 

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

Блажево 

 

-0,5 0,5 4,2 8,9 12,8 16,3 18,4 18,6 13,9 9,8 5,5 0,5 9,1 

Јошаничка 

бања 

-0,3 1,7 5,8 10,5 14,3 18,1 20 20,2 15,5 11,2 6,3 0,7 10,3 

Копаоник 

 

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

Краљево 

 

0,7 3 7,6 12,7 16,8 20,8 22,7 22,5 17,3 12,2 7,3 1,9 12,1 

Нови Пазар -0,1 2 6 10,8 15,2 18,8 20,9 20,8 15,9 11,1 5,7 0,6 9,9 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Према подацима из табеле најтоплији месеци су јул и август, а најхладнији месец је 

јануар. Средње јануарске температуре су позитивне само у Краљеву. Температура ваздуха 

се повећава  у фебруару и тај пораст траје до лета. С јесени, почетком септембра, 

температура ваздуха почиње да опада, тако да су у току зиме (децембар и јануар) 

минималне температуре ваздуха. 

 

3.5.2. Ваздушни притисак 
 

Ваздушни притисак зависи од надморске висине и временских прилика. Тако 

нормални ваздушни притисак на нултој висини је око 1013 mb. Са порастом висине он 

опада.  

Табела 3. Средњи месечни и средњи годишњи ваздушни притисак (у mb) у сливу Ибра за периоду од 1998-

2019. 

Месец 

Станица 

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

Копаоник 

 

824 823 834 825 828 831 832 832 831 830 827 826 828 

Краљево  

 

994 993 991 989 990 987 985 990 992 991 993 995 991 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Ваздушни притисак се мери на станицама Копаоник (1711 m) и Краљево (215 m). 

Средња годишња вредност ваздушног притиска у Краљеву за осматрани период  је 991 mb, 



 

21 
 

док је на Копаонику 828 mb. Ваздушни притисак на Копаонику је мањи него у Краљеву, 

због тога што ваздушни притисак са порастом надморске висине опада. Тендеција опадања 

је око 11 mb на сваких 100 m.  

Највиши месечни ваздушни притисак у Краљеву је у децембру и условљен је 

антициклонима који се често јављају у зимском периоду, а на Копаонику у августу.  

Најнижи средњи месечни ваздушни притисак на Копаонику је у фебруару, а у 

Краљеву у јулу. 

3.5.3. Инсолација 

 

Осунчаност је у директној зависности од надморске висине рељефа и облачности. 

Најосунчанији део слива Ибра је планина Копаоник. Просечна годишња инсолација у току 

осматраног периода је 1985 h на Копаонику и 1951 h  у Краљеву. Сунце најкраће сија у 

децембру у Краљеву 64 h, а на Копаонику 90 h. Највећа осунчаност је у јулу и августу. 

 

Табела 4. Средња месечна и средња годишња инсолација (у часовима) у сливу Ибра  за период 1998-2019. 

Месец 

Станица 

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

Копаник  79 80 130 164 216 225 272 277 180 160 110 90 1985 

Краљево  64 85 143 171 214 245 283 279 178 144 90 54 1951 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

3.5.4.Облачност 

 

Облачност је веома битан климатски елемент, јер има пресудан значај за инсолацију 

и количину падавина.  Просечна облачност на подручју слива је око 5,5 десетина. 

Максимална средња месечна облачност је у децембру и јануару, а минимална у јулу и 

августу. 

Облачност се подудара са токовима влажности а има скоро обрнути ток у односу на 

годишњи ход температура. 
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Табела 5. Средња месечна и средња годишња облачност (у десетинама неба) у сливу Ибра за период 1998-

2019. 

Месец 

Станица 

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

Блажево 

 

6,5 6,4 6 6 5,6 4,9 4,1 3,6 5 5,2 5,9 6,3 5,5 

Јошаничка 

бања 

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

Копаоник 

 

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

Краљево 

 

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

Нови Пазар 5,9 

 

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

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Антициклонални тип времена током лета, условљава релативно ниску облачност у 

јулу и августу. Од октобра долази до  повећане облачности, као последице маритимне 

циркулације ваздуха.  

3.5.5. Влажност ваздуха 

 

Највећа просечна вредност релативне влажности ваздуха је на свим анализираним 

станицама у децембру, док је у Блажеву највећа у априлу. Најмања просечна вредност 

релативне влажности ваздуха је у августу, због високих летњих температура. Највећу 

средњу годишњу влажност ваздуха има Јошаничка Бања 83 %, док најмању има Краљево 

73%. 

Табела 6. Средња месечна и средња годишња релативна влажност ваздуха (у %) у сливу Ибра за период  1998 

- 2019 године 

Месец 

Станица 

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

Блажево 

 

84 82 77 104 77 78 76 74 79 81 81 85 81 

Јошаничка 

бања 

89 86 84 80 80 77 76 76 83 85 87 91 83 

Копаоник 

 

86 85 83 80 82 80 77 74 82 82 82 84 82 

Краљево 

 

82 76 68 67 71 69 66 66 73 78 79 83 73 

Нови Пазар 87 

 

83 77 72 73 72 70 70 77 81 83 87 78 
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Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Релативна влажност ваздуха постепено опада до августа, а затим до краја године 

расте. Месечни ход релативне влажности ваздуха је нарушен код свих станица у мају и 

јуну, због повећаног излучивања падавина у тим месецима. 

 

3.5.6. Падавине 
  

Посебан значај за отицање падавина са слива у главну реку и њене притоке има 

плувиометријски режим–годишња расподела висине падавина по месецима и годишњим 

добима. При једнакој годишњој висини падавина више воде имају реке у којима се 

претежни део падавина излучи у хладнијем добу године. Због малог испаравања тада већи 

део падавина отекне (Дукић, Гавриловић, 2008). 

Табела 7. Средња месечна и годишња количина падавина ( у mm) у сливу Ибра за период 1998-2019 

Месец 

Станица 

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

Блажево 

 

56 52 68 68 98 99 76 57 74 72 73 59 848 

Јошаничка 

бања 

51 44 59 61 124 86 86 53 67 62 62 55 808 

Копаоник 

 

75 67 87 92 124 109 121 68 89 83 78 79 1072 

Краљево 

 

48 49 61 65 88 93 71 58 63 64 52 52 765 

Нови Пазар 41 44 53 54 73 65 62 46 67 65 58 51 678 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Највећа средња месечна количина падавина је у мају, а најмања је у јануару и 

фебруару. Овде је заступљен континентални режим падавина, који се карактерише честим 

и обилнијим кишама у летњој половини године, и прилично сувом зимом. Највећу 

годишњу суму падавина има Копаоник 1072 mm, а најмању Нови Пазар 678 mm. У току 

вегетационог периода (април - септембар) у просеку падне oko 56% годишње количине 

воденог талога. 

 Подаци за метеоролошку станицу Копаоник за период 1998-2019 показали су да је 

месец са највећом просечном количином падавина био мај (124 mm), док је најмања 

просечна количина падавина карактеристична за фебруар (67 mm).  
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3.5.7.Ветрови 
 

На отвореним теренима најчешћи правци ветра се поклапају са доминантним 

стањима ваздушног притиска.  У осталим случајевима се струјање ваздуха прилагођава 

различитим облицима терена, тако да се ваздушне масе сливају у правцу најповољнијих 

пролаза.  

Долином Ибра зими струје хладни северни ветрови. На подручју Краљева најчешћи 

ветар у току године је западни, са којим се удружују и чести ветрови са југозапада и 

северозапада.  Ветрови из осталих праваца су знатно ређи, као северни и јужни. Честа је 

појава тишина, дана без ветрова. 

Табела 8.  Честина ветрова и тишина за период 1998-2019 

Правац ветра N NE E SE S SW W NW C 

Копаоник 

 

124 170 160 79 177 199 94 73 18 

Краљево 

 

59 50 144 135 99 94 170 136 210 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

На Копаонику је најчешћи југозападни ветар. Ветрови су јачи на вишим 

надморским висинама него у нижим, а најјачи ветрови дувају из јужног правца у децембру 

и јануару. Струјање ваздуха са Копаоника током пролећа, лета и јесени, низ долину 

Самоковске, нарочито у пролеће, има фенске одлике и утиче на отапање снежног 

покривача. Најјачи ветрови дувају из јужног правца, а слабији из југоисточног, па из 

северног и североисточног правца. Најинтензивнији удари ветра на Равном Копаонику су 

забележени у октобру 1981. године из правца југа и то брзине од чак 35 m/s, тј. 126 km/h 

(Смаилагић Ј., 2002). 
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3.6. ПЕДОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 

На формирање педолошког покривача, поред рељефа значајну улогу су имали: 

надморска висина, клима и геолошки састав. Земљиште у долинском делу се знатно 

разликује од планинског. Ту се срећу алувијална земљишта, смонице, посмеђена рендзина, 

ранкери, гајњаче, смеђе-силикатно и скелетно земљиште (Павловић М., 2019). 

Алувијална земљишта се простиру  дуж  Ибра и његових притока. Припадају класи 

неразвијених хидроморфних земљишта. По постанку су млада (рецентна). Настају 

седиментацијом, приликом изливања река. То су земљишта која се често плаве новим 

наносима, а као резултат сталног доношења и таложења карактеришу се неуједначеношћу 

састава. Спадају међу најважнија повртарска земљишта,  на којима се у околини већих 

градова доста гаји поврће. Равне површине које заузимају ова земљишта омогућавају 

интензивну примену  агротехнике, па се најчешће користе као њивска земљишта, углавном 

за гајење кукуруза, пшенице, јечма, луцерке итд. 

Смонице  се углавном формирају на језерским седментима и у климатским 

условима у којима је добро изражено смењивање влажног и сувог периода, претежно на 

равном и благо валовитом рељефу, 200-600 m надморске висине, под природном 

вегетацијом листопадних (углавном храстових) шума и травних заједница. Тешког су 

механичког састава тј. поседују висок садржај колоидне глине. Имају глиновит састав, 

велику укупну порозност и већу способност задржавања воде. Највећи део воде је чврсто 

везан, па и поред тога што је има у земљишту, биљка трпи због њеног недостатка услед 

неповољне ареације. Способност да упију воду је врло мала, па због тога у влажном 

периоду године вода лежи на површини. Смонице Косова су богате хумусом. Главне 

културе које се на њима гаје су кукуруз и пшеница (Дугалић Г., Гајић Б. 2012). 

Ранкери су тип земљишта који је распрострањен  у брдско-планинским подручјима, 

готово свуда где на површину избијају бескарбонатне стене, које му служе као супстрат. 

Највише га има на серпентинској подлози Копаоника и Ибарске клисуре, Голије и Рогозне. 

Природна продуктивна способност  је прилично мала, па се углавном користе као 

пашњаци. 
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Рендзине су заступљене на обронцима Голије и на Косову и Метохији. Користе се 

као шумска, пашњачка, као и пољопривдредна земљишта за гајење воћа, винове лозе, и 

њивских биљака. 

Гајњаче су образоване на растреситим карбонатним, већином за воду 

добропропусним седиментима, који по механичком саставу углавном спадају у иловаче. 

На малим површинама се јаљају на серпентинима. Погодне су за гајење ратарских култура, 

воћака и винове лозе (Дугалић Г., Гајић Б. 2012). 

У педолошком покривачу слива Јошаничке реке су највише заступљена смеђа 

слабије развијена и камбична, скелетна и скелетоидна земљишта. Алувијално земљиште се 

јавља у веома уским алувијалним равнима река. На једном локалитету у сливу јавља се и 

тресетно земљиште. Дистрични камбисол, ранкер, сирозем и литосол на шкриљцима и 

гнајсу у сливу Јошаничке реке се јавља на 116,8 km2 , односно на 45,3% његове укупне 

површине. Ово је најзаступљенији тип земљишта у сливу Јошаничке реке, а јавља се 

готово у свим деловима слива (Новковић И., 2016). 

Вертикални распоред педолошких типова земљишта на Копаонику претежно се 

поклапа са вертикалном зоналношћу вегетације. До 800 метара надморске висине 

(термофилне храстове шуме на алувијуму) јављају се сирозем на серпентину, органогено и 

органоминерално хумусно силикатно земљиште на серпентину и посмеђено хумусно и 

силикатно земљиште на серпентину. Од 800 до 1.100 метара надморске висине (мезофилне 

храстове и букове шуме) јављају се углавном посмеђено и смеђе земљиште на серпентину 

и кисело смеђа земљишта на силикатним стенама. Од 1.100 до 1.500 метара надморске 

висине (шуме букве, букве и јеле, смрче и јеле) типови земљишта су хумусни варијетет 

киселог смеђег земљишта, лесивирано смеђе земљиште на серпентину и смеђа земљишта 

на кречњацима. Од 1.500 до 1.800 метара надморске висине (мешовите шуме букве, јеле и 

смрче, те букве и смрче) типови земљишта су смеђа подзоласта земљишта, кисела 

хумусносиликатна земљишта и органоминералне и посмеђене црнице на кречњацима. 

Изнад 1.800 метара надморске висине (на горњој граници шуме и у алпском појасу 

(прогаљене фитоценозе смрче, боровнице и полегле клеке, високопланински пашњаци и 

сувати) срећу се смеђа подзоласта земљишта, калкомелансол и хумусно силикатна 

земљишта (Јевтић Н. и др., 2019). 
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3.7. ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ 

 

Нижи делови слива, речне долине и котлине су под воћњацима и баштама, као и 

под њивама. Наводњавање је развијено, нарочито у сливу Ситнице. Један део падина је 

обрађен, а уколико није оголео, оне су  под листопадним шумама, које допиру до 1000 m 

надморске висине. Изнад листопадних шума су четинарске шуме, које у југозападном делу 

слива Ибра допиру до 2000 m апсолутне висине, а у осталом делу слива обично до 1800 m. 

Изнад њих су планински сувати (Дукић Д., 1951). 

Шумски покривач у сливу Ибра је јако разређен, а негде и потпуно уништен, због 

непланског „газдовања“ и ерозије која је напредовала. Ерозију успорава  јача кохезија тла, 

које је у знатној мери изграђено од серпентина и других еруптивних стена. У областима 

где преовлађују шкриљци, као на пример у Новопазарској котлини и ободу Косова поља, 

ерозија тла је досегла велике размере. На таквом терену сви мањи токови све више стичу 

карактер бујица.  

У оним деловима слива Ибра који су већим делом покривени шумом, задржало се 

равномерно отицање воде, те захваљујући дејству шума у неким мањим сливовима 

(притока Ибра) природни режим водотока није нарушен.  Такви су сливови река: 

Студенице, Лопатнице, Рибнице итд. 

 

 

Слика 6. Српска рамонда, ендемит Балканског полуострва 

Извор: https://sr.wikipedia.org 

https://sr.wikipedia.org/
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Истражујући флору и вегетацију клисура и кањона југозападне Србије, реке Ибра и 

његових притока истраживачи су пронашли српску рамонду (Ramonda serbica). Пронађена 

је у клисури реке Годуље 1986. а затим и у клисури Црне Реке, у непосредној близини 

манастира Црна Река (надморска висина манастира је 1286 m) (Петковић Б. и др., 1986). 

Ramonda serbica је ендемит централног дела Балканског полуострва. У Србији 

је  заштићена као природна реткост. 

У вегетацији косовског дела ибарске долине доминирају шумске и ливадско-

пашњачке фитоценозе. Могу се издвојити два шумска појаса, појас поред реке и брдски 

шумски појас. Крај река се налази црна јова, док у оквиру брдског шумског појаса се срећу 

заједнице белог грабића, сладуна и цера, као и црног граба. Пашњачка и ливадска 

вегетација је у косовском делу долине Ибра, секундарног порекла, тј. на површинама на 

којима је човек уништио првобитни шумски покривач. Због специфичних особина 

серпентинску подлогу насељавају и биљне заједнице трава, које могу лакше да освоје 

серпентинска станишта него друге зељасте биљке (Продановић Д., 2006).  

Црни бор је смештен у клисури Ибра. Заштићен је као споменик природе и налази 

се на вертикалном и осамљеном кречњачком одсеку у средњем току Ибра. Oвај одсек 

припада нешто ширем простору познатом по називу Јагњило. Старост самониклог бора се 

процењује на преко 170 година и висок је преко 10 m. (Павловић М, 2019). 

На вертикалном профилу Голије од 415 – 1833 m н.в., односно од брдског до 

субалпијског појаса развијен је: појас храстових шума, шуме цера, шуме китњака и цера, 

појас букових шума, појас мешовитих лишћарско-листопадних и четинарских шума. 

Ботанички значајна подручја на Голији чине очуване лишћарске и лишћарско четинарске 

шуме прашумског типа, као и шуме четинара, посебно субалпијске смрче. Ендемизам и 

реликтност је заступљена у шумским заједницама које гради планински јавор (Acer 

heldreichii), ендемична и реликтна врста која представља у ботаничком погледу симбол 

планине (Крстески Б., 2018). 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
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4.ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА 

 

4.1. ОПИС ВОДОТОКА 
 

Ибар је највећа притока Западне Мораве. Дугачак је  272,25 km, а површина 

његовог слива износи 8059 km2. Извире на северним падинама Хајле  из јаког врела, на 

1350 m надморске висине. Ушће Ибра у Западну Мораву лежи на надморској висини  од 

184 m. Висинска разлика између врела Ибра и његовог ушћа износи 1176 m, а просечан 

пад 4,32 %. Коефицијент развитка тока К=2,297. Одмах испод врела у Ибар утиче река 

Суховара, која извире на планини Смиљевици, на висини од 1800 m. Текући одатле према 

Рожају Ибар прима још 23 притоке. Испод Рожаја Ибар улази у клисуру дужине 40 km, из 

које излази код Рибарића. Изнад и испод села Баћа има два водопада – Мали и Велики 

Скок. Водопад Велики Скок је настао на ивици уздигнутог раседног крила. Од постанка па 

до данас водопад се повукао за  30 m. На том растојању од водопада је раседна пукотина. 

Она је широка око једног метра и испуњена је тектонском бречом. На пет метара испред 

водопада су два џиновска лонца дубока по 2,5 m. Испред водопада је мали лонац који се 

тек образује. Клисура се завршава ерозивним проширењем у коме је смештено насеље 

Рибариће. Ту почиње вештачка акумулација Газиводе, која се пружа на дужини од 22 кm 

(Дукић Д., 1951). 

Испод Рибарића, Ибар улази у уску и дубоку долину, која се испод Вељег Брега 

нешто проширује, а затим пошто прође кроз мање сужење код села Варге, долина постаје 

знатно шира и плића све до Косовске Митровице. У овом делу свог тока Ибар прима 

притоке Црну, Брњачку и Чечевску реку. 

Код Косовске Митровице Ибар прима своју највећу притоку Ситницу, а затим 

скреће ка северу и улази у своју дугачку и композитну долину, из које излази на 21 km 

узводно од свога ушћа у Западну Мораву. Од Косовске Митровице Ибар тече уским 

клисурама са изузетком нешто ширих котлина у близини Звечана, Лепосавића, Рашке и 

Баљевца. Ту је Ибар уклесао свој природни пут између косовске низије и остатка Србије.  

Ибар на овом делу прима више притока од којих су најзначајније Бистрица, Рашка, 

Јошаница и Студеница. 
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Слика 7. Мост на Ибру који дели северни и јужни део Косовске Митровице 

Извор:wikimapia.org 

 

Ибар протиче кроз општине Рашка и Краљево, у дужини од 65 кm, дубоко 

усецајући свој ток у Ибарску клисуру, која је у једном делу позната и као „Долина 

краљева“ или „Долина јоргована“. Добила је назив по мноштву средњевековних 

манастира које су поред реке оснивали српски владари. У Косовској Митровици река Ибар 

дели град на два дела. 

 

Слика 8. Долина Ибра, позната као Долина краљева или Долина јоргована  

Извор: http://tripprototip.blogspot.com 

 

http://tripprototip.blogspot.com/
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Површина слива Западне Мораве до ушћа Ибра обухвата 4774 km2, што чини само 

59,2% од површине слива Ибра. На основу претходних истраживања просечна количина 

дванаестомесечне воде Западне Мораве на истом месту (за период 1923-1938 год.) износи 

5,80 m3/сек., односно 45,3% од одговарајуће количине воде коју Ибар даје Западној 

Морави и која износи 12,80 m3/сек. Ови подаци указују да је Ибар, по површини свога 

слива скоро два пута већи од слива Западне Мораве изнад његовог ушћа, а по количини 

дванаестомесечне воде већи нешто више од два пута. Из овог произилази да је Ибар главни 

водоток слива Западне Мораве, притока која главној реци низводно од свога ушћа даје 

претежно своје хидролошке особине, те се зато Западна Морава испод ушћа Ибра па све до 

става са Јужном Моравом може сматрати као продужетак Ибра у хидролошком погледу, 

док се Западна Морава изнад ушћа Ибра  треба да сматра као његова највећа притока 

(Дукић Д., 1951). 

4.2. РЕЧНИ СИСТЕМ 

 

Ибар код села Витковићи улази на територију Србије. Најзначајније  притоке Ибра у 

Србији су Црна река, Брњачка, Чечевска, Ситиница, Бистрица, Рашка, Јошаница и 

Студеница. 

Црна река је десна притока Ибра и у њега се улива код Рибарића. Њен слив 

представља западну границу Ибарског Колашина. То је једна од највећих понорница на 

Проклетијама. Извире на платоу Мокре Горе у крају који се назива Шибутово. Извор је у 

кречњацима али се њена долина пружа на контакту кречњака на левој и шкриљаца на 

десној страни. Како на свом току неколико пута пресеца карбонатне стене, на тим местима 

понире и поново се јавља низводно у виду новог врела. Последњи извор је испод 

манастира Црна Река. То је јако крашко врело издашности од 1,5 m³/s до 4,5 m³/s 

(Ивановић Р., 1991.). Речна мрежа Црне реке је врло слабо развијена. Постоје само притоке 

с десне стране, али су и оне кратког тока и сиромашне водом. Слив јој је јако издужен, па 

постоји велика несразмера између дужине и просечне ширине слива. Црна река, на целом 

свом току, осим при самом ушћу у Ибар, протиче кроз уску, дубоку, дивљу и добрим 

делом непроходну Жабарску клисуру. У самој клисури, усечен у стени је и средњевековни 

манастир Црна Река (Ивановић Р. и др., 2011). 
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Црновршка река извире испод Црног врха на Рогозни на надморској висини од 1.260 

m. У Ибар се улива после 11 km тока, код села Струмца, па се у доњем току назива и 

Струмачка река. Због великог пада (82,5 m/km²), мале количине воде, јасно је да ова река 

има све карактеристике бујичног тока. 

Брњачка река је десна притока Ибра. У њега се улива код села Табалија а име је 

добила по највећем селу Ибарског Колашина - Брњаку. Извире на северним и 

северозападним падинама Берима (1.733 m) у виду неколико мањих извора. 

Варашка река добила је име по селу Вараге кроз кога протиче. Извире североисточно 

од села Дреновца на Рогозни и после 11,2 km тока, улива се у Ибар.  Богатија је водом од 

суседне Црновршке реке, па су њене воде некада коришћене за покретање неколико 

воденица (Ивановић Р. и др., 2011). 

Чечевска река је права планинска река са бројним брзацима и неколико мањих 

слапова. Извире на широком простору између врхова Радопоље (1.750 m) и Берима (1.733 

m), из разбијеног изворишта, са укупном просечном издашношћу од 44 l/s. Велики пад од 

112,4 m/km, уочен је још давно, па су воде ове реке покретале око 20 воденица и 

ваљавница (Лутовац М., 1954.), а 1927. године најпре на Ибру а  касније и на овој реци је 

подигнута прва ХЕ на Косову, снаге 350КW. Служила је за снабдевање домаћинстава и 

индустрије Косовске Митровице (Ивановић Р., 1991).  

Ситница је главна река Косовске котлине. Тече са обода котлине западно од 

Штимља и близу села Робовца северно од Урошевца прима крак који доноси воду из 

Сазлије. Кад падају јаке кише и када се снег нагло топи, Ситница се излива преко ниских 

обала и плави велике површине у алувијалној равни. Најважније су јој притоке с десне 

стране: Грачанка, Приштевка, Лаб, Дубница и Слаковачка река, а с леве стране Дреница. 

Ситница се нешто северније од Косовске Митровице улива у Ибар (Божанић С., 2005). 

 Лаб је десна притока Ситнице, у коју утиче недалеко од села Велика. Главне притоке 

су му: Дубница, Батлава и Качандолска река.  

У изворишту Ситнице налази се позната бифуркација Неродимке. У кориту 

Неродимка, на месту званом Балићско пландиште, подигнута је брана и део њених вода 

прокопаним каналом одведен до места Теразије. На Теразијама вода Неродимке се дели и 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
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једном краком одлази на север у Ситницу, а другим на југ поново у Неродимку. Ова 

вештачка бифуркација је врло стара творевина (помиње се у Грачаничкој 

повељи краља Милутина), па је често сматрана за природну (А. Урошевић, 1955, 1965). 

Рашка је најдужа и водом најбогатија притока Ибра. Њено извориште је испод 

планине Јарут на ободу Коштам поља. Њене најзначаније притоке пре ушћа у Ибар су 

Трнавска река, која извире на 1000 m надморске висине из Петровог поља и Коњске равни 

на источним падинама Голије. 

Јошаничка река је десна притока реке Ибар. Настаје спајањем Криве и Плочанске 

реке. Дуга је 22,7 km, а ако се рачуна и дужа саставница Крива река, њена дужина износи 

41,2 km. Веће притоке су Гобељска река, Велештица и Планска река. На Јошаничкој реци 

су последњих неколико година изграђене 3 мини-хидроелектране, чија је функција 

производња електричне енергије, од укупно 9 планираних на њеном речном систему 

(Новковић И., 2016). 

Студеница извире на планини Голији, на месту званом Одвраћеница, на висини од 

1615 m. Улива се у Ибар, код места Ушће на 330 m надморске висине, као његова лева 

притока. Дуга је 57,6 километара а њен слив има површину 582 кm2.  Студеница увећава 

протицај Ибра за просечно 6,93 m3 воде у секунди. Одликују је  карактеристике, да је 

студена (по томе је и добила име Студеница) и да је једна од најчистијих река у Србији 

(Гавриловић Љ., Дукић Д., 2014). У Ибарској клисури, низводно од ушћа Студенице, код 

села Полумира, у речном кориту се јављају бројни џиновски лонци, по којима је Ибар 

познат. На овим местима, вода отиче преко низа слапова и брзака. Део долине Ибра под 

Магличем, познат је под називом Долина јоргована (Костадиновић С., 2018). 

Лопатница се улива у Ибар код места Богутовац. Она је уједно и његова последња 

већа лева притока. Извире испод планине Чемерно, а улива се у Ибар низводније од 

насеља Богутовац. Хидролошка осматрања на реци започета су 1959. године на профилу 

Богутовац (0,5 km од ушћа у Ибар). Укупна површина слива Лопатнице износи 115,9 km2 

(Костадиновић С., 2018). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_II_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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Код насеља Брвеник у Ибар се улива река Брвеница. Она настаје спајањем 

Грабовачке и Крушевачке реке у селу Градац, на месту званом Саставци. Ова река има 

дужину 25,5 кm. 

Код Краљева Ибар прима своју десну притоку Рибницу, која извире на Столовима.  У 

изворишту Рибнице се налази највећа густина речне мреже у Србији од 3900 m водотока 

на 1 кm2 (Павловић М., 2019). 

 

4.3. ГУСТИНА РЕЧНЕ МРЕЖЕ 

 

Густином речне мреже сливова наших највећих река, први се бавио Душан Дукић 

(1951). У иностранству се овим проблемом највише бавио Л.Нојман. 

Укупна дужина свих сталних водотока у сливу Ибра износи 7658 кm и 400 m.  

Табела 9.Укупна дужина водотока у сливу Ибра 

Слив Ибар кm Дужина притока Укупно кm 

I реда II реда III реда IV,V реда 

Доњи 94.700 455.650 875.200 718.900 387.250 2.531.700 

Средњи 72.100 386.600 702.000 547.500 285.200 1.933.400 

Доњи 105.400 469.200 890.100 796.400 872.200 3.133.300 

Укупно  272.200 1.311.450 2.467.300 2.062.300 1.544.650 7.658.400 

Извор: Дукић Д. (1951) 

Д. Дукић је установио густину речне мреже Ибра и она је приказана у табели 10. 

Табела 10. Распоред густине речне мреже у сливу Ибра 

Слив F у кm2 L у кm D m/km2 
Доњи 1.791 2.531.700 1.413 

Средњи 2.198 1.933.400 907 

Горњи 4.070 3.133.300 770 

Цео слив 8.059 7.658.400 950 

Извор: Дукић Д. (1951) 

 

Највећу густину речне мреже има доњи слив Ибра, где је D = 1.413 m/km2, потом 

долази средњи слив Ибра где  је D = 907 m/km2, док горњи слив  Ибра има густину  D = 
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770 m/km2. Густина речне мреже за цео слив Ибра износи  D = 950 m/km2, при просечној 

годишњој висини атмосферских падавина H = 755 mm. То је знатно више од просечне 

густине речне мреже у Србији, која износи 747 m/km2.  

Густина речне мреже у горњем сливу Ибра је скоро два пута мања него у доњем. 

Међутим још су веће разлике у густини речне мреже појединих притока Ибра I и II реда и 

потичу од неједнаког деловања фактора који утичу на густину речне мреже: геолошки 

састав слива, његов рељеф, количина падавина и вегетација. 

Густина речне мреже Јошанице је већа за 348 m/km2, мада на њен слив пада 

годишње мање падавина него у сливу Људске, леве притоке Рашке. Стене слива Људске су 

много пропустљивије по својим хидрографским особина од стена у сливу Јошанице. У 

једном делу слива Људске реке је развијена крашка хидрографија и процес карстификације 

је јак у средишњем делу слива. Густина речне мреже Јошанице на ушћу у Ибар износи D = 

1.128m/km2. Код Људске она износи D = 670 m/km2. И поред велике количине падавина, 

густина речне мреже Људске реке је мала, а на то је утицао геолошки састав терена.  

У изворишту Рибнице десне притоке Ибра, Д.Дукић је измерио 3 492 m речних 

токова на једном километру квадратном слива, што је највише не само у нашој земљи већ 

и на Балканском полуострву. 

 

4.4.РЕЧНИ РЕЖИМ 

 

Прва хидролошка осматрања у сливу Ибра су започета на станицама Рашка на 

Ибру, на станици Рашка на реци Рашки и на станици Ушће на Студеници 1923. године. 

У овом делу рада су коришћени подаци са станица на Ибру: Батараге, Рашка, Ушће, 

Лопатница лакат, на Рашкој са станица Нови Пазар и Рашка, затим  Биљановац на 

Јошаници, Девићи, Мланча и Ушће на Студеници, Богутовац на Лопатници и Рибница на 

реци Рибници. 
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4.4.1. Водостај и водостање 
 

На водомерним станицама у сливу Ибра водостај се мери помоћу летве, 

лимниграфа и дигитално. 

Табела 11. Средњи месечни и годишњи водостаји (cm) у сливу Ибра, за период 1998-2019. 

Месец 

Станица 

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

Батараге 

 

8 16 39 42 29 12 -7 -18 -9 -1 5 12 9 

Рашка 

 

201 223 253 237 211 179 168 159 161 166 179 197 194 

Ушће 108 121 142 134 118 100 86 79 81 85 93 105 104 

Лопатница 

лакат 

34 53 83 75 54 34 12 -1 0 5 14 30 33 

Средњи 88 103 129 122 103 81 65 55 58 64 73 86 85 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

У периоду 1998 - 2019 године просечни средњи водостај на Ибру износи 85 cm, 

највиши је био у марту 129 cm, а најнижи у августу 55 cm.  

 Највећа количина падавина је у мају а највећи водостај је у марту. Максимални 

водостаји на Ибру се не јављају у време највеће количине падавина. Највиши водостај се 

јавља у марту (129 cm) и априлу (122 cm). Изазван је топљењем снега у нижим (у марту) и 

вишим деловима слива (у априлу). Јаке кише у мају (када је и максимум падавина у сливу 

Ибра) одржавају и у том месецу висок водостај. Тек у јуну, са повећавањем температуре 

ваздуха, инсолације и испаравања почиње опадање водостаја, и у августу је најнижи (55 

cm). Након првих јесењих киша крајем септембра и почетком октобра, водостај постепено 

расте, па је у децембру и јануару мало виши од средњег годишњег. У фебруару, после 

најранијег отапања снега, настаје опет пораст водостаја, који у марту достиже свој 

максимум. Из ове анализе се види да у току године постоји један изразит максимум и један 

минимум. Максимални водостај се најчешће јавља у марту, а минимални се најчешће 

јавља у августу. 

У пролећном водостању су сконцентрисани утицаји оба главна чиниоца водостања: 

нивалног и плувијалног, па висока вода траје све време током њиховог интензивног 
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дејства и одржава се изнад средњег годишњег водостаја у читавом хладнијем периоду 

године (децембар-мај). Током топлог периода године (јун-новембар) је испод средњег 

годишњег водостаја, под утицајем јаког испаравања. 

Табела 12. Средњи месечни и годишњи водостаји (cm) на реци Рашка за период 1998-2019 

Месец 

Станица 

(река) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год. 

Нови Пазар 

(Рашка) 

19 25 34 32 29 23 17 14 13 14 16 18 21 

Рашка 

(Рашка) 

102 111 130 121 111 101 90 85 86 125 95 100 105 

Средњи 

 

60 68 82 76 70 62 53 49 49 69 55 59 63 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

Скица 1. Однос месечних водостаја на реци Рашкој и средње месечне количине падавина у Новом 

Пазару, за период 1998-2019 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Слив Рашке се разликује у физичко-географском погледу од сливова осталих 

притока Ибра. Речна мрежа Рашке се развила у дубокој котлини, опкољеној планинама, 

чији се врхови дижу и до 1200 m изнад њеног дна. Максимум падавина у Новом Пазару је 

мају. На високим планинама слива (Голија, Рогозна) снег се одржи до краја априла, па је 

утицај нивалног чиниоца велики. Најнижи водостај на реци Рашки је у августу и 

септембру (49 cm). Проузрокован је јаким испаравањем и интензивним наводњавањем  

башта, ливада и воћњака у долини саме Рашке и њених притока. До јачег повећавања 
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водостаја долази одмах после првих јесењих киша  крајем септембра и почетком октобра, 

када је и годишњи максимум падавина. У новембру водостај опада, затим поново 

постепено расте и у марту достиже свој максимум (82 cm). У марту се отапа и највећи део 

снега који у току зиме падне на слив. У априлу отапање снега слаби и количина воде која 

доспева у речне токове је мања, па долази до опадања водостаја. У сливу Рашке је 

заступљен плувио-нивални режим  умерено-медитеранског типа. 

 

Табела 13. Средњи месечни и годишњи водостаји (cm) на Јошаници, за период 1998-2019 

Месец 

Станица 

(река) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год. 

Биљановац 

(Јошаница) 

85 87 99 103 97 90 83 77 78 80 81 82 87 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

Скица 2. Однос средњих месечних водостаја на Јошаници и средњих месечних падавина  у Јошаничкој Бањи, 

за период 1998-2019 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Средњи водостај Јошанице у анализираном периоду је 87 cm. Најмањи  водостај је у 

августу  када износи 77 cm. Водостај се повећава од зиме ка лету и има свој максимум у 

пролеће (април). Највећа количина падавина је у мају.  Узрок повећаног водостаја у 

пролеће јесте отапање снега са Копаоника и пролећне кише. Након тога водостај се 

постепено снижава и најмањи је у августу. Са првим јесењим кишама у септембру и 
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октобру  водостај почиње да расте. У сливу Јошанице је заступљен плувио-нивални режим  

умерено-медитеранског типа. 

 

Табела 14. Средњи месечни и годишњи водостаји (cm) на Студеници, за период 1998-2019 

Месец 

Станица 

(река) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год. 

Девићи 

(Студеница) 

62 64 76 84 75 68 62 56 54 56 58 61 65 

Мланча 

(Студеница) 

22 24 39 47 35 28 20 14 12 14 17 21 24 

Ушће 

(Студеница) 

2 6 21 25 15 8 2 -5 -5 4 2 0 5 

Средњи 

 

29 31 45 52 42 35 28 22 20 25 26 27 31 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Отицање воде у сливу Студенице је уједначено, захваљујући тлу које је прилично 

очувано од ерозије. Најнижи водостај на Студеници је у септембру (20 cm). То је 

последица високих летњих температура и малих количина падавина. У октобру, услед 

првих јачих киша, средњи месечни водостај расте до децембра, али је нижи од средњег 

годишњег. У јануару због атмосферских падавина у виду снега, који пада од краја 

новембра, водостај помало опада. Затим у фебруару због отапања снега поново долази до 

његовог пораста, који се наставља до априла када достиже максимум (52 cm). У сливу 

Студенице је заступљен плувио-нивални режим умерено-медитеранског типа. 

Табела 15. Средњи месечни и годишњи водостаји (cm) на Лопатници, за период 1998-2019. 

Месец 

Станица 

(река) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год. 

Богутовац 

(Лопатница) 

80 83 89 87 84 81 77 74 74 76 77 80 80 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 На десној страни Лопатнице су заступљени серпентинити, неогене и делувијалне 

творевине, а на левој кречњаци и дијабаз-рожначка формација. Серпентинити у сектору 

Лопатнице су јако испуцали и спадају у водопропусне стене. Највиши водостај на 

Лопатиници је у марту (89 cm), а најнижи у августу и семптембру, због високих летњих 
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температура и великог испаравања. Од октобра водостај са појавом првих јесењих киша 

постепено расте, као и на осталим притокама Ибра.  

 

Табела 16. Средњи месечни и годишњи водостаји (cm) на Рибници, за период 1998-2019 

Месец 

Станица 

(река) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год. 

Рибница 

(Рибница) 

-2 2 9 3 -2 -5 -10 -14 -14 -11 -10 -5 -5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Скица 3. Однос средњих месечних водостаја на Рибници и средње месечне количине падавина у Краљеву, за 

период 1998-2020 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Максимални водостаји на Рибници се као и на Ибру не јављају у време највеће 

количине падавина. Највиши водостај се јавља у марту (9 cm) и изазван је топљењем снега. 

Највећа количина падавина је у мају. Водостај на Рибници константно опада од априла  до 

септембра. У септембру је најнижи и износи  -14 cm. Тек од октобра  водостај постепено  

расте све до марта.  

Дисецираност рељефа је већа у вишим деловима слива. Она опада од извора према 

ушћу, тако да са опадањем надморске висине, опада  и количина падавина. Густих шума 

има у изворишту реке, где покривају 98% тог дела слива. Вегетација повећава неравнине 

на земљишту, због чега се успорава површинско отицање падавина, а увећава могућност 

инфилтрације у тло. У шуми се излучује већа количина падавина него у оближњем пољу, 
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па се део падавина задржава на крошњама дрвећа и испари. Лети биљни свет троши 

највећи део падавина на транспирацију, па само један мањи део падавина доспева 

површинским и подземним отицањем у реке. Период опадања водостаја на Рибници 

(април – септембар) се поклапа са периодом вегетације.  

Према класификацији водних режима М. Пардеа река Ибар и њене притоке 

Јошаница, Студеница, Лопатница и Рибница припадају плувио-нивалном режиму умерено-

континенталног типа. Највиши водостаји су у марту и априлу, а најнижи у септембру и 

августу. Река Рашка припада плувио-нивалном режиму умерено-медитеранског типа. 

Највиши водостаји су у марту и априлу, а најнижи у августу, јулу и септембру. 

 

Табела 17. Апсолутно минимални и апсолутно максимални водостај (cm) у сливу Ибра, за период 

1998-2019 

Станица Минимални Датум Максимални Датум 

Батараге (Ибар) -47 30.08.2007 160 08.11.2016 

Рашка (Ибар) 133 25.12.2000 533 15.03.2013 

Ушће (Ибар) 57 07.02.2012 330 20.04.2010 

Л.лакат (Ибар) -42 18.08.2001 382 03.06.2019 

Нови Пазар (Рашка) -8 08.01.2019 153 20.04.2014 

Рашка (Рашка) 71 08.08.1998 332 15.03.2013 

Биљановац (Јошаница) 58 02.08.2017 257 19.04.2013 

Девићи (Студеница) 35 09.09.2012 167 04.07.2018 

Мланча (Студеница) 0 30.11.2003 182 07.11.2009 

Ушће (Студеница) -17 15.10.2019 140 05.04.2000 

Богутовац (Лопатница) 62 06.11.2000 273 15.05.2019 

Рибница (Рибница) -37 07.08.2012 224 07.05.2005 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

У табели 17. су приказани максимални и минимални водостај на Ибру и његовим 

притокама у посматраном периоду. Апсолутно максимални водостај у сливу је забележен 

на станици Рашка (река Ибар), 15.03.2013. и износио је 533 cm. Апсолутно минимални 

водостај у сливу је измерен на најузводнијој станици на Ибру, Батараге 30.8.2007. и 

износио је -47 cm. 
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4.4.2. Протицај 

 

 Најважнији елемент речног режима је протицај.  

Табела 18. Средњи месечни и годишњи протицаји (m3 /s)  на Ибру, за период 1998-2019. 

Месец 

Станица 

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

Батараге 

 

5,05 7,41 14,8 13,9 9,69 4,7 2,81 1,37 3,36 3,68 7,55 7,89 7,17 

Рашка 

 

40,6 56,9 82,2 67,8 46,9 30,2 19,9 15,4 16,3 19,2 28,2 38,4 38,5 

Ушће 

 

47,8 63,9 94,7 80,3 56,6 36,4 24,2 18,9 19,7

4 

23,7 33,2 43,5 45,3 

Лопатница 

лакат 

56,8 76,6 116,

5 

103,

3 

75 54,4 36,5 26,9 26,9

7 

31,3 40,6 53,3 58,2 

Средњи 

 

37,6 51,2 77 66 47 40,1 20,8 15,6 16,6 19,5 27,4 35,8 37,3 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 Слив Ибра је издужен, у виду правоугаоника од севера ка југу, па зато на Ибру нису  

нагле промене протицаја (Оцокољић М., 1991). 

Просечне вредности протицаја на целом току Ибра за посматрани период по 

месецима износе од  15,6  до 77 m3 /s. Највећи средњи протицај је у марту. Он настаје због 

отапања снега.  Најмањи средњи протицај јавља се у августу, услед малих количина 

падавина и великог испаравања током летњих месеци.  

На свим посматраним станицама на Ибру најмањи протицај је у августу. Највиши 

протицај је у марту. Средњи годишњи протицај се повећава ка ушћу, на станици Батараге 

износи 7,7 m3 /s а на станици Лопатница лакат 58,2 m3 /s. 

Табела 19. Средњи месечни и годишњи протицаји (m3 /s)   на притокама Ибра, за период 1998-2019 

Месец 

Станица 

(река) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год. 

Нови Пазар 

(Рашка) 

3,42 4,59 7,24 6,35 5,39 4,16 2,97 2,46 2,39 2,48 2,8 3,17 3,95 

Рашка 

(Рашка) 

7,64 10,4

1 

16,4

4 

13,1

4 

9,82 7,21 4,65 3,67 3,76 4,39 5,93 6,72 7,89 

Биљановац 

(Јошаница) 

2,52 2,92 5,06 6,55 5,05 3,52 2,23 1,44 1,71 1,95 2,07 2,28 5,92 

Девићи 

(Студеница) 

2,37 2,47 4,59 6,53 4,45 3,06 1,96 1,42 1,38 1,62 1,86 2,24 2,83 
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Мланча 

(Студеница) 

3,95 4,36 8,27 10,7

3 

6,99 5,1 3,69 2,51 2,45 2,71 2,98 3,85 4,8 

Ушће 

(Студеница) 

5,59 6,9 16,4

5 

15,3 10,2

9 

7,8 5,78 3,87 3,63 4,1 4,65 5,27 7,47 

Богутовац 

(Лопатница) 

1,64 2,17 3,27 3,2 2,86 2,26 1,24 0,95 1,03 1,26 1,37 1,81 1,92 

Рибница 

(Рибница) 

1,6 2,09 4,36 2,39 1,77 1,74 1,18 0,8 0,78 1 1,09 1,45 1,69 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Највећи протицаји на притокама Ибра су у марту и априлу (због отапања снега). 

Најмањи протицаји су у августу и септембру (због смањене количине падавина). Од 

притока највећи протицај имају Рашка (5,9 m3 /s.) и Студеница (5 m3 /s.), а најмањи Рибница 

(1,69 m3 /s.). 

 

4.4.3. Специфични отицај 

 

Табела 20.  Средња месечна и средња годишња вредност специфичног отицаја (у l/s/km2) на Ибру, за период 

1998-2019. 

Месец 

Станица 

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

Батараге 

 

7,2 10,5 21,1 19,8 13,8 6,7 4 1,9 4,8 5,2 10,7 11,2 10,2 

Рашка 

 

6,3 8,8 12,9 10,6 7,3 4,7 3,1 2,4 2,5 2,9 4,2 5,7 5,5 

Ушће 

 

6,9 9,3 13,8 11,7 8,2 5,3 3,5 2,7 2,9 3,4 4,8 6,3 6,6 

Лопатница 

лакат 

5,72 7,42 10,6

7 

9,62 6,73 5,19 3,28 2,37 2,51 2,89 3,63 5,23 5,23 

 

Највећи специфични отицај је у марту и априлу, дакле пролећним месецима. 

Најмањи је у августу, у летњим месецима. Од априла специфични отицај почиње да опада 

и такав тренд има до августа. Раст специфичног отицаја почиње у септембру. Опадање 

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

последица је веће количине падавина, смањеног испаравања и топљења снега у фебруару и 

марту.  

 Специфични отицај опада код већине река од извора ка ушћу. Међутим Ибар 

одступа од овога: специфични отицај опада до водомерне станице Рашка, затим низводно 
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расте до станице Ушће, а потом поново опада. Овакав распоред отицања дуж Ибра 

представља аномалију. 

Табела 21. Средња месечна и средња годишња вредност специфичног отицаја (у l/s/km2) на притокама Ибра, 

за период 1998-2019. 

Месец 

Станица 

(река) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год. 

Нови Пазар 

(Рашка) 

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

Рашка 

(Рашка) 

7,4 10 15,9 12,7 9,5 7 4,5 3,5 3,6 4,2 5,7 6,5 7,5 

Биљановац 

(Јошаница) 

9,5 11 19,1 24,7 19,1 13,3 8,4 5,4 6,5 7,4 7,8 8,6 11,73 

Девићи 

(Студеница) 

12,4 12,9 24 34,2 23,3 16 10,3 7,4 7,2 8,5 9,7 11,7 14,8 

Мланча 

(Студеница) 

12,7 14,1 26,7 34,6 22,5 16,5 11,9 8,1 7,9 8,7 9,6 12,4 15,5 

Ушће 

(Студеница) 

10,9 13,3 30 28,1 19,1 13,9 10,5 7,1 6,7 7,5 8,7 24,9 15 

Богутовац 

(Лопатница) 

14,2 18,7 28,3 27,6 24,7 19,5 10,7 8,2 8,9 10,9 11,8 15,6 16,6 

Рибница 

(Рибница) 

15,7 20,5 42,7 23,4 17,4 17,1 11,6 7,8 7,6 9,8 10,7 14,2 16,6 

 

На основу табеле 21. се може закључити да је месечни отицај на притокама Ибра 

највећи у марту и априлу, а најмањи у августу и септембру. Специфични отицај се 

повећава дуж тока Ибра након ушћа  Студенице. 

Река Рашка чини 12,8% површине слива Ибра, и има просечне падавине 678 mm 

(станица Нови Пазар), па би се на први поглед могло рећи да је њен утицај на водни 

биланс Ибра мали. Међутим, према подацима са водомерне станице Рашка примећује се су 

отицања и са ове реке знатна. Просечни специфични отицај Рашке у посмараном периоду 

је 7,95 l/s/km2. Највиши средњи отицаји Рашке су у марту, док су најмањи у септембру. 

После ушћа Рашке Ибар и даље прима врло водне притоке Јошаницу, Студеницу, 

Лопатницу и Рибницу, које утичу тако да се отицаји низводно повећавају. 
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4.4.4.Висина отицаја 

 

Највећа висина отицаја на Ибру је у марту, а најмања у августу. 

Табела 22. Средња месечна и средња годишња вредност висине отицаја (mm) на Ибру, за период 1998-2019. 

Месец 

Станица 

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

Батараге 

 

19,7 26,3 57,4 47,1 37,5 29,7 14,7 8,2 10,8 14,4 23,7 28,5 318,5 

Рашка 

 

16,9 21,3

7 

34,6 27,6 19,6 12,3 8,4 6,45 6,5 7,7 11 15,3 173,5 

Ушће 

 

18,6 22,6 36,9 30,2 22 13,7 9,4 7,4 7,4 9,2 12,5 16,9 190,6 

Лопатница 

лакат 

15,3 18,1 28,6 24,9 18 13,4 8,8 6,4 6,5 7,8 9,4 14 165 

На притокама Ибра  највећа висина отицаја је у марту и априлу, а најмања у августу 

и септембру. Највећу средњу годишњу висину отицаја имају Лопатница око 524 mm и 

Рибница 522 mm, док најмању средњу годишњу висину отицаја има Рашка око 250 mm. 

Средња годишња висина отицаја Јошанице у осматраном периоду износи 370 mm, а 

Студенице око 477 mm. 

Табела 23. Средња месечна и средња годишња вредност висине отицаја (у mm) на притокама Ибра, за период 

1998-2019. 

Месец 

Станица 

(река) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год. 

Нови Пазар 

(Рашка) 

19,2 23,4 40,7 34,5 30,3 22,6 16,7 13,9 13 14 15,2 17,8 261,6 

Рашка 

(Рашка) 

19,8 24,5 42,5 32,9 25,4 18 12 9,5 9,4 11,4 14,8 17,4 238 

Биљановац 

(Јошаница) 

25,5 27 51,2 64 51 34,4 22,5 14,6 16,7 19,7 20,3 23 370,2 

Девићи 

(Студеница) 

33,1 31,4 64,3 88,4 62,4 41,4 27,5 19,9 18,7 22,6 25,1 31,3 466,5 

Мланча 

(Студеница) 

34,1 34,3 71,5 89,6 60,5 42,5 31,8 21,7 20,4 23,4 24,9 33,3 488,3 

Ушће 

(Студеница) 

29,2 32,5 80,6 72,8 51,7 35,9 28,2 19,1 17,2 20,2 22,4 66,8 476 

Богутовац 

(Лопатница) 

38,1 45,7 75,7 71,6 66,2 50,6 28,5 21,9 22,9 29,3 30,5 41,9 523,6 

Рибница 

(Рибница) 

42 50 114,

5 

60,8 46,6 44,3 31 20,9 19,9 26,1 27,6 38,1 522 
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4.4.5.Водни биланс слива 

 

Проучавања водног биланса, односно водних резерви на одређеној територији су 

све актуелнија и осим научног имају и велики практични значај (за потребе привреде, 

водоснабдевање и др.). На основу познавања његових компоненти могуће је утврдити мере 

за њихово побољшање, посебно са аспекта водоснабдевања становништва и индустрије 

здравом и квалитетном водом. 

Водни биланс Ибра је представљен  односом између падавина на једној и отицања и 

испаравања на другој страни. На површину сливног подручја Ибра од 8.059 кm²  просечно 

се излучи око 834 mm падавина. Од 834 mm падавина у сливу, 212 mm учествује у 

протицају реке, а остатак од 662 mm испари. Према томе у протицају Ибра учествује 26%, 

а испари 74% од укупне годишње количине атмосферских падавина. Резултати анализе 

водног биланса Ибра показају  да је испаравање у сливу велико. У сливу Ибра се образује 

око 37,3 m3/s воде са издашношћу од 6,9 l/s/km2. 

Табела 24. Водни биланс слива за период 1998-2019 

F X Y Z Q q C 

8.059 

 кm² 

834  

mm 

212  

mm 

662  

mm 

37,3  

m3/s 

6,9  

l/s/km2 

26 

% 

F – површина слива, X – падавине, Y – укупан отицај, Z – укупно испаравање, Q – протицај, q – специфични 

отицај, C – коефицијент отицаја. 

Ибар као планинска река има много мању издашност него многе друге реке у 

сличним физичко-географским условима. На ово највише утиче притока Ситница која 

знатно смањује издашност слива Ибра, јер има велику површину слива (2.590 km2), а мали 

протицај (13,6 m3/s) (Оцокољић М., 1991).  

 

4.4.6.Термички режим 

 

Ибар је лети нешто хладнији од других река, али је топлији зими. Од јануара до 

марта средња месечна температура воде је виша од средње месечне температуре ваздуха. 
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Табела 25.Средње месечне температуре воде (℃) у сливу Ибра, за период 1998-2019 

Месец 

Станица 

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

Рашка 

(Ибар) 

3,4 4 6,3 9,7 13 22,9 18,2 18,2 14,8 11,3 7,5 4,4 11,1 

Ушће 

(Ибар) 

2,9 3,7 6,2 9,7 13,2 16,8 18,9 18,9 15,1 11,9 7,7 4,1 10,8 

Рашка 

(Рашка) 

3,6 4,2 6,2 9,3 12,5 15 16,2 16,2 14 11,5 7,5 4,5 10 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Минимална средња месечна температура речне воде је у истом месецу када је и 

минимална температура ваздуха (јануар), док се маскимална средња месечна температура 

речне воде појављује у јуну, јулу и августу. Према Ракићевићевој класификацији речних 

режима (1958) Ибар и Рашка (сем  изворишних делова) припадају моравској варијанти, 

која у пролећним и првим летњим месецима има хладнију воду од ваздуха, што се 

објашњава високим водостајима на рекама у том периоду.  Годишња амплитуда 

температуре воде је мања од 20℃. 

Лед се најчешће јавља од друге половине децембра па до друге половине фебруара. 

Не „хвата“ се на брзацима, већ само на оним местима речног тока где је брзина воде мала 

због слабог пада речног корита. У средњем и доњем току Ибра се врше мерења дебљине 

леда. Највећа дебљина леда мерена око Руднице и Рашке је износила 46 cm (Дукић Д., 

1951).  

 

4.4.8. Водне акумулације у сливу 
 

 Хидроенергетски потенцијал реке Ибар је велики. То нарочито важи за горњи део 

његовог тока који се из правца Црне Горе пружа према Косову и Метохији. Његова долина 

је композитна и као таква веома погодна за изградњу брана и образовање вештачких језера 

различите намене. 

Језеро Газиводе је вештачко језеро настало 1977. Године преграђивањем 

реке Ибар у њеном горњем току. Акумулација дужине 22 km, смештена је између планина 

Мокре Горе и Рогозне. Запремина језера је 370 х 106 m3. Висина земљане бране на језеру је 

107,5 m, дужина у круни 520 m, а дебљина такође у круни 10 m. Главна намена језера је 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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наводњавање пољопривредних површина 73.200 ha и водоснадбевање насеља и 

индустрије, али се вода користи и за покретање мале хидроелектране „Газиводе“ код 

Зубиног Потока. Низводно од ове акумулације, у селу Придворица, Ибар је још једном 

преграђен чиме је створен компензациони басен запремине 0,48 х 106 m3. Из овог басена се 

вода каналима одводи до Митровице, Србице, Вучитрна и других насеља. Од планираних 

73.200 хектара наводњавања косовских поља није остварено ни два одсто  па тако није 

остварен ни пројекат о наводњавању косовских поља, назван “Ибар – Лепенац“. Један од 

разлога изградње бране Газиводе је и изравњање вода Ибра и спречавање поплава у 

низводном делу слива. Тиме се природни режим Ибра низводно од језера Газиводе 

променио (Ивановић Р. и др.,2011). На профилу код Рибарића, воде Ибра припадају II 

класи. Из Рожаја, Ибром и притокама, у језеро Газиводе доспевају загађене воде, 

погоршавајући тако квалитет његове воде. 

На Ибру планирана је изградња система од десет прибранских хидроелектрана: ХЕ 

Лакат, ХЕ Маглич, ХЕ Добре Стране, ХЕ Бела Глава, ХЕ Градина, ХЕ Церје, ХЕ Главица, 

ХЕ Ушће, ХЕ Гокчаница и ХЕ Бојанићи. У долини реке Ибар, као и у ближој околини, 

постоје потенцијална налазишта каменог материјала који може да се употреби приликом 

изградње ХЕ. Изградњи хидроелектрана погодује стабилност падина у акумулационим 

просторима будућих ХЕ (нема клизишта), као и геолошке карактеристике терена 

(носивост, порозност, стишљивост и др.) које омогућавају изградњу тежих и већих 

објеката, као и прокопавање тунела. 

 

Слика 9. Језеро Газиводе, општина Зубин Поток 

Извор: www.koreni.rs 

http://www.koreni.rs/
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На самом врелу, Рашка је каптирана 1953. године и њене воде су подземним 

тунелом одведене до хидроцентрале "Рас". Пре каптаже, из пећине је истицало до 3,5 m3 

воде у секунди. Низводно од врела корито Рашке је испуњено стеновитим блоковима, 

преко којих вода отиче у виду бројних слапова (Костадинов С., 2018). 

 

Слика 10. Извор реке Рашке 

Извор: putoljub.rs 
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5.ВОДОПРИВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ У СЛИВУ 
 

5.1. ЕРОЗИЈА И БУЈИЦЕ 
 

Слив Ибра је јако угрожен ерозијом, која је најизразитија у брдско-планинском 

делу. Годишња продукција наноса је 2,7 милиона m3, а специфична продукција износи 

365,4 m3/km2/год. Годишњи транспорт наноса продуктованог ерозијом у сливу Ибра 

износи 624 326 m3/год., специфични годишњи транспорт износи 85,51 m3/km2/год (Дукић 

Д., Гаврлиловић Љ.,2008). Овакво засипање акумулације наносом, знатно смањује њену 

ефикасност у заштити од поплава. Губљењем корисне запремине акумулације и смањењем 

пада речног корита услед повећаног успора погоршавају се услови рада хидроелектране, 

низводно од акумулације се појачава ерозија, обале постају нестабилније и снижава се 

ниво подземних вода у приобаљу. Ерозивни процесу су углавном проузроковани крчењем 

шума.  

У сливу реке Ибар могуће је издвојити различите облике настале деловањем водне 

ерозије: нееродирано земљиште, површинска ерозија, браздаста ерозија, коју чине слабије 

и јаче браздаста ерозија, као и јаружаста, односно слабије и јаче јаружаста ерозија. Овај 

процес је распрострањен на читавој површини слива реке Ибар, али је његов интензитет 

различит у зависности од доминантности фактора који га одређују (Костадинов С., 

Ракоњац Љ., 2018).  

Ибар плави при високим водостајима незнатне површине, због дубоке и уске 

долине, изузимајући Поље код Руднице и Баљевачку котлину, у којима се приликом 

поплава прошири до 500 метара. Много веће површине плави притока Ибра, Ситница, која 

тече плитким коритом. Када се она излије поплави местимично све површине на 

километар од свог корита. Ово изливање траје од 10 до 15 дана, и дешава се најчешће у 

пролеће. Пошто је брзина воде мала, наноси су незнатни те не причињавају веће штете 

јесењим усевима који се нађу под водом (Дукић Д., 1951). На подручју хидрографске 

мреже  у сливу Ибра је регистровано 158 бујичних токова (група аутора 1976). Бујичне 

поплаве као најчешћи узрок поплава у сливу, настају као последица интензивних падавина 

или наглог отапања снежног покривача, а одликују се брзим формирањем бујичних таласа. 
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Основна карактеристика ових таласа је вода засићена великим концентрацијама наноса, 

кратко трајање и велике штете (Костадинов С., Ракоњац Љ., 2018). 

 

5.2. ВОДОСНАДБЕВАЊЕ 

   

Иако се налази на ушћу две велике реке, Краљево је позајмљивало воду из 

сиромашне Шумадије (акумулација Гружа), због изразитих загаћења Ибра. Када би се 

решавао само проблем водоснадбевања Краљева, проблем би био лакше решив, јер би се 

његове потребе могле решити узимањем воде са само једног водотока нпр. Рибнице  или 

Лопатнице. Међутим и други градови у долини Ибра оскудевају  у води (Врњачка Бања) и 

многа сеоска насеља која су по броју становника прерасла у градове. У оваквој ситуацији 

избор је  био усмерен на Студеницу која је најбогатија водом, најчистија и са најмањом 

густином насељености слива. Ово решење је дуго оспоравано због присуства манастира 

Студенице, који би био угрожен од будуће акумулације подигнуте узводно од манастира за 

око 10 km (Оцокољић М.,1991). 

Акумулација „Газиводе“ служи за покривање потреба у води индустрије у реону 

Косовске Митровице и Приштине. 

Карактеристике режима река показују да је њихов временски и просторни распоред 

вода неповољан, нарочито са становишта потреба у води. Највеће воде су у пролеће када 

рекама отиче 40% годишњег протицаја, затим у зиму а најмања у јесен и лето, када су 

потребе за водом највеће.  

Подаци о екстремима река показују да су јако нарушени односи између 

максималних и минималних вода. Зато се морају предузети  одговарајуће мере у сливу 

како би се ово штетно дејство воде свело на минимум. 

Највећи део падавина испарава. Применом агротехничких мера се може очекивати 

даље повећавање ипаравања на рачун отицања, тако да ће воде у рекама бити све мање. То 

ће се негативно одразити и на мање реке, које су већ на граници пресушивања. 

Посебан проблем у даљем коришћењу вода је њихова загађеност. Ретки су водотоци 

у I класи. Зато треба очувати воде у вишим пределима, где су оне још незагађене. То се 
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може постићи изградњом малих акумулација чија ће улога бити вишезначна у решавању 

многих водопривредних проблема (Оцокољић М.,1991).  

 

5.3. КВАЛИТЕТ ВОДЕ 

 

  Реку Ибар загађује већ дрвна индустрија у Рожају, али је она све до Косовске 

Митровице у  II класи вода. Пошто прими реку Љушту, фекалним водама најзагаћенији 

водоток у Србији, Ибар је у III класи. Даље у њега притичу воде Ситнице, која је веома 

загађена већ од ушћа Приштевке (водоток ван класе), а поготово од површинских рудника 

лигнита, термоелектрана у Обилићу и фабрика суперфосфата у Косовској Митровици, па 

је то стално водоток IV класе. Рашка припада водама II класе, а Студеница I класи вода 

(Дукић Д., Гавриловић Љ.,2008). 

 У ток Ситнице и Ибра од Урошевца до Лепосавића се излива око 100.000 m3 

отпадних вода годишње. Од њих су 83% отпадне воде из енергетско-индустријских 

објеката ЕПК у Обилићу  и објеката РМХК „Трепча“ у Косовској Митровици. Пре 20 

година из Гасификације у Обилићу испуштане су велике количине фенола у Ситницу. 

Истовремено из „Трепче“ су притицали денудацијом са одлагалишта у Ибар олово, цинк и 

кадмијум (Ивановић Р.,Ћекић Т., 2014). 

У свом средњем и доњем току река Ибар прихвата велику количину отпадних вода 

различитог порекла. Један део отпадних вода потиче од индустрије нарочито у широј зони 

Косовске Митровице, Звечна, Лепосавића, Рашке и Баљевца, део отпадних вода потиче од 

пољопривреде, део од великог броја индустријских и комуналних депонија на овом 

подручју а део од санитарних, фекалних, вода које се испуштају без икаквог третмана. То 

је и основни узрок што многи параметри квалитета воде реке Ибар не задовољавају 

граничне вредности II класе вода, којој би требало да припада вода реке Ибар на oснову 

Уредбе о категоризацији водотока и Уредбе o oкласификацији вода („Службени гласник 

СРС“, број 5/68).  

Десетак километара северно до Руднице, а непосредно пре насеља (града) Рашка, у 

Ибар се улива река Рашка која је веома загађена. У насељу Рашка, Ибар се загађује 

отпадним индустријским водама Млекаре „Миклоп“ и Месне индустрије, отпадним 
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комуналним водама и површинским и процедним водама депонија комуналног отпада 

Рашке, Баљевца и околних места. У Баљевцу, Ибар се загађује и отпадним водама погона 

Сепарације угља, као и отпадним водама са депоније ове Сепарације угља (Николић С. и 

др., 2014). 

Квалитет воде реке Ибар се побољшава од IV класе у II и I класу од Биљановца до 

Краљева. У Ибар се уливају и реке које су изузетно чисте па побољшавају квалитет воде. 

Површинска вода II класе се може користити за пиће уз претходни третман, као и за 

наводњавање и индустријску употребу (Мариновић Д. и др., 2015). 

 

5.4. НАВОДЊАВАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ 
 

 Недовољне и променљиве количине падавина у вегетационом периоду са 

неповољним распоредом су основни разлог што су приноси пољопривредних култура 

једне године високи, а већ следеће ниски и слабог квалитета. Применом савремених 

агротехничких мера  се само делимично могу ублажити последице неповољних 

климатских услова (Група аутора, 1976). 

 Наводњавањем у оквиру хидросистема „Ибар-Лепенац“ је требало бити обухваћено 

65.000 ha пољопривредних површина. Под системом „Ибар-Лепенац“ се подразумевају два 

система: „Ибар“ и „Лепенац“ (Група аутора, 1976). Системом „Ибар“ се предвиђало 

наводњавање Ибарског поља, Северног Косова и Деничког поља. Као најповољније место 

за изградњу акумулације је утврђена акумулација „Газиводе“. Акумулација „Газиводе“ 

служи за покривање потреба у води индустрије у реону Косовске Митровице и Приштине, 

пољопривреде наведених поља, за снадбевање насеља  и производњу електричне енергије. 

У оквиру овог хидросистема три четвртине површина је требало да се наводњава 

вештачком кишом, а једна четвртина површинским начином (Група аутора, 1976). 

Системом за одводњавање би се одводиле површинске и подземне воде. Канали би били 

отворени, и вода би се из њих одводила у реку Ситницу, чије би корито било регулисано. 

Поплаве реке Ситнице  осим пољопривреди, доноси велике штете и насељима, индустрији 

и саобраћају. 
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6. ЗАКЉУЧАК 
 

Анализом природних услова и физичко-географских фактора који утичу на режим 

површинских и подземних вода у сливу дошло се до следећих закључака: 

Средња надморска висина рељефа у сливу Ибра износи 939 m. Хипсометријска 

структура показује да је у рељефу слива Ибра највише заступљен висински појас од 500 до 

1000 m надморске висине, односно ниско-планински терен. 

Слив Ибра је врло разнолик у погледу геолошког састава. Поред седиментних  

мезозојских и кенозојских стена по сливу се налазе и „острва“ еруптивних стена и старијих 

шкриљаца, нарочито у његовом доњем и средњем сливу. 

На подручју слива се налазе Новопазарска, Јошаничка, Богутовачка, Матарушка, 

Лопатничка бања и Студенички кисељак. 

Ибар је састављен од више долина, међу којима се као главне могу сматрати две: 

рашко-краљевска или северна и митровачка или јужна, које су биле растављене развођем 

код села Дрена и Тврђена. Од њега су главне реке текле супротним правцима: прва према 

великом панонском, а друга према косовско-метохијском језеру. 

Долина Ибра има обележја умерено-континенталне климе. Највећи део рашко-

баљевачке котлине припада новопазарском климатском рејону, који представља „оазу 

жупне климе“ са топлим летима и блажим зимама у односу на суседне терене. Клима 

Копаоника се издвоја као посебан климатски рејон, који у северном делу прелази у 

субалпски (Жељин и Гоч).  

Земљиште у долинском делу се знатно разликује од планинског. Срећу се 

алувијална земљишта, смонице, посмеђена рендзина, ранкери, гајњаче, смеђе-силикатно и 

скелетно земљиште. Шумски покривач у сливу Ибра је јако разређен, а негде и потпуно 

уништен, због неконтролисане сече. 

Густина речне мреже слива Ибра је већа од просечне густине речне мреже у Србији 

(747 m/km2) и износи  950 m/km2. 

На основу анализе података са станица у сливу Ибра примећујемо да се максимални 

водостаји на Ибру не јављају у време највеће количине падавина. Највиши водостај се 

јавља у марту и априлу и изазаван је топљењем снега. Према класификацији водних 

режима М. Пардеа река Ибар и њене притоке Јошаница, Студеница, Лопатница и Рибница 
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припадају плувио-нивалном режиму умерено-континенталног типа, док Рашка припада 

припада плувио-нивалном режиму умерено-медитеранског типа. На свим посматраним 

станицама на Ибру најмањи протицај је у августу, а највиши протицај је у марту.  Средњи 

годишњи протицај се повећава ка ушћу.  

Специфични отицај опада код већине река од извора ка ушћу. Међутим Ибар 

одступа од овога. Распоред отицања дуж Ибра представља аномалију: специфични отицај 

опада до водомерне станице Рашка, затим низводно расте до станице Ушће, а потом 

поново опада. На притокама Ибра  највећа висина отицаја је у марту и априлу, а најмања у 

августу и септембру. 

Анализа водног биланса показала је да од 834 mm падавина у сливу, 212 mm 

учествује у протицају реке, а остатак од 662 mm испари. Испаравање у сливу је велико. 

Ибар као планинска река има много мању издашност него многе друге реке у сличним 

физичко-географским условима. 

Хидроенергетски потенцијал реке Ибар је велики. На Ибру планирана је изградња 

система од десет прибранских хидроелектрана. Изградњи хидроелектрана погодује то што 

нема клизишта, као и геолошке карактеристике терена које омогућавају изградњу тежих и 

већих објеката, као и прокопавање тунела. 

Највећи водопривредни проблеми у сливу Ибра су ерозија и бујице, 

водоснабдевање, и загађеност водотока. Најчешћи узрок поплава у сливу су бујичне 

поплаве које  настају као последица интензивних падавина или наглог отапања снежног 

покривача. Квалитет воде реке Ибар се побољшава од V и IV класе у II и I класу од 

Биљановца до Краљева. У Ибар се уливају и реке које су изузетно чисте (Студеница), па 

побољшавају квалитет воде.  
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