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1. УВОД 

 

Впда је прпвидна тешнпст, кпја фпрмира реке, језера, пкеане и кищу. Пна је главни 

састпјак флуида свих живих бића. Услед сталнпг демпграфскпг и привреднпг развпја 

пптребе за квалитетнпм впдпм се ппвећавају. Власина је река кпја истише из великпг 

Власинскпг језера. Све дп 1949. гпдине била је птпка Власинске тресаве.  

 

У раду „Хидрпгепграфска студија слива реке Власине“ ће бити анализиран гепграфски 

пплпжај слива, кап и физишкп-гепграфске пспбенпсти слива (геплпщки састав, рељеф, 

клима, педплпщки ппкриваш и биљни свет). 

  

У другпм делу рада на пснпву хидрплпщких псматраоа биће анализиране хидрплпщке 

пспбенпсти слива, тј. впдпстаое и впдпстај, прптицај, специфишни птицај и висина 

птицаја. Такпђе, биће анализиране и впдне акумулације у сливу реке Власине.  

 

Ерпзија тла у сливу Власине представља велики впдппривредни прпблем, збпг тпга ће 

пвај прпблем бити анализиран у ппследоем делу рада. Развпју ерпзијивних прпцеса у 

највећпј мери дппринеп је шпвек, у другпј пплпвини 19. века.  
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ СЛИВА 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ  

 

Власина је река у југпистпшнпј Србији, близу Бугарске границе. Прпстире се пд 

Власинске висправни, Чемерника и Плане на југу, дп Барнпса, Штрбнпг камена, Црнпг 

врха, Ропса и Стпла на истпку, на северу пбухвата Лужнишку кптлину и брдскп-

планинскп земљищте пкп ое, деп Суве планине и Гпрое Заплаое, на северпзападу 

пбухвата планину Крущевицу, на западу се прпстире дп Дугпг дела, Пстрпзуба, Пгпреле 

шуке, Букпве главе и Јастребца. Пбухвата Власптинашкп винпгпрје и равницу, све дп 

ущћа Власине у Јужну Мправу. 

 

Сливнп ппдрушје реке Власине се прпстире на теритприји три велике ппщтине: 

Власптинце, Бабущница и Црна Трава (пкп 90 % сливнпг ппдрушја) и малим делпм (пкп 

10%) на теритптији пдпщтина Гачин Хан и Сурдулица (Група аутпра, 2016). 

 

 

 

 
Слика 1- Гепграфски пплпжај слива Власине 

Извпр: Група аутпра, 2016. 
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2.2. ХИПСОМЕТРИЈА СЛИВА 

 

У сливу реке Власине се издвајају две пснпвне мпрфплпщке целине: 

Прва целина захвата дпои деп слива Власине, пднпснп истпшни деп слива Лескпвашке 

кптлине. Карактерище се серијпм ниских тераса: 3 m, 15 m, 26 m, 62-75m изнад нивпа 

Власине.  

Друга целина је брдскп-планинскпг карактера. Прпсешена је дубпкп усешеним 

дплинама Власине и Лужнице кпје је деле на три целине: јужни, истпшни и северни. 

 

На пснпву висинске зпналнпсти у сливу, издвајају се следећа три ппјаса: 

- Равнишарскп-брежуљкасти дп 500 m надмпрске висине, кпји пбухвата 44% 

укупне теритптије. Најзаступљенији је на западу, пд кпга се према истпку 

лепезастп скупља пкп реке Власине. Припада Лескпвашкпј кптлини и предствља 

најплпднији деп слива. 

- Ниске планине пд 500 m дп 1000 m надмпрске висине. Пвај ппјас захвата 50% 

укупне теритприје и наставља се на претхпдни ппјас. Крпз пвп ппдрушје прптише 

средои тпк Власине. На севернпм делу терена дпминира планина Крущевица 

правца пружаоа северпзапад - југпистпк. 

- Средое виспке планине прекп 1000 m надмпрске висине, захватају 6% 

теритприје, јављају се самп на југу слива. Пвај виспки деп терена припада старпј 

ппврщи, кпја је у непгену била кппнп (Савић М, 2014). 

  



4 
 

3. ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

3.1. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 

Слив реке Власине, припада Српскп-македпнскпј маси, кпја је настала тпкпм херцинске 

прпгенезе, за време карбпна и перма. У нащпј земљи прптеже се пд српскп-

македпнске границе и српскп-бугарске границе, са пбе стране Јужне и Велике Мправе 

и на северу све дп Панпнске низије. Заузима и прпстпр на теритприји западне Бугарске 

и истпшне Македпније. Пва зпна је изграђена пд старих палепзпјских стена (гнајсева, 

микащиста и филита), са интрузијама гранита и интеркалацијама мермера (Павлпвић 

М, 2019). 

 

У грађи пвпг терена, ушествују стене разлишите старпсти и састава: магматске, 

метампрфне и седиментне, кпје су настале пд времена палепзпика, па све дп 

квартарних нанпса. Најзаступљеније стене су кристаласти щкриљци кпји се налазе у 

пснпви свих каснијих наталпжених стена, најрасппрстраоенији су на прпстпру 

Власинске висправни и планина: Чемерник, Варденик, Пстрпзуб, Дукат. У грађи пвпг 

терена ушествују и гранити, дацитскп-андезитске стене, квартарне фпрмације и 

метампрфни гнајсеви у кпјима има кварцних жица. Честе су ппјаве амфибиплита, кап и 

амфибиплитских щкриљаца (Павлпвић М, 2019). 

 

За време алпске прпгенезе, у щкриљцима су утиснути гранпдиприти, ппзнати кап 

Сурдплишки гранпдипритски масив, кпји указује на ппстпјаое палепвулканизма. Пви 

гранити и диприти пбразују интрузију дужине 30 km и щирине 10 km, у регипну 

Власптинца и Сурдплице, кпја пбухвата Варденик и делпве Чемерника, Бесне Кпбиле и 

Црнпг Врха. У зпнама најснажнијег палепвулканизма на ппврщи се јављају изливи 

дацита и андезита, кпји су најзаступљенији севернп пд Власптинца и  дплини реке 

Врле (Павлпвић М, 2019). 

 

Алувијални седименти настали су накпн ппвлашеоа непгених језере. Ерпзивним 

прпцесима на стрмим падинама планина и дејствпм решних тпкпва, фпрмиране су пве 

стене кпје су највище распрпстраоене у дплинама река: Власине, Врле и Лужнице 

(Павлпвић М, 2019). 
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3.2. ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 

Пп Дущану Дукићу, јужна Србија у кпјпј се налази слив Власине припада щарскп-

рпдппскпј хидрпгеплпщкпј пбласти. Слив Власине у највећпј мери је изграђен пд 

кристаластих щкриљаца, а местимишнп и пд магматских – вулканских стена. Пве стене 

су бпгате ситним пукптинама и прслинама, крпз кпје се атмпсферска впда сппрп 

инфилтрира, а ппдземна сппрп креће. Извпри су шести, али мале издащнпсти кпја се 

тпкпм летоих месеци јакп смаоују. У седиментним стенама (Власптинашкп винпгпрје) 

издан је на маопј дубини и бпгатија је. У алувијалним нанпсима налази се впдпм 

бпгата, фреатска издан, кпја је плитка и ппдлпжна загађеоу. Пвп се ппсебнп пднпси на 

алувијалну раван реке Власине пд Власптинца дп оенпг ущћа у Јужну Мправу. На 

пснпву дпсадащоих геплпщких и хидрпгеплпщких истраживаоа на ппдрушју Власине, 

устанпвљенп је да ппстпји 147 извпра и врела кпји збпг кпмплексних прпцеса на 

планети губе издащнпст (Савић М, 2019). 

 

Терен је испресецан раседима разлишитпг правца и старпсти, за кпје је везанп 

присуствп вулканских и мнпгпбрпјних термалних и минералних извпра. Деп тих 

активнпсти мпгуће је рекпнструисати на пснпву брпјних пиратерија и епигенетскпг 

усецаоа решних тпкпва накпн ппвлашеоа ујезерених впда Панпнскпг мпра. 

 

На северпзападним падинама Чемерника, налази се извпр Бела впда, на надмпрскпј 

висина пд 1656 m. Представља стални извпр са температурпм исппд 10˚С. Издан 

лекпвите впде Прлпвац, налази се изнад извпра Беле впде на надмпрскпј висини пд 

1610 m. Квалитет пвих али и других извпра пве пбласти на висини изнад 1500 m је 

вепма дпбра, а разлпг тпга је щтп се гпдинама врщи најфинија филтрација впде крпз 

стенске пукптине, кап и шиоеница да је мпгућнпст загађеоа на пвим висинама 

искљушена. Впде извпра су без мириса, укуса, бпје и мутнпће, малп минерализпване, 

збпг шега се преппрушују кап впде за кприщћеое са највищим степенпм шистпће. 

Прирпдна минерална впда Рпса, пптише са пбрпнака једне пд Власинских планина. На 

планини Чемерник, на висини пд шак 1550 m, налази се извпр Рпса впде, кпји се 

флащира у свпм извпрнпм пблику (Група аутпра, 2014). 
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3.3. ГЕОМОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 

У сливу Власине пп генези издвајају се тектпнски, флувијални, флувипденудаципни и 

слабп пшувани абразипни пблици рељефа.  

 

Тектпнски пблици – Рпдппскп кппнп представљалп је издуженп пстрвп кпје се дизалп 

изнад прапкеана Тетиса, касније тпкпм мезпзпика билп је јакп ерпдиранп и сниженп. 

Тектпнским ппкретима, за време алпске прпгенезе, пднпснп оене рпжајске фазе, ппет 

је издигнутп и разлпмљенп интензивним радијалним (вертикалним) ппкретима. Пвим 

ппкретима су спущтене кптлине дуж брпјних раседа, али и издигнуте планине кпје су 

нагнуте пд југа ка северу. Планине у сливу Власине кпје припадају Српскп – 

македпнскпј маси су: Чемерник, Варденик, Пстрпзуб, Грамада, Крущевица (Павлпвић 

М, 2019). 

 

Абразипни пблици -  Данащоа Лескпвашка кптлина представљала је залив Панпнскпг 

мпра за време медитерана, сармата, панпна и ппнта. Пд Панпнскпг језера, кпје је 

ппкривалп целу Шумадију, залазип је један већи залив, у пблику щирпкпг рукавца 

далекп на југ. Впда пвпг језерскпг рукавца испуоавала је један низ кптлина ппређаних 

у меридијанскпм правцу (алексинашка, нищка и лескпвашка). Лескпвашка кптлина била 

је најјужнија али и највећа. Један дугашак секундарни рукавац пвпг залива, залазип је у 

данащоу клисуру Власине према истпку. Дпои и средищои тпк реке Власине бип је 

ппд језерпм све дп исппд Цртпва, Гплубиоака и Била. Ущће реке Власине је тада билп 

у Лескпвашкпм језеру, истишнп пд Свпђа. Лакустријски рељеф пшуван је на ппјединим 

местима. Дпбрп пшувана је централна језерска раван у кпмадима знатне велишине, 

врлп јасна и типска, дпк је пбалски рељеф нещтп слабије пшуван услед демпрфисаоа 

ппд утицајем субаерских прпцеса.Сви ппдпви псим најнижег усешени су искљушивп у 

кристаластим щкриљцима, дпк је најнижи усешен у щкриљцима и језерским 

седиментима. Ударнпм снагпм језерских таласа, пбразпванп је щест језерских ппдпва 

пднпснп абразипних тераса у кптлини. Пне пбележавају висину језерскпг нивпа, кап и 

фазе у живпту језера и етапе у оегпвпм ппвлашеоу (Цекић П, 2015): 

- Највищи језерски ппд (810 m – 840 m). Изражен је на планини Крущевици, 

падинама Бабишке Гпре и Селишевице, затим у старпј дплини Власине на 

ппду званпм Грамаће, кпји се пд Жаркпве шуке благп спущта према Равнпм 

Делу. 

- Ппд на висини пд 690 m дп 725 m. Пвај ерпзивни ппд је у дплини Власине и 

пдлишнп је развијен. Делпви пвпг ппда су: Језерп (710 m) изнад Свпђа, 

Раткпвица у селу Дејану на левпј пбали Власине, дуга и заравоена кпса пд 

Јакпвљеве мале дп Грншарске Чуке. 

- Ппд на висини пд 580 m дп 635 m. Најбпље је изражен у дплини Власине, 

где му је сашувана пбала у виду виспкпг клифа, затим на падинама 

Крущевице према Мправи, кпд села Липпвице. 
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- Ппд на висини пд 500 m дп 540 m. Пвај ппд је нарпшитп лепп изражен на 

улазу у клисурасти деп дплине, кап зараван Јастрепса изнад Власптинца. 

- Ппд на висини пд 410 m дп 430 m. Пшувани делпви пвпг ппда срећу се у 

истпшнпм и југпистпшнпм делу кптлине, ппред тпга пн се јавља и у старпј 

заливскпј дплини Власине. 

- Најнижи језерски ппд Лескпвашке кптлине представљен је језерскпм 

централнпм равни из ппследое језерске фазе и оенпм прибрежнпм 

тераспм. 

 

Пбпд кптлине прпсешен је дубпким прпдпрпм, на шијем је дну усешена клисураста 

дплина Власине. Пн представља тектпнски предисппнирану удплину у кпју је залазип 

ппменути залив Лескпвашкпј језера (Цекић П, 2015). 

 

Флувијални пблици-  Крајем плипцена ппшелп је ппвлашеое Лескпвашкпг језера, кпје је 

заврщенп у дилувијуму. Накпн ппвлашеоа, кптлина је била ппд утицајем субаерске 

ерпзије, тиме је лакустријски рељеф кптлине у мнпгпме измеоен, а главну улпгу у 

тпме имале су реке. Јпщ за време живпта језера, птппшеп је рад река у кптлини. 

Спущтаоем језерскпг нивпа, притпке језера су пплакп прпдужавале свпје тпкпве на 

напущтеним језерским ппдпвима. Река Власина је за време ппстпјаоа Лескпвашкпг 

језера представљала највећу притпку, иакп је оена дужина била пкп 50 km. Свака фаза 

у живпту језера праћена је и истпвременим развпјем Власине.  Мпгу се издвпјити три 

мпрфплпщки разлишита дела у оенпј дплини. 

 

Деп оене дплине дп села Праха измпделирала је углавнпм Власина кап птпка 

Власинскпг језера кпја се уливала у дугашки залив -  рукавац Лескпвашкпг језера. 

Уливала се кпд Праха скпрп ппд правим углпм. При ппвлашеоу језера, Власина се 

удубљивала у заливскпм дну и прилагпдила нпвпм правцу, изградивщи велики типски 

лакат у свпјпј дплини. На сампм лакту Власина је изградила прпщиреое, а дп лакта 

дплина јпј је клисураста са великим падпм. 

 

Млађи деп дплине је пд лакта па све дп варпщице Власптинце, са дубпкпм дплинпм 

клисурастпг карактера, блажих црта и са шестим прпщиреоима. Пвај деп дплине 

Власине ппшеп се фпрмирати на заливскпм дну у тпку ппвлашеоа језера. У оему се 

мпгу издвпјити две дплине кап уклппљене једна у другу; вища, щирпка дплина залива 

кпја је пбрађена језерским таласима, а на оеним странама усешени су ппдпви. Друга је 

на оенпм дну, усешена млађа решна дплина клисурастпг карактера. Пд лакта кпд села 

Праха дп Власптинца изграђенп је щест решних тераса. 

- Највища решна тераса пд 150 m - 173 m, усешена је у језерскпм ппду пд 580 m 

– 635 m, када се језерп спустилп на нивп ппда пд 500 m – 540 m. Јавља се 

самп на краткпм пдстпјаоу пд Праха па дп Свпђа, већим делпм на левпј 

пбали, дпк је један деп пшуван на сампм лакту. 
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- Друга тераса пд 110 m - 130 m усешена је приликпм нпвпг спущтаоа језера 

на нивп ппда пд 410 m - 430 m. Низвпднп пд лакта пва се тераса јавља све дп 

села Крущевице. Најбпље је развијена пкп села Дејана, какп на деснпј такп и 

на левпј пбали. 

- Тераса пд 80 m - 95 m усешена је у ппду 410 m – 430 m и развијена је 

нарпшитп пкп Крущевице. 

- Пстале три терасе су знатнп млађе, јер су фпрмиране накпн ппвлашеоа 

језера. Пне представљају прпдужеое тераса кпје су карактеристишне за 

делпве тпка на централнпј језерскпј равни. Прва је на висини пд 50 m – 63m,  

друга 14 m – 23 m, а ппследоа кпја је рецентна на 1 m – 4 m. Самп прва 

залази узвпднп дп близу лакта Власине, а пстале се губе знатнп раније. Пна 

је најбпље развијена тераса у дплини Власине и најлепщи кпмади су јпј 

пшувани кпд села Дејана и нарпшитп на левпј пбали Власине  (Цекић П, 2015). 

 

Власинска висправан  има изглед ппврщи и представља плиткп удубљеое издуженпг 

пблика, кпје је заравоенп флувијалнпм ерпзијпм реке Власине и оених притпка у 

извприщнпм делу. Налази се на надмпрскпј висини између  1160 – 1460 m. Пружа се 

правцем север-југ, дужине 14 m, а щирине 5 - 7 km. Смещтена је између Чемерника на 

западу и Грамаде на истпку. Ппред равни где је некада била тресава Власинскп блатп, 

висправан шине и узвищеоа разлишитих пблика и висине кпја су деп планинских кпса и 

хридпва кпји се спустају према реци Власини (Павлпвић М, 2019). 

 

 
Слика 2- Власина и Власинскп језерп 

Извпр: https://odmorplus.com/wp-content/uploads/2015/04/vlasinsko-jezero.jpg  

 

 

 

https://odmorplus.com/wp-content/uploads/2015/04/vlasinsko-jezero.jpg
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3.4. РЕЉЕФ 

  

Рељеф пвпг прпстпра пдређују крупне мпрфпструктурне целине у пквиру 

гепструктурне јединице Српскп-македпнске масе. Читав прпстпр у највећпј мери је 

издрађен пд кристаластих щкриљаца, у шијем се склппу издвајају Чемернишка 

антиклинала и Власинска синклинала.  

- Чемерничка антиклинала пружа се западнп пд реке Власине и Власинскпг 

језера. Главни и највищи деп шини планина Чемерник са највищим 

врхпвима: Великим Чемерникпм (1638 m) и Кулпм (1621 m). Чемернишка 

антиклинала се прптеже на северу прекп дугпг била (Дуги Дел) дп Пстрпзуба 

(Пстрпзубска шука 1449 m). Према југу Чемерник се спущта у клисуру Врле. 

- Власинска синклинала прптеже се истпшнп пд шемернишке антиклинале. У 

јужнпм (Бпжица) и средищоем (Власина) делу претрпела је маое прпмене 

па је израженија, а у севернпм делу (Црна Трава – Брпд)  је стиснута и 

усецаоем Власине измеоена. Истпшнп пд ое се прптеже ппјас грпмадних 

планина (Плана, Плпша, Кплунишки рид...), а јужнп пд ое се налазе Лисинске 

планине (Савић М, 2019). 

 

За време алпсе прпгенезе пвај прпстпр раздрпбљен је у маое блпкпве прпцесима 

убираое и интезивнпг раседаоа, када је дпщлп дп диференцијалних кретаоа хпрстпва 

и пптплина. Савремени пблици рељефа резултат су рада егзпгених гепмпрфплпщких 

прпцеса са флувипденудаципним усецаоем, уравнаоем и мпдификпваоем грубпг 

тектпнскпг рељефа. Тиме су фпрмиране следеће флувипденудаципне ппврщи: 

- Најстарија и највища ппврщ, налази се на висини пд 1600 m дп 1800 m, 

сашувана је у фрагментима пкп највищих врхпва Варденика, Грамаде, 

Стрещера и Бесне Кпбиле. 

- Нижа ппврщ је на висини пд 1400 m дп 1500 m, прпстранија је и нарпшитп је 

изражена на развпђу Јужне Мправе и Власине, пд Бесне Кпбиле и 

Варденика дп Пстрпзуба. 

- Јпщ нижа ппврщ је највећег распрпстраоеоа,  изражена је на висини пд 

1000 m дп 1200 m, пбухата прпстпр пд Грделишке клисуре дп Сићевашке 

клисуре, а назива се Власинска ппврщ (Група аутпра, 2014).  

 

Пвај прпстпр пдликује се дубпким клисурастим дплинама, кптлинама, ерпзивним 

ппврщима у старим стенама планина дп 1750 m н.в. и једнпм висправи. Најзнашајније 

су следеће планине:  

- Чемерник (Велики Чемерник, 1638 m) – Грпмадна планина кпја је изграђена 

пд кристаластих щкриљаца. Има пблик била кпје се пружа меридијански. 

Планина Чемерник је једна пд шетири планине кпје пкружују Власинскп 

језерп, ппред Плане, Варденика и Грамаде. Пва планина се издиже са 

западне стране језера. Врхпви Чемерника и Кукавице представљају 
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прпграфскп развпђе између Панпнскпг басена на северу и Егејскпг на југу. 

Западне падине су стрме и разпрене су динамишнпм ерпзијпм, дпк истпшне 

благп прелазе у виспку Власинску ппврщ. Планина је вепма бпгата биљним и 

живптиоским светпм. Идеална је за развпј стпшарства, али и кап станищте 

лпвне фауне – дивљаши.1    

 

 
Слика 3 – Планина Чемерник 

Извпр: https://s2.wklcdn.com/image_1/57836/2055056/755243Master.jpg 

 

 

 

- Варденик (Велики Стрещер, 1874 m) – Налази се југпзападнп пд Власинскпг 

језера. Северне и северпистпшне падине Варденика припадају регији 

Власина, највищи врх пве планине уједнп је и највищи врх регије. Варденик 

ја планина у пблику ппткпвице. Варденик је сав испресецан щумским 

путевима. Тпкпм лета је пппуларан међу берашима щумскпг биља (Павлпвић 

М, 2019). 

 

                                                             
1
 https://kabe.space/blog/avantura/planina-cemernik-neistrazena-4x4-oaza-juga-srbije/ 

https://s2.wklcdn.com/image_1/57836/2055056/755243Master.jpg
https://kabe.space/blog/avantura/planina-cemernik-neistrazena-4x4-oaza-juga-srbije/
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Слика 4 – Планина Варденик 

Извпр: https://s0.wklcdn.com/image_1/57836/2071667/763221Master.jpg  

 

- Острпзуб (Пстрпзубска шука, 1546 m) – Пвп је хпрст планина кпја се издиже 

севернп пд Чемерника. На пвпј планини пшуванп је присуствп терцијарнпг 

ендемита, цветнице зеленише (Prunus lauricerasus), збпг кпјег је деп 

Пстрпзуба прпглащен прирпдним резерватпм. 

- Грамада (Вртпп, 1721 m) -  пва хпрст планина представља развпђе између 

притпка Власине и Јерме. Захвата великп прпстранствп, а оен највищи деп 

је прилишнп заравоен, такп да оени врхпви нису претеранп изражени и 

пщтри. 

- Крушевица (Вите Крущке, 913 m) – има изглед хпрст планине. Пдликује се 

благим и упбљеним пблицима рељефа. Заједнп са Бабишкпм Гпрпм раздваја 

Лескпвашку и Заплаоску кптлину (Павлпвић М, 2019). 

 

Најмаркантнији ерпзивни пблици у рељефу су решне дплине: 

- Дплина реке Власине је већим делпм усешена у кристаласте щкриљце. 

Клисурастпг је изгледа све дп Власптинца, али дубпка клисура ппшиое тек 

пд Свпђа узвпднп, где су и оене највеће притпке такпђе усекле дубпке 

клисуре. У гпроем делу тпка изражени су стрми падпви страна, алувијална 

раван је щирпка 200-300 m. Низвпднп пд Власптинца дплина се щири у 

некпликп килпметара щирпку алувијалну раван. 

- Дплина реке Лужнице  се пдликује инверснпм, атипишнпм мпрфплпгијпм. У 

свпм гпроем тпку има карактер равнишарске реке, јер теше пп щирпкпм дну 

Лужнишке кптлине. Клисурасти карактер има пд села Љуберађе дп насеља 

Свпђе. Дплина Лужнице је знашајна збпг свпг лактастпг скретаоа 

(пиратерије) кпд Бабущнице. Лужница је текла пд северпзапада ка 

југпистпку, а река Љубпвиђа је прпбила пбпд Лужнишке кптлине и усекла 

прпбпјницу. Такп да је прјентисала Лужницу да теше ка западу. 

https://s0.wklcdn.com/image_1/57836/2071667/763221Master.jpg
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- Дплина реке Врле у гпроем и средищоем делу тпка усекла је дубпку дплину 

стрмих страна. Низвпднп пд Сурдулице теше пп щирпкпм дну најсевернијег 

дела Враоске кптлине (Павлпвић М, 2019). 

 

 
Слика 5 – Река Врла 

Извпр: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/AEx1L9DhXC0c8AlwW24FMfEpujrGwJqM1El62X9Sw180RBGv44r6ur

PqriN7vyghcSKBv-favowfUOkgHR2ZZZCayCr9ql55gAdlr_vrqtpewqMO  

 

3.5. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Клима предствља једну пд пснпвник кпмппненти гепграфске средине и има велики 

знашај за све физишкп-гепграфске прпцесе у прирпди.  

 

Према Т. Ракићевићу (1980.) слив реке Власине припада Власинскпм климатскпм 

рејпну. Пвај климат пбухвата планинскп ппдрушје Рпдппске Србије, између Нищаве на 

северу, Јужне Мправе на западу, Бугарске границе на истпку и границе према 

Македпнији на југу (Павлпвић М, 2019). 

 

Пп Кепену пвај прпстпр припада D климату кпји припад групи Бпреалних снежнп-

щумских климата кпје пдликује прпсешна температура ваздуха најхладнијег месеца 

исппд -3°С и средоа температура најтпплијег месеца изнад 10°С (Дукић Д, 1998). 

 

Клима пвпг ппдрушја је разнпврсна, разлпг тпме је вертикална ращшлаоенпст рељефа.  

Ниски делпви слива – власптинашка равница са брежуљкастп-брдпвитим теренима, 

Заплаое, Лужнца и нижи делпви дплина имају умеренп-кпнтиненталну климу, са јаснп 

израженим свим гпдищоим дпбима. Власинска висправан налази се у прелазнпј зпни 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/AEx1L9DhXC0c8AlwW24FMfEpujrGwJqM1El62X9Sw180RBGv44r6urPqriN7vyghcSKBv-favowfUOkgHR2ZZZCayCr9ql55gAdlr_vrqtpewqMO
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/AEx1L9DhXC0c8AlwW24FMfEpujrGwJqM1El62X9Sw180RBGv44r6urPqriN7vyghcSKBv-favowfUOkgHR2ZZZCayCr9ql55gAdlr_vrqtpewqMO
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између умеренп-кпнтиненталнпг и планинскпг климата. Субалпска клима заступљена 

је на виспким планинама и гпроим тпкпвима река, са дугим и хладним зимама, 

краћим и врлп свежим летима и кратким прелазним дпбима. 

 

Збпг висинских разлика велике су разлике у температурама и падавинама између 

дплинскп-кптлинскпг и виспкппланинскпг дела регије. На Власинскпј висправни 

јављају се екстремнп ниске температуре, зиме су изразитп хладне, дуге и ппд снежним 

ппкривашем, а лета кратка и прпхладна (Павлпвић М, 2019). 

 

Климатски елементи у сливу Власине анализирани су на пснпву ппдатака Републишкпг 

хидрпметепрплпщкпг завпда Србије за климатплпщку станицу Власптинце. Станица се 

налази на надмпрскпј висини пд 271 m,  42° 58ʹ гепграфске щирине и 22° 08ʹ гепграфске 

дужине. Станица је ппшела са радпм 1948. гпдине (Републишки хидрпметперплпщки 

завпд Србије, 2020). 

 

 

 

3.5.1. Температура ваздуха 

 

 
Табела 1 – Средое месечне и гпдишоа температура ваздуха (С:) у Власптинцу  у перипду пд 1991 – 

2019. гпдине 

 

 
Месец  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
Гпд 

    
1,1 

 
2,7 

 
7,4 

 
12,2 

 
17,0 

 
20,6 

 
22,4 
 

 
22,5 

 
17,6 
 

 
12,8 

 
7,3 

 
2,1 

 
12,1 

Извпр: Републички хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

 У табели 1 приказане су средое месешне и гпдищоа температура ваздуха, за перипд 

пд 1991. дп 2019. гпдине на станици у Власптинцу. На пснпву наведених ппдатака 

мпжемп закљушити да се средое месешне температуре у Власптинцу крећу пд  1,1:С у 

најхаднијем месецу – јануару, дп 22,5:С у најтпплијем месецу - августу. Средоа 

вищегпдищоа температура ваздуха изнпси 12,1:С. 
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Графикпн 1- Средое месечне температуре ваздуха(:С) у Власптинцу за перипд пд 1991 – 

2019. гпдине 

 

  
Табела 2 – Средое месечне и гпдишое  максималне и минималне температуре ваздуха (:С) у 

Власптинцу у перипду пд 1991 – 2019. Гпдине 

 

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

 
Гпд 

 
Максималне 
температуре 

4,8 7,5 13,7 18,3 23,5 27,6 30,4 30,6 24,8 18,6 12,8 5,5 

 
18.1 

 Минималне 
температуре 

-2,1 -1,3 2.4 6,6 11 14,3 15,9 15,9 12,5 8 3,6 -0,4 
 

7.2 

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

У табели 2 приказане су средое месешне и гпдищое максималне и минималне 

температуре ваздуха у Власптинцу. На пснпву пвих ппдатака, мпжемп закљушити да је 

апсплутни максимум забележен у летоим месецима, тпкпм септембра (30,6:С).  

 Апсплутни минимум забележен је у зимским месецима тпкпм јануара (-2,1 :С). 

Апсплутни вищегпдищои максимум изнпси (18,1:С), дпк је апсплутни вищегпдищои 

минимум (7,2:С). 

 

 

 

 

 

1.1:С 
2.7:С 

7.4:С 

12.2:С 

17:С 

20.6:С 

22.4:С 22.5:С 

17.6:С 

12.8:С 

7.3:С 

2.1:С 

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

Средое месечне температуре ваздуха (⁰С) 
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Табела 3 – Амплитуде средоих минималних и максималних месечних температура ваздуха (:С) у 
Власптинцу у перипду пд 1991 – 2019. гпдине 

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

 
Гпд 

 7,4 8,7 10,9 11,9 12,7 13,4 14,4 14,7 12,8 11,1 9,1 6,6 11,1 

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

У табели 3 представљене су амплитуде између минималних и максималних месешних 

температура ваздуха. Највећа забележена амплитуда изнпси 14,7 :С и јавља се у 

августу, дпк минимална амплитуда изнпси  6,6 :С и јавља се у децембру.  На пснпву 

пвих ппдатака мпжемп закљушити да је прпсешна вищегпдищоа амплитуда између 

минималних и максималних температура 11,1:С. Амплитуда између најтпплијег и 

најхладнијег месеца у Власптинцу изнпси 8,1:С. 

 

 

 

3.5.2. Влажнпст ваздуха 

 

 

Табела 4 – Средое месечне и гпдишоа  влажнпст ваздуха (%) у Власптинцу у перипду пд 1991 – 2019. 

гпдине 

 

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

 
Гпд 

 

86,6 80,6 73,3 72,3 73,7 73 71 70,4 76,1 80,7 82,3 86,3 77,1 

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

У табели 4 приказане су средое месешне и гпдищоа  влажнпст ваздуха у перипду пд 

1991 – 2019. гпдине. Влажнпст ваздуха се ппвећава укпликп се температура ваздуха 

смаоује, а смаоује се укпликп се температура ваздуха ппвећава. Збпг тпга је највећа 

влажнпст ваздуха забележена тпкпм зиме у јануару (86,6%), дпк је најмаоа влажнпст 

ваздуха забележена тпкпм лета у августу (71%). Средоа вищегпдищоа влажнпст 

ваздуха изнпси 77,1 %. 
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3.5.3. Облачнпст 

 

Пблашнпст утише на псуншаое, интензитет инсплације и радијације шиме ублажава 

дневнп кплебаое температуре ваздуха. 

 
Табела 5  Средоа месечна и гпдишоа пблачнпст  у Власптинцу у перипду пд 1991 – 2019. гпдине 

 
Месец 

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

 
Гпд 

 

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

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

 

У табели 5 приказане су средое месешне и гпдищоа пблашнпст у Власптинцу. На 

пснпву пвих ппдатака мпжемп закљушити да је пблашнпст највећа тпкпм зимских 

месеци  (децембар, јануар, фебруар) пкп седам десетина. Пблашнпст се ппстепенп 

смаоује дп летоих месеци (јул, август, септембар), када изнпси пкп шетири десетина.  

Средоа вищегпдищоа пблашнпст је пкп пет десетина. 

 

3.5.4. Падавине  

 

Режим падавина услпвљен је прпдпрпм влажних и хладних ваздущних маса са 

Атландскпг пкеана, кпји дплазе са запада и северпзапада, затим тпплих са југа и 

југпгпзапада кпји прпдиру из пбласти Средпземнпг мпра и зимских прпдпра хладних 

ваздущних маса са севера и северпистпка уз утицај прпграфских црта рељефа (Савић, 

2014). 

 
Табела 6 – Средоа месечна и гпдишоа кпличина  падавина (mm) у Власптинцу за перипд пд 1991 – 

2019. гпдине 

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

 
Гпд 

 51,1 51,9 49,8 76,6 81,6 66 57,3 53,2 61,7 64,5 61 68,7 61,9 

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

У табели 6 приказана је кплишина падавина у Власптинцу пп месецима. На пснпву тих 

ппдатака мпжемп закљушити да се најмаое падавина у Власптинцу излуши у зимским 
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месецима, у фебруару и марту пкп 50 mm, затим тпкпм лета, у јулу и августу пкп 55 

mm. Највище падавина забележенп је у мају  81,6 mm. Средоа вищегпдищоа 

кплишина падавина изнпси 61,9 mm.  

 

Највище падавина билп тпкпм 2014. гпдине  када се излушилп 1034,2 mm падавина. 

Најмаое падавина билп је тпкпм 1993. гпдине, када је забележена кплишина падавина 

пд 439,3 mm.  

 

 

 
Графикпн 2 – Средоа месечна кпличина  падавина (mm) у Власптинцу за перипд пд 1991 – 2019. гпдине 

 

 

3.5.5. Ветар 

 

Ветар кап важан климатски елемент, утише на испараваое, раст биљака и људске 

активнпсти. У сливу су заступљена ваздущна струјаоа из разлишитпг правца, тп се 

нарпшитп пднпси на највище делпве слива где највећу шестину има северпзападни 

ветар (235 ‰), а најмаоу западни (145‰) и истпшни ветар (149‰). На тищине дплази 

213‰. У најнижем делу слива (Власптинце, Заплаое и Лужница), највећу шестину имају 

ветрпви из истпшнпг (186) и западнпг ( 109‰) правца. Истпшни дува правцем Лужница-

Заплаое-Власптинце. Пвај ветар је сув па ппвећава испараваое и смаоује пблашнпст. 

Западни ветар је деп ппщтег струјаоа ваздуха и дпнпси падавине. На тищине дплази 

435‰. Јаких ветрпва има највище у марту, фебруару (прпсешнп 18 дана) и јануару када 

се у већем делу слива стварају сметпви, а најмаое у септембру и августу, прпсешнп 12 

дана. Ппнекад се јавља кпщава али је дпста пслабљена и не траје дугп. У Заплаоу и 

51.1 mm 
51.9 mm 

49.8 mm 

76.6 mm 
81.6 mm 

66 mm 

57.3 mm 
53.2 mm 

61.7 mm 
64.5 mm 

61 mm 

68.7 mm 

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

Средоа месечна кпличина падавина (mm) 
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Лужници кпщава дува пп некпликп дана, дпк у Власптинцу дува 1-2 дана, щтп је врлп 

реткп и прпдире из правца Заплаоа (Савић А, 2013). 

 

 
Слика 6 – Ружа ветрпва 

Извпр: Савић А, 2013. 

 

  



19 
 

3.6. ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

       

Земљищте представља танки ппврщински пмпташ земљине кпре, шија је дебљина у 

пднпсу на пгрпмну мпћнпст литпсфере 60-80 km незнатна. Тп је пнај неппсреднп 

ппврщински слпј у кпји се укпреоују биљке и кпји шпвек такпрећи пд свпг ппстанка са 

тпликп труда пбрађује да би ппстап. Земљищте представља један пд пснпвних фактпра 

за ппстанак целпкупнпг живпг света (Миљкпвић Н, 1996).  

 

Ппд утицајем разлишитих фактпра (геплпщки састав, рељеф, клима, вегетација) 

педплпщки састав је разлишит између дплинскп-кптлинскпг и виспкппланинскпг дела 

теритприје слива. Према Павлпвић М (2019), заступљени су следећи типпви земљищта: 

 

Ранкери – Пбразују се најшещће на магматским и неким метампрфним стенама 

силикатнпг састава. Рељеф карактеристишан за ранкере шине стрме падине и главице 

планинских врхпва, шестп изнад 800 m надмпрске висине, па су такп заступљени у 

виспкппланинскпм делу слива. Пвај тип земљищта нема никакав знашај за развпј 

ппљппривреде. Претежнп је развијена щумска вегетација.  

 

Камбпспли  - Пбразују се на кварцнп-силикатним ппдлпгама. Распрпстраоени су у 

брдскп-планинским ппдрушјима, претежнп на северним падинама пд 400-1000 m 

надмпрске висине. Пвп су сирпмащна земљищта, на оима су развијене щуме букве и  

шетинарске щуме. 

 

Гајоаче – Највеће распрпстраоеое имају на терцијарним језерским седиментима и 

јужним експпзицијама брдскпг рељефа дп 600 m надмпрске висине. Заступљени су на 

дну Лужнишке кптлине и у сливу Бпжишке реке. Кпристи се за впћарствп, 

винпградарствп, а уз ђубреое и агрптехнишке мере и за ппвртарствп. 

 

Смпнице – Фпрмирају се ппд утицајем сппљних фактпра на језерскп маринским 

седиментима. Пвде се јављају на брежуљкастпм пбпду кптлине и Власптинашкпм 

винпгпрју уз гајоаше у нещтп маоим партијама. Вепма су плпдне али тещке за пбраду. 

 

Псеудпглеј – Пвп земљищте је заступљенп на алувијалним терасама у дплинама Врле, 

Власине и брдскп-планинскпм ппдрушју. 

 

Алувијална земљишта – Насталп је талпжеоем материјала разлишитпг минералпщкпг 

и механишкпг састава ппплавним впдама река. Најраспрпстраоенија су у дплинским 

делпвима регије у дпоем тпку Власине и Врле. Представљају највеће пбрадиве 

ппврщине у регији (Миљкпвић Н, 1996, Павлпвић М, 2019). 
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3.7. ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ 

 

Биљни и живптински свет пвпг ппдрушја је дпста разнпврстан, тпме су дппринели 

климатски, геплпщки, гепмпрфплпщки фактпри, педплпщке карактеристике терена и 

истпријске пспбенпсти, кап и пплпжај пвпг прпстпра. 

 

Специфишнпсти пвпг ппдрушја битнп су утицале на разнпврснпст биљнпг света, затим 

на ппјаву ендемишних и реликтних врста, али и на ппјаву прирпдних реткпсти кап и 

прирпднп-истпријских фенпмена кап щтп су тресетна пстрва са ускп специјализпваним 

бипценпзама. Ппсматранп у целини, пвај крај је ппд щумама, деградираним щумама, 

пащљацима и антрпппгеним културама. Јпщ пд давнина пвај прпстпр бип је ппд густим 

щумама. Главнп щумскп бпгатствп шинили су: буква, храст, цер, граб и јасен. У залеђу 

Власптинца, на падинама Букпвика, пдржале су се веће састпјине букпвих и храстпвих 

щума, кпје се јављају у маоим кпмплексима пп знатнп пбещумљенпј Власини. У 

прпщлпсти пвде су биле и знатне састпјине шетинарских щума, кпје су унищтене услед 

претеране сеше за рударске пптребе. Уместп оих развиле су се букпве щуме. На 

Букпвику дрвп се сеше вище пд 100 гпдина ради прераде и щумске грађе. 

 

Штп се тише вертикалнпг расппреда щума, најнижа места ппред реке Власине 

заузимају врбе и тпппле. Брдски ппјас пд 400 дп 1000  m надмпрске висине заузимају 

храст сладун, цер медунац, храст китоак и граб.  Ппјас између 1000 и 1500 m заузимаја 

букпва щума. Пп правилу изнад букве се прпстире щума смреке и јеле, али ппщтп их 

нема на пвим планинама оихпвп местп заузимају планински пащоаци. 

  

Пвп ппдрушје карактерищу разлишите заједнице зељастих биљака. Бпгатствп травних 

вегетација је великп, међу кпјима највище дпминирају класасте врсте и тврдаше. На 

влажнпм тресетнпм и пплутресетнпм земљищту дпминирају: тресетна махпвина, 

тресетна трава, щевар, барски љутић, раставић, крупни маслашак и врба. Пд пкп 840 

биљних врста, ппсебну вредпст имају ендемишне и бпреалне врсте кпје насељавају 

планинске траве пкп језера, извпра и притпка. Власина је ппзната пп рпсуљи кпја је 

ппзната кап биљка меспждерка. На Пстрпзубу се налази зимзелена биљка зелениче  

или лавпрвишоа. Пве биљке су синпним Власине. Резерват пве ендемишне биљке из 

терцијара, је јединп станищте у Србији.2  

 

                      

                                                             
2
 https://www.zzps.rs/wp/vlasina/?script=lat 

https://www.zzps.rs/wp/vlasina/?script=lat


21 
 

    
Слика 7 -  Рпсуља                                                    Слика 8 – Зеленише 

Извпр:  https://dpps.org.rs/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/RosuljaB1.jpg  

Извпр: https://media.magazinsana.rs//2016/06/zelenice-bukova-suma-ostrozub-300x169.jpg  

 

На ппдрушју Власинске висправни забележенп је 45 ендемита и 30 субендемита 

(каранфилић, звездаста прилепка, длакави пащкапат, рпдппски блажепак, итд), кпји 

шине 8 % укупне флпре Власине. Власина се пдликује великим присуствпм лекпвитпг 

биља, затим врста кпје се упптребљавају у исхрани или су нащле примену у 

разлишитим гранама индустрије (мајшина дущица, хајдушка трава, кантарипн, щумска 

јагпда, јагпршевина, кап и разне врсте пешурака). Ппсебну вреднпст имају врсте из рпда 

бпрпвница – пбишна бпрпвница, пасја бпрпвница и брусница. 

 

Вегетација власинскпг ппдрушја претрпела је знашајне антрпппгене прпмене. 

Изградопм вещташке акумулације унищтена је знашајна ппврщина тресетне вегетације. 

Оени пстаци се срећу на делпвима језерске пбале у виду плпвећих пстрва. Велики деп 

теритприје шине аграрне ппврщине. Кптлински деп је ппд засадима пщенице, кукуруза 

и ппврћа. Прирпдни услпви за впће и винпву лпзу су вепма ппвпљни. Ппзнатп је 

Власптинашнп винпгпрје кпје је захваталп ппврщину пд 2000 хектара, кпје је већим 

делпм унищтенп, ппгптпвп пнп у државнпм сектпру.3 

 

 

  

                                                             
3
 https://www.zzps.rs/wp/vlasina/?script=lat 

https://dpps.org.rs/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/RosuljaB1.jpg
https://media.magazinsana.rs/2016/06/zelenice-bukova-suma-ostrozub-300x169.jpg
https://www.zzps.rs/wp/vlasina/?script=lat
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4. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА 

 

4.1. ОПИС ТОКА 

 

Слив Власине пдликује се релатинп сирпмащним текућим впдама, нарпшитп у дпоем 

делу слива. Река Власина прима знашајан брпј притпка, кпје су бујишарскпг карактера. 

Десне притпке су изразитп дуже па је оен слив асиметришан.  Највеће  десне притпке 

Власине су: Стрвна, Прека река, Градска река, Тегпщтица, Лужница, Пуста река и 

Шищавица, а највеће леве притпке су: Чемерница, Мала река, Ппщтица, Бпванщтица, 

Бистрица, Раставница и Страници. У гпроем делу слива реке Власине изграђена је 

акумулација „Власина“, кпја служи за пптребе система Власинских хидрпелектрана, 

смещтене на реци Врли. Збпг тпга  је слив Власине, узвпднп пд акумулације ефективнп 

„пдсешен“ (Група аутпра, 2016). 

 

Власина се пбразује низвпднп пд бране зване „Впдпјажа“ на 1190 m надмпрске 

висине, пд извпра и инфилтраципних впда. А улива се у Јужну Мправу, 10 km низвпднп 

пд Власптинца, на 227 m надмпрске висине. Десне притпке су изразитп дуже па је оен 

слив асиметришан. У гпроем делу слива реке Власине изграђена је акумулација 

„Власина“, кпја служи за пптребе система Власинских хидрпелектрана, смещтене на 

реци Врли. Збпг тпга  је слив Власине, узвпднп пд акумулације ефективнп „псдешен“ 

(Група аутпра, 2016)  

 

Река Власина некада је текла ппд именпм Шундина река крпз уску Шундину дплину, 

кпја се низвпднп щирила а река је кривудала пп опј. Низвпднп река је текла крпз 

Власинску тресаву (блатп) и примала притпке кпје су текле са Власинске висправни. 

Накпн изградое бране на излазу реке из Власинскпг блата тпк реке је прекинут а слив 

прпмеоен. Сада се Власина пбразује низвпднп пд бране зване „Впдпјажа“ на 1190 m, 

пд извпра и инфилтраципних впда и вијуга пп дплинскпј равни пбраслпј нискпм и 

виспкпм травнпм вегетацијпм и врбама. Власина теше правцем север-југ пд бране дп 

села Гпрои Прах, са меандрима на ущћима река Стрвне, Градске реке и Тегпщтице. Дп 

меандрираоа дплази услед велике кплишине материјала кпје нпсе оене притпке и на 

ущћима граде плавине, пптискујући тпк Власине. Дплина Власине у пвпм делу је вепма 

уска и стрма. Стране су дисециране дплинама брпјних тпкпва, иакп су ппд грабпвпм и 

букпвпм щумпм тп негде није дпвпљнп да спреши брз раст рецентне ерпзије.  У даљем  

тпку раван се сужава и река је усекла праву клисуру.  

 

Кпд места званпм Сампкпв са десне стране, Власина прима реку Стрву а убрзп и Преку 

реку, великпм брзинпм наставља свпј тпк крпз щумпвиту дплину. Река даље теше крпз 

Црну Траву где је оенп кпритп регулисанп, а са леве стране прима Чемерницу и 

наставља тпк дплинпм без дплинске равни, сем маое у Брпду.  Низвпднп са леве 

стране прима Малу реку, а у Саставу са десне стране прима Градску реку. Наставља тпк 
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ускпм дплинпм према Тегпщтици, где са леве стране прима Бпгпщтицу, а са десне реку 

Тегпщтицу. Кпд места Гпрои Прах, псетнп меоа правац тпка тј. скреће на запад и теше 

щирпкпм дплинскпм равни па меандрира талпжећи щљункпвитп пескпвити материјал. 

На вище места запажају се прпстране плавине и дубпке јаруге кпје су дпказ интензивне 

ерпзије. Кпд Свпђа, Власина прима са десне стране реку Лужницу и кпритп јпј ппстаје 

щирпкп 25 m и бпгатије впдпм. Река даље теше клисурастпм дплинпм са маоим 

прпщиреоима, кпд места Дпое Дејане прима са десне стране Пусту реку, а са леве 

сране Бистрицу.  

 

Кпд Бпљара река Власина прима Растпвницу. Низвпднп пд ущћа Растпвнице реке теше 

крпз Власптинце и пвде је оенп кпритп регулисанп. Пдатле је права равнишарска река, 

теше впдпплавнпм равницпм, ппткппавајући шас једну, шас другу пбалу. Са десне стране 

прима реку Шищавицу и наставља тпк све дп ущћа у Јужну Мправу. Низвпднп пд 

Стајкпвца на 227 m надмпрске висине, неппсреднп пре ущћа, рашва се у некпликп 

рукавца, на щирини пд 300 – 400 m. При виспким впдама, цеп пвај прпстпр је ппд 

впдпм, а щирина ппплавнпг ппдрушја дпстиже 1 km (Савић М, 2019). 

 

 

 
Слика 9 – река Власина 

Извпр: https://www.juznevesti.com/uploads/assets/2019/05/26/106689/490x0_Vlasina-foto-Agencija-

Publika.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juznevesti.com/uploads/assets/2019/05/26/106689/490x0_Vlasina-foto-Agencija-Publika.jpg
https://www.juznevesti.com/uploads/assets/2019/05/26/106689/490x0_Vlasina-foto-Agencija-Publika.jpg
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4.2. МОРФОМЕТРИЈСКИ И МОРФОХИДРОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

 

Ппврщина слива реке Власине је пкп 1000 km². Пбим сливне ппврщине реке Власине 

изнпси пкп 178 km.  Густина решне мреже у сливу Власине зависи пд геплпщке грађе 

терена, највећа је у кристаластим щкриљцима (1500 m/km²), маоа је у језерским 

седиментима, а најмаоа у крешоацима.  Рашуната пп пбрасцу Нпјмана, густина решне 

мреже изнпси 1387m/km². Пблици решне мреже зависе пд тектпнике, рељефа и 

геплпщке грађе. Препвлађује центрифугални (радијални) тип решне мреже, дпк је у 

Власптинашкпј равници развијен правпугапнп-дијагпнални тип решне мреже (Цекић П, 

2015). 

 

Дужина реке Власине изнпси 70 km. Укупна дужина свих притпка реке Власине изнпси 

1375 км. Дужина десних притпка је 1063 km, а дужина левих притпка је 312 km . Слив је 

асметришан јер су десне притпке изразитп дуже и бујишарскпг су карактера. Извпр 

Власине је на надмпрскпј висини пд 1190 m. Укупан пад решнпг тпка изнпси 887 m, а 

прпсешан 16,4 %. Улива се у Јужну Мправу, низвпднп пд Стајкпвца на 227  m надмпрске 

висине (Цекић П, 2015). 

 

 

4.3. РЕЧНИ СИСТЕМ  

Тпк реке Власине се мпже ппделити на три дела: Гпрои тпк (пд извпра дп Састав Река), 

средои тпк (пд Састав Река дп Власптинца), дпои тпк (пд Власптинца дп ущћа у Јужну 

Мправу).4 

 

 У щирем смислу Власина пбухвата и Власинскп језерп кпје се налази на Власинскпј 

висправни.  Власинска висправан је била деп слива Власине, али је изградопм бране 

на реци и ствараоем језера, скренута впда ппмпћу тунела и цевпвпда у реку Врлу, такп 

да је тај деп слива Власине пдсешен и преведен у слив Врле.  

 

Сливнпм ппдрушју реке Власине припадају следеће реке  : 

Стрвна и река Прека извиру исппд Плане. Изградопм впдпзахвата и канала „Стрвна“, 

оихпве впде су спрпведене у Власинскп језерп (Савић М, 2013). 

 

Чемерница настаје пд вище извприщних кракпва у травнпј зпни планине Чемерник. 

Река прима притпке бујишаркпг карактера са великим плавинама и улива се у Власину 

са регулисаним кпритпм у Црнпј Трави (Група аутпра, 2014). 

 

                                                             
4
 https://www.srbijapodlupom.com/vlasina/ 

https://www.srbijapodlupom.com/vlasina/
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Мала река настаје пд извприщних кракпва исппд Чпбанца, а при ущћу у Власину збпг 

наглпг смаоеоа пада нашинила је плавину у кпју је усекла свпје кпритп (Савић М, 

2013).  

 

Градска река извире кап Преспанска река исппд Пландищта (1660 m). Дугашка је 17 km. 

Састаје се са Пепељущницпм на 780 m надмпрске висине, скреће на југпзапад и такп 

теше дп ущћа у Власину. 5 

 

 
Слика 10 -  Градска река 

Извпр: https://i.ytimg.com/vi/QDz5q1kLrSk/maxresdefault.jpg 

 

Бпванштица извире у щумскп-травнпј зпни између села Кпзила и Вуса, теше 

клисурастпм дплинпм са великим падпм. Улива се у Власину узвпдп пд Тегпщтице. 

(Савић М, 2013). 

 

Тегпштица ппстаје спајаоем вище пптпка кпд села Црвена Јабука. Дугашка је 41 km.  

На вище места, у средоем делу тпка, развијена је јака ерпзија, представљена са  4-6 m 

дубпким јаругама и бујишним тпкпвима. У сливу се јавља 34 извпра, и тп вище на левпј 

негп на деснпј страни (Савић М, 2013). 

 

                                                             
5 http://www.srbijaplus.net/crna-trava-gradska.htm  

https://i.ytimg.com/vi/QDz5q1kLrSk/maxresdefault.jpg
http://www.srbijaplus.net/crna-trava-gradska.htm
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Слика 11 – Река Тегпщтица 

Извпр: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fa%2F114476937%2F&psig=AOvVaw3

MYrwS0MM8WZv_fVXMgobs&ust=1613916938144000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjiga7T

-O4CFQAAAAAdAAAAABAN  

 

Лужница је впдпм најбпгатија притпка Власине. Дугашка је 38 km. Ппстаје пд вище 

пптпка кпји се састају недалекп пд села Дпое Кроинп. На левпј страни оенпг слива 

развилп се 227 km впдених тпкпва, а на деснпј 124 km. Сем Бабущнишке кптлине, 

пстали деп слива је брдпвит и планински, а решне дплине клисурасте. Најужи деп 

дплине је Лужнице је између села Гпршинци и Љуберађе, на пвпм сектпру јављају се 

ппзната Љуберађска врела. Неппсреднп пре ущћа у Власину дплинскп днп Лужнице је 

щирпкп 100 m, река пп оему меандрира, талпжећи щљункпвит материјал (Гаврилпвић 

Љ, Дукић Д, 2002). 

 

 
Слика 12 – Река Лужница 

Извпр: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Re ka_Luznica.JPG  

 

 

Пуста река извире исппд врха Преслап на Сувпј планини, ту је ппзната ппд називпм 

Мала река. Укупна дужина свих тпкпва у сливу је 135 km, а самп Пусте реке 20 km. Пва 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fa%2F114476937%2F&psig=AOvVaw3MYrwS0MM8WZv_fVXMgobs&ust=1613916938144000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjiga7T-O4CFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fa%2F114476937%2F&psig=AOvVaw3MYrwS0MM8WZv_fVXMgobs&ust=1613916938144000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjiga7T-O4CFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fa%2F114476937%2F&psig=AOvVaw3MYrwS0MM8WZv_fVXMgobs&ust=1613916938144000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjiga7T-O4CFQAAAAAdAAAAABAN
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Re%20ka_Luznica.JPG
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река има изразитп бујишан тпк, има правац пружаоа север-југ. На ущћу у Власину 

акумулирала је пгрпмну кплишину щљункпвитпг материјала, те је ущће представљенп 

плавинпм (Група аутпра, 2014). 

 

Бистрица извире исппд Пстрпзуба (1546 m), кпд села Бистрице. Дугашка је 14 km. Тп је 

брза планинска река кпја се кпд села Дпоег Дејана улива у Власину. Има велики пад, а 

оене впдне снаге кпристе се за ппкретаое впденишнпг камеоа у већем брпју 

впденица (Савић М, 2013). 

 

Раставница настаје пд некпликп састава кпји извиру исппд Букпве главе (1339 m).  

Дугашка је 11 km. Ппзната је ппд називпм Каракаща, пднпснп Жарска река. Дплинске 

стране су јпј стрме и на вище места ппдсешене дплинама притпка, пд кпјих већина има 

карактер бујица (Савић М, 2013). 

 

Шишавица или Гплема река у гпроем тпку је ппзната кап Ппјищте, а настаје пд вище 

впдптпка. Кпд села Средпра прима Црнпбарску реку, оен даљи тпк је равнишарски 

(Савић М, 2013). 

 

Врла извире исппд Виљег кпла у травнпм ппјасу. У гпроем делу тпка теше крпз щумски 

ппјас и тп је мала решица, а пд села Тппли Дп прима  4 притпке и ппстаје знатнп већа 

река. Теше правце југ-север крпз дплину са странама ппд щумпм, ливадама и 

пащоацима. Кпд места Ваљавице прима Кпјину реку и скреће ка западу. Дплина Врле 

је све дп Сурдплице клисураста са ускпм дплинскпм равни (10-13 m) кпја се шестп губи. 

Оен тпк је крпз Сурдплицу и Владишин Хан регулисан. (Гаврилпвић Љ, Дукић Д, 2002). 

 

 

4.4. РЕЧНИ РЕЖИМ 

Режим Власине зависи пд низа физишкп - гепграфских фактпра кпји се сустишу у сливу. 

Најважнији међу оима су: клима, геплпщки састав, рељеф слива и вегетација. 

На реци Власини се врще хидрплпщка псматраоа на станицама у Свпђу и Власптинцу. 

Станица  Свпђе налази се на 40,4 km удаљенпсти пд ущћа Власине у Јужну Мправу. 

Ппшела је са радпм пд 1955. гпдине. Станица се налази на кпти 305,07 m. Мереое се 

врщи летвпм.  Станица Власптинце се налази на 254,39 km пд ущћа. Ппшела је са радпм 

пд 1923. гпдине. Станица се налази на кпти 10,40 m. Мереое се врщи лимнпграфпм. 
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У наредним табелама биће приказани ппдаци шије мереое је изврщенп на станицама 

у  Свпђу и Власптинцу, за перипд пд 1991 – 2019. гпдине. 

 

 

4.4.1. Впдпстај и впдпстаое 

 

Табела 7 – Средои месечни и гпдишои впдпстај (cm) за перипд пд 1991 – 2019. гпдине 

 

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

Свпђе 
-

41,4 
-

36,2 
-

21 
-

19,3 
-

29,1 
-35 -49 

-
54,1 

-
56,1 

-
53,6 

-51 
-

47,1 

-
39,6 

Власптинце 32,7 39,9 52 55,4 44,2 34,6 23,9 19 17,5 19,3 23,3 29,4 32,5 

Извпр:Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

 

У табели 7 приказане су средое месешне и гпдищоа вреднпст впдпстаја измерене на 

станицама у Свпђу и Власптинцу. На пснпву тих ппдатака мпжемп закљушити да је 

максимални средои впдпстај забележен тпкпм априла (-19,3 cm) у Свпђу и (55,4 cm) и 

Власптинцу. Минимални средои впдпстај је забележен тпкпм септембра (-54,1 cm) у 

Свпђу и  (15,5 cm) и Власптинцу. Средои вищегпдищои впдпстај на станици у Свпђу 

изнпси (-39,6 cm), а у Власптинцу (32,5 cm).  

 

Максимални средои гпдищои впдпстај на станици у Свпђу забележен тпкпм 1994. 

гпдине (24 cm), дпк је минимални средои гпдищои впдпстај забележен 2017. гпдине 

(-81 cm). Максимални средои гпдищои впдпстај на станици у Власптинцу забележен 

тпкпм 2005. гпдине (44 cm), дпк је минимални средои гпдищои впдпстај забележен 

1995. гпдине (12 cm). 
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Графикпн 3 -  Средои месечни впдпстај (cm) на станицама у Свпђу и  Власптинцу за перипд пд 1991 – 

2019. гпдине 

 

 

  

Табела 8  – Минимални и максимални месечни и гпдишои впдпстај (cm)  у Свпђу у перипду пд 1991 – 

2019. гпдине 

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

Минимал
ни 

впдпстај 

-
49,9 

-
47,9 

-
40,2 

-
35,3 

-
42,8 

-
49,2 

-
48,2 

-
59,4 

-
60,4 

-
58,2 

-
57,3 

-
54,7 

-
61,7 

Максимал
ни 

впдпстај 

-
19,3 

-3,9 5,1 30,1 4,7 -9,4 
-
30,3 

-38 
-
43,4 

-37 
-
28,1 

-27 65,2 

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

У табели 8 приказани су минимални и максимални впдпстаји на станици у Свпђу. На 

пвнпву тих вреднпсти мпжемп закљушити да је апсплутни минимум забележен тпкпм 

септембра (-60,4 cm). Апсплутни максимум  забележен је тпкпм априла (30,1 cm). 

Апсплутни вищегпдищои минимум изнпси ( -61,7 cm), дпк је апсплутни вищегпдищои 

максимум (65,2 cm).  

 

-41.4 cm 
-36.2 cm 

-21 cm 
-19.3 cm 

-29.1 cm 
-35 cm 

-49 cm 
-54.1 cm 

-56.1 cm 
-53.6 cm -51 cm 

-47.1 cm 

32.7 cm 
39.9 cm 

52 cm 
55.4 cm 

44.2 cm 
34.6 cm 

23.9 cm 
19 cm 

17.5 cm 
19.3 cm 23.3 cm 

29.4 cm 

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

Средои месечни впдпстај (cm) 

СВПЂЕ ВЛАСПТИНЦЕ 
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Табела 9 – Mаксимални и минимални месечни и гпдишои впдпстај (cm)  у Власптинцу у перипду пд 

1991 – 2019. гпдине 

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

Минималн
и впдпстај 

20,5 24,2 32,6 37 30,6 21,3 13,8 10,8 12,4 14,1 16,1 20 9,3 

Максимал
ни 

впдпстај 
65,5 85,6 94,7 

118,
4 

89,9 76 56,4 42,6 36,5 37,1 61,3 71,3 
173,

3 

Извпр: Хидрплпшки гпдишоак; Републичкп хидрпметепрплпшки завпд 

 

У табели 9 приказани су максимални и минимални впдпстаји на станици у Власптинцу. 

На пвнпву тих вреднпсти мпжемп закљушити да је апсплутни минимум забележен 

тпкпм августа (10,8 cm). Апсплутни максимум забележен је тпкпм априла (118,4 cm). 

Минимални вищегпдищои впдпстај изнпси 9,3 cm, дпк је максимални 173,3 cm. 

 

 

Табела 10 – Апсплутни минимални и Апсплутни максимални впдпстаји (cm) на станицама у Свпђу и 

Власптинцу у перипду пд 1991 – 2019. гпдине 

Апсплутни минимум 
Свпђе 

Апсплутни минимум 
Власптинце 

Апсплутни максимум 
Свпђе 

Апсплутни максимум 
Власптинце 

Впдпстај 
(cm) 

Датум 
Впдпстај 

(cm) 
Датум 

Впдпстај 
(cm) 

Датум 
Впдпстај 

(cm) 
Датум 

-114 20.09.2017. 3 01.08.1991. 168 18.04.2005. 384 26.11.2007. 

  3 26.07.2017.     

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

На пснпву ппдатака приказаних у табели 10 мпжемп закљушити да је апсплутни 

минимални впдпстај забележен тпкпм 2017. гпдине (-114 cm) у Свпђу и (3 cm) у 

Власптинцу, иста вреднпст забележена је и тпкпм 1991. гпдине. Апсплутни максимални 

впдпстај  забележен је тпкпм 2005. гпдине (168 cm) у Свпђу, дпк је у Власптинцу 

апсплутни максимум забележен тпкпм 2007. гпдине (384   cm).  
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4.4.2. Прптицај 

 

 
Табела 11 –  Средои месечни и гпдишои прптицај (m³/s) за перипд пд 1991 – 2019. гпдине 

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

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

Власптинце 6,3 8,7 13 14 9,9 6,4 3,7 2,8 2,4 2,8 4,1 5,5 6,7 

Извпр:  Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

 

У табели 11 приказан је  средои месешни и гпдищои прптицај на станицама у Свпђу и 

Власптинцу. На пснпву тих ппдатака мпжемп закљушити да је максимални средои 

прптицај забележен тпкпм априла: Свпђе (6,9 m³/s), Власптинце (14 m³/s), а 

минимални прптицај забележен је тпкпм септембра: Свпђе (1,2 m³/s), Власптинце (2,4 

m³/s). Средои вищегпдищои прптицај у Свпђу изнпси (3,1 m³/s), а у Власптинцу (6,7 

m³/s). 

 

Највећи гпдищои прптицај на станици у Свпђу забележен тпкпм 2005. гпдине (5,4 

m³/s), а најмаои тпкпм 1994. гпдине (0,8 m³/s), дпк је највећи гпдищои прптицај у 

Власптинцу забележен тпкпм 2005. гпдине (11,5 m³/s), а најмаои тпкпм 1994. гпдине 

(2,6 m³/s).  
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Графикпн 4 - Прпсечни средои прптицај (m³/s) пп месецима за перипд пд 1991 – 2019. Гпдине 

 

 

 

 

 

Табела 12 –  Максимални и минимални месечни и гпдишои прптицај (m³/s) у Свпђу у перипду пд 1991 – 

2019. гпдине 

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

Минималн
и прптицај 

1,7 1,9 2,8 3,5 2,4 1,7 1,2 1 0,9 1 1,2 1,3 0,84 

Максимал
ни 

прптицај 
7,1 10,4 13,4 24,3 12,4 8,9 4,2 3,9 2,4 2,8 4,4 7,6 35,3 

Извпр:Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

У табели 12 приказани су ппдаци п максималнпм и минималнпм прптицају на станици 

у Свпђу. Апсплутни минимум забележен је тпкпм септембра (0,9 m³/s). Апсплутни 

максимум забележен је тпкпм априла (24,3 m³/s). Апсплутни вищегпдищои минимум 

изнпси (0,84 m³/s), дпк је апсплутни вищегпдищои максимум (35,3 m³/s). 

2.86 
3.69 

5.59 

6.91 

4.2 
3.14 

1.84 1.56 1.28 1.42 
1.8 

2.29 

6.63 

8.74 

13 
14 

9.97 

6.4 

3.76 
2.83 2.49 2.8 

4.13 

5.58 

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

Средои месечни прптицај (m³/s) 

Свпђе Власптинце  
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Табела 13  – Максимални и минимални месечни и гпдишои прптицај (m³/s) у Власптинцу у перипду пд 

1991 – 2019. гпдине 

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

Минимал
ни 

прптицај 
3,3 4,1 6,5 7,3 5,2 3,2 1,9 1,5 1,6 1,9 2,2 2,9 22,5 

Максимал
ни 
прптицај 

26,6 32,9 43,9 70,2 40,7 24,9 17,3 12,4 8,7 7,2 35,6 27,2 
124,

6 

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд Србије 

 

У табели 13 приказани су ппдаци п максималнпм и минималнпм прптицају на станици 

у Власптинцу. На пвнпву тих вреднпсти мпжемп закљушити да је апсплутни минимум 

забележен тпкпм августа (1,5 m³/s). Апсплутни максимум забележен је тпкпм априла 

(70,2 m³/s). Апсплутни вищегпдищои минимум изнпси (22,5 m³/s), дпк је апсплутни 

максимум (124,6 m³/s). 

 

 

Табела 14 – Апсплутни минимални и максимални гпдишои прптицај (m³/s) на станицама у 

Свпђу и Власптинцу у  перипду пд 1991 – 2019. гпдине 

Апсплутни минимум 
Свпђе 

Апсплутни минимум 
Власптинце 

Апсплутни максимум 
Свпђе 

Апсплутни максимум 
Власптинце 

Прптицај 

(m³/s) 
Датум 

Прптицај 

(m³/s) 
Датум 

Прптицај 

(m³/s) 
Датум 

Прптицај 

(m³/s) 
Датум 

0,2 20.09.2017. 0,3 26.07.2017. 91 18.04.2005. 487 26.11.2007. 

Извпр: Републичкп хидрпметепрплпшки завпд 

 

На пснпву ппдатака приказаних у табели 14 мпжемп закљушити да је апсплутни 

минимун забележен тпкпм 2017. гпдине у Свпђу (0,2 m³/s) и Власптинцу (0,3 m³/s). 

Апсплутни максимум забележен је тпкпм 2005. гпдине у Свпђу (91 m³/s), дпк је у 

Власптинцу апсплутни максимум забележен тпкпм 2007. гпдине (487 m³/s).   
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4.4.3. Специфични птицај 
 

Табела 15 – Средои месечни и гпдишои специфични птицај (l/s/km²)  за перипд пд 1991 – 2019. гпдине 

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

Свпђе 8 10,2 15,7 19,7 12 8,8 5,1 4,2 3,4 4 5,1 6,2 8,8 

Власп 
тинце 

7,1 9,8 14,7 15,9 11,2 7,2 4,2 3,1 2,7 3,1 4,6 6,2 7,6 

 

На пснпву ппдатака приказаних у табели 15 мпжемп закљушити да је највећа вреднпст 

месешнпг специфишнпг птицаја забележена тпкпма априла (19,7 l/s/km²)  у Свпђу и 

(15,9 l/s/km²)  у Власптинцу. Најмаоа вреднпст специфишнпг птицаја забележена је 

тпкпм септембра (3,4 l/s/km²)  у Свпђу и (2,7 l/s/km²) у Власптинцу. Средоа 

вищегпдищоа вреднпст специфишнпг птицаја изнпси (8,8 l/s/km²) у Свпђу и (7,6 l/s/km²) 

у Власптинцу. 

 

 

 

4.4.4. Висина птицаја 

Табела 16  – Средоа месечна и гпдишоа висина птицаја (mm) за перипд пд 1991 – 2019. гпдине 

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

Свпђе 21,4 24,5 42 117,2 32,1 22,7 13,6 11,2 8,8 10,7 13,2 16,6 277,7 

Власп 
тинце 

19 23,6 39,3 41,1 30 18,6 11,2 8,3 6,9 8,3 11,9 16,6 239,8 

 

На пснпву ппдатака приказаних у табели 16 мпжемп закљушити да се највећа вреднпст 

висине птицаја јавља у прплећним месецима (март, април, мај), јер се у тпм перипду 

гпдине излуши највећа кплишина падавина. У марту висина птицаја изнпси (42 mm) у 

Свпђу и (39,3 mm) у Власптинцу , затим се ппвећава и у априлу изнпси (117,2 mm) у 

Свпђу и (41,1 mm) у Власптинцу. У мају висина птицаја изнпси (32,1 mm) у Свпђу и (30 

mm) у Власптинцу, да би тпкпм лета ппала. Најмаое вреднпсти запажају се крајем лета 

и ппшеткпм јесени. У септембру висина птицаја изнпси (8,8 mm) у Свпђу и (6,9 mm) у 

Власптинцу, а у пктпбру изнпси (10,7 mm) у Свпђу и (8,3 mm) у Власптинцу. Средоа 

вищегпдищоа висина птицаја изнпси (277,7 mm) у Свпђу и (239,8 mm) у Власптинцу. 
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4.4.5. Впдне акумулације у сливу 

 

Хидрпенергетски систем Власине шине акумулације Власинскп језерп и Лисина, са 

системпм канала и тунела, кпјима се дпвпди впда у Власинскп језерп, и 4 

хидрпелектране  Врла 1-4. Главни пбјекат у систему  је земљана брана „Впдпјажа“ са 

централним глиненим језгрпм – прва таква брана изграђена у нащпј земљи. Брана је 

фундирана на палепзпјским щкриљцима, а у кприту Власине на решнпм материјалу. У 

средини бране у темељу пп целпј дужини прпфила изграђена је галерија фундирана на 

стени здравих щкриљаца. Из галерије изврщена је израда иоекципне цементне завесе 

дубине 40 m. Брана је дугашка 239 m. У пснпви је щирпка 139 m, а у круни 5,5 m. Уз 

десну страну бране изграђени су испусти, а уз леву – ппврщински прелив (Ибрагић С, 

2011).  

 

Бавећи се прпблематикпм пребациваоа впде из једнпг слива у други ради 

ппбпљщаоа впднпг биланса Власинскпг језера, Живадин Степанпвић (1973) пище:  

„Језерп Лисина је ппдигнутп на месту званпм Две реке, пднпснп где се река Лисина 

улива у Бпжишку реку, притпку Струме – притпка Егејскпј мпра. Насутпм бранпм висине 

40 m, преграђене су дплине Бпжишке реке и Лисине и ствпрена је акумулација 

запремине 15 милипна m³, а ппврщина 3 km². Ппмпћу пумпнп-акумулаципнпг система 

Лисине, јединственпг у свету, први пве врсте изграђен у нащпј земљи, а други у 

Еврппи, впда се диже са две црпне пумпе капацитета 1,5 m³/s, пкп 340 m изнад језера 

пдакле се путем пдвпдних канала, сифпна и тунела укупне дужине 17 km, пдвпди у 

ппстпјећи канал Бпжица, а затим у Власинскп језерп. На пвај нашин гпдищое пкп 90 

милипна m³ впде Бпжићке реке и Лисине, кпје се прирпдним путем акумулирају и 

Љубатске реке дпвпдпм прекп гравитаципнпг канала и тунела Љубата, најдужег пве 

врсте у нащпј земљи (6 754 m), уместп да прирпднп птишу прекп Струме у Егејскп мпре, 

вещташким путем из језера Лисине, пребацује се у Власинскп језерп“. Језерп Лисина 

има намену „прптпшне“ акумулације, у кпју се впде три реке сакупљају и кад је систему 

најппгпдније и најпптребније препумпавају на Власину. Такп се у ствари тпкпм гпдине 

впда Лисинскпг језера десетак пута кпмплетнп прпмени (Станкпвић С, 2000). 

 

Власинскп језерп је највище вещташкп језерп у Србији (1208 m) са ппврщинпм пд 16,5 

m², кпје је насталп изградопм бране виспке 34 m, на месту где је река Власина 

истицала из тресаве, кпја се звала Власинскп блатп. За време свпј ппстпјаоа, Власинска 

тресава је била највећа те врсте у Србији и јединствена на Балкану. Вегетација басена 

пваквих тресава је или у пптпунпсти захваћена махпвинана и барским биљем, или се 

пна налази самп у плићим делпвима, дпк је централни деп представљен впденпм 

ппврщинпм. Власинска тресава, представља најщири деп развпђа са кпјег теку притпке 

Струме, Јерме и Бинашке Мправе. У средини те прпстране висправни је дубпка 

депресија Власинскп Блатп. Ппврщина тресаве је била је 10,5 km², дугуљастпг пблика. 

На једнпј трећини ппврщине билп је сфагнумских махпвина (врста мпшватре – тресетне 
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махпвине), кпје су кап сунђер упијале велику кплишину впде, ка припбалним делпвима 

је прелазила у зпну влажних ливада (Станкпвић С, 2000). 

 

 
Слика 13- Власинскп језерп 

Извпр: https://www.planplus.rs/post/90/image/1 

 

 

Према С. Станкпвић (2000) „У тресави и припбалнпм ппјасу билп дпста извпра. 

Бпгатствп впде упптпуоавалп је 10 притпка, а пдржавала впдпдржива ппдлпга. Впда је 

из тресаве птицала рекпм Власинпм, кпја је неппсреднп пп излазу имала слаб тпк. 

Бржи и впдпм бпгатији тпк ппстајап је низвпдније, јер је кпритп Власине стрмп, а 

примап је впду маоих притпка. Збпг дпста велике надмпрске висине кплишина 

падавина је ппвећана, а збпг нижих температура ваздуха испараваое је смаоенп. Тп је 

јпщ један пд узрпка ппстанка тресаве. На таквим местима задржаваое впде је дуже. 

Плитке утплеглице брзп захвата хидрпфилна вегетација претварајући их у тресаву. Пвај 

прпцес је и данас карактеристишан за плиће заливе Власинскпг језера“. 

 

Јпван Цвијић (1896) је сматрап да претешу тресаве представља језерп и да спада у 

депресије Рпдппскпг типа щтп упућује на тп да је басен језера тектпнскпг ппрекла. Пвп 

језерп је збпг негативнпг впднпг биланса временпм прераслп у тресаву. Недпстатак 

језерских абразипних тераса, Цвијић пбјащоава ерпзивним радпм сппљащоих 

гепмпрфплпщких агенаса, кпји су у меким стенама брзп унищтили трагпве. Ппстпје 

схватаоа кпја указују на флувијалнп ппреклп Власинске тресаве. Флувијални (решни) 

пблици рељефа, пптппљени су језерскпм впдпм, или се налазе у неппсреднпм 

пкружеоу Власинскпг језера. Пвп схватаое пплази пд знатне разуђенпсти пбалске 

линије, щтп није карактеристишнп за језерп у пдмаклпј фази, када пнп прераста у 

мпшвару (Станкпвић С, 2000). 

 

https://www.planplus.rs/post/90/image/1
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У прпщлпсти пвде је текла река плитке дплине и заравоенпг дплинскпг дна. Пва река 

је за време виспкпх впдпстаја плавила и талпжила песак и муљ, кпји представљају 

ппгпдну пснпву за раст хидрпфилне вегетације, карактеристишне за тресаву. Тпкпм 

времена, Власинска тресава је меоана радпм прирпдних али и антрпппгених прпцеса. 

За пптребе рударства унищтена је знатна ппврщина пкплних щума, щтп је дппринелп 

развпју ерпзије. Пкплина Власинскпг језера представља заравоенп и благп заталасанп 

развпђе између сливпва Власине, Врле, Бпжишке реке и Јерме. Уназадним усецаоем 

свпјих дплина, ппменуте реке јпщ увек нису дппрле дп ппврщи, али недалекп пд ое 

имају дубпке клисурасте дплине (Станкпвић С, 2000). 

 

Пуоеое језерскпг басена впдпм трајалп је пд 1949. дп 1954. гпдине. Тада је Власинскп 

језерп дпстиглп запремину пд 168 милипна m³ впде. Мпрфпметријски ппказатељи се 

меоају у зависнпсти пд впдпстаја. Када се нивп језера спусти на 1204 m, оегпва 

запремина се сведе на једну шетвртину пд максималне, а ппврщина смаои на 5,6  km². 

Пд укупне запремине впде, за пптребе прпизвпдое електришне енергије кпристи се 

107 милипна m³. Језерп има пблик неправилне елипсе, издуженп пд југа ка северу. 

Дужина акватприје је 9 km, највећа щирина језера је 3,5 km. Дужина вепма разуђене 

пбалске линије изнпси 132 km. Пплпжај и изглед пбалске линије меоају се у 

зависнпсти пд впдпстаја, кпји је највећи тпкпм прплећа услед птапаоа снега, а 

најмаои је лети и ппшеткпм јесени. Разлпг велике разуђенпсти пбале је велики брпј 

залива, затпна, пплупстрва и ртпва.  Кпефицијент разуђенпсти пбале је 2,166. Истпшна 

пбала је разуђенија пд западне, а северна пд јужне. Највећа дубина впде је 22 m, 

измерена недалекп пд бране. Прпсешна дубина језера је 10,4 m, пп тпме Власина спада 

у плиће акумулације. 

 

Најппзнатије пплупстрвп је Пејшинпв клад, затим Занпга, Јпвкин хрид и Братанпв дел. 

Највећи заливи су Биљанин у севернпм делу језера, залив истпшнп пд пстрва Дуги дел 

и залив јужнп пд Братанпвпг дела, у крајоем југпзападнпм делу језера. Карактеристику 

пвпг језера представљају плутајућа пстрва. Пна су настала услед ппдизаоа нивпа впде, 

када се при пуоеоу језера тресет ппдигап са дна. При виспким впдама пва пстрва 

слпбпднп пливају с једне пбале на другу, у зависнпсти пд интезитета и плавца ветра. 

Језерп има два „стална или неппкретна„ пстрва – Стратприја и Дуги дел. Стратприја је 

била пстрвп у Власинскпм блату, дпк је Дуги дел представљалп пплупстрвп пре 

изградое бране.  

 

Власинскп језерп се храни впдпм свпјих притпка, извпра и падавинама. Припада сливу 

Црнпг мпра, у кпји је изградопм система Лисине пребашен деп впде из слива Егејскпг 

мпра, щтп представља несвакидащои пример вещташке пиратерије.  Најппзнатије 

притпке Власинскпг језера су: Шапвица, Јаншин пптпк, Стеванпвски пптпк, Манпјлпвића 

река, Цветанпвића река, Бабина река, Ппјищте, Симепнпва река, Јаршев пптпк, 

Милпванпвашка река, у кпју се стишу впде канала Лисина (Станкпвић С, 2000). 
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Слика 14 – Плутајућа пстрва на Власини 

Извпр:https://1.bp.blogspot.com/-RPyfbTBz-

ZM/WBPK0tWhMxI/AAAAAAAAAG4/lP94iWO6mh0dOzERX1VffDEXKZ-dFW7CACEw/s1600/vlasina-stalna-

ostrva-turistickeponude-me.jpg 

 

 

Пснпвна намена пвпг језера је прпизвпдоа електришне енергије, али и 

впдпснадбеваое насеља, индустрије и навпдоаваое пбрадивих ппврщина. Уз пснпвну 

функцију, развиле су се и друге делатнпсти кап щтп је туризам. У припбаљу 

акумулације, изграђенп је вище туристишкп-угпститељских пбјеката и уређенп 

некпликп терена за сппрт и рекреацију. Крајем 1990. гпдине Скупщтина Републике 

Србије дпнела је пдлуку п изради Прпстпрнпг пллана ппдрушја ппсебне намене 

Власина са циљем да на тпм прпстпру прганизпванп и селективнп планира привредне 

активнпсти, изгради и уреди прпстпр у складу са капацитетима кприщћеоа ради 

защтите прирпде (Станкпвић С, 2000). 

 

Впде Власинскпј језера се пребацују у дплину реке Врле са падпм пд 900 m и ппкреће 

систем хидрпелектрана „Врла 1-4“. На тај нашин впде језера птишу у Јужну Мправу. 

Впде из Власинскпг језера пдвпде се 66 m дугашким каналпм дп тунела и у изнпсу пд 

18 m³/s усмерава ка турбинама прве хидрпелектране. Кпја се налази на другпј страни 

језера, супрптнп пд бране. Изграђена је захватна грађевина кпјпм се впда дпвпди дп 

прве мащинске зграде ппмпћу тунела и цевпвпда ппд притискпм дп турбина 

смещтених у ппдземнпј мащинскпј згради „Врла 1“, пна се налази 100 m у 

унутращопсти брдскпг масива. Кприщћеоем свих дптпка впда, пднпснп укупнпг 

енергетскпг капацитета језера и препумпане впде Лисине, мпже дати гпдищоу 

прпизвпдоу пд 95 милипна kWh. С пбзирпм на највећи пад има и највећу прпизвпдоу 

пп кубику впде. Снага електране је 50, 66 MW. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-RPyfbTBz-ZM/WBPK0tWhMxI/AAAAAAAAAG4/lP94iWO6mh0dOzERX1VffDEXKZ-dFW7CACEw/s1600/vlasina-stalna-ostrva-turistickeponude-me.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-RPyfbTBz-ZM/WBPK0tWhMxI/AAAAAAAAAG4/lP94iWO6mh0dOzERX1VffDEXKZ-dFW7CACEw/s1600/vlasina-stalna-ostrva-turistickeponude-me.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-RPyfbTBz-ZM/WBPK0tWhMxI/AAAAAAAAAG4/lP94iWO6mh0dOzERX1VffDEXKZ-dFW7CACEw/s1600/vlasina-stalna-ostrva-turistickeponude-me.jpg
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Систем се даље наставља према „Врли 2, 3 и 4“. Изградопм дпвпдних канала, тунела, 

цеви ппд притискпм, брана „Врла 2“, лпцирана је у кприту Врле а ствпрена је 

ппдизаоем 22 m виспке бране, акумулаципни басен има запремину пд 100 000 m³ и 

служи за сакупљаое и изравнаваое впде из прве акумулације и Градске реке и 

Битврђе. Даје гпдищоу прпизвпдоу пд 51 милипн kWh. Снага електране је 24,00 MW.  

 

  

Ппдземне акумулације на „Врли 3“ налази се у селу Масурици на деснпј пбали 

истпимене реке. Састпје се из система тунела запремина 30 000 m³ щтп заједнп са 

дпвпдним тунелпм кпји се кпристи и кап акумулација 20 000 m³ изнпси 50 000 m³ впде. 

Пва акумулација служи са сакупљаое и изравнаваое впда друге хидрпакумулације. 

Даје гпдищоу прпизвпдоу пд 73 милипна kWh. Снага електране је 28,95 MW.   

 

 

Хидрпакумулација „Врла 4“ изграђена је уз аутппут недалекп пд Владићинпг Хана. 

Пвде се изравнавају дпвпдне впде из треће хидрпакумулације и Масуришке реке. 

„Врла 4“ прпизведе у прпсеку 63 милипна kWh.  Впде из пве хидрпелектране се извпде 

у Јужну Мправу, снага електране je 24,84 MW.6 

  

                                                             
6
 http://www.eps.rs/lat/djerdap/Stranice/vlasinske_he.aspx 

http://www.eps.rs/lat/djerdap/Stranice/vlasinske_he.aspx
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5. ВОДОПРИВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ 

 

Слив Власине у сущним гпдинама губи велику кплишину впде, нарпшитп пну дпбрпг 

квалитета. Изданска впда се спущта на веће дубине, извпри и впдптпци се смаоују, а 

неки и пресуще, щтп се ппсебнп пднпси на ниже делпве слива. Впдпстаји су ниски па 

се у прптицају ппвећава удеп фекалних впда градске канализације. Тпкпм влажнијих 

гпдина за време пбилних кища, ппплаве представљају велики прпблем пднпсећи 

растреситп земљищте и плавећи насеља и ппља. Пснпвни впдппривредни прпблеми у 

сливу Власине су: ерпзија и бујице, ппплаве, суща и загађеое впде. 

 

 

 

5.1. ЕРОЗИЈА И БУЈИЦЕ 

 

Ерпзија тла у сливу Власине представља велики впдппривредни прпблем. Већи деп 

слива је захваћен ерпзивним прпцесима разлишитпг интензитета. Јавља се за време 

пбилних кища и птапаоа снежнпг ппкриваша на нестабилнпј геплпщкпј ппдлпзи и на 

теренима већег нагиба. Развпју ерпзивних прпцеса највище је дппринеп шпвек, 

нарпшитп у другпј пплпвини 19. века и првпј пплпвини 20. века ради дпбијаоа 

ппљппривредних ппврщина. Збпг пбрађиваоа земљищта са великим нагибима (прекп 

25%) атмпсферске впде су брже птицале, тиме се убрзап прпцес ерпзије земљищта. 

Земљищте је спираоем губилп хранљиве материје, ппстајалп маое прпдуктивнп за 

ппљппривредну прпизвпдоу, па се мнпге такве ппврщине већ вище гпдина не 

пбрађују. Ппврщине кпје су захваћене ерпзијпм у сливу Власине има мнпгп, највище 

изражене су на прпстпру: Гпрое Гаре, Даркпвце, Грацка, Црвена Јабука, Брестпв Дпл, 

Дпл, Средпр, Црна Трава (Група аутпра, 2016). 

 

Впдптпци  у сливу Власине су сви бујишарскпг карактера, међу кпјима се ппсебнп 

издвајају Даркпвашка река, Тегпщтица, Гплема река, Јабланица и Мургпвица. Кап 

ппследица ерпзивних прпцеса дплази дп разараоа земљищта, шиме се смаоује 

оегпва плпднпст, дплази и дп губитка пгрпмне кплишине впде збпг оенпг наглпг 

птицаоа, щтп дпвпди дп ппплава. Тиме се ремети впдни биланс слива Власине. Бујице 

пришиоавају велике щтете, нарпшитп на сектпру између Црне Траве и Свпђа и између 

Свпђа и Бабущнице. Сама Власина је такпђе река бујишарскпг карактера. У тпку једне 

гпдине пна прпнесе 100 000 – 500 000 тпна лебдећег нанпса. У ппплавнпм таласу 26 – 

27. јуна 1988. гпдине, на сектпру Бпљаре – Власптинце прпцеоенп је 230 000 тпна 

лебдећег нанпса (Група аутпра, 2016). 

 

Слив Власине у гпроем и средоем делу тпка нападнут је јакпм ерпзијпм. У тпм делу су 

брпјне бујишне притпке кпје унпсе велике кплишине щунка, песка и суспендпваних 

шестица у кпритп Власине, засипајући оенп кпритп. Тиме се спрешава нпрмалнп 
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птицаое впде и ппвећава се висина ппплавнпг таласа. Пкп 54 % теритприје слива 

нападнут је I, II и III категпријпм ерпзије. Пвај прпценат није велики и пп оему би 

изгледалп да прпцес ерпзије није захватип велику ппврщину. Разлпг тпме је щтп, дпои 

тпк реке је равнишарски на дужини пд 16 km и ту је ерпзија врлп слаба. Међутим, 

брдски деп слива је нападнут вепма јакпм ерпзијпм (Дукић Д, Гаврилпвић Љ, 2002; 

Група аутпра, 2016). 

 

Прпсешна гпдищоа прпдукција нанпса изнпси 590 m³ пп 1 km, щтп знаши да се 

прпсешнп гпдищое пднпси 0,6 mm ппврщинскпг слпја земљищта у сливу реке Власине. 

На пснпву пвпг ппдатка мпже се израшунати да слив Власине припада III категприји 

ерпзије, са кпефицијентпм ерпзије Z=0,38 (Група аутпра, 2016). 

 

 

 

5.2. ПОПЛАВЕ И СУША 

 

У нижем делу слива Власине ппплаве представљају велики впдппривредни прпблем. 

Нанпсе велике щтете станпвнищтву, насељима и привреди, ппсебнп ппљппривреди. 

Највеће щтете су нашиоене приликпм катастрпфалних  ппплава Власине и Лужнице 

1948. и 1988. гпдине. Највећи утицај на ппплаве имају пљускпвите кище или пак 

дугптрајне и пбилне кище кпје захватају цеп слив Власине. На ппплаве велики утицај 

има и наглп тппљеое снежнпг ппкриваша, кпји у планинскпм делу слива мпже да 

дпстигне висину пд 1 m. За време ппплава впдптпци надпђу, али нема 

хидрпакумулације кпје би је задржале па пна птекне у неппврат. 

 

Тпкпм тпплијег дела гпдине услед смаоеоа влаге у земљищту, стварају се услпви за 

ппјаву суще. Најкритишније стаое је тпкпм јула и августа, када је усевима најпптребнија 

впда. У нижем делу слива Власине за време суще кплишина впде у мнпгим впдптпцима 

се смаоује, а неки и пресуще (Пуста река, Шищавица). У сливу Власине мелипраципних 

система нема, па нема ни прганизпванпг навпдоаваоа ппља и ливада. Збпг тпга се 

принпси у ппљппривреди смаоују.  (Савић М, 2013). 

 



42 
 

 
Слика – 15 Изливаое Власине у Власптинцу 

Извпр: https://jugmedia.rs/wp-content/uploads/2021/01/Vlasina-poplave-822x617.jpg 

 

 

 

5.3. КВАЛИТЕТ ВОДА 

 

 

Степен урбанизације и развпј привреде све вище утишу на загађеое живптне средине. 

Највећи загађиваши у сливу Власине су градска насеља Власптинце и Бабущница, затим 

фабрике, кланице и винаријски ппдруми. Маои загађиваши су  варпщица Црна Трава и 

села: Гпршинци, Љуберађа, Свпђе, Кпнппница и Стајкпвце. Ппред свега, ту је и 

немарнпст самих грађана пвпг краја, кпји свпјим дејствпм дпдатнп утишу на тп да река 

ппстане прљавија. Ппвећаоем брпја градскпг станпвнищтва Бабущнице и Власптинца 

све већи брпј људи кпристи впду из јавних, кпмуналних впдпвпда, па се ппвећава 

кплишина птпадних впда из дпмаћинства пбпгаћена разнпврсним прганским и 

непрганским материјама , щтп дпвпди дп тпга да се на ппврщини реке све шещће мпже 

видети пена и маснпћа. Нивп бактериплпщке загађенпсти впде дплазила је дп тпг 

нивпа да су власти забраоивале купаое у реци, у пдређеним перипдима.    

  

У свпм гпроем тпку, река Власина је шиста планинска река па оене впде припадају 

првпј класи. Низвпднп пд Власптинца, впде Власине припадају другпј класи. При 

ниским впдпстајима, у тпплијем перипду гпдине, впде прелазе у трећу класу квалитета 

(Савић М, 2013). 

 

 

  

  

https://jugmedia.rs/wp-content/uploads/2021/01/Vlasina-poplave-822x617.jpg
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Табела 20 -  Квалитет впде реке Власине (2013) 

Карактеристике вреднпст јединице мере референтне вреднпсти 

Бпја 35 Co/Pt scale 5 

Мирис 
  

без 

Укус 
  

без 

Ph 7,62  6,8-8,5 

Мутнпћа 9,8 NTU 5-Jan 

Електрппрпвпдљивпст 293 S/cm 1000 

пптрпщоа KmnO₄ 8,85 mg/dm₃ 8 

Хлприди 7,47 mg/dm₃ 200 

Сулфати 9,2 mg/dm₃ 200 

укупна тврдпћа 8,51 o Dh 
 Ca 56,1 mg/dm₃ 200 

Mg 3,0 mg/dm₃ 50 

Fe 0,36 mg/dm₃ 0,3 

Mn 0,23 mg/dm₃ 0,05 

Ампнијак 0,012 mg/dm₃ 0,1 

Нитрити 0,004 mg/dm₃ 0,03 

Нитрати 3,45 mg/dm₃ 50 

Алкалитет 24,3 
 

100 

Извпр: Савић, 2013. 

На пснпву дате анализе мпжемп закљушити да впда Власине није загађена тещким 

металима. Впда је без бпје, мириса и укуса, са ппвпљним садржајем Ca, Mg, Fe, Mn.  

Све нађене вреднпсти су у складу са пдредбама Правилника п хигијенскпј исправнпсти 

впде за пиће. 

 

5.4. ЗАШТИТА ВОДА 

 

Защтита впде пд ерпзије се врщи антиерпзивним радпвима у сливу Власине кпјима се 

заустављају ерпзивни прпцеси, стабилизује тлп, спрешавају бујице и щтити 

ппљппривреднп земљищте пд спираоа или засипаоа нанпспм.  

 

Ради пдбране пд ппплава врщи се изградоа хидрпакумулације, тиме се ублажавају и 

заустављају ппплавни таласи. Међутим, тп је дп сада врлп малп ушиоени. У Власптинцу 

је изграђена мала брана, иза кпје се фпрмирала хидрпакумулација на дужини пд 500 

m. Узвпднп пд Бпљара изграђена је јпщ једна мала брана са микрпакумулацијпм 

(Савић М, 2013). 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

Накпн анализе физишкп – гепграфских карактеристика слива реке Власине дпщли смп 

дп следећих закљушака: 

  

Слив Власине се налази у југпистпшнпм делу Србије. Прпстире се већим делпм на 

теритприји три ппщтине: Власптинце, Бабущница и Црна Трава, а маоим делпм на 

теритприји ппщтина: Гачин Хан и Сурдулица. Прпстире се пд Власинске висправни, 

Чемерника и Плане на југу, дп Барнпса, Штрбнпг камена, Црнпг врха, Ропса и Стпла на 

истпку, на северу пбухвата Лужнишку кптлину и брдскп-планинскп земљищте пкп ое, 

деп Суве планине и Гпрое Заплаое, на северпзападу пбухвата планину Крущевицу, на 

западу се прпстире дп Дугпг дела, Пстрпзуба, Пгпреле шуке, Букпве главе и Јастребца. 

Пбухвата Власптинашкп винпгпрје и равницу, све дп ущћа Власине у Јужну Мправу. 

 

Власина се пбразује низвпднп пд бране зване „Впдпјажа“ на 1190 m надмпрске 

висине, пд извпра и инфилтраципних впда. Улива се у Јужну Мправу, 10 km низвпднп 

пд Власптинца, на 227 m надмпрске висине. 

 

Слив Власине припада Средищопј зпни грпмадних планина и кптлина. У грађи пвпг 

терена најзаступљеније стене су кристаласти щкриљци, кпје су расппрстраоене на 

прпстпру Власинске висправни и планина: Чемерник, Варденик, Пстрпзуб, Дукат. За 

време алпске прпгенезе, у щкриљцима су утиснути гранпдиприти, ппзнати кап 

Сурдплишки гранпдипритски масив, кпји указује на ппстпјаое палепвулканизма. Пви 

гранити и диприти пбразују интрузију дужине 30 km и щирине 10 km. 

  Пвај прпстпр пдликује се дубпким клисурастим дплинама, кптлинама, ерпзивним 

ппврщима у старим стенама, планина дп 1750 m н.м. и Власинскпм висправни. 

Најзнашајније су следеће планине: Чемерник, Варденик, Пстрпзуб, Крущевица. 

Слив реке Власине припада Власинскпм климатскпм рејпну. Ниски делпви слива – 

власптинашка равница са брежуљкастп-брдпвитим теренима, Заплаое, Лужнца и нижи 

делпви дплина имају умеренп-кпнтиненталну климу. Власинска висправан налази се у 

прелазнпј зпни између умеренп-кпнтиненталнпг и планинскпг климата. Субалпска 

клима заступљена је на виспким планинама и гпроим тпкпвима река.  

 

На ппдрушју слива Власине заступљени су разлишити типпви земљищта: Ранкери, 

камбпспли, гајоаше, смпнице, алувијална земљущта. Специфишнпсти пвпг ппдрушја 

битнп су утицале на разнпврснпст биљнпг света, затим на ппјаву ендемишних и 

реликтних врста, али и на ппјаву прирпдних реткпсти кап и прирпднп-истпријских 

фенпмена. Таква  су тресетна пстрва са ускп специјализпваним бипценпзама. 
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Ппсматранп у целини, пвај крај је ппд щумама, деградираним щумама, пащљацима и 

антрпппгеним културама. 

 

Слив Власине има слабп развијену решну мрежу. Дужина Власине је 70 km, прима 

знашајан брпј притпка, кпје су бујишарскпг карактера. Десне притпке су изразитп дуже 

па је оен слив асиметришан.  Највеће  десне притпке Власине су: Стрвна, Прека река, 

Градска река, Тегпщтица, Лужница, Пуста река и Шищавица, а највеће леве притпке су: 

Чемерница, Мала река, Ппщтица, Бпванщтица, Бистрица, Раставница и Страници. 

 

У щирем смислу слив Власине пбухвата и Власинскп језерп, кпје је највище вещташкп 

језерп у Србији (1208 m) са ппврщинпм пд 16,5 m². Насталп је изградопм бране виспке 

34 m, на месту где је река Власина истицала из тресаве, кпја је названа Власинскп 

блатп. Ппврщина Власинске тресаве је изнпсила 10,5  km². Смещтенп је на делу 

флувијалне ппврщи на 1200 m надмпрске висине. 

 

 Највећи впдпстај и прптицај река Власина има тпкпм прплећних месеци (март, април), 

збпг птапаоа снежнпг ппкриваша. Најмаое вреднпсти бележе се тпкпм летоих месеци 

(август, септембар) збпг смаоене кплишине падавина.  

 

Најважнији впдппривредни прпблеми у сливу Власине су ерпзија, бујице, ппплаве и 

суще. Већи деп слива је захваћен ерпзивним прпцесима разлишитпг интензитета. 

Јављају се за време пбилних кища и птапаоа снежнпг ппкриваша на нестабилнпј 

геплпщкпј ппдлпзи и на теренима већег нагиба. Дпои деп слива је излпжен 

ппплавама, а тпкпм лета збпг смаоене влаге у земљищту јавјају се суще. 

Река Власина се пдликује изузетнп шистпм впдпм у свпм гпроем тпку, где оена впда 

припада првпј класи. Низвпднп река се загађује, нарпшитп кпд Власптинца  где оена 

впда прима знашајну кплишину загађујућих материја па тиме оена впда припада другпј 

класи. При ниским впдпстајима стаое је јпщ гпре, а оена впда припада трећпј класи. 

Защтита впде пд ерпзије  врщи се ппмпћу антиерпзивних радпва. Ради пдбране пд 

ппплава планирана је изградоа хидрпакумулација, кпје би ублажиле и зауставиле 

ппплавне таласе. За сада наведене активнпсти нису реализпване у знашајнпј мери. 
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