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1. Увод 

 

Слив Ресаве се простире између реке Велике Мораве и обронака Кучајских планина. 

Ресава је најдужа десна притока Велике Мораве. Настаје од Злотске реке и Карапанџиног 

потока у Кучајским планинама. Површина слива Ресаве износи 718 km² а дужина реке око 

70 km, с тим што дужина главног тока износи 65 km. Њен горњи део слива представља 

композитну долину у којој се кратке клисуре смењују са малим котлинама, да би у свом 

доњем делу слива, она ушла у пространу долину. Код Марковца се река Ресава улива у 

Велику Мораву. Река Ресава је добила назив по ресама јавора, леске и јове које су, растући 

поред реке, падале у воду и чиниле је ресавом (пуном реса). 

Ресаве је морфолошка целина у средњој и делом источној Србији. Горњи ток Ресаве 

ограничен је са севера развођем према Млави и Златовским висовима, а са југа развођем 

према Морави, док на истоку геоморфолошку границу чини одсек моравске дислокације.  

Обухвата територије општине Деспотовац (Горња Ресава) и општине Свилајнац (Доња 

Ресава). Слив Ресаве припада Поморавском округу. Према територијалној и 

административној организацији Републике Србије, општина Свилајнац и општина 

Деспотовац, са Јагодином, Параћином, Рековцем и Ћупријом чине Поморавски Округ. 

Плодна подручја Велике Мораве и Ресаве била су насељена у најдавнијим временима. На 

тим просторима живели су прво Трачани које су покорили Римљани и основали своју 

провинцију Горњу Мезију. Словени који су рано населили Ресаву су познати као 

Браничевци и Моравци.  

Први писани историјски споменици о ресавским селима потичу из 15. века. Свилајнац се 

први пут помиње 1467. године, као село „Свилајнац са 30 кућа“. Сматра се да је село 

добило име Свилајнац због тога што су се његови житељи бавили узгојем свилених буба и 

производили свилу. Деспотовац се први пут помиње 1381. године, као село Војинци 

(Војник), док име Деспотовац добија 1882. године у част деспота Стефана Лазаревића.   
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Слив Ресаве је био познат као изразито пољопривредни део Србије. За то су постојали и 

постоје повољни природни услови: клима, земљиште, реке, извори, шуме и ливаде. Данас, 

осим по пољопривреди, овај крај је познат по великом броју људи на привременом раду у 

иностранству.  

У овом раду представљене су физичко – географске карактеристике слива Ресаве које 

утичу на развој туризма и чине његов потенцијал. На развој туризма овог краја, осим 

повољног саобраћајно – географског положаја, повољне климе, утиче и велики број 

природних и друштвених фактора, које ће у раду бити детаљно приказани. 

Карактеристичан рељеф, богатство подземних и површинских вода, флора и фауна утичу 

на развој различитих видова туризма, као што су: излетничко - рекреативни, бањски, 

спелеолошки, ловни, риболовни и др. Велики значај имају и антропогене туристичке 

вредности овог краја које утичу на развој верског, школско - екскурзионог, 

манифестационог и других видова туризма. 
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2. Географско – саобраћајни положај 

2.1. Географски положај 

Проучавана територија се налази у централном делу Балканског полуострва, у северном 

делу источне Србије, између реке Велика Мораве и обронака Кучајских планина, док у 

најужем смислу обухвата слив реке Ресаве. Кроз област Ресава целом дужином протиче 

река Ресава. Ресава је десна притока Велике Мораве. Непосредно је окружена сливовима 

река Млаве  и Злотске реке на северу и североистоку, као и  Велике Мораве на западу и 

југозападу. Ресава припада сливу Велике Мораве а једним делом и сливу Млаве. Права 

Ресава, у географском погледу, био би онај предео који припада сливу Ресаве.  

 

Слика 1: Географски положај слива Ресаве 

Извор: https://www.superjoden.nl/karta-srbije-sa-planinama-i-rekama.html 

По данашњој административној подели, Ресава се са околином дели на два среза: ресавски 

(среско место Свилајнац) и деспотовачки (среско место Деспотовац). Деспотовачком срезу 

 

https://www.superjoden.nl/karta-srbije-sa-planinama-i-rekama.html
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припадају: Стрмостен, Јеловац, Жидиље, Језеро, Поповњак, Ресавица, Кованица, Бељајка, 

Вирине, Исаково, Глоговац, Дражимировац, Богова, Балајинац, Трућевац, Дубока, М. 

Поповиће, В. Поповиће, Витанци, Деспотовац-Војник, М. Манасија, Двориште, Стењевац, 

Буковац, Сладаја, Пањевац, Ломница, Липовица, Милива, Плажане, Орашје, Грабовица, 

Роанда и Медвеђа. Ресавском срезу припадају: Гладна, Мачевац, Војска, Рајкинац, 

Радошин, Бресје, Гложане, Манастир Миљков, Црквенац, Дубље, Грабовац, Врлан, 

Тропоље (Тропоње), Јасеново, Брестово, Суботица, Седларе, Купиновац, Проштинац, 

Ћуринац, Бобова, Дубница, Витежево, Луковица и Свилајинац (Мијатовић, С. 1930). 

Ресава се дели на Горњу и Доњу. Доња обухвата села од линије Медвеђа-Суботица, па низ 

реку Ресаву до Велике Мораве. Горњој Ресави припадају села од поменуте линије, па уз 

Ресаву до њеног извора. Горња Ресава се зове још и „Планинска“ или само „Планина“ . 

Неки деле Ресаву на Доњу, Средњу и Горњу (Мијатовић, С.1930). Према овој подели 

Доња Ресава обухвата иста села као и по претходној подели; Средња захвата села од 

Медвеђе до Деспотовца, обухватајући леву и десну обалу реке Ресаве. Она је по простору 

најмања. Горња или планинска Ресава се простире од Деспотовице па до извора Ресаве и 

Ресавице, пружајући се дубоко у планину.  

Горња, Средња и Доња Ресава граниче се: са истока венцем планине Кучаја, са севера 

Бељаницом и Главчином, као и њиховим обронцима, или развођем између Ресаве и Млаве, 

а са западне стране са Великом Моравом. Са јужне стране граница је најнеправилнија: она 

иде од Велике Мораве, између Глоговца и Крушара, па између Исакова и Моштанице, 

Вирина и Пољана, Кованице и Бигренице, и тако пролазећи јужним крајем атара од села 

Жидиља и Јеловца излази на Кучај. Област је дугачка око 50 km и широка око 30 km, 

Протеже се од југоистока ка северозападу, а нагнута је више западу. Изузетак чини 

северни део, који је нагнут више југу, према десним притокама реке Ресаве (Мијатовић, 

С.1930). 

2.2. Саобраћајни положај 

Велика Морава, заједно са Јужном Моравом најдужа је река Србије (480 km) и заузима 

централни положај у земљи. Шумадија и Велико Поморавље чине језгро Србије, а Велика 

Морава најпрометнију речну долину Балканског полуострва. Зато је Велико Поморавље 
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од давнина било у знаку саобраћаја. Векови су пролазили, народи су се смењивали, али 

саобраћајни значај Великог Поморавља је остао. Ту је пролазио чувени римски војнички 

пут Виа Милитарис, главни пут Балканског полуострва. 

 

Слика 2: Ауто карта слива Ресаве 

Извор: https://www.381info.com/autokarta-srbije 

У време средњовековне државе ово је правац „царског пута наших извора средњег века“, 

који касније постаје главни пут Турског Царства у Европи и зове се Цариградски друм или 

Стамбулђол (Рајковић Ранић, М. 1998). 

Велики саобраћајни значај овог подручја јесте близина европског коридора X, односно 

близина ауто-пута Е75 (Београд – Ниш). Ова саобраћајница омогућава ефикасно 

укључивање у све значајне саобраћајне токове у Србији и региону. Јужни део области је 

оивичен магистралним путем М5, који има своју европску ознаку Е761 и који повезује 

коридор X (код Параћина) са Зајечаром и даље Видином (Марковић, Д. 2018). 

На 101. километру од Београда, од излаза са ауто-пута код Марковца, налази се 

раскрсница путева ка Ресавском крају према истоку: Крагујевцу (38 km), Тополи (41 km), 

Нишу (135 km), Београду (101 km) и Свилајнцу (7 km). На излазу из Свилајнца за 

https://www.381info.com/autokarta-srbije
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Деспотовац, десно се одваја регионални пут који повезује села Црквенац, Гложане, Бресје, 

Радошин и Војску и тако општину Свилајнац спаја са Јагодином. Захваљујући важном 

саобраћајном правцу на кога се Ресава ослања, може се закључити да је туристичко – 

географски положај Ресаве изузетно повољан (Рајковић Ранић, М. 1998).  

Железничка мрежа овог подручја представљена је пругом која се код Мале Крсне одваја за 

Пожаревац (једним краком пруге, који се код Марковца одваја према Ресави, Деспотовцу 

и завршава се у руднику Ресавица (локалног типа) и малим краком пруге који се простире 

на самом југу области и иде од Параћина до индустријских постројења у Старом Поповцу. 

Према рентабилности, ове пруге спадају у трећу категорију пруга железница Србије. То 

значи да се веома мало користе у путничком саобраћају и да је њихова будућност, по том 

питању, веома дискутабилна јер, са потенцијалним затварањем рудника и индустријских 

објеката до којих воде, њихово постојање практично губи смисао (Мастер план 

туристичке дестинације: Стиг – Кучајске планине – Бељаница, Научно – истраживачки 

центар, Економски факултет, Београд). 

По питању ваздушног саобраћаја регија гравитира ка, за сад једина два међународна 

аеродрома у Србији, „Никола Тесла“ у Београду и „Константин Велики“ у Нишу.  

 

3. Физичко – географске карактеристике 

3.1. Карактеристике рељефа 

Слив Ресаве, поред тога што својим морфолошким особинама, израженим нарочито у 

попречном пресеку, карактерише целу област, има још и врло карактеристичан положај. 

Развијен дијагонално у односу на долину Мораве, моравску дислокацију, моравску и 

ртањско - кучајску шаријашку навлаку, које се, заједно са долином Мораве, пружају 

правцем С-Ј, он се налази између моравске потолине на западу, црноречког андезитског 

масива на истоку, планине Бељанице на северу и Кучаја на југоистоку. Непосредно је 

окружен сливом Млаве на северу и сливом Злотске реке, чија је меридијанска удолина 

управљена на изворишни крак Ресаве, на истоку. На југоистоку је карсна површ Кучаја, са 

великом површином без отицања. На југозападу је средњи део слива Велике Мораве. 
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Према доњој Морави, слив Ресаве је нашироко отворен; он се целом површином уклапа у 

слив Мораве и у односу на њега је секундаран. Ипак је и орографски и хидрографски 

индивидуалисан.  Пружа се у дужину преко 70 km. У најширем делу, од Златова до 

Бељајке, од северног до јужног развођа, има преко 20 km (Рајковић Ранић, М. 1998). 

 

Слика 3: Топографски приказ слива Ресаве 1:300 000 

Извор: http://www.vgi.mod.gov.rs/lat/229/nove-karte-vgi-229  

3.1.1. Геолошки састав и тектоника 

Слив Ресаве је састављен од три, геолошки, тектонски и морфолошки различита дела: 

горњег, средњег и доњег. Развођа Доње Ресаве према Млави и Великој Морави су ниска, 

представљена брежуљкастим рељефом. Развође према Млави је углавном од кречњака те 

има крашких облика рељефа. Јужно развође Доње Ресаве припада родопском масиву, који 

се овде, у виду уске, искидане зоне, везује за Панонско копно. Остатак Доње Ресаве је 
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плодни алувијум Велике Мораве и Ресаве који покрива језерске седименте. У језерским 

седиментима је усечена серија речних тераса. 

Доњи део слива обухвата једну геолошку целину – доњоресавску терцијерну потолину. 

Она се простире од спољњег обода моравске навлаке, одн. дислокације, дуж које се 

јављају палеозојски слојеви. Од доњомлавске на северу и доњоморавске потолине на југу 

одвојена је ниским косама. У овим потолинама се, на више места јављају, а делом и 

експлоатишу, налазишта мрког угља и лигнита.  

Кенозојске творевине у источној Србији имају велику распрострањеност. Оне су 

представљене првенствено олигоценским и неогеним језерским седиментима, 

конгломератима, пешчарима, лапорцима и глинцима. У општем геолошком саставу 

источне Србије језерски седименти учествују са преко 30% (Петровић, Д., Петровић Ј. 

1997). 

Ј. М. Жујовић, у Геологији Србије, констатује да се земљиште доњег дела слива Ресаве 

налази између доњих токова Млаве и Мораве, одн. Ресавчине, и да је простог геолошког 

састава, јер се састоји од неогених наслага. Међутим, најновија испитивања су показала да 

тај састав није тако прост. Смене различитих серија и слојева су врло честе, а нарочито су 

њихови односи јако сложени. Терцијерни слојеви, нарочито олигоценски и миоценски, 

често мењају нагибе. На додиру са палеозојским творевинама моравске навлаке, они су 

спуштени, а поремећаји у њима су редовна појава (Паунковић, Ђ. 1953). 

У потолинама су наталожени горњеолигоценски слојеви трансгресивно преко шкриљаца 

моравске навлаке. То су пешчари, лапоровите глине и пескови. Преко њих су сукцесивно 

наслагани другомедитерански конгломерати, и прелазни слојеви између другог 

медитерана и сармата, сарматски угљоносни слојеви, глине и пескови. Појас терцијерних 

наслага се шири преко коса и побрђа – преко Станојеве Главе, Говедарског брда, Беле 

Цркве, Бељајке, Језера, Кованице и Бигренице. И на овом месту серија лежи преко сењске 

зоне црвених пешчара. Исти појас терцијерних наслага јавља се око рудника Равне Реке и 

Сења, на јужној страни истог дела слива. По Ј. Цвијићу млађе терцијерне творевине са 

слатководним фосилима, праћене су, као код Деспотовца и још даље на северу, око 
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Петровца на Млави, одн. на развођу Млаве и Ресаве, угљеном миоценске старости  

(Паунковић, Ђ. 1953). 

На јужном ободу, на развођу Ресавице и Мораве, западно од рудника Баре, јављају се 

поново стене старијег терцијера. Оне достижу моћност од 80 m. Састоје се од 

конгломерата, бреча, и на њих су наслоњени слојеви мрког угља. У овим слојевима се 

угаљ редовно јавља и констатован је у Мишљеновцу, Буковцу, Војнику, Пањевцу, 

Пољанима и Бељајки. То се види на читавом појасу, који се у луку простире правцем СЗ – 

ЈИ и поклапа са главом унутрашњом дислокацијом између моравске и ртањско – кучајске 

навлаке. Ова чињеница несумљиво потврђује да су и терени источно од моравске 

дислокације рано поремећени, и да су олигоценски слојеви таложени у локалним 

басенима. Помињани слатководни олигоцен спољњег обода моравске дислокације 

наставља се и даље према истоку (Паунковић, Ђ. 1953). 

Пространо дно доњоресавске потолине покривено је моћним делувијалним и алувијалним 

наслагама, као и рецентним наносом, услед којих се јављају велики спрудови у коритима. 

Доњоресавска потолина је на источној страни добро ограничена. Та граница је 

престављена истакнутим отсеком који одваја ниже од вишег земљишта. Ј. Цвијић је тај 

отсек назвао великим моравским раседом, док је то по В. К. Петковићу, моравска 

дислокација. У позадини дислокације јавља се висока, стеновита пречага. У њој је усечена 

долина Ресаве и изграђен средњи део њеног слива. Само местимично у овој пречаги, 

састављеној од старијих стена, има партија терцијерних наслага са слојевима угља 

(Паунковић, Ђ. 1953). 

На прелазу између најузвишенијег дела пречаге и дна доњоресавске потолине, односно 

између високих кречњачких партија истакнутих врхова и гребена пречаге на истоку, и 

терцијерних наслага дна потолине, јављају се масе и слојеви палеозојских шкриљаца, 

пешчара, карбонских конгломерата и црвених пешчара. То је позната зона кристаластих 

шкриљаца која се јавља у средњем делу слива, почињући на северу од Златовских Висова. 

Она се на југу све више сужава. У њој се смењују поменуте серије конгломерата и 

црвених пешчара, док у нижим партијама она подилази под миоценске и плиоценске 

наслаге  (Паунковић, Ђ. 1953). 
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Средњи ток Ресаве и средњи део слива, унутрашњи сењско – ресавски басен, развијени су 

у терену који се потпуно разликује од састава доњоресавске потолине.  

 

Слика 4: Приказ геолошке структуре Доње Ресаве 

Извор: Марковић, Д. 2018. 

На граници између моравске потолине и планина источне Србије је и додир правих 

кречњачких планина источне Србије – кречњачких Златовских Висова и Кучаја. Ова 

партија кречњака, источно од моравске навлаке, знатно је сложенијег геолошког састава и 

тектонске структуре. У овом, још увек средњем делу слива, ова сложена партија, узета као 

висока пречага, увршћена је у посебну шаријашку ртањско – кучајску навлаку. У њој су 

заступљене ове врсте стена: пермски црвени пешчари, кредни кречњаци, пешчари и 

лапори, и кварцитне масе као што је Ћелава Стена. Све ове творевине леже преко 

аутохтоног палеозоика средњег и горњег тока Ресаве. На том пространом ареалу, 

расчлањеном у групе, масиве и потолине, развијен је средњи део слива (Паунковић, Ђ. 

1953). 
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Западно од границе моравске и ртањско – кучајске навлаке јавља се кречњак Златова. Он 

се нормално додирује са појасом црвених пешчара, који се пружа правцем С – Ј, а затим 

скреће ка истоку и простире уз Ресаву све до Лисина, више Стрмостена, Дворишта, 

Пањевца и према Ресавици. У Златовским Висовима има појава карста. Тектонски односи 

ове партије су врло сложени. У западном појасу ртањско – кучајске навлаке, у пределу 

Ресавиног тока, образован је и низ котлина: дворишко – стењевачка, равноречка, 

стрмостенска, пањевачка и неке мање котлине (Паунковић, Ђ. 1953). У некима од њих је 

дно, иначе од терцијерних наслага, покривено дебелим наслагама рецентног наноса, какав 

је случај са стрмостенском котлином. 

Друга карактеристика овог појаса је појава трахитских излива и маса метаморфних стена. 

Западно од Стрмостена, на окуци реке, позната је трахитска зона. Уметнута између 

кречњачког блока Великог Камена и црвених пешчара Говеђег Поља, она је претворена у 

прави камено - пустињски појас. Потпуно је неупотребљив у привреди због брзог 

разоравања површине, те је пасивнији и од самих кречњачких површина. Та зона се, у 

ширини од неколико стотина метара, простире ка северу, према Пониквама и Трстењаку, 

и на њеном додиру са црвеним пешчарима развила се долина Стрмостенског Потока, који 

јасно обележава западни руб Бељанице и одваја га од нешто сложеног и ерозијом 

разореног терена око Сладаје. Појаву ове масе запазио је и Ј. Цвијић, а такође и Ј. 

Жујовић. По наведеним ауторима ово је еруптивна трахитска стена „слична сењском 

раседу“, односно „дацитска жица“. Изданак се може пратити дуж пута на више од 300 m 

(Паунковић, Ђ. 1953). 

Међутим, оваквих трахитичких излива има и на другим местима: у долини Јеловачке Реке 

и око рудника Равне Реке. Исто тако, овде се јављају и метаморфисани кречњаци, 

нарочито на линији Лисине – Суваја, а на граници средњег и горњег тока Ресаве. У 

горњем делу слива, источно од ниске кречњачке пречаге код Лисина, важног прелома у 

нагибу Ресавиног тока, уздиже се друга, виша партија земљишта ртањско – кучајске 

навлаке. У њој су два кречњачка масива, Бељаница на северу и Кучај на југоистоку. И док 

су у западном, нижем делу навлаке преовлађивали кречњаци доње креде и црвени 

пешчари који се са њима смењују, дотле је овај виши део навлаке углавном кречњаке 

креде, који леже преко аргилишиста, филита и палеозојских шкриљаца уопште, а чији се 
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изданци јављају већ у близини Великог Врела. Ови шкриљци чине основу бељаничких и 

кучајских кречњака. Геолошки састав ове партије је нешто простији, али су у њему 

тектонски односи, као уосталом читавој области слива, доста сложени. Карактеристику 

овог дела навлаке, или овог источног појаса, представљају кречњачке појаве у поменутим 

масивима. Кречњак Кучаја заузима простор око горњих токова Некудова, Ресавице и леве 

стране Ресаве. Испод кречњака су масе аргилошиста, филита и пешчара и конгломерата, 

од којих су састављени и највиши врхови Кучаја: Јавонити Врх, Илијин Врх на Игришту и 

др. Кречњаци Бељанице су навучени најпре преко црвених пешчара (Паунковић, Ђ. 1953). 

Горњи део Ресаве је усечен у кречњачким крпама, између којих је откривена подлога од 

палеозојских шкриљаца. То су плавичасти, црвенкасти, лиснати филити, делом пешчари и 

конгломерати. Кречњачка антиклинала Бељанице и кречњачке крпе Златовских висова 

размимоилазе се дуж раседне линије, дуж које су образоване котлине: пањевачка и 

стрмостенска. У пањевачкој котлини су констатовани плиоцински слојеви представљени 

карактеристичним жућкастим, беличастим глинама, на којима се као супстрату образовао 

педолошки слој „белуше“, а исто тако и млади, невезани пешчарски слојеви (Паунковић, 

Ђ. 1953). Овакав профил је нађен на источној страни котлине, на путу између Сладаје и 

Пањевца. 

У оквиру непосредног слива Ресаве, на граници између два појаса, источног и западног, у 

области ртањско – кучајске навлаке, као геолошка граница у терену, види се и громада 

мермера на ушћу Клочанице – Суваје у Ресаву, затим сложени састав Стрмостенског 

Кључа, где се сучељавају кречњаци „брезобичке зоне“, кречњаци Бељанице и зона 

црвених пешчара код Стрмостена и Говеђем Пољу. Јужније је граница ова два појаса 

обележена интересантним тереном у пределу Жидеља, између рудника Бара и Равне Реке, 

које је испитивао Ј. Цвијић и који се састоје од копмлекса слојева пепељастих 

орбитолинских лапора у подини, и модроцрвених кречњака са калцитним жицама у 

повлати. Још једна важна особина ове границе јесте појава риолита код Сења, Стубице, 

Жидиља, као и код Стрмостена и Јеловца (Паунковић, Ђ. 1953). 
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3.1.2. Флувијални рељеф 

Најистакнутији облик рељефа слива представља композитна долина Ресаве. Ту су 

издвојени изворишни део, усечен у троуглу између Бељанице, Кучаја и андезитског 

масива Црне Реке. Утврђено је да је главни изворишни крак Ресаве Карапанџин поток. 

Даље, Ресава улази у кањонски део долине звани Кулин крш а одатле у Остићко 

проширење. Одавде Ресава улази у сложени део своје долине назван Дуги До, састављен 

од коса, удолина и кањонске долине Склоп. Низводно од Дугог дола долина Ресаве се 

шири у Стрмостенску котлину. Одавде, пошто прими Јеловачку реку, Ресава улази у 

клисуру имеђу Стрмостена и Стењевца, даље тече кроз стењевачко – дворишко поље, и 

пошто прими Ресавицу, улази у последњу клисуру код манастира Манасија, у тој клисури 

је њен укљештен меандар и на том месту Ресава прима Пањевачку реку. Из клисуре 

Ресава улази у проширења: деспотовачко, медвеђанско; и силази у алувијалну раван 

Мораве, где је запажен интересантан однос ових двају река према Ресавчини, фосилном 

кориту Ресаве, која је дуго текла паралелно са Великом Моравом. Ресава се данас улива у 

Мораву код Свилајнца, али је некада текла ка северу, кроз корито Ресавчине, на дужини 

од више километара. Ресавчина, као суво корито, одвојена је од Мораве ниским развођем 

од наносног материјала у алувијалној равни, широк једва један километар (Рајковић 

Ранић, М. 1998). 

Флувијалне терасе исте релативне висине у долини Ресаве нису увек и синхроничне, нити 

се све јављају непрекидно дужином целог тока. Узроци овој појави су бројни: геолошки 

састав, тектонски склоп, епирогенетска активност земљишта, колебања доње ерозивне 

базе, климатска колебања итд. (Паунковић, Ђ. 1953). 

У долини Ресаве могу се разликовати високе, ниске и терасе појединих делова тока. 

Терасе у појединим деловима тока, појединим клисурама, а које одговарају стањима и 

усецању тога дела долине, јављају се као подови и полице, који прате реку само једним 

делом њеног тока. На местима су лепо изражене и врло добро очуване: испод Говеђег 

поља, око Стењевца, на Лисинама и др.  

Ниске терасе се виде тек у средњем току, испод Лисина. Управо оне се у средњем току 

јављају као непрекинуте полице, које се могу пратити чак и километрима. Усечене су по 
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ниским ободима малих котлина и поља. Али се пред уласком Ресаве у клисуре оне 

редовно губе. У клисурама су ретки подови који би одговарали овим ниским терасама. 

Интересантне и карактеристичне терасе јављају се код села Буковца, тј. на самом 

Ресавином меандру низводно од ушћа Пањевачке реке. Висока тераса је остатак старе 

површи од 420 m апсолутне висине од које је отпочело интензивно усецање меандра. Под 

од 310 m је заједничка тераса Ресаве и Пањевачке реке. Ниске терасе су сасвим младе. Од 

њих су важне две: прва, усечена у стеновитој подлози на 40 m над рекеом, и друга, нижа, 3 

m над реком, усечена у наносу. Низводно одавде у клисури су помињане речне терасе на 

манастирском рту код Манасије и ниже, у левкастом проширењу клисуре према 

Деспотовцу (Паунковић, Ђ. 1953). 

Дубоке клисурасто – кањонске долине Ресаве и њених притока стичу према малој котлини 

Лисине, као што су: Глопски кањон, кањон Склоп, кањон Суваје.  

Глопски кањон се налази у самој изворишној челенци Ресаве, непосредно испод ушћа 

Винатовачког потока, једне од саставница реке. Укупна дужина кањонског дела, који 

иначе лежи у правој клисурастој долини, износи 5,5 km. Вертикалне стране кањона 

усечене су у кречњачке стене Кулиног Kрша и достижу висину од преко 400 m. Дно 

кањона је уско и често ограничено на саму ширину корита покривеног великим обурваним 

и заобљеним блоковима. Током летњих месеци вода Ресаве протиче само горњим делом 

кањона јер је постепено губи увирући у пукотине и издухе већ од самог улаза. Она се 

поново појављује на површини тек на излазу, избијајући у виду мањих извора и крашких 

врела. У најнижем делу кањона, где се десна и лева обала левкасто приближују једна 

другој и са доње стране затварају Ресаву, јавља се једна пречага изнад које се издиже 

купасти брег састављен од кречњака - Кула. По њему овај део долине носи назив Кулин 

Крш. Низводно од Куле настаје дивљи кањон стрмих и 300-400 метара високих страна. 

Корито је покривено и делимично засуто осолунским материјалом и блоковима а његов 

пад на дужини од 4,3 km износи 110 метара што просечно износи 25% нагиба. Код ушћа 

Станојевог потока завршава се најузводнији Глопски кањон (Петровић, Ј. 1977). 

Кањон Склоп почиње низводно од Острићког проширења а завршава се у малој 

котлиници Лисине. На дужини од близу 10 km кањон је усечен између високе крашке 

заравни Вите Букве на југу и Головршца, косе такође изнад 900 m, на северу. Име Склоп 
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кањон је добио по томе што му се стране толико приближе једна другој да се гледане 

одоздо готово састају – склапају. То је један од најдивљијих кањона на рекама Источне 

Србије. Стране су му потпуно вертикалне и са превисима високе чак и преко 500 m. На 

местима где су пробијене кроз масивни кречњак оне су потпуно углачане и са честим 

раседним огледалима. Већ на самом почетку кањон се толико сужава да га на више места 

премошћују велики укљештени кречњачки блокови. Такав један велики блок – клик, 

усамљен кречњачки остењак каквих има више десетина у кањону, изгубивши ослонац на 

десној страни, наслонио се на зид леве стране Склопа и то на месту где корито реке није 

шире од 3 m. На том делу Склопа корито Ресаве покривено је масом великих компактних 

блокова преко којих се вода прелива стварајући букове и брзаке. На местима где се 

смењују масивни и слојевити кречњаци јављају се отсеци у кориту под којима су дубоки 

вирови. На овим одсецима и у лактастим и оштрим меандрима вода се вртложасто креће, 

дубећи у кречњацима простране и дубоке џиновске лонце. Таквим џиновским лонцима 

издубљено је корито Ресаве на целој дужини најужег дела Склопа, па се они, 

преполовљени, јављају и високо на вертикалним странама. На странама кањона постоји 

велики број пећинских отвора из кијх су некада избијала јака крашка врела. Из таквих 

отвора избијају и сада крашка врела на левој обали реке. Она се хране водом која понире у 

кориту Клочанице са друге стране Вите Букве. Доњи део Склопа нешто је шири али га 

такође уоквирују вертикалне литице. Кањон се завршава непосредно на излазу у 

котлиницу Лисине где се готово сучељава са кањоном Суваје (Петровић, Ј. 1977). 
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Слика 5: Кањон Склоп 

Извор: https://flyfishingunlimited.tripod.com/photogallery/photo2394/real.htm 

Кањон Суваје налази се у доњем делу реке Клочанице, која је после Ресавице најдужа 

притока Ресаве. Клочаница је типична река понорница. Извире на Кучају испод врха 

Јавориште (1144 m). На дужини од око 12 km протиче кроз живописну клисуру широког и 

равног дна и релативно благих страна обраслих густим, столетним буковим шумама. 

Пошто се приближи кречњачкој коси која везују Виту Букву и Бабину Главу, река почиње 

губити воду у дробинском материјалу, пукотинама и уздухама. На око 6 km пре него што 

избије у котлиницу Лисине, она потпуно пресахне и одатле настаје типичан кањон Суваје. 

То је најнепроходнији кањон у Горњересавском склопу. Стране су му потпуно вертикалне 

и високе преко 450 m а дно је покривено огромним блоковима стена. Речно корито готово 

да не постоји, јер је покривено не само блоковима већ и дебелим наслагама сипарског 

материјала. Ипак, у време изузетно јаких и дуготрајних киша, провала облака које су у 

овом крају познате и честе током летњих месеци, кањоном Суваје потекне права бујица 

која носи велике количине материјала. Бујице су кратког века јер не трају више од десетак 

сати. А после тога Суваја поново постаје сува, без потока и извора. И на странама овог 

кањона јављају се отвори бројних пећина од којих оне на левој страни припадају систему 

Главне Ресавске пећине (Петровић, Ј. 1977). 

  

Слика 6: Кањон Суваје 

Извор: http://freebiking.org/gallery3/index.php/freetreking/Resava-03_2008/IMGP0338 
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У сливу Ресаве постоји више водопада, од којих су најпознатији: водопад Велики бук или 

Лисине, као и водопад Прскало. 

Водопад Велики бук или Лисине се налази у области Горње Ресаве, у подножју Соколице, 

врха Бељанице. Смештен је на 400 m надморске висине. Дуго је сматран највишим 

водопадом у земљи, док током деведесетих година нису откривени водопади на Старој 

планини и водопад Јеловарник на Копаонику. Према типу настанка спада у акумулационе 

водопаде, настале акумулацијом бигра (Стојадиновић, Д. 2013). 

Удаљен је 20 km од Деспотовца према Ресавској пећини. Вода се најпре преко малих 

багрених каскада, а потом и преко окомитог и широког бигреног одсека, стропоштава у 

пространи вир у виду малог језера дубине до 2 m, дужине 12,5 m и ширине 14 m. 

Температура воде у језеру износи око 10ºC (Томић, С. 2015). 

  

Слика 7: Водопад Лисине 

Извор: www.vodickrozsrbiju.rs/xdespotovac/lisine 

Водопад Прскало се налази у области Некудово у Горњој Ресави. Подсећа на високу, 

камену скулптуру и то је најнеобичнија природна појава на Кучају, купаста формација 

стена саграђених од бигрених наслага која је током векова наталожила вода која тече 

уским каналом по самом врху и прави пад са најистуреније ивице (Петровић, Ј. 1977). 

Извориште је удаљено 50 m од водопада и пуно је кречњака. Водопад је висок 10 m. 

Занимљива је чињеница да је сиромашан водом, чак и у пролеће, али никада не пресушује.  

Од Деспотовца је удаљен 32 km.   

http://www.vodickrozsrbiju.rs/xdespotovac/lisine
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Слика 8: Водопад Прскало 

Извор: Ђерић, А. 

3.1.3. Крашки рељеф 

Крашка ерозија или корозија представља геоморфолошки процес изграђивања облика 

рељефа хемијским деловањем воде у карбонатним стенама, у првом реду у кречњацима и 

доломитима. Атмосферска и речна вода, које пониру у унутрашњост кречњачких маса дуж 

пукотина различито међусобно повезаних и испреплетаних, растварају кречњачке масе и 

изграђују у њима посебне облике, како на површини, тако и у унутрашњости кречњачких 

терена. Од свих ерозија које изграђују облике рељефа, једино је корозија хемијски процес, 

све остале су механичке. Хемијским растварањем кречњачких стена, јавља се крашки 

процес, у оквиру кога настају површински и подземни облици крашког рељефа (Петровић, 

Д., Манојловић, П. 2003).  

Оно што на први поглед карстни терен издваја од рељефа у свим осталим стенама су 

карактеристични површински облици. Заједничко за све њих је да су настали корозивним 

и ерозивним дејством воде, уз мање или више учешће тектонских покрета. Површински 

облици рељефа везани само за карст су шкрапе и каменице (формирају се на површини 

стене), затворене депресије без видљивог отицаја површинских вода – вртаче, увале и 

карстна поља, и специфична површинска дренажа мрежа, односно њени остаци – слепе, 

суве и висеће долине (Крешић, Н. 1988). 
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Планинско подручје Кучаја и Бељанице има изражене одлике крашког рељефа. 

Заступљени су бројни површински и подземни облици крашког рељефа: шкрапе, вртаче, 

увале, јаме, пећине и депресије. Вртачама је нарочито богат предео од Пасуљанских 

ливада, које се простиру  даље ка југу, преко Брезовачке висоравни. Увале се могу 

запазити на висоравни источно од предела званог Добре Воде. Деспресије се јављају на 

просторним кречњачким платоима. Најпознатије су: Добра Вода, Велика Падина и др. По 

њиховом дну се налазе низови вртача и понори који апсорбују примљену атмосферску 

воду и воду са извора, те у њима нема површинских токова, већ је развијено подземно 

отицање воде (Поповић, Д. 1969). 

У кречњачким пределима смештеним између јужних падина Бељанице и северозападних 

падина Кучаја налази се увала Дивљаковац на чијем северном ободу је смештена Ресавска 

пећина.  

  

Слика 9: Увала Дивљаковац 

Извор: Ђерић, А. 

У сливу Ресаве најзаступљенији облици крашког рељефа су подземни крашки облици: 

пећине и јаме. Пећине су подземни крашки облици који се пружају у унутрашњост 

кречњачких маса у виду више или мање нагнутих канала и ходника. За разлику од пећина, 

крашке јаме, које се одликују доминацијом вертикалних канала (Петровић, Д., 

Манојловић, П. 2003). У сливу Ресаве постоји велики број пећина: Ресавска пећина, 

Хермелинска пећина, пећина Даница, Маретова пећина, Цанина пећина, Влашка пећина, 

пећина Велика Атула, Хајдучка пећина и Радошева пећина.  
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Горњересавски склоп представља област плитког крша. Он се одликује релативно малом 

дебљином кречњачких стена испод којих се налазе кристаласти шкриљци. Због таквих 

геолошких прилика планинску област изворишног дела реке Ресаве карактерише појава 

површинске хидрографије комбиноване са подземним крашким токовима. То је управо 

област великог броја река понорница и јаких крашких врела. За образовање подземних 

крашких токова, поред геолошких, постоје и повољни тектонски услови. Врло чисти 

кретацејски кречњаци испресецани су многобројним пукотинама које омогућују 

несметано понирање површинских вода до водонепропусне падине састављене од 

палеозојских шкриљаца. Уз то се кречњачке творевине јављају у виду мањих партија – 

острваца окружених старијим стенама преко којих теку многобројне кратке планинске 

речице. Напуштајући нормалне терене, токови ових речица ударају у кречњачке баријере 

и пониру у њима, користећи пукотине потпуно или делимично, као на пример река Ресава. 

Поново се јављају на површини тек после завршетка кречњачких партија или на странама 

речних долина у виду јаких крашких извора и врела. Својим хемијским радом, 

растварујући калцијум карбонат који у грађи ових кречњака учествује и са преко 90%, и 

механичком снагом – ерозијом подземне реке граде дуж тектонских пукотина подземне 

шупљине, пећине и јаме (Петровић, Ј. 1977). 

Све пећине у Горњоресавском склопу су понорског или изворског типа. Велики 

разгранати систем Ресавске пећине изградила је у кречњацима Бабине Главе река 

понорница која се спуштала са северозападних падина Кучајских планина и понирала на 

ободу Дивљаковачког поља.  

Ресавска пећина се налази на северној страни Дивљаковачког поља, у међуречју Ресаве и 

Ресавице, у Бабиној глави, крајњем северном огранку Кучаја. Испитана је на дужини од 

преко 2800 m и састоји се из више делова. Главна пећина има улазни отвор на 485 m и 

почиње широким јамским гротлом дужине од 60 m, а ширине до 30 m. Од улаза се 

настављају дворане и кратка сужења које леже у нивоу улазног отвора. Први спрат се 

завршава двораном чије дно лежи 14 m испод улазног канала. Други спрат пећине се 

такође састоји од неколико дворана повезаних кратким и уским ходницима. Све ове 

дворане леже у истом нивоу. Најнижи канали Ресавске пећине почињу активним понором 

Изгорске реке који леже око 30 m испод главног улаза. Овај део пећине има изглед уског 
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кањона у коме се смењују сифони са мањим ерозивним проширењима. Трећи део пећине 

почиње понором Барске реке а завршава се врелом Јеловачког потока. Изнад главне 

пећине, на вишој страни Бабине главе, налазе се улази у три стара понорска канала. Сви су 

ови улази ступњевито поређани, а њихови канали усмерени према Главној пећини, али су 

тешко проходни (Петровић, Д., Петровић, Ј. 1997). Температура је стандардна и износи 

7ºC, док влажност ваздуха варира од 80 – 100% (Петровић, Ј. 1977).    

  

Слика 10: Ресавска пећина 

Извор: http://luitravel.rs/manasija-resavskapecina-lisine/ 

Накит пећине почиње од самог улаза који се налази на 485 m надморске висине. Накит 

настаје растварањем калцијум - карбоната а боја зависи од минерала кроз који пролази 

вода. Појављује се у три боје, црвена, жута и бела. Најдоминантнија је црвена боја која 

потиче од оксида гвожђа, бела потиче од кристалног калцијума, а жута од примеса глине 

(Петровић, Ј. 1977).    

http://luitravel.rs/manasija-resavskapecina-lisine/
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Слика 11: Ресавска пећина 

Извор: http://kudanaput.com/resavska-pecina-info-i-zanimljivosti 

Хермелинска пећина се налази на југозадапној падини Бабине Главе у пределу где се 

њена висина смањује, прелазећи у издужену Јеловачку косу. На том делу, непосредно 

изнад изворишног облучја Јеловачког потока, падина је знатно стрмија и у горњем делу 

прелази у вертикални кречњачки гребен састављен од масивних стена. На одсеку се 

истичу усамљељене стене – кликови и бројни шкрапари, без вегетације, под којима су 

сталожене сипарске купе. 

Отвор пећине, боље речено јаме, лежи у овим кршевима око 300 m изнад пута Јеловац – 

Ресавска пећина, на 580 m надморске висине. Малих је димензија, дужине око 2 m и 

ширине свега 1,4 m. Непосредно од улаза и омање полице, пећински канал прелази у 

вертикалну  јаму дубоку 24 m. У почетном делу јама има превис обложен наслагама 

калцита а завршава се великим кристалним саливом. Димензије вертикалног канала 

Хермелинске пећине нису веће од улазног отвора. На више места јављају се мања 

проширења, створена на месту на коме се укрштају пукотине које пресецају масу 

компактних коларних кречњака. Ту се јавља и неколико бочних каналића проширених 

водом одрађених пукотина. Вертиклана јама Хермелинске пећине завршава се малом 

двораницом, дугачком десетак метара, обложеном саливима и калцитским покривачем. 

Дно дворане састваљено је од обурваног камења и спране пећинске глине. Из дворане 

http://kudanaput.com/resavska-pecina-info-i-zanimljivosti
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води неколико мањих слепих канала у главни канал, који је природни наставак, зачепљен 

унетим и обрушеним материјалом (Петровић, Ј. 1977). 

Изграђена у масивним и чистим кречњацима са посебним изгледом и положајем, 

Хермелинска пећина одликује се и својеврсним накитом. Име је добила по томе што се у 

њој јављају специфични украси боје хермелина. Они су састављени од кристалних 

пахуљица и малих игличастих структура, које су растресито наслагане, због чега имају 

сунђерасто – коралну структуру. Укупна дужина Хермелинске пећине износи 80 m а 

дубина преко 30 m. Сасвим је могуће да је и ова пећина, изграђена у кречњачкој маси 

Бабине Главе, једном од канала Ресавске пећине. Уколико припада овом пећинском 

систему она се свакако везује за најнижу Речну галерију (Петровић, Ј. 1977). 

Пећина Даница налази се на левој страни кањона Суваје, неколико стотина метара испод 

његовог почетка. Њен отвор лежи на око 600 m апсолутне висине, односно преко 350 m 

изнад дна кањона Суваје. Изграђена је у банковитим кречњацима источног дела Бабине 

Главе које пресецају бројне тектонске пукотине. Отвор пећине, широк 3,8 m и висок 4 m, 

налази се при дну једној вертикалног одсека изнад којег се дижу вертикални остењаци. 

Испод пећине настаје точило са сипаром у подножју, које се спушта све до дна Суваје.  

Непосредно од улазног отвора једноставан канал пећине Данице шири се у омању дворану 

глатких страна чије је дно покривено наслагама глине и усамљеним кречњачким 

блоковима. У њој се јављају и први кристални украси беле боје. Даље се пећина продужује 

ходником широким до 3 m а високим до 5 m. Мања проширења јављају се у оним 

деловима канала које пресецају пукотине. Пећина се постепено пење али у основи 

задржава правац иток – запад, приближавајући се тако систему Ресавске пећине. После 

неколико мањих проширења и двораница, она се завршава једним процепом испуњеним 

дробинским материјалом, укљештеним блоковима и пећинском глином. Зидови су јој 

готово на целој дужини обложени наслагама полукристалног калцита са прослојцима 

глине. Неколико бочних канала испуњени су пећинском глином и завршавају се 

проширеним пукотинама нарочито честим на таваници која лежи испод танког 

кречњачког надслоја. Пећина Даница представља највиши подземни крашки облик 

избушен у кречњачкој маси Бабине Главе. Благо је нагнута према улазном отвору и 

кањону Суваје, што указује на начин њеног постанка везаног за ерозију подземног тока 
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старе притоке Клочанице. Због таквог положаја и изванредно чистих кречњака у њој се 

јавља светло жућкасти кристални накит представљен најчешће сталагмитима и 

сталактитима које праве врло танке прозирне завесе. У пећини се највља и снежно 

арагонитски накит сличан ономе у Хермелинској пећини. Укупна дужина главног и 

споредних канала пећине Данице износи 140 m (Петровић, Ј. 1977). 

Маретова пећина се налази на левој страни кањона Суваје, у кречњачкој маси Бабине 

Главе. Улазни отвор Маретове пећине је на око 1 km низводно од улаза у пећину Даницу. 

И он је постављен при дну једног од вертикалних одсека, у врху сипара, само на знатно 

мањој апсолутној висини. Улазна кота пећине налази се на 510 m надморске висине док 

канали леже готово у истом нивоу са Ресавском пећином. Маретова пећина је једноставна, 

и по свему слична пећини Даници. Састоји се из једног широког канала дугог 160 m и 

неколико слепих ходника. Постављена релативно високо и изграђена у чистим 

банковитим кречњацима она се одликује кристално белим и жућкастим накитом. Највише 

су заступљени сталактити и сталагмити али има и пећинских завеса и моћних калцитно – 

бигрених салива. То је, уосталом, одлика свих старих сувих пећина у сливу Горње Ресаве. 

Глиновите наслаге које покривају дно сталожене су још у периоду када су прокопане воде 

биле учестаније. Хумизирана пећинска црвеница донета је са површине кроз бројне 

проширене пукотине (Петровић, Ј. 1977). 

Цанина пећина се налази на око 1 km узводно од излаза кањона Суваје у котлиницу 

Лисине. Она је изграђена у кречњацима Вите Букве, на десној страни кањона при дну око 

300 m високе вертикалне литице. Отвор пећине лежи десетак метара изнад повременог 

корита Суваје, на 420 m апсолутне висине. Издубљен је у врху кратке јаруге при дну 

литице, на месту где њу пресецају две тектонске пукотине, усецајући се у кречњачки отсек 

Вите Букве све до горње ивице кањона Суваје. Улаз у пећину широк је 3,2 m а висок 2,8 m 

(Петровић, Ј. 1977). У почетном делу пећински канал се шири у омању дворану чије дно 

лежи знатно испод коте улазног отвора. Из ове дворане главни канал се ступњевито пење 

и рачва у два ходника. Ходници су изгубљени у кречњачкој маси Вите Букве и у основи 

имају правац запад – исток. Завршавају се проширеним пукотинама које су испуњене 

материјалом. Пећинском глином покривено је и дно пећине на целој дужини али слој има 

малу дебљину. 
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Цанина пећина је створена радом подземног тока који је на страни кањона Суваје избијао 

у виду јаког крашког врела. Зато су зидови пећине, састављени од масивних кречњака, 

изванредно углачани и обрађени. Осим у мањим шупљинама и на таваници, у пећини се 

запажа готово потпуно одстуство накита. Изузетак чине танки бигрени саливи који 

покривају један део дна дворане и делимично њене ниже стране. То је накитом 

најсиромашнија пећина у склопу Горње Ресаве, што се објашњава њеним положајем. На 

основу релативно ниског положаја, пећина се налзи свега десетак метара изнад дна Суваје, 

закључује се да је постала у најновијој фази и да је до недавна служила као колектор 

подземног тока који се касније спустио нешто дубље, избијајући на једном крашком 

извору непосредно пре завршетка кањона Суваје. Цанина пећина припада групи простих и 

једноставних подземних крашких објекта а њена укупна дужина износи око 80 m 

(Петровић, Ј. 1977). 

Влашка пећина. Низводно од Глопског кањона у долини Ресаве створено је омање 

ерозивно проширење Острића према коме се стичу долине Станојевог потока са леве и 

Јеловог, Бурдељског и Дебелог потока са десне стране. Зараван Средње косе пресецају и 

расчлањују долине Јеловог и Бурдењског потока од којих први силази чак са гребена 

Бељанице. Доњи делови ових потока, на месту где пресецају кречњачку масу, имају 

кањонски изглед и велики пад. На вертикалним странама њихових кањона јављају се 

отвори многбројних поткапина и пећина. Највећа од ових пећина је Влашка. Она је 

издубљена у кречњачкој маси Дугачког рта између Јеловог и Бурдељског потока. Улаз у 

Влашку пећину налази се на левој страни Бурдељског потока, око 400 m узводно од 

његовог ушћа у Ресаву. Два улазна отвора Влашке пећине, доњи и горњи, налазе се у врху 

малог амфитеатралног одлучја из којег полази сипар спуштајући се према кориту 

Бурдељског потока. Доњи улаз лежи на 560 m апсолутне висине док је горњи 4 m виши и 

налзи се на око 50 m изнад дна котлине (Петровић, Ј. 1977). 

Влашка пећина представља сложен пећински ситем канала, ходника и проширених 

пукотина, који се на разне начине укрштају, преплићу, подилазе и прелазе једни испод и 

преко других, чинећи готово неразмрсиве подземне лавиринте. Све ове подземне 

шупљине могу се, ипак, груписати у три нивоа – галерије које су ступњевито поређане 

једна изнад друге, почев од корита Бурдељског потока. Галерије су међу собом повезане 
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мрежом вертикалних и косих канала и пукотина. Најнижа лежи у нивоу речног корита, 

друга на 20 – 30 m изнад ње а трећа на 30 – 40 m релативне висине. Централно место у 

пећинском ситему заузимају Бунараста дворана у горњој и Дворана блокова и плоча у 

средњој галерији. 

Ступњевито поређане галерије Влашке пећине налазе се у различитим фазама развитка. 

Најстарија, Горња галерија је потпуно сува и у њој се обавља само процес излучивања 

хемијских талога. Због тога је и најбогатија многобројним пећинским накитом и 

кристалним саливима. У Средњој галерији обурвавање је појава ранијег датума али се и у 

њима среће, знатно ређе, пећински накит тамније боје и слабије кристализације. Бигрени 

базенчићи у источном делу дворане испуњени су крупним пећинским перлама. Укупна 

дужина свих подземних просторија система Влашке пећине износи 650 m (Петровић, Ј. 

1977). 

Пећина Велика атула. На јужном кречњачком отсеку планине Бељанице, који има изглед 

правог ескарпмана високог преко 400 m, јавља се преко двадесетак пећина и поткапина. 

Све су оне распоређене на 4 km дугачком одсеку који је на раседу изграђен селективном 

ерозијом реке Чемернице. Бељанички ескарпман састоји се од претежно масивних 

кретацејских кречњака, који су веома чисти јер садрже преко 90% калцијум карбоната. 

Чисти кречњаци и многобројне тектонске и друге пукотине омогућили су интензивно 

деловање подземних крашких вода, стварање пећина и јама. Њихови отвори налазе се у 

врху купастих сипара који се спуштају са кречњачких литица све до корита Чемернице. 

Све су оне распоређене у два висинска нивоа, виши на 700 – 750 m, а нижи на 550 – 650 m 

апсолутне висине. Постоји оправдана претпоставка да су пећине вишег нивоа створене 

радом јединственог подземног тока који је текао паралелно са данашњом долином 

Чемернице дуж контакта кречњака и шкриљаца од којих се састоје Средња коса и Рашкове 

ливаде. Усецањем долине Чемернице и уназадним померањем кречњачкиг одсека 

Бељанице некадашња јединствена пећина је на више места пресечена и обурвана. Заостали 

су само њени поједини делови – данашње пећине вишег нивоа Бељаничког отсека. 

Дужина свих испитаних и проходних канала Велике атуле износи око 570 m (Петровић, Ј. 

1977). 
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Велика атула је сува пећина и у њој се јављају само прокапне воде. Она је генетски везана 

за терасу планине Бељанице, од 650 до 680 m надморске висине, која је изграђена за време 

доњег плиоцена. У овој пећини живи ендемо – реликтна врста слепих стонога Bulgarosoma 

beljanicae (Ђуровић, П. 1998). 

   

Слика 12: Пећина Велика Атула 

Извор: https://www.svilajnac.biz/ 

Хајдучка пећина се налази на истом кречњачком отсеку Бељанице као и Велики атул, у 

кречњачком клику између Хајдучког тока на западу и Карличког клика на истоку. Има два 

улазна отвора, од којих нижи јужни лежи на 640 m, а виши источни на 646 m апсолутне 

висине, односно, на око 110 – 115 m изнад корита реке Чемернице. Доњи улаз висок је 3,5 

а широк 4 m, док је источни отвор висок 3,5 а широк 5 m. Први има углачене и обрађене 

зидове док је други оштрих ивица највероватније створен запушавањем танког зида 

пећине који се наслања на кречњачки отсек – клик. И испод ове пећине налази се сипарска 

купа, спуштајући се све до корита Чемернице. На њу се наставља точило Хајдучког 

потока. Укупна дужина испитаног дела пећине износи око 140 m (Петровић, Ј. 1977). 

Радошева пећина се налази у западном делу бељаничког отсека, где се поред осталих 

мањих пећина, истиче својим изгледом и величином. Раније је била позната као Витанова 

крстаста пећина. Њен отвор сасвим је скривен у амфитеатралном облучју вертикалних 

https://www.svilajnac.biz/
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литица на десној ивици купе Врелског сипара. Изнад пећине, вертикалне кречњачке 

литице пресеца продубљен жљеб точила које се пење све до била Говеђег Поља. Улазно 

гротло налази се на око 720 m апсолутне висине, око 240 m изнад дна долине Чемернице и 

изворишта Великог врела. Косо је усечен у кречњачку стену ширине 2,5 m и висине 4,5 m 

(Петровић, Ј. 1977). 

  

Слика 13: Радошева пећина (лево), Хајдучка пећина (десно) 

Извор: 

https://www.google.com/search?q=rado%C5%A1eva+pe%C4%87ina&tbm=isch&ved=2ahUKEwiW5aKR2vvwAh

WEHuwKHbiOD1UQ2- 

Пећина почиње вертикалном јамом дубоком 6 m која се спушта у прву дворану. Јама је 

створена на раседу чија је пукотина у темену преобраћена у дубок жљеб. Укупна висина 

пећине, од таванице улазног канала до дна, износи 14 m. Прва дворана има издужен облик, 

са главном осом правца запад – исток, дужине око 30 и ширине 10 m. Зидови дворане су 

од масивних кречњака а дно јој је прекривено дебелим слојем хумузиране глине и 

усамљеним каменим блоковима убаченим са површине земље. Са таванице висе 

многобројни и разнобојни сталактити малих димензија. Дворана се завшава малим 

кружним удубљењима чији су зидови од сраслих стубова и салива. На десној страни овог 

удубљења, непосредно изнад дна, између накита се налази мали лактаст пролаз висине до 

0,8 m и ширине 0,5 m. Овај пролаз избија у другу, Кристалну дворану Радошеве пећине. 
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Кристална дворана је испуњена пећинским украсима беле и жућкасте боје а на њеном дну, 

под северним зидом, налазе се бигрени басенчићи понекад испуњени водом која се слива 

низ кристални салив. Даљи пролаз кроз Радошеву пећину затворен је дебелим саливом а 

дужина њених проходних канала, заједно са вертикалном јамом, око 80 m (Петровић, Ј. 

1977). 

Ивкова јама. На планинском билу Бељанице, постоје две кратке али водом богате реке 

понорнице, Речке (Циганске пиштаљине) и Бусовата. Оне протичу кроз мала крашка поља 

чије стране чини кречњак а дно палеозојски шкриљци. Иако леже са друге стране гребена 

Бељанице, једна од њих, понорница Речке, припада сливу Ресаве јер њен подземни ток 

избија у Малом врелу. Понорница Речке извире на источном делу крашког поља Циганске 

пиштаљине, на висини од преко 1100 m. У изворишном делу она прима више притока 

храњених са извора који истичу на спојевима кречњака и кристаластих шкриљаца. После 

тока од око 7 km, понорница Речке удара у западни обод поља где увире у огромном 

гротлу Ивкове јаме. Испред понора поље има широку и пространу алувијалну раван у коју 

је река усекла двадесетак метара дубоко корито стрмих страна (Петровић, Ј. 1977). 

Улазно гротло Ивкове јаме налази се на источној страни гребена Чукар (1.002 m), на 

висини од 990 m. Оно представља природан подземни наставак долине и корита Речке а 

усечено је у вертикалну, око 40 m високу кречњачку литицу. Доњи део понорског оквира 

има изглед уског и дубоког корита избушеног џиновским лонцима. Горњи део 

представљен је широким каналом, дугачким двадесетак метара, који стрмо пада према 

унутрашњости. Највећа ширина улазног отвора износи 12 m, а укупна висина преко 20 m. 

На десној страни улазног канала налази се проширена пукотина која се спушта у дубину, 

спајајући се са доњим улазом у јаму. Прва вертикална јама почиње око 40 m од улаза. Њен 

први део има изглед проширене тектонске пукотине, дуге око 20 и широке највише 1,4 m. 

Пукотина се ветикално спушта до 40 m. Њеном источном страном руши се високим 

водопадом подземни ток понорнице Речке. Између зидова укљештени су кречњачки 

блокови обурвани са таванице. Испод овог процепа, на дубини од око 60 m налази се 

омање косо проширење, нагнуто према југу, односно ка долини Ресаве. На његовом дну је 

следећи отвор којим почиње друга вертикална каскада – јама која се спушта до дубине од 

90 m где се налази следеће мање проширење. Из њега подземни ток пропада у следећу 
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јаму која се завршава на дубини од 120 m малом двораном. Тек у њој подземни ток 

понорнице се смирује и вода тече једним косим ходником чији је крај зачепљен речним 

наносом, шљунком, песком, и грањем. Даљи пролаз у дубине јаме је отежан.  Са дубином 

од око 130 m, Ивкова јама је једна од најдубљих у кршу Источне Србије. Међутим, њена 

стварна дубина је знатно већа (Петровић, Ј. 1977). 

  

Слика 14: Ивков понор 

Извор: http://ponir.org/ivkov-ponor-2012/ 

3.1.4. Морфолошке карактеристике 

Рељеф слива Ресаве је разноврстан. У издуженом сливу Ресаве, Горњу Ресаву одликује 

планински рељеф, представљен средњевисоким планинама Бељаницом и Кучајем као и 

мањом планином Главчином. Припадају младим, веначним планинама (Рајковић Ранић, 

М. 1998). 

Планина Кучај је на источној страни и граница је између Ресаве и Црне Реке. Средња му 

је висина око 800 m, а највећи висови: Сража (1296 m), Велики Крш (1229 m) и висораван 

Микуљ (1080 m). Има више попречних и један уздужан гребен који је у Горњој Ресави 

познат под именом Јеловачка и Манастирска планина. Попречни гребени пружају се у 

дуже или краће косе, које се с једне стране пружају по Црној Реци, а с друге по Ресави. 

Једна таква већа коса пружа се од југоистока ка северозападу, а пролази између река 

Ресавице и Дубнице (Дубочице) с једне стране, и Иваковачке реке и Црнице с друге 

стране, па правећи негде мања, а негде већа узвишења, рачва се у неколико мањих коса, 

http://ponir.org/ivkov-ponor-2012/
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које испуњавају скоро целу област, од реке Ресаве па ка југозападу до Ћуприје и ка западу 

до Велике Мораве. Друга се коса пружа у истом правцу између Глочанице и Ресаве. Ова је 

најкраћа, најкршевитија и дивља (Мијатовић, С. 1930).  

Планина Кучај је састављена највећим делим из кречњака, и у њему су развијенe појаве 

карста (вртаче, дољаче, пештаре, леденице и понорнице). Од целокупне површине, око три 

петине Кучаја припада држави, а мањи део, око две петине припадају манастирима 

Манасији и Раваници, затим селима, црквама и појединцима. По народном тумачењу 

Кучај се зове због многих куча (како овде народ у неким местима зове вукове). Зову га још 

и Кучајске, Подгорачке и Хајдучке планине (Мијатовић, С. 1930). 

  

Слика 15: Планина Кучај 

Извор:  https://jelenadilber.wordpress.com/2016/10/03/planina-kucaj-sumoviti-beskraj-istocne-srbije/ 

Планина Бељаница је смештена на североисточној страни слива Ресаве. Једна је од 

највећих планина источне Србије. Пружа се од запада ка истоку у дужини од 24 km, са 

просечном ширином од око 12 km. Захвата површину од 309 km², од чега је на површини 

од 246 km² заступљен крашки рељеф. Неки је зову још и Биљаница, али је право име у 

народу више познато. Бељаница је прозвана због белине коју јој даје гола кречњачка 

површина. Ова се планина пружа између Млаве и Ресаве од истока према западу. Средња 

висина јој је око 1000 m, а највећа 1360 m. Ка северу, тј. према Млави, Бељаница се 

постепено спушта и дели у неколико прагова. На овој северној падини могу се лепо 

разликовати две полице. Нижа је доста блага и нагнута ка Млави. На странама Бељанице 

има доста вртача поређаних у меридијанском правцу. На северном подножју Бељанице је 

https://jelenadilber.wordpress.com/2016/10/03/planina-kucaj-sumoviti-beskraj-istocne-srbije/
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Млавско Врело, а на јужном Доње Ресавско и Горње Ресавско Врело. Бељаница се рачва у 

три главне косе: једна се пружа од истока ка западу и чини везу са планином Главчином, 

друга се пружа северозападно ка Браничевским планинама и Црном Врху, преко Кршева, 

Бећарске Главице, Страже и Лисца изнад Пераста, а трећа је везује за Кучај. Трећа коса је 

најкраћа, али је у исто време највиша. Прва је најдужа: протеже се у дужину преко 15 km. 

Али кад се узме у обзир, да је и Главчина уствари само купасти велики вис ове бељаничке 

косе, може се рећи, да се она пружа од Бељанице па скоро до Велике Мораве. 

Настављајући се иза сутеске између реке Јавора, речице Милеве, Горуњске Реке, 

Плажанске и Грабовичке Реке с једне стране, и Крупајске, Близначке и Босурске Реке, с 

друге стране, она се пружа постепено у мање и блаже косе ка Свилајинцу и Кушиљеву 

(Поповић, Д. 1969). 

 

Слика 16: Планина Бељаница 

Извор: https://steemit.com/blog/@micika987/beljanica-planina-u-srbiji 
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Планина Главчина је нижа планина, и везана је са Бељаницом и планинама Млавског 

Ждрела. И она чини развође између Млаве и Ресаве. Пружа се од севера на југ, али јој косе 

иду и на запад и оне су најдуже. Њени јужни огранци долазе до манастира Манасије и 

завршавају се Маћијом. И ова планина је састављена од кречњака, те и на њој има вртача, 

дољача и пештара, али мањих и неразвијених. Оголићена је, нарочито на јужној страни 

(Мијатовић, С. 1930). 

3.2. Климатске карактеристике  

Клима је одређена групом климатских фактора, од којих су најважнији: географска 

ширина, општа циркулација ваздушних маса, однос копна и мора и рељеф, као и групом 

климатских елемената, међу којима су најзначајнији: температура и влажност ваздуха, 

облачност, инсолација, падавине и ветрови. Рељеф се јавља као основни климатски 

модификатор; својом висином и облицима слаби или појачава струјање ваздушних маса и 

знатно мења вредност појединих климатских елемената (Јовичић, Д. 2006). 

Климатске карактеристике слива Ресаве условљене су бројним климатским факторима или 

модификаторима. Посебан значај имају географски положај и рељеф замљишта. Ресава је 

издужена у правцу југоисток – северозапад и ограђена на истоку високим венцима 

планина Бељанице и Кучаја, на северу развођем према Млави, на југу развођем према 

Великој Морави, док је на северозападу широко отворена према Великом Поморављу. 

Слив Ресава лежи на различитим надморским висинама (ушће Ресаве на 94 m, а 

извориште на преко 1100 m надморске висине) и испресецана је бројним клисурама и 

кањонима, па су због тога микроклиматске прилике различите.  

Досадашња истраживања показују да је клима Ресаве умерено – континентална, умерено 

топлих лета и умерено хладних зима, са јасно израженим годишњим добима. Јесени су 

топлија од пролећа. Близина високих планинских масива на истоку, као и широка 

отвореност ка западу, према долини Велике Мораве, утичу на микроклиматске разлике 

слива Ресаве (Милосављевић, М. 1985; Рајковић, Ранић М. 1998). 

Према Кепеновој класификацији климе, слив Ресаве припада C климату (III-2) и припада 

једној од десетак варијанти умерено топлог C климата (варијанти Cfwbx), јер су просечне 

температуре најхладнијег месеца више од -3°C, а најтоплијег више од 18°C. Област има 
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карактеристике умерено топлог и влажног климата, са зимом нешто сувљом од лета и 

максимум падавина које се излучују у рано лето (Дукић, Д. 1967, Милутиновић, А. 1974). 

Према Томиславу Л. Ракићевићу, слив Ресаве припада Подунавско – великоморавском 

климатском рејону. Подунавско - великоморавски рејон захвата Подунавље и долину 

Велике Мораве. Одликује се мањом континенталношћу климата у односу на крајински, 

односно благим зимама, мање жарким летима, дужим вегетационим периодом као и 

краћим трајењем снежног покривача. Међутим, ово је рејон са највећом честином и 

јачином кошаве на подручју уже Србије. Отворен према северу и изложен утицајима 

хладних ваздушних маса. У њему се, између Карпатских планина на истоку и 

Шумадијских  на западу, зими често образује „залив“ хладног ваздуха у коме се апосултно 

минималне температуре спуштају и испод 30ºC, па овај климатски рејон спада у подручја 

са најхладнијим зимама у Србији (Ракичевић, Т. 1980).  

Према климатским областима које је издвојио М. Радовановић (Дуцић, В. Радовановић, М. 

2005), слив Ресаве припада области А, која има карактеристике континенталне климе. 

Доњи део слива ресаве припада подобласти нижих терена А-1-а, док горњи део слива 

припада подобласти планина од Дунава до Ниша А-2-б. Према овом истраживању, у 

подобласти А-1-а се апсолутни екстреми температуре ваздуха крећу од -32,6°C до 32,6°C. 

Средња зимска температура је изнад 1°C. Пролећне и јесење температуре су често 

уједначене, доксу летње температуре најчешће изнад 20°C. Средња годишња сума 

падавина на нижим теренима износи од 516-650 mm. По сезонама, најмање падавина је 

током зимских месеци, док су пролећне падавине незнатно веће од јесењих. Подобласт А-

2-б се одликује средњим годишњим температурама које су ниже од 10°C. Гледано по 

сезонама, пролеће је хладније од јесени. Јесењи месеци имају мање падавина од 

пролећних. Само на највишим теренима Кучајских планина просечна годишња сума 

падавина износи преко 900 mm.  

За потребе овог рада, тј. за обраду свих климатских елемената, коришћени су званични 

подаци Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ) за станицу Ћуприја, у 

периоду од 1991. до 2016. године. Обрађени су следећи климатски елементи: температура 

ваздуха, инсолација, облачност, падавине, влажност ваздуха, ваздушни притисак, ветар. 
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3.2.1. Температура ваздуха 

Температура ваздуха је један од најважнијих климатских елемената, јер одређује 

климатски тип неког места или области. Температура ваздуха се односи на температуру 

мерену у термометарском заклону на 2 m висине изнад Земљине површине (Дуцић, В., 

Анђелковић, Г. 2004; Румл, М. 2005). Највећи део топлоте која улази у атмосферске 

процесе долази са површине Земље, а тек мањи део настаје апсорпцијом краткоталасног 

зрачења у атмосфери, јер се атмосфера највећим делом загрева одоздо, од подлоге 

(Шегота, Т. 1988).  

У периоду од 1991. до 2016. године средња годишња температура ваздуха (Табела 1, 

График 1) износила је у Ћуприји 11,5º C. У посматраном периоду најтоплији месец је јул 

са средњом месечном температуром од 22,2º C, док је најхладнији месец јануар са 

средњом месечном температуром од 0,5º C. 

Табела 1: Средње месечне и средња годишња вредност температуре ваздуха (ºC) за 

метеоролошку станицу Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

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

Ћуприја 0.5 2.0 6.4 11.7 16.6 20.3 22.2 21.8 16.7 11.4 6.5 1.4 11.5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

График 1: Средње месечне и средња годишња вредност температуре ваздуха (у ºC) 

за метеоролошку станицу Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
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3.2.2. Инсолација 

Инсолација или осунчаност подразумева директно сунчево зрачење на хоризонталној 

површини. Прилив сунчеве енергије зависи од дужине сунчевог сјаја, тј. од географске 

ширине, надморске висине, орографских карактеристика и степена облачности 

(Милосављевић, М. 1985). 

На територији Ћуприје (Табела 2, График 2) средња годишња вредност инсолације износи 

2078 часова. Најинтензивније сунчево зрачење забележено је у јулу и износи 286,1 часова. 

Најмање сунца је у децембру 59,9 часова. 

Табела 2:  Средње месечне и годишња вредност инсолације (h) за метеоролошку станицу 

Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

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

Ћуприја 70,1 94.6 153.5 184.7 230.8 264.8 286.1 281.1 201.9 145.8 94.6 59.9 2078 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 

График 2:  Средње месечне вредности инсолације (h) за метеоролошку станицу Ћуприја у 

периоду 1991-2016 год. 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
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Облачност је један од најважнијих климатских елемената али може да делује и као 

климатски фактор.  Обчаност спречава осунчавање и израчивање са земљине површине 

што ублажава дневно колебање температуре (Ивановић, Р. 2005; Мартић Бурсаћ, Н. 2019).  

Средња годишња облачност (Табела 3, График 3) у Ћуприји износи 5,5 десетина. 

Облачност је највећа током зимских месеци. Најоблачнији месец је децембар и износи 7,0 

десетина неба. Најмања вредност облачности је у августу и износи 3,5 десетина неба. 

Поред августа месеца, најмања облачност је током јула и септембра. Од децембра до 

августа облачност постепено опада, а затим поново расте. 

Табела 3: Средње месечне и средња годишња вредност облачности (1/10) за метеоролошку 

станицу Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

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

Ћуприја 6.9 6.3 5.9 5.8 5.6 4.5 3.9 3.5 4.7 5.4 6.0 7.0 5.5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

График 3:  Средње месечне и средња годишња вредност облачности (1/10) за 

метеоролошку станицу Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
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земљину површину из атмосфере. Киша, снег, крупа, град и љутина су облици падавина 

који доспевају на тле из висине, те се зато називају високим падавинама. Али, у падавине 

се убрајају и они облици који настају кондензацијом водене паре на самој земљиној 

површини или по предметима који леже на њој. То су: роса, иње, слана и поледица. Ову 

групу падавина називамо ниским падавинама (Дуцић, В., Анђелковић, Г. 2004; Ракићевић, 

Т. 1979). 

Средња годишња количина падавина (Табела 4) у Ћуприји износи 687,5 mm. 

Најкишовитији су мај и јун, а најсувљи август, март и фебруар (Табела 4, График 4). 

Табела 4: Средње месечне и годишња вредност падавина за метеоролошку станицу 

Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

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

Ћуприја 50.3 47.8 47.2 64.6 73.0 73.2 63.5 44.9 57.3 58.4 51.1 55.3 687.5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

График 4: Средње месечне вредности падавина за метеоролошку станицу Ћуприја у 

периоду 1991-2016 год. 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
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из течног и чврстог стања у гасовито агрегатно стање. То испаравање се највише врши са 

површине океана, али и са копна, односно река и језера. Испаравање се врши и са 

површине копна која је покривена вегетацијом и снегом (Делијанић, И. 1976).  

Средња годишња релативна влажност ваздуха (Табела 5, Графикон 5) у Ћуприји износи 

73,8%. Најмања средња месечна вредност влажности ваздуха је у јулу 66,6%, а највећа у 

децембру 82,7% и јануару 81,6%.  

Табела 5: Средње месечне и средња годишња вредност релативне влажности ваздуха (%)  

за метеоролошку станицу Ћуприја у периоду од 1991-2016 год. 

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

Ћуприја 81.6 76.6 70.3 68.3 70.2 69.4 66.6 66.7 72.6 77.8 78.7 82.7 73.8 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

График 5:  Средње месечне и средња годишња вредност влажности ваздуха (%)  за 

метеоролошку станицу Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
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равнотежу живином стубу истога пресека од 760 mm на надморској висини од 0 метара, 

али при температури од 0ºC и на географској ширини 45º, јер поред надморске висине, на 

величину живиног стуба утичу и температура и географска ширина (Петровић, М. Р. 

1951). 

Средња годишња вредност ваздушног притиска у Ћуприји (Табела 6, График 6) износи 

1002,7 mb. Минималне вредности ваздушног притиска јављају се у у априлу (998 mb), а 

максимална вредност ваздушног притиска од 1006,6 mb јавља се у децембру.  

Табела 6: Средње месечне и средња годишња вредност ваздушног притиска (mb) за 

метеоролошку станицу Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

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

Ћуприја 1006.1 1004.2 1002.6 998.0 1000.2 1000.6 1000.3 1000.7 1002.3 1004.8 1004.4 1006.6 1002.7 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

График 6: Средње месечне и средња годишња вредност ваздушног притиска (mb) за 

метеоролошку станицу Ћуприја у периоду 1991-2016 год. 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
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На подручју Ћуприје највећу честину (Табела 7, График 7)  има ветар из југоисточног 

правца (SE), просечном брзином од 2,1 m/s. На друго место по учесталости су ветрови 

који долазе из северозападног правца (NW), са просечном брзином од 2,3 m/s. Затим 

ветрови из јужног правца (S), са просечном брзином од 2,0 m/s. Заступљени су ветрови и 

из северног правца, са просечном брзином 2,2 m/s, и источног правца, са просечном 

брзином 2,2 m/s. 

Табела 7: Честина и јачина ветра у Ћуприји у периоду 1991 – 2016. године 

 ч ј 

N 89.1 2.2 

NE 17.6 1.3 

E 62.6 2.2 

SE 216.2 2.1 

S 128.4 2.0 

SW 25.8 1.9 

W 57.0 1.8 

NW 212.6 2.3 

C 25.4  

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

График 7: Ружа ветрова (честина) у Ћуприји у периоду 1991 – 2016 године 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
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График 8: Ружа ветрова (јачина) у Ћуприји у периоду 1991 – 2016 године 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
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северу границу представља река Дунав, на истоку то је државна граница према Бугарској и 

граница према реону Дакијског басена, на западу граница иде линијом којом почиње код 

Голупца на Дунаву, преко Деспотовца, Алексинца, да би дуж северо-источног обода 

нишке котлине и даље преко Лужнице избила до границе са Бугарском по јужном ободу 

Руј планине (Филиповић, Б. 2003). 

Област Ресаве је позната по релативном богатству у минералним и термоминералним 

водама. У термалној зони Ресаве, сем Деспотовачке бање, до 1977. године регистровани су 

и минерални извори у насељима Милева (издашност  0,01 l/s, минерализација 0,671 g/l, 

температура 13ºC), и Медвеђа (издашност  0,01 l/s, минерализација 0,531 g/l, температура 

12ºC). Према истраживању Ст. М. Мијатовића (1930) у области Ресаве има доста 

лековитих минералних извора, али нису све испитане. Испитана је минерална вода у атару 

Жидеља. У Дражмировцу има слане воде, а неиспитаних минералних вода има још у 

Стрмостену, Јеловцу, Пањевцу, Ломници, Липовци, Жидељу, Буковцу, Кованици, 

Дубници, Грабовцу и др. Са извора Сртовац у атару села Милева киселу воду људи не 

пију јер мисле да је шкодљива. Овакве минералне воде предеоно становништво зове 

смрданима (Томић, С. 2015). 

У клисури код Манасије укрштају се дубоке стране дислокационе линије и раселине. Са 

постојећим разломима поклапају се зоне неотектонске активности. Ово је регион осмог 

сеизмичког интензитета. Познати су земљотреси из 1893. и 1904. године који су 

проузруковоли материјалне штете и утицали на режим минералних вода. При првом 

потресу, између манастирског и деспотовачког атара се појавио млак извор кога раније 

није било. Године 1904. у Деспотовцу у току једног дана догодила су се три земљотреса 

(Томић, С. 2015). 

Деспотовачка бања је лечилиште вековне традиције, чија је околина била насељена још у 

праисторијско доба, о чему сведоче разни праисторијски налази, као и за време Римљана 

када су овде постојала насеља, на шта указују остаци римског пута и утврђења. Бања се 

налази у западној суподини планине Бељанице, између узвишења Пасторка и Маћехе, на 

левој страни долине Ресаве. Извориште Деспотовачке бање се налази у сложеној раседној 

зони.  
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Године 1975, „Геоинститут“ је урадио комплетну хемијску анализу воде. По тој аналази 

реч је о хидтокарбонантно – калцијско – магнезијској води, мале минерализације (суви 

остатак 310 mg/l) и температуре од 26ºC. Једино је повећана концентрација гвожђа 

(укупно 1,4 mg/l). Године 1991. „Геоинститут“ је урадио нови пројекат. У њему се помињу 

температура и подаци о хемизму из 1975., издашност од око 2 l/s. Године 1997. 

„Геоинститут“ је, по завршетку истраженог бушења, узео укупно 7 узорака подземне воде, 

и то из главне каптаже, истражних бушотина Б1, Б4, Б5, Б6, и копаних бунара са Нортон 

пумпама Н1 и Н2 (Томић, С. 2015). Резултати су приказани у табели 8.  

 

  

Слика 17: Деспотовачка бања, хотел „Ресава“ 

Извор: http://despotovac.blogspot.com/2020/05/despotovacka-banja.html 

Извориште Деспотовачке бање потиче из разбијене издани формиране у јурским 

кречњацима. Термална вода долази из дубине преко 1000 m. При кретању користи 

ресавски расед да би се појавила на површини терена. При томе, гравитациона вода која 

понире кроз пукотине у кречњацима Бељанице креће се према реци Ресави, односно према 

главном бањском врелу, где се на извесној дубини хладна изданска вода меша са 
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термоминералном. По овом механизму настајања главног извора Деспотовачке бање, она 

одговара термоминералним изворима Сокобање.  

Хемисјки састав термоминералне воде Деспотовачке бање карактеришу и бројни 

микроелементи. Деспотовачка бања је прво била уврштена у сумпоровите, а затим у групу 

лековитих вода земно – алкалних хипотерми. Вода Деспотовачке бање се истиче ниском 

минерализацијом (226 и 295 mg/l). Вода је хидрокарбонантно – калцијско – магнезијског 

типа. Садржи све испитиване микроелементе, али у ниским садржајима или у траговима 

(Филиповић, Б. 2003). 

Табела 8: Извештај „Геоинститута“ о физичкохемијској анализи воде Деспотовачке бање 

из 1997. године  

Извор: Рајковић Ранић, М. 1998 

Наглашена аномалија на локалитету Б5, где је изразито хидрокарбонантно – натријски тип 

воде, индицира постојање бар две паралелне раседне структуре, које су међусобно 

изоловане компактним кречњаком. Повећан садржај гвожђа у води из објекта Б1 и Н3 

највероватније је вештачког порекла, од цевног материјала (табела 8). Лековита вредност 

Одређивани 

Параметар 

Локација Деспотовачка бања 

Б1 Б4 Б5 Б6 Н1 Н2 К 

Нитрати (N), mg/l 0,63 1,45 1,19 1,83 0,37 0,08 0,09 

Хлориди (CI), mg/l 10,0 10,4 6,6 5,20 4,80 6,80 4,80 

Сулфати (SO4), mg/l 17,62 24,02 32,98 22,06 25,30 20,18 18,26 

Алкалитет (HCO3), mg/l 329,4 295,24 418,46 295,85 332,45 335,50 341,6 

Укупна тврдоћа dH 14,44 14,50 2,12 11,25 14,92 14,95 14,92 

Суви остатак, mg/l 236 287 268 226 290 295 285 

Калцијум (Ca), mg/l 69,53 72,94 10,02 64,93 71,74 69,33 67,33 

Магнезијум (Mg), mg/l 24,32 18,72 3,16 9,48 21,28 22,86 23,95 

Укупно гвожђе (Fe), mg/l 2,0 0,26 0,07 0,57 0,09 1,55 0,10 

Манган (Mn), mg/l ˂0,1 0,15 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 

Натријум (Na), mg/l 17,28 16,60 144,00 29,68 14,84 16,12 16,18 

Калијум (K), mg/l 1,44 2,72 4,28 1,96 1,20 3,32 1,44 
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се заснива на магнезијуму, калијуму, натријуму, гвожђу, калцијуму, литијуму, 

рубидијуму, баријуму, јоду, фосфору и флуору. Вредност pH је 7,0 , те минерална вода ове 

бање има неутралну реакцију (Рајковић Ранић, М. 1998). 

Терапијским купањем и пијењем бањске воде најбољи резултати се постижу у лечењу 

различитих врста реуматизма, ишијаса, анемије, кожних болести, органа за варење, катара 

желуца и камена и песка у жучној кеси (Станковић М, С. 2009). 

Извори и врела у Горњој Ресави представљају најзначајније и најинтересантније 

хидролошке објекте. На планинским гребенима и високим крашким заравнима и 

кречњачким теренима њих уопште нема, али су зато многобројни и разноврсни у 

долинама свих притока и саставница Ресаве. На десетине сталних извора избија у 

Ресавиној и изворишној челенци испод купастих врхова Мале и Велике Тресте, Велике 

Боте и Добижа, натапајући читав планински предео бистром водом. Међутим, далеко 

значајнији и водом богати извори јављају се у клисурама и кањонима где се показују 

поједично или групно, избијајући из сипара и измђу блокова или из проширених 

пукотина. Они се водом хране из кречњачке унутрашњости или представљају површинске 

наставке подземних токова понорница. Од свих хидролошких објеката најинтересантнија 

су крашка врела Велико и Мало, која се појављују у суподини вертикалних кречњачких 

отсека Бељанице а дуж северног обода котлинице Лисине (Петровић, Ј. 1977). 

Велико Врело избија у врху котлине под вертикалним отсецима Радошеве пећине. Вода 

истиче у дну дугачког сипара између великих кречњачких блокова у врху кратке и плитке 

долинице. За време максималне издашности врело даје и преко 10m³ воде у секунди. У 

минимуму оно се смањи и тада из сипара и блокова истиче једва око 120 литара у секунди. 

Температура воде је уједначена и креће се око 120ºC а за време бујних водостаја вода се 

запенуша и беличасто замути. Претпоставља се да врело храни подземна река која 

протиче кроз широке пећинске канале чији су излазни отвори покривени обурваним 

блоковима и сипарским материјалом  (Петровић, Ј. 1977). 

Мало врело избија на око 2 km низводније, такође испод вертикалних отсека Бељанице, 

на северној страни Лисине. За разлику од Великог Врела, вода у Малом Врелу истиче из 

велике пећине чији је отвор висок 12 m а широк близу 15 m. Непосредно од излазног 
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отвора пећине се шири у повећу дворану, кружног изгледа, чије дно покрива језеро дубоко 

до 2 m. Из ове дворане воде два пећинска канала, од којих се западни, подсећајући на 

проширену меандарску пукотину, завршава након 15 m. Северни канал је знатно шири али 

му је висина мала. Одмах од зида дворане он се спушта у виду сифона испуњеног водом 

која сасвим неприментно избија. За време максималних стања вода из овог сифона кључа 

у врло снажним млазевима који показују да из тог правца долази подземни ток који храни 

Мало врело. Експериментима је утврђено да Мало врело храни понорница Речке са врха 

Бељанице. Ова понорница на врло кратком растојању мањем од 7 km савлада пад од преко 

800 m. Мало врело има велику сабирну област и из њега истичу велике количине воде, у 

максимуму преко 5 m³ у секунди. Температура воде се креће, такође, око 120ºC али се 

врело не замућује (Петровић, Ј. 1977). 

3.3.2. Површинске воде 

Хидрографију слива Ресаве чини речни систем реке Ресаве, део Мораве као граничне реке 

и термоминерални извори деспотовачке термалне зоне. Река Ресава, као и све њене 

притоке у горњем току, има одлике бујне, бистре и брзе планинске реке. Њеним коритом 

током целе године протичу знатне количине воде, којом је највећим делом хране 

многобројни стални извори и јака крашка врела. 

Река Ресава настаје спајањем Злотске реке и Карапланџиног потока, који се састају у 

котлиници Ресави на 668 m надморске висине. Само 2,5 километара низводније, пошто 

прими Витановачки поток, долина Ресаве се нагло сужава и прелази у Глопску долину 

усечену 300 – 400 m у високу површ. Називају је још и Кулин Крш по купастом 

кречњачком брегу Кула. Низводно од куле почиње кањон у којем Ресава понире и 

појављује се 1 km низводније у самом речном кориту. Кањон се завршава код ушћа 

Станојевог потока, одакле почиње мало проширење познато под називом Велика равна 

река. У њему Ресава прима три кратке притоке: Јелови, Бурдељски и Дебели поток. 

Долина се затим поново сужава и прелази у најужи и најдубљи кањон Ресаве – Склоп, 

усечен 200 – 300 m у скрашћену површ Вите Букве и Дугог Дола. Корито је пуно 

огромних блокова, низа мањих водопада и вирова. На крају Склопа долина се шири у 

ерозивно проширење Лисину, где реци са леве стране притиче Суваја. То је у ствари 
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понорница, али у горњем току она увек има воде и тамо се назива Клочаница. Вода која 

понире у Суваји избија у кориту Ресаве (Гавриловић, Љ., Дукић, Д. 2011). 

У Лисини се у Ресаву с десне стране улива Чемерница, која тече испод одсека планине 

Бељанице. Храни се водом неколико врела, међу којима је највеће Велико врело. Из 

Лисина Ресава пролази кроз кратку клисуру Зелени вир, а потом улази у Стрмостенско 

проширење. У њему из пећине избија Мало врело, које воду добија из увале Речке на 

Бељаници. После 6 km дугачког долинског сужења између Стрмостена и Стењевца, 

долина се проширује у Стењевачко – дворишко поље. Овде Ресава прима своју највећу 

притоку – Ресавицу, која је дугачка 28,5 km. Код реке Дворишта Ресава улази у последњу 

клисуру – Манасијску, дугачку 9 km и дубоку до 320 m.  Она је усечена између брда 

Маћије и Пасторка и има облик великог меандра (Гавриловић, Љ., Дукић, Д. 2011). 

Ресава напушта планински терен код Деспотовца, где почиње Великоморавски басен. У 

смеру југоисток – северозапад она тече све до ушћа, које је у близини Свилајнца на 93 m 

надморске висине.  

 

Слика 18: Хидролошка карта слива Ресаве 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/prognoza/hbv/sliv.php?sliv_id=100 

Укупна дужина Ресаве је 65, 5 km, а површина слива 685 km². Некада је река била дужа јер 

је текла садашњим коритом Ресавчине, паралелно кориту Велике Мораве, на малом 
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растојању у дужини од око 60 km. Међутим, због померања Мораве по алувијалној равни, 

Ресава је скренута на месту данашњег ушћа, а њен низводни део остао је у виду 

напуштеног корита под називом Ресавчина (Гавриловић, Љ., Дукић, Д. 2011; РХМЗ). 

Највеће десне притоке Ресаве долазе искључиво са Бељанице. То су: Бељаничка река 

(дужине око 4,5 km), Јелов поток (дужине око 4 km), Врелска река (дужине око 1,5 km) са 

Чемерницом дужине 5,5 km, Сладајска – Горуњска река (дужине 6 km), Пањевачка река 

(дужине око 9 km), Миливска река (дужине око 4,5 km), Плажанска река (дужине око 11 

km), и Грабовска река (дужине око 11 km). Леве притоке ресаве долазе са Кучаја. 

Најважније су: Винатовац (дужине око 5 km), Стојанов поток (дужине око 3 km), 

Клочаница – Суваја (дужине око 17 km), Јелов поток (дужине око 6 km), и Ресавица 

(дужине око 30 km) (Обиђановић, Д. 2013). 

Највиши водостај Ресаве износио је 374 cm код Манасије, 08.06.1969. године и 480 cm код 

Свилајнца 09.06.1969. године (Рајковић, Ранић М. 1998). Хидролошка станица Свилајнац 

се налази на 3,61 km од ушћа Ресаве (РХМЗ). Протицај Ресаве код ушћа износи око 5,13 

m³/s (Гавриловић, Љ., Дукић, Д. 2011).  

Незагађена је до Дворишта на дужини тока од 24 km, одакле је загађује вода притоке 

Ресавице, због сепарације угља. Њене воде хране бројни стални извори и крашка врела. 

Они се водом хране из кречњачке унутрашњости и представљају површинске наставке 

подземних токова. На контакту кречњака са вододерљивим слојевима избијају на 

површину. 
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Слика 19: Река Ресава  

Извор: https://www.srbijapodlupom.com/resava/ 

Понорнице нису тако честа хидролошка појава у красу Источне Србије. У сливу Ресаве, 

међутим, оне имају врло значајну улогу у површинској и подземној хидрографији. Већ и 

сама река Ресава, која се у изворишту храни од многобројних сталних извора који избијају 

из палеозојских и еруптивних стена, предтавља понорницу. Један део њених вода понире у 

Глопском кањону да би се после тока од 3-4 km поново јавио на површини у виду јаких 

крашких извора и врела (Петровић, Ј. 1977). За време ниских водостања, када коритом 

протичу мале количине воде, Ресава у Глопском кањону потпуно пресушује. Има 

индикација да један део вода овог главног водотока понире и у кањону Склопа  (Петровић, 

Ј. 1977). 

Друга понорница, такође периодичног карактера, је река Клочаница. Иако је у горњем 

току водом богата током целе године, њеним доњим делом – кањоном Суваје вода 

протиче само повремено. Губећи се кроз издухе и поноре, који се јављају у самом кориту, 

Клочаница наставља свој пут подземно кроз кречњачку масу Вите Букве да би се поново 

јавила на површину у самом кориту Ресаве са друге стране брда. Водом Клочанице 

храњени су бујни крашки извори у доњем делу кањона Склопа (Петровић, Ј. 1977). 

Сталну понорницу представља Јеловачки поток. Он настаје од више мањих токова који 

избијају дуж источног и јужног обода крашког поља Дивљаковац. Источни поток понире 
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стотину метара испод улаза у Ресавску пећину, док се поток Баре губи у понорима на 

западном ободу поља. Те се воде подземно састају и образују јединствену реку која избија 

у снажном врелу Јеловачког потока који истиче из пећине са друге стране превоја који 

раздваја поље од нормалне долине. По други пут Јеловачки поток понире низводно од 

села Јеловца. Вода се губи у самом кориту сутеске, која је усечена у кречњацима, око 3 km 

узводно од ушћа у Ресаву. На површину поново избија као вода крашког врела 

непосредно испод моста и ушћа узводније од насеља Водно (Петровић, Ј. 1977). 

Најинетерсантнија од свих понорница у сливу Ресаве је понорница Речке или Циганске 

Пиштаљине. Она постаје и понире у повећем крашком пољу које је створено на самом 

уравњеном темену планине Бељанице. Поље се налази северно од највиших делова 

кречњачког гребена планине. Дугачко је око 7 km а највећа ширина му је 2 km. Дно поља 

лежи на висини преко 1000 m а смештено је у палеозојским шкриљцима док је обод 

усечен у кречњацима. На источној страни избијају врло снажни стални извори од којих 

постаје повећа река Речке. После тока од неколико километара понорница, која је усекла 

дестек метара дубоко корито, удара у западни кречњачки обод поља и ту нестаје. Вода 

увире у велики зјапећи отвор Ивкове јаме која спада у ред најдубљих јама у кршу Србије. 

Понорница Речке поново је јавља на површини у виду јаког тока који истиче из пећине 

Малог врела у котлиници Лисине (Петровић, Ј. 1977). 

 

3.4. Педолошке карактеристике 

Формирање одређеног типа земљишта на некој површини, условљено је бројним 

факторима, као што су врста матичне стене, климатске карактеристике, биосфера, рељеф и 

временски услови. Геолошка подлога обезбеђује земљишту минералну материју, која 

условљава различите типове земљишта (Миљковић, Н. С. 1996; Љешевић, А. М. 2010). 

Дуж Велике Мораве и Ресаве формирала се алувијална раван, док се изнад ове равнице 

налазе брдски терени, на којима се са порастом надморске висине смењују различити 

типови земљишта. У погледу типа земљишта, брдски део се састоји углавном од гајњача и 

гајњача у оподзољавању, док у равничарском делу има гајњача и алувијума, на коме се 

добија обилан и квалитетан принос растарских и повртарских биљака.  
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Земљиште обале Ресаве и десна обала Велике Мораве припада типу ливадских земљишта 

или алувијалних смоница која су погодна за пољопривредну производњу. Морфолошка 

структура ливадскох земљишта Поморавља није свуда иста али се највише приближава 

ливадској црници. Педографска основа урбане територије и њеног непосредног окружења 

представљена је варијететима алувијалног земљишта знатне моћности и гајњачама 

(Марковић, Д. 2018). 

У Доњој Ресави заступљено је више типова земљишта, што одговара разноврсним 

орографским условима терена:  

- Алувијум - алувијум у оподзољавању, алувијална смоница, 

- Смоница – смоница у огајњачавању, 

- Гајњача – гајњача у оподзољавању, гајњача оподзољена, гајњача еродирана, 

- Скелетоидна и скелетна земљишта (Марковић, Д. 2018).  

 

Слика 20: Педолошка карта Доње Ресаве 

Извор: Марковић, Д. 2018 
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3.5. Биогеографске карактеристике 

Вегетацијске карактеристике неког простора су у знатној мери условљене бројним 

природним и друштвеним условима. Од природних фактора, на распрострањење 

различитих типова вегетације највише утичу рељеф, клима, воде и педолошки покривач. 

Биљни покривач Ресаве је сврстан у панонску биљно – географску зону. На свака од три 

рељефно различита дела – ниски, брежуљкасти и субпланински, запажа се посебна 

вегетација. Јовановић, Цинцовић и др. флору басена Велике Мораве деле на вегетацију 

мочвара, долинских ливада, брдских ливада, пашњака и вегетацију шума (Томић, С.2015). 

Тип мочварне вегетације среће се у најнижим деловима, тамо где је подземна вода стално 

висока и где преовлађују барска и мочварна земљишта. У састав ових асоцијација улазе: 

шевар, трска, рогоз. Представници ових хидрофита срећу се у мртвајама, рукавцима у 

којима се током највећег дела године задржава вода (Томић, С.2015). 

На прелазним теренима, од барских ка потпуно оцедљивим, срећу се коровске биљке 

којима годе влажна станишта. Као представници ове асоцијације срећу се велики мухар, 

мухар, барски раставић, ситна сита, љутић (Томић, С. 2015). 

Како је у новије време ток Велике Мораве делимично исправљен и обезбеђен насипима, а 

ток Ресаве кроз Свилајнац регулисан, то мочварних биљних заједница има све мање. 

„Тип вегетације долинских ливада покрива оцедљивије и сувље терене. То су терени са 

нешто дубљом подземном водом. На таквом земљишту јавља се асоцијација зубаче, 

комфорове траве, ливадарке, лисичјег репка, беле детелине, маслачка, штавља, хајдучке 

траве. Овде се могу наћи око стотину разних трава, из чега се може видети богатство 

флоре“ (Томић, С.2015). Таква природна вегетација данас је уступила место културама, у 

првом реду житарицама. 

Вегетација брдских ливада представља асоцијације росуље која доминира на ливадама 

брдских терена, виших тераса. Сви су ови терени раније били под шумом, тако да је овде 

реч о секундарним, а не о примарним ливадама и пашњацима. У састав ове асоцијације 

улазе још класача, вијук, мирисавка, ивањско цвеће, звездан, као и коровске биљке 

стричак и паламида (Томић, С. 2015). 
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Шумску вегетацију карактерише неколико различитих типова. На подводним теренима 

заступљене су састојине меких лишћара чији су представици бела врба, црвена врба, жута 

врба, црна врба, црна јова, бела топола и црна топола. Све наведене шумске врсте расту на 

плављеном терену, као и тамо где је подземна вода у току већег дела године висока. На 

речним терасама, пре привођења ових терена култури, расла је шума типа Querceto – Frax-

inetum serbicum и Querceto Fraxinetum. У саставу ових типова шуме заступљене су врсте 

китњака, белог јасена, пољског јасена, граба, бреста, клена. Ове шумске врсте расле су на 

смоници и гајњачи које се срећу углавном на оцедљивим теренима. Наведене врсте нису 

чиниле непрегледне шумске комплексе, већ су се појављивале у виду букета. Од ових 

некада развијених шума данас се једино могу наћи поједина стогодишња стабла лужњака, 

бреста, јасена, који служе као сведоци некадашњег богатства шума на овим теренима. а 

средњим надморским теренима, од 200 до 500 m, на земљиштима типа гајњача и смоница, 

расла је шума Quercetum confertae cerris. Главни предтсавници ове асоцијације су цер, 

сладун, медунац, кињак. У саства ових врста налазе се и дивља крушка, бела липа, 

оскоруша, клен, трн, глог и друге. Од ових некада врло распрострањених шума, данас се 

могу наћи једино поједини забрани (Томић, С. 2015). 

На највишим теренима Бељанице и Кучаја расте шума типа Facetum montanum serbicum и 

Rudski Quercetum montanum serbicum. Овај тип шуме заузима терен између 600 и 900 

метара надморске висине. Само у вишим, хладнијим и влажнијим подручјима има 

четинара. „Од шумских врта преовађује буква. Местимично има и јеле, које је некада овде 

било много више. У кањону Ресаве налазе се појединачни примерци тисе која представља 

веома велику природну реткост у Србији, а у тешко приступачним клисурама, на 

истакнутим стенама и литицама очували су се последњи веома интересантни примерци 

црних борова“ (Томић, С. 2015). 

Један од најбоље очуваних и по свом саставу веома карактеристичан комплекс букове 

шуме је „Винатовача“. Део је масива на подручју Бељаница – Јужни Кучај, на неких 15 km 

од хидрокомплекса Лисине. Прашумске је структуре, са веома обликованим стаблима и 

изванредним виталним подмладком, и као такав проглашен је строгим природним 

резерватом. То је јединствена букова прашума у Србији (Stojanović, Lj. et al, 2005).                                                                   
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Слика 21: Прашума Винатовача 

Извор: https://www.serbia.com/srpski/prasuma-vinatovaca-jedini-svedok-prave-srpske-prirode/ 

У доњем и средњем делу слива, шуме су уништене, док су се комапактене шуме одржале у 

горњем делу слива. Шума је сечена ради огрева и добијања већих обрадивих површина. 

Данас, ови терени без шума су ерозивно подручје. 

У буковим шумама Горње Ресаве расту разне врсте јестивих гљива, а такође пружају 

склониште већем броју врста ниске и високе дивљачи и птица, значајних за ловно – 

рекреативних туризам. Сличан значај имају и водоплавни терени око Мораве у чијем 

врбацима живи бројна перната и крзаната дивљач.  

Животињки свет слива Ресаве је разноврстан. У шумама живе срне, јелени, зечеви, 

лисице, дивље свиње. Од птичијег света има орлова, јастербова, голубова, гугутки, 

кукавица, шумских сова, сеница, врабаца, зеба, зимовки, штиглића (Томић, С.2015). 

У реци Ресави има риба из фамилије салмонида: поточна пастрмка, липљан, пеш, клен, 

кркуша, у првих 30 km тока од извора. У Великој Морави срећемо топловодну рибу из 

фамилије ципринида: караш, бабушка, шаран, сом, мрена (Рајковић Ранић, М. 1998). 

  

https://www.serbia.com/srpski/prasuma-vinatovaca-jedini-svedok-prave-srpske-prirode/
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Слика 22: Животињски свет слива Ресаве: орао, зец, шумска сова, јелен  

Извор: https://petface.net/zenka-orla/; http://ekoblog.info/sove-prijatelji/sumska-sova/; 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Obi%C4%8Dni_zec; https://sites.google.com/site/lovackitrofeji/krupna-dlakava-

divljac/jelen-obicni-cervus-elaphus-l  

 

4. Туристичке карактеристике слива Ресаве 

С обзиром да се туризам одвија у географском простору који је не само његов оквир, већ и 

туристичка вредност, циљ туристичко географских истраживања је валоризација 

природно-географских и друштвено географских фактора. Ово је неопходно како би се 

извршила диференцијација простора према важности за туристичко предвиђање (Шушић, 

В. 2017). Туристичке карактеристике неког предела се огледају кроз: природне и 

антропогене туристичке вредности.  

Природне туристичке вредности су објекти и појаве у простору настали радом 

унутрашњих и спољашњих сила. Имају једну или више врста туристичких привлачности и 

условљавају одговарајуће врсте туризма. Основа су тазвоја рекреативног туризма: 

купалишног, наутичког, ловног, бањског, планинског, приморског, језерског, речног и др.  

Антропогене туристичке вредности су они објекти, догађаји и манифестације у простору 

за које се може везати пажња туриста. За разлику од природних, које погодују развоју 

рекреативних врста туризма, антропогене туристичке вредности подстичу културна и 

манифестациона туристичка кретања. То потиче из естетских, куриозитетних, уметничких 

и знаменитих својстава туристичке привлачности. Ове туристичке вредности условљавају 

краћи боравак туриста и слабије економске ефекте привређивања у туризму и 

https://petface.net/zenka-orla/
http://ekoblog.info/sove-prijatelji/sumska-sova/
https://sh.wikipedia.org/wiki/Obi%C4%8Dni_zec
https://sites.google.com/site/lovackitrofeji/krupna-dlakava-divljac/jelen-obicni-cervus-elaphus-l
https://sites.google.com/site/lovackitrofeji/krupna-dlakava-divljac/jelen-obicni-cervus-elaphus-l
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угоститељству. Туристички промет се може одвијати током целе године и утиче на 

продужење туристичке сезоне у одговарајућим центрима и регијама (Јовичић, Д. 2006). 

Ресавски крај је веома богат природним лепотама од којих су поједине изузетне природне 

реткости и атракције. Наиме, ретко који крај на краћем растојању располаже са 

разноврсним природним лепотама и реткостима: планинама и рекама, клисурама и 

кањонима, пећинама и јамама, врелима и понорницама, брзацима и водопадима, шумама и 

пашњацима. Зато је слив Ресаве привлачан и атрактиван за туристе, било да су они домаћи 

или инострани.  

 

Слика 23: Туристичка карта слива Ресаве 

Извор: http://najob.blog.rs/blog/najob/resurs/senjski-rudnik/95794 

4.1. Облици туризма 

Услед повољног положаја на важним међународним путевима, путовања на простору 

наше земље започела су у далекој прошлости. Путовало се и у време Римљана и у 

средњем веку, али се појединачни и ретки путници не могу сматрати туристима. Познато 

је да се туризам као масовна појава јавља тек после изума железнице. Није случајно да се 

израз турист појављује у литератури тек 1830. године, исте године када је у Енглеској 

кренуо први воз (Бакић, О., Николић, М. 2006). 

http://najob.blog.rs/blog/najob/resurs/senjski-rudnik/95794
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Бање и већи градови могу се сматрати првим туристичким подручјима и туристичким 

центрима у Србији, који су данас најрепрезентативнији носиоци развоја туризма.  

На проучаваном простору развијени су следећи видови туризма: излетничко-рекреативни, 

спелеолошки, бањски, ловни, риболовни, школско – екскурзиони, манифестациони, 

верски и др.   

 

4.1.1. Излетничко – рекреативни туризам 

Развоју излетничко – рекреативног туризма погодују бројне природне лепоте Ресавског 

краја. Планине Бељаница и Кучај пружају нетакнуту природу и разноврсне садржаје за 

развој овог вида туризма. Ту су најатрактивнији: водопад Велики Бук, где је од септембра 

2005. године уређена пешачка стаза између мотела „Лисине“ и водопада Велики Бук. Код 

водопада постоји већи број ресторана са локалним специјалитетима; затим водопад 

Прскало, који је туристички слабије искоришћен, Ивков повор и др. 

Планина Бељаница има изузетан потенцијал за одређене спортске активности: 

бициклизам, нордијско пешачење, спорстски лов, спортски риболов, трчање. 

  

Слика 24: Спортско рекреативни туризам на Бељаници 

Извор: http://planine.net/srbija/istocna-srbija/beljanica-1339-m/; http://www.biciklizam.ba/savjeti/biciklizam-5-

najvecih-gresaka-i-kako-ih-izbjeci/ 

 

 

http://planine.net/srbija/istocna-srbija/beljanica-1339-m/
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4.1.2. Бањски туризам 

Бањски туризам у свету има дугу и богату традицију, још од времена великог Римског 

царства. Крај термоминаралних извора уређивана су купатила, грађене виле, подизани 

објекти сакралне архитектуре и одвијао одговарајући промет посетилаца. Термонинарални 

извори се користе за бањско лечење, рекреацију и рехабилитацију и утичу на туристички 

промет током целе године.  

Први најважнији подаци о Деспотовачкој бањи објављени су између два светска рата. 

Према објављеним подацима 1922. године „код извора је направљена једна зграда од 

слабог материјала са базеном за купање“. У то време, ту је долазио народ ради лечења 

само из околине, а тек касније и туристи из других крајева. По подацима из 1937. године, 

број посетилаца износио је 542, а 1938. било је 587 посетилаца (http://www.resava-

tourism.rs/). 

Коначно, 1967. године, озидана је зграда на самом термалном извору, тако да се до врела 

силазило низ неколико степеника. У бањском кругу стављена је ознака за бању. У ову 

бању долазили су мештани околиних села и тек понеки туриста. Поред бање радила је и 

гостионица. Данас, хотел „Ресава“ основни је бањски медицински и туристичко – 

угоститељски објекат. 

 

Слика 25: Хотел „Ресава“ Деспотовац 

Извор: https://www.booking.com/hotel/rs/resava-despotovac.sr.html?activeTab=photosGallery 

 

https://www.booking.com/hotel/rs/resava-despotovac.sr.html?activeTab=photosGallery
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4.1.3. Спелеолошки туризам 

Пећине се одликују куриозитетним, естетским и знаменитим својствима туристичке 

привлачности. Основни елементи туристичке валоризације пећина су атрактивност 

канала, дворана, накита, подземнних канала и језера (Јовичић, Д. 2006). 

Од бројних геоморфолошких облика, у туристичком погледу највећи значај имају пећине. 

Велики је број пећина у Горњој Ресави, од којих неке од њих нису доступне посетиоцима, 

као што су: Хермелинска пећина, Даница, Маретова пећина, Цанина пећина, Влашка 

пећина, Велика Атула, Хајдучка пећина, Радошева пећина, пећина Мало врело, Велика 

пећина, Бушна пећина и др. Најпознатија и једина уређена за посету туриста је Ресавска 

или Дивљаковачка пећина.  

У поређењу са пећинама, јаме су ређе. Најпознатије су Ивкова јама на Бељаници и јаме 

леденице на Кучају. У њима се снег задржава и током лета и то су: Добра, Зла јама и 

Мијајлова јама (Рајковић Ранић М. 1998). 

Најпознатији туристички објекат свакако је Ресавска пећина, коју годишње посети око 

50.000 људи (http://www.resava-tourism.rs/). Пећина је званично отворена за посетиоце 22. 

априла 1972. године. Сезона посета: од 1. априла до 15. новембра (ван сезоне групне 

посете се заказују). Радно време: од 9.00 до 17.00 часова (сваког дана).  

Планинарско спелеолошки клуб „Ресава“ из Стрмостена бави се планинарењем и 

организовањем планинарских акција, спелеолошком обуком и извођењем спелеолошких и 

спелео - истраживачких акција. 
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Слика 26: Ресавска пећина 

Извор: https://www.kurir.rs/vesti/srbija/3494007/podzemna-palata-resavska-pecina-spada-u-najlepse-pecine-u-

zemlji 

 

4.1.4. Ловни туризам 

На развој ловног туризма утиче богатство билошке разноврсности и разноврсност 

животињских врста, што привлачи туристе – љубитеље лова. Богатство предела и 

нетакнута природа чине Ресавски регион једним од најлепших у Србији. За прелепе 

пејзаже везане су богата флора и фауна а самим тим је и лов врло развијен и популаран. 

Шумовити терени прошарани пашњацима и са пуно извора бистре воде пружају одличне 

услове за све врсте дивљачи. На територији општине Деспотовац активна су три ловачка 

удружења и то: Ловачко удружење „Горња Ресава“, са седиштем у Деспотовцу; ловачко 

удружење „Бељаница“ са седиштем у Ресавици; ловачко удружење „Зец“ из Великог 

Поповића. Стално гајење врсте дивљачи у ловишту су срна, дивља свиња, зец, фазан и 

пољска јеребица (Ђорђевић, Р. 2005). 

4.1.5. Риболовни туризам 

У реци Ресави има риба из фамилије салмонида (поточна пастрмка, липљан, пеш, клен, 

кркуша) у првих 30 km тока од извора. Спортски риболов на поточну пастрмку на Ресави 

бива успешан, нарочито у мају, јуну и јулу. У Великој Морави срећемо топловодну рибу 

из фамилије ципринида (караш, бабушка, шаран, сом, мрена) што представља атракцију за 

љубитеље риболова. Они имају могућност да у оквиру риболовачког друштва „Ресава“ 

https://www.kurir.rs/vesti/srbija/3494007/podzemna-palata-resavska-pecina-spada-u-najlepse-pecine-u-zemlji
https://www.kurir.rs/vesti/srbija/3494007/podzemna-palata-resavska-pecina-spada-u-najlepse-pecine-u-zemlji
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окушају срећу на водама Ресаве и Велике Мораве. Највећу атракцију за риболовце 

представља лов сома на Морави (Рајковић Ранић, М. 1998). 

  

Слика 27: Риболов на Ресави 

Извор: http://www.flyandtrout.com/resava.htm  

4.1.6. Верски туризам 

Посматрајући савремене трендове туристичких кретања, јасно се запажа да религија 

индицира путовања великих група људи у свету, која се у појединим теоретским 

круговима подводе под категорију – религиозни туризам. Жеља за путовањем у света 

места (обилазак сакралних објеката) није присутна само код верски опредељених лица, 

већ и код ширих група посетилаца (оних који желе да упознају верске објекте и као 

религијске и као културно – историјске споменике) који оваква кретања предузимају ради 

културног и духовног обогаћивања (Јовичић, Д. 2006). 

Ресавска Света Гора је једна од најпосећенијих дестинација у Свијалнцу због мноштва 

средњовековних манастира који сведоче о изразитој духовности на овом простору 

вековима уназад. „Ресавску Свету Гору“ чине следећи манастири: Миљков манастир, 

манастир Добреш, манастир Златенац, манастир Радошин, манaстир Томић, манастир 

Јаково и манастир Хум. 

Миљков манастир се први пут помиње у турском попису као манастир Пречисте 

Ваведење средином 15. века. Свој данашњи изглед са црквом и два конака манастир је 

http://www.flyandtrout.com/resava.htm
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добио 1856. године. Живопис обухвата копије најлепших средњовековних фресака 

(Ђорђевић, Р. 2005). 

 

Слика 28: Миљков манастир 

Извор: https://www.opanak.rs/resavska-sveta-gora/ 

Манастир Златенац се налази на самој обали Велике Мораве, на месту од давнина 

познатом као „црквине“, за чије се постојање зна из списа из 16. века. Саграђен је за време 

владавине деспота Стефана Лазаревића у српско – моравском стилу. Захваљујући 

живописном пејзажу у коме је смештен, као и уређеном прилазу литица са обале Мораве 

коју краси манастирска воденица. Златенац је веома посећен, нарочито на празник Светих 

Врачева Козме и Дамјана, којима је и посвећен (Ђорђевић, Р. 2005). 



70 
 

 

Слика 29: Манастир Златенац 

Извор: https://www.opanak.rs/resavska-sveta-gora/ 

Манастир Добреш – Св. Никола налази се на Око 10 km удаљености од Свилајнца у атару 

села Гложане, посвећен Св. Николи. Налази се на средини пута који повезује два 

манастира, тј. између Миљковог манастира и манастира Златенац и у непосредној близини 

обале реке Велика Морава. Име је добио по селу Добрешево који се спомиње у сачуваним 

документима из 1516. године (Ђорђевић, Р. 2005). 

Манастир Радошин удаљен 500 m од обале Велике Мораве када се крене путем јужно од 

Гложана у село Радошин. Ктитор данашњег манастира Радошин био је војвода Радослав 

Михаљевић, из времена владавине деспота Стефана Лазаревића. Поуздано се данас зна да 

је манастир постојао још на почетку 15. века (Ђорђевић, Р. 2005). 

Манастир Томић се налази у селу Војска, на обронцима Багрданске клисуре, десној 

обали Велике Мораве. Постојање овог манастира је забележено по први пут крајем 14. и 

почетком 15. века. Посвећен је Св. апостолу Томи (Обиђановић, Д. 2013). 
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Слика 30: Манастир Томић 

Извор: https://www.opanak.rs/resavska-sveta-gora/ 

Манастир Манасија налази се два километара севрозападно од Деспотовца, познат и под 

именом Ресава, јер је подигнут уз десну обалу реке Ресаве, у живописној клисури коју 

чине обронци планине Бељанице. Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића, 

посвећена Светој Тројици. Са масивних зидова тврђаве диже се 11 кула међу којима се 

висином истиче Деспотова кула са северне стране. Манасија припада архитектури 

Моравске школе (Тодић, Б. 1995).  

 

Слика 31: Манастри Манасија 

Извор: http://www.serbia.com/srpski/manastir-manasija-biser-srpske-srednjovekovne-kulture/ 

 

http://www.serbia.com/srpski/manastir-manasija-biser-srpske-srednjovekovne-kulture/
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4.1.7. Школско – екскурзиони туризам 

Школско – екскурзиони туризам у сливу Ресаве везан је за све локалитете: Природњачки 

центар у Свилајнцу, кућу Стевана Синђелића, манастир Манасију, сам град Деспотовац и 

град Свилајнац. 

Природњачки центар се налази се на само 6 km од ауто-пута а поред регионалног пута 

Марковац – Свилајнац – Деспотовац. Представља спој науке, образовања и туризма на 

врло специфичан начин. Његова атрактивност огледа се у јединству великог изложбеног 

простора и забавног дино - парка на отвореном. Парк има око 30 различитих врста 

диносауруса (Ђорђевић, Р. 2005). 

  

Слика 32: Природњачки центар Свилајнац 

Извор: http://prirodnjackicentar.rs/izlozbe 

Кућа Стевана Синђелића – налази се у селу Грабовац, у општини Свилајнац. Типична је 

грађевина какве су се у овом крају подизале крајем 18. и почетком 19. века. То је 

полубрвнара са пространим тремом, покривена ћерамидом. Састоји се из три просторије, 

„куће“, највеће просторије у чијем средишту се налази огњиште, и две собе. Кућа Стевана 

Синђелића, осим историјског значаја, има и обележје ретко очуваног примерка народног 

градитељства. Зато је Одлуком Републике скупштине 1979. године проглашена 

спомеником културе од великог значаја (Ђорђевић, Р. 2005). 

http://prirodnjackicentar.rs/izlozbe
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Слика 33: Кућа Стевана Синђелића 

Извор: http://www.kulturnonasledje.com/kuca-stevana-sindjelica-u-grabovcu.html 

4.1.8. Манифестациони туризам  

Манифестациони туризам означава облик туристичких кретања који се везују за 

манифестационе мотиве, тј. туристичке манифестације и одликује се доста стабилним 

елементима планирања и пословања. Дужина боравка код манифестационог туризма 

углавном је детерминисана трајањем самих манифестација ( Јовичић, Д. 2006). 

Ангажовањем локалне самоуправе, ентузијаста и заљубљенике у природу, одржава се 

велики број догађаја на територији општина Свилајнац и Деспотовац. 

Манифестација „JUST OUT“ – У манастиру Манасија, у последњој недељи августа 

одржава се Међународни витешки фестивал Деспот Стефан Лазаревић. Фестивал има за 

наше просторе јединствен концепт приказивања културне баштине, уметности, 

средњовековне али и савремене етно музике и плеса, хране, као и витешких представа 

кроз симулацију борби, и старих радиности и заната (http://justout.rs/sr).  

   

Слика 34: Фестивал „JUST OUT“ 

http://www.kulturnonasledje.com/kuca-stevana-sindjelica-u-grabovcu.html
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Извор: https://www.bor030.net/spektakl-preko-600-vitezova-na-viteskom-festivalu-just-out-foto-video 

Манифестација „Синђелићеви дани“ – традиционална културна манифестација 

посвећена ресавском војводи и једном од највећих јунака српске историје Стевану 

Синђелићу и ресавским јунацима изгинулим у борбама против Турака на Чегру код Ниша. 

Одржава се крајем маја. Манифестација почиње поменом Стевану Синђелићу и ресавским 

јунацима у цркву Свети Никола у Свилајнцу, а завршава се књижевним сусретима 

(Ђорђевић, Р. 2005). 

 

Слика 35: Манифестација „Синђелићеви дани“ 

Извор: http://etnosrbija.org/brand/sindjelicevi-dani/ 

Манифестација „Моравске тајне“ је караван истраживача у којем су новинари, сликари, 

писци, музичари, еколози, ботаничари, геолози, ловци, риболовци итд. из 12 општина уз 

Велику Мораву. Караван истраживача креће на Видовдан, на десетодневну пловидбу 

највећом српском реком, од саставака Јужне и Западне Мораве код Варварина, до ушћа у 

Дунав код Кулића (Ђорђевић, Р. 2005). 

https://www.bor030.net/spektakl-preko-600-vitezova-na-viteskom-festivalu-just-out-foto-video
http://etnosrbija.org/brand/sindjelicevi-dani/
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Слика 36: Манифестација „Моравске тајне“ 

Извор: http://mojaladja.com/moja-la%C4%91a/8-razni-tekstovi.html?start=1320 

Манифестација „Ресавски котлић“ – одржава се од 1994. године где се мајстори кувања 

и риболовци такмиче у справљању рибље чорбе. Одржава се друге недеље септембра 

поред моста на Морави у Свилајнцу, у организацији риболовачког удружења „Ресава“. 

Ову манифестацију посећују како кувари тако и страсни риболовци читаве Србије 

(Ђорђевић, Р. 2005). 

 

Слика 37: Манифестација „Ресавски котлић“ 

Извор: https://mapio.net/pic/p-14238628/ 

Манифестација „Беле покладе“ вуче корен из прастарих паганских обичаја, када су биле 

посвећене прослави почетка пролећа. У традицији народа задржале су се до данас, па 

имају хришћанска обележја. Белом недељом се сматра последња недеља пред Ускршњи 

пост, где се последњи дан назива Белим покладама. Беле погладе представљају дан 

http://mojaladja.com/moja-la%C4%91a/8-razni-tekstovi.html?start=1320
https://mapio.net/pic/p-14238628/
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праштања када верници једни од других траже опроштај за међусобна огрешења како би 

прочистили дух и тело пред почетак поста (Обиђановић, Д. 2013). 

  

Слика 38: Манифестација „Беле покладе“ 

Извор: https://www.svilajnac001.co.rs/sv-poklade-2012/index.html 

Манифестација „Скипаљијада“ – одржава се фебруара сваке године у организацији 

риболовачког удружења „Бистро“. Такмичарског је карактера где учествују екипе 

риболоваца и појединци. Уз неизбежну рибљу чорбу у мирном зимском амбијенту на 

Ресави и добро дружење учесника, бира се највећи уловљени примерак скобаља  

(Обиђановић, Д. 2013). 

Фестивал поп и рок музике „Ухвати ритам“ – најмлађа манифестација у Свилајнцу. 

Намењена је музичким остварењима младих бендова, очувању квалитетних музичких 

праваца и поп-рок културе. По први пут је одржана јула месеца 2010. године на тргу Маре 

Ресавкиње (Ђорђевић, Р. 2005). 

 

4.2. Туристички капацитети  

Туризам је нераздвојно повезан са саобраћајем и угоститељством као примарним услугама 

у туристичком промету. Иако саобраћај има пресудну улогу за правце туристичких 

кретања, угоститељство апсорбује највећи проценат туристичке потрошње. Главни облици 

промета, које прати и национална статистика Србије, су бање, планине и административни 

https://www.svilajnac001.co.rs/sv-poklade-2012/index.html
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центри, односно градска насеља. Карактеристичан је и транзитни туризам – домаћи и 

страни, који се одвија дуж важних транзитних праваца. Један од специфичних облика 

промета који бележи константан успон је манифестациони туризам.  

Тренутно стање туризма у сливу Ресаве је на нивоу транзитног туризма јер је мали број 

туриста који се дуже задржавају на територији општине Деспотовац и општине Свилајнац. 

Углавном су то туристи који посећују Ресавску пећину, коју годишње посети око 500.000 

људи; манастир Манасију на територији општине Деспотовац, као и кућу Стевана 

Сиђелића (www.resava-tourism.rs). 

Значајан је и број туриста који посећују и туристичке потенцијале на територији општине 

Свилајнац. То су пре свега ђачке екскурзије које посећују кућу војводе Стевана 

Синђелића, јунака Првог српског устанка, у селу Грабовцу, као и Природњачки центар. 

Верски туризам је захваљујући промоцији и ангажовању ТООС-а у порасту и све је већи 

број верника, младих али и пензионера, који долазе да посете ове светиње. Наравно, треба 

поменути и бројне манифестације на територији општине Деспотовац и Свилајнац које 

бележе значајан број туриста, домаћих али и страних. Међународни витешки фестивал 

„Just out“ бележи око 100.000 посетилаца чиме је повећан и број обилазака свих осталих 

знаменитости овог дела Србије (www.resava-tourism.rs). Посетиоци који у великом броју 

долазе на фестивал, користе прилику да обиђу и манастир Манасију, оближњи 

Деспотовац, Ресавску пећину, водопад Лисине и друге природне лепоте овог дела Србије. 

И манифестација „Синђелићеви дани“ представља значајан историјски и културни догађај 

у Србији. Спортски туризам је заступљен кроз разне кампове, припреме спортиста и 

школе спорта које организује Пољопривредно – ветеринарска школа током летњих 

месеци.  

У Деспотовцу и Свилајнцу се налази и неколико угоститељских објеката (хотела, мотела, 

расторана са и без преноћишта). У табели 9 предтављени су неки од најзначајнијих 

угоститељских објеката слива Ресаве.  

 

 



78 
 

Табела 9: Смештајни капацитети слива Ресаве 

Назив 

угоститељског 

објекта 

Категорија Понуда Капацитети 
Број 

соба 

Број 

кревета 

Топољар, 

Свилајнац 
Мотел 

Ресторан, посластичарница, 

ресторанске сале, пословна 

сала и банкет сала 

600 места 31 70 

Гранд хотел 

„Друмска 

лепотица“, 

Свилајнац 

хотел 

Хотел располаже својом 

националном кухињом; 

банкет сала капацитета 100 

места и ресторан сала 

капацитета 400 места. У 

саставу хотела је базем, 

теренски терен, бензинска 

пумпа и продавница 

500 места 7 

7 

францус

ких 

лежајева 

Гранд, 

Свилајнац 

Ресторан са 

преноћиштем 

Ексклузивни ресторан 

националне кухиње и 

вегетаријанских јела 

700 места 7 14 

Стрелац, 

Свилајнац 

Ресторан са 

преноћиштем и 

стрељачки клуб 

Ресторан са ловачким 

специјалитетима и јелима 

националне кухиње. Ресторан 

садржи и срељачки клуб . 

145 места 4 9 

Сан Марко, 

Свилајнац 

Ресторан са 

преноћиштем и 

пицерија 

Прелеп ентеријер. 

Разни специјалитети са 

роштиља, јагњетина испод 

сача, кувана јела 

70 места 5 10 

Моравска ноћ, 

Свилајнац 

Национална 

кухиња 

Национална кухиња 

ексклузивног ентеријера са 

специјалитетима српске 

кухиње 

350 места   

Мотел Круна и 

Круна 

гастробар, 

Деспотовац 

Мотел 

Располаже са рестораном од 

120 места, банкет салом 

капацитета 350 места, билијар 

салом и терасом од 80 места 

550 места  32 

TLS ресторан са Располаже са рестораном од 350 места 38  
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COMPANY, 

Деспотовац 

преноћиштем 100 места, банкет салом  од 

250 места 

80 

 

Етно крчма 

„Лисински рај“, 

Стрмостен, 

Деспотовац 

ресторан са 

преноћиштем 

Ресторан располаже са 100 

места и великом баштом од 

150 места. Разни 

специјалитети са роштиља, 

погача испод сача, кувана 

јела, кајмак 

250 места 8 16 

Извор: Марковић, Д. 2018. 
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5. Закључак 

Слив Ресаве има изузетно повољан географско – саобраћајни положај. Непосредно се 

ослања на долину Велике Мораве која представља окосницу развоја земље. Близина 

изузетно значајне моравске долине повећава географски значај самог слива Ресаве. Слив 

Ресаве је са великим градовима Србије саобраћајно добро повезан јер се налази у близини 

аутопута Београд – Ниш, тј. међународног путног правца Е75.  

Слив Ресаве је састављен од три, геолошки, тектонски и морфолошки различита дела: 

горњег, средњег и доњег. Развођа Доње Ресаве према Млави и Великој Морави су ниска, 

представљена брежуљкастим рељефом. Развође према Млави је углавном од кречњака те 

има крашких облика рељефа. Јужно развође Доње Ресаве припада родопском масиву, који 

се овде, у виду уске, искидане зоне, везује за Панонско копно. Остатак Доње Ресаве је 

плодни алувијум Велике Мораве и Ресаве који покрива језерске седименте у које је 

усечена серија речних тераса.  

Најистакнутији облик рељефа слива представља композитна долина Ресаве. Изворишни 

део, Карапанџин поток је усечен у троуглу између Бељанице, Кучаја и андезитског масива 

Црне Реке. Одатле, Ресава улази у кањонски део долине Кулин Крш, па у Остићко 

проширење. Затим улази у сложени део своје долине Дуги До, састављен од коса, удолина 

и кањонске долине Склоп. Низводно од Дугог Дола долина Ресаве се шири у 

Стрмостенску котлину. Пошто прими Јеловачку реку, Ресава улази у клисуру имеђу 

Стрмостена и Стењевца, даље тече кроз стењевачко – дворишко поље, и пошто прими 

Ресавицу, улази у последњу клисуру код манастира Манасија, у тој клисури је њен 

укљештен меандар и на том месту Ресава прима Пањевачку реку. Из клисуре Ресава улази 

у проширења: деспотовачко, медвеђанско и силази у алувијалну раван Мораве. Ресава се 

улива у Мораву код Свилајнца.  

Планинско подручје Кучаја и Бељанице има изражене одлике крашког рељефа. 

Заступљени су бројни површински и подземни облици крашког рељефа: шкрапе, вртаче, 

увале, јаме, пећине и депресије. У сливу Ресаве најзаступљенији облици крашког рељефа 

су подземни крашки облици: пећине и јаме. Најпознатије су: Ресавска пећина, 

Хермелинска пећина, пећина Даница, Маретова пећина, Цанина пећина, Влашка пећина, 
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пећина Велика Атула, Хајдучка пећина и Радошева пећина. Највећи значај има Ресавска 

пећина која спада у наше најзначајније спелеолошке објекте у Србији.  

Климатске карактеристике слива Ресаве условљене су бројним климатским факторима или 

модификаторима. Посебан значај имају географски положај и рељеф замљишта. Ресава је 

издужена у правцу југоисток – северозапад и ограђена на истоку високим венцима 

планина Бељанице и Кучаја, на северу развођем према Млави, на југу развођем према 

Великој Морави, док је на северозападу широко отворена према Великом Поморављу, 

одакле допиру утицају. Досадашња истраживања показују да је клима Ресаве умерено – 

континентална, умерено топлих лета и умерено хладних зима, са јасно израженим 

годишњим добима. Јесени су топлија од пролећа. Слив Ресаве лежи на различитим 

надморским висинама и испресецан је бројним клисурама и кањонима, што условљава 

микроклиматску разноликост.   

Хидрографију слива Ресаве чини речни систем реке Ресаве, део Мораве као граничне реке 

и термоминерални извори деспотовачке термалне зоне. Река Ресава, као и све њене 

притоке у горњем току, има одлике бујне, бистре и брзе планинске реке. Њеним коритом 

током целе године протичу знатне количине воде, којом је највећим делом хране 

многобројни стални извори и јака крашка врела. Међу значајним хидрографским 

објектима, поред реке Ресаве, спадају и бројне понорнице и крашка врела. Понорнице 

имају врло значајну улогу у површинској и подземној хидрографији слива. Већ и сама 

река Ресава, која се у изворишту храни од многобројних сталних извора који избијају из 

палеозојских и еруптивних стена, предтавља понорницу. Значајне су још и стална 

понорница Јеловачки поток, понорница периодичног карактера Клочаница и понорница 

Речке или Циганске Пиштаљине. У сливу Ресаве има доста лековитих минералних извора, 

од којих многи нису испитани. Несумњиво је најзначајнија Деспотовачка бања. Хемисјки 

састав термоминералне воде Деспотовачке бање карактеришу и бројни микроелементи. 

Вода је хидрокарбонантно – калцијско – магнезијског типа. Садржи све испитиване 

микроелементе, али у ниским садржајима или у траговима. Вода Деспотовачке бање се 

истиче ниском минерализацијом (226 и 295 mg/l). Од крашка врела, најинтересантније су 

Велико и Мало врело, која се појављују у суподини вертикалних кречњачких отсека 

Бељанице а дуж северног обода котлинице Лисине. 
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У погледу педолошког састава, брдски део се састоји углавном од гајњача и гајњача у 

оподзољавању, док у равничарском делу има гајњача и алувијума, на коме се добија 

обилан и квалитетан принос растарских и повртарских биљака.  

Биљни покривач Ресаве је сврстан у панонску биљно – географску зону. На свака од три 

рељефно различита дела – ниски, брежуљкасти и субпланински, запажа се посебна 

вегетација. Флора басена Велике Мораве дели на вегетацију мочвара, долинских ливада, 

брдских ливада, пашњака и вегетацију шума.  

Животињки свет слива Ресаве је разноврстан. У шумама живе срне, јелени, зечеви, 

лисице, дивље свиње. Од птичијег света има орлова, јастербова, голубова, гугутки, 

кукавица, шумских сова, сеница, врабаца, зеба, зимовки, штиглића. У реци Ресави има 

риба из фамилије салмонида: поточна пастрмка, липљан, пеш, клен, кркуша, у првих 30 

km тока од извора. У Великој Морави има топловодне рибе из фамилије ципринида: 

караш, бабушка, шаран, сом, мрена и др. 

Природни ресурси, створене вредности, њихова атрактивност, квалитет и начин 

валоризације потенцијала су кључни фактори за развој туризма. Међу најважније 

критеријуме туристичке валоризације могу се навести: географски положај, степен 

атрактивности туристичких мотива, развијеност саобраћајне инфраструктуре, степен 

развијености туристичких капацитета, ниво опремљености туристичких локалитета и 

центара, обим оствареног промета, културно – историјско наслеђе и др. 

Слив Ресаве у целини има повољне карактеристике туристичко – географског положаја. 

Та повољност се огледа и у малој удаљености центара туристичке тражње у односу на 

Ресаву.  

Туризам слива Ресаве је у домену транзитног туризма, иако има добре природне и 

културно – историјске потенцијале за развој скоро свих видова туризма. Природне лепоте 

речних токова, разноврсност флоре и фауне пружају добре услове за развој рекреационог, 

ловног и риболовног туризма. Планина Бељаница пружа могућности за бројне спортске 

активности (бициклизам, нордијско пешачење, спорстски лов, спортски риболов, трчање). 

Повољни климатски услови представљају значајне климатске елементе код туристичке 

валоризације простора.  
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Богато културно – историјско наслеђе овог простора, изузетно је привлачно за 

културологе и предтавља потенцијал у функцији развоја туризма.  

Извесно је да постојеће туристичке вредности Ресаве нису довољно искоришћене и 

валоризоване. Заступљен је углавном домаћи, излетнички и сезонски туризам. Да би се 

начинио позитиван заокрет у развоју ове делатности, треба осмислити разноврснију 

туристичку понуду и бољи туристички маркетинг.  
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