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УВОД 
 

 

Пољопривреда је за Лесковачку котлину, упоредо са стагнацијом и 

пропадањем индустријске производње, била и остала једна од основних и 

најважнијих делатности. Економски недовољно развијена, ова област зависи од 

пољопривредне призводње што потврђује и чињеница да има већи удео 

пољопривредног становништва у односу на друго становништво.  

Увиђајући значај пољопривреде, последњих година се покушава, бар се тако 

чини, да се правно и административно поспеши развој како би пољопривреда 

добила оно место које јој са правом припада. Сачињена су важна документа са 

циљем унапређивања конкурентности пољопривредног сектора ради развоја 

одрживе пољопривредне производње, а држава покушава да различитим мерама 

утиче на развој ове делатности. Али и поред ових покушаја, и даље је изражено 

незадовољство оних који се баве пољопривредном производњом која је и даље, бар 

у Лесковачкој котлини, традиционална и уситњена. 

Отуда се тема овог мастер рада, Пољопривреда у функцији регионалног 

развоја Лесковачке котлине, чини потпуно оправдана.  

Пољопривредна производња на некој територији, па и у Лесковачкој 

котлини, одређена је бројним природним и друштвено-географским факторима. Ова 

питања имају интердисциплинарни карактер и предмет су проучавања различитих 

наука. Пракса намеће потребу изналажења најадкватнијих решења за 

пољопривредну производњу, а наука на то треба да да одговоре. Зато се у овом раду 

посебна пажња посвећује сагледавању услова и могућностима коришћења 

природних ресурса за одрживу пољопривредну производњу у Лесковачкој котлини. 

О Лесковачкој котлини постоји известан број научних и стручних радова, али 

нема довољан број који се бави комплексним агро-географским истраживањима 

котлине. Настанком, природним условима и одликама Лесковачке котлине бавио се 

већи број аутора: Ј. Цвијић, С.Милојевић, П. Јовановић, Ј. Марковић-Марјановиће, 

М. Роксандић, Димитријевић и други. Климатским одликама Лесковачке котлине 
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бавили су се Милосављевић, Ракићевић, Ђукановић, Костић, Ивановић и други. 

Њихови радови пружају добру основу савременим ауторима да предузму опсежнија 

истраживања котлине.  

Овај рад се бави географским одређењем Лесковачке котлине, природним 

условима и друштвеним чиниоцима који одређују пољопривредну производњу у 

котлини, па су предмет разматрања овог рада фактори који утичу на пољопривредну 

производњу проучаваног подручја. 

Циљ овог рада је да се прикажу физичко-географски и друштвено-географски 

услови Лесковачке котлине и сагледају могућности њиховог искоришћавања за 

одрживу пољопривредну производњу која је главни носилац развоја ове 

микрорегије. 

Задаци који су при том постављени су: 

– анализирати физичко-географске услове у функцији развоја 

пољопривредне производње у Лесковачкој котлини; 

– анализирати друштвено-географске услове у функцији развоја 

пољопривредне производње у Лесковачкој котлини:  

– утврдити могућности даљег развоја пољопривредне производње у 

Лесковачкој котлини. 

Лесковачка котлина је позната по пољопривредној производњи, посебно по 

повртаској, па се у раду пошло од претпоставке да постоје оптимални услови за 

даљи развој пољопривреде. 

Овај рад има пре свега синтетички и теоријски карактер. Рађен је на основу 

доступне литературе без теренског истраживања. Од метода су коришћене анализа, 

упоређивање и дескрипција целокупног краја са аспекта физичке и друштвене 

географије у сврху сагледавања и приказивања стања и могућности даљег развоја 

пољопривреде. Избор садржаја је урађен на основу елемената који утичу на 

пољопривреду и овде су дати кроз положај, границе и величину изучаваног 

подручја, физичко-географска обележја, друштвене услове и одлике пољопривредне 

производње. На крају су сагледане могућности даљег развоја пољопривреде као 

главног носиоца развоја котлине. 
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1. ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА ЛЕСКОВАЧКЕ КОТЛИНЕ 
 

 

Лесковачка котлина је део планинско-котлинско-долинске макрорегије 

Србије. Сама Лесковачка котлина представља микрорегију у оквиру Јужне Србије, у 

ужем смислу. 

Простире се у оквиру Родопског система (Српско-македонске масе), у 

средишњем делу тока Јужне Мораве, 

између Врањске на југу и Нишке 

котлине на северу. Лесковачка котлина 

се налази на око 430 СГШ, у 

централном делу Балканског 

полуострва. Спада у ред већих котлина 

у Србији. Надморска висина дна 

котлине се креће од 210 m дo 240 m. 

Дужина у правцу север- -југ износи око 

50 km, а највећа ширина у правцу 

исток-запад (Власотинце-Радан) је око 

45 km и обухвата површину од 1928, 6 

km2 (Шушић, В. 2000). Благо је нагнута према северу. 

Главни речни ток у котлини је Јужна Морава у који се уливају четири веће 

реке: Ветерница, Пуста река, Јабланица и Власина, као и већи број мањих притока. 

Због тога, котлина није јединствена целина већ је овим токовима подељена на мање 

целине: Лесковачко поље (централни део котлине), Поречје (средишњи део слива 

Ветернице), Јабланица, Пуста река и др. (Ивановић, Р. и др. 2007). 

Према југу Лесковачка котлина је ограничена огранцима Гољака, Кукавице и 

Острозуба. Источна граница је одређена планинама: Крушевица, Бабичка гора и 

Селичевица. На западу границу чине огранци Пасјаче, Видојевице, Арбанашке 

планине и Радан. Граница у југозападном котлинском ободу је неодређена, јер нема 

већих истакнутих планина.  

Карта 1. Физичко-географска карта јужне Србије 
Извор: http://serbiamap.net/ 
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Географско-саобраћајни положај Лесковачке котлине има транзитни 

карактер. Кроз њу пролазе важне међународне саобраћајнице, али и саобраћајни 

правци нижег реда. Главни саобраћајни правац повезује 

Западну и Средњу Европу са Македонијом, Грчком и 

Малом Азијом. На западу, долином Јабланице налази се 

саобраћајни правац који повезује Лесковачку котлину са 

Косовском котлином (пут Лесковац-Лебане-Медвеђа-

Приштина). Са Пиротском котлином повезана је 

долином Власине и Лужнице, а долином Власине са 

Власином и Крајиштем односно Бугарском.  

У погледу административно – територијалне 

припадности Лесковачка котлина обухвата већи део 

Јабланичког округа и то: Лебане, Лесковац, Власотинце 

и Бојник. Део котлине припада и Нишком округу у 

административном погледу (Шушић, В. 2000). Највећа општина по површини је 

град Лесковац и то не само у округу него и у Србији.  

  

Карта 2. Положај Лесковачке 
котлине у Србији приказан 

шрафуром 
Извор: http://sr.wikipedia.org/ 
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА  
 

 

Физичко-географска обележја представљају природне услове који могу да 

утичу на структуру и обим пољопривредне производње. Значајни су за сточарство, 

али су посебно значајни у биљној производњи, јер одређују оптималан размештај 

биљних култура и висину приноса уз рационално коришћење ресурса1.  

Сагледавање природних услова Лесковачке котлине који утичу на 

пољопривредну производњу2 дато је кроз анализу физичко-географских 

карактеристика ове средине. 

 

2.1. ГЕОЛОШКИ САСТАВ 

 

Геолошка грађа утиче на модификовање других природних услова, па у 

односу на пољопривреду има посредан значај. Она утиче на формирање педолошког 

покривача, док хидрогеолошка својства утичу на површинско отицање воде, 

интензитет ерозивних процеса, карактер подземних вода и слично.  

У геолошкој грађи котлине учествују све три групе стена: магматске, 

седиментне и метаморфне. Средишњи делови котлине изграђени су од седиментних, 

а обод од метаморфних. Ове творевине испробијане су магматским стенама.  

Метаморфне стене заузимају сразмерно велике површине. Представљене су 

кристаластим шкриљцима различитог степена метармофозе. Источни планински 

обод изграђен је од зелених шкриљаца, а јужни и западни планински обод од 

микашиста и гнајсева. Кристаласти шкриљци покривени су смеђим и хумусно 

силикатним земљиштем.  

                                                           
1
 Одржива пољопривредна приозводња означава систем биљних и сточарских производних пракси који ће 

омогућити ефикасну употребу ресурса и унапредити квалитет живота пољопривредних произвођача и друштва у 
целини. 
2
 Агроеколошки услови су природни услови који су потребни за гајење одређених биљних култура (темература, 

падавине, светлост, земљиште). 
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Седиментне стене заузимају ниже средишње делове котлине и чине их 

слатководни језерски седименти , алувијалне пролувијалне, делувијалне творевине 

као и наслаге речних тераса. Језерски седименти допиру до висине од 600 m н.в. 

(Шушић, В. 2000). Оне су представљене хетерогеним наслагама конгломерата, 

пешчара шљунка, песка, глина и сл. Језерски седименти представљају матични 

супстрат високо продуктивним земљиштима као што су вертисоли, еутрични 

камбисоли, рикосоли итд.  

Најраспрострањенији су алувијални и терасни седименти. Протежу се у виду 

појаса дуж речног тока. Завршне серије седимената алувијалне равни чине 

песковито-глиновити наноси, док су у њиховој падини песковито-шљунковити 

седименти са прслојцима и сочивима песковитих глина, прашинастих и глиновитих 

пескова. Терасни седименти простиру се изнад алувијалних равни већих река. У 

састав улазе песковити добро заобљени шљунковим, суб пескови , пескови и глине. 

За алувијалне и терасне творевине везују се високо продуктивна земљишта, али има 

и песковитог земљишта које је сиромашно хранљивим састојцима.  

У подножију котлинског и ободног побрђа простиру се делувијалне и 

пролувијалне творевине. Земљиште је овде плодно. 

Магматске стене учествују у мањем обиму. Од површинских, највеће 

распрострањене имају андезитско-дацитске творевине. Обично се јављају у облику 

сочива и жица, док су већа интрузивна тела представљена плутонитима габра и 

гранита. На стрмим падинама земљишта су изложена ерозији.  

У односу на геолошку грађу Лесковачке котлине издвајају се следеће 

просторне целине које имају различит значај за пољопривреду: 

1. Терени кристаластих шкриљаца и магматских стена које у различитом 

степену одликује педогенетско осиромашење; 

2. Терени седиментних стена на којима се развио педолошки покривач 

знатних производних вредности и то: 

а) Алувијални и терасни седименти на којима су формирана земљишта са 

производним својствима; 

б) Језерски седименти са земљиштем чији је производни потенцијал нешто 

нижи него предходно поменути (Шушић, В. 2000). 
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2.2. МОРФОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 
 

Лесковачка котлина је део Моравске удолине, па је као и она полигенетска, 

полиморфна и полифазна (Павловић, М. 1994). Иницијални рељеф котлине 

обликован је тектонским покретима и вулканском активношћу, а даље је формиран 

под утицајем језерске абразије и флувијално-денудацијских процеса.  

Са аспекта пољопривредне производње, рељеф има значај за начин обраде и 

коришћење земљишта, а посредно утиче и на климу и друге природне услове.  

Око котлине се ређају планине Радан и Пасјача на западу, Кукавица и 

Чемерник на југу и Бабичка гора и Сува 

планина на истоку. Радан заузима 

површину од 466 km2 (Милић, Ч. 1967). 

Припада родопским планинама, а налази 

се управо на месту где се Динариди 

сучељавају са Родопима. Највиши врх је 

Шопот (1409 m). Пасјача са највишим 

врхом Орлов камен (901 m) је прекривена 

шумом и пашњацима. Кукавица  је 

смештена између Врањске котлине на 

југу, Лесковачке на северу, односно Грделичке клисуре на истоку и долине 

Ветернице, са највишим врхом Влајном (1441 m). Захвата 587 m2. Чемерник са 

највишим врхом Велики Чемерник (1.638 m) налази се са десне стране Јужне 

Мораве, према Грделичкој клисури. Припада планинама средње висине. Састављен 

је од кристаластих шкриљаца прве групе и припада Родопском систему. Сува 

планина има висину 1810 m. Бабичка гора је планина претежно је острвског 

положаја, ограничена раседима према Заплањској и Лесковачкој колтини. 

Састављена је углавном од предкамбеијских зелених шкриљаца. Највиши врх је 

Крива Бука 1057 m (Милић, Ч. 1967). 

Лесковачка котлина је са Врањском повезана преко Грделичке клисуре. 

Најјужнији део ове клисуре зове се Момина клисура. Грделичка клисура је дубока 

Слика 1. Кукавица 
Извор: http://www.panoramio.com/ 
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до 550 m. Она је морфолошко развође између Панонског и Егејског басена, позната 

по екцесивној ерозији, акомулацији и поплавама.  

Најзначајнија узвишења у самој котлини су брдо Хисар (341 m) у близини 

центра Лесковца, Рударска Чука (371 m) и брдо поред села Винарце (398 m). 

У Лесковачкој котлини се као посебне рељефне целине могу се издвојити: 

1. Алувијалне равни и терасе које чине дно котлине; 

2. Котлинско побрђе, а у оквиру њега: 

а) Котлинско побрђе у језерским седиментима које обухвата међудолинске 

косе између Пусте реке, Јабланице, Сушице, Ветернице и Јужне Мораве као и 

источни и југоисточни обод котлине; 

б) Котлинско побрђе у кристаластим шкриљцима највећим делом је 

распрострањено на западном, југозападном и источном ободу котлине; 

3. Планински обод кога чине падине Радана, Петровца, Гољака, Кукавице, 

Острозуба, Крушевице и Бабичке Горе (Шушић, В. 2000).  

Алувијална раван просторно је најизраженија у непосредној долини Јужне 

Мораве, где образује пространо Лесковачко поље. Алувијална раван Ветернице, 

Сушице, Јабланице и Пусте реке знатно је 

мањег пространства. Овде се издвајају 

Бојничко поље, Лапатничко поље, Велико 

поље итд. Са аспекта пољопривредне 

производње ово је најзначајнији облик 

рељефа у котлини. За речне терасе везана 

су земљишта тежег механичког састава и 

неповољнијих водно-ваздушних својстава 

у односу на алувијалне терасе.  

Котлинско побрђе има карактер ерозивног рељефа. Са аспекта повољности за 

пољопривреду заостаје за алувијалним равнима и речним терасама. 

Планински обод карактеришу оштре форме рељефа. Има мало 

пољопривредних површина са оскудним производним могућностима. Ова рељефна 

целина је погодна за сточарство због постојања природних травњака и шумске 

вегетације.  

Слика 2. Источни обод Лесковачке котлине – засади 
Извор: http://www.panoramio.com/ 
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2.2.1. МОРФОМЕТРИЈСКА И МОРФОДИНАМИЧКА ОБЕЛЕЖЈА РЕЉЕФА 

 

Хипсометријска структура, нагиб и експозиција страна су морфометријска 

својства рељефа која су значајна за пољопривредну производњу. Морфодинамичке 

карактеристике рељефа условљене су ерозијом која се на пољопривреду одражава 

преко спирања о одношења педолошког покривача, бујичних токова и засипања 

пољопривредних поршина стерилним наносом. 

Хипсометријска мерења показују изражену вертикалну рашчлањеност 

рељефа. Висинска разлика између највише и најниже тачке је 1250 m, па се простор 

Лесковачке котлине може поделити у три висинске зоне: 

1. Низијска зона од 200 m до 400 m, омогућава разноврсну ратарску и 

воћарску производњу као и гајење винове лозе; 

2. Зона брдског земљишта од 400 m до 700 m нв., која има нешто 

неповољније природне услове; 

3. Планинска зона од 700 m до 1500 m, где су погоршани природни услови за 

интензивну пољопривредну производњу (Шушић, В. 2000). 

График 1. Хипсометријска структура Лесковачке котлине изражена у % 

Извор: Војногеографски институт, топографске карте 1:100.000, 1987. (Шушић, В. 2000) 

Структура нагиба такође, утиче на пољопривредну производњу. Већи нагиб 

је ограничавајући фактор рентабилности ове производње.  
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У Лесковачкој котлини према употребној вредности издвојени су: 

1. Терени повољни за ратарско повртарску и воћарско – виноградарску 

производњу са граничним нагибима од 00 до 120, а у оквиру њих могу се издвојити: 

а) терени интезивне  ратарско - повртарске и воћарско – виноградарске 

производње са нагибом од 00 до 60; 

б) терени условно повољни за интезивно ратарско - повртарску и воћарско – 

виноградарску производњу са нагибом од 60 до 120. 

2. Терени повољни за интензивну ливадско – пашњачку производњу и 

производњу крмног биља са нагибима од 120 до 200. 

3. Терени претежно погодни за шумске екосистеме са нагибима страна преко 

200 (Шушић, В. 2000).  

График 2: Нагиб страна у степенима 

Извор: Војногеографски институт, топографске карте 1:100.000, 1987. (Шушић, В. 2000) 

Експозиција топографске површине утиче на модификовање 

микроклиматских елемената. Када је реч о пољопривреди, њен утицај се огледа у 

размештају пољопривредних култура, висини приноса и сл.  

За алувијалну раван већих река и речне терасе, односно просторе интензивне 

повртарске производње, карактеристичне су неекспониране површине и јужне 

експозиције3. Оне обухватају алувијалне равни Јужне Мораве, алувијалне равни 

                                                           
3
 Присојне стране се јаче загревају, на њима се брже отапа снег и веће је испарење. Зато је на јужним 

експозицијама пролећна обрада, сетва и сазревање плодова ранија него на северним. 
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Пусте реке, Јабланице, Сушице, Ветернице и Власине. На овим просторима 

заступљена је комплетна производња поврћа.  

Котлинско и ободно побрђе у језерским седиментима, као и побрђе у 

кристаластим шкриљцима, карактерише добра експонираност страна, где 

доминирају јужне, источне и западне експозиције. Доминантне западне и јужне 

експозиције погодне су за воћарско – виноградарску производњу. На овим 

експозицијама налази се преко 50% површина под виноградима Лесковачке котлине 

(Шушић, В. 2000). Побрђе у кристаластим шкриљцима на западу котлине у 

зависности од пружања међудолинских коса, има доминантно јужне, источне и 

западне експозиције. Ово побрђе погодно је за гајење ратарских култура и воћа, а на 

нижим висинама и винове лозе.  

Експонираност планинског обода детерминисана је правцем пружања речних 

долина. Неповољне северне експозиције су доминантне на југоисточном, јужном и 

југозападном ободу, тј. на падинама Острозуба, на простору Грделичке клисуре, 

падинама Кукавице.  

Према Катастру бујица (Реонска секција за заштиту земљишта од ерозије и 

уређење бујица, 1965) првом категоријом екцесивне ерозије угрожене су површине у 

сливу Власине и Ветернице око 29 km2 ; другој категорији јаке ерозије припадају 

делови слива Слатинске реке, Црковничке реке, Предејанске реке, Пусте реке, 

Тегошнице, Крушевачког потока, Вучијанске и Чукљеничке реке; трећом 

категоријом средње ерозије захваћено је земљиште у сливу Власине, Јабланице и 

Ветернице; четвртом категоријом слабе ерозије  захваћене су површине на ободном 

и котлинском побрђу и петом категоријом врло слабе ерозије обухваћени су 

просторни комплекси на источном, јужном и западном ободу као и на језерском 

побрђу. 

Последњих година се настоји да се у Лесковачкој котлини смање и санирају 

ерозивна жаришта, па се у том циљу примењују различите административне, 

биолошке и техничке мере. 
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2.3. КЛИМАТСКА И АГРОКЛИМАТСКА ОБЕЛЕЖЈА  
 

Од битних природних услова за пољопривредну производњу истакнуто место 

заузимају климатски услови. Агроклиматски услови детерминишу структуру 

производње, висину приноса, квалитет плодова и економску рентабилност 

производње било које пољопривредне културе. Они обухватају: термичке услове, 

инсолацију, облачност, влажност ваздуха, падавине и ветрове. 

Овалан облик, мала надморска висина дна (до 300 m), планине средње висине 

на ободу и бројни речни токови утицали су на формирање специфичне климе 

(Ивановић, Р. и др. 2007). У овој области је заступљен мезотермални, умерено топли 

климат са израженим степеном континенталности (Костић, М. и др.1965). 

Средња температура ваздуха појединих годишњих доба показује да су 

прелази између годишњих доба јасно изражени. (Табела 1).  

Табела 1. Средње температуре ваздуха појединих годишњих доба, за период 1965-1984. 

станица зима пролеће лето јесен 

Лесковац  0,8 11,1 19,6 10,7 

Власотинце  1,9 11,8 19,5 11,8 

Предејане  0,9 10,1 18,5 10,5 

Кукавица  -2,5 5,8 14,5 7,8 
Извор: Шушић, В. 2000. 

Средња годишња температура је 11,4°C, па се Лесковачка котлина убраја у 

топлије пределе Србије. На овако високу средњу годишњу температуру пресудан 

утицај имају високе летње и рано јесење температуре и благе зиме. Само јануар има 

негативну средњу месечну температуру (-0,5°C) а средња зимска је 1°C. Насупрот 

њима, најтоплији месец је јули са 22,4°C и август са 21,8°C а средња летња 

температура је чак 21,3°C. Пролеће је незнатно (за 0,2°C) топлије од јесени, што 

потврђује изражену термичку континенталност. Дакле, може се рећи да су зиме 

благе, а лета топла, чак жарка (Ивановић, Р. и др. 2007). 

Што се тиче плувиометријског режима Лесковачке котлине може се рећи да 

се он налази између медитеранског и измењеног континенталног типа са 

наглашенијим континенталним компонентама. 
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На основу података који су дати у Табели 2 може се тврдити да Лесковачка 

котлина има оптималне климатске услове за гајање биљних култура (Ивановић, Р. и 

др. 2007). 

  

Табела 2. Климатске и агроклиматске карактеристике Лесковачке котлине (1975 - 2000) 
Извор: Ивановић, Р. и др. 2007. 
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2.3.1. ТЕРМИЧКИ УСЛОВИ 

 

У Лесковачкој котлини температуре се разликују. Речне долине и ниже 

котлинско побрђе су најтоплији делови котлине, јер су заклоњени од продора 

ваздушних маса са севера и имају добру експонираност. Остали делови дна котлине, 

сем Предејана, знатно су отворенији за продоре хладних ваздушних маса са севера, 

што је изражено у зимској половини године. У зимској половини године јављају се 

температурне инверзије са температурама 

нижим од -200 C, а током летњих месеци 

температура ваздуха може да буде и преко 

300 C у трајању више дана, што је 

последица слабе проветрености дна 

котлине. 

Средње дневне температуре одређују 

вегетациони период4.  

Вегетациони период са средњим 

дневним температурама већим од 50С, у 

најнижим деловима траје од 256 дана у 

Предејану до 270 дана у Власотинцу, а на 

Кукавици 204 дана. За пољопривредне 

културе је значајан вегетациони период са 

средњим дневним температурама већим од 

100C и траје од 187 до 207 дана (Шушић, В. 2000). Ово даје Лесковачкој котлини 

велике могућност гајења свих средњеевропских ратарских, воћарских и повртарских 

култура, па и оних касностасних и карактеристичних за топлија поднебља (дуван. 

винова лоза и сл.)(Табела 3). 

Према томе нижи појасеви немају битније ограничење за пољопривредну 

производњу у погледу термичких услова. Дужина вегетационог периода са средњом 

                                                           
4
 За већину биљака почетак вегетационог периода је у пролеће када средње дневне температуре достигну 

вредност од 10
о
C. Завршетак вегетационог периода је у јесен када средње дневне температуре поново падну на 

10
о
C. Перод између ове две дневне температуре је трајање вегетационог периода. 

Слика 3. Плантажа јабука у Вучју, зими 
Извор: http://www.panoramio.com/ 
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дневном температуром већом од 150С траје од 126 до 145 дана и значајан је за неке 

повртарске културе које имају повећане захтеве за топлотом. 

Табела 3. Трајање вегетационог периода и суме активних температура за неке културе
5
 

Извор: Ивановић, Р. и др. 2007 

Од значаја за пољопривредну производњу је и дужина безмразног периода. 

Средњи датум позног мраза је у Лесковцу 12. априла, у Предејану 11. априла, а у 

Власотинцу 6. априла. На простору котлинског побрђа пролећни мразови 

завршавају се пре вегетационог периода. Вероватноћа појављивања позних и раних 

мразева већа је у алувијалним равнима него у котлинском побрђу и ободу. 

Безмразни период траје од 132 до 163 дана (Шушић, В. 2000). 

За потпунију оцену термичких карактеристика и успешну биљну производњу 

није довољно знати средње температуре, већ и оне екстремне. Апсолутна 

минимална температура у Лесковцу забележена је 13. јануара 1985. године и 

износила је -30,3°C, а апсолутно максимална 24. јула 2007. године са вредношћу од 

43,7°C (Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког и Пчињског округа 

2013-2017). Према томе, апсолутна амплитуда је веома велика и износи 74°C. Број 

дана са температуром већом од 30 степени креће се од 35 дана у Предејану до 46 

дана у Лесковцу. Екстремно ниске температуре могу да оштете озиме усеве, 

вишегодишње културе и производњу расада у топлим лејама, а висока летња 

температура могу да услове сушу.  

 

 

 

                                                           
5
 Сума активних температура представља збир свих средњих дневних температура у вегетационом периоду. То 

је први и прави показатељ могућности гајења неке културе. 
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2.3.2. ИНСОЛАЦИЈА И ОБЛАЧНОСТ 

 

Најдуже трајање сијања Сунца је у летњим, а најкраће у јесењим и зимским 

месецима. Најосунчанији је јули са 340,4 часова што је 73,2% потенцијалног, а у 

периоду мај – септембар осунчавање је дуже од 50% потенцијалног. Веома је важно 

што је осунчаност велика у септембру (56,8% потенцијалног), јер то повољно утиче 

на сазревање многих повртарских и воћарских култура као и винове лозе. Просечно 

годишње осунчавање Лесковачке котлине је 2067 часова што чини 49,7% 

потенцијалног за ту географску ширину. Разлог овако умањеног годишњег 

осунчавања је увећана средња годишња облачност од 5,5 (Ивановић, Р. и др. 2007). 

Облачност по годишњим добима је највећа зими, а најмања лети. Већа 

облачност зими ублажује дневно колебање температуре што повољно утиче на 

озиме усеве, расад у пластеницима и вишегодишње културе. 

 

2.3.3. ПАДАВИНЕ И ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 

 

Лесковачка котлина се одликује малом годишњом сумом падавина. Уз то, 

плувиометријски режим је такав да се велики део падавина излучу у топлијем делу 

године, што, због изразито високих температура нема значајнији ефекат на биљке. 

Годишња количина падавина у Лесковачкој котлини је 598 mm. У 

вегетационом периоду излучи се 317 mm што је 53% од укупне годишње количине. 

Дакле, тек нешто мало мање од половине укупних падавина излучи се у 

ванвегетационом периоду. Максимум падавина је у мају (70 mm) а појављује се и 

слабо изражен секундарни максимум у октобру. Најмање падавина је у јануару 

(35mm), а малу количину имају још и март и јули. Овакав плувиометријски режим је 

карактеристичан за места са истакнутом континенталношћу (Ивановић, Р. и др. 

2007). 

Гледано по годишњим добима, готово једнака количина падавина је у 

пролеће и јесен а лето је само мало кишовитије од зиме. Највлажније годишње доба 

је пролеће (165 mm), а најсувља је зима (132 mm). Овако мала количина падавина 

излучи се у 102 дана па је интензитет падавина доста велики – 5,9 mm по дану. 
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Падавине су најчешће у мају (11,8 дана) и априлу (10,1 дан) а најређе у августу (5,6 

дана) и септембру (6,0 дана). 

Дефицит влаге изразит је у летњим месецима, па ово може негативно да 

утиче на биљне културе. Ово се може видети и из Табеле 4 где су приказане 

вредности хидротермичког коефицијента6 и ознака влажности током вегетационог 

периода у Лесковцу (1975-2000). 

Извор: Ивановић, Р. и др. 2007. 

Са порастом надморске висине дефицит влаге се постепено смањује. Све ово 

указује на изражену сушност у нижим хипсометријским зонама.  

 

2.3.4. ВЕТРОВИ 

 

Лесковац има највећу честину тишина у котлини, а доминантни ветрови су из 

северног и јужног квадранта. У Предејану доминантни ветрови су из југоисточног, 

јужног и северног правца и јавља се мала честина тишина. Доминантни ветрови на 

Кукавици су из југозападног квадранта и често доносе падавине.  

Са аспекта пољопривредне производње негативно дејство имају ветрови из 

источног и јужног квадранта, јер исушују земљиште и повећавају транспирацију. 

Ветрови из северног правца снижавају зими температуру ваздуха и угрожавају 

производњу расада у топлим лејама и озиме усеве.  

  

                                                           
6
 Хидротермички коефицијент (ХТК) представља однос падавина и суме активних температура у целом 

вегетационом периоду или неком краћем периоду. 

Табела 4. Вредност хидротермичког коефицијента и ознака влажности током вегетационог периода у 
Лесковцу (1975-2000) 
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2.3.5. АГРОКЛИМАТСКИ РЕЈОНИ 

 

На подручију Лесковачке котлине издвојена су три агроклиматска рејона 

(Шушић, В. 2000):  

1. Агроклиматски рејон алувијалних равни, речних тераса и побрђа до око 

400 m н.в. Период са средњом дневном температуром већом од 50C траје 260 до 270 

дана, а период са средњом дневном температуром већом од 100C од 200 до 207 дана. 

Безмразни период је краћи од периода са температурама преко 10 0C, па је опасност 

од штетног утицаја пролећних мразева знатна, посебно у конкавним облицима 

рељефа. У вегетацоном периоду у овом агроклиматском реону излучи се 340 до 

530mm. Неповољне агроклиматске карактеристике везане су за малу количину 

падавина у вегетационим периоду.  

2. Агроклиматски рејон котлинског обода налази се на око 700 до 750 m н.в. 

вегетациони период са средњом дневном температуром већом од 50C траје од 234 до 

249 дана. Најбитнија одлика овог рејона је у мањој опасности од позних пролећних 

мразева и екстремно ниских температура током зиме. Термички услови погодују 

средње касним културама (кукуруз, житарице, пасуљ и тд.), а на присојним странама 

виновој лози и воћу. Током вегетационог периода излучи се око 450mm 

атмосферског талога. Овде наводњавање није неопходно. 

3. Субпланински агроклиматски рејон обухвата висински појас изнад 750m 

н.в. период са средњим дневним температурама већим од 10 степени траје краће од 

170 дана. У зависности од надморске висине могуће је гајење само одређених 

пољопривредних култура. Пољопривреда на већим надморским висинама везана је 

за коришћење пашњака и ливада, док се на ораничним површинама што се тиче 

термичких услова могу гајити кромпир, раж, овас, јечам итд. 

 

2.4. ХИДРОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 
 

Хидролошки услови одређују структуру биљне производње. 

Пољопривредним културама је, током летњих месеци потребно наводњавањем 
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обезбедити допунске количине воде. Због тога се анализа основних хидролошких 

карактеристика подземних и површинских вода намеће као неопходна. 

 

2.4.1. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

 

Према положају нивоа воде издвајају се подземне воде са слободним нивоом 

и подземне воде под притиском. У односу на водоносну средину издвајају се 

следећи типови издани: фреатска издан, артерска издан и пукотинска издан.  

Фреатска издан везана је за пескове и шљункове речних алувијона. 

Прихрањивање фреатске издани у квартарним седиментима је двојако: упијањем 

атмосферског талога и упијањем вода речних токова. Количина подземне воде опада 

са удаљавањем од речног корита, па се издашност креће од 3 l/s до 15 l/s. Дубина 

фреатске издани у самој алувијалној равни износи од 2 до 10 m, а у речним терасама 

је преко 10 m (Шушић, В. 2000). Свој месечни максимум нивоа, издани достижу у 

фебруару и марту, а минимум у септембру. Са удаљавањем од корита горњи 

слободни ниво воде фреатски издани је на све већој дубини. Мала дубина нивоа 

воде у фреатској издани алувијалне равни чини ове воде лако приступачним за 

коришћење. Наводњавање изданском водом је најраспрострањенији начин заливања 

повртарских култура (Костић, М. и др. 1965). Фреатска издан у терасним 

седиментима је због мале издашности и веће дубине ограничена за коришћење за 

наводњавање.  

Артерска издан Лесковачке котлине спада у најбогатију неогену издан на 

подручију Србије.  

Пукотинска издан формирана је у кристаластим шкриљцима и магматским 

стенама на ободу котлине. Интезивно површинско отицање и незнатне 

инфилтрације падавина не омогућавају стварање већих резерви подземних вода у 

овим стенама.  

Квалитет подземних вода за наводњавање одређује концентрација и састав 

растворених састојака у њој. Подземне воде одликује низак степен минерализације 

док је концентрација н-јона у границама од 6 до 8,1 ph (Шушић, В. 2000). Подземне 

воде Лесковачке котлине погодне су за наводњавање, јер својим хемијско-физичким 
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карактеристикама битније не утичу на нормално развиће пољоприврених култура, за 

смањивање и алкализацију земљишта. 

 

2.4.2. ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

 

Површинске воде у односу на пољопривредну производњу могу се 

валоризовати са аспекта коришћења за наводњавање и са аспекта заштите 

пољопривредних површина од поплавних вода. Воде речних токова недовољно се 

користе за наводњавање (Костић, М. и др. 1965). 

Јужна Морава је највећа река котлине и има слив са развијеном ерозијом 

(Павловић, М. 1994). Протичући кроз котлину 

на дужини од 70 km, она има карактер типичне 

равничарске реке са малим падом на уздужном 

профилу. Она се излива, плави и засипа 

наносима ниже делови алувијалне равни.  

Њене највеће притоке и најзначајнији 

водотоци су: Ветерница (75 km, слив и регија 

515 km2), Јабланица (85 km, слив и регија 

895km2) и Пуста река (46 km, слив и регија 585 km2). Ове реке су и највеће сушице у 

Србији. Ветерница код села Мирошевца при поплавама образује десетак километара 

баровито поље . Поред ових ту је и Рупска река и Вучјанка, која креће са планине 

Кукавице, протиче кроз Вучје и улива се у Ветерницу. У Лесковачком крају познате 

су и Козарачка река, Предејанска, Копашничка и Сушица. 

У физичко-географском погледу сливови се могу поделити на равничарски и 

планински део слива. Планински делови слива Власине, Ветернице, Јабланице и 

Пусте реке одликију се великим падовима на уздужном профилу и бујичарским 

карактером. Токови у долинским деловима слива имају мале падове, па се јавља 

акомулација наноса. 

Густина речне мреже у планинским деловима слива Јабланице је 1322 m/km2, 

а у равничарском 477 m/km2 (Шушић, В. 2000). Слична је ситуација и са осталим 

Слика 4. Јужна Морава 
Извор: http://www.panoramio.com/ 
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рекама овог подручја. То значи да је густина речне мреже различита у планинским и 

равничарским деловима слива.  

Водостај на рекама има изражени 

један максимум (март, април), и минимум 

везан за летње месеце. При екстремно 

максималним водостајима долази до 

изливања река и плављења земљишта. 

Екстремно минимални водостаји везани су 

за летњи период и поклапају се са 

минимуом атмосферског талога. 

Јужна Морава има средишњи 

годишњи протицај7 од 26,9 до 59,86 m3/s. Мали средњи годишњи протицај има 

Пуста река. Леве Моравине притоке нису богате водом. Десне притоке имају веће 

учешће у укупном средњем годишњем протицају Мораве. Током периода фебруар – 

јун Јужном Моравом протекне 63-74% укупног годишњег протицаја (Шушић, В. 

2000). За овај период су везани и највећи поплавни таласи. Рекама Лесковачке 

котлине највише воде протекне у периоду када пољопривредне културе имају 

довољно влаге од атмосферских падавина. Максимум протицаја је у марту, а 

минимум у августу. 

У летњим месецима протицај на рекама се смањује. Период са малим 

протицајим је од јуна до новембра са минимум протицаја у августу, септембру и 

окотобру. Присутна су и колебања протицаја у току године . 

Пуста река, Јабланица и Ветерница дуже теку дном порозне котлине и имају 

мање падове него Власина што утиче на интензитет упијања речне воде и њено 

испаравање (Ракићевић, Т. 1969). Зато је западни део котлине лети знатно 

сиромашнији површинским водама него источни.  

Изразито низак летњи протицај и пресушивање река последица је повећаног 

испаравања смањене количине падавина упијања воде у подлогу, али и повећаног 

коришћења из алувијалне равни. Котлина је стога у летњим месецима сиромашна 

водама.  

                                                           
7
 Протицај омогућава утврђивање расположиве количине воде за наводњавање у одређеном временском 

периоду. 

Слика 5. Јабланица 
Извор: http://www.panoramio.com/ 
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У близини Лесковца налазе се и вештачка језера Брестовачко и Барје 

(акумулација за водоснабдевање града). Акумулација Барје је настала 

преграђивањем реке Ветернице, 30 km узводно од Лесковца код истоименог села. 

Максимална запремина је 40 670 000 m3 воде. Максимална дубина акумулације 

износи 25 m. Просечна ширина акумулације је око 300 m, а дужина зависни од 

пуњења и варира од 7,1 до 7,5 km. 

Великим клизиштем тла на простору подно планине Кукавице настала су 

Јовачка језера (њих преко 10). Овај крај има и баре: Доброинска, Грабовничка, 

Јајинска, Богојевачка и др. Већина њих је настала копањем шљунка уз Јужну 

Мораву.  

Према степену способности самопречишћавања и концентрацијом штетних 

материја воде већих река котлине припадају II и III класи. Степен загађености је 

одређен темпом испуштања отпадних вода и колебањем протицаја водених токова. 

Површинске воде се могу користити за наводњавање, али је коришћење 

просторно, а и временски ограничено. Дистрибуција расположивих количина 

речних вода у односу на потребе пољопривреде је изразито неповољна  

Пошумљавањем делова који су угрожени ерозијом, изградњом акомулација, 

регулацијом речних корита и адекватним коришћењем ораничног земљишта са 

већим нагибом, уравнотежује се речни режим река и смањује опасност од поплава. 

 

2.5. ПЕДОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 
 

Најбитнијом особином земљишта сматра се плодност. Она је одређена 

природним условима, али и антропогеном активношћу. Плодност диретно утиче на 

начин коришћења земљишта, просторни размештај и структуру пољопривредне 

производње.  

 

2.5.1. ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДНОСТ 

 

У Лесковачкој котлини развила су се земљишта различитих агроеколошких 

вредности. Заступљена су два реда аутоморфна и хидроморфна земљишта.  
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У оквиру аутоморфног земљишта заступљене су четири класе са више типова 

земљишта (Шушић, В. 2000).  

Прва класа обухвата неразвијена и слабо развијена, где се издвајају два типа:  

а) Сироземи су образовани на шкриљцима. Овај тип земљишта обухвата мале 

површине на ободима котлине са већим нагибом. Он нема већи значај за 

пољопривреду.  

б) Колувијална земљишта образују се у подножју падина на местима где се 

врши акомулација транспортованог земљишног материјала из виших делова 

рељефа. По производном потенцијалу истиче се колувијум јужног, југоисточног и 

западног обода.  

Другу класу аутоморфних земљишта чине типови:  

а) Хумусно-силикатна земљишта спадају у планинска земљишта са 

оскуднијим производним могућностима. Јављају се на вишем југозападном ободу 

Радану, Острозубу, Бабичкој гори итд. Претежно су обрасла шумским и ливадско-

пашњачким заједницама.  

б) Смонице су образоване на језерским седиментима. Распрострањене су на 

Доброј глави, затим у атарима села Горње и Доње Бријање, Стубла, Косанчић, 

Речица, Брестовац, Придворица, и на читавом источном ободу између Разгојне и 

Шишаве. Средње и дубоке форме смоница имају тежак механички састав и 

неповољне водно - физичке особине. Некарбонитне смонице источног обода лакшег 

су механичког састава и повољнијих водно – физичких особина. Мала 

пропустљивост и отежана обрада не погодују гајење повртарских култура. Она могу 

да се побољшају зимским орањем, применом органских ђубрива и увођењем у 

плодоред легуминоза и трава. Оптималан начин наводњавања био би путем 

вештачке кише, кап по кап и субиригациом. 

Трећу класу аутоморфних земљишта чине камбична земљишта са типовима: 

а) Гајњаче су везане за сувље делове речних тераса и делове нижих флувио-

денудационих површи усечених у језерским седиментима и кристаластим 

шкриљцима. Она заузимају знатне просторе међудолинских коса између Пусте реке 

и Јабланице, Јабланице и Сушице, Сушице и Ветернице, Ветернице и Јужне Мораве, 

Јужне Мораве и Рупске реке, Рупске реке и Власине. Основна карактеристика им је 
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смеђа боја, дубоке форме, релативно богатсво у хумусу и азоту и интезивно 

еродовање. Оне омогућују гајење винове лозе, воћарских култура, али и других 

разноврсних култура.  

б) Дистично смеђе или кисело смеђе земљиште је најраспрострањеније 

земљиште у котлини. Обухвата читав брдско-планински обод изграђен од 

кристаластих шкриљаца и киселих еруптива. Уз примену антиерозивних мера ово 

земљиште погодно је за воћарску производњу. 

Четврту класу аутоморфних земљишта чини елувијално – илувијално 

земљиште које је представљено једним типом лесовирано – илимеризованим 

земљиштима.  

Лесовирано – илимеризована земљишта се местимично јављају у долини 

Јужне Мораве, Ветернице и Пусте реке. У зависности од степена испраности глине 

издвајају се слабо, средње и јаче илимеризована земљишта. Производни потенцијал 

ових земљишта је различит. Највећи је на земљиштима која за подлогу имају 

иловасто – глиновите творевине, а слабији на песковима. Производну вредност 

снижава и повећана киселост, низак садржај фосфора и средња обезбеђеност 

хумусом. За ова земљишта везано је гајење житарица и легуминоза. 

Као посебна класа аутоморфних земљишта издвајају се антропогена 

земљишта. У котлини се јавља риголовано земљиште (ригосол). Риголовањем се 

побољшавају водно–физичка и морфолошка својства и омогућава лакше 

укорељивање биљака. Оно је везано за благе форме котлинског и ободног побрђа и 

заузима мале површине.  

У Лесковачкој котлини заступљене су три класе хидроморфних земљишта8: 

епиглејна, хипоглејна и флувијална земљишта (Шушић, В. 2000). 

Прву класу хидроморфних земљишта чине епиглејна земљишта, заступљена 

псеудоглејем равничарског подтипа. Ово земљиште се одликује пркомерним 

влажењем горњег земљишног хоризонта. Среће се на благим нагибима таласасто – 

брежуљкастим рељефних облика са леве стране тока Јабланице, у долини Сушице, 

са обе стране Ветернице у атарима села Губеревце и Ораовица, са леве стране 

Власине и Пусте реке и на источном ободу котлине. Ова земљишта имају 

специфичан водно–ваздушни режим, који се одликује смењивањем мокре и суве 
                                                           
8
 За хидроморфна земљишта карактеристично је повремено или трајно прекомерно влажење. Поред 

атмосферског, на вишак влаге утичу још и подземне и поплавне воде. 
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фазе. Овом типу земљишта током мокре фазе недостаје кисеоник, а током сушне 

фазе приступачна вода. Зато нису погодна за озиме житарице и ране пролећне 

културе. Наводњавање током летњих месеци производна вредност овог земљишта се 

може знатно побољшати. 

Код класе флувијалних хидроморфних земљишта у педолошком покривачу 

котлине највише је заступљен алувијални тип. Овај тип спада у 

најраспрострањенији и по проитводној вредности најзначајнији тип земљишта за 

пољопривреду у котлини. На овом типу земљишта сконцентрисан је већи део 

производње поврћа. Ова земљишта се јављају у алувијалним равнима Јужне Мораве, 

Пусте реке, Јабланице, Ветернице и Власине и у ерозивним проширењима мањих 

речних токова. Минерално-хемијски састав овог земљишта је веома хетероген, па се 

зато издвајају више подтипова овог земљишта. Према механичком саставу и уделу 

скелета издвајају се шљунковите, песковите, глиновите и иловасте форме. Проценат 

хумуса је различит и варира од 1,3-4%. Ова земљишта садрже довољне количине 

калијума, док се фосфор надокнађује ђубрењем. Најзначајнија су иловаста 

алувијална земљишта, на којима је могуће гајење већине пољопривредних култура. 

Погодна су за гајење повртарских култура. На просторима где се налазе ова 

земљишта негативан утицаја има микроклима која својим раним мразевима може 

довести до отежаног гајења култура. 

Флувијално – ливадско земљиште чини други тип флувијалних земљишта. 

Овај тип земљишта заступљен је у депресијама централних делова алувијалних 

равни. Ово земљиште садржи висок проценат хумуса 2-5%. Погодно је за гајење 

пољопривредних култура, али због влажења у пролеће није погодно за озиме 

житарице и крмно биље.  

Земљишни типови Лесковачке котлине се разликују по дубини и физичко-

хемијским особинама, па према томе и по производној способности. Углавном, ово 

земљиште има слабу или средње обезбеђену количину фосфора и калијума и 

повећану киселост. Садржај хумуса креће се од 1% до 5%. Ове разлике су присутне 

и на веома малом простору, понекад и између суседних парцела. Значајно је 

напоменути и да је земљиште угрожено ерозивним процесима који могу бити 

повећани и начином обраде земљишта. 
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2.6. ПРИРОДНА СТАНИШТА 
 

Природни станишта имају еколошки и економским значај. Са аспекта 

пољопривреде биљне заједнице на овим стаништима су значајан фактор заштите 

земљишта од ерозије, регулисању отицаја и др. Травни покривач је значајан за 

развој сточарстава, а шуме представљају енергетски извор. Дрво се у многим селима 

јужног и југозападног обода 

(Барје, Иглиште, Гагинце, 

Оруглица и тд.) користи и за 

добијање ћумура. Животињске 

заједнице на овим стаништима 

имају улогу у очувању 

природне равнотеже. Од 60-тих 

година прошлог века долази до 

напуштања ораничних 

површина, на којима је започео 

спонтан процес обнове 

природног вегетационог покривача.  

Прва флористичка истраживања на овој територији вршио је Јосиф Панчић 

крајем 19. века. Лесковачки крај поседује преко 50 ретких (углавном лековитих) 

биљака, ендема и релката. Овим простором газдује „Србија шуме“. Има 

четинарских, храстових и букових шума. Прекомерним коришћењем у прошлости 

шумски фонд у котлини видно је осиромашен, што је довело до појаве интензивне 

ерозије. Степен шумовитости је најмањи у долинама река и на котлинском побрђу, 

где се сладунове шуме смењују са ораничним површинама, воћнацима, виноградима 

и травним површинама. Храстов појас простире се до 950 m н.в. на северним, 

односно до 1100 m н.в. на јужним странама. Чине га шуме сладуна, сладуна и цера, 

цера и китњака, сладуна и цера са црнограбићем. 

Травни покривач Лесковачке котлине такође је разноврсан. Његов 

фитоценолошки састав условљен је деловањем следећих фактора: геолошком 

подлогом, рељефом, микроклимом, типом и влажношћу земљишта и антропогеним 

Слика 6. Поглед са Радана према Лесковачкој котлини 
Извор: http://www.panoramio.com/ 
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факторима. Према фитоценолошком саставу и начину коришћења травни покривач 

може се поделити на ливаде и пашњаке. 

Ливаде и пашњаци у котлини се обично мозаично смењују са шумском 

вегетацијом и пољопривредним површинама. Ливаде су везане за станишта са 

дубљим земљиштима. Кошењем и ђубрењем побољшава се обраслост, спречава 

ширење штетних биљака и повећава продукција биљака погодних за исхрану стоке. 

Пашњаци су распострањени на плићим земљиштима. На пашњацима се зоогеном, 

претежно негативном селекцијом, прошириле штетне и слабо хранљиве биљке као 

што су чемерика и тврдача (Јовановић, Р. 1990.). Планински пашњаци захватају 

површине на Острозубу, Кукавици и Радану изнад 1100 m надморске висине. 

Планински пашњаци су настали на местима некадашњих шума. Они су погодни за 

испашу ситне стоке и то у пролећном периоду. Замирањем овчарства ови пашњаци 

имају све мању улогу. 

Полна, генетска, старосна структура и бројност популација врсте крупне 

аутохтоне дивљачи, која насељавају шумска подручја општине, далеко су испод 

могућности станишних  потенцијала. Присутне су следће врсте дивљачи: срна, 

дивља свиња, зец, пољска јаребица, јаребица камењарка, фазан, вук (курјак), јазавац, 

лисица, куна, ласица. У Лесковачкој котлини евидентиране су 232 врсте птица, од 

којих су неке стално присутне, друге су ту за време репродуктивног периода, а неке 

само повремено. Укупан број врста које се репродукују у нашој земљи износи 260, 

док се у котлини репродукује чак 148 врста. Укупан број врста које зимују у нашој 

земљи износи 220, од тога 170 врста у котлини (Сајт презентације града Лесковца, 

2013).  

 

2.7. ПОЉОПРИВРЕДНИ РЕЈОНИ КОТЛИНЕ 
 

У Лесковачкој котлини издвојити могу се издвојити рејони са различитим 

погодностима за рентабилну пољопривредну производњу (Шушић, В. 2000): 

1. Изразито повољан рејон за интензивну пољопривредну производњу везан 

је за алувијалне равни Јужне Мораве, Пусте реке, Јабланице, Сушице, Ветернице и 

Власине и међудолинско побрђе дна котлине у језерским седиментима, као и побрђе 
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на источном и југоисточном ободу до око 400 m надморске висине. У оквиру овог 

рејона могу се издвојити целине нижег ранга:  

а) Подрејон алувијалне равни река и речних тераса располаже најповољнијим 

природним условима за интензивну ратарску производњу. То су простори са 

нагибом до 30, и без присиства ерозивних процеса. Дужина вегетационог периода са 

температуром већом од 100 у трајању преко 200 дана, омогућавају гајење 

касностасних култура, као и повртарског биља које има веће захтеве за топлоту. 

Неповољне климатске катактеристике везане су за појављивање пролећних мразева 

и за малу количину падавина током вегетационог периода. Дефицит влаге 

делимично се надокнађује коришћењем подземних вода. Велика колебања нивоа 

издани у алувијалним наслагама отежава наводњавање наког летњег периода. За 

алувијалне равни везана су и алувијална земљишта чија производна вредност зависи 

од процента скелета. Са произвољног аспекта најзначајнија су иловаста аловијална 

земљишта на којима је могуће гајење већина пољопривредних култура. На речним 

терасама као доминантни земљишни типови јављају се смонице, гајњаче и 

псеудоглеји. Коефицијент потенцијала плодности овог земљишта је релативно висок 

и креће се од 0,53 у атарима села Чекмин, Липовиц и Каштавар до 0,74 у атарима 

села Богојевце, Навалин, Бобишсте и Кумарево.  

б) Подрејон котлинског побрђа изграђен од језерских седиманата има сличне 

агроклиматске карактеристике као предходни подрејон. Највеће пространство према 

истоку ово побрђе има имеђу реке Радаковац и Градшничке реке. Овом подрејону 

припада и побрђе на југоистоку котлине. У овој просторној целини су нешто 

погоршана морфометријска и морфодинамичка својства рељефа, могућност 

наводњавања и квалитет пеолошког покривача. Нагиби страна су од 3 – 90 а 

местимично се јављају нагиби и да 120. Ови простори су експонирани према југу, 

западу и истоку. Доминантни земљишни тип су гајњаче, а местимично се јављају 

смонице, псеудоглеј и илимеризовано земљиште. Ови предели погодни су за развој 

интензивног воћарства и виноградарства. Земљишта припадају трећој и четвртој 

катастарској класи.  

2. Условно повољан рејон за интензивну пољопривредну производњу, који 

обухвата ободно побрђе између 400 и 700 m н.в. изграђено од кристаластих 

шкриљаца, а местимично од језерских седимената. Нагиб страна креће се од 3 – 90. 

Термички услови са порастом надморске висине се погоршавају. Овде су мање 



Пољопривреда у функцији регионалног развоја Лесковачке котлине 

29 
 

опасности од раних мразева и екстремно ниских температура. На овим просторима 

присутна су следећа земљишта: регосол, колувијум, смонице, гајњаче, дистрични 

камбисол. Највећу потенцијалну плодност имају гајњаче и смонице. Природни 

услови у овом рејону омогућавају гајење житарицам кромпира, воћа и крмног биља. 

3. Рејон са изразитим ограничењима за интензивну пољопривредну 

производњу, обухвата планински обод Лесковачке котлине тј. простор изнад 700 m 

надморске висине. Ограничавајући фактори интензивне пољопривредне производње 

су погоршани рељефни, термички и педолошки услови. Структура нагиба у овој 

просторној целини јавља се као лимитирајући фактор биљне производње. Као 

ограничавајући фактор јавља се и педолошки покривач и чине га регосоли, ранкери, 

дистрични камбисол и др. Постоје и ерозивна проширења која су погодна за 

пољопривредну производњу, и то код Шуманске реке и Власине. Изнад 700 m н.в. је 

могуће гајење јаре и озиме пшенице и раних и средњераних сорти кукуруза као и 

кромпира, ражи, јечма и оваса. 

Доминантано учешће природног ландшафта9 указује да је планински обод 

погодан за природне шумске и травне екосистеме. Према томе, у односу на 

природне услове пољопривреду треба усмерити према искоришћењу природних 

травњака, производњи крмног биља и кромпира, али у условима строге заштите од 

ерозија. 

  

                                                           
9
 Напуштене ораничне површине, на којима је започео спонтан процес обнове природног вегетационог 

покривача. 
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3. ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ 
 

 

На размештај и структуру пољопривредне производње, поред природних, 

узичу и друштвени услови у којима се пољопривреда формира. Утицај друштвених 

фактора најјаче се рефлектује преко динамике и структуре пољопривредног 

становништва, структуре пољопривредног газдинства према структури, нивоа 

развијености науке, изграђеност индустријских капацитета за прераду 

пољопривредних производа итд. (Ромелић, Ј. и др, 1994). 

 

3.1. ДЕМОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

Лесковачку котлину последњих деценија карактеришу промене у економско-

социјалној структури становништва, промене у просторном размештају густини 

насељености итд. Процесом деаграрозације и трансфером радне снаге у 

непољопривредне делатности убрзана је депопулација руралних простора. 

Потпунију демографска слика може се сагледати на основу Јабланичког 

округа, као примера. Подаци су дати у Табели 5. 

Подручје  

Становништво 

преко 60 

година у % 

Радно 

способно 

становништво 

у % 

Неписмено 

становништво 

старије од 15 

година у % 

Високо 

образовани 

у % 

Просечан 

годишњи 

прираштај 

1991-2002. 

Република 

Србија 
22,46 67,12 3,64 5,49 -1,0 

Јабланички 

округ 
23,69 65,48 8,99 3,57 -3,8 

Табела 5. Демографска слика Јабланичког округа 
Извор: Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког и Пчињског округа, 2013-2017. 

На основу ових података, може се закључити да је демографска слика 

Јабланичког округа неповољнија у односу на републичку. Ово се може применити и 

на Лесковачку котлину. 
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Укупан број станпвништва до 1981. године стално је растао. Међутим под 

утицајем општих демографских законитости, али многобројних фактора у кретању 

броја становника присутне су бројне знатне просторне разлике.  

Урбанизација, индустријализација и деаграризација су само неки од фактора 

који су довели до појаве концентрације људи у неком повољном подручју, а 

пропорционално томе дошло је до депопулације оближњих ободних страна котлине. 

У котлини је карактеристична и депопулација за просторе који су лоше саобраћајно 

повезани. Тако да на основу овог изнетог могу се издвојити зоне стабилног 

демографског развоја и зоне депопулације. Овакав тренд опадања или депопулације 

утиче на брзо старење пољопривредног становништва, смањењу аграрне 

популације, густини насељености итд. 

Зоне концентрације становништва везане су за добро повезане долинске 

просторе Јужне Мораве, Ветернице, Власине, Јабланице, тако да са растом броја 

становника у градским насељима долази и до пораста становништва у сеоским 

насељима близу градова.  

Густина насељеност је једно од основних демографских обележија које 

указује на просторну дистрибуцију становништва. Густина насељености 1961. 

године је износио 112,6 ст/km2, а 1991. 123,1 ст/km2. У зонама депопулације густина 

насељености је смањена у односу на 1961. годину са 80,4 ст/km2 на 51,2 ст/km2 (у 

1991). У селима Боринце, Мајковац и Обажда густина насељености је мања од 10 

ст/km2. Насупрот њима поједина насеља имају велику густину насељености као што 

су: Мрштане 471,6 ст/km2; Синковце 380,2 ст/km2; Кумарево 341,6 ст/km2 (Шушић, 

В. 2000). 

Стихијски демографски процеси нису у адекватној мери били праћени 

осталим неопходним променама у пољопривреди, као што су промене у својинским 

односима над пољоприврдним земљиштем, променама у степену техничке 

опремљености пољопривреде, интензификацији биљне и сточарске производње итд. 

Са увођењем санкција, падом индустријске производње порастом 

незапослености присутан је благи трансфер непољопривредног становништва у 

пољопривредно. Овака трансфер становништва може имати низ позитивних ефеката 

као што су заустављање депопулације руралних области и искоришћење земљишног 

потенцијала. 
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3.1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО СТАНОВНИШТВО 

 

Пољопривредно становништво, посебно његов радно – активни део, је веома 

значајан фактор који утиче на развој, размештај и интензитет пољопривредне 

производње. 

Промене у економској структури становништва обележене су апсолутним и 

релативним опадањем пољопривредног становништва. У периоду 1961-1991. 

пољопривредно становништво смањено је у апсолутном износу за 63 400. Највеће 

смањење било је у периоду од 1981 до 1991, а смањено је за 31 700 (Шушић, В. 

2000).  

Темпо и правци трансформације пољопривредног становништва просторно 

су доста издиференцирани. Просторне разлике у процентуалном уделу 

пољопривредног у укупном становништву су резултат различитих агроеколошких 

услова, али и низа фактора социјалног и економског карактера. 

У зонама концентрације пољопривредно становништво у апсолутном износу 

самњено је са 51 000 у 1961. на 21 000 у 1991. години (Шушић, В. 2000). Релативно 

повећање учешћа аграрне популације условљено је погодним природним условима 

за развој пољопривреде. Трансфер пољопривредног у непољопривредно 

становништво започето је у сеоским насељима која се налазе у непосредној близини 

већих градова у Лесковачкој котлини. Значајним уделом пољопривредног у укупном 

становништву одликују се саобраћајно изоловани брдско-планински и ободни 

делови Лесковачке котлине који располажу оскуднијим условима за пољопривредну 

производњу.  

Опадање укупног пољопривредног становништва одразило се и на кретање 

радне снаге ангажоване у пољопривреди. Активно пољопривредно становништво 

смањено је са 76 900 у 1961. години на 31 600 у 1991 години. Међутим 

процентуално учешће активног пољопривредног у укупном пољопривредном 

становништву повећано је са 58,10% у 1961. години на 64,73% у 1991. години. 

Повећање процентуалног удела активног пољопривредног у укупном 

пољопривредном становништву је резултат продужене економске активности 

старих, накнадног укључивања женске радне снаге у производни процес, као и 
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економске кризе. У зонама депопулације релативно учешће активног 

пољопривредног у укупном пољопривредном становништву увећано је са 58,86% у 

1961. години на 66,14% у 1991. години (Шушић, В. 2000).  

Аграрна густина насељености смањена је са 113,4 ст/ha у 1961. на 42 ст/ha у 

1991. Аграрна густина се данас креће од 4,1 ст/ha на падинама Радана до 130 ст/ha у 

долини Власине. Из овога се може закључити да 100ha пољопривредне површине 

обрађује свега 2,7 активних пољопривредника на падинама Радана (Шушић, В. 

2000). Међутим треба имати у виду да су то простори са оскуднијим земљишним 

потенцијалом у коме доминирају пашњаци, ливаде и запуштени воћњаци10.  

Негативну ставку представља и природни прираштај. Ниске стопе природног 

прираштаја присутне су у већини сеоских насеља. Према подацима из 1991. године 

од 261-ог сеоског насеља у 162 забележен је нулти или негативни природни 

прираштај (Шушић, В. 2000). 

У Лесковачкој котлини је веома неповољна старосна и полна структура 

пољопривредног становништва, јер се повећава учешће старије радне снаге, као и у 

извесној мери и удео жена. У трансферу пољоприврдног становништва у друге 

делатности највећим делом учествује младо и средњовечно радно способно 

становништво.  

Демографско старење пољопривредног становништва у Лесковачкој 

котилини карактеристично је за другу половину XX века. Анализа пописа из 1991. 

године показује да је 61,9% пољопривредног становништва у Лесковачкој котлини 

старије од 45 година. Највише старог пољопривредног становништва је у 

општинама Лебане а најмање у Власотинцу. 

Према томе може се рећи да је демографска слика пољопривредног и активно 

пољопривредног становништва у Лесковачкој котлини веома неповољна. 

Неповољна старосна структура не омогућава ни просту репродукцију ранде снаге и 

укупног пољопривредног становништва. Такође значајно је поменути да због удела 

старих лица, морталитет је знатно повишен, а наталитет снижен, што доводи да 

негативног природног прираштаја и смањења броја становника. 

Процентуални удео домаћинства у укупном броју дамаћинства опао је са 57% 

у 1971. години на 31,1% у 1991. години. У апсолутном износу број пољопривредних 
                                                           
10

 За утврђивање оптималне аграрне густине насељености појединих подручја треба узети у обзир и 
низ релевантних показатеља, као што су бонитетне вредности земљишног потенцијала, степен 
употребе механизације, старосна и образовна структура активног пољопривредног становништва и 
сл. 
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домаћинства опао је са 18 331 у 1971. на 10 002 домаћинства у 1991. години 

(Шушић, В. 2000).  

За саобраћајно изолована и удаљенија сеоска насеља планинског и ободног 

краја котлине крактеристично је веће учешће пољопривредних домаћинстава у 

укупном броју домаћинства. Процентуални удео пољопривредних домаћинства у 

укупном броју домаћинства ангажованих у пољопривредној производњи већи је од 

80% код сеоских насеља на југозападном ободу котлине. 

На постојећем нивоу пољопривреде производње овакав квантитативни удео 

био би задовољавајући, али неповољна старосна структура пољопривредног 

становништва указује на проблем продуктивности у аграру, али и у репродукцији 

пољопривредног становништва. 

 

3.2. АГРАРНА СТРУКТУРА 
 

Под аграрном структуром подразумевају се форме власништва и владања 

земљом, величина газдинства, величина и облик парцела и њихова просторна 

структура. У Лесковачкој котлини за оптималну организацију пољопривредне 

производње посебан значај има власничка структура и величина пољопривредних 

газдинства и парцела. 

 

3.2.1. ПОСЕДОВАНА СТРУКТУРА, ВЕЛИЧИНА ПОСЕДА И ПАРЦЕЛА 

 

У Лесковачкој котлини нису формиране значајне површине у друштвеном 

сектору. Највећи део ораничних површина у друштвеном сектору налазе се у 

алувијалној равни и на речном терасама Јужне Мораве, Јабланице, Пусте реке 

Власине и Ветернице и на благим падинама котлинског побрђа. Већи комплекси 

друштвеног земљишта налазе се у следећим статистичким јединицама Лесковац, 

Брестовац, Кутлеш, Мрштане, Винарце, Пертате и Лугаре. 

Земљишта под трајним културама у друштвеном сектору просторно су везане 

за благе падине котлинског побрђа и нижи источни, јужни и западни обод 

Лесковачке котлине. Воћњаци у Лесковачкој котлини у друштвеној својини везани 

су за међудолинске косе и котлински обод  са мањим нагибом. Веће површине 

воћњака налазе се у атарима села Обилић и Косанчић. 
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Од укупних пољопривредних површина у друштвеној својини 12 577 ha, 

пољопривредним предузећима и задругама је према подацима из 1995. године 

припадало је 45,43%, односно 5 714 ha. Међутим само десетак пољопривредних 

предузећа располаже већим површинама обрадивог земљишта. У Лесковачкој 

котлини са највећом површином пољопривредног земљишта располагало је ДП 

Пољопривреда-Лесковац. У власништву овог предузећа је 1995. године било је 

1505ha ораничног земљишта. Поред  ДП ,,Пољопривреда“, са већом површином 

пољопривредног земљишта издвајају се следећа предузеча ПИК ,,Пуста Река“, ДП 

,,Аграр“, ДП ,,Поречије“, ДП ,,Елан“ (Шушић, В. 2000). 

Величина поседа и парцела11 представља значајан чинилац рационалности и 

рентабилности пољопривредне производње. Уситњен посед може умањити дејство 

позитивних природних и друштвених фактора пољопривредне производње.  

Доношењем Закона о ,,Аграрним одношајима у новоослобођеним крајевима,, 

1877, измењени су имовинско-правни односи и поседована структура у котлини. У 

овом периоду обавезним откупом сељаци су постали власници читлучког земљишта. 

Тако је створена поседовна структура у котлинској равни.  

Насупрот котлинској равни, у брдским просторима поседовна структура је 

формирана на други начин. Овај простор је за време турака био ненасељен или 

слабо насељен, па је Краљевина Србија мерама и законима покушала да насели ове 

просторе. Краљевина Србија је у том периоду давала бесплатно земљиште, па је тим 

актом покушала да насели те крајеве.  

Према попису из 1971. године у Лесковачкој котлини 36 850 приватних 

газдинства располагало је са око 105 000 ha пољопривредног становништва. Према 

овим параметрима величина приватних пољопривредних газдинства износила је 

2,8ha пољопривредног земљишта. Посматрано по општинама, просечна величина 

приватних пољопривредних газдинства кретала се од 2,0 ha у општини Власотинце 

до 4.0 ha у општини Бојник. Више од 2/3 приватних пољопривредних газдинства у 

котлини располагало је поседом мањим од 3,0 ha, а поседе веће од 5,0 ha имало је 

око 14,5% пољопривредних газдинства (Републички завод за статистику, 1971).  

За планински обод котлине карактеристично је опадање укупног броја 

газдинства и повећање величине поседа. Просечна величина поседа у неким 

                                                           
11

 Парцела је најмања просторна јединица у организацији биљне производње. 
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статистичким јединицама западног, југозападног и југоисточног планинског обода  

котлине износи преко 5,0 ha обрадивог земљишта.  

Од облика и величине парцеле12, педолошких одлика и нагиба, зависе и 

трошкови производње и висина приноса пољопривредних култура.  

Пољопривредно и шумско земљиште у приватној својини издељено је на око 

962.400 парцела, тако да просечна величина парцеле у котлини износи 15 ари. На 

многим парцелама промењена  је намена коришћења, односно изграђени су 

индустријски објекти, саобраћајнице и други непољопривредни објекти. Са 

удаљавањем из котлинске равни према котлинском ободу величина парцела се 

повећава.  

За котлинску раван котлине каркатеристичне су парцеле правоуганог облика 

које су са аспекта рационалности коришћења пољопривредне механизације 

најпогодније. Према ободу котлине парцеле губе правоугаони облик и добијају 

квадратни и неправилни облик. Такође и дужина парцеле утиче на учинак и 

трошкове извођење механизованих процеса. На парцели дугој 400 m, у односу на 

парцелу до 50 m учинци су код основне обраде већи за 61,3% (Шушић, В.2000). 

Садашње парцеле настале су деловањем различитх чинилаца у прошлости и имају 

малу ширину, а дужина износи од 200-300 m.  

Предходна анализа указују да је структура поседа и величина парцела 

Лесковачке котлине веома неповољна.  

 

3.3. ОЦЕНА ИСКОРИШЋЕНОСТИ ЗЕМЉИШНОГ ФОНДА 
 

До средина XIX века Лесковачка котлина је на знатном пространству била 

опустела и обрасла шумама у луговима. Пољопривредне површине биле су 

сконцентрисане у долинама већих река. После ослобођења од Турака долази до 

бржег крчења шумске вегетације па се парцеле шире на рачун шумских вегетација.  

Током дугог агроисторијског и привредног развоја створена је структура 

коришћења земљишног простора у којој се издвајају продуктивна и непродуктивна 

земљишта. Између пољопривредног и шумског земљишта постији врло тесна 
                                                           
12

 Величина парцела детерминисана је величином поседа, површином обрадивог земљишта, структуром биљне 

производње и наследном деобом у прошлости. Газдинства са малим поседом у речним долинама у условима 
разноврсне ратарске производње принуђена су да на истој парцели гаје различите пољопривредне културе, што 
смањује рационалност употребе земљишта и механизације. На парцелама мање величине принос је мањи због 
тога што знатне површине отпадају на крајеве (међе). 
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органска и еколошка повезаност и равнотежа, јер нерационално коришћење једне 

угрожава другу категорију. 

Према подацима за 1995. годину од укупне површине Лековачке котлине 

(192 863 ha) пољопривредно земљиште је обухватало 116 718 ha, шумско 62 148 ha, 

а неплодно земљиште 13 999 ha (Републички завод за статистику, 1996).  

Структура коришћења пољопривредног земљишта по појединим 

категоријама одређен је природним условим са једне стране и друштвеним 

факторима са друге стране.  

У периоду од 1965-1995. године у структури пољопривредних површина 

котлине дошло је до промена у начину искоришћавања у правцу смањивања 

површина под ораницама и баштама, виноградима и пашњацима, поготову на 

нагибима котлине. Са порастом надморске висине погоршавањем природних услова 

и смањивањем примене агротехничких мера, опада учешће ораница, а повећава се 

учешће под трајним култура (травњацима и шумама). На структуру коришћења 

пољопривредног земљишта утичу и неповољна демографска кретања односно 

квантитативно и квалитативно смањивање радног контигента у пољопривреди.  

Структура коришћења пољопривредног земљишта се треба променити. 

Површине под житом у котлинској равни треба смењивати на рачун повртарског, 

индустријског и крмног биља, на ободном побрђу на рачун воћњака, винограда, 

кромпира и крмног биља, док на планинском ободу треба форсирати крмно биље и 

кромпир (Шушић, В. 2000). 

 

3.4. АГРОТЕХНИЧКЕ МЕРЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 
 

Агротехничке мере у пољопривреди подразумевају кришћење савремене 

пољопривредне механизације, употребу ђубрива и средстава за заштиту биљака, 

употребу хибридних сорти биљних култура и племенитих пасмина стоке, 

наводњавање заштиту земљу од ерозије адекватан плодоред итд. 

Интензивније увођење механизације у пољопривредну производњу котлине 

почела је 70-тих година. Од 1975. број трактора се до 1995. године повећао више 

пута. Према попису из 1991. године у котлини је било око 26 500 трактора (Шушић, 

В. 2000). Судећи према броју трактора степен механизованости је висок, јер на један 

трактор долази 3,8 ha обрадивог земљишта. За разлику од броја трактора друге 
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прикључне и пољопривредне површине нису пратиле такав тренд раста. Степен 

механизованости у сточарској производњи није висок. Наиме на око 33 000 крава 

музара у 1995. долазило је свега 126 комада апарат за мужу крава. Механизација 

пољопривреде довела је до повећања трошкова производње нарочито тамо где 

доминирају мали приватни поседи (Регионална стратегија руралног развоја 

Јабланичког и Пчињског округа 2013-2017).  

Употреба природних органиских ђубрива у Лесковачкој котлини стално се 

смањује, због смањења сточног фонда и све ређег коришћења простирке у стајама. 

Вештачка ђубрива редовно се користе, али њихова потрошња по хектару није 

висока. Услед тога код неких земљишта се јавља процес закишељавања.  

Агроеколошки услови у Лесковачкој котлини омогућавају производњу 

меркатилне и семенске пшенице. Последњих година започет је процес увођења 

високо родних сорти биљних култура и племенитих раса стоке.  

Повртари котлине током једне године гаје и по две три културе на истој 

парцели. Обично се после купуса, паприке, парадајза, бостана сеју коренасте биљке. 

У подручијима интензивне ратарске производње јављају се вишепољни плодореди у 

различитим варијантама.  

У котлини ерозија је нарочито присутна у рано пролеће и касну јесен када 

вегетациони покривач пружа минималну заштиту земљишту и када је број дана са 

кишом највећи. Основна мера заштите земљишта је адекватна обрада и сетва на 

већим нагибима. Као решење нуди се земљиште груписано у складове или ако то 

није могуће, онда се примењује терасирање.  

Основне мере заштите од високо поплавних вода састоје се у изградњи 

акомулација на рекама, изградњи насипа и регулацији корита доњих токова река. У 

котлини су изграђене вештачке акомулације Брестовац на Пустој реци, Барије на 

Ветерници. На критичним тачкама дуж тока Јужне Мораве, Ветернице, Јабланице и 

Власине изграђено је преко 90 km одбрамбених насипа.  

Погодности за наводњавање пољопривредних површина су различите. 

Најпогоднији простори су алувијалне равни и речне терасе. Најраспрострањенији 

вид наводњавања везан је за коришћење плитких подземних вода фреатске издани. 

Задњих година долази и до промене у техници наводњавања, па се све више користе 

распрскивачи и водени топови.  
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4. ОДЛИКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЛЕСКОВАЧКОЈ 

КОТЛИНИ 
 

 

Најзначајнији ограничавајући фактори рентабилности пољопривредне 

производње у котлини су: екстензиван начин обраде, недостатак радне снаге на 

селу, уситњеност поседа, итд. Одлике пољопривредне делатности у котлини су 

одређене и: недостатком задружног деловања, недостатком знања из области 

тржишног пословања, неинформисаношћу о могућностима финансирања 

пољопривредне производње, лошом организацијом пољопривредне производње, 

недовољном информисаношчу о могућностима коришћења субвенција државе за 

пољопривреду, отежаним пласманом пољопривредних производа због малог броја 

откупних станица, непознавањем потреба тржишта, што често доводи до 

хиперпродукције једних производа, а недостатка других, непостојањем планског 

развоја пољопривредне производње, и др.(Регионална стратегија руралног развоја 

Јабланичког и Пчињског округа 2013-2017). 

 

4.1. РАТАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

 

Најзначајни производни рејон ратарских култура везан је за алувијану раван 

и речне терасе, као и за котлинско побрђе изграђено од језерских седимената. У 

ратарској производњи заступљена је производња житарица, појединих врста 

индустријског биља, крмног биља и бројних врста поврћа. 

 

4.1.1. ЖИТАРИЦЕ, ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ И КРМНО БИЉЕ 

 

Најзаступљеније су житарице и оне се гаје на око 52 700 ha што чини преко 

70% ораничних површина. Најзаступљеније су пшенице и кукуруз док је мање 

заступљено гајење јечма, овса и ражња.  

Поред сунцокрета, шећерне репе и дувана и др, у овом подручију гаји се 

специфична индустријска култура, индустријска паприка. Производња конопље 
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данас је потпуно замрла, што је последица пропадање текстилне индустрије. 

Површине под индустријским биљним културама смањене су са 2 316ha у 1960. 

години на 2 189ha у 1995 години (Шушић, В. 2000). Опадање производње 

сунцокрета и шећерне репе последица је удаљености прерађивачких капацитета. Од 

индустријиских биљака највише се гаји сунцокрет затим следе дуван, шећерна репа 

и индустријска паприка.  

Највећи значај у исхрани стоке Лесковачке котлине, и поред промене у 

начину гајања, има кабаста сточна храна са природних травњака и ораница под 

крмним биљем. Производња сточне хране и поред опадања сточног фонда, се благо 

повећава. У периоду од 1960-1995. године травне површине нису се значајно 

промениле, осим у структури површина под трављацима. Од осамдесетих година 

овог века у структури крмног биља доминантно је учешће трава и легуминоза. 

Сејани травњаци дају веће приносе и бољи квалитет сена него ливада. Такође 

површине под детелином повећане су за преко 1900 ha, а луцерке за око 800 ha 

(Шушић, В. 2000). Ове биљне културе успешно се гаје у плодореду са житарицама. 

 

4.1.2. ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА 

 

Лесковачка котлина је са аспекта повртарске производње једно од 

најзначајних производних подручја Републике Србије.  

Интензивнија производња повртарских култура почиње почетком шездесетих 

година прошлог века. За овај период карактеристично је увођење савременог 

наводњавања и високоплодних хибридних култура.  

Доминантне повртарске културе су паприка у долини Јабланице (атари села 

Д. Трњане, Турековац, Д. Стопање, Винарце итд.) и кромпир у долини Ј. Мораве. У 

неким селима у долини Јабланици и Ј. Мораве постепено се развија двојна 

повртарска специјализација, коју чине производња паприке и парадајза. Гаје се 

аутохтоне сорте паприке и парадајза (Костић, М. и др. 1965). У производњу се уводе 

кавалитетније сорте кромпира, а семе се набавља из Словеније и Драгачева.  

У Лесковачкој котлини поврће у пластеницима сазрева месец дана раније 

него повртарске културе гајене на отвореном простору. Последњих година долази 

до све већег повећања површина под пластеницима.  
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Захваљујући гајењу повртарских култура у заштићеном и на отвореном 

простору, сетва поврћа у котлини одвија се током читаве године, а жетва од раног 

пролећа до касне јесени. Време сетве и расађивања поврћа у Лесковачкој котлини је 

10-15 дана раније него што се 

препоручије (Шушић, В. 2000). На 

померање времена производње 

поред повољних агроклиматских 

услова утицало је и све веће 

коришћење веома раних 

(претежно холандских) сорти 

поврћа. Пластеници се у 

Лесковачкој котлини, у зависности 

од климатских услова, постављају 

од фебруара до априла.  

У Лесковачкој котлини доминантне повртарске културе су кромпир, лук, 

купус, парадајз, паприка, краставац, диње и лубенице и пасуљ и др. Доминантна 

повртарска култура према подацима из 1995. године  је кромпир. 

Кромпир се сади у атарима села Батуловце, Печењевце, Гложане, Стајковце, 

Брејановце и Чекмин. Проблем гајења кромпира представљају квалитетне сорте 

кромпира и количина падавина у другој половини вегетационог периода. 

Лук је по засејаним површинама друга повртарска култура Лесковачке 

котлине. Лук се гаји током читавог вегетационог периода од раног пролећа па до 

касне јесени. Највише се гаји у атарима села Белановце, Миланово, Петровац, 

Карађорђевац. 

Површине под пасуљем нису се знатно мењале у периоду од 1960. године до 

данас. Најраспрострањеније сорте су домаћи бели и жути пасуљ, као и америчке 

сорте ситнозрног пасуља и др. Највише се гаји у алувијалним равнима већих река.  

Парадајз представља једну од најзначајних повртарских култура Лесковачке 

котлине. Високи захтеви за топлотом утичу да се парадајз на великим површинама 

гаји под пластеницима. Највише се гаји у атарима у села Стајковце, Горње и Доње 

Синковце и Горње и Доње Трњане. 

Паприка је традиционално најважнија повртарска култура Лесковачке 

котлине. Паприка захтева земљишта повољне структуре, високе плодности и 

повољних бодних свостава, па се претежно гаји у алувијаним равнима већих река. 

Слика 7. Пластеници у Стајковцу 
Извор: http://www.panoramio.com/ 
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Главна подручија производње су долине Јужне Мораве и Јабланице. Највише се гаји 

у атарима села Богојевце, Навалин, Батуловце, Гложане и Стајковце (Шушић, В. 

2000).  

Поред наведених повртарских култура заступљене су следеће културе: 

краставци, диње и лубенице, касни купус, шаргарепа и грашак. 

На основу сагледавања структуре, степена специјализације и обима 

повртарске производње могу се издвојити два производна подручија (Шушић, В. 

2000):  

1. Рејон интезивне повртарске производње, 

2. Рејон екстезивне повртарске производње. 

Рејон интезивне производње обухвата алувијалну раван Ј. Мораве, Јабланице, 

Ветернице, Власине. У рејону интензивне производње према подацима за 1995. 

годину под поврћем је било 70,40% укупних површина . Овај реојон карактерише 

висок степен специјализације. У оквиру рејона интензивне повртарске производње 

могу издвојити четири подрејона: Моравско-пусторечки подрејон, Јабланички 

подрејон, Моравско-власински подрејон и Ветернички подрејон. 

Рејон екстезивне повртарске производње простире се изван алувијалне равни 

већих река, односно обухвата котлинско и ободно побрђе. Овом рејону припада ју 

атари 144 села. Највећи део производње у овом рејону користи се за подмирење 

сопствених потреба домаћинства. 

 

4.2. ВОЋАРСКА И ВИНОГРАДАРСКА ПРОИЗВОДЊА 
 

У Лесковачкој котлини постоје веома повољни агроеколошки услови за 

гајење умереноконтиненталног воћа. Најповољнији услови за гајење воћа су на 

котлинском побрђу израђеном од језерских седимената и ободном побрђу 

изграђеном од кристаластих шкриљаца и језерских седимената. Интензивнији развој 

воћарске производње почиње седамдесетих година прошлог века. Површине под 

воћњацима у периоду од 1965-1995. године повећане су за преко 3100 ha (Шушић, 

В. 2000). 

Шљива је по броју родних стабала у укупној производњи доминантна 

воћарска култура у Лесковачкој котлини. Број родних стабала растао је до средине 

седамдесетих година од када постепено почиње да опада. Опадање броја стабала 
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детерминисано је напуштањем воћнака ободу котлине, заменом засада шљиве 

другим профитабилнијим врстама воћа на котлинском побрђу, као и заменом 

домаћих сорти (пожегача) другим домаћим сортама (чачанска лепотица, чачанска 

рана) и страним сортама (стенлеј). Највише се гаје на источним, јужним и 

југозападним ободима  котлине.  

Јабука је по броју стабла друга воћарска култура Лесковачке котлине. Број 

родних стабла у периоду од 1960-1995. повећана су седам пута. Плантаже јабука у 

друштвеном и приватном сектору сконцентрисане су на благим падинама 

међудолинских коса између Ветернице, Сушице, Јабланице и Пусте реке. Највећи 

комплекси плантажа јабука налазе се на јужним и југоисточним падинама Добре 

главе и падинама Црвеног Брега.  

Крушка  по броју стабла заузима треће место у Лесковачкој котлини. Број 

стабла у периоду од 1965-1995. године увећана су за око шест пута. Главно 

производно подручије крушака су међудолинске косе са обе стране Ветернице где се 

налази око 175ha. Друго производно подручије је на јужним падинама Кременске 

косе. Међу сортама доминантно учешће је виљамовке. 

Вишња је по броју стабла на четвртом, а по површини плантажних засада на 

првом месту међу воћним културама Лесковачке котлине. Главно производно 

подручије вишње у котлини везано је за међудолинске косе између Ветернице и 

Пусте реке. Целокупну производњу ове културе откупљују хладњаче у Лебану, 

Бојнику, Лесковцу и Вучју (Шушић, В. 2000). 

Од осталих воћарских култура заступљене су брескве, трешње, кајсије, ораси, 

дуње, јагоде и малине. 

У оквиру Лесковчког виногорја могу се издвојити три главна виноградарска 

рејона: Власотиначки, Бабички и Драговачко-винарачки рејони.  

Производња грожђа у Лесковачкој котлини осцилира и детрминисан је 

климатским погодностима.  

 

4.3. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 
 

Сточарска производња представља другу грану пољопривреде која се тесно 

наслања на биљну производњу. Зато је развој једним делом одређен производњом 

биомасе са природних трављака и сточне хране са ораница. 
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Бројно кретање грла у појединим сточарским гранама било је различито. 

Неке гране потпуно су изгубиле на значају. Карактеристично за сточарство 

Лесковачке котлине је то да се број оваца знатно смањио, а број живине осетно се 

повећао (Шушић, В. 2000). 

Говедарство је најзначајнија грана сточарства Лесковачке котлине. Укупан 

број говеда знатно се смањује од  1960-1995. године. У расном саставу доминира 

шарено говече у типу сименталца, док је знатно мање заступљена буша и домаће 

шарено говече. Негативна 

карактеристика гајења ових сорти 

пасмина је слаба млечност. Такође 

негативна ставка огледа се у 

опремљености произвођача бројем 

апарата за мужу.  

Свињогојство је по броју 

условних грла друга сточарска грана 

у Лесковачкој култури. Последњих 

година долази до опадања броја 

грла свиња иако је дошло до 

повећања производње кукуруза.  

У друштвеном сектору заступљен је савремен начин узгоја свиња. Једна 

таква фарма налази се у Турековцу. Највеће квалитативне промене огледају се у 

промени расног састава и начину гајења. Педесетих година мангулица је замењена 

расом моравка. Од седамдесетих се узгајају стране сорте јоркшир, холандска бела и 

шведски ландрас. Гајење свиња у приватним газдинствима користи се за подмирења 

потреба газдинства, а ређе за продају. 

До средине двадесетог века овчарство је представљало значајну грану 

сточарства у Лесковачкој котлини. Оно је било заступљено у ободном брдско-

планинском пределу. Од шездесетих година значај овчарства опада, па се и број 

грла смањује. Данас је овчарство као сточарска грана искључиво заступљено у 

приватном сектору, и то за подмиривање сопствених потреба домаћинстава. Расни 

састав такође је негативан. Преовладава домаћа нископродуктивна праменка. 

Од осамдесетих година све је присутнији интензивнији начин гајења живине. 

Од живине у котлини најбројније су кокошке, а остала живина је бројчано мало 

заступљена. Захваљујући фармама кока носиља у Косанчићу и Бојнику као у 

Слика 8. Козе на падинама Кукавице  
Извор: http://www.panoramio.com/ 
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приватним фармама, број грла је повећан за преко пет пута. Према проценама 

Републичког завода за статистику годишња производња се процењује на 72 јаја по 

коки носиљи. 

Коњарство је грана сточарства која је изгубила на економском значају.  

Пчеларство је заступљено у приватном сектору и условљено је климатским 

приликама и квалитетом паше.  
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5. МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

 

Предходне анализе физичко-географских као и дрштвено-географских 

елемената који утичу на пољопривредну производњу омогућују сагледавање 

будућег развоја пољопривреде у Лесковачкој котлини. Анализе су показале да 

пољопривредна производња Лесковачке котлине није у сагласности са свим 

расположивим природним и друштвеним условима. Неусаглашеност између 

расположивих потенцијала и савремене пољопривредне производње одређена је 

глобалном аграрном политиком, традицијом, демографским кретањима, аграрном 

структуром, тржиштем итд. Ови фактори утицали су да обим и структура 

пољопривредне производње није адекватна расположивим могућностима. 

Производна специјализација у смислу успостављања система гајења 

пољопривредних култура сагласна расположивим природним условима, може бити 

предпоставка будућег развоја пољопривредне производње у посматраном подручју. 

Савремена пољопривредна производња постигнута је само у појединим деловима 

Лесковачке котлине, на мањим површинама. 

Оптимализација просторног размештаја и структуре пољопривредне 

производње омогућила би адекватније и рационалније коришћење расположивих 

потенцијала за развој пољопривреде. Грубља скица будућег оптималног размештаја 

и структуре пољопривреде у Лесковачкој котлини подразумевала би издвајање 

следећих рејона (Шушић, В. 2000): 

1. Рејон интензивне ратарске производње у алувијалним равнима и 

речним терасама по дну котлине; 

2. Рејон виноградарско-воћарске производње на нижем котлинском и 

ободном побрђу; 

3. Рејон сточарско-воћарске произвоодње на вишем котлинском побрђу; 

4. Рејон шумског земљишта на високом котлинском ободу са 

занемарљивом пољопривредном функцијом. 

У алувијалним равнима већих река и на нижим речним терасама, 

оптимизација просторног размештаја пољопривредне производње, адекватна 
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расположивом природном потенцијалу, подразумевала би ширење површина под 

термофолним повртарским и појединим културама индустријског биља, на рачун 

површина под житарицама. Производња жита, али и крмног биља, била би у 

функцији адекватног плодореда. 

Фабрике за топлу прераду воћа и поврћа у Вучју и Владичином Хану, и поред 

развијене повртарске производње у Лесковачкој котлини, већи део потребних 

количина набавља из других удаљенијих аграрних рејона.  Такође, традиција у 

производњи и близина прерадних капацитета дувана (ДИН Ниш), индустријске 

паприке и сунцокрета омогућавају повећање обима производње појединих 

индустријских култура. Повећање ових култура се може остварити повећањем 

површина под овим засадима и повећањем приноса по јединици индустријског 

биља. 

На оцеднијим терасама постојећу оријентацију на производњи жита и крмног 

биља треба подстицати у правцу стварања бољих основа за развој свињогојства и 

говедарства. Изменом расног састава и адекватнијом исхраном стоке повећала би се 

интензивност сточарства, а самим тим и производња. Крајњи циљ у овом рејону био 

би достизање житно-сточарског правца са превагом млечног сточарства. 

На котлинском и ободном побрђу оптимизација просторног размештаја 

пољопривредне производње подразумевала би подстицање даљег развоја 

виноградарства и воћарства. Подизање воћних засада на овим тереним у 

инвестиционом погледу било би јефтиније од пројекта терасирања стрмо нагнутих 

падина Кукавице и југозападног дела котлине. Због издиференцираности природних 

услова, оптимизација у искоришћавању производног потенцијала овог рејона може 

се постићи у комбинацији са интензивирањем говедарске и овчарске производње. 

Крајњи циљ у овом рејону било би достизање виноградарско-воћарско-сточарског 

правца. 

Са порастом надморске висине где данас преовлађују ливадско-пашњачки и 

шумски екосистеми, овај рејон требало би посматрати у циљу развоја овчарства и 

гајењу појединих биљних култура које успевају на већим висинама. Овде треба 

водити рачуна на деградираност педолошког покривача, одмаклих процеса 

деаграризације и слабе саобраћајне повезаности. Коначан циљ би представљао 

достизање сточарско-воћарског правца у коришћењу пољопривредног земљишта. 

И на крају производни рејони вишег планинског котлинског обода треба 

посматрати у основи као непроизводно пољопривредно подручје. Овај предео би 
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има протективни каркатер за екосистеме образоване у нижим висинским 

појасевима. Шуме представљају најбољу заштиту од ерозија, а тако могу да пруже 

приходе од сакупљања печурака, лековитог биља и других шумских плодова. 

Прогнозирање будућег физичког обима пољопривредне производње је тешко 

изводљиво, с обзиром да је он још увек у високом степену зависности од природних 

услова и неких друштвених фактора. Повећање обима производње и постизање 

већих економских ефеката, треба посматрати кроз повећање површина и приноса 

код пољоприврдних култура којима се даје предност у оптималној рејонизацији 

пољопривредне производње. 

Основни проблем остварењу овако предоченог просторног размештаја 

пољопривредне производње су квалитет и квантитет радне снаге у пољопривреди, 

традиционални начини производње у пољопривредним газдинствима, нестабилна 

аграрна политика и др. 

Због доминантно малих пољопривредних газдинства, нарочито у појасу 

интензивне пољопривредне производње, у блиској будућности не може се очекивати 

значајно повећање поседа пољопривредних газдинстава. Производна 

специјализација на малим поседина је тешко остварив циљ, због вишегодишње 

традиције у производњи која је тежила да буде разноврсна. Сем тога, производну 

специјализацију отежавају мале и разбацане парцеле у оквиру поседа 

пољопривредних газдинстава. Различитим облицима комасације, нарочито у 

подручију интензивне пољопривредне производње, мали посед би био економски 

ефикаснији. 

Ограничавајући фактор у реализацији предложене рејонализације и 

специјализације пољопривредне производње је квалитет и квантитет радне снаге у 

пољопривреди. При томе се мисли на постојећу неповољну старосну и образовану 

структуру укупног и активног пољопривредног становништва.  

Постојећи смештајни и прерадни капацитети у друштвеном и приватном 

сектору у Лесковачкој котлини и ближем окружењу су такви, да несумњиво могу 

подстицајно утицати на специјализацију и повећање физичког обима укупне 

пољопривредне производње. Значајније везивање прерађивачких капацитета у 

Лесковачкој котлини и околним градским седиштима за пољопривредну 

производњу у сливу Јужне Мораве, могло би у блиској перспективе да буде нови 

подстицај повећању производње многих култура које се гаје у Лесковачкој котлини. 

На ово упућују недовољно искоришћени капацитети прерађивачког сектора 
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прехрамбене индустрије у Лесковцу, Бојнику, Вучју, Лебану, Врању, Нишу, као и 

прерађивачки капацитети за поврће и воће у Лесковцу, Вучју, Прокупљу итд. затим 

фабрика дувана у Нишу, винарски подруми у Власотинцу и Козару, као и бројни 

кланични капацитети и капацитети за прераду млека и производњу млечних 

производа. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 

Повољан положај, пространа котлина омогућили су добру основу за развој 

пољопривреде. Пољопривредни терени Лесковачке котлине улазе у састав веће 

аграрне зоне Јужног и Великог Поморавља у којој је формирана густа мрежа 

урбаних центара. Све ово се одражава на структуру, ефекте и обим пољопривредне 

производње. 

Лесковачка котлина је једана од највећих у Србији. Благо је нагнута према 

северу и у зони Корвиног града сужава се на само 2,5 km. Са осталим странама 

окружују је планине средњих висина. По котлинском дну испуњена је неогеним 

језерским седиментима. Ободне стране су стрме. 

У основи се налазе старе палеозојске стене у које спадају кристаласти 

шкриљци, гранити и гранитоиди. Изнад њих су наталожене мекше и млађе стене. 

Основни геолошки састав котлине чине терцијалне наслаге и алувијалне творевине. 

Од неогених наслага изграђени су најдубљи делови дна котлине, а од 20-50m 

почињу алувијалне равни. Терцијални седименти обухватају језерске, глиновите, 

шљунковите и песковите седименте. 

Према основним климатским карактеристикама и специфичним 

агроклиматским показатељима, очигледно је да Лесковачка котлина има велике 

перспективе у пољопривредној производњи. Довољно топлоте и доста светлости у 

вегетационом периоду показују да у сетвеној структури може доћи до 

реорганизације, односно, да се повећају површине под поврћем и воћем, чиме би ова 

територија постала још већи произвођач ових пољопривредних производа. Ипак, 

веома топла па и жарка лета утичу на екстремно велику транспирацију, па се у том 

важном делу вегетационог периода осећа озбиљан недостатак влаге.  

Може се рећи да је дефицит воде ограничавајући фактор у развоју 

пољопривреде овог краја. Ако се има на уму и да су речни токови, у том периоду 

године, неупотребљиви због малог протицаја и велике загађености (Јабланица је 

највећа сушица у Србији), онда се проблем воде ставља у први план када се говори о 

пољопривреди Лесковачке котлине. 
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У Лесковачкој котлини развила су се земљишта различитих агроеколошких 

вредности. Доминирају ранкери, кисела смеђа земљишта, еутерична и подзоласта 

земљишта, смонице, различити варијетети алувијалног и делувијалног порекла, као 

и гањаче. Фактори који деградирају земљиште могу се поделити на факторе 

антропогеног порекла и природне угрожавајуће факторе као што је ерозија. На 

подручју котлине постоји и веома квалитетно земљиште погодно за пољопривредну 

производњу, али је потребно детаљније истражити педолошке карактеристике овог 

подручја. 

Природна станишта имају еколошки и економски значај. Са променом 

структуре пољопривреде недовољно су искоришћена за развој сточарства. 

На пољопривреду утичу и друштвени услови. Ово се посебно односи на 

пољопривредно становништво где је присутан тренд депопулације који утиче на 

брзо старење пољопривредног становништва и промену густине насељености.  

По укупним површинама пољопривредног земљишта ова област има услове 

за развој пољопривредне производње. 

Пољопривредна производња је углавном традиционална. Ратарска 

производња представља једну од главних видова пољопривредне делатности ове 

области. Повољни услови, потребе и дуга традиција неки су од разлога значаја и 

раширености биљне производње. С друге стране, она је ограничена у обиму 

интезификације уситњеним поседом. Најзначајније и највише гајене културе су 

кукуруз, пшеница, детелина и луцерка. Добри услови постоје и за гајење јечма, 

ража, уљане репице, грашка, пасуља, кромпира. Повртарство се појављује као 

најважнији развојни потенцијал и то пластеничка производња повртарских култура. 

Воћарска производња се најчешће одвија у мешовитим засадима у екстензивном 

облику. Мањи проценат земљишта је под виноградима. Сточарство је најчешће 

екстензивно и бележи стални пад, иако постоје услови за развој поготову на већим 

висинама. 

Лесковачка котлина има оптималне услове за развој пољопривреде. Да ли ће 

се они искористити или не , зависи од садејства многих фактора и чинилаца, али 

једно је сигурно, а то је да је пољопривреда довела и доводи до низа промена у 

географском простору Лесковачке котлине, од промена функција насеља, промена у 

густини насељености појединих подручја, повећане експлатације ресурса, 

неадекватне обраде пољопривредног земљишта и др. Отуда се намеће потреба 

свестранијег и потпунијег географског проучавања Лесковачке котлине како би се 
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дале смернице за управљање простором на постулатима одрживог развоја, који 

треба да обезбеди уравнотежен развој еколошког, економског, социјалног и 

културног подсистема и интергенерацијску правду, која подразумева могућност и 

будућих генерација да задовоље своје потребе. 
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