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УВОД
Заплање, како му само име каже је планински крај и припада простору који се
назива Jугоисточна Србија.
Данас Заплање обухвата цело подручје општине Гаџин Хан, које заузима 326
квадратних километара (са 34 села), а мањи део припада Бабушници и Власотинцу.
Гаџин Хан је део Нишавског округа, који је формиран 1992. године и обухвата
територију града Ниша, Гаџин Хана, Дољеваца, Мерошине, Ражња и Сврљига.
Овај крај ослобођен је у ослободилачком рату Кнежевине Србије против
Турака, 27. децембра 1877. године, по старом календару, односно 8. јануара 1878.
године по новом календару. Од ослобођења од Турака, тај простор је различито
називан: „нови крајеви“, „новоослобођени крајеви“, „наши нови крајеви на југу“,
„нова Србија“. Ови називи се занемарују после Балканских ратова.
Према казивању односно веровању Заплањаца, Заплање је добило име по
положају ове области. Заправо, Заплањци су „планинци“, а пошто су „иза“ (или „за“)
планина, то су „за-планинци“, односно Заплањци, те отуда и назив целог краја Заплање.1
Сви извори и сазнања Заплањаца говоре да Заплање носи име од досељавања
Словена на ове просторе. Сува планина се у средњем веку звала Куновица. Па се и на
основу тога закључује да је назив „Заплање“ створен још у 6-7 веку, са доласком
Словена. На ово упућује и чињеница да је назив Заплање српског порекла, као што је и
назив Куновица.
У морфолошком погледу подручје Заплање је смештено на контакту Родоске
масе и Карпато-балканида, па је у физичко-географском погледу изузетно сложено и
разноврсно. На овом простору преовладава мозаик тектонских и ерозовних елемената
рељефа, од долина, котлина, клисура, планина, преко абразионих, флувијалних,
крашких и рецентних облика. Овакве морфолошке одлике условиле су микроклиматске
1

Др. Д. Симоновић, Сељачка газдинства и кооперација, Ниш, 1970., стр.11
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разлике на овом простору, али у целини посматрано подручје припада умерено-топлом
климату. Са

друге стране хидролошки објекти представљени су рекама, крашким

изворима врелима идр. Земљиште Заплања је разноврсно. Ово произилази из
разноврсности геолошког састава и климатских услова овог терена. Заплањске планине
су одувек привлачиле разне сакупљаче лековитог биља, а посебно на Сувој планини.
Међутим тек последњих година јавља се вићи интерес за дубље упознавање заплањске
флоре и вегетације, тако и за њено сакупљање. Дивљач у Заплању није тако разноврсна
сада као што је некада била. Међутим, довољна је да се организује ловна привреда.
Да би се виделе, као и научно проучиле квантитативне (број становника) и
квалитативне промене (структуре становништва), неопходно је да се изврши анализа
стања популације и њених делова током времена, као и трендова у кретању
становништва. Пописи становништва, као најважније статистичке акцијесу основни и
најпоузанији извори података о становништву.
Због жеље и великог интересовања да упознам природу и историју, живот и
обичаје, материјалне и духовне вредности, људе и њихов рад, трагала сам за писаним
изворима о Заплању и сакуљала их, затим сам почела да присупам планирању и
организовању разних истраживања.
Рад се иначе састоји из три дела:
1) у првом делу је описан географски положај Заплања, његове границе и
величина, као и саобраћајна повезаност;
2) у другом делу су обрађени физичко-географски елементи, тј. геолошка грађа,
рељеф, клима, хидрологија, педолошки покривач, као и биљни и животињски свет;
3) у трећем делу обрађени су друштвено-географски елементи Заплања, тј.
становништво, привреда и насеља Заплања.
Приликом обраде података користила сам метод анализе и синтезе, еволутивни
метод, метод истраживања терена, дескриптивни метод, такође и компаративни метод.
Посебан осврт дала сам на прошлост, али и савремено стање свих битних географских
фактора обједињених у складну целину, што је био мојглавни циљ при писању рада.
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦА И ВЕЛИЧИНА
Заплање је микрорегија Источне Србије и налази се у субрегији Балканске
Србије. Источна Србија представља мезорегију и припада планинско-котлинскодолинској макрорегији.
Источно од Јужне Мораве пружа се у прелазном појасу између Родопског
система и Балкана.
Математичко-географски положај је одређен следећим кординатама 43° 13′ 13" СГШ,
22° 01′ 33" ИГД.
Област Заплања припада простору који се назива
Југоисточна Србија, захвата котлински простор југоисточно и
јужно од Ниша затворено Сувом планином са истока,
Бабичком Гором са запада и Селичевицом са севера и
највећим делом поклапа се са подручјем општине Гаџин
Хан.2 С тим, као што је већ поменуто, да већина аутора
сматра да Заплање захвата нешто шири простор од саме
општине.

Слика број 1. Општина Г. Х. у Србији
Извор: Serbia Gadžin Han.png

Заплањска котлина изгледа као типска удолина до 40 km дуга и 7-8 km широка,
карактеристичног правца СЗ-ЈИ. Предиспонирана је раседима истог правца јер се
налази тачно на тектонској граници

између кристаластих маса и набраних група

Западног Балканида у Југоисточној Србији. Коста Петковић у свом делу: „Геолошки
састав и тектонски склоп Суве планине“ овако описује положај Заплања: „ Заплање је
велика потолина, која се налази између Суве планине с једне стране и Селичевице,
Бабичке горе и Крушевице с друге стране. Дугачка је око 40 km, а широка просечно
2

Матеја Цветковић, Гаре-Заплање, Ниш, 2004.,стр. 13
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око 4 km. Пружа се паралелно са западним гребенима Суве планине. Почев од села
Личја, Заплањем тече на северозапад Кутинска река, а Пуста река са притокамака
југоистоку. Узвишење између Личја и Крчимира је место развођа и упућује воде
Кутинске реке и њених притока у слив Нишаве, а воде Пусте реке и њених притока у
слив Лужнице“. Коста Петковић у Заплање укључује и Крушевицу. 3

Слика број 2. Географски положај Заплања
Извор: gadzinhan.weebly.com/karta-zaplanja.html

Заплаље својом територијом излази у Поморавље, на реку Јужну Мораву и на
аутопут Ниш-Скопље. На овај начин се само продубљује веза са Нишом и утицај овог
града на Заплање постаје изразитији.
Селичевица стоји као природна граница између Заплања и Ниша, па се с правом
каже да сви путеви Заплања воде преко Селичевице и око ње. Ово је утолико тачније
што на истоку стоји тешко прохода Сува планина, која затвара Заплање рема Нишави,
узводно од Нишке Бање. Исту препреку представља Бабичка Гора према западу.
Излаз према Лужници и Власини

преко Равне Дубраве постоји, али је

привлачна моћ Боњица, Бабушнице или Власотинца релативно слаба, тако да је и
Горње Заплање гравитационо упућено према Нишу.
Пошто је Заплање ограђено трима планинама и реком Јужном моравом, то
његова површина има низине не само од 200 m надморске висине колико има и Ниш,
па се његови терени дижу до 1808 m, колико изоси највиши врх Суве планине-Трем.
3

Коста В. Петковић, Геолошки састав и тектонски склоп Суве планине, Београд, 1930., стр. 16
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Међутим, низијски део Заплања је незнатан, па се зато може рећи да је Заплање
брдско-планинско подручије, у коме се брежуљци смењују са брдима, а ова са
планинске стране и гребенима.
Између брежуљака, брда и планинских страна расуто је више маљих или већих
котлинских делова и заравни подесних за сточарство, воћарство, виноградарство и
гајање ратарских култура.
Област Заплање, шире посматрано, обухватила би, поред садашње територије
општине Гаџин Хан и делове општина Бабушница и Власотинца са насељима
Штрбовац, Горњи и Доњи Присјан и Завидинце. Евентуално би могло бити обухваћено
и подручије насеља Велико и Мало Боњинце, Остатовица и Богдановац. Ако овоме
додамо подручије насеља која припадају садашњој територији општине Гаџин Хан
(Личје, Равна Дубрава, Велики и Мали Крчимир и друга), онда би то било Горње
Заплање.
Средње Заплање би обухватило предео око Доњег Душника, при чему би ово
насеље било главни центар. Доње Заплање би обухватило подручије од Јужне Мораве
преко Гаџиног Хана до села Тасковића. Централно насеље овог предела био би Гаџин
Хан. Неки сматрају да постоје само две природне целине у оквиру садашње територије
општине Гаџин Хан. Те целине су Доње Заплање, које се поклапа са горе описаном
територијом, и Горње Заплање, које обухвата део који је горе означен као Средње и
Горње Заплање.
Територија Заплања у границама општине Гаџин Хан износи 326 km². У
приказивању граница општине Гаџин Хан полази се од Трема (1808 m) – највише тачке
на Сувој планини, а уједно и у целом Заплању. Граница од Трема пружа се ка северу до
коте 1408, која је уједно тромеђа између општине Г. Хан, Ниш и Бела Паланка. Од ове
тромеђе гребеном Суве планине граница иде на север преко Соколовог камена (1552
m), коте 985 на Мосору до Црног камена према селу Радикина Бара, одакле нагло
скреће на запад ка Кутинској реци и прелази ову реку и пут Гаџин Хан – Ниш изнад
Лазаревог Села. Овде, и даље источно, граница се пружа ка коти 724 на Селичевици –
званом месту Габар, а одавде ка Ибровици – највишем врху Селичевице (902 m). Од
Ибровице граница се пружа преко Тумбе (872 m) гребеном Селичевице до Црног
Језера (800 m) у чијој близини се налази тромеђа општина Ниш, Дољевац и Гаџин Хан.
Од Црног језера граница скреће према југу и пролази између села Дуката и Русне до
реке Јужне Мораве. Граница се пружа даље, јужно од села Заплањске Топонице па
нагло скреће према истоку и пролази између села Смрдан и Ново Село, преко брда
9
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Тумбе и Белих вода (кота 360). Од ове коте гранична линија иде гребеном Бабичке
горе, скреће према југоистоку и долази до Преслапа изнад села Бабичко.
Од Преслапа граница се пружа Бабичком гором преко званог места Криве буке,
кота 835 (зв. место Бели камен), преко гребена Остра глава, коте 736, преко Озаркових
ливада до коте 493, а одатле се спушта на поток Ропот између Равне Дубраве, Доњег и
Горњег Присјана и Штрбовца, па се окреће на северозапад преко Црног Бучја на Сувој
планини и иде гребеном ове планине до Трема.
Овако означена територија општине има облик правоугаоника који се почев од
Селичевице до Равне Дубраве благо сужава али задржавајући облик правоугаоника.
Неправилност у овој геометријској слици представља део Доњег Заплања који залази у
Поморавље.
Општински центар је као што је већ поменуто Гаџин Хан, а он је смештен на
долинским странама (већи део на десној) Кутинске реке, код ушћа њених притока
Копривничке реке и Венежице.
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2. САОБРАЋАЈНИ ПОЛОЖАЈ
Саобраћајни правац, који се испред Нишке Бање код насеља „Никола Тесла“
одваја од саобраћајног правца Ниш – Истанбул, избија на пут Гаџин Хан – Доњи
Душник – Равна Дубрава. Овај пут чини кичму саобраћаја кроз Заплање, од њега се
одвајају путеви који повезују Заплањска села.
Поред овог пута, Заплање има четири излаза у свет. Један иде долином
Кутинске реке према Нишу, удаљен од Гаџиног Хана око 15 km. Други правац иде
долином Барбешке реке, да би се код Брестовца укључио на пут према Лесковцу.
Трећи правац од Равне Дубраве иде према Бабушници, Пироту и Власотинцу, а четврти
правац иде од Барја преко Горњег Драговља и Ступнице до Лесковца. Овај четврти
путни правац, повезује села која су некада припадала заплањском срезу.

4

Степен изграђености и стање путне мреже на територији Заплања је
незадовољавајући. Од 142 km категорисаних путева, 54 km су регионални, 88 km су
локални путеви.
Преко територије Заплања (опш. Гаџин Хан) пролазе три регионална путна
правца:
Р-241 Никола Тесла – Гаџин Хан – Доњи Душник – Равна Дубрава (33 km);
Р-242 Гаџин Хан – Заплањска Топоница – Аутопут (16 km);
Р-124 Барје – Ступница (5 km).

Регионални путни правци су у лошем стању и захтевају хитну реконструкцију и
модернизацију. Приоритет требају имати наставак започетих радова на реконструкцији
и модеризацији пута П-241 који пролази кроз већи део општине и повезује највећи број
села у оквиру општине.
Локална путна мрежа је недовољно развијена. Последњих година захваљујући
Министарству инфраструктуреи предузећу Путеви Србије, извршена је обнова и
санација путне инфраструктуре нарегионалним путним правцима Р-241, Р-242, Р-124.5

4
5

Богосав Гроздановић, Доњи Душник-Заплање, Ниш, 2006, стр. 12
www.gadzinhan.rs
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Гаџин Хан као општински центар је лоциран у Заплањској котлини, удаљен 22
km од Ниша, 53 km до Пирота и 70 km од Лесковца. Налази се са обе стране
регионалног пута Ниш- Равна Дубрава са крацима ка Власотинцу и Бабушници, 10 km
јужно од понишавских међународних комуникација – железничке пруге (Париз –
Београд – Ниш – Софија – Истамбул) и асфалтног пута, огранака коридора 10, који
спаја Ниш са Софијом и Истамбулом.

Слика број 3. Географска карта Заплања- Општина Гаџин Хан
Извор: Обрада на топографским картама 1:300000, дигитални формат, Београд
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3. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА

3.1. ГЕОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА
С обзиром на то да територија Заплања захвата делове Јужног Поморавља и
Балканске Србије, морфолошки различитих делова, сложеног је геолошког састава. У
геолошкој грађи овог простора могу се наћи стене различите старости и порекла и то
од палеозојских шкриљаца, преко мезозојских кречњака и доломита, палеогених и
неогених језерских седимената, квартарних, алувијалних наслага.
Геологијом Заплања су се бавили неки од наших најзначајнијих научника, као
што су Ј. Цвијић, К. Петровић, П. Јанковић, Ј. М. Жујовић и други. Према њима у
геолошки састав Заплања улазе слојеви ових формација: кристаласти шкриљци,
карбонски шкриљци, црвени пермски пешчари, творевине доње креде, терцијарне и
квартарне наслаге еруптивне стене.

3.1.1. Прекамбрија
Бабичка гора и Селичевица спадају у Родопске планине, најстаријем копну
Балканског полуострва. Ове планине су састављене углавном од шкриљаца високог и
ниског кристалитета. Стварање ових стена извршено је пре палеозоика, њихово
набирање је извршено у два маха до краја ове периоде. Затим су родопске масе до
средине терцијера биле изложене деловању спољашњих сила, када је у њима поново
дошло до тектонских покрета. Кристаласти шкриљци Селичевице и Бабичке горе
заступљени су у разним врстама. Централни делови ових планина, састављени су од
гранита, гнајса и микашиста, а по њиховом ободу леже филити и аргилашисти. Гнајсни
гранит налази се на северном делу Бабичке горе на Градишту и Змијарнику.
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3.1.2. Палеозоик
Најстарији палеозојиски седиментни терен, по К. Петковићу, припада
карбонским шкриљави глиницама и агрилошистима. Они су најбоље представљени на
североисточној страни Суве планине, у подручју Студене и Топоничке реке. Поврх
њих леже црвени пешчари који припадају перму. Њих има и у Заплањској потолини,
где захватају доста велико пространство, као на пример код Прве Кутине, Радикине
Баре, Лазаревог села и Тасковића, а одавде се протежу до Гаџиног Хана где су
покривени сивожутим лискуновитим млађим пешчарима шкриљаве структуре. 6
Пешчари интезивно црвене боје простиру се између Горњег и Доњег Душника.
Њихова серија овде почиње кварцним конгломератима. Преко њих затим долазе
пешчари беле, жуте и сиве боје, од кварцних зрнаца и љуспице лискуна. Код Горњег
Душника њих покривају кретацијиски кречњаци Соколице и Главчине на чијем
контакту избија јако врело.7 Од Доњег Душника црвени пешчари се простиру преко
Драговља и Личја скоро до Равне Дубраве.

3.1.3. Мезозоик

Прави тријаски слојеви до сада у Заплању нису констатовани. Међутим, знатан
простор заузимају седименти јурске формације. Они се простиру на ободу Суве
планине и представљени су кречњацима и лапорима. Кретацијска формација,
заступљена је поглавито седиментима доње креде у којима налазимо представнике
скоро свих њених стратиграфских чланова. Тако је њен гребен и највиши вис Големи
врх саграђен од масивних кречњака. Кречњаци су беле и плавичасте боје, врло чисти
састављени од самих органски остатака. Од истог састава је и Соколов камен, као и
други делови гребена.

6
7

К. Петковић, Геолошки састав и тектонски склоп Суве планине, Београд 1930., стр.20
Исто, стр. 26
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3.1.4. Терцијар
Све котлине које са свих страна опкољавају Суву планину, испуњене су
терцијарним наслагама искључиво слатководног језерског порекла.8 Ове творевине
испуњавају и Заплањски басен јер је и он током млађег неогена био испуњен водом.
Код Равне Дубраве, на ушћу потока Ропота у Пусту реку такође је откривено неколико
профила из којих се види да су терцијарне наслаге у подини од глина са песковитим
интеркалцијацијама у којима има и отисака од лишћа, а у горњим деловима од белих и
жутих пескова. Један језерски рукавац водио је преко тектонски предиспониране
преседлине код Барбеша и даље залазио међу кристаласте терене Селичевице и
Бабичке горе. Њиме и долином Кутинске реке, Заплањски басен је комуницирао, с
једне стране, са Лесковачким, а са друге са Нишким терцијарним басеном. Пешчари,
пескови, глине, и шљункови на Барбешу и на многим другим местима дуж Заплања
младог су постанка и несумњиво представљају остатке ове везе. 9 Ова комуникација се
одржавала врло дуго, а удолина је вероватно створена на једном попречном расаду
правца И-З.10 Сингал пише о терцијарним седиментима који окружују Бабичку гору са
свих страна и припадају неогену. Састоје се од пешчара разних боја са танким слојем
конгломерата при дну. У Заплањском басену такође спомиње и танке наслаге угља
(лигнита), које су практично неупотребљиве. 11

3.1.5. Квартар
Квартарна формација среће се у виду танких, најчешће хоризонталних терасних
наслага шљунка дуж Кутинске реке. Њој припада и бигар између Горњег и Доњег
Душника, код Равне Дубраве и у Ропоту потоку. Наноси распрострањени на ушћу
Заплањских река као и у њиховим коритима у виду крупног и ситног шљунка и песка
припадају алувијуму.12
Еруптивне стене имају сасвим мало распрострањење, за сада је познат само
микрогранит код Грнчара.
8

Исто, стр. 38-40
Исто, стр. 72-75
10
Петар Т. Јанковић, Историја развитка Нишавске долине, Београд, 1909., стр 95-99
11
Б. Б.Сигнал, Геолошки анали Балканског полуострва, Београд, 1958., стр.74-75
12
Исто, стр. 76
9
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3.2. ГЕОМОРФОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА
(РЕЉЕФ)
У оквиру Заплања тектонски покрети вршени су у више махова. Најјачи су били
они у олигомиоцену. Тада су набране млађе веначне планине у источној Србији, а у
Родопској маси изразили се поглавито у постанку раседа потолина. Али, радијални
поремећаји су се настављали и кроз неоген, јер су неогени слојеви негде уз ивице
басена стрмо поремећени.13
Пема Кости Пековићу најпре су убрани кристаласти шкриљци Селичевице,
Бабичке горе и Крушевице (вероватно још за време каледонске орогенезе). Убирање је
затим настављено у херцинској фази, када су захваћени поглавито карбонски шкриљци
Суве планине. Поред убирања, долазило је и до раседања. По завршетку убирања,
крајем олигомиоцена, настаје фаза релативног мировања, која и данас траје.
Закључак је, дакле, на основу свега наведеног да су олигомиоценски
тангенцијални и радијални поремећаји били су од пресудног значаја за постанак
данашњег рељефа у оквиру целе Заплањске области. Тако делови који су остали у
првобитном положају, или су били издигнути, чине сада планину, а на месту
спуштених пласа образовале су се простране котлине. Селичевица, Бабичка гора и
Крушевица припадају групи старих Родопских планина и њихов постанак се везује за
стари палеозоик односно за време каледонског убирања. Сува планина представља
једну велику антиклиналу која се пружа у правцу СЗ-ЈИ и спада у групу млађих
планина Југоисточне Србије. Ова планинска маса изграђена је највећим делом од
кречњака (2/3), а мањим делом од других стена (1/3) које леже у њеном ширем
подножју. Највећи део Суве планине је кредине старости. У вишим деловима ови
кречњаци су чистији и најчешће беле, а у нижим претежно сиве боје. Од њих су
састављени највиши врхови планина као што је површ Валожје.
У спуштеним деловима, које представљају Заплањске котлине, налазе се млади
неогени језерски седименти. Ове котлине су настале дуж раседа и имају тектонско
порекло.

13

Јован Цвијић, Геоморфологија, Београд, 1924., стр. 242-243
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Природне целине

Заплање има две природне целине, Горње и Доње Заплање. Горње Заплање
лежи између Суве планине и Бабичке горе и простире се са леве и десне стране
регионалног пута Ниш – Гаџин Хан – Боњинце. Доње Заплање простире се између
Селичевице, Бабичке горе и огранака Суве планине. Заплање је дакле заклоњено
поменутим планинама и тако представља целину унутар које се, пре свега остварују
комуникације између становништва Заплањских села. Горње Заплање или право
Заплање како неки кажу, има правац СЗ-ЈИ. Много сматрају да Горње Заплање почиње
са атарима села Краставче, Дуга Пољана, Чагровац, Јагличје и Копривница. Поред ових
у групу горњозаплањских, спадају и села: Ћелије, Миљковац, Доњи и Горњи Душник,
Доње и Горње Драговље, Личје, Сопотница, Калетинац, Овсињинац, Шебет, Велики и
Мали Вртоп, Семче, Гаре, Мали и Велики Крчимир и Равна Дубрава. Сва су села
Горњег Заплања на брдско-планинским положајима, док су нека од њих као Ћелије,
Шебет, Калетинац и др. изразито планинска села. У Горњем Заплању једин Равна
Дубрава има плодније поље брдског типа, на надморској висини 400-550 метара. Горње
Заплање пружа се у дужини око 20 km, а ширине око 12 km, у линији Јагличје – Горње
Власе, сужава на 10 km све долиније Шебет – Горње Драговље, да би се у линији
Велики Крчимир – Равна Дубрава смањила на 8 km.
Дужина Доњег Заплања износи 17 km (линија Тасковићи – Заплањска
Топоница), а ширина 6-8 km на целом делу или у делу границе са Јужном Моравом. Са
северозапада Доње Заплање је затворено Селичевицом, а на западу отворено према
Јужној Морави, док је са југоистока затворено Бабичком гором, а са истока Суво
планином. Пошто је Доње Заплање отворено према Јужној Морави, тај део Заплања
означава се као Заплањско поморавље. Надморска висина Доњег Заплања креће се од
200 m поред Јужне Мораве до 902 m, колико износи највиши врх Селичевице,
Ибровица. Доњозаплањска села која леже испод Селичевице су: Гркиња, Виландрица,
Горњи Барбеш и Дукат. Уз Бабичку гору леже следећа села: Топоница, Доњи Барбеш,
Горње Власе и Марина Кутина. Гаџин Хан се налази, као и Доњи Душник између
Бабичке горе и Суве планине. Тасковићи су између Суве планине и Селичевице и леже
као и Гаџин Хан и Доњи Душник на Кутинској реци.
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Заплањска котлина представља тектонску потолину која се пружа паралелно
са западним гребеном Суве планине од северозапада ка југоистоку. Она је спуштена
између кречњака Суве планине и пермских црвених пешчара и гнајисева Бабичке горе.
Односно, с једне стране је оивичена обранцима Суве планине и Селичевице,
Крушевице и Бабичке горе са друге стране. У овој издуженој котлини, као што је већ
наведено, очувани су језерски седименти некадашњег Заплањког језера. 14

Слика број 4. Заплањско-Лужничка котлина
Извор: klubputnika.net
Значајан елемент тектонског рељефа су и планине, које захватају велико
пространство на овом простору. Планински венци окружују котлине и чине овај
простор морфолошко разноликим. Планине које окружују подручје Заплања
различитог су геолошког састава, грађе и морфолошких карактеристика. Громадне
планине које су део Родопске масе, претежно су изграђене од кристаластих шкриљаца
пружају се са обе стране Јужне Мораве, чинећи границу између великих
морфотектонских целина. Планине источне зоне припадају групи млађих веначних
планина и одликују се разноврсним геолошким саставом и морфологијом. У њиховој
грађи поред палеозојских шкриљаца, учествују кречњаци и доломити мезозојске
старости, те су на њима заступљени различити облици рељефа, превасходно крашки.
Планине које читаво Јужно Поморавље одвајају од осталих морфотектонских
целина припадају Средишњој зони громадних планина и котлина. То су Селичевица,
Крушевица и Бабичка гора. Део општине који залази у Балканску Србију представљен
је Сувом планином.
14

Др Јован Ђ. Марковић, Географске области СФРЈ, Београд, 1966., стр. 284
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Сува планина је највећа, најзначајнија и најпознатија заплањска планина,
раније се звала Куновица. Са североисточне стране

границу Суве планине чине

Белопаланачка и уска Коритничка котлина. Са северне стране границу чине стрми
кречњачки зидови који се скоро вертикално дижу и граде највеће висове њене. Испод
њих се простире широка Куновачка површ. Дакле, на северу је Сува планина
Сићевачком клисуром одвојена од Сврљишких планина. А везу између ових двеју
планина чини Куновачка површ у коју је усечена клисура Нишаве. Сува планина је на
југозападној страни ограничена Заплањском котлином и њоме је одвојена од Родопске
масе, а на југоисточној страни долином и котлином Лужнице. Јужна граница сведена је
у један клин који се завршава источно од варошице Љуберађе. У овако узетим
границама, које углавном чине велике околне котлине и речне долине, Сува планина је
јасно издвојена од осталих суседних планина и представља јасну, засебну топографску
целину. Ова компактна целина, лежи правцем СЗ-ЈИ у висинским зонама од 250 m до
1808 m колико има њен највиши врх (Трем). Почиње источно од Нишке Бање, а
завршава се југозападно од Бабушнице у Лужничкој котлини, кроз коју протиче река
Лужница. Дугачка је 45 km, а широка 15 km.
У геолошком и географском смислу припада групи Карпатско - Балканских
планина. Налази се на самој граници између старе Родопске и млађе КарпатскоБалканске масе, представља крајни изданак Балканских планина које се на простору
Заплањске котлине сучељавају са Родопским планинама Бабичком гором, Крушевицом
и Селичевицом. На њој се јасно оцртавају и истичу три њена врха - Мосор (985 m),
Соколов камен (Халов камен 1552 m) и Големи камен ( Трем 1808 m). Између ова три
врха налазе се два седла. Са Заплањске стране Сува планина је гола, без шума,
сачињена од камена и крша. Назив Сува планина потпуно одговара приликама. Врло је
тешко наћи воде на њој. Воде има само у Ракошу, у леденици на Трему, и неким
подземним ходницима. Остала кречњачка маса, чија површина износи преко 50 km²
безводна је. Цела кречњачка серија има дебљину 500-600 m. Од кречњака је састављен
цео гребен и залеђе Суве планине, или пространа мрежаста зараван, површ Валожја.
Међутим свуда по ободу ових кречњака налазе се извори и врло јака врела.
У Сувој планини има више бора, правца

СЗ-ЈИ, које су после набирања

ерозијом уравњене и засечене и тако је постала поменута површ Валожје. На њој се
дижу поједини врхови од стена, јаче отпорне моћи.
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Суву планину је Јован Цвијић (1912) поделио на три дела: потковичасти гребен,
облук Црвене реке и површ Валожја. Посебну пажњу је посветио крашкој површи
Валожја која се од потковичастог гребена наставља ка југоистоку. Крашка површ
Валожја налази се на надморској висини од 1.400 m до 1.500 m, заузима око 16 km² и
представља највишу и највећу зараван која припада средњем Понишављу. Изграђена је
од доње кредних кречњака. У грађи површи Валожја највише су заступљени слојевити
кречњаци. Степен карстификације је изузетно велики и може се поредити само са
Велебитом. Зато је за површ Валожја Цвијић говорио „она има мрежасту карсну
пластику: сплет од валога, „падина“ и вртача, између којих су гола кречњачка брда и
ритови, велике сличности са увалама динарског карста. То су мање дугуљасте и уске
увале, по правилу равног дна које је покривено »терра росс-ом« и другим делувијумом
и избушене многим алувијалним вртачама. Стране валога су стрме, са каменитим
зидовима а њихова суподина је у виду изломљене цик-цак линије, која се понегде у
облику оштрих ртова пружа у валогу, а понегде од њих повлачи. Њене кречњачке
стране су често покривене шкрапама...“15

Слика број 5. Сува планина

Слика број 6. Трем

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Suva_planina

Извор: www.niscafe.com

15

sr.wikipedia.org/sr/Suva_planinа
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На Сувој планини је Николић Р. (1912) запазио извесне облике који подсећају на
глацијалне, па је на основу тога претпостављао да је ова планина „у глацијална доба
била заглечерена“. Богата морфолошка орнаментика, даје веома атрактиван изглед
Сувој планини, допуњена је специфичним облицима крашке ерозије: прозорцима,
поткапинама, шупљинама и кавернама у стенама. Предео од врха Големо стражиште
до врха Трем личи на висораван, али је у потпуности састављен од вртача и увала које
су на свом дну травнате.
Са економске стране Сува планина се највише користи као место за скупљање
шумских плодова, лековитог биља, на коришђења планине као ловног подручја и за
туристичке потребе.
Бабичка гора се простире само малим североисточним и северним делом преко
територије Заплања. На подручју Заплања њени огранци допиру до Кутинске реке на
североистоку, а на северу до долине Барбешке реке. На западној страни Бабичка гора
се спушта у Лесковачко Поморавље, а са југа ову планину од Чемерника јасно одваја
Власина и Лужница. Једино огранци Бабичке горе код доњег Драговља допиру до
огранака Суве планине, мада и у том делу Кутинска река дели ове планине.

Слика број 7. Планина Бабичка гора
Извор: www.stazeibogaze.info
Из овог приказа види се да се Бабичка гора пружапаралелно са Сувом
планином, с тим сто је нешто краћа од ове, јер њена оса северозапад-југоисток у износи
25 km. У ширини ова планина пружа се 9 до 15 km. Највиша тачка Бабичке горе (врх
Крива бука) је 1057 m, а то је 751 m ниже од врха Трем - највишег врха Суве планине.
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Ипак, Бабичка гора је за 155 m виша од највишег врха Селичевице - Ибровице
(902 m). Јужни део Бабичке горе познат је под именом Крушевица, па се код неких
аутора овај израз среће као назив за посебну планину. Поред Криве буке, остали
(нижи) врхови Бабичке горе су: Орзоркова ливада (736 m), Остра глава, Бели камен
(835 m), Овчарево (902 m), Терзина горица (1022 m), Врла гарина, Тумба (513 m), Осоје
(485 m). Северни део Бабичке горе, односно део који припада Заплању зове се Бабичка
гора, мада је цела планина позната под овим именом. Бабичка гора је хорст и са свих
страна је окружена тектонским басенима формираним раседом. Према северу је
одвојена од Селичевице барбешком котлином, према истоку се налази заплањска
котлина, која је одваја од Суве планине, а пема западу је котлина Јужне Мораве.
Многобројни поточићи теку из централног дела Бабичке горе. Главне реке у овој
области су Јужна Морава и Кутинска река. Сви потоци у овој области су изливног
типа, јер добијају довољну количину воде од подземних вода.16
Бабичка гора спада у групу громадних планина и припада старој Родопскопј
маси. Изграђена је од старих метаморфних стена, шкриљаца прекамбријске старости.
Бабичка планина је у целини обрасла гором, те израз „гора“ потпуно одговара
планини. Многобројне удолине Бабичке горе имају релативно слабе изворе воде, при
чему се ни један не издваја својом јачином како је то са Душничким врелом. Али зато
су ове удолине богате шумом, а терен је повољан за експлоатацију.
Селичевица је знатно мања планина и од Суве планине и од Бабичке горе.
Селичевица је одељена са истока од Суве планине Кутинском реком, а са јужне стране
јасно је разграничена од Бабичке горе доњезаплањским проширењем. На западу река
Јужна Морава тече непосредно испод последњих огранака Селичевице. Ова планина је
обрасла шумом. Преовладавају: храст, буква, леска и друго дрво. Многи делови
планине носе називе Букар, па и то подсећа да је Селичевица имала богату букову
шуму. Богатство Селичевице у шумама служило јекао основа за сточарство у Доњем
Заплању. У планинском простору подизане су појате (сточарски станови) у којима су
чуване овце, козе, говеда, коњи. Ибровицa (902 m), је највиши врх на Селичевици.

16

Б.Б.Сигнал, наведено дело, Београд,1958., стр. 61
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Слика број 8. Планина Селичевица
Извор: sr.wikipedia

На Селичевици постоје и следећи врхови: Тумбе (872 m), простире се од Г. Хана
до Д. Душника, представља резерват који је под забраном лова, Цветкова јабука (831
m), Црквиште, Главица и други. Са највишег врха јасно се виде Јужна Морава,
Нишава, Ниш, Лесковац, Сува планина и Бабичка гора.
Селичевицу непосредно окружује 15 села, а на њеним теренима према Нишу,
надморске висине од 300 до 350 m, има још 5 села. Заплањска сеоска насеља која су
непосредно у подножју Селичевице су: Дукат, Горњи Барбеш, Виландрица, Гркиња и
део Тасковића. Ова околност да су у целом подножју Селичевице распоређена села
многе наводи на закључак (сеоско предање) да је по томе и добила име: села Селичевица.
Селичевица се правцем исток-запад пружа скоро правилно целом својом
дужином. Та дужина износи највише око 15 km. Ширина Селичевице, или њен
планински део, износи само 5-6 km.
Брег као позитивна форма рељефа невелике релативне висине има на подручју
Заплања, познатији су Умниште ,налази се између Гркиње, Г. Власе и М. Кутине, овде
је откривена руда ума-бентонита и Козјак код Краставца.
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Јаруга је врло мала долина, готово као кањон, али ужа, што је често производ
ерозије од урезивања потока. Јаруге се обично класифицирају као веће по размерима
од вододерина, иако мање од долина. Јаруга је нагнути облик рељефа релативно
стрмих (попречног пресека) страна, реда величине од двадесет до седамдесет посто
стрмине. Јаруге могу или не морају имати активне потоке који теку низ нагиб дуж
канала који их је првобитно формирао - често се одликују интермитентним потоцима,
јер њихов географски размер не може бити довољно велики како би подржао сталан
водоток.
Познате

јаруге су Зли дол, простире се од врха Селичевице, до улива у

Кутинску реку, испод Тасковића; Буке Јаруге на Селичевици; Станци такође на
Селичевици; Телар на Бабичкој гори; Зла долина , која се простире од Миљковца до
Краставча и друге.
Плавина представља

купсто узвишење настало нагомилавањем еродованог

материјала транспортованог бујичним токовима. Овакав облик је плавина Језава која се
налази код Заплањске Топонице, такође је позната и плавина Селиште код села
Тасковић.
Посебан геоморфолошки процес у растрситом земљишту је клижење тла, или
урвина. На подручју Заплања познатије урвине су: Семачки извори, који се налазе
између Семча и Личких Ханова, затим Миљковачки дел код Миљковца и Враголија код
села Личја.
Јаме и пећине као подземни облици рељефа, такође су присутне на територији
Заплања. Јама Кале код Ћелија, Три локве на Сувој планини, Сопотнички габар изнад
Горњег Душника, као и две јаме леденице на Сувој планини.
Пећине су следеће: Пећ која се налази на Сувој планини изнад села Ћелија,
Маркова пећина на Мосору, затим позната као „Голема пећина“ и налази се изнад
Великог Вртопа. Изнад села Семча постоји више пећина, једна од њих носи назив
„Пусто семче“. Мања пећина, или поткапина налази се на почетку Зли дола на
Селичевици.
Такође постоји поткапина коју зову „Бабина кација“ на делу планине
Селичевице који се зове „Големи камен“ и друге.
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3.3. КЛИМАТСКА ОБЕЛЕЖЈА

Заплање има умерено-континенталну климу у нижој зони, док на Сувој планини
и Бабичкој гори има карактеристике субпланинске и планинске климе.
У Горњем Заплању преовладава нешто оштрија умерено-континентална клима,
док је у Доњем Заплању нешто блажа.
На умерено-континенталну климу поред спољних фактора утичу и локални,
унутрашњи фактори, од којих су најзначајнији правци пружања Заплањске котлине,
гребена Суве планине, Крушевице, Бабичке горе и Селичевице, као и повезаност
Заплања са долином Јужне Мораве (преко Барбешке удолине), долином Нишаве (преко
Гаџинханске котлинице) и долини Пусте реке, Лужнице и Власине (преко превоја
Дубрава), надморска висина, вегетација и други.

3.3.1. Температура ваздуха

Успостављањем вертикалног термичког градијента између средње месечних и
годишњих температура ваздуха са Метеоролошке опсерваторије у Нишу за период
1991-2009. године и подручја Заплања срачунате су оријентационе средње годишње
температуре овог подручја. Пошто вертикални термички градијент на сваких 100 m
висине износи просечно око 0,5 °C, стим што је у хладнијем периоду мањи (0,4°) а у
топлијем већи (0,6°) оријентационе температуре ваздуха подручја Заплања дате су у
следећој табели.
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Табела број 1. Средње месечне и годишње температуре за период 1991-2009.
године
Месеци
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Годишња температура

1991-2009.
0,4
2,2
6,7
11,7
16,8
20,4
22,3
22,1
16,8
12,0
6,5
1,6
11,6

Верт. Термички градијент
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5

Извор: Метеоролошка опсерваторија, Ниш
Из предходне табеле се види да је средња годишња температура ваздуха у
Заплању 11,6 °С, да је најхладнији месец јануар са средњом температуром -0,4 °С, а
најтоплији јун и јули са 22,3 °С, те годишња амплитуда износи 22,7 °С.

Табела број 2. Средње температуре ваздуха по годишњим добима, на подручју
Заплања за период од 1991-2009. године
Зима

Пролеће

Лето

Јесен

Вегетациони

XII-II

III-V

VI–VIII

IX–XI

период

1,4

11,7

21,6

11,8

18,4
IV-IX

Извор: Метеоролошка опсерваторија, Ниш
Овакав ток температура указује да је јесен незнатно топлија од пролећа, што се
тумачи трошењем извесне количине температуре на отапање снега у пролећним
месецима. Вегетацијски период од IV дo IX месеца, има средњу температуру од 18,4
°С, што је веома повољно за жетву, напредовање и сазревање пољопривредних култура
на овом подручју а нарочито у јесењем периоду када сазрева кукуруз, грожђе и друго
воће и поврће.
26

Географске одлике Заплања
Применом темпратурних градијената за сваких 100 метара висине могу се
запазити знатне осцилације средње месечне и средње годишње температуре, па су зато
оне срачунате за све висинске зоне на подручју Заплања. На такав закључак указује и
чињеница да се средња јануарска температура за цело подручје креће од 0,8 °С у
Гаџином Хану, до -1,8 °С у Калетинцу и -5,8 °С на Трему, највишем врху Суве
планине. Већа колебања средње месечних температура се овде јављају у летњим
меседима (8 °С), где се у јуну крећу од 12,9 °С на главном гребену Суве планине, до
20,9 °С у Гаџином Хану. Увидом у средње годишње температуре закључује се да
највећи део овог подручја припада зони где се средње годишње температуре крећу у
граници од 10 °С до 12 °С.
Годишње амплитуде на територији читаве области, имају исто велика колебања
која се крећу од 17,9 °С, на врху Суве планине до 22,3 °С на најнижем котлинском
делу.

3.3.2. Падавине
Табела број 3. Средње месечне и средње годишња сума падавина (mm) у
периоду 1991-2009. године
I
41,0

II
35,6

III
32,8

IV
49,6

V
71,3

VI
69,1

VII
45,4

VIII
42,1

IX
38,9

X
61,5

XI
54,0

XII
53,1

Годишња
594
сума

Извор: Метеоролошка опсерваторија, Ниш
Иако се овај део Заплања сврстава у релативно суво подручје распоред воденог
талога по појединим добима и месецима доста повољан, јер од укупних годишњих
количина падавина око 70 % се излије у периоду март – октобар, или 53 % за период
март – септембар, тј. за време шире и уже вегетационе периоде. Снег у најнижим
деловима Заплања пада просечно 21,5 дана у току године. Највећу честину има
децембар (6,6) а најмању март (3,4). Први дан са снежним покривачем се јавља 17. XII,
а последњи 13. III. Међутим, снег се овде може јавити и у априлу па чак и у мају.
Његове максималне висине су у Гаџином Хану око 35 cm, а на Сувој планини
преко 2 m, што је нарочито важно за појаву високих вода у рекама у периоду отапања
снега.
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Табела број 4. Компаративни приказ количине падавина у Заплању, у односу на
Источну Србију и Републику Србију

Годишња сума

Заплање

Источна Србија

Република Србија

590

647

1205

295

392

424

49

54

100

49

65

71

падавина
Сума падавина у
вегетацијском
периоду
Просечне месечне
падавине
Просечне месечне
падавине у
вегетационом
периоду

Извор: www.hidmet.gov.rs

У табели је дат комаративни приказ количине падавина за Заплање, Источну
Србију и падавинa на републичком нивоу. Из наведених података може се закључити
да Заплање има мању годишњу суму падавина од републичког просека, за преко 50 %,
а од Источне Србије за 57 mm.
Сума падавина у вегетационом периоду у Заплању износи 295 mm, што је за 139
mm мање од суме падавина у вегетационом периоду у целој Србији, а ниже је и од
суме у Источној Србији за 97 mm.
Од осталих метеоролошких појава овде би требало очекивати још и град, слану
и грмљавину. Град се најчешће јавља у периоду од априла до августа а најчешће у мају
и јуну. Грмљавине се овде јављају просечно око 25 дана, а слана око 31 дана годишње.
Од слане су ослобођени једино летњи месеци. У циљу одбране од града на територији
општине Гаџин Хан изграђен је систем од 7 (седам) противградних станица у атарима
села Гркиња, Г. Барбеш, Копривница, Д. Пољана, Сопотница; В. Вртоп и В. Крчимир.
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Средња вредност облачности, изражена у десетинама покривености неба, опада
од јануара до краја августа а затим се повећава до децембра. Средња годишња
облачност износи око 120 дана, што значи да на овом подручју преовладавају ведри
дани.

3.3.3. Ветрови
Ветрови имају значајну улогу као модификатори клме на ширем подручју
Заплања, јер преносе собом карактеристичне особине оне климе одакле долазе.
Специфичне карактеристике рељефа, које се огледају кроз правце пружања Заплањске
котлине и планинских венаца, првенствено утичу на правце кретања ваздушних маса.
Преовладајући ветар на овом подручју долази из северозападног, источног и
североисточног правца. Западни ветар најчешће дува преко лета, док је северац готово
подједнако распоређен на сва годишња доба. Ветрови из осталих праваца се овде
јављају са мањом честином. У ову групу спадају и ветрови из јужног квадранта, који се
најчешће јављају у пролеће и почетком лета. Кошава у Заплање продире, заобилазећи
Суву планину, са северозапада из правца Нишке котлине или са истока из Лужничке
котлине и преко нижих обронака Суве планине. У Заплањској котлини је најјача на
узвишењима и истакнутим локалитетима, а посебно на развођу Кутинске и Пусте реке,
на потезу Враголија, познатој по јакој ветрометини (у народу „заплањска мечка”), где у
зимским месецима долази до честог прекида саобраћаја. Доминантан ветар је
северозападни, који је константан током целе године и спада у групу благог поветарца
по Бофоровој скали (брзина ветра 1,6 – 3,3 m/s).

3.3.4. Микроклима Заплања

Климатски услови на територији Заплања су повољни за становништво. Ваздух
је чист, на то утиче пре свега надморска висина, ружа ветрова и што је веома битно
нема извора загађења, као сто је на пример индустрија и слично. Доказ за ову
констатацију је постојање Ваздушне бање у Доњем Душнику и преговори око градње
антитуберкулозног диспанзера на Селичевици.
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3.4. ХИДРОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА

Сходно физичко-географским разликама и антропогеној активности у Заплању
су се формирала два међусобно различита комплекса терена: терен са карсном
хидрографијом или без површинског отицања и терен са нормалном хидрографијом
или површинским отицањем.
На подручју Заплања влада потпуна хидрографска супротност између
кречњачког масива Суве планине и котлинског дела. Високо планински делови су
потпуно безводни док њено подножје обилује изданском и површинском водом. Сем
ових врела, у подножју Суве планине и у кристаластим масама заплањских громадних
планина, јављају се многобројни извори који су били пресудни за фомирање сталних
насеља Заплања.
Подручје Заплања је доста сиромашно водама, али су те оскудне воде ипак
приближно правилно распоређене тако да изразито безводних терена у Заплању готово
и нема. Велики је број планинских извора слабе јачине, али ипак довољне за потребе
људи и напајања стоке. Средње и Горње Заплање богатије је водом од Доњег Заплања.
Ово не само зато што дуж целог Горњег Заплања протиче Кутинска река, већ
пре свега зато што је подножје Суве планине са заплањске стране богатије врелима и
изворима.
Све заплањске реке и речице имају три правца тока. Највећи део заплањских
река улива се у Кутинску реку која се пробија између Суве планине са једне стране и
Бабичке горе и Селичевице са друге стране и улива у Нишаву код Брзог Брода.
Барбешка река има други правац тока. Она сакупља воде Влашке, Виландричке,
Горњобарбешке и Доњобарбешке реке и код Топонице улива се у Јужну Мораву.
Трећи правац кретања заплањских вода је преко Дрман реке, која сакупља воде у
пределу Личја, Крчмира, а од Равне Дубраве као Млака река улива се у Пусту реку. На
тај начин све заплањске воде одлазе у Јужну Мораву и припадају нишавском, односно
јужноморавском сливу.
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3.4.1. Реке
Кутинска река је најзначајнија заплањска река. Њен ток се формира у Горњем
Заплању у пределу села Личја, Горњег Драговља и Малог и Великог Вртопа.
Кроз ова два последња села протиче река Србовница која настаје од више извора у
подножју Суве планине, а у пределу ових села.
Србовница се у пределу Горњег Драговља спаја са Личком и Драговском реком,
а прикупља и воде других мањих извора и тако формира Кутинску реку. У току
Кутинске реке од Доњег Душника најзначајнији извор је Сопотничко врело, оно даје
Сопотничку реку која се улива у Кутинску реку.
Али, поред Сопотничке као најјаче реке, у Кутинску реку уливају се још
Доњодраговска и Овсињинска река, а воде дају и бројни извори из подножја Суве
планине

и

Бабичке

горе.

Душничко

врело

у

Горњем

Душнику,

формира

Горњодушничку реку која чини Кутинску реку богату водом.
Са десне стране Кутинска река од Доњег Душника прима следеће притоке:
Миљковачку, Дугопољанску, Венежицу, Копривничку реку и низ мањих притока.
Са леве стране у Кутинску реку утиче најпре Љута или Гарска река. Теларска
река, која сакупља воде испод врхова Бабичке горе – Терзијске горице, Преслапа и
Врле горице, улива се у Кутинску реку
изнад Марине Кутине. Лева притока је
још и Гркињскарека, која се формира од
бројних извора на Селичевици. Од њих је
онај у Базаку, са ког је Виландрица узела
воду за водовод најјачи. Кутинска река
представља једини речни ток који одводи
воду из Заплањске котлине у Нишаву.

Слика број 9. Кутинска река на излазу из Марине Кутине
Извор: www.panoramio.com
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Долина Кутинске реке је композитна, састављена од проширења (заплањско и
гаџинханско) и сужења (краставачко-маринокутинско клисура).
Дужина њеног тока износи 35 km, а површина слива 205 km². Укупан пад од
извора до ушћа је 515 m (14,6 %), што са великом просечном густином речне мреже
(970 m/km²) овој реци даје бујични карактер. Због велике обешумљености Суве
планине и осталих планинских предела, погодних за спирање и одношење
продуктивног слоја земљишта, Кутинска река са притокама спада у ред бујичних
токова, а њен слив у подручја са најјачим ерозивним процесом.
Обзиром да је то један од највећих водопривредних проблема у сливу Кутинске
реке, већ низ година се интензивно ради на обнови шумског покривача.
Барбешка

река

настаје

од

Виландричке,

Влашке,

Доњобарбешке

и

Горњобарбешке реке, које се сутичу у атару Доњег Барбеша, а 1 km низводно од
Топонице се улива у Јужну Мораву. Односно, све воде са Селичевице сливају се у ову
реку, а она се образује испод Бабичке горе – брда Осоје и код Топонице улива у Јужну
Мораву. Најзначајнија притока је Церовац.
Млака река сакупља површинске воде са територије Равне Дубраве, Малог и
Великог Крчимира и припада сливу Пусте реке.
Дрмн река, као што је већ поменуто, трећи правац кетања Заплањских река, која
сакупља воде у пределу Личја, Малог и Великог Крчимира, а од Равне Дубраве као
Млака река улива се у Пусту реку, а ова у Власину, а потом у Јужну Мораву.
Љута река, позната као Гарска река, и Бела река као гранична река Гарског
атара, два су значајна чиниоца хидрографије у селу Гару.
Љута река настаје од већег броја малих извора који се састају. Од тог места
Љута река добија свој назив. По целој својој дужини, око 4,5 km са леве и са десне
стране прима незнатне количине воде дубоко усечених потока, све до утока у Кутинску
реку. Ова река је изразито планинска, брза, са бистром и хладном водом. Количина
воде зависи од годишњих доба. Већи је протицај у пролеће и јесен, мањи у зиму,
знатно мањи у лето. Вода Љуте реке се највише користила за покретање воденица,
наводњавање башти и ливада, итд. Велика висинска разлика од утока Љуте реке у
Кутинску реку је 360 метара и њеног зачетка, извора Добра вода, 999 метара, која
износи 639 m, указује да је она током постојања направила дубоку клисуру између два
огранка Бабичке горе.
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Бела река, као гранична река атара, има знатно мањи значај за Гаре од Љуте
реке. Она је током постојања, направила већу клисуру, чија лева страна скоро у целини
припада Гарском атару. Сви потоци на том делу гарског атара сливају се у Белу реку.
Скоро цела лева страна клисуре Беле реке у Гарском атару је била обрадиво земљиште,
или под шумом, углавном храстовом.
Сопотничка река у доњем току протиче једним малим делом кроз Душнички
атар. Из ове реке се вода користила за рибњак, јер је доста чиста и бистра, а и има рибе
у њој. Она је највећа притока Кутинске реке као и Душничко врело. Сопотничка река
настаје од два врела, Великог и Малог, који извиру одмах изнад села Сопотнице. Од
Великог врела село је спровело савремени водовод до свих кућа. Вишак воде се
прелива и чини Сопотничку реку у коју се улива Мало врело. Вода из Великог врела се
у току јесени смањи, а у току пролећних месеци надође.
Многобројни потоци теку из централног дела Бабичке горе. Голиделска река
прима успут три мања потока (најзначајнији је Млака), састаје се са Блетошевачком
реком и ту настаје Драговска река, дуга три километара. Она је, после Душничког
врела најбогатија водом као протока Кутинске реке.
Већина заплањских река је сиромашна водом, а то је појачано одгољавањем
планина, тако да се за већину њих може рећи да су бијичарског типа и да преко лета
пресуше.
Јужна Морава око 3,5 km протиче територијом Заплања. Кутинска река има
средњи проток воде око 0,4 m³ у секунди, а најмањи за време лета и он износи 0,15-0,2
m³. Кутинска река не представља тако велики потенцијал као Јужна Морава. Али, она
може бити преграђена браном и тако се може створити више мањих акумулација како
за наводњавање тако и за потребе туризма у Заплању.
Већина Заплањских река је сиромашна водом, а то је појачано одгољавањем
планина, тако да се може рећи за већину њих да су бујичарског типа и да преко лета
пресуше. Тако, преко лета стоји само корито без воде, а напуниће се водом кад падне
киша, када долази и до плављења нижих делова поља. Ово отежава напајање стоке док
је она за време лета на испаши у пољу.
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3.4.2. Извори и врела
Најзначајнија заплањска врела су Душничко, Сопотничко, Калетиначко,
Шебетско и Вртопско. Душничко врело се налази у атару Горњег Душника и средином
70-их година 20. века каптирано за потребе водоснабдевања Гаџиног Хана, Краставча,
Дуге Пољане, Миљковца, Горњег и Доњег Душника. У исто време и многи други мањи
извори на подручју Заплања су каптирани за потребе становништва сеоских насеља.

Слика брoj 10. Врело у Горњем Душнику
Извор: www.suvaplanina.info

Душничко врело, у Горњем Душнику, најзначајнији је заплањски извор. Оно
формира Горњодушничку реку. На овом врелу изграђене су две воденице.
Све заплањске планине имају равномерно распоређене мале изворе широм
простора ових планина. Неки од ових извора су каптирани у виду планинских
кладанца. На Селичевици има неколико кладанца: Буке, Симонов кладанац, Јеленкова
појата, Душанова појата, Студенац, Томино кладанче, Стублина, Стеванов букар,
Јерске баче, Базак, Мечији кладанац, Голе гарине, Брбоњин букар, Пландиште,
Бербатовски студенац, Ђунак и други.
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Као значајне изворе, у селу Гаре, који се стално или повремено користе и који
не пресушују током година су: Село, Марина ћелија, Млачиште, Бождарица, Калило,
Деспотов кладенац, Манастириште, Врли до, Ливадска долина, Леденац, Бачевиште
итд.
У селу Сопотница познат је Селски кладенац у ливадама. Са тог извора се
раније село снабдевало водом. Јужно од села налази се Илијин кладенац, веома
издашан и са хладном водом.
Врелице је мањи извор у Горњем Душнику, које извире на већој надморској
висини.
Дуланче у Горњем Душнику је најмањи извор воде, када није био изграђен
водовод, са њега се користила вода. У Горњем Душнику постоје још малих извора –
кладенаца а то су: Анђелково, Попово, Чолаково итд.
Од извора значајни су још и Хајдучки кладенац у Горњем Драговљу, Семачки
кладенац у атару села Семче код Враголије, извор у Турској махали у Калентинцу,
служи као водовод за Овсињинац. Извор Циган мала у Г. Драговљу, а у Доњем
Драговљу

постоји лековито кладенче, које наводно лечи по прици мештана од

леукемије.
Манастирски кладенци налазе се у Краставчу поред остатка Византијског
манастира Св. Јована. Затим,

Златно кладенче, налази се код села Тасковић.

Инересантан је још и „Пуцингеров рибњак“, који је из периода Римљана, али и сада је
у функцији. „Иванковица“ је извор који се користи у водоводу села Виландрица и
други.

3.4.3. Водоснабдевање
Сва насељена места се снабдевају водом помоћу водовода у појединим селима и
водом из сопствених бунара који су копани на дубини од 6 до 20 метара. Вода је
природним падом доведена са извора до насењеног места. Од Римског периода, па до
данас постоје многобројне јавне чесме у скоро свим селима Заплања са којих се такође
користи вода за пиће и друге потребе. Вода на тим чесмама је посебно доведена.
Гркињска чесма, чесма у центру Г. Барбеша , чесма у центру Доњег Драговља, чесма у
Јагличју и друге.
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Проблем воде је све до 1970. године био врло актуелан у великој већини
заплањских села. У селу није било довољно изворске воде па су многи били принуђени
да копају бунаре од 5-15 метара, да их зидају каменом и тако обезбеђују воду за пиће и
напајање стоке. Све до 1970. свака кућа је тежила да има свој бунар. Преко лета
дешавало се да читава половина бунара пресуши. Питање снабдевања заплањских села
пијаћом водом решено је тек у периоду после 1970. године изградњом сеоских
водовода. Многе анализе подземних вода у Заплању испуњавају услове који се траже
за добру пијаћу воду и друге домаће потребе. Подземна вода најбољег квалитета
пронађена је у кристалним стенама и у кречњаку. Прилично је мека и има малу
количину талога. Вода из алувијума је најгорег квалитета у овој области, зато што је
исувише тврда и има велику количину талога.
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3.5. ПЕДОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА
Земљиште Заплања је разноврсно. Ово произилази из разноврсности геолошког
састава и климатских услова овог терена.
Један тип земљишта се формира на лапорцима, шкриљцима и пешчарима, а
други на кречњачком масиву. Према научним подацима у подножју Суве планине,
непосредно око граничних река, најнижи терен заузима алувијум. Њега по висини, на
нешто вишим терасама, смењује смоница, која се на многим местима огајњачава.
Трећи по висини тип земљишта у подножју Суве планине, пре појаве кречњачког
масива је подзол који се образује на пешчарима.
Појава кречњачког масива на извесној висини прекида и мења из основа овакву
зоналност земљишта, пошто се на кречњаку, од његовог подножја па до врха планине,
јављају друга земљишта, која се такође зонално смењују са висинама.
Према истраживањима на кречњачком масиву Суве планине заступљени су
следећи типови земљишта:

1. Црвенкасто – рудо земљиште и црвеница (terra rossa) која је на висини до око
850 m надморске висине;
2. Рудо земљиште на кречњаку (terra fusca) на висини до 1100 m;
3.

Висински или планински подзол који заузима зону букове шуме, између 1100 и
1500 m надморске висине;

4. Планинска црница, односно буавица, на висини од 1400 до 1500 m. 17

Према истраживању Института „Кирило Савић“ из Београда око 50%
пољопривредних површина у Заплању захватају земљишта типа гајњаче, црвенице
и алувијално-дилувијалних наноса.
Ова земљишта се за брдско-планинске прилике могу означити као земљишта
нормалне плодности.18

17
18

Др Никола Павићевић, Типови земљишта на Сувој планини, Београд, 1953., стр. 9
Институт „ Кирло Савић“, Програм развоја општине Гаџин Хан, Београд, 1975., стр.5-7
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Типови земљишта
Гајњача захвата око 22 % пољопривредног земљишта. Ово земљиште захвата
највећи део доњезаплањског поља поред Јужне Мораве и Барбешке реке, а мање га има
у доњем току Кутинске реке. Ово земљиште се среће на надморској висини од 500 m на
равнијим теренима. По механичком саставу иловаче су неутралне до слабо киселе
реакције, средње до добро обезбеђене асимилативима, погодне за узгој свих култура и
по квалитету представљају прва земљишта општине. Гајњача се највише користи за
ратарство и за баште, али се користи и за винограде (Гркиња) и воћњаке (Г. Барбеш, Д.
Барбеш, З. Топоница).

Рендзине, смеђа земљишта и црвенице, захватају око 25 % пољопривредних
површина. Ова земљишта су слабијег квалитета и користе се као оранице и као
шумско-пашњачке површине.
Смеђа земљишта се користе за ливаде, пашњаке и шуме, а и као оранице. Ова
земљишта захватају делове средњег висинског појаса. Земљишта су неутралне до
умерено киселе реакције.
Црвеница се налази на падинама Суве планине, а на неким местима се спушта и
до Кутинске реке. Ово земљиште је погодно за обраду и за гајење разних култура
(ратарске културе, дуван и др.).

Дилувијално – алувијални наноси захватају око 21 % пољопривредних
површина. Срећу се у деловима који имају нижу надморску висину, у долинама река.
Ово је плодно земљиште, погодно за ратарство, воћарство, виноградарство, за дуван и
друге културе.

Подзаласта земљишта захватају једну четвртину пољопривредних површина
и простиру се на падинама Бабичке горе, Селичевице, и на падинама Суве планине.
Ово су средње плодна земљишта. Она се одликују киселом реакцијом и неповољна су
за обраду. На њима се налазе пашњаци и ливаде а могу се гајити и стрна жита.

Скелетна земљишта,

она су најмање плодности и захватају 7

%

пољопривредних површина. Распоређена су на стрмим теренима са кречњачком
подлогом на Сувој планини.
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Карактеристике заступљеног земљишта у Заплању, значајне за развој
пољопривреде су: црвенкасто-рудо земљиште и црвеница (terra rossa), рудо земљиште
на кречњаку (terra fusca), подзол, планинска рница, буавице под шумом, скелетно
земљиште и црвено земљиште на пешчару.

Црвенкасто рудно земљиште и црвеница образује се у подножју Суве
планине, као и у другим деловима Заплања.
Црвенкасто – рудо земљиште је углавном под шумом, а типична црвеница је
најчешће тамо где је шума уништена. Услед веће глиновитости црвенице су тешке за
обраду, а у току лета се земљишна маса стврдне и испуца. Иако је богата у глини,
црвеница је ипак за воду добро пропустљива, пошто има изражену структуру. Када је
она у стању умерене влажности може се обрађивати а у сувом стању практично је
тешко обрадива.
Ово земљиште садржи више хумуса него гајњаче. Има и доста азота у
органском облику, али је мале плодности због плиткости и сувоће крша. Садржи веома
мало растворљивог калијума и фосфора.

Рудно земљиште на кречњаку – ово земљиште распрострањено је на Сувој
планини на висини од 850 до 1100 m. У погледу броја биљних врста ово земљиште је
најбогатије. Пошто је на кречњаку, врло је плитко. По механичком саставу припада
тешкој иловачи.

Подзол. – Подзол се јавља на три сасвим различите надморске висине. У
области поморавља јавља се као низијски подзол. На вишим речним терасама јавља се
на 350-700 m. Трећу по висини зону чини подзол на надморској висини 1100 m. Подзол
Суве планине припада средњим и благим подзолима, али се могу местимице наћи и
јако изражени подзоли.

Планинска црница – буавица. – Обај тип земљишта образује се под пашњацима
и шумама. На јужној и источној страни Суве планине прве буавице срећу се на висини
око 1500 m, а на северној 1600-1800 метара. Буавице се образују на рељефу Суве
планине који је типично карстни.
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Буавице – под шумом. Ова врста буавица образује се на северној страни Суве
планине, у рејону шуме, на висини између 1400 m и 1800 m. Ово земљиште се састоји
највећим делом из органских материја и хумуса, а минералним материјама је јако
сиромашно.

Скелетно земљиште – Ово земљиште образује се на многим местима на Сувој
планини, али га највише има на њеној северној страни између кречњачког подножја и
зоне шумских планинских црница.

Црвено земљиште на пешчару – образује се на Сувој планини распадањем
црвеног пешчара. Генетски је неразвијено.
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3.6. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ
3.6.1. Флора Заплања
На подручју Заплања могу се уочити три нивоа терена. Равничарски у деловима
Јужне Мораве, Барбешке и Гркињске реке у Д. Заплању и доњем току Кутинске реке.
Други ниво образују брежуљасти терени Суве планине, Бабичке горе и Селичевице.
Трећи, планински ниво, захвата веће висине и гребене ових планина. У овим теренима
расте разноврстан биљни свет.
У равничарском делу највише се гаје пшеница, кукуруз, јечам, овас и разне
повртарске културе, а пре свега баштенске. На овом терену срећу се још и топола, трн,
дивља крушка, багрем, храст, цер, и друго дрвеће.
Други – брежуљасти део терена користи се за воћњаке, винограде, за овас, за
пашњаке, а има и доста терена под шумом. У овом терену успева сво оно дрвеће које се
налази и у равничарском терену, а у виноградима и воћњацима гаји се питомо дрвеће:
крушка, трешња, јабука, орах, бресква, дуд, поред кућа још и јела, бршљан и др.
Биље је веома разноврсно, а посебно оно лековито биље. У деловима шума
среће се помешано дрвеће, али доминира храст сладун, цер, трн, дрен и др.
На планинском делу територије заступљена је буква, горун, храст и други.
Јављају се и мање значајне врсте као што су јавор, јасен, дивља крушка и други. На
Селичевици има доста леске која даје квалитетан лешник. Јавља се и разноврсно
шибље као што је трн, шипак, купина и друге.
На Сувој планини вегетација припада ксерофитној фацији сувих кречњака и
плитког скелетног земљишта. То је вегетација слабе вредности са доста корова и
налази се у стању закржљалости услед претеране испаше и суше. На вишим
надморским висинама Суве планине срећемо искључиво травну-суву степу. На овим
деловима трава се преко лета осуши услед недостатка влаге, а при повољним условима
она се поврати.
На Селичевици и Бабичкој гори услови су повољни зато што се терени налазе на
кристаластим шкриљцима који се лако растварају, па је ерозија због тога чешћа.

41

Географске одлике Заплања
Предпоставља се да је на ширем подручју Суве планине заступљено 1200-1300
врста, што чини половину врста флоре Србије. Висока вредност диверзитета флоре,
карактерише читаво подручје овог дела Балканског полуотрва. Клисурасти усеци у
подножју планина представљају рефугијалне просторе у којима су нашли уточиште
представници терцијарне реликтне флоре. Такви простори су били од највећег значаја
за опстанак старих терцијарних врста као што су Ramonda serbica и Ramonda nathaliae,
али и многе друге врсте које чине флору Суве планине.

С

Слика број 12. Ramonda serbica

Слика број 11. Ramondanathaliae

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Suva_planina
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3.6.2. Фауна Заплања
Дивљач у Заплању није тако разноврсна сада као што је некада била.
Најбројнији је зец. Зец се среће на целој територији, али је најбројнији у равничарском
и брежуљастом делу.
Срна је такође присутна на Заплањском терену. Прво се појавила на
Селичевици, касније и у другим деловима. Јаребица камењарка борави само на тешко
приступачним теренима Суве планине. Ови терени су тешко приступачни ловцима, па
се ова јаребица доста размножила, али се њен број тешко може утврдити. Фазани се
такође налазе на подручју Заплања. На Селичевици се може срести дивља свиња.
Вукови су некада представљали већу опасност, него данас. Лисица је Заплањцима увек
наносила штету нападајући домаћу живину (према подацима заплањских ловачких
друштва на територији Заплања има око 120 лисица, податак из 1969. године).
У планинама, у рупама испод камена или у другим стрмим и слабо
приступачним пределима легу се јазавац и твор. Веверица има свуда. Кртица је за
Заплањце изузетна штеточина јер избацује земљу на површину ливеда и тиме омета
косидбу. Јеж се среће свуда, из насеља га прогањају јер напада домаћу живину. Има
змија, по њима се многа места у планинама зову змијарници. У планинама се највише
среће кљечатица – отровна змија и шарка, која је такође отровна. Корњача, шумских и
барских такође има доста.
Речна риба може се наћи у Кутинској реци, а ракови у планинским рекама и
вировима. Посебну пажњу заслужују Заплањске птице. Над Заплањским планинама
кружи орао, а јастреб угрожава домаћу живину. Сове се виђају такође врло често, зову
је буљина, јер буљи у мраку а кукумавка „кукумавчи“ и зато је сматрају птицом
несреће. Сврака се често среће, а птица конопљарац храни се семењем конопља па је
зато тако и названа. Славуј је широко распрострањена птица.
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4. ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА
4.1. СТАНОВНИШТВО
Досадашња научна истраживања потврдила су већ познате чињенице, да је
Заплање било насељено словенским становништвом већ почетком VII века, дакле у
време доласка Словена на Балканско полуострво. Током следећих векова и овај део
становништва био је обухваћен процесом стварања, успона и падова државе српског
народа. Народ Заплања учествовао је у свим историјским раздобљима, у ратовима и
бунама српског народа, па и у његовим сеобама на север. Од почетка Турске најезде у
првој половини 14. века бројна српска властела, а са њом и народ, иселио се у северну
Србију. Ниш је један од првих и већих српских градова који је већ 1386. године потпао
под власт Турака. Турци су становништво Ниша, његове ближе и даље околине (дакле
и становништво Заплања) пљачкали, злостављали и прогањали. Део народа склонио се
у планинске збегове, а део се почео исељавати. Сеоба је захватила и Заплањце. То је
била масовна миграција заплањског дела становништва која је превасходно била
условљена пљачкашким и освајачким Турским ратовима. Миграције су настављене и
током 15. века. Српско становништво прелазило је преко Саве и Дунава, насељавало
крајеве јужне Угарске. У етничкој групацији, која је напустила јужно Поморавље у
времену од 1438. до 1444. године, када су Турци већ окупирали већи део и северне
Србије, свакако се налазио и део српског народа који је напустио Заплање. 19
Интензивнији покрети становништва, који су били условљени економским,
војно-политичким, верским и аграрним разлозима, наступили су у 17. веку.
У познатом делу „Балканско полуострво и Јужно-словенске земље“, Јован
Цвијић наводи - да се из косовске миграционе струје формирало становништво Ниша и
Заплања. У истом делу помиње се и моравска-вардарска варијанта кретања
становништва ка Нишу и Заплању.20

19

Драгољуб Дејановић и Ђорђе Стаменковић, Заплање у народно ослободилачкој борби-хроника 19411945. ,Гађин Хан, 1979., стр. 14 и 15
20
др Јован Цвијић, Наведено дело, Београд, 1924., стр. 128 и 134.
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Према томе, када је реч о становништву Заплања, не може бити о њему речи као
о староседелачком становништву, већ као групацији која се кроз историју исељавала и
поново насељавала. Оно што је карактеристично, то је да је припадало српској етничкој
групи.

Први поуздани подаци о броју становништва и домаћинства потичу из 1878.
године. Ове године Заплање је ослобођено од Турака и том приликом пописан је број
кућа и број душа. Први попис Заплањског становништва и домаћинства (кућа) показује
да је 1878. године било 11.774 становника, или мање за 2.5 пута у односу на 1948.
годину, када је Заплање имало највећи број становника (26.380). Просечна величина
села била је са око 42 куће и

346 становника. То су била мала планинска села

смештена у подножју једне од трију планина. Та села су, чак била тако смештена да
нису ни била видљива за непожељног посматрача јер су била обично у удолинама и уз
саме планине.21

4.1.1. Порекло становништва
Праисторија

Повољан географски положај, богате шуме, пашњаци, здрава пијаћа вода,
близина већих плодних котлина и погодна клима, омогућили су да се на територији
Заплања врло рано формирају људска насеља. Отуда у Заплању наилазимо на многа
археолошка налазишта која пружају пуно доказа о његовом најранијем развоју.
На територији Заплања до сада нису вршена систематска истраживања или
ископавања, али се зна да је овај крај био насељен још у далекој прошлости. Поједини
предмети који су откривени на овом терену стари су и неколико хиљада година. Имена
племена и народа који су настањивали ове крајеве у далекој прошлости нису позната,
јер у то време писмо није било познато, а и народна традиција их не памти.
Најстарија насеља у Југоисточној Србији потичу из млађег каменог добанеолита. Први налаз из неолита са територије Заплања је 1939. године, тада је
пронађена у селу Краставчу камена секира и поклоњена Народном музеју у Нишу.
21

Др Драгољуб Симоновић, Заплање, Ниш, 1982., стр. 299
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У селу Гркињи, на месту Ланиште, 1951. године, приликом вађења камена, на
дубини од 1,5 m, откривена је велика камена секира, која је такође поклоњена
Народном музеју у Нишу. Још две камене секире, чувају се у Народном музеју у Нишу,
и то: камена секира откривена у Доњем Барбешу и секира из села Горњег Барбеша,
нађена 1980. године. Период из кога потичу камене секире у науци је познат као
енеолит. Енеолит, а и почетак следећег, бронзаног доба, припада једној етно-културној
групи која се назива бубањско-хумска, а име је добила према локалитетима која се
налазе на Бубњу у Новом селу и Великој Хумској Чуки у селу Хуму.

Слика број 13. Камена секира нађена у Горњем Барбешу 1980. године
Извор: www.gadzinhan.rs

Након завршетка Бубањско-Хумске културе, у овим крајевима настаје развијено
бронзано доба. У селу Миљковцу , крај манаира Св Николе, приликом ископавања ове
је 1885. године пронађена бронзна секира (клет), која даје повода предпоставци да се
човек овде настанио још у периоду праисторије, чува се у Народном музеју у Београду.
По завршетку Медијана-групе негде у 13, или 12 веку пне настаје једна велика епоха
која траје све до Римских освајања, а коју по употреби гвожђа називамо- гвоздено доба.
Из овог периода у селу В.Крчимиру нађена је наруквица од бронзе. 22

22

Исто, стр. 67

46

Географске одлике Заплања

Антички период

У Античко доба данашња област Заплања улазила је у састав Римске
провинције Горње Мезје коју су у току I века наше ере на територији Србије основали
Римљани. Најпре је основана провинција Мезја, а касније је Мезја подељена на Горњу
и Доњу. Заплање је припадало провинцији Горња Мезја која је припадала територији
града Наиса.
У Наису и његовом подручју после тзв. дарданског рата из 75-73 године пре
нове ере почеле да се шири Римска власт. Римску војску у овом рату водио је Гај
Скрибоније Курион. Крајем II века наше ере Ниш је добио статус municipia, тј. статус
који обезбеђује одређена права самосталности и самоуправе са означеном територијом.
Средином III века наше ере у околини Ниша заустављено је продирање Гота и
тиме омогућен Римски развој овог подручја.
После победе над Готима, формиране су нове провинције. Подручје данашњег
Заплања припдало је провинцији Дакије са Наисусом као главним градом. Овом
провинцијом води и главни пут између истока и запада којим пролазе војске (via
militaris – војни пут), али се њоме одвија жива трговина и саобраћај. Via militaris
пролази поред територије Заплања.
На основу археолошког материјала са подручја Заплања, који је доста оскудан и
на основу остатака непокретних објеката може се закључити да су одређена места у
Заплању насељена у Римском периоду (Копривница, Марина Кутина, Калетинац,
Драговље, Велики Крчимир и други.). Такође постоје претпоставке да је долином
Кутинске реке пролазио један Римски пут Viminacijum – Serdica и водио за Pautaliju
(данашњи Ћустендил).

Локалитети на којима су откривени трагови антике у Заплању су:
Овсињинац – у овом селу нађена је једна надгробна плоча од кречњака сиве боје,
висине 1,70 m, ширине 0,85 m, дебљине 0,32 метара. Хоризонтално је преломљена на
два дела, скоро једнака, који се спајају.
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Слика број 14. Надгробни споменик из друге половине III века нађен у Осињинцу
Извор: www.gadzinhan.rs

При врху је свод у коме се налазе три бисте: лево је биста жене, десно биста
мушкарца и у средини биста детета. Ова надгробна плоча је откривена на једном
брежуљку где су били видљиви зидови неке римске грађевине. Плоча се данас налази у
лапидаријуму музеја у Нишу.

Копривница – у овом селу нађен је жртвеник од кречњака, висине 0,50 метара,
ширине 0,44 метара без профилације и украса, грубо обрађен. То су симболи жртви
које се обично приносе врховном Римском богу Јупитеру. Споменик је отривен 1922.
године у Копривници, у једној од двеју грађевина са апсидом које су откопане на
сеоском гробљу. Овај жртвеник се налази у Епиграфској збирци Народног музеја у
Нишу. Посвећен је Јупитеру.
Тасковићи – на овом локалитету нађена је бронзана статуета ратника и бронзана
статуа Јупитера. Бронзана статуета ратника висине је 7 cm и налази се у античкој
збирци Народног музеја. Статуету представља брадати мушкарац у оклопу са високом
капом на глави.
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У овом селу нађена је урна израђена од сребрног лима, правоугаоног облика са
поклопце на две воде. Димензије урне су 10 х 4,5 cm, висина 3,5 cm.
Урна је била стављена у камено лежиште и покривена мермерном плочом
елипсастог облика. У урни није било прилога, нађени су само остаци пепела и
карбонизираних костију. Налаз из Тасковића је сада једини примерак металне урне на
територији Горње Мезје, Римске провинције. Датује се у крај II века на основу
поклопца у виду двосливног крова.23
На територији Заплања постоји још локалитета и то: Гаџин Хан, Горње
Драговље, Гркиња, Горњи Барбеш, Миљковац, Марина Кутина итд. На овим
локалитетима откривени су остаци римских грађевина, каштела, опере римског
формата, остаци скаларног објекта-базилике итд.
Драгоцене подате о археолоском богадству из античког периода оставио нам је
и мађарски илустратор, археолог и путописац Феликс Канц који је крајем 19 века
боравио у овим крајевима и у свом делу „Римска студија о Србији“ довољно стручно
описао античке отатке и налазишта у Србији. Он наводи да је Бабичка гора била
покривена римским мањим кастелима (утврђењима), по Канцу-налазе се остаци двеју
римских грађевина на Барбешким висоравима, римска кастел код Драговља, на
локалитету Соколов камен установио је Канц рушевине које сматра остатком римског
кастела, али које су већ тада биле тако оштећене, да се основа кастела није могла
установити.
Готово у сваком Заплањском селу постоји по неки локалитет. Постоје убеђења
да су многи не радо причали о својим налазима приликом копања (бунара, темеља за
зграду, риљања и слично), јер су се прибојавали да им се то земљиште не одузме. Ово
погрешно убеђење се временом почело разбијати и све више се ширила свест о
великом значају ових ископина.

23

Љ. Зиројевић, Некрополе спаљених покојника на територији Горње Мезије, Лесковац, 1968., стр. 24-29
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4.1.2. Број становника

Број становника представља скуп људи који живе и раде на одређеном простору
и који се током времена мења у квантитативном смислу. Свака промена броја
становника означава се као укупно кретање становништва. 24
Кретање укупног становништва на територији Заплања може се анализирати на
основу осам пописа извршених после Другог светског рата и то: 1948, 1953, 1961, 1971,
1981, 1991, 2002, 2011. година. На основу званичних пописа и процена, кретање
укупног становништва до Другог светског рата може се пратити од 1878. године, када
је извршен први попис становништва у крајевима који су ослобођени од Турака.
Године 1878. број становника на територији Заплања износио је 11.774, а 1948.
године 26.380 становника.
Апслолутни пораст за седамдесет година износио је 14.606 становника. Управо
до овог међупописног периода је трајало повећање броја становника, након чега је
уследио негативан демографски развој ове области.
Заплање је ослобођено од Турака 1878. године. Том приликом је пописан број
кућа и број становника. То су најранији подаци о становништву Заплања.

24

Wertheimer-Baletic, A., Демографија-становништво и економски развитак, Загреб, 1982., стр. 462
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Табела број 5. Први попис становништва и кућа у Заплању након ослобођења
од Турака 1878.
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Укупно

Село

Број кућа

Број

Просечан број

Велики Вртоп
Велики Крчимир
Виландрица
Гаре
Гаџин Хан
Горње Власе
Горње Драговље
Горњи Барбеш
Горњи Душник
Гркиња
Доње Драговље
Доњи Барбеш
Доњи Душник
Дуга Пољана
Дукат
Јагличје
Калетинац
Копривница
Краставче
Личје
Мали Вртоп
МалиКрчимир

68
105
17
14
31
59
56
55
41
58
47
32
23
31
29

500
становника
825
122
189
290
504
470
420
390
575
342
261
214
214
227

члана7,3
по кући
7,9
7,2
13,5
9,4
8,5
8,4
7,6
9,5
9,9
7,3
8,2
6,9
9,3
8,7

44
32
55
30
78
39
23
37
14

414
277
508
307
579
288
169
360
95

9,4
8,7
9,2
10,2
7,4
7,4
7,4
9,7
6,8

11
35
55
55
59
42
40
33
40
28
1416

104
325
387
426
486
355
291
282
361
217
11774

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

Марина Кутина
Миљковац
Ново Село
Овсињинац
Равна Дубрава
Семче
Сопотница
Тасковићи
Топоница
Ћелије
Чагровац
Шебет

Извор: Нишки зборник, Ниш 1973., стр 92-93

По овом попису у Заплању је тада живело 11.774 становника. Просечна
величина села била је око 42 куће са око 346 становника. Највеће село било је Велики
Крчимир (105 кућа и 825 становника), а најмање Миљковац (14 кућа и 95 становника).
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Табела број 6. Упоредни преглед броја становника у Заплању од 1948-2011.
године
Места

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

Велики Вртоп
Велики Крчимир
Виландрица
Гаре
Гаџин Хан
Горње Власе
Горње Драговље
Горњи Барбеш
Горњи Душник
Гркиња
Доње Драговље
Доњи Барбеш
Доњи Душник
Дуга Пољана
Дукат
Јагличје
Калетинац
Копривница
Краставче
Личје
Мали Вртоп
Мали Крчимир
Марина Кутина
Миљковац
Ново Село
Овсињинац
Равна Дубрава
Семче
Сопотница
Тасковићи
Топоница
Ћелије
Чагровац
Шебет

941
1661
336
346
931
1048
1126
1247
748
1402
977
601
502
340
545
618
559
904
781
1540
506
461
821
265
251
683
1232
802
950
859
806
485
730
376
26380

940
1696
339
360
951
933
1152
1265
763
1393
976
628
549
341
574
587
538
847
670
1519
508
497
798
248
259
685
1228
792
898
824
827
500
752
345
26182

862
1594
324
321
879
756
1212
1080
648
1320
964
574
546
247
560
487
490
705
538
1488
502
497
672
193
256
640
1201
782
715
706
895
423
634
254
23965

775
1347
269
234
903
621
1109
799
497
1101
862
457
535
139
461
378
350
461
305
1264
370
487
588
131
188
541
1039
676
604
531
999
271
485
197
19974

564
1120
227
144
997
423
866
662
346
973
643
366
547
97
394
245
226
295
220
982
298
420
491
86
144
428
884
553
474
434
1030
205
331
166
16281

394
749
201
92
1131
306
647
499
296
833
530
271
613
63
301
140
150
166
192
643
209
330
419
62
83
337
727
397
334
403
983
125
246
118
12990

280
518
180
59
1254
177
431
488
238
772
462
220
591
60
266
92
105
99
111
429
150
264
347
50
47
241
499
316
248
407
957
62
161
79
10660

225
335
149
39
1263
128
346
461
200
677
391
169
538
66
208
56
60
59
101
271
130
195
302
35
24
148
315
232
179
365
882
44
129
57
8389

Укупно

Извор: Републички завод за статистику, Београд

У већини насеља примећен је константан пад броја становника. Гаџин Хан као
општински центар бележи благи пораст броја становника. Депопулацији једино
одолевају Доњи Душник као некадашњи индустријски центар у Заплању и Топоница
која гравитира ка Јужном Поморављу.
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4.1.3. Размештај становништва и промене у густини насељености
Када

се

говори о

размештају становништва,

подразумева

се

степен

концентрације и дисперзије становништва на одређеном простору. Као основни
показатељ мера интензитета насељености често се користи густина становништва, која
представља количник броја становника и површине територије на којој становништво
живи. Густина становника исказује се бројем становника на квадратном километру,
односно по хектару када је насељеност густа у насељима или пољопривредним
крајевима. Густина насељености је директно зависна од промене броја становника и
склона је честим променама током времена.
Према попису 2011. године, Заплање (општина Гаџин Хан) обухвата површину
од 325 km² на којој је живело 8.389 становника, односно општа густина насељености
износи 26 становника на km². То је знатно мање у односу на општу густину
насељености у Републици Србији која износи 81 становник по km².

Табела број 7. Промена густине насељености од 1948-2011. године
Површина у
Р. Србија
Ц. Србија
Н. округ
Град Ниш
Заплање

км2
88.361
55.968
2.729
597
325

Број становника на 1 km²
1991.
2002.
111
84
104
97
145
140
416
429
40
32

1948.
74
76
104
183
81

2011.
81
94
138
436
26

Извор: Републички завод за статистику, Београд
У табели дата је промена густине насељености у периоду 1948-2011. године на
територији Републике Србије, Централне Србије, Нишавског округа и територију
Заплања, која указује да је 1948. године

ова територија имала већу густину

насељености од републичког просека. До смањења броја становника, самим тим и
густине насељености долази након Другог светског рата, када почиње негативан
демографски развој у насељима на овој територији. Заплање је знатно мање насељено у
односу на Републику, а нарочито у односу на град Ниш, који као средиште Нишавског
округа, има скоро 7 пута већу густину насељености. Заплање (општина Гаџин Хан),
представља најслабије насељену општину Нишавског округа.
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4.1.4. Природно кретање становништва
Природно

кретање

становништва

подразумева

промену

укупног

броја

становника на одређеној територији услед деловања две основне компоненте:
наталитета (рађање) и морталитета (умирање). Разлика између ове две компоненте
представља природни прираштај.

Табела број 8. Упоредни приказ наталитета, морталитета и природног
прираштаја у Заплању за период од 1963-2011. године
Заплање

1963-1970.
12,4
8,4
4,0

Н
М
П.П

1971-1980.
8,0
11,7
-3,7

1981-1990.
6,2
17,6
-11,4

1991-2001.
5,7
21,8
-16,1

2002-2011.
4,6
24,7
-20,1

Извор: Републички завод за статистику, Београд
У табели дат је упоредни приказ наталитета, морталитета и природног
прираштаја на територији Заплања у периоду од 1963. до 2011. године. Можемо
закључити да су наталитет и природни прираштај у константном опадању, док је
морталитет у порасту.
У посматраном периоду од 1963-2011. године, бележи се константно опадање
стопе наталитета. С друге стране, број умрлих у свим међупописним периодима се
повећава, а у периоду од 1991-2001. и 2002-2011. године се готово удвостручио у
односу на период 1963-1971. године.
На природни прираштај у Заплању, поред наталитета, који позитивно утиче на
промену броја становника, у знатној мери утиче и морталитет, који је у сталном
порасту услед неповољне полно-старосне структуре становништва.
У периоду од 1963-2002. године рођено је укупно 5.286 лица, док је у истом
периоду умрло 9.021 лице, тако да је природни прираштај негативан и он износи 3.735.
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4.1.5. Број и величина домаћинства

Под домаћинством се подразумева свака породица или заједница људи чији
чланови заједно станују и троше своје приходе за подмирење основних животних
потреба, као и свако лице које живи само или станује са другим лицима са којима
троши заједнички своје приходе.25
Домаћинства су најмања социоекономска скупина људи у оквиру које
становништво живи, привређује и репродуктује се. 26
Према попису из 2002. године, број домаћинства у Заплању износио је 4.385, што је за
222 мање него по резултатима пописа из 1948. године. Пораст броја домаћинства је
текао до 1971. године, након чега је уследио пад броја домаћинства. Тај тренд је
настављен до данашњих дана.

Табела број 9. Промена броја домаћинства од 1948. до 2002. године

Заплање

1948. 1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002. Пораст/опадање1948-2002.

4.607

5.101

5.240

5.205

4.672

4.385

4.795

(опш.Г.Хан)

Број
У
године
-222
-4,8
%

Стопа раста
1,0

Извор: Републички завод за статистику, Београд
Табела указује да је најинтензивнији пораст броја домаћинства у Заплању
забележен између 1953. и 1963. године, када је дошло до пораста од 306 домаћинстава.
Насупрот томе, до највећег смањења броја домаћинстава у овој општини дошло
је у периоду 1981-1991. године, и то за 533 домаћинстава. Оваква појава је и разумљива
с обзиром да је то општина са најнижим стопама наталитета у нишавском округу.

25
26

Ђурћев, Б., Географија становништва, Нови Сад, 1998.
Кицошев С. Голубовић П., Геоморфологија, Ниш, 2004.
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Табела број 10. Просечан број становника по једном домаћинству за период од
1948. до 2002. године
1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

5,73
4,64

5,46
4,62

4,70
4,10

3,81
3,67

3,13
3,37

2,78
3,27

2,40
2,97

Заплање
Нишавски
округ

Извор: Републички завод за статистику, Београд
Истовремено, са процесом промене броја домаћинстава текао је и процес
промене просечног броја чланова по домаћинству. Тако је просечан број чланова
домаћинстава у Заплању (општини Гаџин Хан) према попису из 1948. године, износио
5,73, а 2002. године 2,40 чланова. Поред тога, дошло је и до промене у структури
домаћинства према броју чланова.
Табела број 11. Домаћинства у Заплању према броју чланова (по попису из
1961., 1991. и 2002. године)
Укупно

Са 1

Са 2

Са 3

Са 4

Са 5

Са 6

Са 7

Са 8 и

чланом

члана

члана

члана

чланова

чланова

чланова

више

1961.

5.101

274

553

721

1.017

900

731

401

чланова
504

1991.

4.672

844

1.823

738

594

295

276

68

34

2002.

4.359

1.228

1.681

582

472

205

140

40

11

Извор: Републички завод за статистику, Београд
Према подацима пописа из 1961. године највише је било домаћинстава са 4
чланова (1.017), затим са 5 чланова (900), следе домаћинства са 6 чланова (731) и три
члана (721). По попису из 1991. године, највише је било домаћинства са 2 члана (1823),
затим са 1 чланом (844), следе домаћинства са 3 члана (738) и 4 члана (594).
На основу података пописа из 2002. године, можемо закључити да је дошло до
драстичних промена у структури домаћинства према броју чланова. Према овом
попису, највише домаћинства је било са свега 2 члана (чак 1681 домаћинство), затим са
1 чланом (1.228 домаћинства) следе домаћинства са 3 члана (582) и 4 члана (472).
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4.1.6. Структура становништва према полу и старости
Полна структура становништва представља квантитативни процентуални однос
извеђу мушког и женског становништва у укупној популацији. Сходно томе, она је
једна од најпроучаванијих и најзначајнихих структура становништва, с обзиром да се
многе демографске карактеристике становништва анализирају истовремено према
полу.
Полна структура становништва зависи од полне структуре живорођене деце, од
диференцијалне смртности према полу, од миграционих кретања и неких спољних
утицаја (ратови и др.). Однос броја мушке и броја женске живорођене деце је
релатвино стабилан у току времена. Код нашег становништва рађа се у просеку 106 до
107 мушке на 100 женске деце.27
Промене у полној структури становништва испитују се, пре свега на основу
процентуалног учешћа мушког и женског становништва у укупној популацији у
појединим старосним групама. У демографским анализама као основни показатељ
полне структуре користи се коефицијенти (стопе) маскулинитета и феминитета.
Коефицијент маскулинитета укупног становништва на територији Заплања
израчунат је на основу података пописа из 1961. године (918,9) био је нижи у поређењу
са централном Србијом (959,3) и Нишавским округом (965,6).
Табела број 12. Кретање коефицијента маскулитета по пописима од 1961. до
2002. године

Централна
Нишавски
Србија
Гаџин
Хан
округ

1961.
959,3
965,6
918,9

1971.
970,3
977,2
983,3

1981.
979,4
989,6
1.017,7

1991.
970,5
982,2
991,6

2002.
948,7
968,1
1.010,0

Извор: Републички завод за статистику, Београд

27

Исто

57

2011.
949,7
966,6
1.045,6
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Наредне две деценије (1961-1981) дошло је до пораста стопе маскулинитета. У
Заплању ова појава је била израженија у поређењу са централном Србијом. Подаци
пописа 1991., 2002., и 2011. године показују најпре смањење а затим поновни пораст
стопе маскулинитета у Заплању (општини Гаџин Хан).
Промене старосне структуре становништва у Заплању проучаване су на основу
података о кретању појединих старосних група и функционалног контигента од 1961.
до 2011. године анализом промене старосне структуре у приказаном периоду уочава се
смањење учешћа младог и помећања старог становништва.
Табела број 13. Становништво према старости у Заплању (према попису из
1961., 1991., 2002. и 2011. године)
Становништво према старости

Укупан број
становника

1961.
1991.
2002.
2011.

23.965
12.990
10.464
8.389

0 до 19
број
%
8.250 34,5
1.992 15,4
1.433 13,9
1.063 12,7

20 до 39
број
%
7.958 33,2
2.511 19,4
1.824 17,6
1.402 16,7

40 до 59
Број
%
5.270
22,0
3.684
28,6
2.373
23,0
2.155
25,7

60 и више
број
%
2.461
10,3
4.726
36,6
4.696
45,5
3.769
44,9

непознато
26
74
138
0

Извор: Републички завод за статистику, Београд

Из приложене табеле можемо закључити да је старосна структура на овом
подручју неповољна, односно да је највећи удео становништва старији од 60 година и
да тај број и даље расте (1961.-10,3 %; 1991.-36,6 %; а 2002.- чак 45,5 % у укупном
броју становника, а приближно толико износи и у 2011.). Такође, долази до
константног опадања броја младог и средовечног становништва из старосне групе од 0
до 19 година (1961. – 34,5 %; 1991. – 15,4 %; 2002. – 13,9 %; 2011. – 12,7 %), као и из
старосних група 20 до 39 (1961. – 33,2 %; 1991. – 19,4 %; 2002. – 17,6 %; 2011. – 16,7 %)
и 40 до 59 година (1961. – 22 %; 1991. – 28,6 %; 2002. – 23 %; 2011. – 25,7 %).
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4.1.7. Етничка структура становништва
Према резултатима пописа 2002. године, у Заплању живело је 10.170 становника
српске националности који су представљали 97,2 % укупног становништва у општини
Гаџин Хан. Од осталих националности, релативно бројнији су Роми (179 или 1,71 %),
док су остале националности у односу на претходне пописе углавном смањене, и чине
свега 2,5 % укупног становништва.
Табела број 14. Становништво према етничкој припадности на подручју
Заплања 2002. и 2011. године

Укупно
Срби
Црногорци
Југословени
Бугари
Мађари
Македонци
Муслимани
Роми
Руси
Русини
Словаци
Словенци
Украјинци
Хрвати
Остали
Неизјашњени и неопредељени
Регионална припадност
непознато

2002.

2011.

10.464
10.170
12
2
2
1
4
/
179
3
1
1
1
4
6
1
14
4
59

8.389
7.972
3
2
3
/
3
1
260
3
1
/
1
1
4
/
100
/
35

Извор: Републички завод за статистику, Београд
Табела нам указује, поред пада броја становника на незнатно смањене уделе
Срба са 97,2 % 2002. године на 95,1 % у 2012. години, док истовремено расте удео
Рома са 1,71 % у 2002. на 3,1 % у 2012. години. Остали народи чине 0,35 % укупног
становништва на територији Заплања.
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4.1.8. Образована структура становништва
Школско-образована структура се може посматрати као структура према
писмености и према завршеном степену формалног образовања. Писменост је први
степен у процесу образовања становништва и основни предуслов његовог даљег
образовања. У периоду од 1961. до 2002. године број неписмених у Заплању смањио се
са 6.624 становника (што је тада чинило 33,5 % укупног становништва), на 1.293 (или
13,2 %).
Табела број 15. Неписмено становништво старо 10 и више година према полу
змеђу 1961. и 2002. године
1961.
Број неписмених
%
Мушко
33,5
1.548
2002.
13,2
140

Укупно
У
Заплању
У

преко 10
19.787
год.

свега
6.624

9.820

1.293

% неписмених
мушко
женско
16,5
44,5

Женско
5.076
1.153

2,8

23,7

Заплању

Извор: Републички завод за статистику, Београд
Анализа неписмености према полу показује да је она знатно распрострањенија
код женског становништва. Разлике су биле нарочито велике према подацима пописа
1961. године (44,5 % код женског, према 16,5 % код мушког становништва на нивоу
општине). У наредним пописима уочава се тренд смањења неписмених код оба пола.
Табела број 16. Становништво старо преко 15 година, према школској спреми

35,3

2,5

Извор: Републички завод за статистику, Београд
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1,7

Непознато

24,4

Високо образовање

Више образовање

35,9

Средње образовање

0,1

Основно образовање

0,5

или са непотпуном

9,8

Без школске спреме,

Више образовање

16,0

Високо образовање

Средње образовање

73,6

2011.

Основно образовање

0,2

или са непотпуном

образовање

1,8

Без школске спреме,

2,0

Више, или високо

Средње образовање

96,0

1981.

Основно образовање

Заплање

или са непотпуном

Без школске спреме,

1961.

0,2
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Анализом ових података можемо закљутити да је удео становништва без
школске спреме према попису из 1961. године био изузетно висок, чак 96 %, док је
удео становника са основним, средњим и високим образовањем занемарљив. У
наредном периоду запажа се константно опадање удела ових лица у укупној
популацији, па је 2011. године он износио 36,9 % на територији Заплања.

4.1.9. Социо – економска структура становништва
Укупно становништво се према критеријуму активности дели у три групе:
активно становништво (или радна снага), лица са личним приходима и издржавано
становништво.
Табела број 17. Становништво Заплања према активности
Попис
1961.
1971.
1981.
1991.
2002.

Активно
Број
%
14.851
62,0
13.044
65,0
10.393
66,0
8.320
65,8
3.989
38,1

Лица са личним
Број
приходима %
155
0,6
363
1,8
519
3,3
1.140
9,0
3.572
34,2

Издржавано
Број
%
6.567
37,4
9.385
32,9
4.842
30,7
3.172
25,2
2.894
27,7

Извор: Републички завод за статистику, Београд

Анализа становништва у Заплању према активности у периоду од 1981. до 2002.
године указује на следеће тенденције: опадање удела активног и издржаваног
становништва и пораст удела лица са личним приходом у укупном становништву.
По попису 1981. године активно становништво је чинило 66 % укупног
становништва на овој територији. У периоду од тридесет година, до пописа 2002.
године дошло је до опадања удела активних лица у укупној популацији, док је
истовремено забележен драстичан пораст (и апсолутни и релативни) лица са личним
приходима у општини Гаџин Хан чак 34,2 %.
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Економска структура - Економска структура становништва обухвата читав низ
привредних делатности који се могу сврстати у три или четири сектора делатности:
•

Примарни сектор (ратарство, сточарство, рибарство и шумарство);

•

Секундарни сектор (индустрија, рударство, грађевинарство и производно
занатство);

•

Терцијарни сектор (услужно занатство, саобраћај, угоститељство, трговина,
банкарство и сл.);

•

Квартарни сектор ( управа, образовање, просвета, здравство, култура и сл.).
На основу удела активног становништва у појединим секторима делатности

може се пратити привредни развој неког простора.
У наредној табели дат је упоредни приказ активног становништва на овом
подручју према сектору делатности 1961., 1991. и 2002. године.
Табела број 19. Активно становништво према сектору делатности према
попису 1961., 1991., 2002. године
Укупно
Број

Примарни сектор
Број
%

Секундарни сектор
Број
%

Терцијарни сектор
Број
%

1961.
Заплање(опш.Г.Хан)

14.851

13.172

Заплање(опш.Г.Хан)

7.282

5.240

Заплање(опш.Г.Хан)

3.240

1.160

91,1

418

2,9

874

6,0

1.353

18,6

682

9,4

1.342

41,4

738

22,8

1991.
72,0

2002.
35,8

Извор: Републички завод за статистику, Београд
Из приложене табеле можемо уочити пад броја становника на територији
Заплања који су запослени у примарном сектору са 91,1 % 1961. на 35,8 % 2002.
године, док истовремено расте број оних који су запослени у секундарном (са 2,9 %
1961. на 41,4 % 2002. год), и терцијарном сектору (са 6 % 1961. године на 22,8 % 2002.
год.).
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4.2. ПРИВРЕДА
Привреда је основна друштвена делатност у ужем смислу која обухвата
производњу и расподелу производа. У ширем смислу привреда обухвата све врсте
делатности и услуга које омогућавају испуњење свих човекових потреба. Убрзани
функционални развој Заплања, који се огледа у порасту његовог функционалног
капацитета,

карактеристичан

је,

поред

периода

по

ослобођењу

од

Турака

(функционална трансформација насеља и његово прерастање у чвориште вишег
хијерархијског ранга), од 60-их година XX века до данас. У овом периоду развија се
индустријска функција, чији су носиоци: Друштвено предузеће за производњу
конфекције и плетенина „Затекс“ (380 радника), Грађевинско предузеће „Рад“ (79
запослених), формирано 1975. године, Деоничарско друштво за производњу арматуре
„МИН–АГХ“ (160 радника), основано 1980. године, и погон „ЕИ Пластика“ из Ниша
(73 радника), који је почео са радом 1961. године. У последњих 15 година већина ових
предузећа је смањила производњу или знатно смањила број запослених након
приватизације.
Привредна предузећа, у Заплању, последњих година бележе стални пад
производње, због лоших услова пословања, реструктурисања или приватизације. У
укупном развоју овог подручја значајно место имају мала и средња предузећа и
предузетници. Ове фирме више нису активне.
Занатска функција, у односу на развојну фазу између два светска рата, има негативан
тренд. Трговинско-угоститељска функција, као и претходна, има локални значај.
Економски развој Заплања првенствено је базиран на развоју МСП и предузетништва у
области пољопривреде, туризма и прерађивачке делатности.
Иако подаци о уделу појединих сектора посматрано према броју запослених
показују да је највећи број запослен у прерађивачкој индустрији мора се узети у обзир
да су ово подаци само о привредним друштвима. Број регистрованих сеоских
газдинстава овде није узет у обзир. Такође није узет у обзир ни број власника
самосталних занатских радњи, као и њихови запослени. Када се ови подаци узму у
обзир, дати индикатор се односи само на укупно 37,40 % запослених.
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Пољопривредна производња чини значајан сегмент укупне привредне структуре
приватног сектора и представља услов за развој привреде и индустрије у Заплању.
Економске тешкоће, последњих 20 година, погоршале су стање у пољопривредној
производњи и прехрамбеној индустрији Републике Србије, Нишавског региона и
општине Гаџин Хан. Као последица смањењог улагања знатно је ослабљен економски
потенцијал пољопривреде у Заплању, што је условило напуштање пољопривредне
производње и миграцију становника из брдско-планинских села у Гаџин Хан и град
Ниш.
Подручје Заплања према квалитету земљишта и климатских услова погодно је
за развој пољопривреде, а посебно за гајење јагодичастог воћа (јагода, малина, купина
и вишања), кукуруза, ситнолиснатог дувана, а посебне услове има за развој сточарства,
јер 37,2 % укупног пољопривредног земљишта је под ливадама и пашњацима. Значајно
је напоменути да је Сува планина, која већинским делом припада подручју Заплања,
имала највећи број оваца у старој Југославији.
Укупна површина територије општине Гаџин Хан износи 326 km² од чега на
пољопривредну површину отпада 18.201 ha, а на шумску 10.610 ha.
По подацима Републичког завода за статистику ово подручје располаже са
17.577 ha коришћених пољоприврених површина (пољопривредна друштва, задруге и
породична газдинства). Од овог броја хектара у породичним газдинствима је 14.816 ha,
односно 84,30 % од укупно коришћених пољопривредних површина.

4.2.1. Пољопривреда
Пољопривреда је основн занимање стновништва у Заплању. Природни услови за
развој ове гране привреде, сем равничарског предела на десној обали Јужне Мораве,
нису повољни. Земљиште је стрмо, изложено ерозији, јер су сељаци искрчили шуме
због недостатка ораница. Узане долине поред планинских река повољне су за гајење
пољопривредних култура.
Житарице су доминирале у ратарству, то је била натурална пољопривреда
сиромашних земљорадника, који су улагали много напора да обезбеде што више
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житарица, у првом реду кукуруза за сопствену исхрану. Имати довољно хлеба у току
године, у Заплању је значило читаво богатство. 28
На супрот планинској сиромаштини, било је и имућнијих домаћинства која су
користила и туђу радну снагу у обради свог поседа. Било их је у малом броју, али су
знатно били познати у широј околини. Најбогатији су обично поседовали и тровачке
радње, кафане, воденице, занатске радње и др.
Производња

житарица

била

је

недовољна

за

подмирење

прехране

становништва, па су се морале стално увозити. Потреба за сталним увозом хрне довела
је до израстања трговаца житарицама (Гаџин Хан, Доњи Душник).
За Заплање важи двопољни систем ратарења. Једне године је на њиви пшеница,
а друге кукуруз. По површини коју заузимају и по важности, ове две културе су на
првом месту. Према поису из 1960. године скоро је једнаки број хектара под пшеницом
(44,1 %) и кукурузом (43,7 %). Остале културе учествују са 12,2 %. Пшеница служи за
прехрану чланова домаћинства, а кукуруз се производи као сточна храна.
Пшенице се у Заплању сеју у котлинама. Најпознатија поља пшенице налазе се
у Доњем Заплању. То су атари села Горњег и Доњег Барбеша, Заплањске Топонице и
Дуката. Поља ових села допире до десне обале Јужне Мораве. Заједнички назив му је
Дубрава. Сејана је пшеница симиџика и муреика. Муреика је због слабог квалитета
брашна мање сејана, преко 90 % заступљена је симиџика, она се сејала с јесени, после
бербе кукуруза.
Остала стрна жита (раж, јечам и овас) сеју се на малим површинама.
Површине под повртним биљем су велике. У структури ове производње највећи
значај има кромпир, црни лук, купус и паприка. Кромпир је сађен у пољу и у планини.
Бостан саде моравска заплањска села: З. Топоница и Дукат.
Од индустријског биља у Заплању се производи дуван. Још 1960. године
Заплањци су садили конопљу и лан, али та производња је данас потпуно напуштена.
Дуван је у Заплању шире продро током II светског рата, али главна пажња производње
дувана посвећена је тек у послератном периоду. Може се узети да је 1960. дуван у
Заплању био једини производ намењен искључиво тржишту. Заплањци су преко
дувана, пре свега најлакше долазили до новца.

28

Драгољуб Дејановић и Ђорђе Стаменковић, наведено дело,Гађин Хан, 1979., стр. 14 и 15
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У Заплању од воћа гаје се: шљиве, јабуке, вишње, јагоде, малине, крушке,
трешње и сл., то имају готово сва газдињства. Основно воће које подлеже преради у
домаћинству је шљива, она се прерађује у ракију. Од врста доминира шљива у оквиру
које је најзаступљенији стенлеј, чачанска рана и родна, као и старе аутохтоне сорте.
Поред шљива заступљена је, на другом месту јабука. Од новијих врсти
доминирају ајдаред, златни делишес и црвени делишес, а од старих аутохтоне сорте
будимка, сенабија, колачара и илињача. На трећем месту је вишња, а углавном је
заступљена облачинска сорта. Засади су били у доброј кондицији стандардне густине
садње и редовне родности што је власницима доносило релативно добре приходе.
Међутим, због лоших откупних цена ови засади су запуштени у последње 2-3 године.
Засади купина, јагода и малина су били заступљени у већини села са сортама новијег
датума. Друге воћне врсте (крушке, трешње) гаје се углавном екстензивно, за
сопствене потребе, а само вишкови у родним годинама иду на локално тржиште.
Свако село има своје винограде. Тако су познатији Барбешки виногради,
Гркињски виногради и др. Виногради су у подножју трију планина: Суве планине,
Селичевице и Бабичке горе. Раније су Заплањци гајили домаћу винову лозу. Најчешће
врсте грожђа су: црно грожђе-прокупац, пловдина, ређе су афусали, и ризлинг.
Виноградска производња у Заплању има повољне природне услове, али њен успон
зависи у првом реду од тржишних потреба, а још више од повезивања Заплањских
производа са Нишким виногорјем.
У сточарству јединствен начин узгоја стоке је тзв-сампас, где се се стока
изводи на планину у рано пролеће, а са планине спушта у села у касну јесен. Стока је у
том периоду препуштена сама себи, на отвореном, а једини додир са човеком имају
приликом доласка на појила.
У домаћинствима у општини Гаџин Хан углавном је заступљен екстензиван
начин производње у сточарству. Од фармских животиња гаје се говеда, овце, козе,
свиње, живина и коњи. Сточарска производња бележи знатан пад последњих 15
година, у износу 30-50 %. У овчарству забележен је пад више од 50 %. Знатан пад је
забележен и у говедарству, у износу од 60 %. Подаци о укупном броју говеда, свиња,
оваца и живине за 2007. годину дати су у табели.
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Табела број 20. Број стоке, стање 01.12.2007.
Број стоке
Говеда
Укупно
Од тога: краве И стеоне јунице
Свиње
Укупно
Од тога: крмаче и супрасне
назимице
Овце
Укупно
Од тога: овце за приплод
Живина
Укупно
Број говеда на 100 ha
пољ.површине
Број свиња
на 100 ha пољ.
Површине
Број оваца
на 100 ha пољ.
Површине

2.536
2.237
4.738
1.053
1.669
1.390
41.963
14
27
9

Извор: www.gadzinhan.rs

У највећем броју домаћинстава заступљена је мешовита производња у
сточарству, и то најчешће комбинација гајења крава, оваца или коза, живине и свиња.
У општини није заступљено интензивно гајење свиња. Гајење свиња углавном се
одвија за потребе домаћинстава.
Према расположивим подацима тренутно се у општини Гаџин Хан гаји око 2000
приплодних оваца. Број оваца, који износи 9 на 100 ha земљишта, указује на изузетне
могућности за повећање. У прилог томе иде чињеница да је, на пример, 1961. године на
територији општине Гаџин Хан гајено око 20.000 оваца. У расном саставу оваца
доминирају мелези праменке (сврљишка, оплемењена пиротска) и нема уматичених
оваца.
Према подацима стручњака Ветеринарске службе у општини Гаџин Хан
козарством се озбиљније бави мали број произвођача, мада се у многим домаћинствима
гаји једна до две козе, које у старачким домаћинствима замењују краве. Број коза по
домаћинству која гаје ову врсту животиња креће се од 1-20, а најчешће 1-2. Од раса
заступљене су балканска коза, алпина и мелези. Присутна је варијабилност и
неуједначаност у погледу испољавања, како морфолошких тако и производних, а
нарочито репродуктивних особина. Услови гајења коза су крајње неадекватни, стаје у
зоохигијенском

смислу

неодговарајуће,
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На основу статистичких података говедарска производња у општини Гаџин Хан
обухвата око 1200 грла млечних крава. Број грла износи 7 на 100 ha земљишта. У
расном саставу доминира домаће шарено говече у типу сименталца.
Значајнији произвођачи по питању држања млечних крава (5–11 крава) на територији
Општине Гаџин Хан налазе се у Гркињи, Личју, Равној Дубрави и Горњем Драговљу.
Тов јунади заступљен је у неколико домаћинстава у селима Горњи Душник и Дукат.
У општини Гаџин Хан данас се гаји око 20.000 кокоши носиља који се држе у
екстензивним условима, углавном за сопствене потребе домаћинстава. Према
подацима Ветеринарске станице Гаџин Хан у општини тренутно постоји само један
значајнији произвођач јаја за конзум који поседује око 4000 кокоши носиља.
У општини Гаџин Хан постоји удружење пчелара, али је са малом активношћу.
Биљни покривач у општини Гаџин Хан је, такође, веома разноврстан и према
проценама стручњака омогућује знатно проширење пчеларске производње. Пчеларство
је заступљено у већини села општине Гаџин Хан, а нарочито у селима Горњи Барбеш,
Виландрица, Гркиња, Чагровац, Сопотница, Шебет и Доњи Душник. Број кошница
пчела се креће од 20 до 50 по произвођачу.

Оцена стања сточарства

Производима сточарства подмиривале су се сопствене потребе у месу, млеку,
сиру и другим производима. Такође се један део производа продавао на тржишту и то
обично јагнад у пролеће, а старије овце и козе с јесени. Заплање је познато по
прављењу качкаваља. Чувена је Крчимирска овца од чијег се млека производио чувени
качкаваљ.
Сточарска производња у Заплању у целини, данас је неразвијена због ниске
производности и недовољне заступљености фармских животиња по јединици
пољопривредне површине. Она углавном задовољава потребе становништва у
потрошњи због слабе куповне моћи становништва.
Општина Гаџин Хан има услове за гајење фармских животиња. Кад је реч о
природним условима општина Гаџин Хан поседује брдска и планинска подручја која су
веома повољна за развој овчарства, козарства и говедарства.
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4.2.2. Лов и риболов
Заплање обилује изворима чисте планинске воде, а чиста вода је основни
предуслов за успешан рибњак и рибно газдинство. У Заплању постоје два рибњака, оба
на Душничком врелу која врло успешно послују.

Слика број 15. Рибњак у Г. Душнику
Извор: sr.wikipedia.org/sr/Suva_planina

Риболов је развијен и у Кутинској, Влашкој реци, Јужној Морави итд.
На територији Заплања среће се велики број животињских врста које су
довољне да се на овом подручју организује ловна привреда. У оквиру ловне привреде
велики утицај има ловачко друштво које је од 1979. године познато под називом
„Заплањка“. А објединило је два ловачка друштва: „Соко“ (Доње Заплање) и „Заплање“
(Горње Заплање).
Ловачко удружење „Заплање“, са седиштем у Гаџином Хану, газдује ловиштем
„Заплање“ ловне површине 32.478 ha.
Удружење има 450 активних чланова. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту
„Заплање“ су срна, дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица. Ловни туризам није
развијен.
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4.2.3. Шумарство
Заплање је по планинама добило име. Раније је имало више шума, повећање
становништва довело је до претварања шума у њиве. Тако су Бабичка гора, делом Сува
планина и Селичевица претворене у оранице. На тај начин су смањене површине под
шумама. Повећање становништва и сточног фонда, даље је утицало на редуцирање
шума. Шума је доста сечена ради хране за стоку, за огрев и за подизање грађевинских
објеката. Шума је сечена и ради печења креча (Сува планина), прављење ћумура (по
чему је познато село Гаре на Бабичкој гори). Уништењу и деградирању шума су
допринеле и козе, којих је све до 1950. био у великом броју.
Рационалније газдовање шумама у Заплању отпочело је 1950. године, са
смањењем коза, рационализовањем сече за храну за стоку, за огрев, привредне сврхе и
са оснивањем шумских газдинства. Међутим и други елементи су утицали позитивно
на обнављање шума у Заплању. Дрво за огрев је знатно потиснуто јер се прешло на
друге изворе енергије (угаљ, нафта, електрична енергија), али и коришћење дрета за
привредне сврхе је смањено. Тако, више се у Заплању не праве куће од кованица,
прешло се на бетон и циглу.
Смањење сече и дејство других позитивних фактора треба довести до
обнављања Заплањских шума.
По подацима из 2007. године шумско богатство је релативно велико, 11.691
хектара (33,4 % територије), преовладавају цер и буква. Шумске површине на овом
подручју укупно износе 8806 hа. Индивидуални сектор располаже са 60% шума,
посечена дрвна маса годишње износи 1700 m³.
Скоро свако домаћинство поседује шуму и користи је за грејање у зимском
периоду. У последњих неколико година уочава се интензивнија експлоатација шуме и
продаја дрвећа.
Бранислав Јовановић сматра Суву планину једном од најинструктивнијих
објеката за истраживање, јер је необично богата флором и разноврсном вегетацијом.
Његова класификација проучених шумских фитоценоза Суве планине обухвата :
1. Хидрофилне шуме
•

Шума јове и лужњака

•

Шума црне јове

•

Шума врбе и тополе
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•

Фитоценоза барске иве

•

Шума лужњак и белог јасена

2. Ксерофилне шуме
•

Шума сладуна и цера

•

Шума грабића са јавором

•

Шума црног бора

3. Мезофилне шуме
•

Шума китњака и граба

•

Шума букве, са маховином

•

Шума букве, каспијског јавора и мечје леске

•

Шума јеле

•

Субалпијска букова шума са смрчом

•

Смрчева шума

•

Кривуљ29

Селичевица је обрасла шумом и то претежно храстовом, буковом и лесковом.
Од лековитих биљака на територији општине нарочито су заступљене биљке: увин чај,
оригано, линцура, чемерика, мајчина душица, здравац, кантарион и бршљен идр.

4.2.4.Индустрија и рударство
Прве идеје о изградњи индустрије у Заплању, о његовој индустријализацији,
појавиле су се око 1960. Ове идеје везиване су пре свега за објекте задружних домова
који су подизани у периоду 1945-1950. и који су остали недовршени. Сматрало се да те
грађевинске објекте треба некако искористити. Истовремено, нишка индустријска
предузећа су подстицана да дислоцирају своје поједине погоне у мање развијене
општине. Отварање индустријских погона имало је многе позитивне ефекте. Међу
њима најзначајнији су упошљење радне снаге која је давно постала сувишна на
земљорадничким газдинствима и повећање дохотка становништва, тј. поправљање
животног стандарда. Први програм за општину Гаџин Хан урађен је 1972. од стране
завода за економику услужних делатности-Београд, пословница-Ниш, са насловом
29

Др Бранислав Јовановић, „Шумске фитоценозе и станишта Суве планине“, Београд, 1955., стр. 5-7

71

Географске одлике Заплања
„Глобална пројекција развоја терцијарних привредних делатности на подручју
општине Гаџин Хан за период од 1971-1975.“ Поучена овим позитивним примером,
општина је 1975. поручила и добила нов програм развоја урађен од стране Института
„Кирло Савић“ из Београда. У овом програму сагледан је развој индустрије, индустрије
неметала, грађевинарства, пољопривреде и туризма. Ове студије су допринеле да у
општини сазру сазнања о неминовности ширег друштвено економског развоја.
Чињенице које су допринеле сазревању идеја о потреби рада индустрије у Заплању
везане су за инфраструктуру. Заплање је електифицирано, основна путна мрежа је
асфалтирана, а многа села су увела водоводе. Тако је за почетну фазу
индустријализације обезбеђен минимун - струја, вода, асфалт. Све поменути моменти
допринели су да се у Заплању тежи комплетном привредном развоју. Резултати које је
остварило ово подручје предсављени су следећим индустријским предузећима.

Индустријска предузећа

Електроиндустија „Елид“' – Доњи Душник
Основна организација удруженог рада „Елид“ основана је 1963. За њу је
искоришћен недовршен задружни дом у Доњем Душнику. „Елид“ се бави
производњом електро – инсталационог материјала и прииључних гајтана. „Елид“ је 5.
августа 1974. године ушао у састав РТБ-Бор, у заједницу за прераду бакра. Ова
електроиндустрија је најразвијенија и најзначајнија организација удруженог рада у
области индустрије у општини. То је и најбољи пример изградње индустријских
организација у Заплању. Основна чињеница успона је у повезаности са снажном
сложеном организацијом каква је РТБ-Бор која је и снабдевач „Елида“ сировинама,
која пружа стручну и организациону помоћ, која је гарант рентабилности ових
инвестиционих улагања. Сада ради делимично, тј са знатно смањеним бројем радника.

„Ресор“ д.о.о. је привредно друштво за специјалну надоградњу комуналних
возила. Настало је 1992. године, бави се производњом и сервисирањем комуналних и
специјалних возила. О вредности и величини овог привредног друштва говоре следећи
подаци: Привредно друштво „Ресор“ налази се на територији општине Гаџин Хан, која
спада у једну од најнеразвијенијих општина у Републици Србији, по последњим
статистичким подацима. Овде се некада налазила фабрика електронске индустрије за
израду пластичних делова.
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Слика број 17. „Ресор“
Извор: www.resor.rs

Акционарско друштво „Затекс“ из Гаџиног Хана је основано 1976. године, као
предузеће за производњу конфекције и плетенина. Приватизовано је 2008. године, када
прелази у већинско власништво привредног друштва Нивес д.о.о. из Ниша и постаје
акционарско друштво. „Затекс“ се налази у месту Гаџин Хан, на 15 километара
удаљености од Ниша.

А. Д. АГХ је предузеће за развој, производњу и промет арматуре. Основано је
1979. године као ООУР „Полет“ у оквиру РО „Рад“ – СОУР МИН Ниш са седиштем у
Гаџином Хану, 20 километара удаљеном од центра Ниша. Сада послује као
акционарско друштво са потпуном одговорношћу. Бави се производњом: лептирасти и
табласти затварачи, засуни, клипно-прстенасти вентили, лептирасте повратне клапне,
конусни затварачи, сигурносни вентили, помоћна опрема, погони, спојни елементи,
фазонски комади, прирубнице и др. Сада делимично ради, такође са мањим бројем
радника.
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Слика број 18. AGH Арматура Гаџин Хан
Извор: www.agh-armatura.co.rs

У Заплању постоји и млекара у којој се праве производи од млека финих
заплањских крава. Она се налази у Доњем Барбешу и снабдева млеком и млечним
производима цело Заплање и неке околне општине. 30

Некада је постојала приватна пивара у Гаџин Хану „Сутон“ која више не ради.
Хладњача у Доњем Душнику је у изградњи. Четкара „ Врело“ у Горњем Душнику која
ради и данас. Некад је постојала и фабрика уља „Уљара“ у Краставчу, која висе не
ради. А позната је и млекара „ Mlinpek-milk“ u Г. Хану која сада ради.

АГХ – фабрика арматуре, ЕЛИД – фабрика каблова, „Ресор“ – фабрика
комуналне опреме су предузећа која чине окосницу привреде на територији Заплања и
у њима је запослено око 400 радника.

30

www.gadzinhan.rs
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Рударство

На подручју Заплања регистроване су до сада следеће неметалне минералне
сировине: калцити, бентонити, опекарска глина, песак, туфови и бигар.

Калцит је откривен на подручју села Ћелија. Количине калцита процењене су
на око 1.000.000 тона, при чему резерве А+Б+Ц категорије износе 500.000 тона. Ове
количине утврдио је Геолошки завод Србије – Београд у истраживањима 1968. и 1969.
године. Највеће резерве су утврђене у селу Ћелија, а онда знатно мање резерве калцита
утврђене су и у атарима села Марине Кутине, Г. Барбеша и Топонице.

Бентонит – прва истраживања налазишта бентонита у Заплању извршена су
1956. и 1958. године. Завод за геолошка и геофизичка истраживања из Ниша наставио
је истраживање и 1959. и 1960. Ова истраживања показала су да је Заплење богато
квалитетним бентонитом. Налазишта у подручју села Равна Дубрава цене се на око
200.000 тона (А и Б категорије). Међутим бентонита („ уме“, „беле земље“, „ пенушаве
земље“) има и у другим деловима Заплања, у пределу села Горње Власе, у коме се
једно брдо зове Умниште, али се ради о неиспитаним количинама ове руде.

Бигар – знатне количине бигра откривене су у подручју Великог Крчимира.

Туфови – знатне количине откривене су на подручју Горњег Душника.

Грађевинског песка има у пределу Дуге Пољане и Тасковића, у долини
Барбешке реке и Јужне Мораве.
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4.2.5. Занатство

За време Турака у Заплању су неговани готово сви занати који су били
неопходни заплањским кућним задругама. Оно што се није могло урадити у оквиру
кућне радиности у домаћинству, рађено је у оквиру занатске радиности. Због ондашње
стешњености турском феудалном систему више је одговарала активност у оквиру
домаће, а мање у оквиру занатске радиности. На овај начин, у Заплању као и свуда,
занатство се развило из домаће радиности, као што се из занатства, у фази развоја
капитализма, развила индустрија.

Мутавџијски занат

Мутавџијски занат је за Заплање одувек представљао најзначајнију занатску
активност. Овај занат је био врло раширен у Горњем Заплању још за време Турака.
Заплањске мутавџије су продавале своје производе широм Србије и учиниле су
Заплање познатим. Велики број коза гајен је у Заплању, а њихова козина је била
основна сировина мутавџијских производа. Али коза је било довољно и у суседним
подручјима тако да је одувек овај занат цветао у Заплању. Мутавџијски занат се
успешно одржао у ширим размерама све до 1948. године, када је донешен закон о
забрани држања коза, чиме је уништена сировинска база овог заната, козина. Због ове
околности, као и због општег друштвено – економског развоја, током целог
послератног периода овај занат је у опадању.
Многе чињенице су ишле у прилог да су овај занат донели Турци као освајачи и
предали га нашем народу. Прво, сама реч мутавџија источњачког је порекла, а
примљена је код нас преко Турака од Персијанаца. Састављена је из две речи: muвлакно, taften-усукати, навијати.31 Реч је код нас примила облик мутавчи-мутавџија
због гласовних промена.
Услови за развој заната у Заплању били су врло повољни, јер су падине Суве
падине покривене густом шумом, давале у изобиљу храну козама, тако да у Заплању
није било ни једне куће која није имала коза. Најсиромашније кућа имала је најмање
31

Јованка Николић, Мутавџије Ниша и околине, Београд 1955, стр. 137-155
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десет, а било је и много домаћинства која су имала 70-100 коза. Овај се број у току
ратова преполовио, али је 1925. године поново достигнут и затан је поново могао
напредовати. У Заплању скоро се свако село бавило мутавџилуком, а у овом занату
посебно су се истакла следећа села: Копривница, Јагличје, Чагровац и Г. Душник. Ова
четири села дала су највећи број печалбара и торбара, посебно Г. Душник. После
уништења коза 1948. године мутавџијски занат полако опада. У селу Јагличју 1960.
године било је око 40 домаћинства која су се бавила мутавџијским занатом. Основна
сировина послератних заплањских мутавџија постала је поред козине, људска коса
(углавном женска) и вуна. Заплањци су широм Југославије набављали људску косу за
своју радиност.

Грнчарски занат

Овај занат је такође врло стар, јер према расположивим подацима, датира још из
доба под Турцима. Пошто је грнчарско посуђе било основно посуђе за потребе
домаћинства и газдинства на селу, тако је и масовно изграђивано а било је врло
разноврсно. Сво посуђе било је од земље. Изграђене су разне тестије, ђувечи, ибрици,
пљоске, кондири, ћупови, грнци, чамбуре, калаци за казан за печење ракије, тенџере и
др. производи. У оквиру кућне радиности могли су се изграђивати само црепуље, али
лонце, односно грнчарске производе могли су изграђивати само грнчари. Зато је, после
ослобођења од Турака грнчарски занат цветао. Природну сировину за развој овог
заната пружа грнчарска земља (глина), а у овоме је имала основу највише Гркиња, село
у Доњем Заплању. Грнчарска земља из Гркиње била је одличног квалитета, лепо се
обликовала, а посуђе приликом печења није пуцало. Зато се грнчарство највише
развило у Гркињи, али Гркиња је снабдевала грнчаријом не само Заплањска села већ и
много шире подручје Србије. Ради се о традиционалној занатској делатности која није
могла да прерасте у ширу индустријску делатност, управо због традиционалности.
Јачање индустрије емајлираног посуђа, керамике и пластике – логично је и неминовно
довело до истискивања грнчарских производа из употребе и тиме до напуштања
грнчарства.
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Кречарски занат

Оскудица у ратарском земљишту с једне стране, а богатство у шуми и камену
кречњаку с друге стране, приморали су многа села у Горњем Заплању да се баве
производњом креча као занатском делатношћу. И овај занат за Заплање је
традиционалан и датира из доба под Турцима. Али, под Турцима потреба за кречом
била је незнатна. Први успон овог заната настао је после ослобођења од Турака.
Заплањско становништво је удвостручено, а плодна земља остала на истом нивоу. Зато
су Заплањци могли тражити излаз или у развоју заната као што су кречарски или
мутавџијски, или у печалби. Готово сва села под Сувом планином бавила су се
производњом креча. Међу највећим произвођачима су свакако Драшкова Кутина,
Чагровац, Дуга Пољана, Краставче, Велики и Мали Крчимир. Сви Заплањски кречари
производили су креч у пољским кречанама. На погодном месту су ископавали рупу
одговарајуће величине ваљкастог облика. Поред зидова рупе, зидали су камен кречњак,
затварајући је одозго уз остављање отвора за дим, а у подножју је остављан отвор за
ложење. Само зидање кречане и печење креча је била занатска вештина коју су
Заплањци одлично савладали.

Ћумирџијски занат

Заплањске планине су у време владавине Турака биле богате шумом. Како су
Турци стимулирали сечење шума то је ћумурџијски занат у Заплању имао и природне и
друштвене основе да се развије. Али за време Турака тражња за ћумуром – дрвеним
угљем није била велика. Пошто је ћумур због велике понуде био јефтин то је у
градским домаћинствима служио и за огрев, а то је подстакло и његову производњу.
Крајем 19. века производња ћумура у Заплању достигла је највећи успон. Трагови те
производње видљиви су и данас на Заплањским планинама. Ради се о проређеној шуми
и голетима које су остали после нерационалног сечења шума, али исто тако и данас у
овим планинама има трагова од бивших ћумурана које Заплањци називају штетине.
То су површине земљишта од 10-20 метара у пречнику на којима нема растиња, јер су
то огњишта, згаришта ћумурана. Најпознатији мајстори, произвођачи ћумура су
становници села Гаре. Ћумур су производили доста и у Тасковићу и другим селима.

78

Географске одлике Заплања
Коларски занат

И овај занат спада у групу заплањских традиционалних заната. Пошто природну
основу и за овај занат пружају заплањске планине, па се и он заједно са другим
занатима добро развио. Заплањски колари продавали су своје производе у моравским
селима и у самом Заплању.

4.2.6. Туризам
Све до 1979. године у Заплању није регистрован никакав туристички промет.
Заплање спада у групу оних петнаестак општина у Србији које до 1979. године нису
оствариле ни прве кораке у развоју туризма. Заплање није имало средстава да развије
туризам.
Оно што истичемо као предности Заплања – изолованост од главних путних
праваца – јавља се у овој фази развоја као негативни елемент. У Заплању је запажано
да је после 1970. године, после асфалтирања путева и увођења водовода у многа села,
отпочео интензивнији процес градње кућа или викендица од стране оних Заплањаца
који су се одселили из Заплања.
Заплање има туристички атрактиван простор. Надморска висина Заплања креће
се од 200 метара код Јужне Мораве до 1808 метара колико износи Трем на Сувој
планини. Сам Гаџин Хан је на надорској висини од око 300 метара или на 100 метара
већој надморској висини од Ниша (197 метара). Пошто је Гаџин Хан удаљен од Ниша
само 11 km (у ствари подручја општина Ниш и Гаџин Хан се непосредно граниче), то је
за сам Ниш као развијен индустријски центар са наглашеним аерозагађењима, Заплање
природан излаз. Према томе, Заплање у целини има туристичку атрактивност за
задовољење потреба за рекреацијом.
Међутим, Заплање има и неке посебне природне туристичке атрактивности, а
то су: Душничко врело, Сува планина са Тремом, Ибровица на Селичевици, Кутинска
река, амбијентални садржај сеоских насеља итд.
За развој туризма у Заплању, поред наведених туристичких атрактивности самог
Заплања, од посебног су значаја још следећи фактори: близина града Ниша,
асфалтирани путеви који везују Заплање са магистралама Београд-Ниш-Скопље и
Београд-Ниш-Пирот-Софија, Нишка Бања као врло развије бањско-рекреативни центар
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и пољопривредна производња у самом Заплању која представља солидну основу за
задовољење будуће туристичке тражње за пољопривредним производима.
Може се закључити да у Заплању има места за развој следећих туристичких
функција: излетнички туризам, стационарно-одмаралишни туризам и туристичка
транзитна кретања.
Заплањска котлина. У непосредној близини Ниша налази се живописна и по
природним лепотама позната Заплањска котлина. Кроз котлину протиче, скоро све до
ушћа планинска Кутинска река, чији је најјачи извор у селу Горњем Душнику,
удаљеном од Ниша 35 km. Кутинска река је због кратког тока и малог слива скоро целе
године бистра и доста богата рибом. Корито јој је веома погодно за изградњу малих
акумулационих језера преграђивањем.
Сува планина. Оивичена коритничком и белопаланачком котлином, нишавском
долином, заплањском котлином и лужнчком долином, сувопланински масив
представља изузетну, засебну, како топографско-геолошку, тако и климатску целину у
југоисточном делу Србије.
Нагиб земљишта и висинска разлика на теренима изнад планинског дома Бојанине
воде и на падинама испод Мосора омогућавају трасирање више смучарских стаза.
Селичевица. Петнаест километара јужно од Ниша, по дужини од око 18 km,
простире се масив планине Селичевица. Ова до сада мање позната и испитана планина,
иако се налази недалеко од Ниша, доминира источном страном над заплањском
котлином, а западном и северном над моравском и нишком котлином. Надморска
висина највишег врха Селичевице је 902 m. Ово је шумовита планина, обрасла буковом
и храстовом шумом, са доста извора планинске воде, чак и на самом врху. Селичевица,
према томе, пружа изванредне могућности за изграду објеката за одмор и рекреацију.
Заштићено природно добро је споменик природе „Стабло оскоруше у Гркињи“.
У поступку заштите су следећи споменици природе са планског подручја:
- стабло клена у селу Јагличје;
- стабло храста у селу Доњи Душник;
- стабло цера у селу Краставче;
- група стабала храста у Гаџином Хану.
Сува планина је у поступку заштите као Специјални резерват природе „Сува планине“.
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Антропогене туристичке вредности – Мотиви ове категорије се заснивају на
знаменитостима подручја Заплања, које је имало бурну историју, затим на објекте
сакралне архитектуре (манастири и цркве), споменицима културе и др.
Од значајних антропогених туристичких мотива на подручју Заплања посебно
треба истаћионе које представљају богато духовно наслеђе овог краја (11 цркава и 38
светилишта из различитих историјских епоха).
Најстарија црква у Заплању је Црква Светог Вазнесења Господњег из времене
Немањића у селу Велики Крчимир, одмах поред ње је и велика црква која је подигнута
после Првог св. рата. Мала црква која је од великог значаја за културну и историјску
баштину од 1970. године налази се под заштитом завода за заштиту споменика.
Цркву Светог Николеу Доњем Драговљу, изграђена је 1536. године (значајна
зато што је у њој пронађен редак запис који скреће посебну пажњу: вертикални редови
исписани су на старословенском језику).32
Манастир Пречиста налазио се код села Душника. У Турском попису из 1564.
године заведен је као манастир без калуђера.
Манастир Свети Тодор се налазио између села Доњег Драговља, Душника и
Миљковца.
Манастир Свети Јован, налази се у селу Краставчу. Помиње се у Турском
попису из 1498. као „пуст“ манастир и више се у пописима не помиње.33
Храм Успења Пресвете Богородице у Гркињи - сазидан је 1692. године. Њој је
1878. године , након ослобођења од Турака дограђен Трен. Стављена је 1996. године
под заштитом државе.
Црква Свете Тројице у селу Ћелије, 1936. је пронађена, у новије време је
адаптирана и прилагођена као манастир.
Црква Светог Великомученика Георгија у Горњем Барбешу - која је изграђена
1876., занимљиво је за ову цркву, да је пре њеног зидања на том месту била мала
црквица и да је садашња црква озидана око те мале, а да она није рушена. После
зидања велике, мала је срушена. Од значајних историјских споменика истичу се:
1. Спомен чесма палим мештанима у Нор-у, Копривница
2. Спомен чесма палим у Нор-у, Мали Крчимир
3. Спомен чесма палим у Нор-у, Сопотница.
32
33

Видоје Цветановић, Доње Драговље, Београд, 1995., стр. 139
Богосав Гроздановић, Д.Душник-Заплање, Ниш, 2006., стр. 198,199
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Подручје етно-градитељског наслеђа представљено је са 17 воденица на
простору катастарских општина Горњи и Доњи Душник.
Амбијенталне целине:
Трг у центру Гаџиног Хана, око споменика „Око Соколово“ - посвећен
Драгутину Матићу (познати извиђач Српске војске из Првог светског рата и из чувене
Заплањске породице);
Брдо Срог са видиковцем (амбијентална целина од урбанистичког и културног
значаја);
Засеок у Старој Дубрави у коме је рођен песник Бранко Миљковић (као
културна баштина). У спомен на свог најпознатијег уметника, сваке године у Гаџином
Хану се одржавају Миљковићеве поетске свечаности.
У Заплању се поред ове, одржавају и друге бројне манифестације: Дани црног
лука у Запланској Топоници; Дани Заплања у Доњем Душнику, то је прилика да се
пробају традиционална јела овог краја као што је ловачки гулаш. Три фолклорна
ансамбла из Заплања, сваке године на овим манифестацијама подсећају публику на
лепоту традиционалне народне игре и песме. Хајка на вукове одржава се у фебруару, а
Летњи и зимски успон на Трем у јулу и фебруару и многе друге .
У традиционална јела спадају: качамак, проја, сир, гибаница, љутеница,
хајдучки ћевапи и вино.

Слика број 19. Споменик Драгутину Матићу
Извор: happinessessential.blogspot.com
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Слика број 20. Најстарија Црква Светог Вазнесења Господњег
Извор: picasaweb.google.com
У оквиру Савеза спортова општине Гаџин Хан постоји школа фудбала и
фудбалски клуб “Заплањац“ који окупља окосто чланова у разним категоријама. ФК
„Заплањац“ се такмичи у Нишкој зони, а у току године се одржава низ спортских
манифестација турнирског карактера.
Основне карактеристике туристичког промета на подручју Заплања су
следеће:


Подручје Заплања и околине у 2006. години је посетило 446 туриста који
су остварили 1.857 ноћења;



Може се напоменути да између 2.000 и 3.000 излетника и ловаца дође на
хајку на вукове у фебруару и летњи и зимски успон на Трем;



Највећи број ноћења остварен је у Доњем Душнику где се налази и
једини хотел

Табела број 21: Туристички промет подручја Заплања
Туристи

Свега
Домаћи
Страни

Ноћење туриста

Свега
Домаћи
Страни

Просечан број туриста

Домаћи
Страни
Извор: www.gadzinhan.rs
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446
442
4
1.857
1.853
4
4,2
1,0
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На подручју Заплања постоји Хотел „Трем“ у Доњем Душнику који је
реновиран 2004. године и располаже са 90 лежаја у 1/2, 1/3 и 1/4 собама са купатилом и
централним грејањем, рестораном и терасомса 200 места, ТВ салом, учионицом,
уређеним тереном за мале спортове (кошарка, одбојка, мали фудбал). Поред хотела
постоји и ново саграђени ловачки дом изнад Калетинца. Хотел није у функцији.
Такође, постоје и функционишуи сеоска домаћинства спремна за пријем
туриста, али без обављене категоризације.
Из приказаног туристичког промета можесе закључити да је низак број
евидентираних туристичких долазака и ноћења повезан са неразвијеним и недовољним
бројем смештајних капацитета, као и ниским нивоом искоришћености капацитета, али
и неадекватним одговором на постојеће захтеве тржишта. Општина поседује усвојен
стратешки документ: „Стратегију развоја туризма општине Гаџин Хан – Заплања из
2009. године”, која је основ за све акције у овој области. Стратегија је показала да
Заплање поседује врло широк спектар постојећих ресурса и атракција, који би се, на
средњи и дужи рок, могли туристички комерцијализовати. Брзина и начини
туристификације овог ширег, с природом и културом, богатог подручја, пре свега ће
зависити од успешности реализације пројекта „Заплање као српскитуристички ресорт
посебног интереса“.
У перспективи развоја туризма у Заплању као важан чинилац потребно је
унапредити и даље развијати постојећу саобраћајну инфраструктуру. Потребно је
обновити постојеће и саградити нове путне објекте (бензинске пумпе, ауто сервисе,
путну сигнализацију, паркиралишта и мотеле).

Слика број 21. Хотел Трем у Доњем Душнику
Извор: www.suvaplanina.info
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4.3. НАСЕЉА
Сматра се да су имена насеља заплањског краја настала и да потичу из времена
досељавања Словена на Балкан, да су у том времену формирана и тако постала
станишта на овом простору.
Општа карактеристика заплањских села је њихова непосредна везаност за
планине. Готово свако село налази се у подножју једне од трију планина. Збијеност
кућа у селу, сем Личја, је такође карактеристика заплањских насеља. Постоји још једна
карактеристика, то је да се куће налазе у селу, а привредни објекти ван села, у планини
(појата), поред река (воденица).
За време Турака Заплањци су највише боравили у планини. Чували су стоку,
становали на појатама и бачијама, а у селу су боравили само неки чланови. После
ослобођења од Турака у селима су подизане боље куће и извршено је груписање кућа.
Заплањци су почели да шире и развијају ратарство, подижу многе привредне зграде.
Исто тако уследило је и боље повезивање села, бољим путевима, насипаним каменом и
шодером.
На основу вредности нето релативна промена броја становника издвојена су три
типа промена демографског развоја насеља Заплања. То су стагнантни, депопулациони
и тип демографског одумирања.
Стагнантни тип има позитивну вредност апсолутне промене броја становника
од 1961. до 2002. године, са нето релативном променом броја становика изнад 58,2 %.
Овом типу припадају насеља Гаџин Хан, Доњи Душник и Топоница. Ово су уједно и
једина насеља Заплања која су у посматраном периоду забележила благи пораст укупне
популације.
Депопулациони тип је дефинисан негативном апсолутном променом у распону
од 3,4 до 16,6 % нето релативне промене броја становника. Депопулационом типу
припада осам насеља. Од њих су по вредности нето релативне промене броја
становника најбоље позиционирана (најближа стагнантном типу) насеља Гркиња (16,6
%) и Тасковићи (15,2 %). Већина насеља је лоцирана у Доњем Заплању и гравитира ка
магистралним саобраћајним правцима. Од насеља Горњег Заплања овом типу
припадају само Доње Драговље, лоцирано поред секундарног центра Заплања, и Мали
Крчимир.
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Тип демографског одумирања обухвата насеља са негативном нето релативном
променом броја становника која се креће од -2,3 % до -29,2 %. Овом типу припада 26
насеља (70,3 % насеља). За разлику од депопулационог типа, где се насеља развијају у
условима нешто „блаже депопулације, насеља која припадају типу демографског
одумирања карактерише интензивна депопулација. Уз то, у овим насељима је
најинтензивнији процес демографског старења – сва насеља су 2002. имала просечну
старост становништва преко 52,2 године, а скоро половина насеља просечну старост
становништва преко 60 година. Највећи број насеља овог типа се налази у Горњем
Заплању и припада групи планинских села.
Стагнантно

тип

насеља,

поред

појачане

концентрације

становништва

карактерише и нешто повољнија демографска ситуација. Сва насеља овог типа су 2002.
имала нижу вредност индекса демографског старења од његовог просека за простор
Заплања – Гаџин Хан 0,7, Доњи Душник 1,1 и Топоница 1,3. Насеља стагнантног типа
су 2002. имала и најмање учешће старачких домаћинстава у укупном броју
домаћинстава – Гаџин Хан 15,9 %, Топоница 17 % и Доњи Душник 21 %.
Депопулациони тип насеља се одликује вишедеценијским континуираним
опадањем броја становника. Индекс опадања броја становника 2002/1948. се креће у
распону од 39,1 у Горњем Барбешу до 57,3 у Малом Крчимиру. Са изузетком Горњег
Барбеша и Дуката, сва насеља депопулационог типа су 2002. имала нижу вредност
индекса демографског старења од његовог просека за простор Заплања. Ако се изузме
Марина Кутина, сва насеља овог типа су 2002. имала удео старачких домаћинстава у
укупном броју домаћинстава нижи од просечног за Заплање (40,4). Његова вредност се
кретала од 27,8 % у Малом Крчимиру до 41,8 % у Мариној Кутини.
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Слика број 22. Типови промена демографског развоја насеља Заплања (1961-2002)
Извор: http://www.doiserbia.nb.rs

Заплање је типично сеоско подручје са периферним гравитационим градским
центрима – Нишом и Лесковцом.
Између два рата најбрже се развио Доњи Душник, а после рата Гаџин Хан
постаје седиште Скупштине општине. Тако се Гаџин Хан највише развио, Доњи
Душник не заостаје много. Велики Крчимир, Равна Дубрава, Личје, Гркиња, Г. Барбеш,
Г. Драговље су већа и развијенија села. Нека села добила у називе по неким
специфичним обежјима као на пример Горњи Барбеш - некада је на месту званом
''Каповац'' било село које је носило село Барбеш. Поред села се налазило пет великих
бара. По овом тумачењу реч „барбеш“ произашло је од речи „бара“ и турске речи
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„беш“ која значи пет. Насеље испод Селичевице, пошто је било на вишем земљишту
добило је име Горњи Барбеш, а оно доле Доњи Барбеш.
Горњи Душник је мање село у општини Гаџин Хан. Село се налази у подножју
Трема, највишег врха Суве планине. У селу такође постоји и црква посвећена светом
Николи која је саграђена 1845. године, а освећена 1850. године. Иконостас у цркви је
постављен 1871. године. На речици која пролази кроз село постоји неколико воденица,
а налази се и рибњак са калифорнијском пастрмком. Кроз село пролази локални
асфалтиран пут. се налази у средишњем делу Заплања, непосредно испод Суве
планине. Познато Душничко врело извире у самом овом селу. Само име Душник према
предању је из Турског периода. Заправо, како каже предање, од Турака је бежала једна
група младића и девојака, па кад су наишли на врело, напили су се воде и „повратили
душу“. Тако је врело означено као место на коме се „поврати душа“.
Гркиња је веће насеље у општини Гаџин Хан. Некадашње грнчарско село, по
веровању за време Првог светског рата имало је 40 грнчарских радионица, а сада је
сачувало само по неку радионицу која не ради. Ова радиност је потпуно замрла.
Јагличје спада у мања насеља у општини Гаџин Хан. Име је добило по цвећу
јагличју, које у пролеће на овом месту у изобиљу цвета, тако да тада све земља зажути
од овог цвећа.
Сопотница је насеље средње величине у општини Гаџин Хан. Име села потиче
од извора које мештани зову врело. „Сопот“ значи извор. Сопотница има два врела,
мало и велико.
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ЗАКЉУЧАК

Заплање је територија која се одликује здравом животном средином,
туристичком и пољопривредном понудом и традиционалним гостопримством.
Поред развијене интензивне пољопривредне производње, развијеног сточарства,
руралног туризма и занатства, истиче се напредним прерађивачким капацитетима који
користе природне и људске ресурсе општине Гаџин Хан.
Поред руралног, Заплање поседује и понуду ловног, рекреативног и планинског
туризма који је везан за природна богатства Суве планине.
Територија Заплања је позната по развијеној органској производњи, здравој,
традиционалној храни и квалитетном јагодичастом и коштуњавом воћу, шумским
плодовима и лековитом биљу.
Поседује дугу традицију у текстилној, електро и машинској производњи.
Комунално и урбанистички уређена, територија Заплања је средина са очуваном
животном средином и аутентичном флором и фауном, без дивљих депонија на својој
територији.
Становништво поседује висок ниво свести о потреби очувања животне средине
а општина интензивно користи обновљиве изворе енергије и рециклира отпад.
Одликује се савременим здравственим и системом социјалне заштите који
задовољавају потребе свих грађана на овој територији.
Образовни систем је савремен и прилагођен потребама локалне привреде са
високо квалификованим младим кадровима који остају да раде на овом подручју.
Територија Заплања има очуване културне вредности и наслеђе као и
организован и богат културни, забавни и спортски живот са традиционалним,
национално препознатљивим манифестацијама.
Циљ и визија развоја на територији Заплања је да ова територија буде
комунално и инфраструктурно добро урађена, да њени становници буду запослени и да
буде једно лепо место за живот.
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