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Увод 
 

Рељеф Балканског полуострва је веома разнолик и јединствен, стваран током 

дуге геолошке еволуције. Такав је и рељеф Србије и састоји се од три географске 

целине. То су Панонска низија, потом брдовити предели с нижим планинама и 

низијама, и планинско – котлинска подручја.  Реке су у планинама усекле котлине, 

клисуре и кањоне и створиле веома живописне пределе природе који се одликују 

специфичним физичко – географским карактеристикама.  

 

Богатство флоре и фауне, постојање ендемичних и реликтних врста у садејству 

са другим природним карактеристикама чине један предео посебним. Да би се такви 

предели сачували стављају се под заштиту државе.  

 

У зависности од карактеристика предела постоје шест категорија: 

-Национални паркови, као најстрожи облик заштите; 

-Паркови природе; 

-Предели изузетних одлика; 

-Општи и специјални резервати природе; 

-Споменици природе и 

- Природне реткости. 

 

Јелашничка клисура се налази у југоисточном делу Србије на ободу нишке 

котлине и 1995. године је проглашена је за специјални резерват природе (у даљем 

тексту СРП ,Јелашничка клисура“). Сврстава се у  I категорију заштите ради очувања 

природних реткости и представља природно добро од изузетног значаја (Уредба Владе 

РС: "Службени гласник РС", број 9/95). 
 

Различита научна истраживања у специјалним резерватима природе могу да се 

раде само уз дозволе коју издаје Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине. Иако је обављање других активности ограничено, Јелашничка клисура пружа 

бројне могућности за развој туризма. Када говоримо о туристичким активностима у 

заштићеним пределима природе он мора бити ограничен и строго контролисан. Тако 

долазимо до појма одрживи развој туризма. То је такав вид туризма који не угрожава 

животну средину, и развија се у складу са принципима заштите животне средине. 

 

Клисуре имају велики значај за туристички развој. На првом месту то је 

рекреативна вредност која зависи од физичко-географских карактеристика клисуре, 

изгледа, висине и ширине долинских страна: што су стране више, а клисура ужа, то ће у 

већој мери и клима суседних терена бити модификована. Клисуре се дубоко усецају 

између планина, утичу на модификацију планинског рељефа, стварајући разнолике и 

јединствене природне пејзаже. Такође олакшавају проходност и приступачност 

планинским пределима  (Јовичић,2009). 

 

Велики број клисура у Србији смештене су у крајевима који су неприступачни, 

па иако се одликују изузетним природним лепотама, веома је тешко доћи до њих 

Јелашничка клисура је ушушкана у подножју Суве планине, и кроз њу не пролазе 

важни путни правци који могу да нарушавају њен изглед, али зато се налази у близини 
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важних аутопуева који повезују већи део Србије и Европе. Ова карактеристика клисуре 

чини једну од три битне особине за развој туристичке дестинације, а то је повезаност и 

саобраћајна приступачност. Друга особина је атрактивност предела која се на 

посматраној територији огледа у различитим облицима крашког рељефа, бројним 

ендемским врстама, хладној и бистрој реци са водопадима, богатом културном 

историјском наслеђу. Трећа особина коју туристичка дестинација треба да има је 

близина емитивних центара, а у непосредној близини клисуре су већи градови и 

међународни аеодром, чиме је и ова особина оправдана. Како је ово подручје стављено 

под заштиту државе, при увођењу и организовању туристичких активности потребно је 

водити се принципима одрживог развоја туризма. 

 

 
Слика 1: Поглед на Јелашничку клисуру из села Јелашница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Извор: sr.wikipedia.org 

 

 

Предмет овог рада јесу природне и антропогене вредности специјалног 

резервата природе „Јелашничка клисура“, приказ лепоте предела и постојање 

могућности за развој туристичке делатности уз поштовање концепта одрживог развоја,  

као и сагледавање тренутног стања животне средине, степен угрожености и мере 

заштите.  

 

Циљ рада је промовисање туристичког потенцијала кроз оквире одрживог 

развоја који захтевају основни принципи заштићеног добра. Велика пажња се поклања 

концепту заштите и одрживом туризму у заштићеном природном добру. У првом делу 

рада су приказане физичко-географске и друштвено-географске карактеристике 

Јелашничке клисуре и које туристичке активности су заступљене. Затим је представљен 

појам одрживог развоја и његова примена, однос туризма и животне средине и његов 

утицај, однос између заштићених природних добара и туризма, концепт одрживог 

туризма и како правилно спровести одрживи развој туризма у заштићеном подручју. На 

крају рада урађена је и SWOT анализа Специјалног резервата природе ,,Јелашничка 

клисура“. 
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         Методе рада представљају преглед и изучавање литературе на ову тему.   

Изучавање је се  састоји од комбинације квантитативних метода (статистика и интернет 

анализе) и квалитативних метода (писани документи, анализа, синтеза, дедукције из 

датих мишљења различитих аутора). Коришћена је и стручна литература из области 

туризма на основу које су дефинисани најзначајнији појмови. До самог закључка се 

дошло синтезом и објективним сагледавањем добијених резултата. 
 

 

 

Слика 2: Панорама Јелашничке клисуре    

 
Извор: www.panoramio.com 
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1. Географско-туристички положај Специјалног 
резервата природе  „Јелашничка клисура“ 

 

 

Јелашничка клисура смештена је између висоравни Плоча на истоку и 

Коритника на југозападу, на 15 километара од Ниша, 4 километара од Нишке Бање. 

Према северозападу отвара се према нишкој котлини, а према југоистоку се надовезује 

на Суву планину. 

 

Слив Јелашничке реке се простире од гребена Суве планине, на коме су 

најистакнутији врхови Дебели дел (841m), Мосор (985m) и Соколов камен (1552m) на 

западу и Куновичке површи (500m), у којој је усечена Сићевачка клисура, на истоку. На 

југу и југистоку преко уског развођа на заравни Плоче и Оштре Главе (639m), Раскрсја 

и Белишке Чуке (882m), овај слив се везује са сливом Црвене Реке, а тиме и Нишка са  

Белопаланачком котлином (Костић, 1954). Површина слива износи 54m².  

 

 
Слика 3: Положај Јелашничке клисуре у            Слика 4: Карта Јелашнике и Сићевачке клисуре 

oдносу на територију Републике Србије               

Извор:  sr.wikipedia.org                                  Извор: sites.google.com 
 

На овом простору некада је пролазила траса војног пута Виа Милитарис који је 

био веома значајан у римско време. У доба владавине Османског царства, Турци су 

изградили Цриградски друм, који је такође пролазио овим просторима, о чему сведоче 

различите стратешке ознаке уклесане у стенама које су и данас видљиве. Данас је ту 

магистрални пут Е-80, источни крак коридора 10.  Турци су у своје време изградили 
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још један пут крајем 15-тог века. Он је био краћи и лакши од средњовековног и водио је 

од Ниша до Нишке бање, где се одвајао код Ветарника, у атару Јелашнице и пролазио 

изнад Јелашничке клисуре и спустао се у Чукљеник, да би се код Горње Студене спајао 

са средњовековним путем. 

 

Европски путни правци који пролазе надомак Јелашничке клисуре су (Јовичић, 

2009) : 

- Е-75: Мађарска (Будимпешта) – Суботица - Нови Сад – Београд – Ниш -

Македонија; 

- Е-80: Хрватска (Дубровник) - Херцег Нови – Петровац – Подгорица – Беране - 

Косовска Митровица – Приштина – Ниш – Пирот - Бугарска (Софија); 

- Е-771: Румунија - Кладово- Зајечар – Ниш – Приштина. 

 

До Јелашничке клисуре се може  

стићи: 

- преко општине Нишка Бања, правцем Јелашница–Чукљеник-Доња и Горња 

Студена-Бојанине воде; 

- магистралним путем  (Ниш -Пирот), правцем Просек–Јелашница–Чукљеник-

Доња и Горња Студена - Бојанине воде; 

- Источним крајем Коридора 10 чија се изградња приводи крају (Ниш – Софија) 

правцем Ниш – Јелашница – Доња  и Горња Студена – Бојанине воде.1 

 

  На основу овакве саобраћајне повезаности , може се закључити да Јелашничка 

клисура има веома повољан географско- туристички положај. Такође, у прилог томе 

иде и, близина већих градова, као емитивних центара и близина нишког аеодрома, који 

је на свега 15 километара од клисуре. 

 
Слика 5: Траса Цариградског друма 

 
Извор: www.tt-group.net 

 

                                                 
1 sr.wikipedia.org 



Стање и перспективе одрживог развоја туризма на територији 

Специјалног резервата природе „Јелашничка клисура“ 
 

 

 

 10 

2. Физичко - географске карактеристике Специјалног 
резервата природе „Јелашничка клисура“ 

 

 

Јелашничка клисура је дуга 2km, а њене стране су веома уске, на најужим 

местима ширина достиже и до 7m-8m (између Здравачког камена на левој и Грђанице 

на десној обали) . Због оваквих карактеристика до Другог светског рата је носила назив 

„Ждрело“. Кроз њу протиче истоимена река, која је настала од неколико изворишта 

испод главног гребена Суве планине. Има велики број притока које носе огромне 

количине воде и стеновитог материјала у току кишних периода и стварају велике 

бујице. Овакве бујице могу да мењају морфологију главног тока, стварајући џиновске 

лонце или засипују дно реке. 

 

Смештена је између села Чукљеник и села Јелашнице. Представља  тектонски 

предиспонирану потолину , чији је правац пружања северозапад-југоисток и протеже се 

је уздужним раседом, који се налази између села Јелашнице и села Доње Студене. 

У сливу се по морфологији могу разликовати: долина Јелашничке Реке и долина 

Куновице. Долина Јелашничке реке је композитног типа и састоји се од: Јелашничког 

басена , у доњем и току при ушћу, Јелашничка клисура, у средњем и горњем делу 

доњег тока и Студенско проширење са изворишном челенком у горњем делу средњег и 

горњем току.  

 

Клисура је позната по томе што у њој расту две терцијарне, балканске врсте: 

српска рамонда и Наталијина рамонда. Као станиште реликтних и ендемичних врста, 

има велики значај у проучавању историје живог света Балканског полуострва. Српска и 

Наталијина рамонда представљају симбол клисуре, а специфичност да расту једна 

поред друге карактеристична је само за Јелашничку и Сићевачку клисуру, када се 

посматра територија читавог Балканског полуострва. 

 
Слика 6: Почетак Јелашничке клисуре 

Извор:www.klubputnika.org 
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2.1 Геотектонске и геоморфолошке карактеристике  

 

 

Јелашничка клисура представља остатке залива језерског басена Нишке котлине, 

између Суве планине и Куновачке површи. Главни састав терена чине пермски црвени 

пешчари и они представљају геолошко дно источног дела нишке котлине. Изнад су 

наталожени: мезозојски (кредни) кречњаци, као најстарији, онда језерски (неогени) 

седименти и алувијалне и дeлувијалне наслаге су најмлађе. Током геолошке историје 

дошло је до померања, издизања, набирања слојева па су се палезојски слојеви као 

старији нашли на неким местима на истој висини са млађим кречњацима (у делу 

Дубоке падине и Страже), а на неким деловима на Стражи налазе се и изнад млађих 

кречњака (Васић, 1996). 

 

У околини Горње и Доње Студене се у слојевима црвених пешчара појављују и 

минерали халкопирита, халкозина и бакарни карбонати, као и пирит. Око села 

Јелашнице и у долини реке распрострањени су терцијарни (језерски) седименти са 

слојевима мрког угља. У  такозваном заливу Јелашнице наталожени су слојеви лапора, 

лапоровитих кречњака и глина са танким интеркалицијама пешчара и са угљеним 

слојевима. Дужином поменутог раседа спуштени су неогени слојеви са угљем, услед 

чега су кретацејски кречњаци налегли на терцијерне слојеве (Костић, 1954). 

 

Рељеф овог краја је представљен ниским планинама. На истоку се налази 

Куновачка висораван на надморској висини од 600 до 700 метара и Коритник и Црни 

камен на западу који се налазе на надморској висини од 800 до 850 метара и они 

представљају почетни огранак Суве планине.  

 

У средњем и горњем делу доњег тока, клисура је усечена у бречасте валендијске 

кречњаке и тако удубила своје корито, и кроз пермске црвене пешчаре преко којих 

кречњаци дискордантно (Костић,1954). Брдски рељеф падина око клисуре настао је 

дисецирањем језерских седимената, који је такође узрокован ерозијом бочних потока и 

деловањем бујица. На тим падинама су се створили услови за развој виноградарства, 

воћарства и ратарства. 

 

На обалама реке развијен је долинско –равничарски рељеф који при излазу из 

села Јелашнице прелази у алувијалну раван на којој су створени идеални улови за 

ратарске површине. Плодно тло које је погодно за пољопривреду представља заправо 

наслаге (лапораца, пешчара, пескова и глине) које су створене када се на том простору 

налазио плиоценски залив. Врхове брда чине капе, плоче и громаде које су састављене 

од кречњака. Они су доста доломитизирани и посредством хемијске, речне ерозије и 

денудације настали су различити крашки облици. Издвајају се: чучавци, зупци, каверне, 

поткапине, доломитски стубови Инатовац и Здравички, водопад Рипаљка. 

 

Инатовачки и Здравички стубови уздижу се са врха леве долинске стране реке 

Студене. Чукљенички зуб у истоименом селу се сматра једним од најлепших. 

Најпознатији чучавац настао денудацијом је Чучи камен који се налази у Мирчином 

јазу под Орловицом. 
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  Најпознатији прозорци су прозорац изнад гвозденог моста у Ждрелу, и 

Јелашнички код првог моста испред села Чуљеник. Карактеристична шупља стена 

налази се у Здравачком камену, а крупни облици каверни виде се у кречњачком одсеку 

до друма код Топила. 

Прозорац изнад Царевог корита налази се на надморској висини од 430 метара. 

Овај прозорац је остатак обурване пећине, трапезастог облика, висок нешто више од 2 

метара, и широк је око 7 метара. Изнад Латинске цркве се налази још један прозорац 

који има елипсаст облик и висок је око 2 метра. 

 
Слике 7 и 8:  Геоморфолошки облици- Прозорац и стубови (такозвани „камени људи“) 

Извор: discoversoutheastserbia.com                         Извор: www.novosti.rs 

 

Михајло Костић је утврдио да се у долини Јелашничке реке налазе пет речних 

тераса на различитим висинама (Васић, 1996) : 

- од 4 до 6 метара; 

- од 15-16 метара; 

- од 25 до 30 метара; 

- од 55 до 60 метара; и 

- највиша од 100 до 120 метара. 

 

Најнижа речна тераса је алувијална и налази се у долини Куновичке реке, 

наредне три су делувијалне и за њих је карактеристично да су бујицама и бочним 

притисцима дисециране и због тога их има у фрагментима узводно од Чуке изнад 

Горње Студене, а најистраженије су у Јелашничком басену. Зараван Кулина представља 

највишу речну терасу која је најстарија и одговара јој Зараван плоча на супротној 

страни долине.  

Слив Студене реке има трапезаст облик и симетричан је. У сливу се налазе 

трагови језерских подова, доњи од 575m , средњи од 610-657-846m и горњи од 965m. 

Установио их је Петар Т. Јанковић.  

Доњи језерски под у искиданом комаду установљен је на излазном делу Ждрела 

према коти 610, на висинама од 675m. 

Средњи језерски под утврђен је на левој страни Јелашничке реке, где се у 

комадима истог нивоа пружа од Коритњака  (805m) до изнад села Горња Студена. 

Трагови горњег језерског пода постоје само на једном месту на 965m (Црни 

камен) (Васић, 1996). 
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           Слика 11: Карта  сеизмичког хазарда за 

                                                                              повратни период од 475 година 

Јелашничка клисура се налази на 

трусној  територији и део је Медитеранско-

трансазијског сеизмичког појаса. 

У сложеним раседним зонама 

присутна је неотектонска активност , која се 

испољава у сеизмичким појавама са 

утицајима потреса на хидролошке 

карактеристике подземних површинских 

вода и морфолошким променама терена. 

Земљотреси су клисуру само током 

деветнаестог века погађали чак 17 пута. Било 

је оних са мањим интезитетом, али и оних са 

јаким интезитетом који су оставили велике 

последице. 

Јелашничка клисура, са целокупном 

територијом Суве планине налази се у зони 

VIIº МСК скале, на сеизмолошкој карти 

хазарда2 региона, за повратни период од 475                                                                          

година.3                                                                                     

 
                                                                                 Извор:  seismo.gov.rs 

 2.2 Климатске карактеристике  
               

 Јелашничка клисура се одликује умерено—континенталном климом. Она је 

доста слична клими нишке котлине, али има извесних разлика и специфичности. 

 

Средња годишња температура ваздуха износи 11,2°C, са највишом просечном 

температуру ваздуха у јулу (21,6°C), и најнижом у фебруару (0,8° C). Јесен има велики 

број сунчаних дана и мало падавина, и топлија је од пролећа. Чак  210 дана у години 

има тепературу изнад 10°C  и то се односи на период од средине априла до средине 

октобра, а број дана у години са температуром ваздуха изнад 5°C је 260. Од средине 

маја до почетка октобра и до 140 дана годишње има температуру ваздуха изнад 15ºC. 

Температура ваздуха изнад 20°C јавља се (од јуна до септембра) у 110 дана годишње, 

па су тада услови боравка у Јелашничкој клисури најповољнији (Милић, Стефановић, 

1996). 
                                                                                                         

                                                 

2 Сеизмички хазард (потенцијална опасност) представља вероватноћу појављивања земљотреса, у 

одређеном периоду времена, на одређеном месту, са одговарајућим карактеристикама. (Извор:“Упутство 

о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама”, Упутство је објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 96/2012 од 5.10.2012. године) 

 
3 seismo.gov.rs 
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Снег пада годишње у просеку 17 дана, јануар и фебруар су месеци са највише 

снега, и он се задржава око 50 дана, а максимална висина снежног покривача је 26cm. 

Први снег падне у новембру, а април је последњи месец у коме могу да се очекују 

снежне падавине. Он представља значајан еколошки фактор и у подножју Суве планине 

повољно утиче на одржавање влажности тла. Ипак киша доноси највише падавина. 

Просечна годишња количина падавина која се излучи на простору Јелашничке клисуре 

је 557,1mm. У току летњих месеци дневно се излучи преко 20mm падавина. Постепено 

се ствара велика количина воденог талога у великом делу слива реке Студене и јављају 

се опасне бујице. С тога се ово подручје  може окарактерисати као изразито бујично.  

Бујице са периодским токовима стварају крупне ерозивне облике, уништавају њиве, 

баште, воћњаке, а како са собом носе и велике количине песковито-шљунковитог 

материјала, па чак и одломљене комаде стена, могу довести до тога да људи скроз 

престану са обрадом одређених пољопривредних површина .  

Највише кише падне у мају, зато што тада дувају влажни западни ветрови. Од 

друге половине марта до краја октобра колико траје вегетациони период, излучи се 

68,5% падавина или 400,6mm воденог талога. 

Јелашничка клисура има годишње више од 2000 сати са сунцем, и то највише у 

јулу и августу, а најмање у децембру и јануару. Велики број дана је без ветрова, или са 

тишинама, које чине 45% целокупног времена.  

Ветрови који дувају на овом простору су: северозападни, источни, 

североисточни и јужни. Из северозападног правца дува долњак, који се најчешће јавља 

у току лета. Долњак је влажан ветар, и у сваком месецу дува у просеку 18 дана. Из 

правца истока дува горњак, најчешће у току зиме. То је хладан ветар који може имати 

велику брзину и разорну моћ (обара црепове са кровова кућа). Југ се јавља у пролеће , 

то је топао ветар али такође може достићи велику брзину и имати разорну моћ као 

горњак. У току лета југ због својих термичких својстава може негативно да утиче на 

усеве и воћке (Костић, 1954). 

 
График 1:Средње месечне, максималне и минималне температуре ваздуха у Нишу за период  

(1950 – 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: Група аутора (2011): 

,, Teрмичке карактеристике 

ваздуха Нишке котлине у 

функцији бржег развоја 

привреде“, Универзитет у 

Нишу, Природно-

математички факултет, 

Гласник српског 

географског друштва, Ниш 
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На графику 1 приказане су средње, максималне и минималне температуре 

ваздуха у Нишу за период од 1950. до 2009. године. Како је клима Јелашничке клисуре 

слична клими нишке котлине, а мерења климатских карактеристика и њихових промена 

у клисури нису тако честа,  овај график нам даје увид у промену температуре вазуха за 

назначени период. 

Средње максималне и минималне температуре показују сличан ток као и средње 

месечне. Највиша средња максимална температура није у јулу, као средња месечна, већ 

је померена за август, док је најнижа остала у јануару. Разлика средње максималне 

августовске и јулске температуре је 0.4°C, што је веће од разлике средње месечних у 

овим месецима. Средња годишња маскимална температура износи 17.7°C. У годишњем 

току средњих минималних температура запажају се и негативне вредности у три зимска 

месеца. Најнижа средња минимална температура је у јануару (-3.1°C), а највиша у јулу 

(15.1°C),  али и августовска је слична (15.0°C). Средња годишња минимална 

температура је 6.5°C (Група аутора, 2011). 

 

Укупно гледано клима овог краја је умерена и пријатна за живот људи, за развој 

туризма, погодна за развој вегетације. Дневни ветрови, поветараци, такозвани даник и 

ноћник нарочито позитивно утичу на пољопривреду , развој туризма и викендаштва. 

Они дувају у летњој половини године, ноћник  дува поподне и предвече из брдско-

планинског подручја према долини клисуре и он доноси прохладан и свеж ваздух, а 

топао ваздух дува у току дана из долине ка висинским просторима и то је даник. 

2.3 Хидрографске карактеристике 

 

Сува планина представља крашки терен, атмосферска вода понире кроз пукотине 

кречњака до водонепропусних стена које својим нагибом орјентишу воду ка 

планинском ободу и појављује се у виду јаких крашких врела. Најпознатија врела су: 

Мокрањско, Дивљанско и Коритничко врело у сливу Лужнице, Сопотничко и 

Душничко врело у сливу Кутинске реке и Студенска врела у сливу реке Студене. 

 

Изворишна челенка реке Студене налази се на додиру кречњака и шкриљаца са 

пешчарима и развила се на северној падини Суве планине. Извор Црвена Бара налази се 

на највећој надморској висини од 900m, после њега је извор Бојанине воде на 839m 

надморске висине. Поток Копиште се се ствара од извора са Сечине, Масуровца и 

Копишта (два места), а извори Гавриловац и Бојанине воде стварају Пољску реку. 

Пољанска река настаје од извора из Пољане. Ове две реке лети обично стварају 

проблеме при наводњавању јер пресушују. Код Горње Студене Пољска и Пољанска 

река се састају и настаје река Студена која се тако назива све до села Јелашнице, где 

мења назив у Јелашничка река. Улива се у Нишаву на 205m надморске висине. Укупан 

пад је 695m а просечан скоро 49 промила (Младеновић, 2003). 

 

Дужина реке је 14km и има велики број притока. Притоке Јелашничке реке имају 

углавном бујичарски карактер, а мањи број периодски: са леве стране то су Роман и 

Гргов поток, Лесков и Мазурски поток код Чукљеника, Попов дол у Ждрелу, 

Раутовачки и поток Пешчњак у Јелашници, десне притоке: Буковац  и Селишки поток, 

измећу Доње Студене и Чукљеника, а у близини ушћа притока је Куновачка река чија је 

дужина 7км и она је најдужа. Лева притока  je до средине прошлог века била Врелска 

река, настала од студенског врела које има просечну издашност од 400 литара у 
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секунди ,и  најиздашније је на Сувој планини. Студенско врело има хладну воду, која се 

никад не мути, a 1962.  године je каптирано за снабдевање Ниша водом. 

 
       Слика 9: Водопад Рипаљка                          Слика 10:  Јелашничка река 

      (у току лета често пресуши)                          

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Извор: www.klubputnika.org                           Извор: www.panacomp.net 

 

      Бујице се јављају у току летњих месеци. Водени талог у току јeдног дана може 

износити више од 20mm, он се скупља у јаругама и сувим долинама и од њих се 

стварају бујице које могу бити веома опасне. Оне еродирају пољопривредно земљиште, 

стварајући јаруге и вододерине и наносе песковито-шљунковити материјал, а веће 

бујице чак и делове стена и камење тако да земљиште губи плодност и уопште 

могућност да се обрађује.  

Постоји неколико типова бујица (Костић, 1954): 

1. Рајац је бујица која носи велике блокове стена и има велику разорну моћ и 

карактеристична је за атар Доње Студене и Лескову Падину која се налази у атару 

Чукљеника. Бујица овог типа била је толико јака 1937.године да је узроковала и две 

људске жртве. 

2. Лескова Падина долази од Питњег Рида са суподине Суве планине. То је такође 

бујица јаке разорне снаге и поред уништавања пољопривредних површина може велику 

штету нанети и стамбеним објектима у насељу. 

У атару села Јелашнице најопаснија бујица је Селска Долина, која је до сада уништила 

површину од 5ha. Најјача бујица у долини Куновице је Вис која наноси велику штету 

истоименом селу.  

2.4 Педолошке карактеристике 

 

На стварање педолошке подлоге Јелашничке клисуре утицали су следећи 

фактори: различите врсте ерозије, конфигурација терена и локалне разлике у клими и 

вегетацији.  

 

Огајњачена смоница добре плодности налази се преко терцијарних (језерских) 

седимената и достиже дубину до једног метра. Ово земљиште користи се за оранице 

под житом и кукурузом у нижим крајевима, а у нешто вишим, на долинским странама 
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за винограде. Алувијалне смонице су најплодније и налазе се на обалским странама 

Јелашничке реке, а користи се за гајење жита и повртњаке. 

 Земљиште црвенкасто-браон боје налази се у зони црвених пешчара,  у горњем 

делу атара Јелашничке реке. Настало је распадањем црвеног пешчара на јако разуђеном 

рељефу, због чега је подложно трајној ерозији. На местима где је ерозија слабија, ово 

земљиште се оподзољава. Дебљина слоја у просеку износи 20cm, а на стрмим падинама 

је веома плитак, од 5 до 10cm. На њему се саде виногради и мешане врсте жита, али 

даје мање приносе.  

У кречњаку је развијено црвенкасто-рудно земљиште и белуша и припадају типу 

црвеница (terra rossa). Мале је полодности, а највише га има у: раутовачком атару, 

Чукљенику и Куновачкој површи. 

На Сувој планини, од 1400 метара надморске висине, па све до подножја 

клисуре, развија се руда иловача, која клизи ка подножју, помешана са трошним 

кречњачкикм материјалом. 

У атару Горње Студене заступљено је земљиште на карбонским шкриљцима, на 

око 50ha.  

 Скелетно, каменито земљиште присутно је у ужем пределу клисуре. Обрасло је 

шибљем и шипурком, али често је и голо. Користи се за испашу стоке (Младеновић, 

2003). 

2.5 Флора и фауна Специјалног резервата природе „ 
,,Јелашничка клисура“ 

 

      Предео Јелашничке клисуре се одликује изузетно богатим биљним и животињским 

светом, што је резултат специфичних абиотичких фактора. Флору Јелашничке клисуре 

чине и 39 мезијских, 20 балканских и 6 илирских ендема и субендема4. Најпознатије су 

Српска рамонда и Наталијина рамонда које су опстале и након последњег леденог доба, 

кадуља, Јеремичак, Српска вијошница, хибридна купина, љиљан, златан, ролинин 

дубашац и друге. Фауну чине: 112 врста дневних лептира, 11 врста птица које се 

сматрају веома угроженим, и велики број заштићених гмизаваца и сисара. 

(Живковић,2006) 

      Јелашничка клисура је стављена под заштиту државе управо због разноликости 

биљног и животињског света и због постојања ендемских и субендемских врста које се 

морају сачувати од нестајања. 

2.5.1 Флора 

 

         Површине под шумом су у даљој историји  биле много богатије, о чему сведоче и 

сачувани путописи из различитих историјских периода, почевши од Средњег века, 

преко старијег и познијег турског доба, све до 1877. године када је овај крај ослобођен 

од турске власти. Трасом Цариградског друма кретао се велики број људи и војника 

током ратова који су се крили у овим шумама од непријатеља. У путописима је 

забележено и да су на овим просторима биле густе , непроходне шуме, у којима се 

                                                 
4 Ендемизам је појава где се организми појављују на ограниченој територији, акваторији и само ту могу 

опстати. Ендемит је ендемични таксоном. Ендемити се могу поделити на основу величине ареала на: 

стеноендемите, локалне ендемите, субендемите и псеудоендемите. (Извор: sr.wikipedia.org) 
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непријатељска војска често губила. То су биле шуме букве, храста, цера, грабића, куна 

(клена) и јасена. На левој долинској страни реке Куновице, у местима Бучје и Задеље 

одржале су шуме букве. Остаци старих шума данас се још могу наћи око такозваних 

сеоских „записа“ и „крстова“ које је народ користио за светилишта. Постоје и очувана 

појединачна стабла велике старости као што су: неколико кунова у Банцареву, један 

храст у Горњој Студени, у околини Куновице налазе се четири очувана стабла , три 

храста, један у Лозја који носи назив „Големо дрво“, други у  Дервишу и трећи на 

Селишту и један брест у месту Смрденац. Ово дрвеће има пречник већи од једног 

метра, а Големо дрво преко метар и по.  

 

         Главни узрок нестајања шума је крчење које је почело у другој половини 19-тог 

века, са циљем повећања обрадивих површина. Такође, за нестајање шума заслужни су 

и Бугари,  који су као окупатори палили шуме 1885. године и 1912. године. Пашњаци 

који су у 19-том веку служили за напасање стоке су разорани, и створене су њиве. 

Оваквим мењањем природног пејзажа почела је друга фаза географског развоја предела 

која је прекинула прву фазу,а она је трајала од најстаријих времена до средине 19-тог 

века. Овако настале обрадиве површине нису биле плодне, јер су се на њима врло брзо 

јавили различити облици ерозије о чему је већ било речи. 

 

      Најзаступљеније дрво је багрем и то у местима: Инатовац, Трестеник, Дел, Радован, 

Пестурина, Осој, Седлине и Бумбарина падина. На нешто вишој надморској висини 

расте цер: од Водничког камена до границе атара са Куновицом, затим од Инатовца 

према Раутову, на неким местима га има на мањим површинама од неколико ари. 

Заступљени су и: сладун, храст китњак и буква. Како су северније стране брда влажније 

на њима има виша шума. За разлику од њих, јужне зоне су нешто шумовитије у нижим 

зонама, а како се иде ка врху све су ређе. Врхови су голи и на њима расте граб (габар). 

Има га на Седлинама, Рудини и по стенама Јелашничке клисуре (на врховима). На 

голим странама расту и громови шипак, купине и трњине. Подно Рудине расту глог, 

дрен и леска (коју овде зову лешник, по плоду). Брест, јасен , липа и клен се јављају 

ретко, тек по неко стабло у заједници са другим врстама. На обалама Куновичке и 

Јелашничке реке јавља се канадаска топола која се засађује, а природно се јављају врба, 

топола и зова (Васић, 1996). 

    

      Српска рамонда је терцијарни ендемореликт5 и може се наћи само у Албанији, 

Црној Гори, Бугарској, Македонији, Бугарској и Србији. Открио ју је Јосиф Панчић 

управо на простору Јелашничке клисуре 1874. године и сматра се да је она остатак 

суптропске флоре Европе и Медитерана и највероватније води порекло са афричког 

копна. Српска рамонда је зељаста, вишегодишња, зимзелена биљка. Јединствена је по 

томе што када се осуши може заливањем поново да оживи. То је врло ретка појава, а у 

прилог томе можемо рећи да ову карактеристику имају свега још две врсте цветница у 

Европи а то су: Haberlea rhodopensis i Jankaea heldreichii. Ова биљка настањује пукотине 

у кречњачким стенама, у клисурама, на надморској висини између 150 и 1800 метара. 

Расте на северним, осојним странама. 6 

                                                 
5 Ендемореликт је врста чије је природно распрострањење веома ограничено, а за коју се поуздано зна да 

је заостала до данас из даље или ближе прошлости. (Извор: static.astronomija.org.rs ) 

 
6 sr.wikipedia.org 
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      Наталиа рамонда (Ramonda nathaliae) је веома слична српској рамонди. Оно што 

их разликује је облик, боја листова и издржљивост. Српска рамонда има ромбичне 

светлољубичасте цветове, а рамонда наталиа има округле тамнољубичасте цветове. 

Открио ју је доктор Сава Петровић такође на територији Јелашничке клисуре 1884. 

године, а касније је детаљан опис урадио Јосиф Панчић. Добила је назив по краљици 

Наталији, супрузи краља Милана Обреновића, који је често ишао у лов на Суву 

планину. Наталиа рамонда може успети до надморске висине од 2150 метара. Оно што 

је за њу интересантно је то што је представљала симбол примирја у Првом Светском 

рату, јер има способност, као и српска држава тада, да се као феникс диже из пепела.7  

 

      Ове рамонде расту заједно једино на територији Јелашничке клисуре, што 

представља изузетну реткост. 

 

      Један од фактора угрожавања ових врста је скупљање за ботаничке баште и збирке 

хербаријума. Такође уколико се уништава шумска вегетација, мењају се 

микроклиматски услови простора што се негативно одражава на њихов опстанак. 

 
Слика 12: Наталија рамонда                                        Слика 13: Српска рамонда     

 

             Извор: botanika1.blogspot.rs                      Извор:www.frontal.rs 

          

2.5.2 Фауна 

 

Крчење шума у 19-том веку један је од узрока који је утицао на измену фауне 

овог краја. Медвед је нестао у другој половини 19-тог века. Зечеви су у све мањем 

броју, због различитих хемијских загађења а и стално су на мети ловаца. Лисица има на 

Рудинама и Седлинама. Вукови су ретки, само ако се спусте из суседних атара, што 

такође важи и за дивље свиње. У Седлинама и Трстенику заступљене су срне, мада се 

ретко могу видети. Ту су још и јазавци (по Нинославу Тасићу постоје две врсте), 

јежеви, ласице, творови, пухови, веверице.  

 

                                                 
7 www.serbia.com 
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Најпознатије врсте лептира су: лептир купусар, Жиличасти купусат, 

Шафрановац и Ластин Репак. Према селу Куновица, на источној страни клисуре налази 

се станиште шумске корњаче (Testudo hermanni). Од змија, у клисури живе: 

смук (Zamenis longissima), поскок (Vipera ammodytes), шарка (Vipera berus) и 

белоушка (Natrix natrix). 

 

Од птица, заступљене су: сенице, врапци, штиглице, дроздови, гаврани, чавке, 

сојке, косови. Дроздови се групишу у великим јатима и причињавају велике штете 

виноградима. Од грабљивица могу се видети: јастреб, краткопрсти кобац, сури орао и 

сова буљина (које су у малом броју). Затупљене су још и: шумске шеве, горска ласта, 

голуб дупљаш, врабац покућар и друге. Људи у шуму често пустају младе фазане због 

обогаћивања лова. У камењарима , па и у самом насељу има шкорпиона који нису већи 

од 5 центиметара.  

 

Јелашничка и Куновичка река су раније биле богатије ихтиофауном. Најбројније 

су биле кркуше, а од излаза реке из Јелашнице до ушћа било је беовица и кленова. 

Ракови су били заступљени у великом броју. Како је на ушћу Куноваче у Јелашничку 

реку постојала кожара, реке су загађиване киселином па је тако страдао и живи свет 

река. Рад кожаре је данас забрањен, али постоје бројни други загађива 

2.5.2.1 Угроженост гмизаваца и водоземца 

 

Од давнина Јелашничка клисура је била изложена различитим негативним и 

деструктивним утицајима иако је стављена под заштиту државе. 

 

Промене пејзажа као што су: крчење шума и ширење обрадивог земљишта, 

наводњавање великих размера, урбанизација, изградња саобраћајница су  промене које 

имају далекосежне негативне ефекте, јер ометају био-еколошки баланс, а то се  

директно и индиректно одражава на биљни и животињски свет. Последица таквих 

промена је нестанак појединих популација из  одређене области.  

 

Закисељеност земље и примена хемикалија у пољопривреди представља 

проблем загађења који је присутан у целом свету. Нагло повећање садржаја сумпора у 

атмосфери дошло до почетка 20. века, што је узроковало појаву киселих киша, а самим 

тим и велику киселост земљишта, које директно и индиректно довела до смањења броја 

становништва и животињских врста, а на нашем подручју највише водоземаца, и 

гмизаваца. Живот  водоземаца и гмизаваца је ограничен на веома малом простору и 

немају спосоност прилагођавања на велике промене. 

 

Саобраћајнице такође представљају велики проблем. У сезони парења гмизаваци 

имају мале миграције у оквиру својих станишта и често  ти миграциони путеви воде 

преко саобраћајница. Како су се ови организми повезани са одређеним мрестилишта, 

велики број њих погине управо на овим стазама. Остали разлози због којих водоземаци 

и гмизаваци  гравитирају ка путевима је проналажење хране, а такође се загревају од 

акумулиране топлоте у асфалту. 
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Комерцијални и трофеј лов на водоземце и гмизавце 

  

Ову врсту експлоатације најчешће предузимају нестручна лица, тако да је штета 

непроцењива. Борба против таквог облика угрожавања је веома тешка и захтева 

ангажовање државних институција. Такође, велики проблем могу представљати 

претерана колекција за научне сврхе и збирке. 

 

Увођење алохтоних врста 

 

Проблем увођења алохтоних врста је веома изражен у последњих неколико 

година, нарочито у подручјима која нису природно насељена њима, због чега може 

доћи до великих последица по генетску структуру популација аутохтоних врста.  

 

Мере заштите 

 

Чишћење сметлишта, обнављање деградираних станишта и враћање у њихов 

природни облик, употреба хемикалија у пољопривреди мора да буде  строго 

контролисана, изграђивање адекватних ограда око коловоза, увођења алохтоних врста 

треба забранити, стални мониторинг природних ретких врста. 

  

Главни извори опасности и проблеми заштите птица су различити облици 

деградације и разарања станишта, тровање и контаминација отровним материјама, 

постављање замки, убијања, увођење алохтоних врста и друго. Највећи проблем је 

стална деградација или пустошење, што је поседица неконтролисаних активности као 

што су: рад постојећих каменолома око границе заштићених подручја, неконтролисана 

сеча шума, шумски пожари, постојећа путна мрежа и насеља. 

 

Мере заштите 

 

 1. Хитнa забрана рада и затварања свих каменолома  око заштићеног подручја;  

 2. Строга контрола и забрана девастације преосталих шумских станишта и старих 

стабала јер су она станишта различитих животиња или се ту гнезде птице; 

 3. Смањење фреквенције саобраћаја;  

 4. Контрола и спречавање нелегалних и негативних активности и појава (убијање, 

хватање, тровање, неконтролисана примена различитих хемикалија и узнемиравање 

птица); 

 5. Забрана увођења алохтоних врста;  

 6. Рехабилитација и ревитализација деградираних станишта, као и припрема за 

поновно увођење врста која су на овим просторима у изумирању (египатски суп, 

белоглави суп, и друге ); 

7. Проширење граница заштићеног подручја у суседним значајним локалитетима;  

8. Даља истраживања и праћења посебно важних и заштићених птица. 
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3. Друштвено-географске карактеристике Специјалног 
резервата природе „Јелашничка клисура“ 

 

 

У овом поглављу приказане су друштвено-географске карактеристике 

Јелашничке кисуре, како би се боље сагледао потенцијал којим подручје располаже. 

Биће речи о томе како се Јелашничка клисура развијала кроз историју, становништву, 

насељима на територији клисуре, и о привредним карактеристикама краја. 

3.1 Јелашничка клисура кроз историју 

 

Историја клисуре сеже до времена палеолита о коме сведоче пронађени  кремени 

с костима медведа (ursus) и вука (canis spelaeus) у поткапини код Царевог корита, 

постоје и трагови насеља и кастела из римског и византијског периода (Васић, 1996). 

 

Историја Јелашничке клисуре је углавном условљена и у вези је својим 

географским положајем.  Близина града Ниша који историчари, географи, путописци и 

књижевници називају капијом Истока и Запада, је имао велики утицај на развој овог 

подручја. У Нишу, који је један од најстаријих градова у овом делу Европе, постоје 

неколико комуникационих линија које повезују Исток и Запад и Северну и Јужну 

Европу . Такве географске, културне и цивилизацијске раскрснице одређују судбину 

Ниша и околине током векова. У овој области су живели различити народи, а њихови 

материјални трагови могу се наћи данас. Најстарији трагови човека на овом простору 

потичу из гвозденог доба . То је народ или племе Дардани, који је живео у већем делу 

данашње југоисточне Србије. Од 73. године пре нове ере ови простори падају под власт 

Римљана. Након што је 29. године нове ере Дарданија је у потпуности окупирана од 

стране Римљана, југоисточна Србија постаје део римске провинције Доње Мезије , а 

град Ниш војно упориште и трговачки центар. До средине 3.века нове ере у Нишу и 

ширем окружењу, укључујући и Јелашничку клисуру  настањују се ратни ветерани са 

породицама, трговци и други, а град Ниш достиже висок ниво развоја, има снажну 

привреду и пољопривреду, и постаје значајан војно-економски и политички центар. 

Постао је и седиште римских царева, због пољопривреде и сточарства. Раније поменут 

војни пут  Виа Милитарис, чији се остаци и данас виде, коришћен је у војне сврхе, и 

био је од огромног значаја и за саобраћај и трговину. Дуж трасе пута Виа Милитарис се 

и данас налазе трагови римских насеља као и остаци утврђења из тог периода. 

Након Римљана, у ову област су  продрла племена Гота. Трачана, Келта, Хуна и 

Словена, који су сви у своје време уништавали градове и утврђења народима који су ту 

раније живели, и подижу своја насеља. Највећи утицај на овом простору имали су 

Словени, који су на просторима југоисточне Србије стигли око 550. године нове ере у 

време владавине цара Јустинијана Византијским царством. 

У прелазном периоду, многи народи, као што су Мађари, Византинци, Бугари, 

покушавали  су да потисну Словене. То су успели једино Турци који су продрали у ову 

област 1428. године нове ере, и за 450 година, колико су владали, уништили су 

словенска насеља и градове, и граде своје градове, утврђења, путеве.  У то време 

духовна и интелектуална елита из словенских градова се бори за очување културног и 

националног идентитета српског народа. Средином 17-тог века почиње да се осећа 



Стање и перспективе одрживог развоја туризма на територији 

Специјалног резервата природе „Јелашничка клисура“ 
 

 

 

 23 

материјална стабилност и економски прогрес српских села, што је утицало на богатији 

културни и духовни живот православног народа. 

  После ослобођења од Турака,  Срби су повратили своје пољопривредно 

земљиште, које им је било одузето. Формирају се пољопривредна домаћинства у 

селима, фарме, што утиче на развој капитализма.  

 

3.2 Становништво 

 

Из доба владавине Турака потичу први писани подаци о насељима на овим 

просторима. Турски дефтер из 1498. године је садржао податке о броју кућа, неудатих и 

неожењених.  

Према том попису, Јелашница је имала 57 кућа, 15 неожењених, 3 удовице. 

Чукљеник је имао 37 домова, Горња и Доња Студена по 25, односно 32 куће. Према 

каснијим пописима имамо податке да село Јелашница бележи прво мали раст, 1516.  

године на 62 куће, да би касније број кућа све више опадао (Васић, 1996). 

 
Табела 1: Промена броја становника у периоду од 1948-2011. године 

Назив 

насеља 

Број становника према попису 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Г.Студена 523 516 541 484 443 393 393 322 

Д.Студена 730 761 693 537 466 384 324 290 

Јелашница 1817 2078 2347 1853 1771 1724 1695 1590 

Чукљеник 562 576 518 473 358 318 287 247 

Извор: Републички завод за статистику, Насеља у Србији, Београд 2012. 

 

Из табеле 2 може се закључити да је пад броја становника током овог периода 

константан, с извесним одступањима: у Горњој Студени према попису из 1961. године 

број становника је порастао на 541 у односу на претходни попис из 1953. године када је 

било 516,  у Доњој Студени изузетак је 1953. година када је број становника порастао 

на 761 у односу на попис из 1948. када је било 730.  У Јелашници се после пописа из 

1948.  када је било 1817 становника бележи повећање на 2078, према попису из 1953, па 

2374 према попису из 1961. после чега следи констнтан пад.  У Чукљенику је забележен 

пораст броја становника само 1953. године, када је порастао од 562 (1948) на 576. 
 

Табела 2: Промена броја домаћинстава у периоду од 1948-2011. године 
Назив 

насеља 

                                    Број домаћинства према попису 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Г.Студена 96 96 103 117 124 129 123 107 

Д.Студена 157 162 164 157 149 135 131 102 

Јелашница 469 521 703 502 539 529 595 553 

Чукљеник 107 109 111 116 107 104 97 89 

Извор: Републички завод за статистику, Насеља у Србији, Београд 2012. 
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Према попису из 2002. видимо да је у Јелашници број домаћинстава порастао 

што је последица самосталног развоја породица и модерних услова живота. Међутим 

већ 2011. број домаћинстава опада. У осталим селима је у константном паду, а узрок је 

депопулација села. 
 

Табела 3: Упоредни преглед броја домаћинства према броју чланова и просечан број чланова по 

попису из 2011. 

 

Назив 

насеља 

укупно 
Са 1 

чланом 
2 3 4 5 

Са 6 и 

више 

чланова 

Просечан 

број 

чланова 

Г.Студена 107 33 21 13 14 10 16 3,01 

Д.Студена 102 31 24 14 11 12 10 2,84 

Јелашница 553 127 146 97 90 56 37 2,88 

Чукљеник 89 15 34 14 14 7 5 2,78 

Извор: Републички завод за статистику, Насеља у Србији, Београд 2012. 

 

Константан пад наталитета утиче на смањење броја становника а самим тим и на 

смањење броја домаћинстава. Изражена депопулација и необезбеђивање просте 

репродукције главни је проблем села у Србији, па тако и села у Јелашничкој клисури. 
 

Табела 4: Промена густине насељености у периоду од 1961-2011. 

Назив 

насеља 

Густина насељености према пописима 

Површина у 

км² 

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Г.Студена 15,61 35 31 28 27 25 21 

Д.Студена 7,11 97 76 66 52 46 41 

Јелашница 10,01 234 185 177 170 169 159 

Чукљеник 6,44 80 73 56 49 45 38 

Извор: Републички завод за статистику, Насеља у Србији, Београд 2012. 

 

Климатски услови и рељеф имају велики утицај на густину насељености, па тако 

село Јелашница има највећу густину насељености јер се налази на најплоднијем 

земљишту, у долини реке и у најближа је Нишави и Нишу. Горња Студена има најмању 

густину насељености, али се она налази и на брдовитом терену што је управо узрок 

мале насељености. 

Историјски докази указују на то да су се на овим просторима константно 

досељавали народи са простора Косова и Метохије, југоисточне Србије и северне 

Македоније, у периоду од Косовског боја 1389. године па до почетка 20-тог века. 

Атрактивност планина, пре свега Суве планине, Сићевачке и Јелашничке клисуре је оно 

што је највише привукло народ да се овде настани.  
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Села су од главних путева изолована планинама, што је било од великог значаја 

још у време Турака, зато што су на тај начин била заштићена и људи су живели 

сигурно. Период развоја села трајао је до Првог Светског рата након чега је народ 

почео да мигрира у градове. Аграрне реформе после Првог Светског рата, убрзале су 

процес урбанизације, што је данас узрок опустошених руралних подрчја Србије. 

У периоду након ослобођења од Турака на овим просторима било је изражено 

досељавање становништва са Косова и из Босне због рада у руднику.  Потом је 

уследило насељавање Влашке шуме, и то су у почетку била викенд насеља која су 

касније прерасла у стална пребивалишта људи који су углавном били из Ниша. 

Исељавања из Јелашнице су уследила после затварања рудника 1964. године. 

Срби са Косова су последњих година у великом броју почели да насељавају Јелашницу. 

Разлог је близина Ниша и саобраћајних и комуникационих праваца. 

Исељавања из Доње студене је било због посла, учења заната и других 

економских разлога. Најчеће су се селили у Мрамор, Белу Паланку, Ниш, а има 

случајева и да су људи мигрирали у Војводину (Оџаци, Ковин) и иностранство. Што се 

тиче досељавања, у Доњој Студени највише је Заплањаца. У овом селу жене које су 

остале удовице у Првом светком рату преудавале су се, с тим што су се мужеви 

призећивали код њих. 

У Горњој Студени мало је обрадивих и плодних површина, што је био главни 

узрок исељавања људи, и то у Ковин, Добрич код Александровца и Ниш. Три породице 

отишле су у Америку. 

Данас ситуација је таква да људи свакодневно мигрирају ка Нишу, што због 

посла, школе, разних потребштина. Обрадиве површине се напуштају, бољи живот се 

тражи у граду, свакодневне миграције прерастају у сталне и села се пустоше све бржим 

темпом. 

3.3 Насеља 

 

По једном казивању старијих мештана на овим просторима је некад постојала 

биљка која се звала јелек, која је расла око реке, а по другом име потиче од некадашњих 

јелових шума. Не постоје докази о овим тврдњама и званична верзија о пореклу имена 

Јелашница не постоји. 

Села у Јелашничкој клисури су збијеног типа и претежно су ратарско-сточарска. 

Има их четири: Јелашница, Горња Студена, Доња Студена, Чукљеник. 

 

Атар села Јелашница има површину од 1001ha. Чине га шест делова: Средсело, 

Река, Горње, Доње, Дрчина мале и Рудничке колоније. Влашка шума је викенд насеље 

које је настало седамдесетих година прошлог века, такође је саставни део атара и има 

око сто кућа. На локалитетима Седелиште и Рудина некада су постојале појате, 

сезонска сточарска насеља. Некада је село било лоцирано на вишим територијама атара, 

а данас се шири према Куновици и Јелашничкој реци, односно њеној десној обали. 

 

Горња Студена се налази на 400 метара надморске висине, у горњем току 

Јелашничке реке. Састоји се од Горње и Доње мале, површина атара је 1561ha. И овде 

су раније појате биле многобројне, док су данас у употреби свега неколико. У атару се 

налазе десетак викендица. 
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Доња Студена се састоји  од четири мале: Горња, Доња, Средсело и Долине. Има 

две појате: Селиште и Рајац које се још увек користе. Површина атара износи 711ha. 

 

Атар села Чукљеник је површине 644ha. Састоји се од два дела: Селиште, као 

старији, и Село, поред пута Јелашница-Горња Студена. Ту је и појата Дел, која се 

једина користи. 

 

3.4 Привредне карактеристике 

 

Природне карактеристике Јелашничке клисуре утицале су на то да се развију 

различите привредне делатности: 

- виноградарско-ратарско-рударски у Јелашници; 

- ваљавичарско-воденичарски и шумарско-сточарски у Доњој и Горњој Студени; 

- шумарско-сточарски и ратарски у Чукљенику. 

Од давнина људи су се бавили сточарством, воденичарством и то су делатности 

које су се најдуже одржале.  

Интересовање за гајење винове лозе јавља се после ослобођења од Турака, а у 

прилог томе било је плодно тле на брдовитим падинама. Гајење винове лозе и 

производња вина у почетку се одвијала доста тешко, са примитивном технологијом. 

Када је 1930. године отворена земљорадничко-виноградарска задруга, вишкови који су 

постојали од раније брзо су распродати. Како се технологија усавршавала, тако је посао 

бивао лакши, заштитом винове лозе од штеточина приноси су се повећали. Пре око сто 

година развило се калемарство, а данас Јелашница је позната по развијању технологије 

производње лозних калемова. 

 

Последњих година људи се активније баве воћарством, а изграђено је и више 

викендица у околини насеља поред  воћњака. 

 

До краја прошлог века људи су живели од сточарства које је готово замрло 

отварањем рудника. Данас је најзаступљеније у у Горњој Студени, где се праве 

различите млечне преређевина за продају.  Ратарство је слабо заступљено и то само за 

сопствене потребе. Од житарица се највише гаје кукуруз и пшеница. 

 

До 1967. године, када је рудник затворен, било је активно рударство и то је била 

најзначајнија привредна делатност овог краја. 

 

На северним падинама Суве планине и око горњег тока Студене где су постојале 

велике површине под шумама мештани Горње Студене и Чукљеника су користили за 

прављење различите дрвне грађе, нарочито за дрвну грађу јелашничког рудника. 

Међутим, како је сеча шума достигла велике размере прекинута је и забрањена, како би 

се кроз десет година природно обновила. 

 

Занатством су се први бавили Роми , и то поправљањем пољопривредних алатки. 

Почетком 19-тог века занатством су почели да се баве и придошли Срби, а 

Јелашничани тек после Првог светског рата. Ова делатност имала је периоде успона и 

падова, а крајем осамдесетих година прошлог века нагло оживљава. Данас у Јелашници  

постоји неколико приватних занатских радњи: аутомеханичарске, каменорезачке, 
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пластичарске, лимарске и лакиерске. Такође има и неколико трговинских и 

угоститељских објеката, кафића, кафана и један киоск брзе хране. 

 

Ваљавичарство, које су донели Власи сточари у овај предео, било је основно 

занимање мештана Доње Студене. Сукно се ваљало у ваљавицама и правила се тканина 

од вуне. Ово занимање је било изузетно популарно и преносило се с колена на колено. 

У прилог томе иде и чињеница да је према попису из 1498. на Врелској и Студенској 

реци постојало 10 ваљавица. Стално су се градиле и број ваљаоница брзо је порастао на 

тридесет.  

Данас је велики број мештана запослено у Нишу, у највећем проценту у 

прерађивачкој индустрији. 

3.4.1 Јелашнички рудник 

 

Рудник мрког угља у Јелашници откривен је 1882. године у месту Ждрело. Први 

власник је био Коста Марковић, а прва бушења су вршена на Бећаревом кладенцу. Већ 

1899. године белгијско безимено друштво је добило концесију од стране државе за 

експлоатацију угља у српским рудницима од стране државе. У току Првог Светског 

рата рудник у Јелашници држали су Немци, а на крају рата је урушен. У време док је 

рудник радио на улазу се налазила зграда у оквиру које је постојала ковачница, 

браварска радионица, и канцеларије на спрату. Рудари су из дубоког окна рудника 

извлачили угаљ вагонетима а онда се до железнице у Нишкој бањи превозио запрежним 

возилом. Корито Јелашничке реке је било постављено дасакама на дужини од око 300 

метара, како би се избегла штета од бујица.  

 У близини старог окна пронађене су резерве мрког угља 1927. године, и 1929. је 

почела експлотација на новом хоризонталном  окну  „Принц Андреја“ која је вршена 

помоћу магарећих и коњских запрежних кола. Дневна производња је била око 70-90 

тона, а онда је опала на 30-40 тона 1934-35. године.У прво време Концесију за 

експлоатацију је имао Алекса Вујовић, а касније француз Жорж Коаду, од 1936. године.  

За време његовог газдовања рудник је добро радио. Он је отворио електричну централу 

у Сићеву, радио се нискокоп до 70 метара. На ову централу у почетку су се прикључила 

неколико сеоских домаћинстава, а 1939. и остала домаћинства. Цела механизација 

рудника састојала се од неколико пумпи које су радиле, а у периоду од 1937-40. 

производња је била 90-120 тона дневно. Поред запрежних возила, транспорт се вршио 

волујским колима и помоћу два „Вомаг“ камиона (Васић,1996). 
 

Слика 14: Остаци рударског окна „Принц Андреја“ 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                     

                                                    Извор: sr.wikipedia.org 
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У току Другог светскограта Немци су отворили прво дубинско окно и изградили су 

сепарацију. Када је рат окончан српски народ  је повратио власништво над рудником. 

Обновљен је, запошљено је 278 радиника који су радили у три смене, а годишње се 

експлоатисало до 90000 тона угља. Изграђена је пруга до Нишке бање, и транспорт се 

вршио уз помоћ две америчке локомотиве које су вукле по десет вагона. Касније је 

добијена једна немачка парна локомотива, а потом још две локомотиве из фабрике 

„Ђуро Ђаковић“. Оне су добиле називе „Баба Милка“ и „Баба Ката“. Од 2011. 

локомотива „Баба Милка“ налази се на тргу Краља Александра у Нишу и изложена је 

као музејски експонат (поред зграде саобраћајне секције).   

 

 
Слика 15: Почетак рада рудника                            Слика 16: Локомотива „Баба Милка“ 

  
Извор слика: www.zeleznice.in.rs 

 

 

Рудник у Јелашници био је огромног значаја за снабдевање Ниша огревом. 1948. 

године уз помоћ државе и председника Тита на левој обали Куновачке реке изграђено је 

неколико барака за становање рудара, а касније и неколико зграда. У једној од зграда 

основана је школа за копаче-рударе. Међутим она је радила само од 1848. до 1952. 

године. 

 

Јелашнички рудник био је и од великог економског значаја. Он је допринео томе 

да се смањи аграрна пренасељеност, повећала се пољопривредна производња и 

смањило се сиромаштво. Шездесетих година цена нафте је пала и била је повољнија 

него мрки угаљ, што се негативно одразило на рад рудника. То је био главни разлог 

зашто је 1967. године рудник затворен. Те године, пре него што је престао са радом, био 

је на 20-том месту по производњи од 38 рудокопа, колико су постојала у бившој 

Југославији. Имао је 800 запослених, грабуњасте транспортере, компресоре за бушење, 

вентилацију, електро и пнеуматске бушилице, око 190 вагонета у јами, 5 парних 

локомотива, и једну дизел локомотиву за транспорт јаловине до депоније у близини и 6 

камиона. Био је полумеханизован и без метана што је било од великог значаја за 

безбедност запослених. Од радионица имао је: столарску, ковачку, електрорадионицу, 

браварску, механичарску, стругарску, варилачку и ливачку. Поседовао је савремене 

апарате са кисеоником за спасавање и око 20 обучених спасилаца  (Костић,1954). 
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4. Туристички мотиви на подручју Специјалног 
резервата природе „Јелашничка клисура“ 

 

Јелашничка клисура има повољан положај и нуди обиље природних богатстава, 

за љубитеље нетакнуте природе и планинарства, међутим постојећа туристичка понуда 

није довољно развијена, нити афирмисана. Заступљени су ђачки, излетнички, сеоско-

рекреативни туризам и спортски туризам, а културно-историјске  вредности су само 

делом укључене.  Овакво стање развијености туризма није на задовољавајућем нивоу, 

али представља добре основе за стварање квалитетне туристичке понуде. 

4.1 Антропогене туристичке вредности на подручју 
Специјалног резервата природе ,,Јелашничка клисура“ 

 

Сведоци богате историје овог краја данас су бројни археолошки налази , остаци 

грађевина, материјални докази. 

Значајни археолошки налази су (Младеновић, 2003:39): 

- бронзана статуа Јупитера која се чува у нишком Народном музеју. Она је 

нађена у месту Прека Падина на Мосору, на коме је постојао латински град и Карлички 

камен; 

- при обрађивању пољопривредних површина на локалитетима Трупчица, Рајац,  

у Дрењу и Врелу у њивама су пронађени новчићи, делови старе грнчарије, па чак и 

стари зидови и темељи кућа. 

 

Поред археолошких налаза постоје и остаци караванских путева, рудокопа, 

латинских градова, кастела-тврђава, цркава и манастира, који чине добар потенцијал за 

развој културног туризма. 

4.1.1 Цркве и манастири  

 

У Јелашничкој клисури је било много цркава. Најважнија је била посвећена 

Светом Илији, која се налазила на ивици литице високе око 200m, поред  Прозорца у 

стени, у потесу Лештак, на територији села Јелашница. До шездесетих година прошлог 

века постојали су остаци ове ранохришћанске цркве. Данас нема  никаквих трагова 

њеног постојања сем што се данашња шума на том месту зове Црквено браниште.  

 

Такође поред Прозорца и данас се налази исклесан правоугаони гроб, такозвано 

Царево корито. На таквим високим местима која се истичу у римско доба су 

сахрањивани само најугледнији људи, јер се сматрало да се на тај начин дижу у 

божанства. Локално становништво га сматра највећим благом овог краја.  

 

По легенди,  уклесао га је цар Константин, да би на том месту одмарао и уживао 

у чудесној природи, а наводно се ту и купао при сваком повратку из Константинопоља, 

лековитом водом од извора у близини. Такође постоји прича, да је закопао злато негде 

на овим просторима закопао злато. Због тога ранијих година, овде су могли да се сретну 

бројни копачи злата. 
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Слика 17: Царево корито 
 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                 Извор: jugmedia.rs 

 

На другом крају гребена Јелашничке клисуре, налазиле су се по предању цркве 

Светог Симеона Немање и Светог Саве. 

 

У селу Доња Студена постоје остаци манастира за који постоје записи да се звао 

Свети Никола. Ово место данас људи зову Црквине или Латинска црква. Интересантно 

је да је овај манастир био изграђен у бигру, и постојале су 8 пећина, а данас их има само 

две. Изнад манастира налазио се велики крст који је био исписан знаковима. 

Претпоставља се да када су Турци победили војску кнеза Лазара 1381. године код 

Плочника у Топлици, порушили све манастире, цркве и светиње у окружењу. Ова црква 

се први пут помиње у турском попису из 1516.године. Записано је да је пуст и да нема 

калуђера. Већ у попису из 1564. манастир се не помиње. Остале су само рушевине од 

осам пећина у којима се чувала стока последњих сто година, а изнад њих широка 

равница Трупчица, где су се људи окупљали и ту су се одржавали сабори. Северније од 

Трупчице је извор Мало Врело на коме је у турско време постојала воденица. Свети 

Никола је био заштитник воде, па је зато по њему манастир добио име. 1912. изграђен 

је истимена црква на Великом врелу (Младеновић, 2003). 

 

На тромеђи атара села Доња Студена, Копривница и Раутово налази се зараван 

Игриште на надморској висини од 880m са површином од 16 хектара. Ту се окупљао 

народ из свих суседних села и одржавали су се сабори (Младеновић, 2003). 

 

 У турским пописима из 1489. године помињу се манастири Благовештаније и 

Свети Ђорђе у селу Јелашница. О њима се веома мало зна, а како се у каснијим 

пописима више не помињу, сматра се да су почетком 16-тог века оба опустела. 

У историји се помињу и цркве Свети Јован и Свети Ранђел у Јелашници, о 

којима данас такође нема никаквих материјалних доказа. 

У селу Јелашници једина црква која и данас постоји је црква Светог Петра и 

Павла. Изграђена је 1870, а освешћена је од стране митрополита пиротског Арсенија 29. 

јуна 1871. године. О настајању ове цркве постоји легенда која  каже да је неки човек 
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уснио сан да ће ослепети ако на месту где је у турско време постојала богомоља не 

подигне нову. Како се уопште није знало за ту пређашњу цркву, човек  није схватио 

озбиљно сан. Међутим пошто је заиста ослепео на једно око , уплашио се и решио је да 

изгради цркву. Када се копао темељ, стварно су нађени остаци те старије богомоље. У 

храму постоји само једна фреска за коју се сматра да је насликана од стране супруге 

свештеника Леонида Дугина. Иницијативом свештеника Александра Лукића 2008. 

године је дограђена припрата. У порти се налази летњиковац и парохијски дом. И данас 

се ради на сређивању уз помоћ донација од стране мештана и других људи.8 

У Горњој Студени налази се храм Свете Тројице. Он је изграђен 1904. године. 

 
Слика 18: Храм Светих апостола Петра и Павла    Слика 19: Храм Свете Тројице у Горњој  

                              у Јелашници                                                               Студени 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори слика : eparhijaniska.rs 

4.1.2 Кастели 

 

Када су Римљани владали овим просторима, оснивали су провинције, градили 

караванске путеве, као и тврђаве (кастеле) како би се заштитили од непријатеља. 

Познати кастели су: 

      - кастел Redicibus (Градац); 

      - кастел Кулина 1 и 2; 

      - кастел између Куновичке реке и брда, испод села Јелашнице (код споменика). 

Кастели који су постојали према Заплању, на јужној падини Суве планине су:-

кастели испод врха (Соколов камен); 

      - драшковачки и 

      - калетиначки. 

Кастел (Mutatio) Redicibus Градац је био град –тврђава из античког периода. 

Налази се на брду изнад села Доња Студена. Он је обезбеђивао пут који је водио кроз 

долину Студенске реке и рударско насеље код места Рибник. 

Кастел на Мосору, познат као Латински град је обезбеђивао пут који је водио од 

Ниша до Беле Паланке, путеве у долини Кутинске реке и путеве кроз долину реке 

Лужнице који су водили до Пирота. Он је са три стране непристпачан, а на 3km западно 

се данас могу уочити зидине дуге 450 метара за које се предпоставља да су 

обезбеђивале једину приступачну страну кастела. Овде се налази и вертикална пећина, 

јама Комин , где су се у турско време скривали збегови или хајдуци. 

                                                 
8 eparhijaniska.rs 
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Кастел Кулина се налазио изнад Студенске реке у Чукљеничком ждрелу, и то је 

био византијско или римско утврђење. Од њега данас су остале зидине дуге 150m, a 

80m ниже има остатака темеља који су названи Кулина 2. 

Каравански путеви водили су преко села која се ту налазе, јер је саобраћај кроз 

клисуру није био могућ. 

Драшковачки кастел је штитио пут уз Кутинску реку, налазио се на висини од 

418m и  играо је важну улогу у Средњем веку. 

Најочуванији кастел се налази испод врха Соколов камен у мeсту Градиште. 

Међутим зарастао је у коров па се зидине тешко могу распознати. Заједно са 

Калетиначким кастелом (назван по селу Калетинац где се налази) штитио је пут који је 

ишао моравском долином ка Власини (Kanic). 

Око кастела данас постоје многобројне рупе, нарочито око темеља цркава које су 

се ту налазиле, као докази да су ту прошли копачи злата. Они су трагали за благом које 

су у кастелима крили Римљани и Турци (Младеновић,2003). 

4.2 Рекреативни туризам 

 

Специфичан склоп рељефа, климе, хидрографије и живописних пејзажа, нуди 

мноштво могућности за различите врсте спорта и рекреативне активности.  

Туристичка рекреација се састоји од: активног одмора, опоравка чула и 

освежења на чистом ваздуху. Боравак у природи делује опуштајуће на човеков 

организам, јер је ваздух чист, прозрачност атмосфере је велика, дејство 

ултраљубичастог зрачења је умерена, што директно позитивно утиче на његово 

психофизичко стање.  

 

4.2.1 Излетиште Бојанине воде  

 

Налази се на надморској висини од 700-1300m, са својим географским 

положајем, на северној страни планинског масива Суве планине, представља еколошку 

оазу чистог, свежег планинског ваздуха и сунца. Назив излетишта потиче од извора 

чисте, планинске воде „Бојанине воде“. Место је уређено за излетнике, на више места 

постављени су дрвени столови и клупе, који се савршену уклапају у околину, а 

истовремено нуди пригодан одмор и релаксацију поред реке. Љубитељи планинарења 

на путу од Бојаниних вода, могу изабрати неколико обележених планинарских стаза 

које ће их одвести на прелепа узвишења у околини: Соколов камен (1523 m), Мосор 

(984m), Девојачки гроб (1317m),  и највиши врх Суве планине– Трем на 1810m 

надморске висине.  

 4.2.2 Брање лековитих трава 

 

      Овај вид туристичке рекреације представља прави угођај за познаваоце и љубитеље 

природе. На територији Јелашничке клисуре расте велики број лековитог биља, као што 

су: линцура, хајдучка трава, мајчина душица, кантарион, бели слез и друге, које се могу 

користи у алтернативној медицини за различите здравствене тегобе. Локално 

становништво остварује позитивне економске ефекте брањем и продајом лековитог 

биља. 
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Слика 20: Хајдучка трава                        Слика 21: Кантарион                 Слика 22: Бели слез 

  Извор: www.dijetaizdravlje.com       Извор: agrovizija.rs                Извор: medivi.rs 

 

4.3 Авантуристички туризам 

 

 

      Авантуристички туризам позитивно утиче на људе, околину и економски раст., и у 

свету је све популарнији. Нови трендови на туристичком тржишту су утицали на појаву 

специфичних облика туризма као што су: авантуристички туризам, туризам заснован на 

природи, рурални, културни, туризам заснован на наслеђу и догађајима. 

      Да би нека дестинација могла да развија авантуристички туризам пре свега је важно 

богатство природних ресурса и повољан географски положај земље, што Јелашничка 

клисура свакако испуњава. Ова врста туризма не захтева велика улагања и са добро 

осмишљеном стратегијом развоја Јелашничка клисура може постати дестинација са 

богатом и разноврсном понудом на међународном тржишту авантуристичког туризма. 

Како је ово подручје заштићено природно добро, туризам треба бити заснован на 

одрживом развоју и одговорној размени за све учеснике јер је обострано користан за 

туристе и локалне заједнице.  

 4.3.1 Авантура „Кад клисура прича причу“ 

 

      Ова авантура организује се током целе године, не захтева висок ниво физичке 

кондиције и није много технички захтевна. Кружна тура почиње из централног дела 

Јелашничке клисуре, где се налази излетиште и пећина где су пронађени праисторијски 

трагови, и траје око три сата. Обилазе се места Велика и Мала Црквица и Градац, где се 

налазе остаци који припадају мањим утврђењима чије су посаде штитиле трасу римског 

пута. Онда се обилази Царево корито, прозорци и друге геоморфолошке структуре, а 

заинтересовани се могу спуштати ужетом низ стену, техником која је у свету алпинизма 

позната као абзајл. Ово је прави начин да се човек, кроз занимљиве садржаје, врати 

природи али и историји. 
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4.3.2 Спортско пењање 

 

      У Јелашничкој клисури налази се најпознатије пењалиште у природној стени. У 

масивним стенама израђени су спортско-пењалачки смерови са свом потребном 

опремом које налажу светски стандарди. У току лета организује се Јуниорски 

пењалачки камп, који постаје познат и ван граница наше земље. Пeњалишта могу 

користити и почетници али и професионални пењачи.  

   Први спортски смерови направљени су 1997. од стране Марка Радовића. Већ 2003. 

године. број пењалишта расте , прелази 50 и Јелашничка клисура добија статус највећег 

пењалишта у Србији. Највећи развој доживела је у периоду између 2007. и 2009. године 

јер су се у том периоду одржавала такмичења ,,Naissus Route Climbing Challenge”. 

Данас има више од 200 смерова и овај вид туризма је изузетно популаран, међутим како 

је веома важно очување јединственог екосистема овог специјалног резервата природе у 

сарадњи са ЈП ,,Србијашуме” 2011. забрањено је болтовање нових смерова (Пулетић, 

2016). 
Слика 23: Спортско пењање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

Извор: serbianclimbing.com 

 4.3.3 Болдеринг 

      

Мање популаран облик туристичке рекреације је болдеринг. То је врста пењања 

без опреме за осигуравање на кратким успонима до 7 метара и захтева физичку 

кондицију, спремност и технику. Његов развој почео је 2002. године, а данас има 274 

болдера који су груписани у 10 сектора. Болдеринг је је слободна активност, не 

угрожава околину, с тога нема никаква ограничења на развој. 

Одређена правила је потребно поштовати (Пулетић, 2016): 

-Уколико попнете нови проблем, немојте га обележавати на стени, већ 

контактирати аутора водича; 

- немојте ломити постојеће хватове или правити друге, сви проблеми су потпуно 

природне линије; 

- немојте остављати маркације хватишта и газлшта, кад завршите са пењањем 

очистите их меком четком; 

- поједини проблеми могу имати растињена доскоку које може представљати 

опасносст приликом пада; 
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- поштујте стену на коју се пењате; 

- поштујте друге пењаче и немојте им сметати ни на који начин  

Најбољи временски период за болдинг је касна јесен и рано пролеће. 

4.3.4 Панорамски лет Aero Cruise – Ниш 

 

Овај лет изводи се спортским авионима који може да прими три путника. Траса 

летења води кроз најлепше делове југоисточне Србије, укључујући и Јелашничку 

клисуру. 
 

Слика 24: Мапа Јелашничке клисуре са смеровима за пењање 

 

 

Извор: serbiaonline.ru 

4.4. Манифестациони туризам 

 

 

      “Туристичке манифестације означавају јавно извођење или приказивање, било у 

виду изложбе, приредбе, или више приредби – различитих категорија људског 

достигнућа које се издвајају по својој специфичности, стварајући туристичке ефекте и 

циљеве, а организују се у свим насељима која имају свој интерес у томе” (Бјелац, 2006). 

 

       Карактер манифестација може имати рекреативно или културно обележје, а 

најчешће је комбинација та два. Управо у Јелашничкој клисури се током године 

одржавају различите манифестације са културно-рекреативним садржајима.   Спортско-

рекреативне манифестације са нагласком на авантуристички туризам се организују кроз 

разне екстремне спортове. 
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4.4.1 The Maze Rewind 

 

 

The Maze је авантуристичка трка која се одржава већ три године току јуна. Овај 

догађај организује спортски клуб „Tribe“, и сваке године окупи неколико стотина 

такмичара из чак 7 држава. 

 Стазе ове трке воде кроз читаву Јелашничку клисуру и такмичари имају 

могућност да се упознају са свим природним лепотама ове регије, а само најспремнији 

могу да стигну до циља. Учествује се у појединачној конкуренцији: женска и мушка 

категорија. За учешће на трци нису потребна нека посебна знања и вештине.  

Стаза је обезбеђена и дели се у две категорије: rookie i adventure. На самој стази, 

поред трчања или пешачења кроз прелеп амбијент Јелашничке клисуре, такмичари 

треба да савладају одређене препреке, попут провлачења, пузања, извлачења терета, 

воде, блата, вишења, пењања и слично. За љубитеље адреналина ово је прави изазов. 

 
Слика 25: The Maze Rewind 

 
Извор: tribe.rs 

 

4.4.2 Мотокрос 

 

На подручју Плоча постоји стаза МКК Катапулт уређена за мотокрос и 

лиценцирана је за међународна такмичења, која се у току године одржавају лети и то 

два пута.  

4.4.3 Виа милитарис 4x4 Катена Мунди 

 

Виа милитарис 4x4 Катена Мунди је такав програм који захтева да такмичари 

имају теренска возила а траса за такмичење прати правац који је имао римски војни 

пут, по коме је такмичење и добило име. 
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4.4.4  Jелашничко културно- спортско лето 

 

Ова манифестација има дугу традицију. Одржава се сваког лета у току августа 

месеца и траје 10-14 дана, у селу Јелашница, на спортским теренима Основне школе 

„Ђура Јакшић“. Основана је 1978. године, од стране локалне омладине, а инспирација је 

била светско првенство у фудбалу „Мундијал“ у Аргентини.  На почетку се организовао 

само турнир у малом фудбалу, који је такође назван „Мундијал“(овај назив је и данас 

актуелан код локалног становништа), а већ 1980. године добија садашњи назив јер се 

додају различити културно-спортски садржаји. Како је садржај из године у годину био 

богатији, тако је било све више учесника и посетилаца. Стога су 1984. изграђене 

трибине које могу да приме око 800 гледалаца, мада број посетилаца буде и до 4000, из 

целог региона. Преко дана се одржава турнир у малом фудбалу, „Игре без граница“, 

утакмице мршавих и дебелих, а у току вечери наступају фолклорни ансамбли, и 

познати људи из света музике, глуме, културног и уметничког стваралаштва. 

 

4.4.5 Етно-фестивал „Поткапина“ 

 

Овај фестивал се одржава од 2009. године на истоименом излетишту, у 

Јелашничкој клисури, такође у току августа месеца. Идеја манифестације је очување и 

промоција традиције и народног стваралаштва краја. Садржаји су бројни и сваке године 

програм је богатији: вече ловаца и риболоваца, такмичења у спремању најбоље погаче и 

локалних специјалитета, наступи културно-уметничких друштава из целе Србије, 

пројекције српских култних филмова и други садржаји музичко-забавног карактера. 

Организатор је Културни центар Јелашница у сарадњи са општином Нишка Бања. 
Слика 26: Излетиште „Поткапина“ 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                         
                         Извор: 

                                                                                  www.panacomp.net 

 

4.5  Туристички смештај 

 

У Јелашничкој клисури  постоје неколико смештаја за туристе, али како 

последњих година број туристичких посета расте, тако је и капацитете потребно 

проширити. У селима Јелашничке клисуре  постоје адаптирани приватни смештаји који 

су у власништву људи из овог краја, код Бојаниних Вода налази се планинарски дом 

„Студенац “, а у Доњој Студени „Челин Камен.“Дом у Доњој Студени има капацитет од 

32 лежаја, а у „Студенцу“ 37 лежајева. Оба дома су новије градње и имају све потребне 

услове за прихват и боравак туриста.  
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5. Концепт одрживог развоја  и његова примена на 
територији Специјалног резервата природе  

„Јелашничка клисура“  
 

Најбољи тест одрживости развоја заштићеног подручја је поштовање заштитних 

режима. Научни и образовни рад у Јелашничкој клисури је присутан у недовољном 

обиму, а са друге стране се јављају антропогене промене које се не уклапају у режим 

заштите. Поред тога, постоји и непридржавање заштитних режима и прописа када је у 

питању непланска изградња објеката за различите намене.  

 

На територији читавог СРП „Јелашничка клисура“ спроводи се режим заштите II 

степена. Забрањено је:  

- грађење објеката, осим за потребе презентације, уређење видиковца и 

истраживачки рад; 

- извођење радова којима се мењају морфолошке карактеристике рељефа; 

- сакупљање и коришћење заштићених биљних и животињских врста; 

- загађивање вода; 

- отварање депонија за комунални и индустријски отпад и бацање отпада; 

- лов. 

 Дозвољено је:   

- пошумљавање; 

- побољшање квалитета шумских заједница; 

- уређење пешачких приступа у залеђу клисуре уз обавезно очување заштићених 

врста“ (План рејонизације пољопривредне производње на територији града 

Ниша, 2015). 

 

„Одрживи развој је процес који дозвољава да се развој остварује без 

деградирања или исцрпљивања оних ресураса на којима се заснива“. (Јовичић, 2000). 

Одрживи развој дефинише се као уравнотежен економски, социјални и културни 

развој који не угрожава животну средину и обезбеђује да се будуће генерације развијају 

на истом или вишем нивоу. Он представља пут ка одрживости, а одрживост је стање 

одређено критеријумима који се користе да би се описали циљеви одрживости. 

(Јовичић, 2000). 

 

Постоје три принципа на којима се заснива, а то су: 

-принцип еколошке одрживости , који се односи на очување биодиверзитета, ресурса и 

одржавање виталних еколошких процеса; 

-принцип социјалне и културне одрживости, очување културног и социјалног 

иденититета заједнице и традиционалних вредности; 

-принцип економске одрживости, који треба да обезбеди да се ресурси користе на 

правилан и економски ефикасан начин како би могли да их користе и будуће 

генерације (Јовичић, 2000). 

 

У Рио де Женерију је 1992. године одржана Конференција Уједињених нација на 

којој је одрживи развој доживео своју пуну афирмацију. Закључено је да се никако не 

смеју толерисати активности које на било који начин угрожавају животну средину, 

живот и здравље људи. Питања животне средине су од изузетне важности и треба да се 
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решавају паралелно са решавањем социјалних тензија, незапослености, сиромаштва и 

дугова.  

На Конференцији су усвојена пет документа: 

- Рио декларација о животној средини и развоју; 

- Агенда 21 (Програм активности за 21. век); 

- Конвенција о промени климе; 

- Конвенција о биолошкој разноврсности; 

- Принципи о управљању, заштити и одрживом развоју свих типова шума. 

Рио декларација о животној средини и развоју има 27 принципа који су неопходни да 

би се спровео одрживи развој.  

 

Агенда 21 представља најбитнији документ Конференције у Риу. У њој су 

садржани конкретни циљеви, задаци из одређених области људске делатности који 

омогућавају одрживи развој. Највеће проблеме из животне средине са којима се 

човечанство данас сусреће обрађује управо агенда 21. За њу су одговорне владе 

држава, а од великог значаја су и: националне стратегије, политике, планови и 

програми. 

 

Национални приоритети Републике Србије, чије остварење води до омогућавања 

одрживог развоја су (Mарковић, Пејановић, 2012) : 

- чланство у ЕУ; 

- уравнотежен економски раст и стварање конкурентне тржишне привреде; 

- већа друштвена укљученост, образовање, повећавање запошљавања и развој; 

- равномеран регионални развој и развој инфраструктуре; и 

- рационално коришћење ресурса и заштита животне средине. 

 

Да би се спровела адекватна заштита  и унапређење система животне средине, 

расположивост ресураса за будуће генерације, неопходно је (Mарковић, Пејановић, 

2012): 

- успостављање система заштите и одрживог коришћења природних ресурса; 

- стварање јаких веза и деловања између заштите животне средине и економског 

раста, развијање политике животне средине; 

- улагање у смањење загађења животне средине и стварање и спровођење 

чистијих технологија; 

- ефикасније коришћење фосилних горива; 

- веће коришћење обновљивих извора енергије; 

- увођење одрживе производње и потрошње, које доводе до смањења отпада по 

јединици производа; и 

заштита и очување биодиверзитета. 
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5.1  Одрживи развој на територији Специјалног резервата 
природе ,,Јелашничка клисура“ као заштићеног природног 
добра у руралном подручју 

 

Свест о  значају села, као и значају опстанка и промоције њиховог развоја и 

обнове човечанства порасла је у свету  последње деценије 20. века. Смањење села и 

руралних подручја је идентификована као глобални проблем, тако да је борба против 

сиромаштва, маргинализације, депопулација села и низак квалитет живота у руралним 

подручјима у већини земаља постала високо рангирани развојни циљ који се реализује 

кроз подстицање квалитета развојних опција, стратегија и програма.  

 

Села Јелашничке клисуре се такође сусрећу са овим проблемима. Регионални 

развој кроз интегрисани приступ планирању, са одрживим развојем као полазном 

основом представља могућност за решавање проблема сеоског и руралног развоја. 

 

Такво опредељење подразумева два традиционална приступа: (1) регионалног 

просторног планирања и (2) заштите животне средине.  Развој проблема руралне 

области се третира у више сектора и интегрално кроз анализу животне средине, 

економског, друштвеног и просторног развојног аспекта.  

 

Овакав приступ постаје још битнији, али и сложенији, када је реч о руралним 

областима које су у зони заштите, и он зависи и од тога којој категорији заштите 

припада одређена област и који режим заштите је заступљен. Различите активности 

могу се одвијати у заштићеним подручјима, са извесним изузецима. Људи могу да живе 

и да остану у области, и користе природне ресурсе и потенцијале за одређене потребе. 

Фундаментално питање и дилема које се поставља је  како да спроведе адекватно 

управљање и заштита природног резервата и истовремено омогућити развој руралних 

подручја и просперитет локалног становништва, укључујући и развој туризма? 

 

Главни развојни циљеви у заштићеним руралним областима су (Трајковић, 

Бранковић, 2007):  

1. Економски развој; 

2. Уређење простора и насеља; 

3. Социјални и културни развој. 

 

С друге стране, основни циљеви оснивања, управљања и коришћења заштићених 

подручја су (Трајковић, Бранковић, 2007):  

1. Очување и побољшање биодиверзитета и  подручја која се одликују са 

посебним морфолошком разноликошћу, гео-наслеђе (природни објекти, геолошке 

појаве и друге карактеристике), пејзаж ( естетске, природне, културне, архитектонске и 

историјске карактеристике); и 

2. Развој различитих облика екотуризма, пружање услуга у природним 

резерватима (научна истраживања, образовање, рекреација, задовољење културних 

потреба, и тако даље). 
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  Економски развој је примарна основа интегралног руралног развоја, а то се 

посебно односи на демографски угрожена подручја, и заснива на (у оквиру новог 

концептуалног и развојног прилаза) (Трајковић, Бранковић, 2007):  

1. Употреба локалних ресурса; и  

2. Еколошке оправданости планираних активности, које постају императив у 

случају руралних области које су део или у заштићеним подручјима.  

 

У већини руралних подручја, и донекле у заштићеним подручјима јак акценат се 

ставља на (Трајковић, Бранковић, 2007): 

- интензивирање пољопривреде; 

- примене алтернативних програма за производњу: 

- развој еколошке пољопривреде; 

- домаће прераде пољопривредних производа; 

- развој задругарства; као и 

- развоја шумарства, лова и риболова.  

 

Међутим, како је пољопривреда, из различитих разлога, искључена или 

економски непривлачна, различитим развојним програмима се испитивао потенцијал за 

увођење додатних активности, које не само да би оживеле пољопривредне активности,  

већ  поред локалног становништва  може да привуче људе из других места који ће ту 

живети и самим тим ће се повећати густина насељености. То утиче на побољшање 

естетских квалитета и квалитета животне средине, који би постигли развојни ефекат на 

националном нивоу. 

Једна од додатних економских активности, за коју се очекује да би дала добре 

резултате и који представља један од основних додатних активности у заштићеним 

подручјима, је туризам. Развој туризма је хетероген и динамичан привредни, социјални, 

просторни и политички феномен који утиче на рурална и заштићена подручја и на 

позитиван и негативан начин, који се мора посебно узети у обзир у припреми и 

извршењу планираних и програмских активности. Спровођење ових активности треба 

да оствари позитивне ефекте кроз уређење простора, али такође да утиче и на 

покретање развојних промена. 

 

Програмске активности ове развојне области су (Трајковић, Бранковић, 2007): 

- уређење пољопривредног земљишта и водотока; 

- уређење комуналне инфраструктуре; 

- очување биотопа и природне баштине; 

- уређење насеља; 

- уређење и изградња рекреативних и архитектонских објеката.  

 

Основни принцип у планирању и уређењу сеоског подручја је превентивна заштита 

природне средине - очување и поштовање наслеђене и природне средине. У циљу 

реализације концепта заштите животне средине, потребно је применити неке од 

следећих принципа: избор такве просторне дистрибуције, положаја и обима активности,  

и избор технологије и производне структуре, који би представљали најмање оптерећење 

за животну средину, а у случају руралних подручја које су део заштићених природних 

резерви - примена принципа које одговарају режиму заштите. 
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Уређење сеоских насеља је један од комплексних активности са следећим 

циљевима(Трајковић, Бранковић, 2007):  

- побољшати саобраћајну инфраструктуру изградњом транзитних и локалних 

путева; 

-  побољшање комуналне инфраструктуре - водоводна мрежа, канализациони 

системи и методе одлагања отпада; 

- обнављање постојећих и изградња нових објеката у циљу побољшања услуга и 

квалитет становања; 

- ревитализација и промена функције вредне уметности и етнолошких структура; 

- очување и побољшање амбијенталних и културних вредности сеоских насеља. 

 

       Један од основних императива програмских активности уређења села је ослањање 

на традиционалне и аутохтоне облике руралног и градитељске баштине. Друштвени и 

културни развој руралних подручја даје посебну вредност и значај животу локалног 

становништва. Посебна пажња у програмима се треба посветити активностима које се 

односе на оживљавању оригиналне културне традиције и локалних обичаја, промоцији 

сеоског пејзажа и локалних специфичности, као и активности усмерене на побољшање 

међуљудских односа. Развој таквог социјалног миљеа је веома користан за развој 

туризма и рекреативних активности. 

 

6. Међусобни однос туризма  и животне средине 
 

Како би се туризам одеђеног подручја развијао и остваривао позитивне 

економске ефекте поред других фактора највише зависи од стања животне средине.  Ту 

се пре свега мисли на: квалитет животне средине, степен очуваности, природне и 

културне вредности, атрактивност регије. Туризам је једина делатност која валоризује 

различите геоморфолошке облике у природи, реке, језера, културно-историјска добра, 

залазак сунца, песковите, шљунковите плаже и тако даље. 

Културно-историјска добра као што су : амбијенталне целине, тврђаве, замкови, 

археолошка налазишта и друга посредством туризма се рестаурирају, обнављају и 

ревитализирају и на тај начин њихов значај се подиже на виши ниво. 

Туризам позитивно утиче на локалну привреду , подстиче развој пољопривреде, 

земљорадње, сточарстава, занатства, угоститељства, трговине, локално становништво 

се афирмише , запошљава и од туризма остварује значајне приходе, што повећава 

њихов животни стандард. Такође, подиже свест о значају заштите животне средине. 

Посредством туризма развија се саобраћај: прилазни путеви до туристичког 

места се уређују, доста се улаже у саобраћајну инфраструктуру и бољу повезаност. 

Када се у некој области развија туризам, тиме се спречава развој других делатности које 

негативно утичу на животну средину. 

 

С друге стране, интезивни развој туризма, градња туристичке инфраструктуре, 

стварање велике количине отпада, отпадних вода, негативно се одражава на животну 

средину. Највећи притисак је у току туристичке сезоне када је највећа концентарција 

посетилаца. Непланском изградњом различитих објеката у туристичке сврхе , мења се 

природни пејзаж, смањују се површине под ливадама, пашњацима, шумама, заагађују 

се воде, угрожена је флора и фауна.  
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Експерти Европске уније  су испитивали утицај туризма на животну средину и 

резултат тог испитивања је да туризма највећи утицај има на: приморске регије, 

планинске области и заштићена добра.  

 

Негативни ефекти на животну средину који су последица развоја туризма су 

бројни:  

- туризам може да утиче  на живот локалног становништва јер се исцрпљују   

природни ресурси који су ограничени, загађују се вода, ваздух и земљиште ниво 

буке је повећан, становништво може доћи у конфликт са туристима; 

- уколико дође до загађивања вадуха преко дозвољене мере и угрожавања 

биодиверзитета последице могу да имају регионалан карактер; 

- повећан интезитет саобраћаја и све веће крчење шума утичу на уништавање 

озонског омотача, стварање ефекта стаклене баште, што представља еколошки 

проблем на светкосм нивоу; 

- вандализам туриста у месту боравка или посете; 

- загађивање и деградација изворне природне средине због коришћења у 

туристичке сврхе; 

- предимензионирана изградња туристичких објеката, без увида у носећи 

капацитет простора; 

- уништавање флоре и фауне; 

- угрожавање животиња на фото сафари и сафари експедицијама; 

- деградација природних лепота и културно – историјских вредности и други. 

 

Обим и врста утицаја туризма на животну средину разликују се у зависности од 

више фактора , а то су (Јовичић, 2000).: 

- природне специфичности и носећи капацитет дате области у односу на изграђене 

капацитете и инфраструктуру; 

- врста и степен атрактивности туристичких мотива; 

- број посетилаца, учесталост њихових путовања и дужина боравка; 

- врста саобраћаја коју користе туристи; 

- квалитет управљања туризмом и животном средином у датој области; 

- понашање туриста; 

- зависност локалне привреде од туризма и свест о повезаности квалитета животне 

средине и економске одрживости туристичког развоја  

 

У годинама после Другог светског рата,а нарочито између 1960. и 1970. године 

развој туризма доживљава експлозиван раст, а масовност постаје особина која га 

најбоље описује. Већ тада увиђају се негативни ефекти по животну средину. 

Осамдесетих се отварају нове туритичке дестинације у целом свету а самим тим 

негативни ефекти су све јачи долази до киселих киша, глобалног загревања, оштећења 

озонског омотача. Међутим људима који су управљали туризмом значајнији је био 

економски допринос од стране туризма, што већи развој и масовнија кретања људи. У 

мањини су били они који су се залагали заштиту животне средине. Деведеетих година 

прошлог века степен загађења је још већи, индустријализација и модернизација узимају 

данак.  Свест о заштити животне средине код људи се повећава, а туристима је битна 

очувана природна средина, што мање измењена, у свом изворном, аутентичном облику. 
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Тако и туризам почиње да усмерава свој развој у складу за заштитом животне 

средине, базира се на еколошки квалитетном простору и има за циљ да омогући људима 

задовољење туристичких потреба, обављање различитих туристичких активности, да 

пружи знања о културним и природним карактеристикама средине, уз истовремено 

очување животне средине и економски развој. Такав туризам базира се на одрживом 

развоју. 

7. Заштићена природна добра и туризам 
 

Човек је сваким сегментом свог живота везан за природу, с тога од самог свог 

настанка прилагођава природу својим потребама. На тај начин долази до 

дестабилизације равнотеже у биљном и животињском свету.  Негативан одраз човека на 

природу у почетку је био незнатан и неприметан. Међутим касније, демографском 

експанзијом, индустријализацијом и модерним начином живота, човек све више 

негативно делује на природу, а последице неретко бивају катастрофалне. Буди се свест 

о заштити природе, а први познати подаци о томе потичу из петог века пре нове ере 

када је Херодот говорио за Персијанце да веома пазе на своје реке, не пљују у њих, не 

перу, и не бацају смеће. Други значајан податак о заштити природе је доношење 

„Уредбе о огранизовању дима и пепела“ 1273. године у Лондону. 

Значајно поглавље у заштити животне средине означава се 1872. годином када је у 

САД-у отворен први национални парк Јелустоун и предели природе почињу да се 

стављају под државну заштиту, јер више нису били довољни само уредбе и закони за 

њихову потребну заштиту. 

 „ Данас је законом дефинисано 6 категорија заштите природе: 

- национални парк се дефинише као подручје  са природним екосистемима 

високе вредности у погледу очуваности, сложености грађе и биографких 

обележја, са разноврсним облицима флоре и фауне, репрезентативним физичко-

географским објектима и културно-историјским врдностима и представља 

изузетну природну целину од националног значаја; 

- парк природе је подручје добро очуваних природних својстава воде, ваздуха, 

земљишта. Преовлађујућих екосистема и без већих деградационих промена 

предеоног лика и у целини представља значајан део очуване природе и здраве 

животне средине; 

- резерват природе је изворни и незнатно измењени део природе, особитог 

састава и одлика биљног и животињског света, као делова екосистема, 

намењених првенствено одржавању генетског фонда; 

- специјални резерват природе је предео у коме је посебно изражена једна или 

више природних вредности које треба штити  или природних појава које трерба 

пратити и усмеравати;  

- споменик природе је природни објекат или појава, физички јасно изражен и 

препознатљив, репрезентативних физичко-географских карактеристика, по 

правилу атрактивног и маркантног изгледа; 

- природне реткости су биљне и животињске врсте или њихове заједнице, 

којима је угрожен опстанак у природним стаништима, или су ретке 

пораспрострањењу, а које имају посебан значај са еколошког, биогеографског,                  

генетског, привредног, здравственог и другог становишта.“ (Стојановић, В., 

2006). 
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Заштићено природно добро је подручје/предео, природни објекат или појава које 

(Група аутора, 2009):  

- поседује особена или изузетна природна обележја по основу:  

а)изворности (очуваности, аутентичнсоти),  

б)истакнутости (рерпрезентативности),  

ц)реткости (раритетности, куриозиетности);  

д)разноврсности (диверзитета);  

е)целовитости (интегралности);  

ф)лепоте (естетичности):  

      -има правно утврђен заштитни статус и то:  

а)законом,  

б)уредбом Владе,  

ц)одлуком општине,  

д)решењем (Завода за заштиту природе, општине или другог органа, пре доношења 

Закона о заштити животне средине 1991. године) 

      -има овлашћеног управљача/стараоца (правно или физичко лице), односно 

„домаћина“,  

      -има уредно испуњен прописани скуп података у Регистру-заштићених 

природних добара- службеној/јавној књизи коју води Завод за заштиту природе 

Србије.  
                   Табела 5: Заштићена природна добра на територији Републике Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Група аутора (2009): „Заштићена природна добра и развој туризма“, Паневропски 

Универзитет, Бања Лука, БиХ 

 

 

 

Република 

Србија 

Централна 

Србија 

АП 

Војводина 

АП Косово 

и Метохија 

Укупно 1106 - - - 

Национални паркови- укупно 5 3 1 1 

Паркови природе-укупно 14 4 9 1 

Предели-укупно 17 14 2 1 

Предео изузетних одлика 11 8 2 1 

Резервати-укупно 73 45 21 7 

Специјални резерват природе 15 4 11 - 

Општи резерват природе 1 1 - - 

Споменици природе-укупно 312 192 85 35 

Споменик природе ботаничког 

карактера 
257 152 83 22 

Споменик природе геолошког 

и хидролошког карактера-

укупно 

55 40 2 13 

Подручја од историјског и 

културног значаја-укупно 
43 32 6 5 

Укупно заштићених природних 

добара 
464 - - - 

Природне реткости биљне 

врсте-укупно 
215 - - - 

Природне реткости 

животињске врсте-укупно 
427 - - - 
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      Свако заштићено добро има две функције, заштитну и туристичку. Која функција ће 

преовладати зависи од карактеристика добра и стања животне средине. Заштићена 

добра поседују атрактивне атрибуте којима привлаче туристе да их посете и који се 

могу валоризовати на различите начине. Атрактивни атрибути могу бити: рекреативни, 

куриозитетни, естетски и знаменити. 

 

      Рекреативни атрибути се односе на елементе као што су вода, ваздух, биљни и 

животињски свет, клима, који позитивно утичу на физиолошке функције људи. Могуће 

је обављање различитих активности, као што су: скијање, спортови на води, пешачке 

туре, јахање, шетње. Такође, ту су и друге, нетипске, активности као: сакупљање 

шумских плодова, брање лековитог биља и друге. 

 

      Куриозитетни и естетски атрибути делују на психичке особине туристе: машту, 

пажњу, мишљење, емоције. Естетски атрибути представљају хармонију боја, облика и 

тонова и везани су за пејзаже изузетне лепоте. Куриозитетни атрибути односе се на 

атрактивност ретких и вредних појава и врста. 

 

      Знаменити атрибути се односе на предмете, места и појаве од посебног културног 

или историјског значаја. У заштићеним природним добрима су присутни у мањој мери, 

зато што у њима преовладавају природни елементи. 

 

      Када постоје могућности за развој туризма, мора се водити рачуна о заштити 

средине и одрживом туризму, тако да се посебна пажња треба усмерити на:  

- које врсте туризма, рекреације и спорта се могу реализовати; 

- поштовање потребних стандарда за изградњу туристичких објеката у складу за 

носећим капацитетом простора; 

- изградња туристичке инфраструктуре треба да се усклађује и са потребама 

локалног становништва; 

- у вансезони треба такође увести неке туристичке активности у циљу продужења 

сезоне; 

- израдити урбанистичке и просторне планове; 

- формирање туристичких организација на локалном и регионалном нивоу. 

 

      За обављање туристичке делатности у заштићеним природним добрима, конкретно 

националним парковима професор Стеван Станковић истиче да су значајне следеће 

њихове функције (Миленковић, 2006): 

- еколошка; 

- здравствена; 

- рекреативна; 

- спортска; 

- манифестациона; 

- едукативна; 

- историјска; 

- образовна;  

- васпитна и 

- научна.  

      За планирање и организацију простора у националним парковима најзначајнија 

активност је зонирање.  
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      „Зонирање представља поступак вредновања националног парка – оцена стања 

флоре и фауне, геоморфолошке, геолошке, хидрографске, климатске карактеристике, 

културне и пејзажне особености, стање инфра- и супраструктуре, саобраћајна 

повезаност- како би се он поделио на зоне са различитим режимима заштите, односно 

коришћења простора“(Јовичић, Ивановић, 2006). 
 

      На Конвенцији Међународне уније за заштиту природе у Банфу 1972. године 

одређене су зоне у националним парковима, њихови називи и функције (Јовичић, 1997): 

 

1. Природне зоне:                                                                2. Културне зоне: 

строге природне зоне;                                            - зоне пољопривредног пејзажа; 

зоне умерене заштите;                                            - археолошке и историјске зоне; 

зоне дивљине;                                                         - антрополошке зоне.   

зоне за рекреацију; 

 

      У нашој земљи Законом о заштити животне средине и законом о националним 

парковима у заштићеним природним добрима су уведене три зоне са три степена 

заштите  и три начина коришћења (Јовичић, Ивановић, 2006): 

- зоне са првим степеном заштите, у којима важи најстрожи облик заштите и једине 

активности које могу да се обављају су научно-истраживачке и контролисане 

едукације; 

- зоне са другим степеном заштите, дозвољене активности су едукација, научна 

истраживања, одређени облици рекреације и спорта, регулисано шумарство, сточарство 

и друго; 

- зоне са трећим степеном заштите у којима је дозвољена градња туристичко –

угоститељских и других објеката, спортске инфраструктуре, саобраћаја, типолошко 

газдовање шумама и друге делатности. 

 

8. Перспективе одрживог развоја туризма на територији 
Специјалног резервата природе „Јелашничка клисура“ 

 

Како би се сагледале перспективе одрживог развоја туризма на овом подручју, 

веома је важно кренути од дефинисања појма одрживог туризма. Потом је потребно 

представити његове  битне карактеристике, да би се онда направила паралела између 

одрживог туризма и Јелашничке клисуре са свим њеним физичко-географским и 

друштвено-географским карактеристикама. Из тога произилазе позитивни ефекти који 

се кроз развој одрживог туризма могу остваривати у заштићеном природном добру, а 

онда и потреба за спровођењем овог вида туризма на посматраној територији.  

 

Светска туристичка организација и Програм УН одрживи туризам дефинишу као 

развој, којим се уважавају и задовољавају потребе туриста с једне стране, као носилаца 

туристичке тражње, и носилаца понуде с друге стране, а да се не угрожава могућност се 

се ови циљеви остварују на истом или вишем нивоу у будућности. 

Одрживи развој туризма је веома комплексан и требе да обезбеди истовремено 

испуњење следећих циљева (Јовичић, 2000) : 

- остварење економског профита; 
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- очување социјалног интегритета локалних заједница; 

- неговање културних вредности становништва рецептивне области; 

- заштита животне средине; и 

- задовољење туристичких потреба.  

 

       Потребно је поменути и екотуризам који представља подкатегорију одрживог 

туризма, и он подржава његову политику и систем вредновања животне средине. То је 

туризам малог обима, индивидуалан, или за групе до 25 људи. Има образовну 

компоненту, користе се природни материјали и локални специјализовани водичи.  

 

При развоју туристичке области веома је битно водити рачуна о носећем капацитету 

простора, а он представља максималан број људи који се могу налазити у исто време на 

неком туристичком локалитету, а да не дође до негативних ефеката на простор и 

деградације средине. 

Према Светској туристичкој организацији постоје три нивоа капацитета (Јовичић, 

2000) :  

- еколошки  капацитет – који се односи на максимално коришћење простора, без 

негативних еколошких поседица; 

- психолошки капацитет – максимално коришћење простора у односу на број 

туриста, њихове активности, туристичку инфраструктуру, а да не долази до 

смањења туристичког доживљаја; 

- социо-културни капацитет – максималан развој туризма у некој области, такође 

у односу на број туриста, њихове активности, туристичку инфраструктуру, али 

да тај развој не угрожава домицилно становништво, њихов начин живота, 

културу и традицију. 

Комисија Европске Уније заједно са тимом стручњака формирала је систем 

индикатора за праћење стања животне средине. Они функционишу на принципу 

кодирања који одређују граничне вредности. На основу тога развој туризма се 

оцењује као: 

- критично; 

- подношљиво и 

- одрживо. 

Систем кодирања садржи три зоне (Јовичић, Ивановић, 2006): 

- црвена зона, која показује да је стање алармантно и да хитно треба да се 

спороведу адекватне мере и ограничи развој туризма; 

- жута зона показује да постоји могућност да даљи развој туризма има негативне 

ефекте, с тога је потребно спровести неопходне превентивне мере; и 

- зелена зона, и она означава да се туризам развија без угрожавања средине и 

поштује принципе одрживости. 

Постоје пет категорија индикатора (Јовичић, Ивановић, 2006): 

- економски се односе на економске ефекте туристичког привређивања; 

- задовољство туриста; 

- социјални показују степен субјективног благостања становништва у 

рецептивним регијама; 

- културни изражавају степен очуваности социјалног и културног интегритета 

локалног становништва у односу на утицај туриста, који су из средина са 

другачијом културом; 

- индикатори стања животне. 
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Табела 6: Категорије индикатора и битне карактеристике 

 
Извор: Јовичић Д., Ивановић (2006) - „Туризам и простор“ 

 

Едвард Јакопин је вршио истраживања која су усмерена на подручја у Србији која 

су адекватна за развој одрживог туризма и полази од следећих основних показатеља, а 

то су (Миленковић, 2006): 

- развој туризма у заштићеним природним добрима, превасходно националним 

парковима због смањења регионалних диспропорција у развоју, преусмеравања 

демографских токова и валоризације интегралног туристичког производа; 

- глобална стратегија управљања појединим ресурсима треба да садржи и 

стратегију развоја одрживог туризма: 

- управљачке и власничке трансформације; 

- одређивање мера за управљање у заштићеним природним добрима, у складу са 

међународним стандардима за заштиту животне средине; 

- стварање новог туристичког производа који се заснива на природним 

вредностима; и  

- праћење и истраживање туристичке тражње. 

 У нашој земљи брдско-планински предели чине 70% територије, од тога 30% су 

неразвијени региони, али имају огромни потенцијал за развој одрживог туризма.  
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Табела 7: Одлике неодрживог и одрживог туристичког привређивања по Крипендорфу 

Неодрживи (масовни) туризам Одрживи туризам 

Брзи развој Спори развој 

Не уважава социјалне чиниоце и факторе 

животне средине, агресиван 

Уважава социјалне чиниоце и факторе животне 

средине, опрезан 

Неконтролисан развој Контролисан развој 

Несразмеран, неумерен развој Развој у мањим размерама 

Развој руковођен краткорочним интересима Развој руковођен дугорочним интересима 

Секторски приступ у туризму, искључиво 

сагледавање интереса туризма 

Холистички приступ у туризму, уважавање 

интереса других делатности које су више или 

мање везане за туризам 

Даљинска, централизована контрола развоја Локална контрола развоја 

Нестабилан развој Стабилан развој 

Квантитативан развој Квалитативан развој 

Фокусиран на цену услуга у туристичкм 

промету 

Фокусиран на вредности које се могу добити за 

новац 

Необучени или недовољно обучени кадрови Континуирано образовање и обука кадрова 

Неразвијена структура занимања у туризму Развијена структура занимања у туризму 

Публицитет туризма се изграђује по 

застарелом, клишеираном моделу 

Едукација туриста и читаве јавности о значају и 

предностима туризма 

Монокултуран приступ туризму са акцентом на 

његовим економским ефектима 

Регионални приступ туризму као чиниоцу 

интегралног развоја ширих просторних целина, 

односно регија 

Извор: Јовичић Д. (2009) - „Туристичке регије света“ 

 

Депопулација руралних подручја целокупне Србије оставља негативне 

последице и на развој туризма: слабо је развијен, квалитет услуга је низак, одрживи 

туризам није довољно афирмисан и усаглашен са повезаним привредним активностима 

у окружењу, квалитет и цена производа и услуга није усклађен. Република Србија има 

огромни потенцијал за развој туризма, који је недовољно искоришћен. Највећи 

туристички промет имају градски центри, а после 2005. године бележи се пораст 

промета у бањским и планинским местима. У другим местима туризам је био слабо 

развијен. У последње време акценат се ставља активирање посебних видова туризма 

као што су рурални, екотурузам, различите спортске и рекреативне активности. 

 

Савремени туриста има потребу за одмором у аутентичном и нетакнутом 

простору, интересује га упознавање са културно-историјским наслеђем и активан одмор 

кроз специфичне активности као што у : пешачење, сплаварење, планинарење, вожња 

бициклом, параглајдинг и сличне, а које ће позитивно утицати на његову духовну, 

културну, менталну и здравствену обнову. 
 

Туристичка валоризација законом заштићених добара има посебан концепт и 

пролази кроз три фазе обраде: 

1. Заштићена природна добра посматрају се заједно са туристичким потенцијалима у 

окружењу. Истражују се елементи, фактори, појаве , процеси ширег простора, у коме се 

налазе : екосистеми, ретке врсте, природни објекти као посебне вредности; 
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2. Утврђују се које активности и врсте туризма је могуће реализовати; 

3. Трећа фаза се односи на утврђивање садржаја туристичких активности, обима и 

њихове просторне расподеле. 

 

         Када узмемо у обзир карактеристике Јелашничке клисуре, стање животне средине, 

насеља, постојећих туристичких активности, концепта одрживог развоја и одрживог 

туризма долазимо до закључка да ово подручје поседује мноштво елемената за развој 

одрживог туризма у складу са захтевима савременог туристе. 

 

             Као што је већ речено, заступљене су одређене туристичке активности, а 

нарочито су интересанти: спортско пењање, болдеринг, различите авантуристичке трке. 

Сходно томе, развој туризма иде у правом смеру, јер се користе изворна природна 

подручја са свим специфичностима, и управо задовољавање туристичких потреба се 

састоји у активностима које подразумевају уживање у благодетима које природа пружа. 

 

Природна средина Јелашничке клисуре нуди мноштво могућности, како за 

пасивне туристе који желе да се одморе и психички и физички, тако и за активне 

туристе, који своје туристичке потребе задовољавају кроз активан одмор и воле 

адреналин, акцију и авантуру. 

 

С друге стране, културно-историјско наслеђе, трагови прошлих времена, говоре 

о дугој и бурној историји овог подручја, и привлаче туристе истраживачког духа да их 

посете, упознају и диве се њиховој вредности.  

 

Ради достизања одрживог туризма уз очување квалитета животне средине у 

процесу развоја туризма, неопходно је извршити следеће основне задатке Програм 

заштите животне средине града Ниша са акционим планом за период од 2017. до 2027. 

године (Програм заштите животне средине града Ниша са акционим планом за период 

од 2017. до 2027. године, 2017): 

- стратешки планирати развој туризма за наредни период; 

- унапредити укљученост природног наслеђа Јелашничке клисуре у туристичкој 

понуди града Ниша; 

- развити механизам за смањење штетног утицаја туризма на животну средину; 

- унапредити развој сеоског туризма. 

 

Планирање одрживог развоја туризма у заштићеним природним добрима и 

Јелашничкој клисури између осталог подразумева формирање и спровођење акционог 

плана, што представља тежак и захтеван задатак , јер он мора да буде усаглашен са 

менаџмент планом заштићеног добра, са локалним интересним групама, и да постоји 

финансијка подршка за његово остварење. Акциони план заштићеног природног добра 

има 13 неопходних тачака (Стојановић, 2004): 

 

1. Постављање јасних циљева на релацији заштита природе – туризам, где туризам 

треба да има за циљ популаризацију биљних , животињских врста и предела природе. 

Најбољи начин за то је управо екотуризам и други облици туризма који се заснивају на 

природи. 
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2. Попис свих природних и културних ресурса за развој туризма. После тога ради се 

туристичка валоризација којом се одређује вредност инвентарисаних ресурса, и 

објективно процењивање могућности учествовања у туристичкој понуди.  

 

3. Стварање имиџа заштићеног природног добра као туристичког подручја.  

          

4. Процена носећег капацитета и зонирање туризма, у складу са заштитом природног 

добра, као и постављање стандарда којих се морају придржавати сви учесници у 

туризму.  

 

5. Анализа туристичког тржишта, која подразумева и анализу потреба и очекивања 

потрошача, то јест потенцијалних туриста. Ту постоје две фазе. Прва укључује анализу 

садашњег стања, а друга пројекцију реално жељеног стања какво би требало да буде 

након спровођења планираних активности. Овде може да се укључи и SWOT анализа, 

како би се добила реална позиција туристичког производа на тржишту, уз анализирање 

његових јаких и слабих тачака, као и шанси и претњи из окружења.  

 

6.Састављање правилника о туристичким активностима које су дозвољене, односно, 

односно које су у складу са заштитом. 

 

7. Развијање и предлагање нових туристичких производа, ради боље туристичке 

тражње. Посебан значај би требало дати едукативној компоненти туристичких 

производа, која представља основу екотуризма и заштите природе. 

 

8. Сагледавање и пројекција процене утицаја на околину свих реализованих активности, 

посебно туристичких производа. Ту се, наравно, тежи подстицању позитивних утицаја 

које туризам реализује и минимизирање негативних утицаја. 

 

9. Предлагање програма за локални саобраћај, због тога што је саобраћај један од 

основних загађивача природе. Промовисање алтернативних видова саобраћаја који 

немају великик разарајући ефекат. 

 

10. Стратегија промоције са циљем афирмације заштићених природних добара, због 

тога што локално становништво, али и потенцијални туристи, имају мало информација 

о неким заштићеним природним добрима. 

 

11. Мониторинг програм, који би требало да подстиче управљање утицајима које 

туризам врши на заштићена природна добра, како би се избегла или минимизирала 

свака евентуална штета, односно, како би се и даље иницирали позитивни утицаји.  

 

12. Подмиривање финансијских, техничких, кадровских и других потреба, уз помоћ 

којих би се испуниле задате идеје туристичког развоја. Један од узрока неразвијеног 

туризма у неким заштићеним природним добрима је и то што је у њиховом управљању 

редовно запостављен кадар туризмолога, географа или еколога, који би радили на 

унапређењу туристичке понуде и општег развоја туризма.  
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13. Последња етапа акционог плана је његово спровођење. Имплементација плана ће 

показати колико је његова замисао била реална. Веома је важно не излагати се 

плановима који “превелик залогај”, посебно из угла финансијских и техничких 

потреба.У том случају реализација планова је отежана или  никада није дошла на ред. 

 

Пажљиво састављен акциони план требало би на најбољи начин да допринесе 

остваривању туристичко-рекреативних функција појединих заштићених природних 

добара, што треба бити потврђено и кроз поштовање њихове заштите. Поред тога, 

акциони план би требало да допринесе популаризацији заштите природе и екотуризма. 

Тако директно помаже информисаност туриста, али и локалног становништва о битним 

еколошким нормама. Као такав акциони план је један од битних момената заштите 

природе и њеног одрживог коришћења. 
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9. SWOT анализа Специјалног резервата природе 
„Јелашничка клисура“ 

 
 

Предности Недостаци 
 

1. Повољан географско-туристички 

положај 

2. Близина већих градова као емитивних 

центара 

3. Близина међународног аеодрома 

4. Атрактивност предела са 

карактеристичним рељефом и 

живописним пејзажима 

5. Богатство биљног и животињског света 

и постојање ендемских и реликтних врста. 

6. Богатство културно-историјског наслеђа  

 

1. Недовољна заштита и одржавање 

природних вредности 

2. Одсуство адекватних мера заштите 

културно-историјских споменика  

3. Непотпуна искоришћеност  потенцијала 

4. Недостатак смештајних капацитета 

5. Изостанак инвестиција 

6. Недостатак образовања и подизања 

свести, ниска свест локалног 

становништва о туризму 

 

 

Шансе Претње 
 

1. Пораст интереса за активним одморима 

2. Могућност развоја различитих облика 

туризма као што су: рекреативни, 

спортски, излетнички, едукациони, 

културни, сеоски 

3. Заштита и очување природне средине 

4. Укључење локалних аједница у 

туристички развој 

5. Повезивање пољопривреде и туризма 

 

 

1. Недовољна свест о заштити животне 

средине 

2. Депопулација села 

3. Неразумевање концепта одрживог 

туризма 
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Закључак 
 

 

Од почетка свог развоја, па до данас, туризам се развијао у етапама и мењао. У 

почетку је значио луксуз, који је био доступан само имућним људима. Временом су и 

нижи слојеви друштва добили могућност да обављају туристичка кретања, а онда је 

постепено постао доступан свима и добио масовни карактер. С једне стране туризам је 

достигао свој максимум у развоју, а с друге пак стране то је значило огромне негативне 

последице по животну средину. С тога, отвара се ново поглавље у развоју туризма,  

концепирање одрживог туризма, који има за циљ да задовољи човекове потребе, а 

притом са минималним угрожавањем животне средине. Такође туристичке потребе 

туриста се мењају и сада их привлаче уникатни туристички производи, који 

прдстављају бег од униформности коју им нуди глобализација и савремени начин 

живота у урбаним градским центрима. 

 

  Одређени предели природе са јединственим природно-географским и 

друштвено-географским карактеристикама, стављају се под заштиту државе, како би се 

исте сачувале од утицаја човека. У зависности од осетљивости подручја, одређене 

активности могу бити забрањене или дозвољене. Ако је развој туризма могућ, развија 

се под посебним условима, и треба се заснива на концепту одрживог развоја.  
 

Специјални резерват природе „Јелашничка клисура“ има богато културно 

наслеђе, и пределе природе изузетне лепоте, који нуде мноштво могућности за одрживи 

развој туризма. Тренутно стање туристичке развијености није на задовољавајућем 

нивоу, али има чврсту основу за напредак и стварање туристиче дестинације са 

остваривањем великог броја туристичких посета.  

 

Да би се рекреативни туризам боље валоризовао, што укључује и излетнички 

туризам, потребно је боље уредити клисуру, водопаде ,обале река за посету од стране 

туриста. Бољи прилази возилима и пешачке стазе до природних лепота. Притом да се 

дело човека што мање види, у смислу да природа остане скоро нетакнута, што важи и за 

уређивање  пењалишта и такмичарских стаза.  

 

Наша земља има великих потенцијала за развој сеоског туризма, који тренутно 

не остварује значајније резултате. Узроци таквог стања су бројни:  

- заостајање Србије у развоју туризма у глобалу (последица економске кризе, 

недостатка финансијских средстава, смањеног туристичког промета, неадекватне 

инфраструтуре и кадрова); 

- непознавање значаја сеоског туризма; 

-  неадекватна стандардизација услуга; 

-  недостатак промотивних активности; неизграђена потребна инфрастуктура; 

-  депопулација села и други.  

 

Да би се село туристички валоризовало на прави начин потребно је остварити 

следеће циљеве: -    

- омогућавање друштвено-економских и тржишних услова за убрзани економски  

и социјални развој села; 
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- спроводити адекватне мере које ће утицати на смањење депопулације села; 

- заштита природних и културних вредности у селима; 

- утицање на свест сеоског становништва о значају села и могућностима за 

остваривање прихода и други.  

Овим циљевима треба да се руководе и села Јелашничке клисуре. Такође оно што је 

потребно још урадити, како би сеоски туризам заживео, је реновирање кућа. Притом 

оне не смеју да изгубе дух старих времена и некадашњи изглед. Организацијом сеоског 

туризма, не треба да се баве само људи који имају куће за издавање, већ заједно са  

људима који су стручњаци у туризму како би се сеоски туризам овог краја валоризовао 

на прави начин и и представио са свим својим епитетима на туристичко тржиште. Село 

треба да буде снабдено са свиме што је неопходно за живот, то јест за боравак туриста 

известан период на селу. Притом туриста треба да упозна крај у свој својој лепоти, 

атрактивностима, обичајима. За то је потребан и водич који ће бити упознат са 

Јелашничком клисуром до танчина и знаће да одговори на свако постављено питање.  

 

Архитектонско и монументално наслеђе од велике вредности из овог региона се 

губи због занемаривања и неодговорности надлежних институција и људи који живе у 

овом региону. Нестанак објеката, који су сведоци бурне историје, би представљало 

велики губитак. Све ово указује да је неопходно да се спроведу мере заштите 

комплетног историјског и културног наслеђа овог подручја које представља 

јединствену и аутохтону творевину. Потребно је усмерити потребна средства за 

рестаурацију, одржавње и очување од стране институције које се баве очувањем и 

одржавањем културно-историјских добара. Посете црквама, и добрима од историјског 

значаја треба често организовати уз пратњу водича који ће на прави начин приближити 

ово богатство љубитељима културног туризма. Посете не треба да ремете мир цркава и 

живот монаха. Водичи треба да упознају посетиоце са богатом историјом овог краја и 

културним добрима, као сведоцима минулих времена. 

  

 

      Поред свега овог можда најзначајније је како уопште приближити људима 

Јелашничку клисуру и изазвати у њима жељу да је посете. Са интернетом информације 

могу лако да се преносе, и доступне су свима. Тако туристичке агенције могу у своју 

понуду укључити и овај крај и представљањем на прави начин, брзо ће привући 

љубитеље оваквог вида туризма. Туристичке потенцијале клисуре треба уврстити у 

туристичку понуду Ниша са околином и убацити у туристичке водиче и проспекте, 

Поред тога, првенствено треба подизати свест код људи о значају заштите животне 

средине, заштићеним добрима и њиховим вредностима. Да би се остварили ови циљеви 

израђују се програми информативно-пропагадних, образовних и интерпретативних 

активности у заштићеним природним добрима  који се означавају као најважнији 

инструменти који служе да се превазиђу конфликати и успостављање оптималних 

односа на релацији национални паркови-интереси и потребе друштва (Јовичић, 2000).  

       

Што се тиче законских регултива у области заштићених природних добара у 

Србији, имају извесне недостатке. Иако је добро осмишљена, у пракси се често не 

спроводи доследно. С тога се правилно избалансираном политиком управљања у 

заштићеним добрима, морају стварати квалитетни законски прописи који ће се 

правилно спроводити.  
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Следећи корак је мониторинг односно праћење стања природне средине. 

Потребно је пратити да ли се остварују зацртани циљеви, да ли и како утичу на 

природну средину. Спроводити превентивне мере заштите, а у случају остваривања 

негативних ефеката, уз адекватне мере заштите  одређене активности треба редуковати, 

заменити другим, или их прекинути у потпуности.  

 

Туристичка валоризација Јелашничке клисуре захтева и извесна  финансијска 

улагања и ангажовање стручних кадрова из ових области туризма, како би се, уз 

правилан приступ и поштовање целокупног концепта одрживог развоја, одрживог 

развоја туризма и екотуризма, створио препознатљив туристички бренд на простору 

 југоисточне Србије.  
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