
 
 

   УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА У ФУНКЦИЈИ 

РЕГИОНАЛНО-ГЕОГРАФСКОГ РАЗВОЈА СЈЕНИЧКЕ 

КОТЛИНЕ 

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

 

Ментор: др. Александар Радивојевић              Кандидат: Марија Денић, 378 

 

 

 

 

Ниш, октобар 2018. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 Велику захвалност дугујем свом ментору, професору др. Александру Радивојевићу на 

указаном поверењу и великој помоћи приликом одабира теме и израде мастер рада. 

Посебну захвалност дугујем својој породици, на великој подршци и разумевању током 

студирања. 
 

Хвала Вам! 



 
 

САДРЖАЈ 

 
УВОД ....................................................................................................................................................... 1 

1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ..................................................................................................................... 3 

2. ГЕОЛОШКА ГРАЂА ............................................................................................................................. 5 

3. РЕЉЕФ ................................................................................................................................................ 8 

3.1. ТЕКТОНСКИ ОБЛИЦИ РЕЉЕФА ................................................................................................ 11 

3.1.1. ПЛАНИНЕ ............................................................................................................................ 11 

3.1.2. БАСЕНИ ............................................................................................................................... 14 

3.2. ЕРОЗИВНИ ОБЛИЦИ РЕЉЕФА .................................................................................................. 15 

3.2.1. ФЛУВИО-ДЕНУДАЦИОНИ ОБЛИЦИ .................................................................................. 15 

3.2.2. КРАШКИ ОБЛИЦИ .............................................................................................................. 19 

4. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ...................................................................................................... 25 

4.1. КЛИМАТСКИ ФАКТОРИ ............................................................................................................ 25 

4.2. КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ .......................................................................................................... 27 

4.2.1.ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА ..................................................................................................... 27 

4.2.2. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА .................................................................................... 28 

4.2.3. ОБЛАЧНОСТ ........................................................................................................................ 28 

4.2.4. ВЕТРОВИ ............................................................................................................................. 29 

4.2.5. ПАДАВИНЕ .......................................................................................................................... 30 

5. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ................................................................................................... 31 

5.1. ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА ..................................................................................... 31 

5.2. ВРЕЛА ......................................................................................................................................... 32 

5.2.1. ТЕРМАЛНА ВРЕЛА .............................................................................................................. 34 

5.3. ИЗВОРИ ...................................................................................................................................... 34 

5.4. РЕКЕ ........................................................................................................................................... 35 

5.4.1. ПОНОРНИЦЕ ....................................................................................................................... 38 

5.5. ЈЕЗЕРА ........................................................................................................................................ 40 

5.6. ЛОКВЕ ........................................................................................................................................ 41 

5.7. МОЧВАРЕ ................................................................................................................................... 41 

6. ПЕДОЛОШКИ ПОКРИВАЧ ................................................................................................................ 42 

6.1. ТИПСКА ЗЕМЉИШТА ................................................................................................................ 43 

6.2. АТИПСКА ЗЕМЉИШТА .............................................................................................................. 44 

7. БИЉНИ СВЕТ .................................................................................................................................... 45 



 
 

8. ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ ........................................................................................................................ 49 

ЗАКЉУЧАК ............................................................................................................................................ 50 

ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................................... 52 

БИОГРАФИЈА ........................................................................................................................................ 54 



1 
 

УВОД 

Регија је комплексна просторно-индивидуалисана целина, мање или више 

слична (различита) од суседних или удаљених регија. Она представља обједињујући 

природни регион (природа) и привредни рејон (становништво,привреда,насеља). Све 

регије се рашчлањују на макрорегије, мезорегије и микрорегије.  

На територији Србије издвајају се две макрорегије, панонска и планинско-

котлинско долинска макрорегија.У оквиру планинско-котлинско-долинске макрорегије 

мезорегије су источна, јужна и југозападна Србија. Сјеничка котлина се налази у 

мезорегији југозападна Србија, у планинско-котлинско-долинској макрорегији. У 

морфолошком погледу она представља део Старовлашко-рашке висоравни, коју чине 

динарске површи око Вапе и Увца. Сјеничка котлина је веома сложена у физичко-

географском погледу.  

У грађи Сјеничке котлине заступљене су стене различите старости, рељеф је 

изузетно сложен и представљен је високим планинама које окружују саму котлину, 

басенима, површима, терасама. Битно обележје рељефа представљају кречњачки 

терени и бројни крашки облици.  

Сјеница се посебно истиче по специфичној клими. Овде је измерена најнижа 

температура ваздуха у Србији. Зиме су јако дуге, хладне, са дугим задржавањем 

снежног покривача, док су лета свежа. Због изузетно сурове и хладне климе Сјеница 

носи назив "Српски Сибир".  

У хидрографском смислу овај простор је богат како површинским тако и 

подземним токовима. Истичу се реке Увац и Вапа и вештачко Сјеничко језеро. Водни 

потенцијал се користи за снабдевање становништва и индустрије водом, за добијање 

електричне енергије, за рибарство, спорт и рекреацију. 

  Педолошка обележја су сложена и условљена су геолошком подлогом и 

климатским условима који овде владају. Заступљени су различити типови земљишта: 

смонице, гајњаче, планинска црница, ранкери, рендзине, мочварна земљишта итд. 

Биљни свет је многобројан и разноврстан. Доминирају углавном пашњаци и 

ливаде, док су шуме мање заступљене. Највеће пространство заузимају мешовите 

шуме, а ливаде и пашњаци пружају могућност за развој сточарства, што је и 

доминантна делатност становништва овог краја. 
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Од животињског света највећи значај има птица грабљивица - белоглави суп, 

која је законом заштићена.  

У овом раду посебна пажња посвећена је физичко-географским обележјима 

Сјеничке котлине, као изузетно важном фактору регионално-географског развоја ове 

котлине и простора уопше. Циљ рада је да проучавајући основне физичке 

карактеристике, почев од географског положаја, геолошке грађе, рељефа, климатских, 

хидролошких, педолошких карактеристика као и биљног и животињског света, 

сагледају утицаји сваког физичко-географског фактора на формирање функционално-

географског пејзажа овог простора. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

Сјеничка котлина се налази у југозападној Србији, у изворишној области Увца. 

Са севера и североистока, окружена је планинама Јавором и Голијом, са истока 

Нинајом, Хомаром и Сухаром, са југа Хумом, Жилиндаром и Јарутом и са запада 

Гиљевом, Озреном, Јадовником и Златаром. Котлина се пружа динарски 25 km, и има 

површину од 43 km². Дно котлине се налази изнад 1000 m надморске висине и због 

тога она спада међу највише котлине у Србији. (Марковић Ј., Павловић М., 1995). 

Административно-управни центар Сјеничке котлине је град Сјеница, чији је положај 

одређен координатама 43°17' сгш и 20°00' игд. Центар града се налази на 1038 m н.в. 

(Љешевић М., Шабић Д., и др., 2004) 

Околне планине које окружују Сјеничку котлину као и специфични облици 

рељефа утицали су да саобраћајно-географски положај није повољан. Већа отвореност 

постоји у источном делу, између планине Голије, Сухара према Људској реци, затим на 

северозападу, где и тече река Увац. Најзначајнији пут који пролази кроз Сјеницу је пут 

Рашка-Нови Пазар-Сјеница-Пријепоље. 
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Карта 1. Географски положај Сјенице 

Извор : Степановић Ж.,1975. 
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2. ГЕОЛОШКА ГРАЂА 

Геолошка грађа Сјеничке котлине је веома хетерогена. Она утиче на 

морфологију простора, на хидролошке особине, а самим тим и на климу, биљни свет, 

типове земљишта, као и на демографски развој становништва, на њихове активности и 

делатности. Због тога геолошка грађа овог краја има велики значај и биће јој посвећена 

посебна пажња. 

Сјеничка котлина је део динарске морфотектонске целине настале у еоцену и 

олигоцену. (Зеремски М., 1965). Она припада западном крилу копаоничког сеизмичког 

подручја са потенцијалном трусношћу 7-8°MC скале. У геолошкој грађи терена највеће 

распрострањење имају палеозојски шкриљци и мезозојски кречњаци, а нешто мање су 

заступљени пешчари, дијабази, рожнаци и магматске стене. 

Палеозојски шкриљци заступљени су на простору између планине Голије на 

североистоку, Пријепоља на југозападу и Новог Пазара на југу. Састоје се од зелених 

филита, глинастих шкриљаца, глинаца и аргилошиста, а садрже оксиде гвожђа, 

минерале кварца и лискуне. Шкриљци су на више места испрекидани кречњацима 

тријаске и јурске старости. Због тога се они распадају, па су и земљишта на њима 

најчешће плитка, кисела и подложна ерозији. Самим тим су непогодни за изградњу 

већих објеката због могућности клижења. 

После палеозојских шкриљаца, најзаступљенији су тријаски, кредни и 

палеозојски кречњаци, посебно на Пештерској висоравни, где се јављају у виду 

источне и западе зоне. Кречњаци источне зоне јављају се у јужном делу Пештера, 

северно и северозападно од Коштам поља, на Клечу, Нинаји, Хомару, Сухару, Савском 

брду, Великом врху и Кањевском брду. Западна кречњачка зона се пружа у правцу 

север-југ, од Моравца, Жилиндара и Врхова, преко Гиљеве, Фиуља и Лазића крша до 

Чукарске Буће. Земљишта на кречњацима су веома плитка, безводна и због тога нису 

погодна за живот. Међутим, имају велику примену у грађевинарству; користе се као 

грађевински камен и за добијање креча. (Љешевић М., Шабић Д., и др., 2004) 

Дијабаз-рожначка формација се протеже средишњим делом Сјеничке котлине 

у виду зоне правца пружања ЈИ-СЗ. У северозападном и југоисточном делу ова зона је 

проширена, док се код Сјеничког врела веома сужава, тако да јој овде ширина износи 

око 50 m. Поред ове зоне, јављају се и мање изоловане партије дијабаз-рожначких 

стена од којих се већа налази источно од Увчевог кањона. Дијабаз-рожначка формација 
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је састављена од пешчара, туфита, рожнаца, конгломерата и бреча. У постанку дијабаз-

рожначке серије учествовале су седиментне (пешчари, брече, конгломерати, кречњаци) 

и магматске стене (дијабаз, габро, дијабазни туфови). (Зеремски М.,1969) 

Магматске стене су мање заступљене у односу на остале типове стена. 

Најзаступљенији су серпентини од којих је изграђена планина Озрен. Велику 

заступљеност имају дацит и андензит, праћени туфовима и туфитима. Северне падине 

Рогозне и јужне падине Голије у правцу Новог Пазара изграђене су од андензита. 

Андезит се углавном јавља са дацитом и на терену су често измешани. Магматске 

стене су отпорне на спољашњу ерозију и због тога су погодне за нискоградњу и 

високоградњу. (Љешевић М., Шабић Д., и др., 2004) 

Терцијарни седименти припадају језерским наслагама и заступљени су у свим 

котлинама Сјеничког краја. Током неогена, на Пештеру таложио се веома хетероген 

материјал у језерима. Након отицања воде, неогени седименти су са многих места 

однети, а на њихова места су наталожене млађе стене. У састав терцијарних 

седимената улазе глинци, кречњаци и пескови, док је удео лапораца незнатан. 

Терцијарне стене су заступљене у Тријебинском и Лопижанском басену, у Крстац 

потолини, у Ушачкој ували. 

Неогени седименти имају највећи значај за рељеф Сјеничке котлине. Јављају 

се у котлинама и крашким пољима. Углавном изграђују централни део дна Сјеничке 

котлине. Представљени су глинцима, песком, и слојевима порозних кречњака. На њима 

су развијена различита тла. 

Квартарне наслаге испуњавају басене некадашњих језера. Оне се према 

времену постанка деле на старије и млађе. У старије спадају глацијални наноси на 

планинама, а у млађе алувијални нанос. Квартарне наслаге се јављају по дну речних 

долина (Вапа,Грабовица,Јабланица,Увац). Састављене су претежно од шљунка и песка. 
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Карта 2. Геолошка карта Сјеничке котлине 

Легенда: 1-квартар, 2- неогени језерски седименти, 3- дијабаз-рожначке стене, 4- тријаски 

кречњаци, 5- верфенски шкриљци, 6- пермски црвени пешчари и конгломерати, 7- палеозојски 

шкриљци, 8- дацити, 9- андезитско-дацитске стене, 10- дијабази, 11- гранити, 12- серпентини 

Извор:Зеремски М.,1969. 
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3. РЕЉЕФ 

Зеремски М. (1969) сматра да је рељеф Сјеничке котлине састављен из два 

основна облика. Он издваја дно и обод котлине. Када је у питању обод, разликују се 

североисточни и југозападни обод котлине. Североисточни обод представљен је 

падинама Јавора и Голије. На овом ободу се јављају долине Брњичке реке, Бачевске 

реке и слив Кањевске реке. Поред долина, овде се јављају и површи са којих се дижу 

узвишења у виду брда: Велика и Мала Лиса, Велики и Мали Боровац, Капеш, 

Петровац, Фијуљак, Орлујача и Капић. Југозападни обод котлине је пространији од 

североисточног. Састоји се из два дела која имају различите правце пружања. 

Југозападни обод котлине највећим делом је изграђен од кречњака. Одликује се 

постојањем сувих долина, површи и рецентних долинских облика. Посебно се 

издвајају долина и клисура Увца и долина Скудланске реке.  

Други облик који је издвојио Зеремски М. (1969) јесте дно Сјеничке котлине. 

Разликује централни део дна који је нижи и виши периферни део дна. Централни део 

дна котлине захвата површину од 74 km². Изграђен је од неогених наслага и има облик 

правоугаоника. Просечна висина централног дна је 1062 m, и у њему се усечене долине 

Вапе, Увца, Јабланице и Грабовице. Периферни део дна котлине заузима много веће 

пространство. Захвата површину од 378 km². Има облик трапеза, издуженог од 

југоистока ка северозападу. У периферном дну котлине јављају се неогени басени, 

потолине, речне долине, меандри и многи други елементи рељефа. 
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Карта 3. Геоморфолошка карта Сјеничке котлине 

Легенда: 1- потолине Дунишићи, Мравин поље, Блатине и Крстац; 2- басени Требиње, Царичина 

и Лопиже; 3- кратер у кањону Увца; 4- долина с леве стране Бачевске реке и долина у басену Лопижа; 5- 

проширења Клисура и Бунари; 6- две увале између Ушака и Лопижа; 7- површ од 1700-1740 м; 8- површ 

од 1300-1350 м; 9- скрашћене долине; 10- пиратерисане долине; 11- басени Штаваљ, Ступско и Расно 

поље; 12- котлиница Чедова; 13- површ од 1220-1260 м; 14- површ од 1160-1060 м; 15- локалне површи; 

16- андезитско-дацитска греда; 17- увале; 18- понори; 19-јаме; 20- пећине 

Извор: Зеремски М., 1969. 
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  У рељефу Сјеничке котлине заступљени су тектонски и ерозивни облици. 

Најзначајнији тектонски облици представљени су планинама и басенима, док се од 

ерозивних облика посебно издвајају флувио-денудациони и крашки облици.  

Карта 4. Карта Сјеничке котлине 

Извор: Степановић Ж., 1975. 
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3.1. ТЕКТОНСКИ ОБЛИЦИ РЕЉЕФА 

3.1.1. ПЛАНИНЕ 

Све планине припадају групи млађих веначних планина. Убрајају се у западну 

зону млађих веначних или Динарских планина, у групи Старовлашко-рашких планина. 

Оне су настале покретима алпске орогенезе, средином терцијара. Пружају се претежно 

динарски, у правцу северозапад-југоисток. Спадају у средње планине са надморском 

висином између 1000 и 2000 m. Планине  окружују Сјеничку котлину са свих страна. У 

њиховој грађи доминирају углавном кречњаци и због тога имају одлике крашких 

планина. 

Јавор планина се налази на тромеђи између општина Нова Варош, Ивањица и 

Сјеница. На западу се граничи са кречњачким масивом Муртеница, а на истоку се 

наслања на обронке Голије. Надморска висина Јавора се креће између 1300 и 1350 m, 

са највишим Васиљев врхом (1520 m). Посебна специфичност планине су чести извори 

чисте воде. Издвајају се крашка врела: Корићанско, Штитковачко, Трудовачко и 

Калипољска река која представља реку понорницу. Од многобројних извора 

формирали су се бројни потоци и речице: Тисовица, Брадића река, Ношница, Студена 

река, Радевска река, Луг, Дубоки поток, Кладница. Јавор, као и Голија, обрастао је 

шумском и травном вегетацијом. 

Голија је највиша и најлепша планина која са североистока окружује Сјеничку 

котлину. Налази се између реке Ибра, Моравице и средњег тока Студенице и планина 

Радочела и Пештера. Највиши врх Голије је Јанков камен (1833 m), а онда следе 

врхови: Бојово брдо (1748 m), Пашина чесма (1725 m), Радуловац (1725 m), Чардак 

(1688 m), Одвраћеница (1674 m), Кулина (1642 m), Тичар (1492 m). Голија је богата 

изворима и водотоцима који теку према Моравици, Ибру, Рашки и Вапи. Посебан 

значај има Тичар (Дајићко) језеро које има облик троугла и настало је од атмосферских 

падавина. Дужина језера је 10-15 m. Језеро је у прошлости било веће и отицало је у 

реку Пакашницу. Језерска вода је временом растварала стене на свом дну, тако да се 

басен језера удубљивао док није дошао до издана одакле и данас добија воду и тако се 

одржава. Планина Голија је такође богата шумама, пропланцима, ливадама и 

пашњацима, који се наизменично смењују и украшавају планинске врхове и падине. 
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Године 2001. проглашена је Парком Природе I категорије и Резерватом биосфере 

"Голија-Студеница" и под заштитом је UNESCO-а, као посебно очувани Парк природе.  

Слика 1. Планина Голија 

Извор: http://www.putokaz.me/priroda/1920-golija-zlatibor-85km 

Нинаја окружује Сјеничку котлину са источне стране. Већи део планине 

припада општини Тутин, мањи општини Сјеница, а најмањи општини Нови Пазар. 

Нинаја има правац пружања југозапад-североисток (одступа од динарског правца). 

Богата је крашким облицима рељефа, оскудева површинском водом, оголела је и због 

тога има одлике крашких планина. 

Сухар је планина мањег пространства у источном делу Сјеничке котлине. 

Одступа од динарског правца пружања. Највиши врх Сухара је Жабрен (1416 m). Виши 

део Сухара је под шумом, а остали део је оголео и безводан, што одговора и самом 

називу планине. 

Хомар се налази јужно од Сухара. Простире се правцем југозапад-североисток. 

Његов највиши врх је Сухи крш (1461 m). Представља оголелу и безводну крашку 

планину. 

Жилиндар је такође једна од виших планина, са највишим врхом Врхови (1616 

m). Налази се на југу Сјеничке котлине, на граници Србије и Црне Горе. Представља 

http://www.putokaz.me/priroda/1920-golija-zlatibor-85km
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типичну крашку планину, са карактеристичним динарским правцем пружања 

северозапад-југоисток. Идући ка Пештеру, падине Жилиндара су избушене бројним 

вртачама, више су оголеле и прекривене су шумским и травним покривачем. 

Гиљева представља планину која окружује Сјеничку котлину са западне стране. 

Пружа се на дужини од 23 km, у правцу северозапад-југоисток. Највиши врх планине је 

Јеленак на 1617 m надморске висине. Карактерише је велико пространство под 

вртачама, сиромашна је водотоцима, изворима и шумама. 

Озрен представља високу крашку планину. Налази се југозападно од Сјенице. 

Ова планина представља развође између речних сливова Увца и Лима. Највиши део 

Озрена је у изворишту Увца. Са врха Озрен (1584 m) теку Тријебинска река, притока 

Грабовице; Дубочки поток, притока Увца и Дубочица, притока Лима. 

Јадовник спада у ред највиших планина Сјеничког краја. Налази се на граници 

општине Сјеница и Пријепоље. Његов највиши врх је Катунић (1734 m). Представља 

крашку планину са динарским правцем пружања северозапад-југоисток. Обилује 

бројим вртачама и кречњачким литицама. (Степановић Ж., 1975) 

 

 

Слика 2. Планина Јадовник 

Извор: http://planine.net/srbija/zapadna-srbija/jadovnik-katunic-1733-m/ 

 

http://planine.net/srbija/zapadna-srbija/jadovnik-katunic-1733-m/
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Златар се налази северозападно од Сјенице, а јужно од Нове Вароши, између 

реке Лима и Увца. Спада у групу динарских планина. Највиши врх Златара је Голо 

брдо (1627 m) (Драговић Р., 2004.). Богат је четинарским шумама, пашњацима и 

ливадама. Симболи Златара су кањон реке Увца и три вештачка језера на реци Лим. 

 

3.1.2. БАСЕНИ 

Басен Штавља се налази на периферном делу дна котлине. Правоугаоног је 

облика и пружа се од северозапада ка југоистоку. Дугачак је 3 km, а широк 1,5 km. 

Басен је настао тектонским спуштањем које је уследило након таложења језерских 

седимената у котлини. Гредом је одвојен од Ступског поља. За овај басен се везују 

велике наслаге мрко-лигнитског угља.  

Басен Ступског поља простире се источно од басена Штаваљ. Пружа се од 

северозапада ка југоистоку и скоро је истих димензија као Штаваљски басен. У дно 

басена су усечене две плитке долине. Једна полази од извора у селу Ступу, а друга из 

села Весковића. На њиховим страна је очувана по једна тераса. Басен је клисуром 

Слани До повезан са Штаваљским басеном. 

Слика 3. Басен Ступског поља одвојен од басена Штаваљ андезитско-дацитском гредом (G) 

Извор: Зеремски М., 1969. 
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Басен Расног поља налази се код села Расна и пружа се од југозапада ка 

североистоку, паралелно са планином Хомар. Дугачак је 3, а широк 1,5 km. Спуштен је 

у периферно дно котлине за око 40-50 m. Басен је изграђен од кречњака а на његовом 

дну лежи рожначки шљунак који је помешан са црвеницом. Битна карактеристика 

басена је укрштање сувих долина. Стране басене су пробијене сувим долинама од 

којих једне силазе у басен, а друге излазе из њега. Долине силазе на дно али се не 

усецају у њега, већ се утапају у његову раван. Одступање се јавља само у 

североисточном делу басена, где је у дно усечена плитка, широка долина. 

Басен Лопижа пружа се од запада према истоку, дужине 4, а ширине 2,5 km. 

Басен је створен тектонским спуштањем. Изграђен је од дијабаз-рожначких стена 

преко којих леже језерски седименти. Источна страна басена је изграђена од кречњака. 

Због оваквог геолошког састава, басен има облик депресије. Такав облик је учинио да 

он буде знатно изолован у односу на остале басене, иако се преко своја два 

хидрографска система (Лопижанске реке и Маљевинског потока) везује са долином 

Увца. (Зеремски М., 1969) 

 

3.2. ЕРОЗИВНИ ОБЛИЦИ РЕЉЕФА 

3.2.1. ФЛУВИО-ДЕНУДАЦИОНИ ОБЛИЦИ 

Најраспрострањенији облици у Сјеничкој котлини су флувио-денудациони. Они 

улазе у састав дна и обода котлине и могу се рашчланити на: површи и долинске 

облике с речним терасама. 

3.2.1.1. Флувио-денудационе површи 

Представљају најмаркантније облике у рељефу Сјеничке котлине. Углавном 

улазе у састав периферног и централног дела дна котлине, а делимично залазе и у њен 

обод. Основни проблем код ових облика је питање њиховог разграничења и 

утврђивања броја.  
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Многи научници и географи су се бавили овим питањем и доносили различите 

закључке; Ф.Космат је сматрао да постоји само једна површ од 1200-1300 m и да она 

обухвата Сјеничку котлину и Пештер; О.Хамер и Б.Ампферер су говорили о једној 

површи око басена Лопижа, док је Ј.Цвијић истицао да су око Сјенице развијене рашке 

површи којих има три идући од Сјенице ка Рожају. Он је сматрао да је Сјеничка 

котлина спуштена у златиборску површ.  

Данас се према општем критеријуму за диференцирање флувио-денудационих 

површи у Сјеничкој котлини које је установио М.Зеремски (1969) издвајају две групе 

површи: регионалне и локалне. 

Регионалне површи се јављају у оквиру котлине, а неке од њих прелазе и у 

суседне области. У оквиру ове групе истичу се две површи: површ од 1220-1260 m и 

површ од 1060-1160 m. 

Површ од 1220-1260 m је развијена на југозападном делу дна и североисточном 

делу обода котлине, или како је Цвијић рекао, испод Јавора. Површ сече разноврсну 

геолошку грађу и на њој нема језерских седимената. Настала је флувио-денудационим 

процесом у постјезерској фази. Карактеристично за ову површ је да је углавном 

развијена на развођима између данашњих хидрографских система. То је случај на 

Радишића брду, између Грабовице и Увца; на Маљевинама и Бабињачи, између Увца, 

хидрографског система Маљевинског потока и Лопижанске реке; на западу, између 

Требињске реке и изворишног дела Увца; на североистоку, између Бачевске и 

Кањевске реке, и између Кањевске реке и Кладнице, на развођу котлине. Површ се 

везује за златиборску површ, али се простире и изван котлине, низ слив Увца. 

Површ од 1060-1160 m обухвата цео периферни и централни део дна котлине. У 

југоисточном делу, у околини Дуге Пољане просечна висина површи износи 1220 m. 

Идући према западу и северозападу висина јој постепено опада, и на линији 

Драгојловићи-Штаваљ-Ступ износи 1140 m. На централном делу дна котлине висина 

површи се и даље смањује и у крајњем северозападном делу износи 1025 m. Може се 

закључити да је површ нагнута од југоистока ка северозападу. Ова површ заузима 

највеће пространство у котлини. Због тога су постојале претпоставке да она 

представља централну језерску раван. Међутим, с обзиром да је цела површ изграђена 

од различитих стена, та претпоставка није усвојена. 
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Локалне површи заступљене су само у котлини и налазе се код појединих 

хидрографских система. Издвајају се површ у изворишном делу Скудле и површ у 

сливу Грабовице. 

Површ у изворишном делу Скудле је развијена узводно од Скудланске клисуре, 

која је усечена у кречњацима. Површ је висока 1500 m и чини дно мањег басена који је 

изграђен од дијабаз-рожначких стена. Ерозионим радом басен и површ су изградили 

изворишни краци Скудланске реке. Износ ерозије у басену је био већи од износа 

ерозије у клисури. У басену је била изражена бочна а у клисури вертикална ерозија, 

што је условило виши део завршног профила Скудле. Тај виши део профила је деловао 

као пречага према којој се управљао ерозивни процес. Део профила испод пречаге се 

одликује знатним падовима, који чине слапови. Они се померају узводно с намером да 

просеку кречњачку пречагу. Ова површ је значајна јер је на њеном примеру показано 

одступање од општег правила о постанку површи, тј. површ не мора да се изграђује од 

доње ерозионе базе узводно, већ се она може изграђивати и од локалне ерозионе базе. 

Површ у сливу Грабовице налази се на централном делу дна котлине, између 

села Дубнице и Медара. Настала је ерозионим радом. Висина јој износи 1025-1030 m, 

или 10-15 m изнад алувијалне равни Грабовице. Изграђена је од језерских седимената. 

У самој површи се јављају две плитке долине које носе назив "Баре". (Зеремски М., 

1969) 

 

3.2.1.2. Долински облици и речне терасе 

У Сјеничкој котлини постоје два хидрографска система, систем Увца и систем 

Вапе. Хидрографски систем Вапе одликује се већим бројем притока и изворишних 

кракова и пространији је од хидрографског система Увца. С обзиром да у котлини 

доминирају површи, хидрографски системи нису успели да изграде своје басене, већ 

само долинске системе са терасама. Према Зеремском М. (1969) издвајају се долински 

системи на ободу, долински системи на периферном и долинским системи на 

централном делу дна котлине. 
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Долински системи на ободу заступљени су изворишним крацима појединих 

река. На североисточном ободу су изворишни краци Брњичке реке, Врела, Бачијске и 

Кањевске реке, а на југозападном краци Расанске, Драгојловића реке и Увца. 

Изворишни краци Брњичке реке одликују се великим бројем долина које силазе 

низ југозападну страну Голије. Долине се одликују знатном дубином, са стрмим 

странама и уским дном. 

Долине у изворишном делу потока Врела разликују се од долина у изворишном 

делу Брњичке реке по томе што овде постоје два крака који силазе у проширење које 

представља локалну површ. Њихове долине се не састају на дну проширења већ 

низводније, у клисури између Велике Лисе и Капеша. Због тога долина потока Врела 

има композитни карактер, при чему се у горњем делу јавља проширење, а нешто ниже 

клисура. 

Долински систем Увца представља тектонско-флувијално удубљење. Од 

саставка са реком Вапом до ушћа Вељуснице, долина Увца има правац југоисток-

северозапад. У том делу се јављају укљештени меандри. На странама долине очуване 

су четири терасе од 100, 80, 35 и 15 m. На овом делу Увац с леве стране прима 

долински систем Скудланске с Божовском реком, а с десне краће долине с потоцима 

који имају бујични карактер. У долини Увца се поред одсека, јављају дугачки сипари, 

који се при дну спајају у сипарске плазеве. Од изворишта на Озрену па до ушћа 

Кладнице, Увац је усекао неколико клисура и кањона. На Озрену изворишни краци 

Увца усекли су мање клисуре, а низводно од Царичине је дубока и уска клисура са 

меандрима Увца. Низводно од ушћа Вапе до ушћа Мрачког потока је клисура Увца 

дужине 3,5 km. Најлепши и најизраженији кањон Увца у околини Сјенице је низводно 

од ушћа Мрчког потока до ушћа Вељуснице у дужини од 9 km. Овде се налазе 

најлепши и најмаркантнији меандри Увца. 

Долински системи на периферном делу дна котлине имају сличне особине 

као и системи на ободу. На југоисточном делу периферног дна котлине постоје долине 

Брњичке, Житничке, Камешничке, Расанске и Драгојловића реке. Брњичка, Расанска и 

Драгојловића река долазе са обода котлине, док остали долински системи, Камешничке 

и Житничке реке настају на периферном делу дна. Њихове долине су у изворишном 

делу релативно широке и плитке, а идући према северозападу постају уже и дубље. Све 
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поменуте долине чине изворишне краке реке Вапе чије морфолошке карактеристике 

зависе од геолошког састава, нагиба иницијалне површине, протицаја. 

Долине на централном делу дна котлине - У централни део дна котлине 

усечене су долине Вапе, Јабланице, Грабовице и Увца. 

Долина Вапе почиње на Врелима код села Градца. Узводно од Врела долина је 

усечена у периферно дно и припада Камешничкој реци. Низводно, долина је широка 

1,5-2 км, са пространим дном по коме Вапа меандрира и гради меандре. Лева страна је 

блажа од десне и због тога је долина асиметрична. У њој се јављају две терасе, од 10-15 

и 5 м. Код села Доње Вапе, долина прелази са централног на периферни део дна 

котлине усецајући се у кречњаке Зарудине где гради епигенетску клисуру. На целој 

дужини Вапа прима с десне стране долину Кнешнице и 4-5 мањих долина потока. С 

леве стране у њу силазе мање долинице. 

Долина Јабланице се простире између села Зајечића и Раждагиња. Узводно носи 

назив Заљевска река. У почетку има правац југозапад-североисток, а потом прави 

окуку и иде паралелно са долином Вапе. Њена долина је ужа од долине Вапе. 

Долина Грабовице управно просеца југозападну страну обода изнад централног 

дела дна котлине. Њен ток углавном хране Сјеничка врела. При излазу долина се нагло 

проширује тако да достиже ширину Вапе. Ту Грабовица меандрира и рачва се. Лева 

страна долине је стрмија од десне, што значи да је долине Грабовице асиметрична. 

Недалеко од ушћа у Вапу, Грабовица прима реку Јабланицу. (Зеремски М., 1969) 

 

3.2.2. КРАШКИ ОБЛИЦИ 

Крашки облици настају процесом крашке ерозије и на простору наше земље 

заузимају велико пространство. Цвијић Ј. Је издвојио два основна и два прелазна типа 

краса. Два основна типа су Динарски холокрас и Београдски мерокрас, док су прелазни 

типови, прелазни тип Јуре и прелазни тип Косова. На простору Сјеничке котлине 

највише је заступљен прелазни тип Косова, који по својим особинама више одговара 

Динарском, тј.потпуном холокрасу. Од површинских облика на простору Сјеничке 

котлине заступљени су вртаче, увале и крашко поље, а од подземних пећине и јаме. 
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3.2.2.1. Површински крашки облици 

Вртаче представљају затворена левкаста удубљења у кречњачким теренима. 

(Петровић Д., Манојловић П., 2003). Могу бити тањирасте, левкасте, бунарасте. 

Настају хемијским растварањем кречњака дуж вертикалних пукотина. Највише вртача 

има на Гиљеви, на падинама Жилиндара према Пештерском пољу, изнад кањона 

Требињске реке. 

Увале су већа удубљења у кречњачким теренима, која могу бити знатно дубока. 

Најчешће настају срастањем вртача, тако да им је дно избушено мањим вртачама. 

(Родић Д., Павловић М., 1994). У западном делу Сјеничке котлине постоје четири 

увала: Забој, Крајиште, Ушак и Шипови, док се у источном делу јавља само једна, 

увала Понорац. Увале Забој, Крајиште и Ушак су састављене од водонепропусних 

стена, док су увале Шипови и Понорац стеновите. 

Увала Крајиште се јавља недалеко од Сјеничког врела, на кречњачкој површи 

Жари. Има облик правоугаоника, и простире се од југоистока ка северозападу. Дно 

увале је покривено великом количином црвенице која је помешана с хумусом. Оно је 

под њивама које припадају селу Дубници. (Зеремски М., 1969) 

Увала код села Ушака је усечена у кречњачкој површи изнад Ушачке пећине. 

Дугачка је 200, а дубока 20 m. На дну увале су три вртаче које су троугласто 

распоређене и обухватају цело дно увале. По дну вртача се налази растресити 

рожначки материјал, на коме су њиве јечма и ражи. 

Увала Понорац лежи између кречњачких брда Лесковац и Тепе. Представља 

стеновиту увалу која је настала срастањем вртача. Оне углавном имају функцију да је 

проширују, а мање да је продубљују. Увала је оријентисана од југоистока ка 

северозападу и има асиметричне стране. (Зеремски М., 1969) 

Крашка поља су највећа удубљења у кречњачким теренима. Настала су 

спуштањем дуж раседа правца северозапад-југоисток. Могу бити различитих 

димензија и углавном настају радом више агенаса. На простору Сјеничко-пештерског 

краја постоји само једно крашко поље, Пештерско поље. 

Пештерско поље је највише и представља највеће крашко поља у нашој земљи. 

Оно лежи на 1160 м надморске висине и има површину од 63 km ². Смештено је између 

планина Гиљеве, Жилиндара, Јарута и Нинаје. Југоисточни део припада општини 
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Тутин, а остали, већи део припада општини Сјеница. Пружа се правцем северозапад-

југоисток. Има изглед простране котлине, при чему су северна, јужна и западна страна 

поља изграђене од кречњака, док је источна страна изграђена од серпентина. Дно поља 

је прекривено језерским и речним наносима из којих се издижу два кречњачка хума, 

Сука и Горица. (Родић Д., Павловић М., 1994). Пештерско поље представља најнижи 

део крашке Пештерске висоравни, кроз чији јужни део протиче Бороштица, највећа 

пештерска река-понорница. Бороштица, позната и као Ђерекарска река је у свом 

горњем току укроћена и више не представља понорницу. Њен ток је скренут у правцу 

севера преко мочваре, која је претворена у вештачко језеро, и одводним каналом је 

преведена у слив Вапе, односно слив Увца за покретање хидрелектране на Увцу. По 

дну поља има неколико понора и вртача. Дно поља је такорећи ненасељено. Разлог за 

то јесте плављење поља изливањем Бороштице и недостатак воде за пиће. Од сталних 

насеља су Карајукића Бунари, а од сточарских, сезонских су Тузињски станови. 

(Степановић Ж., 1975) 

                                                                                                                                                        

 

 

Слика 4. Пештерско поље 

Извор: http://ecco.rs/st_tour/pestersko-polje/ 

http://ecco.rs/st_tour/pestersko-polje/
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3.2.2.2. Подземни крашки облици 

Пећине су хоризонтални подземни облици у кречњачким теренима. Настају 

хемијским растварањем кречњака дуж хоризонталних пукотина или система канала. 

Називају их још и пећ, пештер, дупка или просто јама. На простору Сјеничког краја 

евидентирано је преко 350 спелеолошких објеката. Пећине су претежно непознате и 

неиспитане.  

Ушачки пећински систем представља највећи пећински систем у нашој земљи. 

Налази се на левој обали Сјеничког језера и кањона Увац. Систем се састоји из Ушачке 

и Ледене пећине и Бездан јаме. Њихови канали су међусобно повезани и имају укупну 

дужину од 6185 m. Хиљадама година уназад, вода је имала велики утицај на процес 

настајања ових спелеолошких објеката. Канали који су настајали у овом процесу 

појављивали су се најпре у вишим слојевима, а касније, под дејством воде и у нижим 

нивоима. Највећи део система чини Ушачка пећина која представља најнижи део 

канала Ушачког система. Понорски улаз се налази на крају слепе долине Дубоког 

потока, на 1020 m надморске висине, док се Бездан јама налази на крају слепе долине 

Милетин до. Сви пећински канали су повезани у јединствен систем који се налази на 

различитим нивоима. Највиши делови пећине представљају фосилне канале и углавном 

су суви. Средишњи канали су са периодским, док су најнижи са сталним и сифонским 

токовима. Такође овај пећински систем је осим занимљивих геолошких појава, 

значајан и као археолошко налазиште. Овде су пронађени остаци пећинског медведа, 

хијене и јелена. Он представља један од најлепших спелеолошких објеката у Србији. У 

проласку кроз пећину могу се видети огромни пећински стубови, драперије, сталактити 

и сталагмити, бигрене каде, подземне реке.  
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Слика 5. Ушачки пећински систем 

Извор: http://www.panacomp.net/usacki-pecinski-sistem/ 

 

Ушачка пећина се налази у Ушаку, засеоку Лопижа. Представља речну пећину 

насталу хемијско-ерозивним и механичким деловањем воде понорнице Ушачког 

потока, леве притоке Увца. Укупна дужина канала износи 2110 m. Улазна дворана 

пећине је на 1000 m, а излазни отвор пећине је у кањону Увца на 975 m надморске 

висине. Богата је разноврсним пећинским накитом и део је Ушачког пећинског 

система.  

Ледена пећина налази се у крашком терену Горњих Лопижа, у засеоку 

Шиповик. Спада у фосилне речне пећине, јер је у прошлости кроз пећину текла 

понорница, чијим је ерозионим радом створена сама пећина. Пећина је висока 10, а 

широка 5 m. Укупна дужина канала износи 1560 m. Богатија је накитом и очуванија је 

од Ушачке пећине. Име је добила по константно ниској температури од 8°С, као и по 

бојама које су заступљене у њој; на улазу у пећини доминира сива, а у централном делу 

бела боја. Најзанимљивији део Ледене пећине је "Клисур". Овде су сталактити и 

сталагмити највећи, и пећина је у том делу најужа. 

Тубића пећина, названа по крају Тубића налази се на левој долинској страни 

клисуре Увца, у долини Маљевинског потока. Настала је хемијским и механичким 

деловањем воде Маљевинског потока и због тога је убрајамо у групу проточних 

пећина. У пећини постоји улазна и излазна дворана. Улазна дворана је нижа од 

http://www.panacomp.net/usacki-pecinski-sistem/
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излазне, а главни пећински канал се пружа у правцу југозапад-североисток. Дужина 

главног канала је 820 m, а укупна дужина главног канала укључујући и четири бочна 

износи 1002 m. Такође ова пећина спада у ред хладнијих пећина, с обзиром да 

температура ваздуха у излазној дворани износи 11 ° C. У пећини има дворана, галерија, 

тераса. (Степановић Ж.,1975) 

Баждарска пећина се налази недалеко од ушћа реке Кладнице у Увац, у селу 

Урсуле. Улаз је 155 m изнад нивоа Увца, и према речима многих спелеолога  

представља једноставан канал у облику латиничног слова Ѕ, који се шири у виду 

пространих дворана. 

Остале неиспитане пећине у околини Сјенице су Велика пећина у Црвској 

клисури, Голубачка пећина у клисури Грабовице, Ридови пећина у Врбници, пећина на 

Кључу, пећина Орловац у селу Лазине и друге. 

Јаме су проширене, вертикалне пукотине настале хемијским растварањем 

кречњака. Називају их још и бездан, пропаст. Отвори јама се везују за дно вртаче и 

представљају продужетак пукотине дуж које и вртача настала. У околини Сјенице 

постоји велики број јама, које су углавном неиспитане. 

Јама Бездан се налази у Горњим Лопижама. Дубока је преко 30 m. Рачва се у два 

крака, од којих један води у Ушачку, а други у Ледену пећину, што указује да су 

Ушачка и Ледена пећина једна пећина (Ушачки пећински систем). (Степановић Ж., 

1975) 

Јама у Сувом пољу има отвор правоугаоног облика који је дугачак 10, а широк 6 

m, орјентисан од југозапада ка североистоку. Јама има дужину од преко 10 m. 

(Зеремски М., 1969) 

Јама у сувој долини "Механа" јавља се на дну вртаче и дубока је 15 m. Отвор јој 

је правоугаоног облика. Од отвора силази се степеницама на дно јаме која се рачва у 

два краћа крака.  

Од осталих јама значајне су четири фосилне јаме, тј. бивши понори у долини 

Ракље.  
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4. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Клима је један од комплекснијих природних фактора географске средине, 

саставни део атмосфере и елемент животне средине. Поједини елементи климе  утичу 

на развој биљног и животињског света, на услове коришћења природних добара и на 

квалитет животне средине. Постоји више десетина дефиниција климе. Према 

дефиницији коју је дао Алисовљев из 1952 године, клима представља закониту 

наизменичност метеоролошких процеса, одређена комплексом физичко-географских 

услова, која се испољава у многогодишњем режиму времена, осматраном у датом 

месту (Ивановић Р., Јањић Ј., 2005). Сјеничка котлина има веома посебну климу, због 

које носи епитет Српски Сибир. На климу Сјеничког краја утичу првенствено 

географски положај, надморска висина, рељеф, геолошка грађа, педолошки покривач и 

биљни свет. 

  У овом раду су за приказивање кретања вредности појединих климатских 

елемената коришћени подаци са метеоролошке станице "Сјеница". Метеоролошка 

станица "Сјеница" налази се на 43°17' сгш и 20°00' игд, односно на 1038 m надморске 

висине. 

 

4.1. КЛИМАТСКИ ФАКТОРИ 

Поред географског положаја Сјеничког краја у умерено-континенталном 

климатском појасу, његова клима одређена је пре свега надморском висином и 

положајем на Сјеничко-пештерској висоравни. Са порастом надморске висине 

температура опада, па под утицајем нижих температура настаје хладнији тип климе. 

Због тога овај простор, под утицајем надморске висине добија обележја субпланинског 

климата. 

Велики утицај на климу Сјеничке котлине и Пештерске висоравни имају 

Атлански океан, Средоземно и Јадранско море. Иако је велика удаљеност Атланског 

океана од Сјеничке котлине (1700 km), влажне ваздушне масе које се формирају изнад 

Атлантика, продиру са запада и доносе падавине овом крају. У хладнијем делу године, 

у Сјеничкој котлини продиру хладне и суве ваздушне масе са севера. Тада је изнад 
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Средоземног мора формирано поље ниског ваздушног притиска, док је евроазијско 

копно под утицајем азијског антициклона. У Сјеничкој котлини се ваздух тада хлади и 

формира се језеро хладног ваздуха. Утицај азорског антициклона испољава се у 

топлијем делу године, када је ваздушни притисак повишен због чега се стабилно време 

дуже задржава. На климу овог краја утиче и близина Јадранског мора. Влажне 

ваздушне масе изнад Јадрана доносе падавине Сјеничкој котлини, али у мањим 

количинама, због високих црногорских планина и планина које окружују саму котлину. 

На климу такође утиче и рељеф. Затворене котлине у рељефу Сјеничког краја 

утичу на појаву температурне инверзије и формирање поља хладноће. Крашке површи, 

својом отвореношћу утичу на ветрове и повећавају њихову брзину. Због тога се насеља 

не формирају на површима, већ на местима која су заклоњена од ветра. Кањони и 

клисуре усмеравају кретање нижих ваздушних маса, док планински венци својим 

положајем, спречавају продоре јачих ваздушних маса и самим тим утичу на 

температуре ваздуха, падавине, релативну влажност ваздуха и на облачност. На 

простору Сјеничке котлине, под утицајем рељефа долази до појаве температурне 

инверзије. Хладан ваздух се спушта са околних планина и нагомилава се на дну 

котлине. Овај ваздух се непрекидно хлади, нарочито у току зиме, када се формира 

језеро хладног ваздуха. Јако расхлађен ваздух се задржава на дну котлине, док су на 

већим висинама, тј.на ободним планина температуре ваздуха више. 

Клима овог простора зависи и од подлоге, тј.вегетације. Кречњачка подлога без 

вегетације захвата 25-30% територије овог краја. Она се брзо загрева и брзо хлади, па 

се због тога изнад ње повећавају разлике између максималних и минималних 

температура. За разлику од такве подлоге, површине које су под травом смањују 

температурну амплитуду, док је простори под шумском вегетацијом повећавају. 

(Љешевић М., Шабић Д., и др., 2004) 
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4.2. КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

4.2.1.ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

Температура ваздуха је веома значај климатски елемент. Сјеница је специфична 

по апсолутно најнижој измереној температури ваздуха у Србији. Све до 2006. године, 

за најнижу температуру ваздуха узимала се вредност од -38,4°С, измереној 26. јануара 

1954. године. Званично најнижа температура ваздуха од -39,0°С измерена је у месту 

Карајукића Бунари 26. јануара 2006. године. Апсолутни максимум температуре ваздуха 

измерен је 22. августа 2000. године са температуром од 34,7°С, тако да апсолутна 

температурна разлика износи 73,7°С. Зиме и лета су хладнија у односу на друга места у 

Србији. Просечна температура зимских месеци у Сјеници је -2,9°С, а просечна 

годишња температура је 7°С. Дневна колебања температуре ваздуха су изражена. 

Сјеничка котлина је окружена високим планинама и због тога се на овом простору 

јавља температурна инверзија. То је појава када температура ваздуха расте са 

повећањем надморске висине. Од јесени до пролећа Сјеничка котлина је изложена 

продорима хладних и сувих ваздушних маса. Тада, услед нагомилавања и задржавања 

хладног ваздуха који се спушта са околних планина долази до температурне инверзије. 

Услед недостатка ветрова у току зиме, ваздух се додатно хлади тако да се у самој 

котлини формира језеро хладног ваздуха, док су температуре ваздуха на околним 

планинама више. Због тога су зиме у Сјеници јако хладне, са дуготрајним задржавањем 

зимског покривача. Температурне разлике су веома изражене, како у летњем, тако и у 

зимском периоду године. У току лета, дневне температуре ваздуха су веома високе, 

док у току ноћи услед земљиног израчивања температуре ваздуха су ниже, што 

условљава велике летње дневне амплитуде. Слична ситуација је и у зимском периоду. 

У току ноћи долази до пада температуре, док је током дана заступљена инсолација која 

доводи до наглог пораста температуре ваздуха, што утиче да су и зимске дневне 

разлике у температури веома изражене. Средње месечне температуре ваздуха у 

зимским месецима су негативне.  

Табела бр.1- Средње месечне температуре ваздуха у Сјеници у периоду од 1990-2016.године 

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

-3.3 -2.0 -2.1 6.8 11.5 15.2 16.9 16.7 12.1 8.0 3.1 -2.3 7.1 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 
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У табели бр.1. приказане су средње месечне температуре ваздуха у Сјеници у 

периоду од 1990 до 2016.године. На основу приложеног можемо закључити да је 

најнижа месечна температура у Сјеници у том периоду била у јануару када је износила 

-3.3°С. Највиша месечна температура је била у јулу, 16.7 °С, док је средња годишња 

температура износила 7.1°С. 

 

4.2.2. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 

Релативна влажност ваздуха се одликује малим колебањима у току године. 

Највећа влажност ваздуха је у децембру и јануару, док је најмања у априлу и мају. 

Средње месечне вредности влажности ваздуха у Сјеници за период од 1990 до 2016. 

године приказане су у табели бр.2. Највиша месечна вредност влажности ваздуха у 

Сјеници у наведеном периоду, забележена је у децембру и износила је 84.1%, а најнижа 

у јулу,71.3%. Средња годишња вредност је износила 76.2%. 

Табела бр.2-Средње месечне вредности влажности ваздуха у Сјеници у периоду од 1990-

2016.године 

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

83.2 79.5 75.7 72.7 72.7 72.7 71.3 71.8 76.8 78.7 80.6 84.1 76.2 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

4.2.3. ОБЛАЧНОСТ 

Облачност је један од најважнијих климатских елемената који може да делује и 

као климатски фактор. Облачност спречава осунчавање и израчивање са земљине 

површине, што ублажава дневно колебање температуре. Годишњи ток облачности 

сличан је са током релативне влажности ваздуха (Дукић Д., 1998). У току лета, мала 

облачност утиче на интензивно загревање копна и ваздуха у току дана. Она утиче на 

интензивније израчивање земљишта и повећава дневне разлике у температури. Зими је 

облачност највећа. Тада, она смањује дневне температурне амплитуде тако што утиче 

на смањено загревање током дана.  
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У табели бр.3. приказане су средње месечне облачности у Сјеници за период од 

1990-2016 године. На основу ње, види се да је највећа месечна облачност у Сјеници за 

период од 1990 до 2016 године забележена у децембру, и износила је 6.7 десетина неба, 

а најнижа је била у августу, 4.5 десетине неба. Средња годишња облачност у Сјеници у 

наведеном периоду износила је 5.8 десетина неба. 

Табела бр.3-Средња месечна облачност у Сјеници у периоду од 1990-2016.године 

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

6.5 6.3 6.1 6.1 6.0 5.3 4.7 4.5 5.6 5.8 6.3 6.7 5.8 

Извор: Републички Хидрометеоролошки Завод 

 

4.2.4. ВЕТРОВИ 

Ветрови имају велики значај. Они утичу на промену температуре, доносе кишу 

и изазивају сушу. Ветрови који се осећају у Сјеници и њеној околини дувају из 

северног, северозападног, западног, југозападног, јужног и источног правца. Највећу 

учесталост имају ветрови из северног правца. У зимском периоду ветрови који дувају 

са севера условљавају веома хладно време и ниске температуре ваздуха. 

Северозападни ветрови овом крају доносе падавине, а у току зиме снег. Западни и 

југозападни ветрови дувају током целе године и доносе највише падавина Сјеничком 

крају. У току лета, западни ветрови ублажавају високе температуре, доносе облаке из 

којих се излучују краткотрајни пљускови, а у јесен ромињаве кише. Ветар који дува из 

југозападног и јужног квадранта настаје под утицајем рељефа. То је веома јак ветар 

који доводи до стварања језера хладног ваздуха у Сјеничкој котлини. Локални 

становници га називају "велики ветар" или "кривац" (Љешевић М., Шабић Д., и др., 

2004).  

Честина и јачина ветра у Сјеници у периоду од 1990-2016 године приказана је у 

табели бр.4. На основу приложеног може се закључити да је у Сјеници у наведеном 

периоду, највећу честину имао ветар из северозападног правца, а потом из западног. 

Најнезаступљенији је био ветар из североисточног правца. Што се тиче јачине из 

табеле се види да је најјачи био ветар из југозападног правца (3.4m/s), северозападног 
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(2.7m/s) и јужног (2.6m/s) правца. Најслабију јачину је достизао ветар из 

североисточног правца (1.7m/s). 

 

Табела бр.4-Честина и јачина ветра у Сјеници у периоду од 1990-2016.године 

 č j 

N 92.7 2.3 

NE 43.9 1.7 

E 56.4 2.0 

SE 91.7 2.5 

S 63.5 2.6 

SW 98.4 3.4 

W 106.3 2.3 

NW 193.1 2.7 

Извор:Републички Хидрометеоролошки завод 

4.2.5. ПАДАВИНЕ 

Падавине су веома важан климатски елемент. Неопходне су биљкама за њихов 

опстанак, неопходне су земљишту како би оно могло да буде погодно и плодно за 

добијање хране, а самим тим су неопходне и човеку. Падавине Сјеничком крају доносе 

западни и северозападни ветрови који дувају током целе године. У зимском делу 

године доносе суснежицу и снег. Положај околних планина је нарочито битан за 

одређивање количине падавина у Сјеничкој котлини. Влажне ваздушне масе излучују 

се на планинама а онда силазе у котлину доста сувље. Максимум падавина је у току 

лета, а минимум је у јануару. Због тога Сјенички крај припада континенталном 

плувиометријском режиму. Количина падавина која се излучи у току године је веома 

променљива. Најмања количина падавина је у јануару, фебруару, марту док је у мају, 

јуну и јулу највећа. Средње месечне количине падавина у Сјеници у периоду од 1990-

2016 год. дате су у табели бр.5. Дакле, највећа месечна количина падавина у Сјеници у 

наведеном периоду излучила се у мају, 81.4 mm, док је у јануару забележена најмања 

количина од 47.5 mm. Средња годишња количина падавина је износила 65.3 mm. 
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Табела бр.5-Средње месечне количине падавина у Сјеници у периоду од 1990-2016.године 

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

47.5 51.3 54.4 59.8 81.4 73.5 69.9 59.4 80.6 72.4 70.2 63.7 65.3 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

5. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Од настанка копна па све до данас, хидрографија Сјеничког краја била је 

изложена многобројним променама. Те промене су се јављале као последица 

геотектонских процеса, климатских промена и измена у педолошком покривачу и 

биљном свету. Због великог пространства крашких терена овај крај спада у 

најбезводније терене у нашој земљи. Вода се губи са површине и одлази у дубину. На 

тај начин површински слој остаје безводан. Нарочито су безводни планина Гиљева и 

Пештерска висораван. У тим деловима Сјеничког краја, за водоснабдевање се користи 

кишница, а за напајање стоке праве се бунари. Многи површински токови су 

дезорганизовани и претворени су у реке понорнице. Најзначајније реке у Сјеничком 

крају су Увац и Вапа. На Увцу је изграђено вештачко Сјеничко језеро. Поред река, 

синоними овог краја су извори, врела, мочваре, језера. 

 

5.1. ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА 

Појава издани зависи од хидрогеолошких обележја територије. Према 

хидрогеолошким својствима Сјеничког краја издвајају се стене интергрануларне 

порозности, стене пукотинске и кавернозне пропустљивости, стене мале 

водопропустљивости и непропусне стене. (Љешевић М., Шабић Д., и др.,  2004) 

У стене интергрануларне порозности убрајају се алувијални, елувијални и 

флувијални седименти. Вода која доспе у стене оваквог састава понире у њихову 

унутрашњост. Ту се она задржава, постепено процеђује и избија на контакту са 

подином. 
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Стене пукотинске и кавернозне пропустљивости захватају велике површине у 

Сјеничком крају. Ту спадају кречњаци и друге карбонатне стене. За њих је 

карактеристично да поред примарних пукотина, имају и секундарне које су настале 

процесом скрашћавања. Секундарне пукотине су представљене различитим 

шупљинама, почев од пећина и јама, па све до затворених, неприступачних пукотина. 

Секундарни облици порозности су хидролошки најактивнији и зато имају највећи 

значај. 

У стене мале водопропустљивости и непропусне стене спадају стене са 

изолаторским хидролошким својствима: дијабаз-рожњачке стене, пермски пешчари, 

серпентини и дијабази. Непропусне стене имају улогу загата. Оне се налазе испод 

кречњака и чине границу спуштања воде и дубинског процеса крашке ерозије. 

У Сјеничком крају јављају се стене различитих хидролошких особина, па се на 

њима формирала различита издан. На својства издани утичу геолошка подлога, рељеф 

и клима. 

Према Љешевићу у Сјеничком крају се издвајају нормална, разбијена и 

пукотинска издан. Нормална издан јавља се у шљунковитим речним терасама и 

терцијарним басенима, поред Увца, Вељушнице, Кладнице и других река. Храни се 

падавинама и из крашке издани.  

Разбијена издан се јавља у чврстим стенама где није могуће капиларно кретање 

воде. Она није јединствена, већ је разбијена у системе. Издан нема јединствен ниво, ни 

место истицања на површини.  

Пукотинска издан у непропусним стенама везана је за пермске пешчаре, 

дијабаз-рожначке и магматске стене. Ове стене су испуцале као и кречњаци, док им је 

порозност смањена. Издан је разбијена и не достиже веће дубине. 

5.2. ВРЕЛА 

У кречњачким теренима у Сјеничком крају постоји неколико јаких крашких 

извора који су познати под називом врело. Од издашнијих врела настају речни токови 

богати водом. Поједина врела користе се за снабдевање насеља водом и за покретање 

воденица. (Степановић Ж., 1975) 
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Сјеничко врело налази се на удаљености 3 km јужно од Сјенице. Избија из 

кречњачког одсека на 1135 m надморске висине. Ово врело је веома издашно са 

капацитетом од преко 1 m³/sec воде. Површина слива је 48 km². Минимална издашност 

врела износи 220 l/sec, а максимална 3.029 l/sec. С обзиром да Сјеничко врело осетно 

појачава и одржава ток Грабовице, познато је и као Врело Грабовице. (Љешевић М., 

Шабић Д., и др., 2004) 

Јуришка врела налазе се на западном ободу Пештера, са десне стране кањона 

Бистрице. Леже на надморској висини од 700 m. Минимална издашност врела износи 

1700 l/sec, а максимална 9.500 l/sec. 

Врело Бистрице налази се низводније од Јуришких врела, на 765 m надморске 

висине. Површина слива је 28 km², а минимална издашност 500 l/sec. 

Шарско врело се налази око 20 km источно од Сјенице, у селу Шаре. Избија на 

1040 m надморске висине. Спада у ред најиздашнијих врела у околини Сјенице. Од 

Шарског врела настаје река, која се после 0,7 km тока улива у Људску реку, леву 

притоку реке Рашке. (Степановић Ж., 1975) 

 Врела Вапе избијају на око 1030 m надморске висине, у селу Градцу, 

југоисточно од Сјенице. Постоји пет сталних врела чија укупна издашност износи 2,7 

m³/sec. Ова врела хране и стално одржавају ток Вапе, због чега носе назив Врела Вапе 

или Глава Вапе. (Степановић Ж., 1975) 

Врела у Дражевићима налазе се у кориту Житничке реке. Ова пет врела су 

распоређена на дужини од 0,7 km. Око њих, са обе стране долине, подигнуто је село 

Дражевићи чији становници користе воду са ових врела. С обзиром да се ова врела 

јављају у низу и по дну корита реке, дешава се да се вода из горњих врела после јаких 

киша меша са водом на доњим врелима и тиме долази до загађења. (Љешевић 

М.,Шабић Д., и др., 2004) 

Ступско врело налази се изнад села Ступ, на источној падини Мале Лисе (1260 

м). Избија из кречњачког одсека, висине 15 m. Врело има знатну количину воде, која 

јазом отиче на кречњачку површ, а потом се спушта стрмим одсеком. Када вода доспе 

у подножје одсека тада је мештани користе за пиће што је ризично, јер вода тече јазом 

и прелази преко пута којим се креће стока. 

Од осталих врела позната су: врело Белан недалеко од Штавља, које настаје од 

десетак врела и храни ток потока Вилујак; врело Бељан које избија из пећине у 
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Вишњици, и храни истоимени поток Бељан; Горње и Доње врело Дивице код села 

Доња Вапа, и врело Грохот на Бојовском брду, које се каптира за водовод Дражевића 

и Дуге Пољане. 

5.2.1. ТЕРМАЛНА ВРЕЛА 

Ова врела се јављају северно од Сјенице, с десне стране тока Вапе. Посебно се 

издвајају врело Бањица и врело Бања.  

Врело Бањице има облик кружног вира дужине 10, а ширине 8 m, са дубином 

од 0,7 m. Вода термалног врела стално избија из унутрашњости са ситним песком и 

бројним мехурићима гасова на 986 m надморске висине. Температура воде Бањице је 

26° С, па у току зиме не долази до мржњења. Врело је стално, издашно и отиче у виду 

поточића у Вапу. 

 Врело Бања налази се низводно од врела Бањице, при улазу реке Вапе у 

клисуру. Има изглед запуштеног вира дужине 5, а ширине 3 m. Као и код Бањице, и 

врело Бања избија са мехурићима гасова и ситним песком. После десетак метара тока 

поточић од врела Бање, са температуром воде од 26°С улива се у реку Вапу. 

(Степановић Ж., 1975) 

 

5.3. ИЗВОРИ 

Извор Јекавац настао је у кањону Увца, на ободу шљунковите терасе. Извор се 

налази 3 m изнад корита Увца и избија из пукотине испод кречњачког одсека висине 20 

м. Лети је издашност 0,5 m³/sec, а у пролеће и током јесени до 1 m³/sec. Изворска вода 

је бистра са доста колоидних честица. Температура воде је уједначена, око 7,2°С, што 

значи да се вода задржава дуго на већим дубинама. 

Крашки извор Чесмица налази се на десној долинској страни Увца, на контакту 

кречњака у повлати и пермских пешчара у подини. То је каптиран извор, поред пута 

Акмачићи-Урсуле-Кладница. Испод извора је сипар, а изнад њега кречњачки одсек. 
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Издашност врела је 50 l/sec, а температура воде 8,4°С. (Љешевић М., Шабић Д., и др., 

2004) 

Извор у Ушачкој ували избија сифонски из олигомиоценских стена. Мештани 

су ископали бунар, из кога је потекао стални извор. Издашност извора износи 5-10 

l/sec. У време веће издашности формира се поток, дуг 50 m, у правцу Ушачке пећине. 

На периферном дну Сјеничке котлине постоје извори и бунари, који су везани за 

фосилна ерозивна проширења. Међу њима најиздашнији су извори у фосилном 

проширењу "Бунари" код Доње Вапе и "Клисура" код Дунишића. 

5.4. РЕКЕ 

 Највећи део територије Сјеничког краја заузимају крашки терени који се 

одликују сиромаштвом површинских токова. Постоје и терени који су изграђени од 

вододржљивих стена па се управо на таквим теренима формирао већи број речних 

токова. На западу Сјенички крај пресеца река Лим, на северозападу и централним 

деловима реке Увац и Вапа, на истоку и југу река Ибар са притокама Видрењак и 

Рашка, а на северу су мање речице у изворишту Моравице и Студенице. 

Лим извире из Плавског језера. Тече кроз Црну Гору, затим кроз Стари Влах и 

на територији Босне и Херцеговине улива се у реку Дрину. То је црногорско-српско-

босанска река. Река протиче западном границом Сјеничког краја на дужини од 10 km. 

Са Пештерске висоравни Лим прима Бистрицу, која представља наставак реке 

понорнице Боровштице из Пештерског поља. Са тог терена, Лим прима и неколико 

мањих река, међу којима је најдужа Дубочица која одводњава воде са Гиљеве и јужног 

дела Јадовника. (Љешевић М., Шабић Д., и др., 2004) 

Увац је најдужа десна притока Лима. Извире испод североисточних падина 

Озрена, око 14 km западно од Сјенице, а потом развија свој ток на дужини од 115 km. 

Увац низводно од Сјеничке котлине, пошто прими Вапу, прима Кладницу са десне и 

Вељусницу са леве стране. Располаже значајним хидропотенцијалом, па су на њему 

изграђене три хидроелектране са вештачким језерима: Сјеничким, Златарским и 

Радоињским. Низводно од Сјеничке котлине, Увац и његове притоке су изградиле 

живописне кањоне и клисуре које су заштићене законом. Површина слива Увца је 1340 

km². Изворшни део се налази у Царичином басену. Настаје од речица које теку са 
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Озрена према дну Царичиног басена и састају се и његовом североисточном делу. 

Горњи део слива, до Крсца, код ушћа Вапе у Увац захвата површину од 519 km². 

Средњи део слива, од састава Увца и Вапе до села Радоиња, има површину од 608 km². 

Њега одликује изразито усечено корито Увца. Доњи део слива, од села Радоиња до 

ушћа Увца у Лим, такође одликује дубоко усечено корито, са површином од 213 km². 

Скоро целим својим током Увац има одлике планинске реке, јер претежно тече кроз 

клисуре и кањоне са знатним падом и брзином тока. Такође, због каменитог и 

шљунковитог дна корита, са појавом вирова и брзака, Увац је богат разним врстама 

риба попут поточне пастрмке, младице, липљена, мрене, кркуше и клена. Најважније 

притоке Увца у Сјеничком крају су: Вапа и Кладница од десних, а Скудла и 

Вељушница од левих притока. 

 

Слика 6. Река Увац 

Извор: http://www.srbijazamlade.rs/putovanja/jugozapadna-srbija/uvac-i-pester-

pesacka-tura-krstarenje 

Вапа је најдужа река у Сјеничком крају. Она прикупља воде из Сјеничке 

котлине. Настаје од снажног крашког врела које избија испод Црног врха (1301 м) код 

Градца. Максимална издашност врела износи 10 m³/sec, а средња 2,8 m³/sec. Вапа носи 

назив тек од њених врела у Градцу. Међутим, она тече са Пештерске висоравни као 

Тузињска река од извора на 1190 m надморске висине. Тузињска река и Јелова река 

http://www.srbijazamlade.rs/putovanja/jugozapadna-srbija/uvac-i-pester-pesacka-tura-krstarenje
http://www.srbijazamlade.rs/putovanja/jugozapadna-srbija/uvac-i-pester-pesacka-tura-krstarenje
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спајају се на 1148 m надморске висине и теку као Расанска река. Низводније од села 

Камешнице састају се Расанска и Камешничка река, на 1090 m надморске висине и 

теку као Камешничка река. Низводно од Житнића у Камешничку реку се на 1074 m 

надморске висине, улива Житничка река. Узводно од Градца на 1042 m надморске 

висине у Камешничку реку улива се Брњичка река. Код Градца на 1030 m надморске 

висине у Камешничку реку улива се Драгојловића река. Од Камешничке реке, 

Драгојловића реке и пет издашних врела у Градцу, настаје већа и водом богатија река 

под именом Вапа. У Вапу се, низводно од Градца улива река Кнежница, која настаје од 

потока Вилујака и Врела. Код села Доње Вапе у Вапу се улива Дивица (само за време 

високог водостаја, јер при ниском водостају она понире на удаљености 1 km од Вапе). 

Низводно од села Доње Вапе у Вапу се улива река Јабланица на 993 m надморске 

висине. У Чедову, на изласку Вапе из клисуре Зарудине, улива се Бачевска река, док се 

код села Крстац у Вапу улива задња притока, Кањевска река. Вапа са целокупне 

површине слива (519 km²) на подручју општине Сјеница, просечно даје Увцу 7,4 m³/sec 

воде, а са додатном водом Бороштице преко 8,5 m³/sec воде. Може се рећи да је Вапа 

водом најбогатија река у околини Сјенице. Код ушћа у Увац има око четири пута већу 

количину воде од Увца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Ток Вапе 

Извор: http://www.putokaz.me/u-svijetu/1839-rijeka-vapa-okolina-sjenice-srbija 

http://www.putokaz.me/u-svijetu/1839-rijeka-vapa-okolina-sjenice-srbija
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Кладница, десна притока Увца, је после Вапе највећа притока Увца у околини 

Сјенице. Настаје од Студеничке реке са извором на 1390 m надморске висине и 

Радевске реке са извором на 1320 m. Обе реке теку са планине Јавор. То су брзе и 

бистре реке, које теку кроз шумовите и дубоке клисуре. Укупна дужина Кладнице 

износи 16 km, а у Увац се улива на 905 m надморске висине. 

Вељусница је највећа лева притока Увца. У горњем току је Горачанска река, а у 

доњем току тече кроз дубоку клисуру као Вељушница, где је гранична река између 

општина Сјеница и Нова Варош. 

5.4.1. ПОНОРНИЦЕ 

Понорнице су реке које се јављају у крашким теренима који су изграђени од 

водопропустљивих кречњака. Дакле, вода се не задржава на површини терена, већ 

отиче, тј.понире у унутрашњост. У околини Сјенице има десетак река понорница. 

Истичу се река Бороштица, Вишњевска река, Скудла и друге. 

Бороштица је најдужа понорница Пештера. Тече од издашног врела у селу 

Ђеракаре, на планини Крстачи између Србије и Црне Горе. У горњем току позната је 

као Ђерекарска река, а у доњем току, у Пештерском пољу као река Бороштица, по 

истоименом селу. У Пештерском пољу Бороштица је усекла плитко корито са веома 

израженим меандрима и мртвајама. Бороштица понире при ниском водостају на 1155 

m, у подножју кречњачког узвишења познатог под називом Сука. Међутим, за време 

високог водостаја понори код Суке не могу да приме сву количину воде, због чега 

Бороштица продужује ток и понире близу села Угла на 1154 m надморске висине. 

Бојењем воде установљено је да се вода Бороштице појављује у врелу Бистрице, десне 

притоке Лима. Седамдесетих година прошлог века Бороштица је изгубила карактер 

реке понорнице. Прокопано је ново корито реке у Пештерском пољу које отиче у 

бившу мочвару. 
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Слика 8. Старо корито Бороштице у Пештерском пољу 

Извор: Степановић Ж., 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. Ново корито Бороштице у Пештерском пољу 

Извор: Степановић Ж., 1975. 

Вишњевска река је једна од већих понорница у околини Сјенице. Извире на 

1520 m надморске висине на падинама Јеленца, највишег врха Гиљеве. Тече у правцу 

југа, а затим понире у Црвској клисури, на граници између општина Сјенице и Бијело 

Поље. 

Скудла, лева притока Увца, у Горњем Гоњу понире у краткој клисури између 

Јадовника и Пешника. Спада у изузетно чисте, бистре и незагађене реке. 
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5.5. ЈЕЗЕРА 

У Сјеничком крају, поред Златарског и Радоињског језера, највећи значај има 

Сјеничко језеро. 

Сјеничко језеро спада у групу вештачких језера . Настало је подизањем бране на 

Увцу узводно од Златарског језера. Брана је дуга 160 m и висока 110 m. При 

максималном водостају запремина језера је 212 милиона m³, површина 610 km² и 

највећа дубина 100 m, док је при минималном водостају запремина 42 милиона m³. 

Због клисурастог склопа долине Увца, језеро је издужено преко 20 km, а максимална 

ширина је 500 m. Језеро вијуга меандрима којима је пре његовог настанка протицала 

река Увац. Сјеничко језеро је прво у низу језера које је изграђено на реци Увац за 

потребе производње електричне енергије. Вода из овог језера отиче у Златарско језеро 

које је друго у низу, а из Златарског у Радоињско језеро. Такође на обалама овог језера 

налази се највеће станиште белоглавог супа на Балкану. Може се рећи да је ово језеро 

поред тога што се његове воде користе за производњу електричне енергије, туристички 

веома валоризовано и посећено. Чувени меандри Увца, белоглави суп, бројни 

видиковци, пећине и друго, само су пар разлога због чега је ово језеро једно од 

симбола наше земље.  

 

Слика 10. Сјеничко језеро 

Извор: https://zlatarinfo.rs/%2B/uvacko-jezero 

https://zlatarinfo.rs/%2B/uvacko-jezero
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5.6. ЛОКВЕ 

Локве представљају крашка удубљења, претежно вртаче испуњене водом. 

Њихова дна су прекривена дебљим слојем резидијалне глине. Из њих се користи вода 

за напајање стоке. Неке локве су сталне, док су друге периодичне. Најбројније локве 

налазе се на планини Гиљеви: Жива вода, Бркљанка, Шипови, Црвена локва, Локвице и 

Медина локва. Од осталих значајнијих локви издвајају се: локва Хоћанска река, локва 

Блато код Дражевића, Дубока локва, локва Блато у близини Дуге Пољанем и три 

локве-блата у Ступском пољу. 

Локва Хоћанска река налази се у Расном пољу. Дуга је 200 m и широка 20 m. 

Издужена је у правцу југоисток-северозапад и има изглед потока. Воду добија од 

периодских врела. Северозападни део Хоћанске локве улази у суву долину која води из 

поља. Локва има особине понорнице, јер се њена вода пре преласка на тло губи у 

растреситом материјалу. 

Локва Блато се налази између брда Ограј и Капуре, недалеко од Дуге Пољане. 

Локва има воде током већег дела године. 

5.7. МОЧВАРЕ 

 Мочваре представљају хидролошке природне реткости Сјеничко-пештерског 

краја. У овом крају две најпознатије мочваре су Штављанска и Пештерска. Оне 

представљају праву хидролошку реткост јер се налазе на надморској висини од преко 

1000 m. 

Штављанска мочвара пружа се на дужини од 0,5 km, на 1050 m надморске 

висине, у Штављу, поред пута Сјеница-Нови Пазар. Обрасла је травом и барском 

вегетацијом, због чега постаје зарасла и постепено се смањује. 

Пештерска мочвара смештена је на крајњем југоистоку Сјеничког краја, на 

граници према општини Тутин. У источном делу Пештерског поља постојала је 

мочвара, обрасла травном и барском вегетацијом. Налазила се источно од Карајукића 

Бунара и била је једна од већих мочвара у Србији и највиших, јер се налазила на 1157 

m надморске висине. Кроз мочвару је протицала река Језерчица, отока Језера (мало 
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природно језеро у Пештерском пољу) и мочваре, а уливала се у Бороштицу, код 

узвишења Сука. Временом су људи изменили изглед Пештерског поља, а самим тим и 

мочваре. Копањем новог корита-канала Бороштице, скренут је водоток до јужног дела 

мочваре која је са западне стране ограђена насипом. Од северног дела мочваре 

прокопан је канал, којим из мочваре Бороштица отиче према Тузињу све до Вапе. 

6. ПЕДОЛОШКИ ПОКРИВАЧ 

Земљиште представља површински растресити слој литосфере, у којем се 

одвијају сложени биохемијски процеси. У вези са овим биохемијским процесима је 

развој биљног и животињског света, као и живот човека. Сам процес стварања 

земљишта је веома дуг и он је условљен деловањем више фактора (атмосфера, 

хидросфера и биосфера). 

На стварање и развој педолошког покривача Сјеничког краја утицао је велики 

број физичкогеографских фактора, почев од геолошке структуре, преко рељефа, 

климатских па све до хидрографских карактеристика. Њиховим међусобним 

деловањем створен је посебан педолошки комплекс Сјеничког краја. Он се одликује 

недовољном дубином и развијеношћу, што директно утиче на његову економску 

вредност и могућност искоришћавања. Земљишта овог краја су неповољна за ратарску 

производњу, али су зато предиспонирана за развој ливадских, пашњачких и шумских 

култура. 

Сјенички крај је сиромашан земљишним ресурсима. То је последица природе, 

климе, самог човека. Природа је веома неповољна за формирање земљишта на овом 

простору. Велика количина падавина која се излучује у току године доводи до 

испирања и одношења земљишта. На тај начин површински, плодни супстрат бива 

однешен и на површини остаје слој који је неплодан. Такође, велики нагиби терена 

утичу на повећану ерозију земљишта тако да је стварање и развој јако отежан. Човек је 

ради добијања обрадивих површина и пашњака, крчио шуме и на тај начин је утицао на 

ерозију и довео је до деградирања педолошког покривача. На основу ових чињеница 

може се закључити да у Сјеничком крају највише доминирају скелетна земљишта.  

Сва земљишта делимо на типска (развијена) и атипска (неразвијена). Од 

типских земљишта у Сјеничком крају јављају се: гајњаче, смонице, планинске црнице, 
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псеудоглеј, хидрогена тла, рендзине, ранкери. Од неразвијених типова земљишта 

издвајају се: скелетна земљишта, литосол, сирозем. 

6.1. ТИПСКА ЗЕМЉИШТА 

Гајњаче (смеђа тла) се јављају у нижим деловима ове регије, где годишња 

температура ваздуха износи 10-12°С. Најчешће се јављају на иловастој подлози са 

доста креча. Овај тип земљишта заступљен је на речним терасама Лима, на 

седиментима Сјеничке, Тутинске и Новопазарске котлине. Најплодније гајњаче су 

распрострањене на нагнутим деловима дна котлина, и погодне су за гајење свих 

пољопривредних култура. То су земљишта смеђе или црвенкасте боје, што је 

последица постојања гвожђа, алуминијума и других материја. Имају више хумуса од 

смоница, а мање од чернозема. На њима углавном доминирају шуме цера, грабића као 

и травна вегетација. 

Рендзине су хумусно карбонантна земљишта која имају широко 

распрострањење у Сјеничком крају. То су земљишта брдско-планинских области 

настала на стенама у којима доминирају кречњаци и флиш. Рендзине су 

водопропустљива тла, умерено богата хумусом. Дефицитарне су фосфором и азотом. 

На њима се јављају церове и букове шуме. 

Ранкери су хумусно силикатна земљишта која се јављају у офиолитској зони 

северног дела Сјеничког краја. Образују се на различитим силикатним стенама. То су 

претежно сиромашна земљишта код којих су формирање хумуса и процес 

минерализације успорени. На њима су развијени црни бор, буква, смрча, јела и храст 

китњак. Углавном се користе као пашњаци и ливаде, док немају погодности за 

производњу пољопривредних култура. 

Планинска црница образује се на тврдим кречњацима. Веома је 

распрострањена, највише у високим планинским пределима. То је плитко земљиште 

које има малу способност задржавања воде. То утиче на биљке јер њихов опстанак на 

овом земљишту зависи од количине и распореда атмосферских талога. Производна 

вредност црнице није велика јер се одликује малом дубином. На црници су заступљене 

шуме различитих биоценоза, ливаде и пашњаци. 

Смонице су земљишта заступљена по дну Сјеничке котлине. То су глиновита 

земљишта, загасито црне боје. Јављају се у котлинама и долинама које су настале од 
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неогених језера и мочвара. У влажном периоду су јако лепљиве, а у сушном периоду 

испуцају. Учешће хумуса се креће од 4% до 6%. Због својих особина смонице нису 

погодне за ратарску производњу. 

Псеудоглеј и параподзоли захватају простор северозападно и југоисточно од 

Сјенице. Јављају се и у области око Кладнице и западно од Штавља. Овакав тип 

земљишта има неповољне хидролошке, атмосферске и топлотне карактеристике. Ово 

земљиште се образује од било ког земљишта, под условом да на одређеној дубини 

постоји водонепропустљив слој. Тај слој, који задржава воду, изграђен је од глиновито-

шљунковитих стена неогеног порекла. У зависности од трајања мокре фазе, 

интензитета влажења и дубине водонепропусног слоја зависи и производна вредност 

овог типа земљишта. Она представљају прелазни облик према хидрогеним 

земљиштима. 

Хидрогена (мочварна) земљишта заступљена су највише у долини Вапе, и у 

највећем делу Пештерског поља. Према Љешевићу М., Шабић Д., и др., (2004) ово 

земљиште се јавља дуж свих водотокова, али највеће површине заузима на три 

локалитета. Први локалитет представља простор око речице Туовац, све до њеног ушћа 

у Вапу. Други комплекс овог земљишта покрива Требињско поље које се налази око 

Увца, док је трећи локалитет највећег пространства и везује се само за Пештерску 

котлину. Ова земљишта су константно засићена водом што се одразило на њихову 

слабу структуру и лепљивост. Плодност овог земљишта је мала и она нису повољна за 

пољопривредну производњу.  

6.2. АТИПСКА ЗЕМЉИШТА 

Литосоли су земљишта која су заступљена у планинским пределима, где је 

мразно распадање главни фактор механичког распадања подлоге. Литосоли имају 

велико распрострањење и у крашким теренима. То су веома сиромашна земљишта, 

неповољна за развој коренског система. Ова земљишта немају привредни значај. 

Сирозем је тип неразвијеног земљишта који је заступљен у планинским 

просторима. Јавља се у флишној зони, на магматским стенама, доломитима и 

шкриљцима. Сироземи на лапорцима и флишу су погодни за пољопривреду, док су на 
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доломитима најмање вредни и на њима су заступљени само пашњаци. Најпогоднији су 

за воћњаке. (Љешевић М., Шабић Д., и др., 2004) 

7. БИЉНИ СВЕТ 

Биљни свет Сјеничког краја је многобројан и разноврстан. Издвајају се три 

вегетацијске форме: мочварна вегетација, ливадско-пашњачка и шумска. 

Мочварна вегетација заступљена је у долини реке Вапе и речице Туовац, као и 

на простору око Карајукића Бунара. Према Павићевићу Н., Никодијевић В., и др., (1968) 

најчешћи флористички састав ове вегетације обухвата следеће врсте: шевар који 

насељава дубље делове бара, трска која је заступљена у плићим деловима бара, рогоз и 

барска млечика. На прелазу према површинама које су подложне култивацији, јављају 

се посебне заједнице влажних станишта као што су велики мухар, мухар и др. 

Ливаде и пашњаци заузимају огромно пространство у Сјеничком крају. Сам 

назив Сјеница асоцира на богатство ливадама и пашњацима. Захваљујући великом 

пространству које заузима, и надморским висинама од преко 1000 m, овај крај има 

највећи потенцијал за испашу и развој сточарства. За разлику од долинских, 

заступљеније су брдске и планинске ливаде и пашњаци. Према Павићевићу Н., 

Никодијевић В., и др., (1968) на већим надморским висинама је најраспрострањенија 

трава Nardetum stricta. Она заузима 60% површине. Временом човек је крчио шуме, и 

на тај начин је дошло до ширења ливада и пашњака. Ливаде и пашњаци који су настали 

на такав начин битно се разликују од високопланинских пашњака. 
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Слика 11. Ливаде и пашњаци 

Извор: http://poljoinfo.com/showthread.php?443-Pa%C5%A1njaci/page6 

Шуме су заступљене на простору Сјеничког краја. Углавном се јављају на 

вишем планинском земљишту, док је околина Сјенице сиромашна шумским 

покривачем. У прошлости је било више површина под шумама, али их је временом 

човек крчио, и на тај начин шуме су имале и имају и данас тренд смањивања. Шуме 

имају огроман значај. Оне спречавају ерозију земљишта, привлаче падавине, имају 

велики рекреативни и војно-стратегијски значај. Појасеви шумске вегетације су јасно 

изражени и они су распоређени према надморској висини. У најнижим деловима ових 

предела, у долинама Увца, Вапе, Јабланице, Туовца, Дубочице и других мањих токова, 

простиру се шуме хигрофилне вегетације представљене жбунастом врбом, јовом и 

ракитом. (Љешевић М., Шабић Д., и др., 2004) 

 Галеријске шуме врбе и тополе заступљене су у најнижим деловима регије, дуж 

речних токова, у мочварама, барама и ритовима. Називају их још и алувијалним 

шумама. Оне су данас претежно искрчене. Дрво врбе и тополе одликије се лошим 

квалитетом, па коришћење дрвне масе ових шума не доноси велике ефекте. 

Други тип хигрофилних заједница распрострањен је у средњим токовима 

планинских река. Овде се јављају шуме црне јове, лужњака и тополе. Пружају се у 

виду уског појаса дуж свих водотока. Посебан значај има појава планинске заједнице 

црне и беле јове која је развијена у источној околини Сјенице, на локалитету познатом 

као "Штављанске Брезе". Црна јова успева на мочварној подлози, док је станиште беле 

јове на топлијим падинама, где су влажне фазе краће. 

http://poljoinfo.com/showthread.php?443-Pa%C5%A1njaci/page6
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Храстове шуме представљају најизразитији екосистем брдовитих простора на 

400-1000 m надморске висине. Доминирају станишта цера и сладуна, и станишта 

китњака и граба. Храстове шуме нису заступљене на Пештерској висоравни. Данас су 

ове шуме због вишегодишње екплоатације, доведене у лоше стање. 

Букове шуме се јављају у прелазној зони и представљају најраспрострањенији 

тип шума у Сјеничком крају. Буква је веома отпорна на разне спољашње утицаје и због 

тога има велико распрострањење. У зависности од положаја планина и њихове 

изложености континенталним и медитеранским утицајима, разликују се три групе 

букових шума: букове шуме кањонских долина, брдско-планинске букове шуме и 

субалпијске ниске букове шуме. Субалпијске букове шуме су посебна варијанта 

букових шума које се јављају на горњој шумској граници. Букове шуме се јављају у 

појасу од 1000 до 1500 m надморске висине. 

Четинарске шуме заузимају највеће пространство у Сјеничком крају. Код 

четинарских шума заступљене су шуме бора, и заједнице букве, јеле и смрче. Шуме 

црног бора заузимају топле, јужне падине Озрена. Јављају се на надморским висинама 

од 1200 m. Шуме белог бора развијене су на хладнијим, северним и североисточним 

експозицијама на 1300-1550 m надморске висине. Шуме смрче и јеле заузимају 

највише позиције планина Голије и Јадовника. Већи комплекси четинарских шума су 

Бабињача у Доњим Лопижама, Црвска клисура, Дервента између Увца и Вељушнице и 

Огоријевац у Кладници. 

Од природних реткости посебан значај имају борове шуме "Борићи", три 

мунике у селу Крајиновиће и кањонска долина Дубочице која се издваја као највећи 

комплекс прашумског карактера.  
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Слика 12. Шуме у Сјеничком крају 

Извор: http://pdpobeda.rs/_Foliage/showFile.php?fn=pdp_pages/najava.php&NajavaID=1532 

 

 

 

http://pdpobeda.rs/_Foliage/showFile.php?fn=pdp_pages/najava.php&NajavaID=1532
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8. ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

Иако је синоним Сјеничког краја сточарство, осим домаћих животиња, 

животињски свет чине и многе друге врсте, посебно дивљачи. Најзначајније су ретке 

животиње и крупна дивљач, као што су мрки медвед, дивља свиња, срна. Остале 

животиње у овом крају су: вук, лисица, зец, веверица, куна. Од пернатих дивљачи се 

издвајају: тетреб, дивљи голуб и јаребица. Јединственост овог краја јесте станиште 

ретке врсте птице грабљивице- белоглавог супа. У клисури Увца налази се једно од три 

станишта ове врсте у Србији, која је јако угрожена. Да би се заштитила ова ретка птица 

на територији општина Сјеница и Нова Варош основан је специјални резерват природе 

"Увац". Сматра се да на том простору живи око 80 јединки ове врсте. Такође, у рекама 

овог краја живе разноврсне рибе попут клена, младице, пастрмке, липљена, скобља и 

др. 

 

 

Слика 13. Белоглави Суп 

Извор: https://zlatarinfo.rs/vest/2499/raste-broj-lesinara-na-uvcu 

 

 

https://zlatarinfo.rs/vest/2499/raste-broj-lesinara-na-uvcu
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ЗАКЉУЧАК 

У овом раду приказана су физичко-географска обележја Сјеничке котлине. На 

основу свега изнетог може се закључити да је Сјеничка котлина веома посебна 

рељефна целина у Србији. Сваки физичко-географски елемент који је приказан и 

описан утиче на регионално географски развој овог краја. 

Сјеничка котлине се налази на раскрсници путева и генерално гледано има 

повољан географски положај. Близина са границом Црне Горе утицала је на 

насељавање не само овог краја, већ и целе земље. Међутим, високе планине које је 

окружују као и неприступачан терен годинама су представљали фактор изолованости 

ове котлине. 

Када је у питању рељеф, Сјеничка котлина се истиче посебним облицима у 

рељефу, почев од планина, басена, површи, долина, клисура, кањона, крашких облика. 

Планине су утицале на изолованост котлине, долине су омогућавале лакшу 

комуникацију, крашки терени су привлачили многе истраживаче, географе, туристе. 

Уопштено, сви рељефни облици су одувек утицали на начин живота људи у овом крају. 

Оно што се посебно издваја, као синоним Сјеничке котлине јесте веома сурова 

клима. У зимском делу године владају изузетно ниске температуре ваздуха, снег се 

дуго задржава. Лета су свежа, количина падавина на годишњем нивоу је велика. Због 

овакве климе Сјеничка котлина важи за простор где су јако тешки услови за живот 

људи и за опстанак и развој биљака и животиња, па се може закључити да је клима и 

ограничавајући фактор развоја котлине. 

Када су у питању водни ресурси, Сјенички крај је богат и површинским и 

подземним токовима. Највећи значај имају река Увац и Вапа. Река Увац се истиче по 

чувеним меандрима, по станишту белоглавог супа и по изградњи вештачких језера 

(Сјеничко,Златарско,Радоињско) ради добијања електричне енергије. Језера и реке 

имају и велики туристички и рекреативни значај и у будућности могу да допринесу још 

бољем развоју овог краја. 

Педолошки покривач се одликује мањом плодношћу. Због тога овде не постоје 

веће површине које би се могле искористити у пољопривредне сврхе. Педолошки 

покривач је временом доста уништен под утицајем ерозије, климе, човековог односа 
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према земљишту. У будућности би требало рационалније користити земљиште, не 

уништавати га, већ треба радити на побољшању његових особина и плодности. 

Биљни и животињски свет је разноврстан. Шуме су веома заступљене и 

представљене су различитим врстама дрвећа (храст, буква, цер,бор, врба, топола...). 

Највеће пространство и највећи значај имају ливаде и пашњаци, с обзиром да је ово 

крај који се одликује великим надморским висинама. Због ливада и пашњака 

интензивно је развијено сточарство. То је и главна делатност људи из овог краја. 

Такође, синоним Увца, самим тим и овог простора јесте станиште белоглавог супа због 

кога велики број туриста, биолога, и других долази у резерват.  

Може се закључити да Сјеничка котлина захваљујући описаним физичко-

географским карактеристикама има потенцијала за напредовање и развој у будућности. 
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