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РЕЧ УРЕДНИКА
Поштовани читаоци,

Н

аучна спелеологија у Србији развија се од 1888. године са првим теренским истраживањима Јована Цвијића
у источној Србији. Знатно пре тога постоје извесни видови спелеологије са посетама и обиласцима пећина
из различитих побуда. Од средине 20. века, у оквиру планинарске организације, али и изван ње, у Србији се
стварају спелеолошки клубови, секције и одсеци. За свe ово време, резултати научних спелеолошких истраживања
саопштавају се у различитим научним часописима. Нажалост, у недовољној мери су доступни извори у којима се
на јасан и прегледан начин могу наћи резултати спелеолошких истраживања до којих су долазили спелеолошки
клубови или секције независно од научне спелеологије, а који такође могу бити веома значајни.
На овим основама, идеја Комисије за спелеологију била је да се први пут у историји српске спелеологије
покрене спелеолошки часопис који не би био намењен само стручњацима, већ и онима који почињу да се баве
спелеологијом или им спелеологија није основна делатност. Замишљено је да наш Спелеолошки гласник излази
једном годишње као издање Планинарског савеза Србије, а његова мисија или идеја би била да популарише
спелеологију и да омогући свима који се њоме баве да изнесу своја сазнања и резултате.
Пред вама је први број овако замишљеног часописа. Зато вас молимо да не будете строги критичари, већ да
својим прилозима и чланцима побољшате наш Спелеолошки гласник.
Реч захвалности
Рад на припреми првог броја Спелеолошког гласника трајао је готово годину дана. Овом приликом желимо да
изразимо захвалност институцијама и појединцима који су допринели да се покрене наш спелеолошки часопис.
У то име, захваљујемо Планинарском савезу Србије на подршци, разумевању и указаном поверењу. Захваљујемо
свим ауторима који су се одазвали нашем позиву и послали своје текстове, посебно др Стевану М. Станковићу
који је наш први број удостојио текста о оснивачу српске спелеологије, Јовану Цвијићу. Захваљујемо др Јелени
Ћалић чија нам је помоћ и редакција текстова много значила. Посебну захвалност дугујемо др Дејану Вучковићу,
спелеолошком инструктору, на прегледу текстова и Браниславу - Денису Божовићу, ветерану српске спелеологије,
који је учествовао у раду и имао разумевање за покретање часописа.
Пoзив спелеолозима и спелеолошким организацијама
Позивамо спелеологе и све спелеолошке организације да све оно што сматрају интересантним и вредним пажње
спелеолошке јавности поделе са нама. Посебно, упућујемо позив спелеолозима и спелeолошким организацијама
са дугим и богатим спелеолошким искуством да нам учине доступним занимљивости из историје својих клубова
или српске спелеологије уопште. Верујемо да ће се тек након неколико бројева нашег Гласника показати колико
је, заправо, велика потреба за једним оваквим часописом.

Уредник
Милена Јанковић

Редакција задржава право избора
текстова и фотографија према квалитету и
концепцији часописа.
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ЈОВАН ЦВИЈИЋ
ОСНИВАЧ СРПСКЕ СПЕЛЕОЛОГИЈЕ

Др Стеван М. Станковић, професор емеритус
Географски факултет Универзитета у Београду

Stevan Stanković, Professor Emeritus

Jovan Cvijić – the founder of Serbian speleology
The author explains the significance of Jovan Cvijić’s work in Serbian and European speleology and karstology. This
chronological review includes the information about the largest caves, explored at the end of the 19th and first part of the
20th century, but also the theoretical elements and definitions established by Cvijić.

М

ало је наука у Србији које, као географија, имају
тако дугу и богату прошлост и које су биле од
значаја за развој других научних дисциплина
и апликативних делатности. Основу географским
истраживањима поставио је Јован Цвијић (1865-1927),
први модерно школован научник, који је после студија
на Великој школи у Београду, у Бечу 1893. године
одбранио докторску дисертацију. Иако је 1903. године
изабран за редовног професора Карловог универзитета
у Прагу, захвалио се на поверењу и остао у Србији до
краја живота. Из Београда и Србије, високим
стваралаштвом, заснованим на теренском
раду, поставио је основе географије,
њој сличних и комплементарних
наставних предмета и научних
дисциплина. Био је човек који
је три пута померао границе
европске и светске науке. Први
пут из домена геоморфологије
и хидрографије кречњачких
терена, други пут на плану
плеистоцене глацијације и
глацијалних облика рељефа на
Балканском полуострву и трећи
пут у домену антропогеографије,
као комплексне науке о човеку,
људском друштву, метанастазичким
кретањима становништва, насељима и
животу уопште.
Овом приликом указујемо на значај
Цвијићевих истраживања крашког рељефа Србије,
посебно пећина и јама, јер је том проблематиком,
непосредно после дипломирања 1888. године на Великој
школи у Београду, а пре одбране докторске дисертације,
отпочео научну каријеру, која је плодоносно трајала
четири деценије.
Краћи и дужи радови Јована Цвијића, као и његове
обимне монографије о површинским и подземним
облицима крашког рељефа, посебно о циркулацији
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подземних вода у њима, трима хидрографским зонама
и данас се изучавају и цитирају. Ово због тога што је
облике, појаве и процесе на кречњачким теренима,
површинским и подземним, посматрао еволутивно,
интердисциплинарно и мултидисциплинарно,
уважавајући сазнања из геологије, петрографије, хемије,
археологије, и, слободно можемо рећи, из данашње
екологије и туризма.
На посебан начин, иако давно исказане, плене
следеће Цвијићеве реченице посвећене Преконошкој
пећини, коју су 1836. године посетили
француски геолог Ами Буе и српски
кнез Милош Обреновић: „Пред свој
долазак у Преконошку пећину
Његово Величанство наредило
је те је поправљена и ограђена
путања, отвор је пећински
проширен, направљена су
врата за пећину и уређено је
све тако да у њу не може свак
улазити и по вољи претурати
и копати. Кључ од врата чува
један одборник општински.
Све то сада опомиње на лепо
уређене крањске пећине и
туриста који овде дође, осећа се
у земљи која већ почиње добијати
више укуса за природне лепоте.“
У стручној литератури, посвећеној
историји српске спелеологије, издвојена су
четири значајна периода. После аматерских истраживања
и објављивања мањих записа о неким пећинама Србије,
1888. године јавља се Јован Цвијић и већ својим првим
теренским истраживањима и теоријским поставкама,
утемељује основе спелеологије као научне и апликативне
дисциплине. Не само да је поставио основе једној научној
дисциплини, већ је до 1924. године, када је обавио
последња већа теренска истраживања, на себи својствен
начин уобличавао, надграђивао и ширио научна знања

о кречњачким теренима Србије, Балканског полуострва
и Европе. Поред осталог у књизи Карст – географска
монографија, штампаној 1895. године, на основу стеченог
искуства, указује на то шта је потребно за истраживање
пећина. Средства су тада била скромна, али корисна.
Спелеолози Цвијићевог времена могли су користити
свеће, рударске лампе, ужад, лествице, телефон, чамац од
непробојног платна, бусолу, челичну метарску пантљику,
висак, балоне напуњене топлим ваздухом, клинометар,
фотографски апарат, мекиње или флуоресцеин за
праћење подземних водених токова од понора до врела.
Истраживања пећина Јован Цвијић је започео као
студент географије, 1888. године, што се узима као година
почетка спелеологије у Србији. Познавао је и истражио
четири јаме леденице на Кучају (Стојкова, Зла, Добра,
Мала Брезовица). Истражујући леденице, објаснио је
појаву и дуго одржавање леда у њима следећим речима:
„Ваздух ниске температуре, који заузима дно наших
леденица, комуницира уским отвором са спољним. Зими
може у шупљине оваквог облика заћи хладнији, тежи
ваздух, лети он, као тежи заостаје на дну. Уједначавање
температуре бива споро, само спровођењем, и све
спорије и теже што је отвор ужи, а она пространа шупљина
дубље стављена.“
Време између 1888. и 1924. године, на плану
истраживања пећина и развоја спелеологије у
Србији, препознаје се по вишемесечним Цвијићевим
истраживањима спелеолошких објеката и консолидацији
спелеологије као посебне геоморфолошке научне
дисциплине. Резултат тога било је оснивање Спелеолошке
секције Српског географског друштва (1924), из које се
временом развио Одсек за испитивање пећина и крша,
односно Институт за проучавање крша, при Географском
одсеку Филозофског факултета Универзитета у Београду,
а из овог Географски институт „Јован Цвијић“ Српске
академије наука и уметности.
Било је то пре више од 130 година, у Србији, која
је неколико векова била под влашћу Турака и у којој
су услови за рад на терену, писање и публиковање
одговарајућих стручних и научних радова били готово
немогући. У једној од 62 теренске бележнице, које су нам
данас познате, Јован Цвијић 1890. године о Лазаревој
(Злотској) пећини, поред осталог пише и следеће: „Многе
су ме тешкоће омеле те при првој посети Злотске пећине,
1. и 2. августа 1890. године, нисам могао боље проучити.
Зато сам је 2. и 3. септембра 1891. изнова проучавао“.
Излажући резултате истраживања, закључио је да је
Злотска пећина разгранатија и заплетенија од осталих
наших спелеолошких објеката, тј. да је дужина испитаних
канала 800 m. Богата је сталактитима и сталагмитима, по
чему се може упоређивати са Преконошком пећином код
Сврљига. Није био равнодушан према затеченом стању
те пише да су у последње време највећи девастатори
Злотске пећине природољубиви гости Брестовачке Бање,
који овамо у групама долазе, и, као што сам се прошлог
лета уверио, енергично и немилосрдно копају и претурају
тражећи кости, да би имали успомена на бању.
Са много тешкоћа изборио се Јован Цвијић, који
је два до три летња месеца проводио на теренским
испитивањима крeчњачких планина источне Србије.
Почео је са Кучајем и Преконошком пећином, изворима,
водопадима и тресавама. Научној јавности је даривао
обиље дотле непознатих података и научно проверених
истина. Источна Србија, посебно спелеолошки објекти

у њој, била му је својеврсна лабораторија под ведрим
небом и инспирација за нова прегнућа. Истраживања
крашких терена, појава и процеса у њима, кулминисао
је докторском дисертацијом Das Karstphänomen. Versuch
einer morphologischen Monographie, која је 1893. године
публикована у Бечу и 1895. преведена и под насловом
Карст, географска монографија, објављена у Београду
(страна X + 176, скица и слика у тексту 16). На особен
начин предодређен да изучава кречњачке терене, овој
проблематици је приступио као студент и неговао је до
краја живота. У свом првом раду из 1887. г., Ј. Цвијић
помиње Леденицу на Тупижници: „Њен отвор је озго ужи,
а унутрашњост много шира; изнутра је дели на двоје
један, истурен у напред, слој кречњака. Дубоке су, докле
се може слазити, 12 m. У горњем делу има пукотина кроз
које капље вода, а доњи, који има вертикалне зидове,
пун је снега и леда.“
Године 1888. Јован Цвијић је истраживао кречњачку
планину Кучај, тада познату и под називима Подгорске
планине, Хајдучке планине, Голубачке планине.
Истраживања је оваплотио радом под насловом Ка
познавању крша Источне Србије, штампаном 1889. године
у Просветном гласнику у Београду. Тада, поред осталог,
указује на неколико пећина, и јама леденица, крашких
врела, воду прокапницу, поноре у којима се губе реке,
подземне токове, пећинске канале, дворане, накит,
стадијуме развитка крашког процеса, еволуцију речних
пећина, спуштање водених токова услед механичког
рада и хемијске ерозије воде.
По дефиницији Јована Цвијића пећине су дугачки,
често врло разгранати хоризонтални канали, који се
сужавају или проширују у дворане. Истражујући их дошао
је до сазнања да могу бити праве пећине, окапине и
леденице. Посебан значај придаје правим пећинама, које
на основу хидрографске функције, сврстава у суве и оне
са подземним токовима. У даљој класификацији, која
служи као основ за научна спелеолошка истраживања,
суве пећине дели на проходне, са једним отвором и
скривене. За разлику од тога, пећине са водом дели
на речне (текућа вода понорница), прерасти и пећине
врела. У посебну врсту спелеолошких објеката издваја
окапине или поткапине, којих има у клисурама, на
стеновитим одсецима и на улазима у праве пећине. Јаме
дели на звекаре и бунарасте, међу којима су посебно
интересантне оне у којима се лед дуго задржава, а има
их на надморској висини од 700 до 1.700 m. Подгрупу
ових чине јаме снежанице.
Аналитички и синтезни приступ Јована Цвијића у
спелеолошким истраживањима допринео је јасном
сагледавању развоја крашког процеса, стварању
површинских и подземних облика рељефа, као и
препознатљивости пећина и јама, од којих ће неке
временом бити уређене за туристичке посете и имати
и друге намене. Реч је о десетак пећина у Србији које су,
после уређења, условиле развој спелеолошког туризма,
као и на пећину Рисовачу, код Аранђеловца, која је
уређена као добро посећен Музеј пелеолита.
За неколико година, крајем претпрошлог века,
Јован Цвијић је истражио већи број спелеолошких
објеката у источној Србији и штампао мање радове и
обимне монографије о њима, истицао је да су најлепше
пећине у источној Србији. „Тамо су“, пише Јован Цвијић,
„Преконошка, Лазарева у Злоту, Сићевачка Пештерина,
Орловиц, Пећине у Вратарници (Бездет и Бездан) итд; а у
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западној: Пећина у Петници, Татарница у Подрињу (Горње
Кошље) итд. Преконошка је једна од најзанимљивијих
наших пећина. Налази се испод крша, који се диже над њом
око 100 m, а дугачка је 400 m и искићена сталактитима
и сталагмитима.“ Истраживањем Преконошке пећине,
и о њој публикованим радом у Геолошким аналима
Балканског полуострва, књига III, стране 272-299, три
скице, Београд, 1891, Јован Цвијић је поставио основе
наше спелеологије, науке о пећинама и јамама, која је
до наших дана вишеструко унапређена.
У раду Историјски преглед испитивања карста ,
штампаном у Гласнику Српског географског друштва
1925. године, Јован Цвијић, тада научник у пуној зрелости
и познатости у свету, истакао је следеће: „У Србији сам
започео испитивање карсних појава 1888. године. Прво
сам проучио и урадио планове пећина источне Србије;
ова су проучавања допуњена испитивањем једанаест
леденица и проучавањем пећина у другим крајевима
Србије. Испитано је укупно 12 километара пећинских
канала.“ Било је то време када термин спелеологија у
Србији није био познат, јер га је у литературу 1890. године
унео Француз Емил Ривијера. Јован Цвијић је најпре
користио термин гротологија, који потиче од француске
речи grotte, али већ 1893. и 1895. године уважава термин
спелеологија и истиче да ова наука има задатак да
истражује различите врсте пећина, циркулацију воде
у њима, утицај воде на стварање ходника и дворана,
бездани и вртача, као и проширивање и обурвавање
пећина и њихов преображај у прерасти и клисуре. Све
то мора почивати на морфогенетској методи.
Истраживачки приступ спелеолошким објектима
Србије, какав је практиковао Јован Цвијић, уважава се

и данас. Реч је о својеврсном обрасцу за истраживање
пећина у комплексу са другим појавама, процесима и
облицима крашког рељефа и циркулације воде у њему.
Много тога показао је истражујући следеће пећине:
Преконошку, Лазареву, Печ, Девојачку, Тамницу, Васиљску,
Кулску, Равну, Пештер, Пећуру, Шупљу дупку, Печурину,
три објекта у Сићевачкој клисури, Раваничку, Читлучку,
Попшичку, пећину у Перасту , Велику у Дубокој, Рајкову
и друге. У монографији о карсту, 1895. године, написао
је да је у Србији испитано око 9 km пећинских канала,
од којих је 8 km у источној Србији, која је веома богата
спелеолошким објектима. „И кречњачке планине Источне
Србије су пећинама врло богате; изузевши Јадрански
Карст и кречњачке висоравни у Севенима, у Европи нема
области истога пространства, која би их по броју пећина
надмашила.“ Констатује: „Највећа од свих Велика Пећина
у Дубокој, чија дужина износи око 2 km; најлепша је од
испитаних пећина Источне Србије Преконошка Пећина,
која је дугачка само 400 m.“ Рад Јована Цвијића о Великој
пећини у Дубокој, објављен је и на француском језику у
Паризу 1895. године.
Закључујемо интересантним ставом професора
Драгутина Петровића, аутора књиге Историја српске
спелеологије, коју је, у серији Посебна издања, књига
66, објавило Српско географско друштво 1988. године,
оно Друштво које је основао Јован Цвијић 1910. године.
„Цвијићев генетски метод у истраживању пећина, чија
је примена данас разрађена на студиозним теоретским
основама, задобио је са комплексним геоморфолошким
проучавањима рељефа, незаобилазну научну вредност
у савременој спелеоморфологији“.
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International Year of Caves and Karst
The first part of the article contains brief basic definitions of
karst and caves, including a note on the 125th anniversary
of Jovan Cvijić’s monograph „Das Karstphänomen“. The
second part presents the most important facts about the
International Union of Speleology (UIS), while the third part
introduces the International Year of Caves and Karst 2021,
inviting the speleological community to participate.

СПЕЛЕОЛОГИЈА И КАРСТОЛОГИЈА

Н

Српска академија наука и уметности организовала је научни скуп посвећен
јубилеју 125 година од објављивања монографије Das Karstphänomen Јована
Цвијића, која је означила почетак научне дисциплине карстологије
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аучна и истраживачка дисциплина спелеологија
заснива се на прикупљању података, изради
документације и проучавању пећина као подземних
облика рељефа, а обухвата и техничке елементе намењене
омогућавању што безбеднијег и што ефикаснијег кретања
кроз карстно подземље приликом истраживачких
активности.
Значење речи карст односи се на терен са
специфичним површинским и подземним рељефом,
који се формира захваљујући чињеници да је изграђен
у стенама карбонатног хемијског састава. Равноправан
синоним за карст је крас, а у топонимији и народном
језику користи се и термин крш.
Научна дисциплина карстологија, која проучава
карст као целовит систем, обухвата још шири тематски
оквир него сама спелеологија. Човек који је поставио
основе карстологије својим капиталним делом Das
Karstphänomen (1893) био је Јован Цвијић, и ту улогу му
признаје карстолошка заједница читавог света.
Интеракција површинских и подземних процеса
чини карст тродимензионалним системом са
карактеристичном циркулацијом подземних вода. Под
утицајем благог раствора угљене киселине која потиче
од угљен-диоксида из ваздуха и земљишта, карбонатне
стене, пре свега кречњак (CaCO3) и доломит (CaMg(CO3)2)
хемијски се растварају, а њихови јони се транспортују у
воденом раствору. Захваљујући чињеници да поменуте
стене у највећем броју случајева нису сасвим компактне,
већ испресецане пукотинама и раседима услед тектонске
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активности, или пак имају слојевиту грађу, вода продире
у пукотине или између слојева, и раствара матичну стену
(најчешће кречњак). На тај начин се у карбонатним
стенама формирају шупљине које се уз доток воде
континуирано повећавају. Ове шупљине по величини могу
да буду од милиметарских и центиметарских димензија па
све до хектометарских. Називамо их карстни проводници
(у контексту провођења подземне воде у садашњости или
у прошлости). Када се проводници повећају до толиких
димензија да кроз њих може да се креће човек, називамо
их пећине. Као и сви карстни проводници, пећине повезују
места где вода улази у карст са местима где вода излази
из карста. Улаз воде може да се одвија на два основна
начина. Први је путем падавина – падавинска вода по
правилу не тече површински по кречњаку, него се одмах
инфилтрира у подземље, највећим делом кроз пукотине,
при чему одмах почиње процес растварања. Други начин
уласка воде у карст је путем површинских токова који
дотичу са околних, нерастворљивих стена и улазе у карст
кроз поноре. Места изласка воде из карста су најчешће
јаки извори који се називају врела.
Пећине у највећем броју случајева имају линеарно
пружање, а у унутрашњости кречњачке масе њихови
канали могу да буду под различитим нагибима.
Уобичајени термини који се на нашем говорном подручју
користе за подземне облике карстног рељефа су пећине
(са доминантно хоризонталним каналима) и јаме (са
доминантно вертикалним каналима). Ипак, треба имати
у виду да је ова подела само условна и заснива се више
на субјективним него на објективним критеријумима.
Са повећањем обима истраживања, познато нам је све
више спелеолошких објеката у којима постоје комплексне
комбинације хоризонталних и вертикалних канала,
зависно од распореда тектонских пукотина и раседа, као
и слојевитости и типова кречњака. На правце циркулације
подземне воде („фаворизовање“ одређених пукотина и
слојева у односу на друге) утичу и висински односи тачака
уласка и изласка воде из карстног система (хидраулички
градијент). У овако сложеном систему практично је
немогуће применити строгу „поделу“ на пећине и јаме, јер
оне настају по истим основним законитостима – разлика
је у томе који сегмент карстног система је у одређеном
временском пресеку доступан за истраживања. Један
од примера за овај случај је Немачки понор на Мирочу:
улаз представља низ од неколико каскадно поређаних
вертикалних канала до дубине од 200 метара („јама“), а
потом следи готово 3 километра хоризонталнх канала
(„пећина“). У међународној спелеолошкој терминологији
реч „cave“ се користи за све спелеолошке објекте.
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МЕЂУНАРОДНА СПЕЛЕОЛОШКА УНИЈА – UIS

МЕЂУНАРОДНА ГОДИНА ПЕЋИНА И КАРСТА

Акроним UIS односи се на француски назив
Међународне спелеолошке уније – Union Internationale
de Spéléologie. То је међународна непрофитна невладина
организација која промовише и унапређује сарадњу
између спелеолога бројних земаља, како на академском,
тако и на техничком плану, ради развоја и координације
међународне спелеологије у свим аспектима – научним,
техничким, културним и економским.
Од краја 19. и током прве половине 20. века, са
развојем истраживачких спелеолоших техника у Европи
се родила идеја о одржавању међународних спелеолошких
конгреса. Први је одржан у Паризу, Француска, 1953.
године, затим у Италији (Бари, 1958), Аустрији (Беч,
1961), Југославији (Постојна, 1965), Немачкој (Штутгарт,
1969), Чехословачкој (Оломоуц, 1973), Великој Британији
(Шефилд, 1977), Сједињеним државама (Боулинг Грин,
1981), Шпанији (Барселона, 1986), Мађарској (Будимпешта,
1989), Кини (Пекинг, 1993), Швајцарској (Ла Шо-де-Фонд,
1997), Бразилу (Бразилија, 2001), Грчкој (Атина-Каламос,
2005), Сједињеним државама (Кервил, 2009), Чешкој
(Брно, 2013) и Аустралији (Сиднеј, 2017). Следећи светски
конгрес одржаће се у Француској, у Лиону 2021.
На иницијативу спелеолога, на 4. конгресу у Постојни
1965. основана је Међународна спелеолошка унија – UIS.
У оквиру Уније данас је активна 21 тематска комисија.
На конгресима се представљају радови везани за
различите научне области (геологија, хидрогеологија,
географија, биологија, климатологија, палеонтологија,
археологија, спелеотерапија и друге), а такође и радови
везани за техничке области (организација истраживања,
топографија са мерењем, спасавање, документација,
нове технике, опрема). Као допуна, присутне су и теме
везане за културу и уметност инспирисане пећинама,
а такође и аспекти заштите, управљања, туристичке
валоризације, рекреације.
Осим конгреса и рада тематских комисија,
Међународна спелеолошка унија публикује научни
часопис International Journal of Speleology и информативни
билтен UIS Bulletin, а дефинисала је и Етички код за
истраживања у страним земљама (Code of Ethics
for Cave Exploration and Science in Foreign Countries),
чије кључне поставке могу да се примене на сва
спелеолошка истраживања, како на међународном,
тако и на националном нивоу. Унија одржава и ажурира
електронски тематски речник спелеолошких појмова на
26 језика – Multi-Lingual Speleological Dictionary, а такође и
подржава Karst Information Portal, који пружа бесплатан
приступ великом броју спелеолошких публикација.
Чланство у Међународној спелеолошкој унији има
структуру по државама. Апликацију подноси спелеолошка
организација националног нивоа, која одређује делегата
и заменика делегата у UIS-у. Србија је чланица од 2005.
године, када је апликацију у име Савеза спелеолошких
организација Србије (ССОС) поднео Урош Акшамовић,
који је био први делегат Србије. Од 2010. године делегат
је Јелена Ћалић, а заменик делегата Војкан Гајовић (од
2018). Национални савез сваке државе плаћа чланарину,
а износ зависи од оквирног броја спелеолога (Србија
плаћа 60 евра годишње).
Званично седиште UIS-а је у Словенији, где је
просторије уступио Институт за истраживања карста
(Karst Research Institute ZRC SAZU) из Постојне.

Међународна спелеолошка унија покренула је
иницијативу за проглашавање Међународне године
пећина и карста. Циљ иницијативе је усмеравање пажње
јавности и подизање свести о укупном друштвеном
значају карстних екосистема и ресурса, нарочито с
обзиром на чињеницу да покривају око 20% Земљине
површине и обезбеђују око 20% од укупне количине
пијаће воде.
Државе чланице UIS-а сагласиле су се да 2021.
годину прогласе за Међународну годину пећина и
карста – International Year of Caves and Karst. На тај начин
спелеолози позивају ширу заједницу на разумевање и
поштовање ових непроценљиво значајних природних
вредности. Уз исправно управљање, засновано на
принципима одрживог развоја, карст и пећине могу
да допринесу економском напредовању локалног
становништва кроз геотуризам, и у оквиру њега,
спелеолошки туризам.
У циљу промовисања концепта вредновања
геонаслеђа у оквиру целокупног екостистема на
одређеном простору, уз истовремено омогућавање
добробити за локално становништво, Организација
Уједињених нација за
образовање, науку и културу
(Унеско) осмислила је
Светску мрежу геопаркова
– UNESCO Global Geoparks
Network, чији ће равноправан
члан од 2020. бити Геопарк
Ђердап – први Унеско
геопарк у Србији. Велики део
вредности Геопарка Ђердап
представљају објекти везани
за карст – клисуре, прерасти,
пећине.

Карст и пећине су станишта неких од најразноврснијих,
најзначајнијих и најређих екосистема, унапређујући
еколошки диверзитет како на површини, тако и у
подземљу. Велики број културних и археолошких
локалитета највишег значаја налази се у пећинама.
Осим очигледних предности, карст и пећине
подразумевају и неке изазове са којима њихови
управљачи морају да се изборе. Најосетљивије питање
везано је за подземне воде, јер се у карстним каналима
оне уопште не филтрирају. Не постоји самопречишћавање
воде као у другим хидрогеолошким срединама. То
значи да загађен понор (улаз у карст) значи и загађен
извор, а тиме и опасност за потенцијалне кориснике
воде. Управљачи су дужни да обезбеде зоне заштите
изворишта тако што на научним основама утврђују
подземне сливове, који се веома често не подударају
са површинским и стога захтевају највише стручне
стандарде.
С обзиром на то да су пећине и карст често везани
за слабо насељене просторе и сакривени од очију шире
јавности, неопходност њиховог очувања не наилази
на адекватно разумевање. Чак и на глобалном нивоу,
недовољан је број специјализованих научника и
обучених управљача да карстне просторе у довољној
мери проуче и управљају
њима. У многим срединама
значај пећина и карста
није препознат од стране
управљачких и политичких
структура. Верујемо да ће
проглашавање Међународне
године пећина и карста
барем донекле поправити
постојеће стање и помоћи
у очувању ових природних
вредности.

Промотивни материјал за Међународну годину пећина и карста/краса/крша лого. Преузимање могуће са странице iyck2021.org

Билтен Међународне спелеолошке уније

Институт за истраживања карста у Постојни, Словенија
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Фотографија учесника теренске
екскурзије испред улаза у Влашку пећину
(фото: Предраг Стошић)

ОДРЖАН 9. СИМПОЗИЈУМ О
ЗАШТИТИ КАРСТА

Промотивни материјал за Међународну годину пећина и карста/краса/крша –
брошура. Преузимање могуће са странице iyck2021.org

„Истражити, разумети и заштитити“
је главни циљ и мото Међународне године пећина и карста.
Уз помоћ свих вас, заједно настојимо да:
•
•
•
•
•
•

унапредимо разумевање јавности да су пећине и карст везани за животе милиона људи
промовишемо значај пећина и карста за одрживи развој, нарочито везано за квалитет и квантитет водних
ресурса, пољопривреду, геотуризам/екотуризам, те природно и културно наслеђе
покажемо како проучавање и правилно управљање пећинама и карстом има специфичну и важну улогу у
сфери економије, јавног здравља и животне средине
на глобалном нивоу градимо образовне капацитете за активности усмерене ка науци о пећинама и карсту
промовишемо свест о интердисциплинарности у проучавању и управљању пећинама и карстом, наглашавајући
како ће интеракције између различитих области науке и управљања бити све потребније у будућим
истраживањима, образовању и заштити животне средине
успоставимо дуготрајна партнерства која ће омогућити да се ове активности, циљеви и остваривање резултата
наставе и у будућности, када се заврши Међународна година пећина и карста.

Идеја је да се у обележавање Међународне године пећина и карста укључимо сви који се осећамо спелеолозима,
широм света, тако што ћемо организовати промотивне активности на ову тему или учествовати у њима, уз
публицитет који ће обезбедити да што већи круг људи добије информацију о вредностима које промовишемо.
Ширење идеје омогућићемо серијом тематских догађаја и програма посвећених заједничком циљу. То могу да буду
скупови, обуке, предавања, изложбе, публикације, фестивали, а ширење информација се одвија уз помоћ медија,
друштвених мрежа и других видова промоције.
Планирајте већ данас програме и активности за 2021 – Међународну годину пећина и карста!

Извори:
Veni, G. (2018). International Year of Caves and Karst. UIS Bulletin 60/2, 6-9.
https://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb602.pdf
uis-speleo.org
iyck2021.org
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Др Ана Младеновић
Академски спелеолошко-алпинистички клуб, Београд
Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
Dr Ana Mladenović

9th Symposium on Karst Protection
The 9th Symposium on Karst Protection took place from 1st to 3rd November 2019. The total of 28 oral presentations and
7 poster presentations were held in Belgrade, while the excursion was organized in karst of Eastern Serbia (Vlaška Pećina
Cave and Sisevac karst spring).

С

импозијум о заштити карста је традиционални
стручно-научни скуп који од 1991. године организује
Академски спелеолошко-алпинистички клуб
(АСАК) из Београда. Главни циљ Симпозијума је да окупи
људе који се баве истраживањем карстних подручја као
и проблемима њихове заштите. Ове године, Симпозијум
је одржан по девети пут. Званични део Симпозијума
одржан је 1. и 2. новембра 2019. године, у свечаној
сали Рударско-геолошког факултета Универзитета у
Београду. У недељу, 3. новембра 2019. године изведена
је екскурзија на терену у источној Србији.
Званични део Симпозијума посетило је преко 50
људи из 24 научно-истраживачке организације и/или
спелеолошка клуба из Србије и околних земаља. Првог
дана Симпозијума, који је носио назив „Карст пред
очима“, презентовани су слајдови и кратки филмови
који се тичу истраживања карста и спелеолошких
објеката, а уједно су ауторско дело спелеолога из наших
спелеолошких клубова.
Назив другог дана 9. Симпозијума о заштити
карста био је „Карст на уму“, а током тог дана
презентовани су радови учесника на неколико тема
које се тичу истраживања и заштите карста: геологије и
геоморфологије карста, вода у карсту, биоспелеологије,
археолошких истраживања у карстним теренима, као и
истраживања спелеолошких објеката. Било је укупно 28
усмених презентација и 7 постер-презентација.

Последњи дан 9. Симпозијума о заштити карста,
назван „Карст на друму“, обухватио је теренску
екскурзију на подручју источне Србије. Посећене су две
пећине – Влашка пећина у долини реке Ресаве источно
од Деспотовца, и Пећина на врелу Сисевац, источно од
Ћуприје. Влашка пећина је врло интересантан објекат.
Сада је неактивна и представља суву изворску пећину,
која се данас налази на релативној висини 40-50 m у
односу на леву притоку реке Ресаве, Бурдељски поток.
То указује на неусклађеност крашке према флувијалној
ерозији, чинећи на тај начин пећину висећом у односу
на реку према којој је усклађивала интензитет карстне
ерозије. С друге стране, морфологија ове пећине указује
на то да је ово некада била пећина где се велики
број канала развијао под притиском. Док је била
хидрогеолошки активна, макар током једног периода
времена, сигурно је представљала сифонално врело. Са
геолошког аспекта, пећина је занимљива због тога што
је потпуно структурно контролисана, па су сви канали
развијени или дуж слојевитости, или дуж пукотина у
кречњацима. Пећина је настала у јурским кречњацима
који садрже рожнаце, који се сада могу видети или
као прослојци или као неродовани остаци на доњим
деловима слојних површи.
Следећи, јубиларни, 10. Симпозијум о заштити
карста биће одржан 2021. године, која је проглашена
за Међународну годину пећина и карста. Добродошли!
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ПОЛА ВЕКА СПЕЛЕОЛОШКЕ
ГРУПЕ ДРУШТВА ИСТРАЖИВАЧА
„ВЛАДИМИР МАНДИЋ МАНДА“
Душица Трнавац Богдановић

Информације и фотографије употребљене у тексту су преузете из
архиве Групе

Dušica Trnavac Bogdanović

Speleological Group of the Research Society „Vladimir Mandić Manda“: 50th Anniversary
The article chronologically presents the activities of the speleological group from the town of Valjevo, particularly during
the first two decades of work.

С

пелеолошка група постоји у Друштву истраживача
из Ваљева од оснивања организације 1969.
године. Оснивачком скупштином Клуба младих
истраживача, 16. фебруара 1969. године, у Дому омладине
у Ваљеву, прихваћен је Статут организације у ком је
дефинисано: „Група је основна радна и организациона
јединица Клуба. То је средиште свих основних процеса,
извор иницијатива, центар одлучивања, гаранција
демократичности и основа за успешан рад појединца.”
За 50 година непрекидног постојања, спелеолози
су бележили периоде интензивних истраживачких
активности, периоде стагнације, рада на прикупљању
чланства, времена када се радило углавном на
усавршавању спелеолошке технике и унапређењу
безбедности у раду и боравку у подземном свету.
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Без Групе се никада није могло истраживати; увек
су постојали појединци без којих се није могло у
специфичним врстама спелеолошких активности.
Неки појединци су постали међународно признати
спелеолози. Многи терени и објекти су истражени, неки
радови су публиковани. Многи су заслужни, многима
смо захвални, а неких више нема...
У овом прилогу представићемо детаљније прве две
декаде рада Спелеолошке групе Друштва истраживача
„Владимир Мандић Манда” из Ваљева. Наредне три
декаде представљамо у краћим цртама, у намери да у
следећим бројевима Спелеолошког гласника детаљније
прикажемо новије периоде рада Спелеолошке групе из
Ваљева.

ПОЧЕЦИ 1969–1979
Прве године Спелеолошке групе односиле су се на
истраживање окружења Ваљева – откривена је пећина
Шупља липа, истражене Робајска и Петничка пећина,
као и Драгов понор. Половином ове декаде је започела
сарадња са Раденком Лазаревићем на истраживању
пећине Рисоваче, краса ваљевске околине, те краса
Источне Србије - Рајкове, Мандине и других пећина
ове регије, што је презентовано у две монографије
овог аутора - Крас Дубрашнице, Горњана и Мајданпека
и Ваљевски крас . У зборницима радова Друштва
истраживача из Ваљева објављени су радови: Шљивића
звекара; Тулин понор; Катастар спелеолошких објеката у
доњем току Јабланице.
У Историјату Спелеолошке групе ДИ „В. МандићМанда” наведено је: „Прву акцију Спелеолошка група
извела је већ у марту 1969. године у пећини Шупља
липа код историјског места Робаје недалеко од Ваљева.
То је била група младих ентузијаста која је деловала
без икакве опреме и материјалних средстава, али
су били љубитељи природе и њених лепота. Те исте
године цео клуб покреће акцију на планини Дурмитор.
На тој локацији несрећним случајем погинуо је члан
спелеолошке групе Владимир Мандић Манда и од тада
клуб носи његово име. На тој локацији обрађено је
на десетине спелеолошких објеката (на Дурмитору и
Пивској планини).

Током 1972. год. Спелеолошка група је истраживала
терен око реке Трешњице и површи око њега. Те исте
године почела је и сарадња са Шумарским факултетом
из Београда, односно са др Раденком Лазаревићем. Први
резултат те сарадње била је истражена Потпећка пећина
код Т. Ужица. У тој пећини вршена су и прокопавања,
покушај да се она споји са пећином у селу Дрежнику.
Касније је Потпећка пећина отворена за посете туриста.
Године 1973. група је располагала много бољом
опремом за истраживање него до тада. Те године
највише је рађено у Црној Гори, и то кањони Таре и
Драге, као и на планини Љубишњи. На тој акцији група
је имала госте – спелеологе из Пољске. После те
акције почела је сарадња са пољским спелеолозима.
Сарадња се наставила одласком ваљевских спелеолога
у Пољску, где су удружено истраживали објекте у
Високим Татрама. У Србији, један од значајних објеката
истражених током те године била је Ковачевића пећина
код Крупња (истраживање обављено у сарадњи са др
Гојком Николишем).
Током 1974. године, поред ваљевског краја, рађени су
објекти у околини Мајданпека у сарадњи са др Раденком
Лазаревићем. Рађен је катастар спелеолошких објеката
СО Мајданпек. Најзначајнији објекат у том крају била
је Рајкова пећина која је имала дужину канала 2380
m. Пећина обилује пећинским накитом па је уређена у
туристичке сврхе. То је уједно и први пројекат остварен
сарадњом Спелеолошке групе и др Раденка Лазаревића.

Дурмитор, базни камп Спелеолошке групе, 1969

Мандина пећина, 1977

Спелеолози пред улазак у објекат, Дурмитор 1969
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Активности Спелеолошке групе током 1975. године
биле су разноврсне. Заједно са спелеолозима из
Копра група је боравила на јужним падинама Биокова.
Рађен је катастар спелеолошких објеката. Од значајних
објеката урађена је јама дубине 110 m. На том терену
група је провела двадесет дана. У даљој сарадњи са
спелеолозима из Копра изведена је и акција у кањону
реке Рибнице код Ваљева. Обрађене су пећине целог
кањона и површи око њега. Истраживању Мокре пећине
присуствовали су и новинари Илустроване политике.
Крајем године истражене су мање јаме у селу Лесковице
на обронцима Повлена.
Током 1976. године Група је провела осамдесет
радних дана у источној Србији на теренима Злота,
истраживане су Злотске пећине. Под називом Злотске
пећине подразумевају се (тада, прим аут.) Лазарева
пећина (1540 m), Верњикица (1015 m), Водена пећина
(179,5 m), Мандина пећина (410m), Хајдучица (727,7
m) и Стојкова леденица (138,5 m). Пећине се налазе
у кањону Лазареве реке и шире, на подручју планине
Малиник (источни Кучај). За ширу јавност пећине нису
биле довољно познате као амбијент који по својим
вредностима спада у ред најатрактивнијих природних
резервата. Лазарева пећина (Злотска) и Верњикица су
отворене за посетиоце 1978. године. Све ове пећине биле
су и пре познате, једино је Мандина пећина откривена
и истражена јер пре тога људска нога није крочила у ту
пећину. Ту је откривена и сифонска јама еставела која
представља велику реткост у красу Србије. На овом
терену истраживано је и током наредних година. У
овој години група је истражила кањон реке Градац код
Ваљева. Истражено је и топографски снимљено преко
60 спелеолошких објеката, од којих је најдужа Дегурићка
пећина са 600 m дужине. Свом својом дужином пећина
има водени ток. Истраживања су настављена у ужичком
крају. Поново је покушано да се прође из Дрежничке
(Пипалске) пећине у Потпећку, али без успеха.
У 1977. години највећа истраживања обављена су
у тимочком крају. Ту је настављено са истраживањем
Злотских пећина. Рађен је катастар спелеолошких
објеката СО Бор, где су истражена и топографски
снимљена 94 објекта. Једна екипа је боравила на
истраживању Титове пећине у Дрвару. Истражен је и
топографски снимљен проходни део пећине. Акција
је трајала 10 дана. Исте године истражена је пећина
Леденица код Босанског Грахова. Екипу је предводио
др Р. Лазаревић. Направљен је пројекат уређења пећине
у туристичке сврхе. Пећина је дугачка 697,5 m. Овај терен
је истраживан и 1978. године, када су истраживане и
пећине ресановачког краја. Тада је истражена Чађава
пећина која је дугачка 322,5 m, и Водена пећина која је
дугачка 1002,5 m. Такође је истражен и понор Струге
који је дугачак 541 m.
Tоком 1978. године радило се на више терена,
као што су Сушице и Јабланица код Ваљева. Рађен је
катастар спелеолошких објеката СО Ваљево, а акција
је трајала 10 дана. Једна екипа је истраживала терен
у околини Гњилана, где је на терену провела 20 дана,
док је друга екипа истраживала околину Хан-Пијеска
и та акција је трајала 10 дана. Следећа велика акција
била је на Кучају. Та акција је трајала 16 дана и током ње
је истраживана Хајдучица и Будића јама. Настављено
је истраживање ресановачког краја и започето је
прокопавање у пећини код Аранђеловца. Те године, у
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више наврата, настављено је истраживање Драговог
понора. Такође је истражена и пећина Понара у селу
Мратишић код Ваљева.
Поред ових истраживања, спелеолошка група
на челу са др Р. Лазаревићем започела је детаљно
истраживање пећине Церемошње и Дубочке пећине.
После истраживања направљен је пројекат уређења
пећине Церемошње у туристичке сврхе. Пећина је
отворена за посетиоце 1980. године и дуга је 775, 5 m, а
Дубочка пећина дуга је 1968 m.
Током тих година Спелеолошка група има велики
радијус истраживања, што није у сразмери са бројем
чланова, тако да су неки чланови боравили на терену
и преко 120 дана.”

ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈЕ 1979–1989
Ову декаду је обележило оснивање Истраживачке
станице Петница и бројне активности на пројекту
уређења Петничке пећине. У зборницима радова
Друштва истраживача објављени су радови: Шупља
липа; Дегурићка пећина; Драгов понор, Велика Врбничка
пећина; Пећина Понара и Пећина Игуманово врело.
У Историјату Спелеолошке групе ДИ „В. МандићМанда” наведено је:
”Године 1979. спелеолошка група организује акцију
на републичком нивоу. Акција је била у селу Дрежнику
код Т. Ужица. Та акција трајала је 20 дана и за то време
истраживана је површ Кошута и Потпећка пећина.
Истовремено, друга група ваљевских спелеолога
боравила је на Дурмитору (Тепца) где је рађен катастар
спелеолошких објеката, док је трећа група истраживала
терен код Новог Пазара. После ових акција остварена је
добра сарадња са спелеолозима из Крања. Што је још
значајније, спелеолошка група почиње да ради „дедтехником” освајање вертикалних објеката. Истовремено,
група је почела да користи статичку ужад, друге врсте
пењалица итд. Једном речју, група достиже ниво
европских спелеолога. Током те године у више наврата
истраживан је Драгов понор.
Почетком 1980. године Савез спелеолога Југославије
организује експедицију у Француској у тада најдубљој
јами на свету, Ст. Пјер Мартен. Један члан групе требало
је да учествује у тој експедицији. Вршене су припреме
у оквиру којих су посећене до тада најдубље јаме у
Југославији и то Брезно при Лески планини и Брезно на
Гамсовој главици. Због лоше организације и недостатка
материјалних средстава члан спелеолошке групе није
учесвовао у тој експедицији.
Једна од већих акција те године била је акција у
Бастасима код Титовог Дрвара у трајању од 20 дана.
Истраживана је Титова пећина и површ изнад ње. Током
лета један део групе учествовао је на комбинованој
експедицији у кањону реке Мируше на Косову.
Експедицију је снимала Радио-телевизија Београд (РТБ).
Акција је трајала 20 дана и истражено је десетак објеката.
Те године организована је и републичка спелеолошка
акција „Тутин '80” у трајању од 20 дана током које је
истражен велики број објеката. Током године више
пута истраживана је јама на Дубашници код Бора. Други
део екипе је истраживао пећине у Јањи код Јајца (БиХ).
Екипу је водио др Р. Лазаравић.

Извештај 1969-1979

Силазак у Драгов понор, Лесковице,
Ваљево, 1971

Године 1981. настављен је рад на изради катастра
спелеолошких објеката на планини Љубишњи код
Пљеваља. Рађено је Коњско поље, кањон реке Драге
и непосредна околина Пљеваља. Акција је трајала 15
дана и од нових спелеолошких објеката најзначајнији
су јама Јасениште (Чавчаница) која је дубока 172,5 m и
једна пећина дуга око 800 m. Те исте године, у сарадњи
са РТБ, организовано је освајање и топографско
снимање Драговог понора. Емисија је снимана из два
дела. У другом делу је снимано роњење у сифонском
језеру које је дубоко 17 m. Један део групе је са др Р.
Лазаревићем истраживао пећину Равништарку која се
налази у Кучеву. Та акција трајала је 10 дана. У сарадњи
са РТБ и алжирском телевизијом покренута је идеја за
организовање експедиције у Алжиру на којој је требало
обавити истраживање јаме Ану Бусуј која је тада била
истражена до 505 m дубине. Због несугласица у РТБ
експедиција је пропала. У тој години настављен је рад на
изради катастра спелеолошких објеката на територији
Ужица.
Године 1983. изведена је меморијална акција на
Дурмитору у трајању од 4 дана.
У овој години остварена је сарадња са АСАК-ом
из Београда и као плод те сарадње акција у Драговом
понору.
И у 1984. години настављена је израда катастра
спелеолошких објеката ужичког региона. До сада
најзначајнији објекти у том региону су Стопића пећина,
Медвеђа магара, систем пећина у Раковици, јама
у Свињчинама (110 m) итд. Заједно са АСАК-ом из
Београда освојили смо и поново топографски снимили
јаму на Дубашници која је према том мерењу дубока
276 m. Током лета организована је заједничка акција са
АСАК-ом и „Протеусом” из Београда на Дурмитору. На
тој акцији урађен је систем јама дубине 456 m. Елаборат
спелеолошких објеката слива Рибнице, Трешњице
и Граца је завршен. Наставила су се истраживања
подрињско-колубарског региона. Једна екипа је
боравила на терену кањона Трешњице и урађено је
20 објеката. У пећини на Медведнику започета су
прокопавања која су вршена током целе године. Упоредо
са овим истраживањем вршена су и истраживања
Драговог понора у два наврата. Једна екипа је боравила
у Босанском Грахову са др Р. Лазаревићем и тада је
настављено са истраживањем ресановачког краја.
Прокопавања на Медведнику настављена су и
почетком 1985. године када је прокопано око 12 m и
када се ушло у једну мању дворану. Такође је настављен
рад на региону Ужица у пределу планине Муртеница.
Изведено је више допунских истраживања у Ленчиној
пећини, Врбничкој пећини, понору Повленске реке и
Драговом понору у коме је истражено око 100 m нових
канала.
Спелеолошка група ДИ „В. Мандић-Манда" један је од
организатора Међународне спелеолошке експедиције
„Дурмитор '85”. На тој експедицији су истраживани
објекти преко 400 m дубине, односно једна јама дубока
457 m, друга 597 m и јама дубине 896 m, што је уједно и
најдубља јама на Балкану (била тада, прим аут.).
Група је имала десетодневну акцију у кањону реке
Љубовиђе на којој је рађен катастар спелеолошких
објеката. Три члана групе, на позив спелеолога из
Загреба, учествовала су на допунским истраживањима
Рокиног бездана код Огулина. Крајем године, у трајању од
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20 дана, два члана групе учествовала су на експедицији
у Пољској на којој су рађене јаме знатне дубине.
Крајем 1985. године и почетком 1986. године група
је оспособила једну екипу младих спелеолога што је
неопходно за даљи рад. Група сваке године одржава
семинар за чланове почетнике. Током целе године
нови чланови су обилазили Шупљу липу, Драгов понор
и Ленчину пећину.
Почетком 1986. године заједно са пољским
спелеолозима обиђени су Драгов понор и Ленчина
пећина. Започета је сарадња са новом екипом
спелеолога из Пљеваља, у оквиру које су изведене две
акције на терену Пљеваља и Ваљева. Том приликом
истражена је јама од 120 м дубине и започета пећина
која има могућност да буде дубока преко 2000 m.
Спелеолошка група је боравила на терену Љубовије
и Крупња на коме је рађен катастар спелеолошких
објеката. Најзначајнији објекти су Ковачевића пећина и
Орлићка пећина. Акција је трајала 10 дана и рад на овом
терену ће се наставити током целе године. Спелеолошка
група је била један од организатора Међународне
спелеолошке експедиције „Орјен '86”. На тој експедицији
је учествовало пет чланова и истражено је око 120
објеката. Катастар ужичког региона је приведен крају
тако да се даље ради катастар на планини Тари, односно
кањон реке Раче где је потребно истражити цео терен
који обухвата тригонометријске секције „Вардиште 1”.
У 1986. години група највише ради за потребе САНУ,
као и неке редовне елаборате за потребе СО Ваљево.
Континуирано са овим радом група одржава вежбалишта
на којима се ради на кондицији и врши обука нових
чланова. Доста времена се посвећује пропаганди и
популаризацији спелелогије, као и спелео фотографије,
што је најбољи начин приказивања подземних лепота.”
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1989-1999
У по много чему проблематичној деценији, ваљевски
спелеолози су успели да одрже континуитет и за кратко
време створе веома продуктивну генерацију спелеолога
који су на просторима Стошца, Морачке капе и Маганика
организовали укупно осам експедиција. Публиковани
радови у овом периоду су: Водена пећина; Подземни
облици крашке ерозије Млијечевог дола (планина
Стожац); Дренајићка пећина; Подземни облици крашке
ерозије Прибатовог дола (планина Стожац); Двогрла јама
у Прибатовом долу.
Текст Добривоја Миловановића Маганик '98. из
Ревије „Колубара“, Ваљево, новембра 1998:
„... Када причају о томе шта су урадили, спелеолози
су и задовољни и незадовољни. Поред неколико јама
дубоких стотину метара, рекогносциран је и делимично
истражен велики терен, прикупљени су подаци за
следеће истраживање. Поред јама, Ваљевци на Маганику
увек пишу бројеве (ВА-М-?), ако је објекат истражен, или
црвене тачке ако му се због улаза запушеног снегом
треба вратити. Ове године тачака је било пуно. Најбољи
временски услови су били 1994, када су обрађене све
јаме дубоке 400 метара, четврта и пета по дубини у
земљи.“

Маганик, експедиција 1997

Дегурићка пећина, Читак и ЖП, Ваљево, 1999

Маганик, експедиција 1997
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ОД ФИЛМА ДО РЕАЛНОСТИ

1999-2009
Нови век ваљевски спелеолози дочекују новим
пројектима: попут спелео-ронилачких истраживања
Дегурићке пећине, Понаре и нових терена у Црној
Гори, на планини Ловћен, где ће три године заредом
бити реализована летња експедиција. Ово су године
када се кренуло са изградњом Истраживачке куће у
Ваљеву. Организован је и међународни волонтерски
камп ради чишћења Петничке пећине. Најактивнији
чланови групе учествују у ревитализацији Савеза
спелеолошких организација Србије и у првим
међународним спелеолошким обукама у Србији. Након
тога почиње интезивна сарадња са спелеоспасиоцима
из Јамарске решавалне службе из Словеније, са којима
је организован Међународни спелеоспасилачки семинар
„Протеус 2008“, први изван Словеније. Сећамо се учешћа
појединаца у великим међународним истраживачким
пројектима у Француској и најдубљој јами на свету
„Крубера Вороња“ у Грузији. У последњим зборнцима
које су ваљевски истраживачи публиковали нашли су
се радови: Преглед досадашњих истраживања Дегурићке
пећине и Јама у Мајсторима – прилог спелеолошким
истраживањима Ловћена.
Раденко Лазаревић у књизи У царству таме и тишине,
Београд 2008, записао је:
„Из Друштва истраживача Ваљево, јавили су ми
да је у Дегурићкој пећини, једна спелеолошка екипа од
четири члана, савладала четири сифона. Нису мерили,
али по процени, дужина пећине износи 1,5 – 2,0 km
(1949. године, једна спелоекипа, у којој сам био, дошла
је само до првог сифона јер је вода била висока).“
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САИС НЕКАД И САД

ГРУПА СПЕЛЕОЛОГА ИЗ КЊАЖЕВЦА И ЗАЈЕЧАРА
Младен Милошевић, Милан Миливојевић
Спортско спелеолошко удружење САИС Књажевац
Mladen Milošević, Milan Milivojević

From the movies to reality: SAIS then and now
Speleological group from Knjaževac and Zaječar
The article gives the chronology of activities of two caving groups from Eastern Serbia whose inspiration for establishing
the SAIS Caving Club initially came from the movie „The Descent“. Their most significant discovery up to now are new
passages in the Korenatac Cave, which is now 1750 m long.
Село Мајстори, Ловћен, експедиција 2003

2009-2019
Н а ј с ко р и ј у д е к а д у в а љ е в с к и х с п е л е о л о г а
обележиће интензивније спелеолошко школовање
појединаца; добили смо нове спелеолошке иницијаторе,
специјализоване спелео-рониоце, и првог спелеолошког
монитора у Србији (према систему француске школе
спелеологије). Спелеолошка група је била домаћин
једног иницијаторског и једног женског-перф курса, који
су реализовани са савезима спелеолога из
Румуније и Француске. Вратили смо фокус
рада на терене у Србији, где се истиче
истраживање Јаме код Чехове куће
на Тари. Јубиларне, 2019. године,
започело се са почетном обуком
нове генерације спелеолога из
Ваљева.

У

периоду 2005-2006. године група младих
заљубљеника у руралне просторе источне Србије
у слободно време активно обилази природне
реткости овог дела Србије. Смењују се планински
врхови, прерасти, водопади, кањони. И све то беше лепо,
занимљиво, оку и души привлачно. Но, временом се
испоставило да овој веселој дружини то није довољно.
Помислили су: ако Србија овакве лепоте нуди у свету око
нас, над земљом, да ли се нешто слично крије и испод
наших ногу, у подземљу? Наравно да су протагонисти
наше приче, будући „саисчани“, Књажевчани и Зајечарци,
били свесни постојања подземних лепота, крашких
пећина и јама, али се некако нису одмах одлучили да
се упусте у ту авантуру. Некакав окидач, у овом случају
скоро па детонатор, било је једно филмско остварење.
И то ни мање ни више но хорор, филм страве и ужаса
режисера Нила Маршала, Спуштање (The Descent, 2005),
у којем се група девојака, спелеолога-авантуриста
спушта у крашку јаму негде у Апалачким планинама у
САД, и у којој наилази, благо речено, на нешто стравично.
Дешавања у филму можда нису приказала спелеологију
онаквом каква она заиста јесте, но ипак је Спуштање као
врло успела филмска прича довољно заголицала машту
поменутих Источносрбијанаца. Уследила су питања: које
су то најпознатије и најзанимљивије пећине у окружењу
које бисмо могли посетити? За туристичке смо сви чули,
а на ђачким екскурзијама и многе посећивали: Лазареву,
Рајкову, Ресавску пећину. Шта је са осталим пећинама,
колико их има, колико су истражене, шта се у њима
крије? На сва ова питања само делимично одговор
је пружио ко други, но - свемоћни интернет. Управо
захваљујући интернету, полако али сигурно упознали
смо се са појединцима, удружењима и клубовима, али и
институцијама које се баве спелеологијом. Но, није нас
поколебало то што смо увидели да у нашем окружењу
и нема много спелеолога, осим у Бору.
Пре но што смо се одлучили да контактирамо
са Боранима, на своју руку, тотално аматерски смо
обишли неке од пећина у ширем окружењу, а за које
смо сазнали или из литературе, или из прича: пећине
код манастира Суводола, Топлик пећину, Иванску
пећину код Новог Корита, Васиљску пећину, али и

пећину Верњикицу у Лазаревом кањону, која је за нас
била нешто невероватно - такве огромне дворане и
гигантски пећински накит нисмо могли ни у сновима
замислити! Баш у то неко време нашег упознавања са
чарима подземног света родила се идеја и о радном
називу наше неформалне групе будућих спелеолога:

Једна од првих „постава“ САИС-а, испред Томине пећине (2006),
с лева на десно: Милан С., Слађан, Младен, Новица, Милан М.

САИС, што је најпре била скраћеница од Спелеолози
аматери источне Србије, а потом и од Спелеолошка
асоцијација источне Србије. Управо под овим скраћеним
називом наша група спелеолога ће годинама потом бити
препозната широм земље и Балкана, а од 2018. године и
формално основана под називом Спортско спелеолошко
удружење САИС Књажевац. Првобитни чланови наше
пећинарске екипе у ово праскозорје САИС-а била
су браћа од тетке, Милан Миливојевић из Зајечара и
Младен Милошевић из Горњег Зунича код Књажевца,
који су и дан - данас окосница екипе и најискуснији
спелеолози у тиму. У књажевачком делу тима активни
су били Слађан Миленковић, Милан Јанковић, а касније
и Дејан Миросављевић, док су спелео Зајечарци били
Новица Матејевић, Милан Стојадиновић и Далибор
Јовановић.
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„Саисчани“ пред Боговинском пећином, 2007. год., с лева на десно: Новица,
Младен, Милан М., Далибор, Милан Ј.

Након пар месеци ступили смо у контакт са
вођом групе борских спелеолога, Робертом Мишићем,
инструктором спелеологије и једним од најискуснијих
српских спелеолога, који нас је на првом састанку у
истраживачком центру у Лазаревој пећини код Бора
упознао са основном спелеолошком опремом, а такође
нам показао и туристички део пећине. И не само то –
одмах смо имали прилику да опрему испробамо, и то
на стени у самој пећини, што је за нас било искуство
које нас је одмах „купило“! Са Робертом је направљен
договор о полагању основне спелеолошке обуке, која се
у неколико викенда одвијала на стени испред Лазареве
пећине, у самој пећини, али и у јамском улазу у пећину
Верњикицу. Завршну вежбу тројица „саисчана“ (Милан
Миливојевић, Младен, Новица) положили су наредног
пролећа на вежби у једној од најдубљих јама Србије,
Јами у Ланишту на Мирочу.
У овом периоду (2007-2008), поред активности
на полагању основне спелеолошке обуке, „саисчани“
обилазе многе пећине у окружењу: Боговинску пећину
код Бољевца (око 6км дужине), у околини Сврљига
Преконошку пећину (450 m), Попшичку пећину (600
m), пећине Самар (3829 m) и Језаву (931 m) код села
Копајкошаре, које заправо и представљају једне
од најпознатијих и најдужих пећина Србије. Своју
јубиларну 50. акцију „саисчани“ спроводе у Томиној
пећини (389m) на Рготском брду код Бора, у којој први

Екипа САИС-а (Милан Миливојевић, Новица Матејевић, Младен Милошевић)
са инструктором Робертом на завршној вежби у Јами у Ланишту
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пут самостално опремају јамске делове у пећинама.
Недуго затим, спуштају се и у најдубљу јаму планине
Тупижнице, Давидов пропаст (-81 m) у којој такође
додатно опремају јаму спитовима и силазе на дно путем
превисне вертикалне од око 45 m у завршну дворану ове
импозантне крашке јаме.
Током 2008. године започињу сарадњу и са
доктором геоморфологије, искусним спелеологом из
Зајечара, Драганом Нешићем, са којим врше додатна
истраживања у многим пећинама и јамама, попут
Ангелове и Барбарош пећине крај Зајечара, Јаме на
Голашу на Тупижници, а успешна сарадња са др Нешићем
траје до данашњих дана. У исто време „саисчани“ се
прикључују тиму борских спелеолога и то као сарадници
на истраживању Лазареве пећине код Злота, тада, а
и сада најдуже пећине Србије. До данашњих дана
„саисчани“ су спровели тачно 37 тренажних и углавном
истраживачких акција у „српској Постојни“ и у многоме
допринели да пећина од 2007. год. и дужине од око 8 km
„дође“ до данашњих 16 km мапираних пећинских канала.

План дела пећине Коренатац; нацрт израдили: Младен, Немања М., Милан Р., Александра С.

„Саисчани“ са колегама из СК РиС и ПСК ДВИГ пред истраживање пећине
Коренатац

У периоду од 2009. до 2012. „саисчани“ почињу
сарадњу и са Дарком Драгуловићем из Подгорца код
Бољевца, који потом оснива Спортски клуб РиС и врло
често сарађује са САИС-ом. Учлањују се у Спортски
савез спелеолога Србије. Такође остварују сарадњу
са Немањом Милосављевићем из Владичиног Хана,
који са својим Планинарско-спелеолошким клубом
Двиг започиње са спелеолошким истраживањима
југоисточне Србије, Суве планине, Сврљишких планина
и Старе планине. Са Дарком „саисчани“ обилазе, али
и додатно истражују делове Јужног Кучаја и раде у
Лазаревој пећини и околини, док се са „двиговцима“
силази у Јаму изнад Крављанског врела (-118m),
истражује се Мала провалија, понорска јама на
Тресибаби (око 700 m дужине), у којој још има места
за наставак истраживања, а силази се и у многе јаме
на Тресибаби, Сврљишким планинама и на Сувој
планини. У овом периоду најактивнији спелеолози у
САИС-у су Милан Миливојевић, Младен и Дејан, док
остали учествују спорадично. У сарадњи са Нешићем и
Милосављевићем „саисчани“ учествују у истраживању
јаме Провалије на Сувој планини, леденице која се
налази на највишој надморској висини у красу Србије
(1657 m).

Једно од значајнијих открића у залеђу Злота, у
Године 2013. Младен и Роберт учествују на Светском
неприступачним литицама Лазаревог кањона, јесте скупу спелеолога у граду Брну у Чешкој, пристуствујући
откриће тзв. Жедне пећине 2012. године, пећине не предавањима из области спелеологије, а и посећују
толико значајне по дужини (око 400 m на два висинска бројне спелеолошке објекте. Наредне године отпочиње и
нивоа), већ по количини пећинског накита и по једном наставак систематских истраживања Церјанске пећине
веома важном фосилном налазу за Србију – делу код Ниша, тада дуге око 6.1 km, у оквиру активности
лобање алпског козорога, чија је старост датирана Завода за заштиту природе. Новембра 2014. Младен
у периоду између 120 до 780.000 година. Пећина је са Драганом Нешићем бивакује у Церјанској пећини
откривена приликом једне од многобројних САИС-ових четири дана вршећи додатна истраживања и мерења у
акција рекогносцирања овог дела кањона.
најдаљем сектору пећине, удаљеном око 4 km од улаза.
Вреди истаћи да малтене све ово време спелеолози Сарадња САИС-а са Заводом, ПСК ДВИГ, Спелеолошком
у САИС-у не обилазе и истражују пећине тек тако, већ секцијом ПК Железничар из Ниша и спелеолозима
се и суштински интересују за проблематику, настанак и Комисије за спелеологију Планинарског савеза Србије
очување пећина и јама и осталих појава у карсту. Ради се и крунисана је новембра 2016. када екипа спелеолога,
на прибављању и ишчитавању спелеолошке литературе, након прокопавања нижих канала Крављанске јаме,
како оне везане за геоморфолошки и хидролошки улази у неистражене хоризонталне канале који се након
аспект спелеологије, тако и оне повезане са боравком више стотина метара спајају са Церјанском пећином.
у спелеолошким објектима, техничко-пењачком Немања и наш Милан први улазе кроз влажне и тесне
опремом, опремањем и безбедности, биваковањем, канале у огромну „Церјанку“, и то баш на месту где су
картирањем и израдом нацрта спелеолошких објеката, Младен и др Нешић биваковали, те самим тим Србија
фотографисањем и томе
добија 2. пећину по дужини
слично.
и грандиозан пећински
Такође, поред рада у
систем Церјанска пећина –
спелеолошким објектима,
Крављанска јама, тренутне
наши чланови су активни и
дужине од 7149 m.
„напољу“, тј. на вежбалиштима
Крајем 2015. године
на стени. На једном од бројних
Милан Миливојевић улази
САИС-ових полигона у нашем
у мању јамску дворану
крају срећемо и пењаче из
пећине Рањена дупка код
Зајечара (тзв. El Chupacabra
села Вратарнице између
team) са којима остварујемо
Књажевца и Зајечара, и
тесну сарадњу и размену
открива наставак пећине,
искустава на пољу примене
који потом „саисчани“ уз
техничке опреме која је
помоћ колега из осталих
сродна и спелеологији и
клубова и истражују на
слободном пењању, односно
дужини од око 570 m, те
алпинизму. Сарадња траје до
самим тим пећина постаје
данашњих дана.
САИС „класик“ + фото-тим (Младен, Мартин, Александра, Милан Р., Иван) на најдужа пећина зајечарске
улазу у Лазареву пећину
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На литицама клисуре Коренатац, истраживање нових пећина. На слици Милан Р.

општине. У овом периоду екипи САИС-а придружују
се и Милан Рајчић и Александра Суботић из Зајечара,
који постају стандардни чланови екипе до данашњих
дана. Поред наставка истраживања Лазареве пећине
и кањона, као и ширег слива Лазареве реке, „саисчани“
отпочињу и рекогносцирање клисуре Сврљишког
Тимока, истражујући Орешачку пећину и још неколико
краћих пећина. Као помоћници главног инструктора,
помажу на завршним вежбама Комисије за спелеологију
ПСС-а у јами Церјанска пропаст, у два наврата.
Година 2018. остаје упамћена као година са
најзначајнијим резултатима наше групе. На првом месту,
екипа САИС-а добија дозволу од месне заједнице села
Горња Каменица да истражи пећину Коренатац, врелску
пећину у истоименој клисури недалеко од Књажевца.
Како је пећина каптирана за водоснабдевање Г.
Каменице и околних села, није ни чудо што се о њој није
превише знало, сем у причама мештана и понешто у
стручној литератури, где неки аутори наводе дужину
измерених канала од неких 200-ак метара. Већ у
првом истраживачком улазу „саисчани“ одлазе даље,
и откривају наставак пећине. Испоставиће се да је
пећина веома сложена, разграната на три висинска
нивоа и богата пећинским накитом. У прва два улаза
мери се око 1.1 km канала, а у неколико истраживачких
акција до данашњих дана дошло се до дужине од
1750 m. У то време, то је незванично била и најдужа
пећина српског дела Старе планине, али и књажевачке
општине. У истраживању САИС-у помажу колеге из
ДВИГ-а, РиС-а, СС ПK Железничар и осталих спелео
организација. Прелиминарне резултате истраживања
ове пећине презентују на еминентном научном скупу о
потенцијалима књажевачког краја у Књажевцу априла
2019. године.
Исте године у сарадњи са Комисијом за спелеологију
и клубом ПСК ДВИГ „саисчани“ учествују у првим
истраживањима наставка пећине Владикине плоче
код Пирота. Поред познатих 660 m канала, у пећини је
откривен наставак пећине са каналима и дворанама
огромних димензија и са изузетним примерцима
пећинског накита, и готово 2 km нових канала. Примера
ради, откривен је вероватно највећи сталагмит у овом
делу Европе, назван Голијат, висине 11, а ширине 9,5
m, а све то у дворани димензија 60х30х35 m. Широј
јавности лепоте ове пећине представила је фотографска
екипа САИС-а, Мартин Ристић и Иван Савић, обојица
Књажевчани, који се спелеологијом и спелеофотографијом у САИС-у баве од 2017. године.
Још једно важно откриће у којем су учествовали
„саисчани“ било је откривање наставка понорске
јаме Зли понор на Кучају (-101 m) и силазак у речни
хоризонт Вејске реке, понорнице која се подземно спаја
са сливом понорница које отичу ка Лазаревој пећини,
у којој је измерен и 15. километар те године. Све је то
остварено у сарадњи са клубовима Rock n Ice (Бор) и РиС
(Подгорац). Резултати ових истраживања указују на то
да је очигледно да се у широј зони Лазаревог кањона
крије гигантска пећина која би теоријски најмање
утростручила тренутну измерену дужину Лазареве
пећине. Зли понор се и даље активно истражује, како
узводно, тако и низводно.
Одвија се и међународна сарадња. Милан Рајчић
и Александра бораве на румунском спелеолошком
конгресу и обилазе тамошње спелеолошке објекте,
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а САИС екипа је почасни гост скупа. Следи више
спелеолошких посета на линији Румунија-Србија.
Започињу договори и око сарадње са Спелеолошким
клубом Ursus Spelaeus из Карловца у Хрватској.
Ове, 2019. године, наша екипа у више наврата
наставља истраживања у пећини Коренатац, као и у самој
клисури, откривајући и мапирајући нове спелеолошке
објекте. У сарадњи са Миланом Дикулићем из ПД
Оштра чука из Сокобање, као водичем, настављају се
истраживања јама и пећина на планини Девици између
Књажевца и Сокобање. САИС фото-тим наставља
са сјајним фотографијама, овога пута хвалећи се
фотографијама из вероватно најлепшег канала у Србији,
Интернационалног канала Лазареве пећине. У Лазаревој
пећини траже се правци даљег напредовања и мере се
неизмерени канали, што је допринело да пећина пређе и
16. km дужине. Резултате и технике снимања подземља
САИС фото-тим презентује на Спелео фото радионици
у Плавни код Неготина, у организацији клуба АСАК.
Овом приликом САИС-у се у фотографији придружује
нови члан екипе, Стевановић Никола, као још један

члан фото-екипе. Наставља се сарадња са румунским
спелеолозима из Крајове (Vulkan) и Турну Северина
(Speo Alpin), а Милан Рајчић и Александра бораве 7 дана
у Хрватској, на позив клуба Ursus Spelaeus из Карловца
и обилазе пећине и остале природне лепоте у Карловцу
и околини. Том приликом размењује се и спелеолошка
литература са колегама из Хрватске, као и неопходна
искуства рада у подземљу, изради нацрта, и томе сл.
У месецу октобру ове године, двочлана САИС
екипа (Милан М. и Младен) учествују на међународној
спелеолошкој акцији у Церјанској пећини, другој пећини
по дужини у Србији. Улазе као прва екипа чији је циљ да
преопреме старе инсталације од ужади у најудаљенијем
сектору пећине. Почетком новембра „саисчани“ су
учествовали на 9. Симпозијуму о заштити карста у
Београду где је одржано предавање на тему „Преглед
спелеолошких истраживања пећине Коренатац“ и
„Спелео-фотографија на САИС начин“, а крајем новембра
учествовали су на Скупу спелеолога Хрватске у Пазину
у Истри.

Чланак посвећујемо Новици Матејевићу – Нољету (1978-2015), једном од
првих САИС-ових спелеолога који нас је, нажалост, прерано напустио.

23

РЕЗУЛТАТИ НОВИХ
СПЕЛЕОЛОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА
НА ШИРЕМ
ПОДРУЧЈУ КЛИСУРЕ
ВЛАДИКИНИХ ПЛОЧА
Немања Милосављевић
ПСК „Двиг“ Владичин Хан
Nemanja Milosavljević

The results of new speleological explorations in the Vladikine Ploče Gorge
wider area
Vladikine Ploče Gorge is situated in south-eastern Serbia, on the Visočica River, close to the town of Pirot.
The most significant cave of the area shares the same name and with the present length of 2400 m it is the
longest cave of the Stara Planina Mountain. The article also describes several shorter caves in the vicinity.
У дужини од око 3 km, на потезу између села
Рсовци и Паклештица (Пирот), река Височица
усекла је клисуру чији најдубљи део кањонских
одлика локално становништвo назива Владикиним
плочама. Седамдесетих година прошлог века овај
терен истраживан је од стране Спелеолошког одсека
Планинарског савеза Београда и Републичког завода
за заштиту природе1, па се пећина Владикине плоче, као
најрепрезентативнији спелеолошки објекат тог подручја,
први пут спомиње у стручној литератури2. У периоду
од 1985. до 1986. г. проф. Душан Гавриловић обавио
је теренска истраживања и у свом раду3 обухватио 11
спелеолошких објеката4 са овог подручјa.
Клубови чланови Комисије за спелеологију ПСС-а
реализовали су теренска истраживања у периоду од
марта 2018. до октобра 2019. г. како у самом кањону
Владикиних плоча, тако и у његовом ширем окружењу које
обухвата пределе Камине, Скривене и Дела, гребенски
од Козјег камика до безименог врха (1107 m), који се
налазе на левој страни клисуре, као и пределе Рудине,
Доње Рудине и Преода на десној страни клисуре. Током
истраживања евидентирано је укупно 30 спелеолошких
објеката укључујући и спелеолошке објекте које помиње
и Д. Гавриловић, два објекта за које постоје индиције
да могу бити спелеолошког карактера5, један објекат
у завршној фази своје морфолошке еволуције6 и један
подземни објекат вештачког порекла. Од укупног броја,
Дворана Царства (детаљ)
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први пут од стране спелеолога морфолошки је истражено
деветнаест објеката, док је у Белој пропасти, а посебно у
пећини Владикине плоче остварен значајан напредак у
откривању нових пећинских канала. Узимајући у обзир да
је већина евидентираних објеката7 скромних димензија,
да нису топографски снимљени, те да је процена њихових
димензија вршена на основу техничких планова и да
неки од њих захтевају детаљнија истраживања, овде ће
они бити побројани и описани само у основним цртама.
„Пећина у одсеку“ налази се источно од села Рсовци.
Улаз пећине је у стенском одсеку испод потеза Било и
видљив је с пута који у Рсовце води из правца Височке
Ржане. Пећину чини сув, прост, хоризонтални канал с
дворанским проширењем на свом крају.
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На делу између пећинске цркве Св. апостола Петра
и Павла и пећине Топлице, у степенастим стенским
одсецима евидентирано је 5 безимених пећина сличних
карактеристика. Нагиб пружања простих, уских канала
прати нагиб слојева кречњачке масе. Канали су испрани,
са оскудним формама фосилизованог пећинског накита
и сви се завршавају непроходним сужењима. У истом
делу, неколико метара изнад пешачке стазе која од цркве
води ка Доњим Рудинама, налази се „Врелска пећина“,
хидролошки активна током већег дела године. На 3 m
од улаза канал постаје непроходан услед спуштања
таванице и седиментног наноса.
Бела пропаст се налази на левкастој стрмини десне
стране клисуре, на месту Доње Рудине, на 760 m н. в.

Готово правилна кружна форма улазног отвора својим
положајем на стеновитој површи указује да је ерозијом
разорен примарни улаз јамског канала. Јама има каскадни
карактер и развила се по правцу раседне пукотине на чијем
се раније познатом дну8 налази већа количина обурваног
материјала. Детаљним морфолошким истраживањем,
у једној од полица откривен је наставак јамског канала
који се простире по истом раседу и у чијем се средишњем
делу, на дну, јавља сифон. У првој дворани на висини
од око 3 m од раније познатог дна откривен је доточни
хоризонтални канал, богато испуњен пећинским накитом
и хеликтитима. Процењена денивелација овог објеката
износи око 70 m.

На месту Преод, на десној страни мање удолине
налази се „ Вукашинова јама “ 9, коју чини прост
вертикални канал с дворанским проширењем на дну.
Процењена дубина јаме је око 20 m.
Пећина Капарица налази се на висини од 668 m
н.в. на гребенској страни најнизводнијег меандра
Владикиних плоча са десне стране клисуре. Одликује
је суви, пространи пећински канал тунелског типа око
10 m висине, који у свом улазном делу има уздужну
виглед. Пећински канал након педесетак метара лучно
скреће на југ, спуштајући се ка Височици изнад чијег се
нивоа, на свега неколико метара, налази његов други
пећински улаз. Крајње деонице овог тунелског канала
повезане су са више споредних канала. На месту
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промене оријентације правца пружања главног канала,
јавља се проширење из ког се асцендентно у правцу
севера, наставља доточни канал којим се после сужења
у њему улази у већу дворану. Приликом истраживања
ове пећине примећена је велика колонија слепих
мишева. С обзиром на то да је пећина Капарица друга
по величини пећина на истраживаном подручју, захтева
озбиљнији третман у истраживању, а посебно у погледу
спелеогенетског, спелеобиолошког, спелеоархеолошког
и спелеопалеонтолошког аспекта.
У атару села Паклештице, у близини водопада
Бељеница налазе се две мање окапине, у којима је
приметна људска делатност вршена у циљу њиховог
проширавања, док се у сеоском гробљу у Рсовцима
налази јама која још увек није спелеолошки истражена.
Јужно од Татарског дола у близини Мртвине, а на
месту званом Преслап, на 949 m н. в. налази се проста
јама, са мањим дворанским проширењем на дну,
процењене дубине од 20 m.
У близини уређеног видиковца код Козјег камена
налазе се три објекта. У дну једне омање вртаче налази
се затрпани јамски отвор10 у којем иницијални ископ
није дао резултате. „Минчина пећина“ је други објекат и
представља дворану неправилног облика која је краћим
хоризонталним каналом повезана са површином.
Таваница се по издуженом правцу пружања дворане
спушта, те је канал испуњен дробином непроходан.
По остацима скелета, може се закључити да је пећина
служила као склониште за стоку. На самом гребену
недалеко од видиковца налази се проста безимена јама
дубине 7 m.
„Пећина качкаваља“ налази се на седлу између два
безимена врха (1071 и 1107 m н. в.), северно од Камине.
Представља прост пећински канал под константним

стрмим негативним нагибом, процењене денивелације
од око 30 m. Друга половина пећинског канала испуњена
је мањим блоковима којим је канал затворен. Пећина
је у прошлости служила за чување качкаваља , по чему
је и добила назив.
„Јама Tower Bridge“11 налази се на самом гребену
Дела, на делу између врха Милчевац и безименог врха
(1071 m н. в.), на 1078 m н. в. Јамски отвор налази се у
плиткој окапини висине 0,7 m и ширине 3 m. Морфолошки,
објекат се може поделити у два сегмента. Први улазни
сегмент има одлике овалне дворане, зидова покривених
пећинским накитом на чијој се најнижој тачки налази
сужење кроз које се улази у нижи сегмент ове јаме.
Њега карактерише блажи нагиб канала који се на
дну развија у хоризонталној равни. Горњу зону овог
сегмента покрива обурвани материјал, док су у нижој
зони исти материјал и зидови канала покривени сигом
која подсећа на корале. Дно јаме покривено је наслагама
блата. По проценама достиже максимално 70 метара
дубине.
„Попадикин клин“ је проста јама дубине до 18 m.
Налази се на 799 m н. в. поред стазе која се одваја од
планинарског пута Рсовци – Паклештица и води до
пећине Владикине плоче.
Улаз у „ Швајцарску пећину “ налази се свега
неколико метара од Мишје пећине и са њом је
повезана каналом у вишој зони њеног улазног дела12.
Представља лавиринтски сплет сувих, испраних канала,
распоређених у више нивоа.
Пећина Владикине плоче13, најрепрезентативнији
је спелеолошки објекат овог подручја; од раније је
познат спелеолозима и као такав обрађен је у стручној
литератури14, те ће резултати ранијих истраживања бити
изнети у основним цртама, у циљу разумевања нових

открића. Улаз у пећину Владикине плоче налази се у
вертикалном одсеку, на врху облука, на левој страни
клисуре, 86 m изнад корита Височице. Улазни отвор
широк је 12 m, а висок 18 m (28 m). Главни канал до
дужине од 190 m задржава профил улазног отвора, а
касније се сужава и добија кањонске одлике. Завршава
се Блатном двораном чије је тло 10 m ниже од нивоа тла
главног канала. Дуж главног канала постоје 4 понорске
зоне, од којих најдубљу представља јама дубине 50 m.
Тло пећина покривено је калцитном кором, испод које
се налазе наслаге глиновитог и песковитог седимента.
Укупна измерена дужина свих канала, узимајући у обзир
и две мање окапине на левој страни од улаза, износи
660 m15.
„Пустињски канал“ од описаног улазног главног
канала пећине Владикине плоче (у даљем тексту
„Стари16 канал“) раздваја стенска пречага у југозападном
зиду висине 8 m чија је страна, окренута ка „Старом
каналу“, заобљена и стрма, док је она окренута новом
каналу вертикална по одсеку. Максимална висина
„Пустињског канала“, који у свом почетном сегменту
има одлике „Старог канала“ на који се надовезује, износи
25 m и постепено пада на дужини од стотинак метара
до првог сувог сифона. Његове зидове чини хомогена
стенска маса, без пукотина и готово без запажених
акумулативних облика. Под канала покривен је дебљим
наслагама ситног песка, потпуно је сув иако се у његовој
морфологији издвајају два сува сифона и у седименту
усечено корито мањег водотока. Посебна целина овог
дела пећине је „Монахова дворана“, одвојена од првог
дела „Пустињског канала“ другим сувим сифоном.
„Монахова дворана“ висока је 27 m са наслагама
песка у највишој тачки од око 8 m и једним усамљеним
сталагмитом висине 7,5 m названим „Монах“, по којем
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Дворана Царства с ''Голијатом'' у позадини
Фото: Мартин Ристић

Напредовање у истраживању остварено је пењањем
из нижих делова зоне колапса кроз остатке канала
којима је вода понирала у овој зони, док је њен виши део
недовољно истражен. Зона колапса заправо прекида
главни пећински канал, који се иза ње наставља по
доминантном правцу југоисток-северозапад. У наставку
овај канал постаје стрм са израженом пукотином по
средини дубине 3-4 m, а његове стране покривене су
ситнијом бобичастом сигом, да би непосредно пред
улаз у „Дворану блокова“, поново задобио хоризонталан
нагиб.
Дворана блокова по дужој оси пружа се у дужину од
63 m, а по краћој у распону од 37 m, и достиже висину од
38 m. Настала је обурвавањем веће количине материјала
са таванице, који у виду масивних блокова сада
потпуно затвара главни пећински канал. С тим у вези
напредовање у истраживању остварено је силаском из
највише зоне дворане, између обурваних блокова на
ниво главног пећинског канала. На „Дворану блокова“
надовезује се „Високи западни канал“ који представља
уједно и највиши бочни канал ове пећине, док се на исток
она наставља у још увек недовољно истражен „Канал
пурпурног песка“.
„Западни канал“ представља наставак главног
канала подземног тока који је изградио пећину
Владикине плоче и пружа се правцем исток - запад. Под
му је прекривен наслагама сасушеног и испуцалог блата,
а дуж целог канала срећу се масивни блокови. У овом
каналу идентификован је један суви сифон. Канал се на
свом крају изненадно затвара обурваним материјалом.
Још увек није детаљно истражен.

ГЕНЕЗА ПЕЋИНСКОГ СИСТЕМА
ВЛАДИКИНЕ ПЛОЧЕ

је и дворана добила име. Као посебна подцелина ове
дворане издваја се доточни канал „Испосница“ који
представља мање проширење у таваници Монахове
дворане. Из њега се даље пружа у уски канал чија
генеза није довољно испитана. Из Монахове дворане
наставља се други сегмент „Пустињског канала“ сличних
карактеристика као и први, са максималном висином
таванице од 5 m, који, за разлику од доминатног правца
пружања раседа по којем је настао улазни главни канал,
нагло скреће на север. На његовом крају налази се
периодични сифон, дубине 4-4.5 m, чије су осцилације
праћене у периоду од априла до септембра 2018. г.,
када је у потуности био испражњен, што је омогућило
пролазак спелеолога и будућа откића.
„Дворана Царства“ налази се иза периодичног
сифона. Узимајући у њене оквире и њен понорски
сегмент дугачка је 135 m, широка до 50 m и висока 45
30

m. Захваљујући обиљу спелеотема (пећинског накита)
најраскошнији је део целокупне пећине. Посебно се истиче
сталагмит висине 11,5 m и ширине 9 m који је назван
„Голијат“. Дворана је по својој уздужној оси оријентисана
правцем југ-север, и за разлику од „Пустињског канала“,
њени зидови и таваница немају хомогену структуру.
Испресецани су пукотинама из којих се јављају прокапне
воде. У вишој зони источног зида ове дворане постоји
краћи доточни канал који се слепо завршава.
„Блатна дворана“ је посебна морфолошка целина из
које потиче водоток којим се пуни периодични сифон.
„Блатну дворану“ од „Дворане Царства“ раздваја узани
блатњави канал, лакатне форме. Висина њене таванице
износи од 20 до 26 m, тло јој је покривено наслагама
блата од 3.5 m дебљине у којем је дубоко усечено речно
корито. Својим северним делом ова дворана гравитира
ка понорској зони идентификованој иза „Терасе“, док је

њен јужни део још увек слабо истражен и није утврђено
порекло воде у њему.
Над понорском зоном „Дворане Царства“ издиже
се „Тераса“ прекривена масивним висећим саливом, са
које се наставља канал оријентисан у правцу југозапада.
Он се спушта до следеће понорске зоне затрпане
седиментима, за коју се претпоставља да има везе са
северним делом „Блатне дворане“. Од ове зоне наставља
се пећински канал који је оријентисан по доминатном
правцу раседне пукотине југоисток – северозапад као и
улазни главни канал. Готово потпуно је хоризонталан и
достиже висину од 14 m, тло му је прекривено сувим и
испуцалим наносом блата и прекида се зоном колапса.
У зони колапса, у нивоу пода пређашњег канала налазе
се масивни блокови углављени између његових зидова,
док се под тог канала стрмо и у краћим каскадама спушта
48 m ниже до последњег понора који је и сада активан.

Пећински систем Владикине плоче који у начелу
чине сви спелеолошки објекти на левој страни кањона,
иако још увек није установљена физичка веза међу
њима, „настао је спуштањем подземног тока у красу, а
развијао се упоредо са усецањем клисуре“17. Подземни
ток хранио се водом из кречњачког залеђа, чији је
правац пружања југоисток-северозапад, ширине 1 km
и дужине 10 km18. Пећина Владикине плоче имала је
две хидролошки активне фазе и две фазе засипања.
Јављање сукцесивних понора (4 у „Старом каналу“)
везано је за фазу вертикалног усецања корита
Височице коју подземни ток није могао да прати,
док у фази засипања клисуре до нивоа данашњег
улаза долази до таложења седиментног материјала у
пећини. Иако су претходно наведене тврдње везане
за показатеље видљиве у делу раније познате пећине
која у новонасталим околностима предстваља тек
четвртину укупне дужине пећине, слични показатељи
могу се препознати и у њеном наставку. Евидентирана
је понорска зона у „Дворани царства“, као и понор у зони
колапса који је и данас активан. Денивелација између
крајње достигнуте тачке и улаза износи свега 5 m, те
узимајући у обзир наслаге песка и блата у највећем
делу новооткривених канала, потврђује се теза да је у
својој хидролошкој фази водени ток у пећини био спор
и омогућио таложење овог материјала.
Уочене карактеристике у „Дворани Царства“,
„Дворани блокова“ и „Блатној дворани“ указују да су у
њихов настанак и развој били укључени други фактори,
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осим доминантног раседа по којем је настао већи део
пећине. „Дворана Царства“ оријентисана је по правцу
југ-север и у погледу стенске масе у којој је изграђена
квалитативно се разликује од канала на који се надовезује
и којим се наставља, те је могуће у пресеку главног
раседа са неком периферном пукотином или другачијим
саставом кречњака, тражити узроке њеног настанка.
Слична одступања јављају се и у „Дворани блокова“, с
тим што је у њој приметан процес обурвавања свода
таванице, док је у Дворани Царства овај процес тешко
утврдити јер је њен под у целости покривен калцитом.
„Блатна дворана“ својом оријентацијом, димензијама
и количином седимената или води порекло од неког
неодређеног периферног тока из кречњачког залеђа, или
је представљала део главног канала у којем је дошло до
засипања. У овом другом контексту „Дворана Цартсва“
треба се посматрати као периферна целина у односу на
главни канал речног тока који је изградио пећину, сходно
да у њој готово да нема седимената.

Закључак
Поједини спелеолошки објекти обухваћени
овим истраживачким радом захтевају детаљан
мултидисциплинаран приступ, као и детаљнија
спелеолошка истраживања, а то се посебно односи
на све евидентиране објекте на левој страни клисуре
и у њеном залеђу. Објекти на левој страни клисуре су
дренажни правци ка пећини Владикине плоче или су
делови њеног вертикалног и хоризонталног развића

у смислу вертикалног спуштања и хоризонталне
дивергенције карстне издани према доњој ерозионој
бази реке Височице. Kао такви могу бити део једног
сложенијег пећинског система.
Сходно томе да је у пролазу који води из „Монахове
дворане“ у наставак „Пустињског канала“ као и у
периодичном сифону приметна циркулација ваздуха,
очигледно је да постоји веза са површином терена кроз
неки од неидентификованих објеката19. Истраживање
предела Камине и Пасишта за које Д. Гавриловић
тврди да су једино могуће подручје са којег потиче
седиментни материјал у пећини, није дало очекиване
резултате. Најближи објекат пећини Владикине плоче
је „Пећина качкаваља“, мада се ни она не налази у зони
до сада истражених канала. Позиционирање пећине
Владикине плоче на топографску карту показује да се
новооткривени канали пружају испод североистичне
падине гребена Дела. Имајући у виду геолошку
структуру и нагиб слојева, сврсисходније је тражити
неидентификовани спелеолошки објекат са којим ова
пећина имa везе у пределу Ветрила.
Укупна дужина измерених новооткривених канала
пећине Владикине плоче износи 1740 m, што са познатом
дужином „Старог канала“ од 660 m износи укупно
2.400m, чинећи ову пећину најдужом на подручју Старе
планине. Будућа истраживања, првенствено фокусирана
на даље напредовање у „Западном каналу, детаљнија
морфолошка истраживања пећина у клисури Владикине
плоче, као и систематско рекогносцирање терена на
Камини, Делу и Ветрилима, даће јаснију слику о генези
и величини овог пећинског система.

Фото: Мартин Ристић
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Положај спелеолошких објеката на ширем подручју кањона Владикиних плоча
Регистар Савеза спелеолошких организација Србије

План Владикиних плоча, пројекција на топографској карти
Топографска карта 1:25 000, сегмент листова 584-3-2 Лукања и 584-4-1 Височка Ржана
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¹ По усменом сведочењу Бранислава — Дениса Божовића, члана Спелеолошког одсека ПСБ.
² Петровић Ј., (1976), Јаме и пећине СР Србије, Војноиздавачки завод, Београд.
3
Гавриловић Д., Станковић С., Манојловић П., (1988), Пећине у клисури Владикине плоче (Стара планина), Зборник радова одбора за крас и
спелеологију САНУ, III, Београд, 117-137.
4
Гавриловић наводи следеће спелеолошке објекте: п.Топлица, Потпећ, Натпећ, Мишја п., Водена п., Ветрена п., безимена поткапина, п.
Владикина плоча, п. код липе, п. Ладница и Трифунова п.
5
Затрпани отвори на дну вртача, јамског карактера.
6
Облик рељефа са огољеном стеном која има одлике простог пећинског канала са потпуно урушеном таваницом на читавом правцу
његовог пружања.
7
У овом раду, за познате спелеолошке објекте коришћени су називи онако како су наведени у стручној лутератури. За објекте који нису
обрађени стручном литературом коришћен је локални назив или је додељен радни назив, у тексту под знацима навода, по кључу топонима
места на којем се налази објекат или слободном избору истраживача ради лакше комуникације и сналажења.
8
У Белој пропасти су 2005. г. вршена биоспелеолошка истраживања од стране Завода за заштиту природе Србије и том приликом је
откривена ендемска врста Trojanella serbica Karaman. Скица јаме није публикована (приватна архива Драгана Нешића).
Јама је именована по деда-Вукашину (презиме непознато) из Паклештице који нам је указао на положај ове јаме и пећине Капарице.
По сведочењу локалног пастира, постојао је видљив јамски отвор. По самој структури тла у вртачи може се закључити да је до свлачења
дела земље по ободу вртаче дошло недавно.
11
Радни назив овом објекту дат је по специфичном облику преломљеног и препречног сталагмита, на чијој површини се формирао низ
мањих сталагмита, чиме подсећа на архитектонску структуру Tower Bridge-а у Лондону.
12
Ова пећина има морфолошку структуру другачију од Мишје пећине, па је третирана као посебан објекат иако има физичку везу, а
вероватно и сличну генезу са њом. И поред близине и физичке везе, овај објекат није споменут ни као посебна пећина, нити као сегмент
поменуте Мишје пећине у раду Д. Гавриловића.
13
Д. Гавриловић и Ј. Петровић назив пећине наводе у једнини, док се на топографским картама и код локалног становништва користи исти
термин у множини, те је тако коришћен и у овом раду.
14
Види 2 и 3. Група аутора, Спелеолошки атлас Србије (уредник: Предраг Ђуровић), Географски институт ''Јован Цвијић'', 1998, Београд
15
Види 3 (Нумеричке вредности које помиње Д. Гавриловић нису провераване новим мерењима, осим висине улазног отвора која износи
28 m! Збирна вредност дужине измерених канала поменута код истог аутора узета је приликом обрачуна укупне дужине пећине).
16
Термин „Стари“ у вези је са историјатом истраживања пећине Владикине плоче, а не односи се на његову генезу у оквиру ширег плана
саме пећине.
17
Види 3.
9

10

18
19

Исто.
Ни у једном евидентираном објекту није примећена циркулација ваздуха.
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МЕЂУНАРОДНА СПЕЛЕОЛОШКА
ЕКСПЕДИЦИЈА
СИСТЕМ ЦЕРЈАНСКЕ ПЕЋИНЕ 2019

Милена Јанковић
Спелеолошка секција ПК „Железничар“ Ниш
Milena Janković

International Speleological Expedition Cerjanska Pećina Cave System 2019
Cerjanska Pećina Cave System is situated in the Cerje village, close to the town of Niš. The article refers to the expedition
whose participants not only surveyed and explored new passages, but also changed a part of old rigging equipment and
took some litter out. The team was composed of cavers from Serbia, Iran, Bulgaria and Romania.

Ц

ерјанска пећина налази се петнаест километара
од Ниша у селу Церје на северном делу планине
Калафат. Њени подземни канали настали су
у кречњачком блоку Љутог врха од слепе долине
понорнице Провалије до Горњекрављанског врела
у долини Топоничке реке. Уредбом Владе Републике
Србије из 1998. године заштићена је као природно добро
I категорије Споменик природе „Церјанска пећина“.

Детаљ из главног речног канала пећине Провалије.
Фото: Мартин Ристић
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Систем Церјанске пећине чини више спелеолошких
објеката: понорска пећина Провалија (6131 m), понорска
јама Церјанска пропаст (-97 m), јама изнад врела у
селу Кравље позната као Крављанска јама (-130 m),
пећина Пећурина (30 m) на Горњекрављанском врелу,
Меча дупка и Пештер у Пљочек у близини Провалије и
Церјанске пропасти (Žolnaj, 1980; Nešić, 2001). Значајним
открићима током 2015. и 2016. године доказана је

повезаност између пећине Провалије и Крављанске
јаме чиме су се стекли услови за дефинисање Система
Церјанске пећине. Утврђивање повезаности са јамом
Церјанска пропаст, али и другим поменутим објектима,
задатак је који тек предстоји.
Пећина Провалија, најдужи објекат у Систему
Церјанске пећине, подземни је наставак понорнице
Провалија, водотока који извире подно Каменичког
виса (814 m) на централном Калафату. Први описи
Провалије потичу још из педесетих година када
је био познат улазни део пећине. Откриће и прва
истраживања покренута су 1970. године када су
чланови екипе СОБ-а (ПСБ) преронили два потопљена
сужења у близини улаза и ушли дубље у пећину.
Истраживања су настављена наредних година са
мерењем канала Провалије и Церјанске пропасти,
а потом и радови којима је олакшан улаз. Такође у
организацији СОБ-а, 1975-1976. године обављено је
спуштање у Крављанску јаму и више роњења сифона
на Пећурини. Након ових истраживања измерено је
4.043 m подземних канала и тада је то била најдужа
пећина у Србији. (Žolnaj, 1980; Nešić, 2001)
Након истраживања која су вршили чланови
АСАК-а и СК „Протеус“ из Београда измерена дужина
пећине износила је 4.420 m, (Nešić, 2016) a након
петогодишњег циклуса истраживања од стране
АСАК-а у периоду 1995-1999. године достигнута је

Учесници експедиције Церјанска пећина 2019 испред
основне школе у селу Церју
Фото: Милена Јанковић

измерена дужина Провалије од 6.025 m (Ljubojević
& Gerzina, 1997). Петогодишњи пројекат 2011-2015.
године од стране управљача Дирекције за изградњу
града Ниша и Завода за заштиту природе Србије
обухватио је мултидисциплинарна истраживања
каква нису рађена ни на једном спелеолошком
објекту у Србији. Вршена су истраживања слепих
мишева, пећинске фауне, популације водоземаца
и гмизаваца, ихтиофауне слива Топоничке реке,
хидролошка истраживања обележавањем подземног
тока Провалије, спелеоморфолошка истраживања у
Провалији, Церјанској пропасти и Крављанској јами,
као и истраживања флоре и фауне површине терена.
Ова истраживања обједињена су монографијом
Споменик природе Церјанска пећина која је од стране
Завода за заштиту природе Србије објављена 2016.
године. Додатна истраживања рађена су у сарадњи са
спелеолошким клубовима ПСК „Двиг“ из Владичиног
Хана, АС из Београда, САИС из Зајечара и Књажевца,
СС ПК „Железничар“ из Ниша и ПСК „Ресава“ из
Деспотовца, па током 2015. године долази до
открића нових канала у Крављанској јами. У наставку
истраживања током 2016. године овим екипама
је пошло за руком да из новооткривених канала
у Крављанској јами уђу у пећину Провалију. Овим
великим открићем утврђен је и успостављен Систем
Церјанске пећине, а претпоставка о повезаности
између ових објеката доказана. Након ових открића и
мерења новооткривених канала која су вршена током
2017. године, измерена дужина Церјанске пећине
достигла је 7.149 метара, чиме је постала друга у
Србији, иза Лазареве пећине код Злота.
У организацији Комисије за спелеологју
Планинарског савеза Србије, ПСК „Двиг“ Владичин Хан
и Спелеолошке секције ПК „Железничар“ Ниш јесени
2019. године настављен је рад на овом значајном
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спелеолошком објекту. Истраживања 2015-2017.
била су усмерена на везу између пећине Провалије и
Крављанске јаме. На експедицији 2019. истраживање
је вршено у пећини Провалији, Церјанској пропасти
(Бељаница) и Пештеру у Пљочак (Мала Бељаница).
Током шест дана рада, од 18. до 24. октобра обављено
је више захтевних активности. У пећини Провалији
извршено је техничко опремање дела објекта од бивака
до Аниног пролаза заменом постојећих инсталација
новим ужадима. Вршена су истраживања језера код
крајњих сифона пећине, детаљна истраживања у вишим
деловима Дворане блокова, поновно мерење дела
пећине од Дворане блокова до бивака и изношење смећа
из старог бивака заосталог из периода 90-их година.
Истраживањем нижег хоризонта канала испред сифона
2 и проласком два сужења где је вршен ископ у песку и
глини, утврђено је да овај канал води у Уски канал код
старог бивака. Делимично је извршено рекогносцирање
и мерење Дворане блокова, а рекогносцирања су
вршена и у зони Високог канала, Царичиног града и
бочног доточног канала у првом делу Провалије.
У јами Церјанска пропаст вршено је топографско
снимање целокупног објекта први пут после првих
истраживања (Žolnaj, 1980) и техничко пењање контрајаме у новооткривеној дворани, а у објекту Пештер у
Пљочак испитиване су могућности ископа и евентуалних
веза са околним објектима.
Оваква истраживања веома су сложена и спора,
технички веома захтевна, физички напорна и захтевају
вишедневни боравак у пећини (ноћење у биваку). Само
за опремање бивака било је потребно да петочлана екипа
проведе у објекту десет сати, а исто тако и приликом
његовог распремања. Током истраживања крајњих
делова Провалије екипа од пет спелеолога провела је
у објекту више од педесет сати. Често само транспорт
опреме захтева обимну и захтевну организацију јер
многи спелеолози избегавају да раде „транспортне
послове“. Спелеолошка истраживања подразумевају
одлазак у исти објекат више пута да би се обавиле
разне активности које су често веома споре и важне
(нпр. мерења подземних канала), а многи су, заправо,
жељни авантуре и адреналина и стално желе нове и
другачије изазове. Зато је понекад тешко скупити екипу
за обављање послова каo што је, на пример, транспорт
опреме. То је и овом приликом била једна од тешкоћа
са којом су се сусрели организатори.
Оваквим акцијама у којима се ангажује већи број
учесника постижу се често значајни резултати. Поделом
на већи број екипа могуће је истовремено радити на
више места у овако великом пећинском систему и
обавити сва потребна техничка опремања.
Овом спелеолошком експедицијом у Систему
Церјанске пећине учињен је значајан корак напред
ка даљим истраживањима овог објекта, а рад у
мултинационалним тимовима показао се врло
продуктивним. Врло значајни резултати су постигнути
рекогносцирањем појединих делова система, тако да ће
се њиховим премеравањем повећати дужина Церјанске
пећине. Постигнути резултати дају наду за нове продоре
у карстно подземље Калафата и реалније сагледавање
овог великог пећинског система. Коришћене су и
демонстриране технике топографског снимања (Disto
x31 са интегрисаним компасом у комбинацији са
TopoDroid-ом) које нису раније коришћене у акивностима
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Детаљ из Високог канала (виши хоризонт речног канала).
Фото: Мартин Ристић

КС ПСС и које су знатно савременије, прецизније и
ефикасније и отворена је могућност за даљу сарадњу.
На експедицији је учествовало двадесет и четири
учесника из пет страних и шест домаћих клубова: ПК
''Под руб'', Церово, Бугарска; S.A.R., Иран; „Damavand
Club“, Иран; KMA Club, Иран; „Silex“, Брашов, Румунија;
ССУ „САИС'' Књажевац, АСАК Београд и ПК „Ас'' Београд;
ПК „Железничар“ Алексинац, ПСК „Двиг“ Владичин Хан
и СС ПК „Железничар“ Ниш .
Експедиција је завршена распремањем бивака које
је у недељу 17. новембра обавила транспортна екипа.
Наступа период киша, снегова и високог водостаја,
па нова обимнија истраживања Система Церјанске
пећине чекају следећу сезону. Будућа истраживања
биће усмерена на Дворану блокова, завршне деонице
везног канала Кравље-Церје и истраживање Церјанске
пропасти где су постигнути значајни продори у односу
на раније резултате.
Спелеолошка експедиција у Церјанској пећини 2019.
године не би успела без помоћи сарадника и пријатеља.
Захваљујемо на подршци и помоћи: Планинарском
савезу Србије, Дирекцији за изградњу града Ниша,
Српско-руском хуманитарном центару Ниш, Градској
општини Пантелеј и ОШ „Стеван Синђелић“ Каменица,
одељење у Церју.
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САИСчани са колегама спелеолозима из Хрватске, испред Матешићеве шпиље
(Фото: Хрвоје Цвитановић)

ОД КАРЛОВЦА ДО ИСТРЕ
ОБИЛАЗАК СПЕЛЕОЛОШКИХ ОБЈЕКАТА У ХРВАТСКОЈ

Александра Суботић
Спортско - спелеолошко удружење САИС Књажевац
Aleksandra Subotić

From Karlovac to Istria: visits to caves in Croatia
Members of the SAIS caving club from Knjaževac were the guests of Croatian caving friends and visited the caves Jopićeva
Špilja, Matešićeva Špilja, Baraćeve Špilje, Pazinska Jama, Piskovica and Baredine. Apart from that, the interesting point
was the thematic speleological library in Karlovac.

Н

акон позива Наташе и Хрвоја Цвитановића,
чланова Спелеолошког клуба Ursus Spelaeus
(скраћено СКУС) из Карловца, као чланови
Спортско-спелеолошког удружења САИС Књажевац
упутили смо се у Хрватску, где смо имали прилике да
посетимо неке од спелеолошких објеката, стекнемо
нова познанства и научимо понешто о спелеологији у
овој некадашњој југословенској републици.
Карст у Хрватској је углавном на подручју
Динарида. Регистровано је око 9000 спелеолошких
објеката, од којих је 59 јама дубље од 250 m. Јамски
систем Лукина јама-Тројама у групи је 20 најдубљих
јама на свету (-1.431 m), док статус најдуже пећине
носи јамски систем Црнопац са дужином од 41.299 m
и дубином од -797 m.
У Хрватској постоји тридесетак спелеолошких
удружења, од којих је једна половина при Хрватском
спелеолошком савезу (ХСС), а друга у склопу Kомисије
за спелеологију Хрватског планинарског савеза (КС
ХПС).
Одсели смо у Карловцу који је седиште
Карловачке жупаније и један од најзначајнијих
центара спелеотуризма. Познато је да су на простору
Карловачке жупаније још 1888. и 1892. године
биле уређене неке од пећина за туризам. На овом
подручју налази се преко 800 спелеолошких објеката.
Интересантан податак је да само у овој области
постоји преко 100 подземних животињских врста, од
чега је 30 ендемских. Посебно треба истакнути ендем
Динарског крша, човечију рибицу (Proteus anguinus),
јединог подземног кичмењака у Европи.
Првог дана боравка, 23. 08. 2019. године
присуствовали смо састанку клуба где је било речи
о плановима везаним за наш боравак. Састанак се

Спелеотека у Карловцу (Фото: Милан Рајчић)
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Пећински систем Јопићева шпиља - Бент дуг је
6.710 m, па се самим тим налази на списку првих
десет најдужих пећина Хрватске. Чини га сплет сувих и
активних канала који се пружају на пет нивоа. Постоје
три улаза, од којих је један потопљен. Наш боравак
у Јопићевој шпиљи трајао је седам часова. Екипа се
састојала од осам чланова, а циљ нам је био лоцирање
места за постављање сидришта за будућу акцију
вежбе спелеоспашавања ХГСС станице - Карловац, а
уједно и да обиђемо објекат и фотографишемо.
Наредног дана план нам је био да обиђемо
Матешићеву шпиљу, а успут да застанемо код водопада
у слуњском насељу Растоке, где смо се нашли са
Славеном Вуковићем, чланом Спелеолошког друштва
Велес из Раковице, и заједно са њим наставили до

Дворана у Костелчевој шпиљи (Фото: Наташа Цвитановић)

одржао у првој хрватској спелеотеци основаној 2016.
године од стране Спелеолошког клуба Ursus Spelaeus
и Спелеолошког друштва Карловац. Спелеотека
је отворена за јавност и броји више од 5000 књига,
часописа, радова из области спелеологије, геологије,
географије, археологије, биологије и биоспелеологије
са простора Хрватске, али и осталих земаља света,
укључујући и Србију. Ми смо имали ту част да се наш
поклон њима, у виду литертуре, нађе баш на једној од
полица њихове спелеотеке.
Истог дана присуствовали смо вежби ХГСС-а
где смо могли да сазнамо понешто о техникама
спелеоспасавања. Наш домаћин био је Жељко
Баћурин, такође члан СКУС-а, који је уједно и био вођа
акције наредног дана, у Јопићевој шпиљи.

пећине. Матешићева шпиља хидролошки је активна
пећина са три улаза, дужине 1.246 m. Водени ток који
протиче кроз главни канал (дужине преко 600 m), на
излазу улива се у реку Корану, па су неопрен одела била
неопходна за обилазак ове пећине. Пећина обилује
слаповима и вировима, а на неким местима вода је била
дубока до груди. Посета овој пећини била је права мала
авантура у којој смо заиста уживали. На крају смо се чак
и брчкали у Корани, у води чија температура је десетак
степени виша од температуре воде у пећини.
Дан 26. 08. 2019. године био је резервисан за
мало лаганију варијанту спелеологије. Решили смо
да посетимо Бараћеве шпиље, недалеко од места
Раковица. Бараћеве шпиље чине три пећине, од којих је
само једна, Горња Бараћева шпиља (470 m) отворена и

уређена за туристичке посете у дужини од 180 m. Туре
се воде на хрватском и на енглеском језику. Сваки
посетилац, пре уласка у пећину, добија шлем, што је
можда најинтерсантније најмлађима из групе. Ове
пећине су познате по археолошким и палеонтолошким
налазиштима. Ту је пронађен велики број костију
плеистоценске фауне пећинских медведа, пећинских
лавова, носорога, леопарда, пећинске хијене и др. У
овим истраживањима учествовали су и наши домаћини
Наташа и Хрвоје Цвитановић. Након тога, заједно са
Славеном, који нам се придружио после посла, пошли
смо у обилазак Националног парка „Плитвичка језера“
где смо се упознали са Казимиром Мицулинићем Ципијем (такође чланом СКУС-а и другим човеком
НП „Плитвичка језера“), који нам је правио друштво
током обиласка. Нажалост, времена је било мало па
смо се одлучили за краћи обилазак, док најдужа рута
износи 18.300 m, а да би се то обишло потребно је од
6 - 8 сати. Већ је почео да пада мрак када смо пошли
назад. Застали смо да се освежимо и проћаскамо,
а успут да обиђемо пећину која се налази недалеко
од пута ка селу Плитвице. Костелчева шпиља налази
се изнад највећег водопада на Плитвичким језерима
(67 m) и, иако је дуга само 30m, занимљива је по томе
што је настала у бигру. Након фотографисања пећине,
свратили смо на „по једно“ и упутили до смештаја да
коначно мало одморимо.
Следећег дана уживали смо код Наташе на
викендици, у друштву њене породице. Викендица
гледа на кањон Коране и прави је мали рај. Заиста је
било лепо одморити после онако напорне недеље. И
док смо се ми са Хрвојем возили чамцем по Корани,
Наташа је, срећна што је баш њој припао тај задатак,
припремала ручак за изгладнелу екипу. После ручка
отишли смо до Тејине јаме, која се налази недалеко
од викендице. Након што је Милан опремио јаму, ја
сам се последња спустила унутра. На моје велико
изненађење, на дну јаме дочекала ме је торта поводом
мог рођендана који је био неколико дана пре доласка
у Хрватску. Дубина јаме је око 22 m, док њена дужина
износи 45 m. Након разгледања и фотографисања,
распремили смо је и вратили се назад. С обзиром на
то да нас је сутрадан чекао дуг пут, одлучили смо да
остатак дана проведемо одмарајући.
У среду, 28.08, након дугочасовне вожње, стигли
смо у Пазин. Пазин је град у средишту Истарског
полуострва. Кроз њега протиче Пазинчица, понорница
која је створила светски познату Пазинску јаму.
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Водопад Слуњчице, Растоке, Слуњ (Фото: Милан Рајчић)

Пауза за ручак у Јопићевој шпиљи (Фото: Невен Рис)

Активни речни канал у Матешићевој шпиљи (Фото: Наташа Цвитановић)

О Пазинчици, Пазинској јами и о каштелу изграђеном
изнад Пазинске јаме писали су многи познати писци
попут Жила Верна, Дантеа и Владимира Назора. Један
од истраживача био је познати француски спелеолог
Е. А. Мартел. Пазинска јама није туристички уређена
пећина, али могуће је посетити уз пратњу искусних
спелеолога. Посета нуди једну праву спелеоавантуру.
Подземни део стазе дуг је око 200 m, а завршава се
великом двораном и подземним језером дужине 80
метара. До велике дворане стиже се зип-лајном дужине
од 20 и 40 m. Наш домаћин и водич кроз Пазинску
јаму био је Младен Јекић - Сова, члан Спелеолошког
друштва Истра. Након посете јами обишли смо град и
на позив Младена и његове супруге, придружили им
се на вечери. Ту ноћ смо преспавали у просторијама
СД Истра, да бисмо сутрадан са Младеном обишли
пећину Писковица у близини Пазина.
Писковица је најдужа пећина у флишу у Хрватској,
а пета по дужини у Истри. По својим морфолошким
карактеристикама представља јединствени
спелеолошки објекат. Пећина је дуга 1.036 m, чини је
канал настао ерозијом флиша. Одликује је изразито
равна таваница и тло прекривено дробином и шљунком
у глини.
Након посете Писковици, наставили смо ка мору
где смо планирали посетити Јаму Баредине. Јама
Баредине налази се у месту Нова Вас недалеко од
Пореча. Дужина туристичке стазе износи 300 m, док

Пећински бисери у Костелчевој шпиљи (Фото: Наташа Цвитановић)

је дубина 60 m. Температура у јами износи око 14˚C што
је чини угодном за обилазак. Туре се воде на чак пет
језика - хрватском, немачком, италијанском, руском и
енглеском језику.
Јама Баредине је вероватно једна од најпознатијих
туристичких пећина Хрватске јер се у њој налази
човечија рибица. Нажалост, иако нам је била велика
жеља да видимо ову ендемску врсту, због проблема
са струјом нисмо успели да стигнемо до дна јаме.
Међутим, то нас није спречило да се лепо проведемо јер
поред посете самој јами, постоји низ садржаја које ово
туристичко место нуди. Посетили смо спелеогалерију
Баредине, Traktor Story и галерију Конобон. Наш
домаћин, уједно и власник овог места, Силвио Леговић
- Кавасаки, заиста се потрудио да нам овај боравак
буде и више него угодан. И за крај, стигли смо на
кратко да се окупамо у Јадрану и да ухватимо призор
заласка сунца. При повратку у Карловац одлучили смо
да остатак времена проведемо у дружењу, разговору
и размени искустава на тему спелеологије.
Посебно се захваљујемо Наташи и Хрвоју
Цвитановићу што су нас позвали и омогућили нам
да посетимо неке од спелеолошких објеката и неке
од предивних делова Хрватске. Такође смо веома
захвални на поклонима у виду књига, часописа и
остале литературе из области спелеологије. Радујемо
се будућој сарадњи и жељно ишчекујемо поновно
дружење.
Главни канал у Писковици (Фото: Хрвоје Цвитановић)

На улазу у Тејину јаму (Фото: Александра Суботић)
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Испред Пазинске јаме са Младеном Јекићем-Совом из СД ИСТРА
(Фото: Наташа Цвитановић)

Плитвичка језера (Фото: Милан Рајчић)

Спелеогалерија, Јама Баредине (Фото: Милан Рајчић)
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СПЕЛЕОСПАСИЛАЧКА
ВЕЖБА У ЛЕДЕНОЈ ЈАМИ
(JASKINIA ZIMNA)
Бранимир Антић
Планинарско - спелеолошки клуб „Ресава“ Стрмостен
Branimir Antić

Speleo-rescue training in Jaskinia Zimna, Poland
Five members of the Mountain Rescue Service of Serbia, who specialize in speleo rescue, were invited by the Polish
colleagues to join the training session in the Polish Tatra Mountains. The training was successful and lasted for 18 hours.

Н

а позив једне од спелеоспасилачких организација
Пољске (Grupa Ratownictwa Jaskiniowego)
петорица чланова Горске службе спасавања
Србије упутила су се 1. фебруара у пределе Високих
Татри, зарад учешћа на међународној спелеоспасилачкој
вежби у објекту Jaskinia Zimna (Ледена јама). Ова веома
сложена спасилачка вежба окупила је 71 учесника из 6
европских земаља. Пољски спасиоци били су добри и
предусретљиви домаћини колегама из Чешке, Румуније,
Бугарске, Шведске и Србије.
Након вишечасовног путовања, у градић Кири
надомак зимског туристичког центра Закопане, стигли
смо у вечерњим часовима. Убрзо након поздрава
с домаћинима и упознавања са екипама из других
земаља уследио је уводни састанак на којем се
говорило о учесницима вежбе, плановима организатора,
сатници за сутрашњи дан и томе слично. Онај финији,
за организаторе захтевнији део разраде плана вежбе
остављен је за следеће јутро. Уморни од пута, а нас је
наш до пољског дела снежних Високих Татри водио 900
km кроз три земље, одмах након вечере сви су отишли
на починак. Јутарњи састанак заказан је за 6:30, а на
њему – све: сценарио вежбе, услови у јами и до јаме,
задуживање потребне опреме, подела спасилаца на

тимове, подела деоница објекта тимовима, подела свих
и свакаквих информација на 6 различитих језика. Она
основна – вежба се сигурно изводи у „Леденој јами“...
уколико ниво воде у пар сифона буде дозвољавао,
мораће такође да сачека јутро.
Jaskinia Zimna је објекат који су пољски спелеолози
до пре пар година истраживали. Један њен део уређен
је за туристичке посете, а самим објектом управља
Национални парк „Високе Татре“. У питању је објекат
дужине 5,5 km, са 156 m денивелације. Улаз који је
предвиђен као полазна тачка вежбе налази се на 1120
m н.в. на 4 km од штаба. Своје име понела је услед
просечне температуре ваздуха од 3-6 oC, и велике
количине леда на улазима. Свеукупном утиску много
доприноси чињеница да се на неких 800 m од улаза који
ће бити коришћен налази сифонско језерце дужине око
30m преко којег се мора прећи. Његова дубина? Па...
дискутабилно.
У неко доба ноћи пољски спелеолози који су јаму
у зависности од нивоа воде требали да опреме и
развуку жице за комуникацију, вратили су се. Сви смо
то преспавали. Осим вође вежбе. На јутарњем састанку
саопштено је да се вежба изводи у поменутом објекту,
направљене су све предвиђене поделе и додељени
задаци. Подељени у две групе које једна за другом
крећу ка објекту када за то дође време, добили
смо две деонице објекта у надлежност. Сама
вежба била је замишљена тако да одговара
структури објекта у којем се изводи. Како је
улаз заправо најнижа тачка објекта, носила са
повређеним требало је спустити до њега. То
је укључивало и доста ношења, провлачења
кроз прилично тесне и клизаве канале,
транспорта гуменим чамцем преко
сифона, али и технички захтевнијих
поступака спуштања/подизања носила
коришћењем специјализоване опреме.
Вежба је трајала 18 сати. Учешће на овој
вежби за нас је било веома значајно,
како због стицања нових искустава,
тако и због развијања међународне
сарадње.
Учесници акције (с лева на десно): Матија
Петковић, Жељко Милошевић, Милан Рабреновић,
Бранимир Антић, Јован Давид Ђорђевић.

ИЗВОДИ ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

Спелеолошки објекти, који пртежно настају
кроз карстни процес, и као једна од форми
испољавања тог процеса, својом активношћу и
узбудљивошћу највише мотивишу радозналост
истраживача. У Србији се организована
аматерска истраживања реализују од педесетих
година прошлог века. У првом периоду се
то дешава кроз тесну сарадњу академских
кругова са планинарским организацијама,
касније самосталним радом специјализованих
планинарских служби. Током година спроведен је
велики број истраживања спелеолошких објеката,
са већим или мањим успехом. Међутим, увек се
осећао недостатак одговарајућих спелеолошких
публикација у којима би се резултати истраживања
објављивали и на тај начин сачували.
Треба нагласити да се то највише односи на
објављивање истраживачког материјала који
није категорисан као научни, или га објаљују
истраживачи без стручног звања, што никако не
умањује значај и потребу за таквим радовима.
Такође, мали број истраживача који су и формално
чланови научне заједнице, своје радове су могли
да објављују у публикацијама општијег карактера.
Последица је да је већина тих радова остала изван
фокуса шире заједнице аматерских истраживача.
Часопис Спелеолошки гласник се „смешта у
тај простор“, где по правилу недостају публикације
које објављују текстове аматерских истраживача
у области спелеолошких истраживања. Због тога
је овај часопис изузетно значајан и сматрам
да му Планинарски савез Србије треба дати
максимални приоритет.
Садржај предлошка првог броја часописа
је довољно информативан и занимљив, а
истовремено добро одржава равнотежу између
популарног и стручног.
У даљем развоју издања препоручује се да
један део садржаја буде јасно профилисан за
прилоге популарне оријентације, а да се други део
садржаја издвоји за радове стручног и научног
садржаја у области спелеологије и истраживања
геологије и феноменологије карста.
Оваквим приступом, шира популација
читалаца упознаје научне принципе и методе
истраживања, начине стручног извештавања о
резултатима, чиме се постепено подиже ниво
истраживања и публиковања резултата.

Појава часописа са спелеолошком
тематиком у Планинарском савезу Србије,
дуго је очекивана ако се узму у обзир
седам деценија активности Комисије за
спелеологију и сви достигнути вредни
резултати у спелеолошким истраживањима
у крашким теренима Србије и република
некадашње Југославије. Кроз организовану
дисциплину планинарска спелеологија
прошле су бројне генерације планинараспелеолога, са обуком у техници
истраживања и прикупљања стручних
знања о настанку геоморфолошких
феномена пећина и јама на теренима који
су изграђени од кречњачких стена.
Треба истаћи да су спелеолозима
планинарима стручна знања преносили
бројни професори и инжењери међу којима
др Душан Чолић, проф. Гвидо Нонвејер,
проф. Раденко Лазаревић, проф. Драгутин
Петровић, проф. Милорад Васовић, проф.
Стеван Станковић и посебно проф. Јован
Петровић, дугогодишњи председник
Комисије за спелеологију ПСС-а.
Резултати истраживања и активности
током протеклих деценија објављивани
су у зборницима скупова, истраживачким
извештајима и повремено у часописима.
Комисија за спелеологију ПСС од оснивања
1953. године сарађује са стручним , научним,
образовним и привредним институцијама.
Комисија одржава посебну сарадњу са
Заводом за заштиту природе Србије, у
статусу партнера.
Издавање часописа Спелеолошки
гласник, у оквиру издавачке делатности
Планинарског савеза, квалитетно
доприноси даљем развоју дисциплине
планинарска спелеологија.
Бранислав Божовић
геолог, инструктор спелеологије

Dr sc. Дејан Вучковић
инструктор спелеологије
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