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Претходно саопштење                                                              
 

 
ТРИ ЈЕЗЕРА У КРАСУ БЕЉАНИЦЕ 

 
Драган Нешић*1, Саша Бранковић* 
* Завод за заштиту природе Србије, Ниш 
 
Извод: У красу Србије релативно је ретка заступљеност сталних и природних 
крашких језера. Таква три језера су констатована и истраживана у северном делу 
планине Бељанице у источној Србији. То су језера Бујдина бара, Бачура и Ђури-
новац. У раду су приказани резултати истраживања ових језера, као и извесне 
теоријске калкулације тумачења генезе ових хидролошких појава у красу пла-
нинског подручја Бељанице. Резултати се односе на морфометрију језера, са 
батиметријским мерењима и израду изобатских карата, као и прорачуне површи-
не и запремине језерске воде и односе режима храњења и губитака језерске воде. 
Истраживање језера у красу Бељанице, за потребе њихове заштите, вршено је од 
стране Завода за заштиту природе Србије током 2009. године. С обзиром на ретку 
заступљеност сталних језера у красу Србије, језера на Бељаници су значајни хид-
ролошки објекти. Ова језера до сада нису била предмет научних истраживања. 
Презентовање резултата истраживања ових крашких језера значајан је допринос 
познавању геодиверзитета Србије. 
 
Кључне речи: крашка језера, планина Бељаница, источна Србија. 
 

Увод 
 

Према литературним изворима, проблемом језера у красу Србије 
бавило се релативно мало истраживача. Од почетних резултата о хидрогра-
фији источне Србије, са приказом појединих језера у красу (Цвијић, 1996), 
сличне студије узгредно се баве овом проблематиком, углавном се ослањају-
ћи на резултате претходно цитираног истраживача (Петровић, 1974). Сасвим 
су ретки примери бављења овим проблемом, као што је приказ крашког 
Врмџанског језера на Ртњу (Гавриловић Д. и Гавриловић Љ., 2005). Нешто 
већа заступљеност језера у красу везана за београдски мерокрас, пропраћена 
је студијама регионалног карактера, са узгредним приказом наведених појава 
(Петровић и Гавриловић Д., 1960; Ранитовић, 1980). У светској литератури 
појам „језера у красу“, широко је прихваћен, али веома је мало радова који се 
баве проблемом генезе и еволуције ових појава. Нешто детаљније језера су 
истраживана у красу Флориде (Kindinger et all, 1999) или језера у гипсу 

                                                 
1 Контакт адреса: e-mail: dragan.nesic@zzps.rs 

  
УДК 551.444.4(497.11) 



Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду 59 
 

 

292 

(Nicod, 2006). Углавном се о језерима у красу износе општи прикази (Blair, 
2011) или се радови односе на поједине проблеме (живи свет, хемизам воде и 
др.) (Camacho et all, 2003). У красу северне Бељанице истраживана су три 
крашка језера која, с обзиром на ретку заступљеност у красу Србије, заслу-
жују пажњу. То су језера Бујдина бара, Бачура и Ђуриновац. Ова језера су 
релативно редак пример више крашких језера на једном мањем простору, по 
чему су значајни у оквиру краса Србије. Истраживање језера у красу Беља-
нице, за потребе њихове заштите, вршено је од стране Завода за заштиту 
природе Србије током 2009. године. Као хидролошки објекти у красу, до сада 
нису били предмет научних истраживања и студија и нису евидентирани на 
листи хидролошког наслеђа Србије (Гавриловић Љ. и др., 2008). Основна 
методологија нашег рада састојала се у морфометријским мерењима на осно-
ву којих су утврђиване и основне хидролошке карактеристике језера. Ово је 
реализовано мерењем дубине воде из чамца, са израдом батиметријских 
карата језера, док су контуре обале одређиване на основу GPS тачака. 
  

Положај језера у красу северне Бељанице 
 

Бељаница је позитивна кречњачка планинска морфоструктура у 
оквиру Крпато-балканида источне Србије. Северни део Бељанице изнад 
дна Жагубичке котлине и Рибарске клисуре одговара пространој 
скрашћеној површи са доминантно заступљеним вртачама, псеудокраш-
ким долинама и кречњачким главицама. У оквиру овог крашког предела 
три вртаче су делимично потопљене са одликама крашких језера. 

 

 
Слика 1. - Положај језера у красу северне Бељанице 
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 Бујдина бара налази се на североисточној горњој ивици планин-
ске падине непосредно изнад долине Суви до, која подсеца поменуту 
крашку површ. Депресија крашког језера је у асиметричној вртачи отво-
реној према кречњачкој падини на висини од 430 m н.в. Цео предео се 
према овом језеру назива Бујдина бара. Непосредно поред језера налази се 
пут којим се од задњих кућа села Суви до до језера пешице стиже за 30 
минута. Језеро Бачура налази се око 4 km југозападно од села Изварице, 
приближно на 500 m н.в. у оквиру скрашћене површи. Налази се у вртачи 
на заравни између изворишних делова Великог и Безименог потока. До 
језера се најлакше долази из поменутог села путем преко Теоца и Локави-
чког брда западно или источно преко Глогова. Језеро Ђуриновац  је 
лоцирано западно изнад долине Великог потока у пределу Рогинца. Нала-
зи се на 480 m н.в. у оквиру помињане Бељаничке површи. До језера се 
најлакше долази из села Рибаре преко долине, односно Рибарске клисуре 
реке Млаве путем по заравни површи по западној ивици долине Великог 
потока. Овај поток је лева директна притока Млаве у Рибарској клисури. 
 

Опште предеоне одлике северне Бељанице 
 

 За геолошке одлике на простору где се налазе језера значајни су 
геотектонски и литофацијални односи северног дела Бељанице и Жагуби-
чке котлине са Рибарском клисуром. Издвојени простор одликује релати-
вно једноставном геолошком грађом са доминантно седиментним стенама 
мезозоика и кенозоика и магматским изливима дацитско-андезитских 
стена. На северној Бељаници у литолошком смислу апсолутно доминирају 
кречњаци доњо кредне старости (Antonijević i dr., 1968). Ово су стене раз-
вијене по типу ургонске фације са сталном сменом спрудних и субспруд-
них кречњака у оквиру седиментне серије дебљине до 500 m (Antonijević i 
dr., 1970). У вртачама од којих су изграђене ове стене налазе се сва три 
језера. На конкретним примерима то су углавном масивни кречњаци са 
односима делимично покривеног, зеленог краса. Треба поменути да су у 
западном и североисточном делу Бељанице раније издвојени реликти 
купастог, односно тропског палеокраса (Гавриловић Д., 1970). У поједи-
ним вртачама и крашким удолинама делова планине са овим реликтним 
палео рељефом констатоване су језерске наслаге са прослојцима и слоје-
вима угља који је и експлоатисан. Према положају и генетској еволуцији 
овог рељефа, наслаге у палеокрашким депресијама су издвојене са миоце-
но – плиоценом старошћу (Гавриловић Д., 1970). 

На истраживаном подручју посебно значајна група стена одговара 
изливима магматита који су раније издвајани као терцијарне дацитско – 
андезитске стене крепољинске зоне (Петковић, 1935). За наша разматрања 
посебно је значајно присуство и литолошко – структурни однос ових магмат-
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ских стена и кречњака, јер се управо два од три истраживана језера (Бачура и 
Ђуриновац) налазе у пределу већег дацитско – андезитског излива у врху 
долина Великог и безименог потока. Доминантни егзогени рељеф северне 
Бељанице је крашки рељеф са заступљеношћу вртача, псеудокрашких доли-
на и кречњачких главица. Овај егзогени рељеф уклопљен је у кречњачку 
морфоструктуру планине са хипотетички издвојеном скрашћеном површи 
висине 500 m, која је подсечена на истоку долином Сувог дола и на северу 
Жагубичком котлином и Рибарском клисуром, као локалном ерозионом 
базом целог предела. У овим предеоним оквирима краса заступљена је 
дубинска крашка циркулација по правцу узлазног Жагубичког или врела 
Млаве, врела Белосавац и Крупајског врела (Stevanović, 1991). 

На овим основама, осим издвојене површи, кречњачких главица и 
узвишења, доминантни облици егзогене морфологије северне Бељанице 
су вртаче. Заступљени су готово сви морфолошки типови вртача са густи-
ном која ретко прелази 20-30 вртача по 1 km2 и димензијама, односно 
пречницима 30-150 m и дубинама од 10-30 m. Једна од основних одлика 
развоја ове крашке морфологије је заступљеност вишегубих вртача, врта-
ча у низу по правцима псеудокрашких долина или развој пространих 
крашких депресија срастањем ових облика. Од овог великог броја вртача 
у три се перманентно задржава вода, односно створена су стална мања 
крашка језера која су основни предмет наших разматрања. 
 

Клима Жагубичке котлине и северне Бељанице 
 

Клима истраживаног простора приказана је на основу података за 
период од 1961-2000. године са метеролошке станице Жагубица (таб. 1, 2). 
Најхладнији је јануар са средњом месечном температуром ваздуха од –
1,8°С, а најтоплији јул са 19,5°С. Средња годишња температура ваздуха 
износи 9,5°С. Средња годишња амплитуда је 21,3°С, што посматрано под-
ручје сврстава у област са умерено континенталном климом. С обзиром на 
то да се предео са крашким језерима налази на северној падини Бељанице, 
реално је очекивати ниже температуре ваздуха, односно известан климат-
ски утицај ове крупне морфоструктуре, која има измењену варијанту суб-
планинске климе. Према климатској регионализацији Т. Ракићевића (1976), 
област Жагубичке котлине, Хомољских планина и Бељанице са Црним 
врхом припада Карпатском климатском реону са извесним „средње висин-
ским климатом“ у оквиру Карпато-балканског система источне Србије. 

Средња годишња количина падавина на станици Жагубица (таб. 2) 
износи 622,2 mm. У плувиометријском режиму се издвајају два максиму-
ма (примарни у мају и јуну и секундарни у новембру и децембру) и два 
минимума падавина (примарни у фебруару и секундарни у октобру). На 
основу овог се закључује да је заступљена подунавска варијанта конти-
ненталног плувиометријског режима (Ракићевић, 1976). Максимални 
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износ годишњих количина падавина на овој станици износи 853,7 mm 
(таб. 2), што је с обзиром на малу висинску разлику станице и северне 
Бељанице приближни падавински оквир подручја где се налазе крашка 
језера. Ово је значајно у контексту хидролошког режима крашких језера, 
односно износа прилива вадозне воде, било да потиче од површинског 
сливања или је од подземне воде са крашких извора. 
 
Табела 1. - Приказ карактеристичних средњих месечних и годишњих темпера-
тура ваздуха за метеоролошку станицу Жагубица Т(ºС) 1961-2000. година. 
Темп. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Tsr -1.8 0.7 4.6 10.2 15.0 18.1 19.5 19.0 14.9 9.8 4.4 0.2 9.5 
Tmax 2.7 6.5 11.3 15.1 18.8 20.3 22.7 23.4 19.1 14.6 8.9 3.6 13.9 
Tmin -7.2 -4.7 -0.3 4.8 11.6 15.2 17.2 14.3 8.3 3.2 -1.6 -4.2 4.7 
 
Табела 2. - Приказ карактеристичних средњих месечних и годишњих количина 
падавина (Psr.) и максималних месечних и годишњих количина падавина (Pmax) 
(mm) за метеоролошку станицу Жагубица 1961-2000. године. 
Пад. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Рsr 38.3 35.8 39.1 55.8 75.5 73.2 65.3 50.4 49.4 41.5 48.1 49.9 622.2 

Pmax  97.3 86.2 114.6 133 166.2 206.7 173.6 180 134.3 252 128 108 853.7 
 

Појаве извора у красу северне Бељанице 
 

У оквиру северног дела масива Бељанице, односно издвојене 
скрашћене површи висине 500 m,  налази се више крашких извора. Од исто-
ка ка западу издвајају се извори Пониква, Дубоке воде, Дољанска вода, 
Обзоница, Беле воде, Клањц, Бачура, Ђуриновац и други. На њима нису 
вршена посебна истраживања, осим што су потоња два, код којих се налазе 
крашка језера Бачура и Ђуриновац осматрана. Оба су слаби извори на стра-
нама вртача чија су дна потопљена са формираним мањим језерима. Бачура 
је у виду кладенца, односно једноставне  мале каптаже од тесаног камена на 
којој се, према саопштењу мештана, јавља повремени отицај према истои-
меном крашком језеру у периоду обилнијих падавина и топљења снега. Овај 
извор је на 3-4 m р.в. изнад површине језера. Права генетска основа овог 
извора није позната. Ђуриновац је извор-кладенац у красу сличних хидро-
лошких одлика као Бачура, само што се код овог извора јавља процеђивање 
воде кроз дебљи педолошки слој према басену истоименог крашког језера са 
појавом стално „натопљеног“ земљишта. Извори Бачура и Ђуриновац нала-
зе се у широј зони већег дацитско – андезитског излива и без обзира на то 
што су у оквиру крашког рељефа на странама вртача, појаве ових извора 
можда треба везати за структурно – литолошке односе зоне контакта креч-
њачких и магматских стена или хидролошка својства педогеног комплекса 
који је настао под утицајем овог геолошког односа, као и разматраног одно-
са заступљености ексхумираног и фосилног краса са покривеношћу неоге-



Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду 59 
 

 

296 

ним седиментима. На језеру Бујдина бара нису констатовани никакви 
односи у смислу појава извора у красу по чему остаје отворено питање 
порекла воде у овом језеру, осим излучивањем падавина на акваторију језе-
ра, с обзиром на то да нема површинског дотока. На овим основама могуће 
да у оквиру језера постоји подземни прилив воде који се не може осматрати, 
али наведено је на нивоу претпоставке за коју нема поузданијег упоришта. 

 
Морфометријске и хидролошке карактеристике језера Бујдина бара 

 
Језеро Бујдина бара приближно је округластог облика, пречника 

између 70 m и 85 m, односно површинe од 4676,2 m2. Максимална изме-
рена дубина језера је око 2 m (1,92 – 1,99 m). На основу изобатске карте 
језера проистиче да је дно језера релативно уравњено и покривено слојем 
муља са већом површином дубине од преко 1,8 m у јужном делу језера, 
док се ка северу дно језера постепено издиже. Овакав однос дубине језера 
сагласан је са положајем „језерског басена“ у асиметричној заравњеној 
вртачи на падини Бељанице са стрмом јужном страном и мало нагнутом 
северном - североисточном страном, која по пријевору висине 5 m има 
оријентацију ка падини. Тако су на јужној страни језера стране стрме до 
дубине 1,5 – 1,7 m, да би после тога прешле у заравњено дно језера, са 
постепеним смањивањем дубине према северном ободу. Од изнете пра-
вилности на дну језера у североисточном делу издваја се једна мања деп-
ресија дубине 1,93 m (Сл. 2) и једна депресија ближе југозападној обали 
језера где је измерена дубина 1,99 m. Измерени односи дубина указују на 
незнатне неравнине по дну језера односа таложења муља или од примар-
них неравнина крашке депресије у којој је басен језера. 
 
Табела 3. - Површина и запремина воде језера Бујдина бара 

Дубина Површина Дубина Запремина 
0 m 4676,2 m2 0 –1 m 4012,7 m3 

1 m 3349,2 m2 1 – 1,5 m 1508,5 m3 

1,5 m 2684,6 m2 1,5 – 1,8 m 557,2 m3 

1,8 m 1163,3 m2 - Укупно 6078,4 m3  
 
 У време истраживања 15. 10. 2009. године измерена је запремина 
језерске воде од 6078,4 m3. Језеро се храни водом од падавина које се излу-
чују на његову акваторију, а могуће да се одређена количина воде слива и 
процеђује у условима обилних кишних и снежних падавина и са околног 
терена асиметричне вртаче, тако да ниво језера колеба приближно до једног 
метра. На терену није констатован могући подземни прилив воде из креч-
њачких стена, као ни разлог задржавања воде са формираним језером у овој 
крашкој депресији. Могуће да је дно језера изграђено од водонепропусних 
глина или других седимената као остатка ексхумације палеокраса Бељани-
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це или једноставно да је водоколекторни систем вртаче затворен црвени-
цом. С обзиром на морфологију вртаче у којој је језерски басен са уравње-
ним дном, ово указује на дуги генетски континуитет бочне ерозије на овом 
облику. Према досадашњим истраживањима није познато дали је Бујдина 
бара у хидролошкој вези са неком околном хидролошком појавом. 
 

 
Слика 2. - Изобатска карта језера Бујдина бара 

 
Морфометријске и хидролошке карактеристике језера Бачура 

 
Језеро Бачура налази се на дну зделасте вртаче пречника 100–125 m и 

дубине 14–20 m према неједнакој висини горњег отвора вртаче. Дно крашке 
депресије потопљено је мањим сталним језером чија је површина у време 
истраживања (16. 10. 2009.) била 776 m2, односно највећа дубина 1,9 m. Ово 
крашко језеро је приближно округластог облика, највећег пречника 32–36 m. 

Профил језера показује издужен изглед по меридијанском правцу 
(сл. 3), где је део са највећом дубином приближно у северном делу језера. У 
овом делу од 0,5 m дубина нагло пада на 1,9 m, са издуженошћу изобате на 
1,8 m према југу. У овом правцу запажа се и нагло повијање изобата, што је 
остало неразјашњено. На северној страни језера у плићем и ободном делу 
запажа се једна потопљена зараван, налик малој потопљеној тераси дужине 
3–5 m (ниво I), (сл. 4). Од овог потопљеног нивоа издваја се још један мањи 
терасни ниво нешто изнад нивоа обале језера, односно р.в. 0,1-0,3 m и 
дужине 3–4 m (ниво II). Изнад овог сувог терасног нивоа запажа се највиши 
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терасни ниво изнад одсека висине 0,7 m, односно 1 m р.в. од нивоа језера и 
ширине 3-4 m (ниво III). Потоња два нивоа усечена су у педолошке наслаге 
детритичне зоне делимично покривеног зеленог краса. 

 

 
Слика 3. - Изобатска карта језера Бачура 

 

 
Слика 4. - Профил А – Б на северној страни језера Бачура са серијом малих језер-
ских терасних нивоа. Објашњење: 1-детритична зона са педолошким наслагама, 

2-масивни кречњак, 3-ниво језерске воде и муљ на дну. 
  
 На овом примеру срећемо се са серијом од најмање три мале језерске 
терасе које су очигледан показатељ сукцесије нивоа језерске воде. С обзиром 
на релативну висину највишег нивоа од 1 m р.в. и висину највишег одсека од 
1 m, ово показује на издизање нивоа воде  1-2 метара изнад садашњег, однос-
но осматраног нивоа воде 16. 10. 2009. године. Ове терасе могу се посматра-
ти на ширем северном ободу језера приближно у оквиру северозападног и 
источног дела језера. 
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Табела 4. - Површина и запремина воде језера Бачура 
Дубина Површина Дубина Запремина 

0 m 776 m2 0 – 0,5 m 338 m3 

0,5 m 576 m2 0,5  – 1,5 m 449 m3 

1,5 m 322 m2 1,5 – 1,8 m 70,65 m3 

1,8 m 149 m2 1,8 – 1,9 m 9,76 m3  
1,9 m 46,2 m2  Укупно 867,41 m3 

 
На јужној страни вртаче налази се извор – кладенац Бачура од 

кога се у време поводња јавља отицај према депресији истоименог језера. 
Да ова констатација има основа потврђује и теоријска калкулација односа 
површине акваторије језера и просечне и максималне количине падавина 
измерене на станици Жагубица. Тако према просечној количини падавина 
од 622,2 mm/m2 (Таб. 2), језеро добија 514 m3 воденог талога, односно у 
условима просечних максималних падавина од 853,7 mm/m2 (Таб. 2), језе-
ро добија 662,5 m3, што је у оба случаја мање од измерене запремине воде 
у језеру при хидролошком минимуму на дан 16. 10. 2009. године од 
867,41 m3 језерске воде. Ово све поготово у контексту губитка језерске 
воде испаравањем, указује на прилив воде језеру из поменутог извора или 
сливањем воде од падавина (киша и снег) у оквиру депресије вртаче, чиме 
се сабирна површина језера повећава. На могући однос храњења језера 
атмосферским водама, односно повезаност падавина и нивоа и запремине 
језерске воде указује и издвојена и описана терасна полифазност. Верова-
тно развој описане терасне полифазности треба тражити у рецентним и 
субрецентним односима смене сушних и влажних климатских фаза. 

 
Морфометријске и хидролошке карактеристике језера Ђуриновац 

 
Језеро Ђуриновац је настало у висећој псеудокрашкој долини на 

левој, западној ивици долинске стране Великог потока. Овај положај у 
издуженој крашкој депресији определио је и морфологију овог хидроло-
шког објекта који је издужен по правцу југозапад – североисток, тако да 
му је по овом правцу дужина 76,5 m, док је попречна ширина језера 30 – 
35 m у југозападном делу, односно 40 - 45 m у североисточном делу. По 
оваквим димензијама површина језера је 2715,3 m2. 
 На основу изобатске карте (Сл. 5) проистиче да изолиније задржа-
вају описане контуре језера, при чему се у североисточном делу дубина 
језера постепено спушта на 1,8 m, док по северозападном и југоисточном 
правцу, дакле према странама псеудо долине дубина релативно нагло 
пада, што се види на основу гушћег распореда изобата. Највеће дубина 
језера је у југозападном делу износа 1,80 – 1,92 m. Овакав однос изолини-
ја показује да је језеро настало у асиметричној вртачи. 
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У контексту храњења језера, део воде језеро добије од падавина 
које се излуче на површину његове акваторије, а део воде вероватно води 
порекло од оближњег извора Ђуриновац. Исто као и на претходна два опи-
сана језера износ прилива атмосферске воде у условима просечних (1689,5 
m3) и максималних падавина (2138 m3) мањи је од измерене запремине воде 
језера на дан 16. 10. 2009. године од 3021,9 m3, што се објашњава и извес-
ном количином воде коју стално присутне у језерском басену.  

 

 
Слика 5. Изобатска карта језера Ђуриновац 

 
Табела 5. - Површина и запремина воде језера Ђуриновац 

Дубина Површина Дубина Запремина 
0 m 2715,3 m2 0 –1 m 2213,7 m3 

1 m 1712 m2 1 – 1,5 m 648,1 m3 

1,5 m 880,3 m2 1,5 – 1,8 m 160,1 m3 

1,8 m 187 m2 - Укупно 3021,9 m3  
 

Према саопштењу мештана, ниво воде у језеру колеба 1,5–2 m као 
израз и однос њеног прилива и губитака испаравањем. Овим колебањем зна-
тно се мења запремина језерске воде, али обзиром да се наша мерења покла-
пају са плувиометријским минимумом, измерена запремина је вероватно у 
оквиру доњих граничних вредности, изузимајући летње хидролошке мини-
муме и раздобља дуготрајне суше. По југозападном правцу неколико десети-
на метара од обале језера налази се раније помињани извор у красу Ђурино-
вац у виду примитивне каптаже-кладенца. Даље по истом правцу псеудоудо-
лине налази се пространа вртача пречника 100 – 175 m, у залеђу ове удолине, 
а даље западније је део скрашћене површи висине 500 m избушен са већим 
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бројем вртача. У овом морфолошком контексту основано се поставља пита-
ње хидрогеолошког порекла извора Ђуриновац у непосредној близини исто-
именог језера. Да ли је у пределу извора извесни остатак вододржљивих 
седимената у виду језерских глина или је овај хидролошки однос резултат 
литоструктурног односа кречњака и излива дацито-андезитских стена отво-
рено је питање. 
 

Завршна разматрања 
 
 На сва три примера језера у красу Бељанице срећемо се са ерозивним 
крашким облицима, вртачама које су у извесној фази своје морфогенетске 
еволуције преобраћене у мања језера. Ови ерозиони облици, као апсорбцио-
ни системи атмосферских вода, могу да се преобрате у акумулације воде 
само затварањем водоколекторских ерозивно–пукотинских система. Овако 
су и досад објашњавани настанци малих крашких језера у вртачама (Петро-
вић, 1974; Гавриловић Д. и Гавриловић Љ., 2005), осим појава плитког краса, 
где крашке депресије ерозијом залазе у плитку вододржљиву подину (Петро-
вић, 1974). На овим основама треба претпоставити да су и језера у дубоком 
красу Бељанице настала затварањем вододржљивим седиментима водопро-
ходних шупљина у вртачама. У овом контексту, основано се поставља пита-
ње, зашто се на једном мањем простору краса северне Бељанице јавља чак 
три језера који су уопште релативно ретка појава у осталом красу Србије. 
Разматрајући овај проблем шире регионално, пада у очи чињеница да је поја-
ва крашких језера везана за односе мерокраса (Петровић Д. и Гавриловић Д., 
1960; Ранитовић, 1980) или ексхумираног краса, односно краса у којем се 
јавља извесна количина вододржљивих седимената или резидијума. На кон-
кретном примеру језера у красу Бељанице, а према резултатима претходних 
истраживања (Марковић, 1964; Гавриловић Д., 1970), проистиче да је ово 
простор ексхумираног и реликтног палеокраса, односно како смо раније 
изнели, северна Бељаница је била засута неогеним седиментима до висине од 
750 m. Могуће да је појава језера у вртачама резултат односа заосталих оаза 
неогених седимената, где се ове наслаге понашају као изолаторске или водо-
носне средине са изворима на странама вртача (Бачура, Ђуриновац) или су 
ове појаве резултат веће продукције педолошких наслага од дацито – анде-
зитских стена са одликом секундарних водоносника и хидроизолатора. У 
овом домену је и структурно – литолошки однос поменутих магматита и 
кречњака чији могући хидролошки однос није поуздано констатован на 
терену. Уважавајући изнето, појава више извора и три језера у красу северне 
Бељанице изгледа као нормална појава простора сложене еволуције и крашке 
типологије. На овим основама крашка језера северне Бељанице су значајни и 
ретки примери језерских хидролошких објеката у красу, односно природних 
језера по чему заслужују уношење на листу хидролошког наслеђа Србије. 
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THREE LAKES IN BELJANICA KARST 
 
Dragan Nešić*1, Saša Branković* 
* Instutute for nature conservation, Department in Niš 
 
Abstract: Permanent natural lakes in the karst of Serbia are relatively rare. Such three 
lakes are noted and explored in the northern part of Beljanica mountain in eastern Ser-
bia. Those lakes are Bujdina bara, Bačura and Đurinovac. The paper presents research 
results of those lakes, as well as some theoretical calculations and interpretations of the 
genesis hydrological phenomenons in the waterless karst mountain areas. Those results 
refer to lakes morphometry, with bathymetric measurements and making isobathimetric 
maps of lakes. Based on those data, area and volume calculations of lake water, as well 
as modes of feeding and loss of lake water, were calculated. This study showed that all 
three lakes were formed in dolines, erosive forms with secondary composed watertight 
characteristics. Research of lakes in Beljanica karst, for their protection, was done by 
the Institute for Nature Conservation of Serbia during 2009. Those three lakes, al-
though significant hydrological facilities in karst, have not been subject to scientific 
research. Presenting research results of those karst lakes is a significant contribution to 
knowledge of Serbian geodiversity. 
 
Key words: karst lakes, mountains Beljanica, eastern Serbia 
 

Introduction 
 

According to the literature sources, the problem of karst lakes in Serbia 
were involved in relatively few researchers. From the initial results of the hy-
drography of eastern Serbia, with the presentation of the lakes in karst (Cvijic 
J. 1896), incidentally similar studies dealing with this problem were relying 
mainly on the results of previously cited researcher (Petrovic J. 1974, etc.). Ex-
amples of this problem are quite rare, such as the display of the Vrmdžansko 
karst lake on Rtanj mountain (Gavrilovic D. and Gavrilovic Lj. 2005). Slightly 
higher representation of lakes in karst bound for Belgrade merokarst is accom-
panied by regional studies showing above the incidental effects (Petrovic D., 
Gavrilovic D. 1960; Ranitović V. 1980, etc.). In the world literature the term 
karst lake is widely accepted, but very few papers dealing with the problem of 
the genesis and evolution of these phenomena. Some more lakes were investi-
gated in Florida Karst (Kindinger L.J. et al. 1999, etc.) or lake in gypsum (Ni-
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cod J. 2006). Researcher mainly draw a review of lakes in karst (Blair W.R. 
2011) or the works are related to specific issues (wildlife, water chemistry, etc.) 
(Camacho A. et al. 2003, etc.) 
 Three karst lakes in the northern  Beljanica mountain were investi-
gated, given the line representation in Serbia karst deserve attention. Those 
lakes are Bujdina bara, Bačura and Đurinovac. Research of lakes in Beljanica 
karst, for their protection, was done by the Institute for Nature Conservation of 
Serbia during 2009. Those three lakes, although significant hydrological facili-
ties in karst, have not been subject to scientific research. The basic methodolo-
gy of our work consisted of morphometric measurements on which we deter-
mined the basic hydrological characteristics of lakes. This is realized by mea-
suring the depth of water from the boat with the development bathimetric lake 
maps, while the contours of the coast were determined based on GPS points. 
 

Location of lakes in north Beljanica mountain karst 
 
 Beljanica is positive limestone mountain morphostruture in the Carpha-
to-Balkanides of eastern Serbia. The northern part of Beljanica mountain is lo-
cated among Žagubica valley and Ribarska gorge with a large number of do-
lines, pseudokarst valleys and limestone heads. As part of the karst landscape, 
three valleys were partially submerged with the characteristics of karst lakes. 

Bujdina bara lake is located on the north eastern edge of the upper 
slopes Beljanica, above the village of Suvi Do. Depression of the karst lake is 
in asymmetric doline open to the limestone slopes at altitude of 430 m a.s.l. 
The whole region is called Bujdina bara. Immediately next to the lake is a road 
among which vilage Suvi do can be reached in 30 minutes walking. Bačura 
Lake is located about 4 km southwest of the village Izvarice approximately at 
500 m a.s.l. The lake is at the bottom of bowled shape doline, between spring 
areas of streams Veliki potok and Bezimeni potok. Lake Đurinovac is located 
west, up to the Veliki potok at 480 m a.s.l. in Beljanica area, north of the Ri-
barska gorge. 
 
Figure 1. - Location of lakes in the northern Beljanica mountain karst (see on page 292) 
 

General features of the landscape of northern Beljanica mountain 
 
 For the geological characteristics of the lakes area are important geo-
tectonic and related lithophacial relation between northern part of Beljanica 
mountain and Žagubica valley and Ribarska gorge. Area is characterized by a 
relatively simple geological structure of sedimentary rocks predominantly Me-
sozoic and Cenozoic magmatic outbursts and dacite-andesite rocks. On the 
north Beljanica mountain in lithological terms absolutely dominate Lower Cre-
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taceous limestones (Antonijević I. et al., 1968). These are developed by the 
type of rock urgonian facies with a permanent change of reef limestone and 
subreef within the sedimentary series up to 500 m (Antonijević I. et al., 1970). 
In the depressions that are built of those rocks we found all three lakes. The 
concrete examples are mainly massive limestone with partially covered, green 
karst. We should mention that in the western and northeastern part of the Bel-
janica mountain  are previously isolated relicts  cone or tropical paleokarst (D 
Gavrilovic., 1970). In some sinkholes and karst valleys of parts with the paleo-
relief we found relict lake sediments with coal that has been exploited. Accord-
ing to the position and genetic evolution of this relief, the layers in paleokarst 
depressions were separated with Miocene - Pliocene age (Gavrilovic D. 1970). 
 For study area particularly important is group of rock bursts corres-
ponds magmatites who had previously singled out as tertiary dacite-andesite 
Krepoljin zone rocks (Petkovic V. 1935). For our consideration is particularly 
significant presence and lithological - structural relationship of those igneous 
rocks and limestone, as two of the three studied lakes (Bačura and Đurinovac) 
are located in the area of higher dacite-andesite discharge. 

The dominant exogenous relief of northern Beljanica mountain is  karst 
landscape with sinkholes representation, pseudokarst valleys and limestone 
head. This exogenous relief is embedded in limestone morphostrukcture of 
mountain with hypothetical  separate surface height of 500 m. It is clipped in 
the east by the valley of Suvi Do and in the north Žagubica valley and Ribarska 
gorge, as well as local erosion around the area. Here is a deep karst circulation 
represented by an upward direction on springs Mlava, Belosavac and Krupaja 
(Stevanovic Z. 1991). 

Except  isolated surfaces, and limestone head elevation, the dominant 
forms of exogenous morphology of the northern Beljanica mountain are do-
lines. Almost all morphological types of dolines are represented with a density 
that rarely exceeds 20-30 per 1 km2, 30-150 m diameters and depths of 10-30 
m. One of the main features of the development of karst morphology is 
represented multiple dolines, dolines in a row for pseudokarst valies directions  
or development of spacious valleys in karst depressions splicing of these forms. 
From this large number of dolines in three retain water permanently createing 
small karst lakes, that are the main subject of our discussion. 

 
Climate of Žagubica valley and northern Beljanica mountain 
 
Climate shown in the study is based on data for the period 1961-2000. 

from meteorological station Žagubica (Tables 1, 2). January is the coldest 
month with mean air temperature of -1.8 ° C, the warmest month is July with 
19.5 ° C. The mean annual air temperature is 9.5 ° S. The mean annual ampli-
tude was 21.3 ° C, and the observed area is classified into the area with mod-
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erate continental climate. Since the karst landscape with lakes is located on the 
north part of Beljanica mountain it is realistic to expect slightly lower air tem-
peratures and modified version of sub-mountainous climate. According to the 
climatic regionalization (Rakićević T. 1976) this area belongs to the Carpathian 
region of climate with certain "high altitude climate". 

 
Table 1. - Mean monthly and annual air temperature for the meteorological station 
Žagubica (ºC) 1961-2000. (see on page 295) 
 
 Mean annual precipitation at the station Žagubica (Table 2) is 622.2 
mm. The pluviometric regime is characterized by two maximum (primary in 
May and June and a secondary in November and December) and two minimum 
precipitation periods (primary in February and secondary in October). Based on 
this we can conclude that it is a version of the continental Danubian pluviome-
tric regime (Rakićević T. 1976). The maximum amount of annual precipitation 
at this station is 853, 7 mm (Table 2). Given the small difference in altitude 
meteorological station and North Beljanica, karst lakes have approximately the 
same precipitation.  
 
Table 2. - Mean monthly and annual precipitation, maximum monthly and annual pre-
cipitation (mm) for the meteorological station Žagubica 1961-2000.  (see on page 295) 

 
Karst springs in the northern Beljanica 

 
 The northern part of Beljanica mountain has more karst springs. From 
east to west, we identifie springs Ponikva, Duboke vode, Doljanska voda, Ob-
zonica, Bele vode, Klanjec, Bačura, Đurinovac and others. These were not spe-
cifically investigated but those near karst lakes Bačura and Đurinovac were 
monitored. These are poor springs on the sides of dolines that are flooded and  
small lakes were formed. Bačura is the simple trap of stone, with occasional 
runoff to the lake during abundant rainfall and melting snow. This spring is 
about 3-4 m r.s.l. above the surface of the lake. Rights genetic basis of this 
spring is not known. Đurinovac is the spring with similar hydrological charac-
teristics as Bacura, only it occurs in this source of water trickling through to the 
lake with the appearance of a permanent "soaked" soil. Occurrence of those 
springs may be linked to structural - relating lithological contact zone of limes-
tone and igneous rocks and hydrological properties of a certain pedologic com-
plex that was formed under the influence of the geological relationships. The 
lake Bujdina bara has no springs and origin of water in this lake remains an 
open question, except the precipitation. It could be possible that within the lake 
is a certain underground water flow which can not be monitored, but it was 
stated at the level of assumptions with no reliable strongholds. 
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Morphometric and hydrological characteristics of Bujdina bara lake 
 
 Bujdina bara lake is approximately circular in shape with diameter be-
tween 70 and 85 m, and the area is 4676.2 m2. The maximum measured depth 
is about 2 m (1.92 to 1.99 m). Based on isobathimetric map of the lake comes 
that bottom of the lake is relatively flat and covered with a layer of mud with a 
larger surface over a depth of 1.8 m in the southern part of the lake, while to 
the north of the lake bottom gradually rises. On the south side lake is steep with 
the depth of 1.5 to 1.7 m, and after it moved into flattening the bottom of the 
lake, with a gradual reduction of the depth of the northern edge. From the regu-
larity presented at the bottom of the lake in the northeastern part is allocated a 
small depression depth 1,93 m (Fig. 2) and a depression near the southwestern 
shore of the lake where the measured depth was 1.99 m. Measured depth indi-
cate a slight bump at the bottom of the lake from the deposition of mud or 
prominence of the primary karst depression the of the lake basin. 
 
Table 3. - Area and volume of the water for Bujdina bara lake (see on page 296) 
 
 At the time of researche 15. 10. 2009. the measured volume of lake 
water was 6078.4 m3. The lake is fed with water from precipitation  and it is 
possible that a certain amount of water comes in the basin during heavy rain 
and snowfall from the surrounding terrain. The lake level fluctuates approx-
imately to one meter. In the field, it was not noted any possible influx of water 
from underground limestone, or a reason to keep the water in a lake formed in 
the karst depression. It is possible that the bottom of the lake is made from clay 
or other impermeable sediments or that is closed by funnel-red soil. According 
to previous studies it is not known that the Bujdina bara lake is in hydrologic 
connection with a nearby hydrological phenomena. 

 
Figure 2. - Isobathimetric map of Bujdina bara lake (see on page 297) 

 
Morphometric and hydrological characteristics of Bačura lake 

 
 The lake is at the bottom of bowled shape doline, 100-125 m in diame-
ter and depth of 14-20 m. The bottom of this karst depression is sunken less by 
permanent lake that covers 776 m2 with depth 1.9 m, at the time of research 
(16. 10. 2009.). This karst lake is nearly round shape, the largest is diameter 
32-36 m with a total volume 867.4 m3. Lake shows some elongation in meri-
dian direction, with greatest depth in north part. In this section of 0.5 m depth 
suddenly drops to 1.9 m, with isobath longitivity of 1.8 m to the south. In this 
direction we observed and some rapidly changing isobath, a phenomenon that 
is not understood. On the north side of the lake in shallow and peripheral part 
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we found a flooded plain, like a small submerged terrace with length of 3-5 m 
(level I), (Fig. 4). There is another one terrace level slightly above the level of 
the lake (0.1 to 0.3 m r. s. l.)  in length 3-4 m (level II). Above it is the highest 
level of terrace 1 m r. s. l. above lake level and 3-4 m wide (level III). The last 
two levels are formed in layers detric pedological zone partially covered with 
green karst.  
 
Figure 3. - Isobathimetric map of Bačura lake. (see on page 298) 
 
 Here we find a series of at least three small lake terraces that are an 
obvious indicator of lake water levels succession. These findings indicate a rise 
in water level 1-2 m above present  water level 16. 10. 2009. Terraces are clear-
ly visible from the northwest and the eastern part of the lake. 
 
 
Figure 4. - Profile A - B on the north side of Lake Bačura with a series of small lake 
terrace levels. Explanation: 1-detrial zone with pedologic deposits, 2-massive limes-
tone, 3- lake water level and mud at the bottom.  (see on page 298) 
 
Table 4. - Area and volume of the water for Bačura lake.  (see on page 299) 
 
 On the south side of the valleys, there is a Bačura spring from which, at 
the time of high ground water, runoff to the lake occurs. This is confirmed by 
theoretical calculations of relationship between the lake surface and the average 
and maximum rainfall measured at the station Žagubica. According to the aver-
age rainfall of    622.2 mm/m2 (Table 2), the lake receives 514 m3 of water. In 
terms of average maximum rainfall of 853.7 mm/m2 (Table 2), the lake rece-
ives 662.5 m3. In both cases it is less than the measured volume of water in the 
lake at hydrological minimum on 16. 10. 2009. (867.41 m3). Since the lake los-
es water through evaporation, it is evident that there is inflow from the spring 
or run-off from precipitation. The association of rainfall and the level and vo-
lume of lake water indicates the existence of terraces. Development of de-
scribed terraces might be result of recent and subrecent dry and wet climatic 
phases changing. 
 

Morphometric and hydrological characteristics of Đurinovac lake 
 

Lake Đurinovac is located west, up to the Veliki potok at 480 a.s.l. in 
Beljanica area, north of the Ribarska gorge. The lake was formed in hanging 
pseudo karst valley. Position of this hydrologic object in karst valley have de-
termined its morphology - drawn in the southwest - northeast, so that length in 
this direction is 76.5 m, while the transverse width of the lake is from 30 to 35 
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m in the southwestern part, up to 40 to 45 m in the northeastern part. The area 
of the lake is 2715.3 m2. 
 
Figure 5. - Isobathimetric map of Đurinovac lake  (see on page 300) 
 
 Based on izobathimetric map (Fig. 5) we can conclude that in the nor-
theastern part of the lake, depth is gradually lowered to 1.8 m, while in the 
northwest and southeast direction, depth is relatively rapidly falling. The great-
est depth is in the southwestern part of the - from 1.80 to 1.92 m. This isolines 
relationship shows that lake is formed in asymmetrical doline. 
 
Table 5. - Area and volume of the water for Đurinovac.  (see on page 300) 
 
 This lake receives water from precipitation, and probably partially 
from nearby Đurinovac spring. The inflow of water in terms of average (1689.5 
m3) and the maximum precipitation (2138 m3) is smaller than measured volume 
of lake water on 16. 10. 2009. (3021.9 m3). The water level in the lake varies 
from 1.5 to 2 m as the expression and relationship of its inflow and evaporation 
losses. Our measurements are consistent with pluviometric minimum and 
measured  volume is probably the lower limit value, excluding the summer hy-
drological and periods of prolonged drought minimum. Several tens of meters 
from the lake, in southwest direction, is the of the previously mentioned karst 
spring Đurinovac in mind of primitive trap-cisterns. Further in the same direc-
tion, the is large doline with diameter 100 - 175 m, and further west is part of 
the plateau height of 500 m with a larger number of dolinles. From the morpho-
logical point of view the question is established on hydrogeological origin of 
Đurinovac spring. Are there, in the area of spring, remains of waterproof lake 
sediments in the form of clay or is this of hydrological relationship  a result of 
litostructural relations limestone and poured - dacite-andesite rocks? 
 

Concluding Observations 
 
 In all three examples of lakes in Beljanica karst we meet with erosion-
karst dolines form. They were in some stage of their morphogenetic evolution 
converted into smaller lakes. These forms of erosion can be transformed into 
the lakes only by closing the erosion-cavity systems. Such are explained small 
lakes in karst dolines (Petrovic J. 1974, Gavrilovic D., Gavrilovic Lj. 2005, 
etc.), except shallow karst, where the karst depressions in shallow erosion ad-
vocates waterproof surface (Petrovic J. 1974). It should be assumed that the 
lakes in Beljanica deep karst dolines were made by watertight closures with 
sediments. 



Collection of Papers – Faculty of Geography, University of Belgrade 59 
 

 

310 

 It is reasonable question, why in one small area of northern Beljanica 
karst occurs three lakes, that are generally relatively rare in the rest Karst of 
Serbia? In considering this problem regionally, striking the fact that karst phe-
nomena of lakes is related to merokarst (Petrovic D. Gavrilovic D. 1960, 
Ranitović V. 1980) in which occurs a certain amount of impermeable sedi-
ments. The results of previous studies (Markovic J. 1964, Gavrilovic D. 1970), 
shows that this is a space of exhumed and relict paleokarst. North Beljanica 
was showered with Neogene sediments to a height of 750 m. It is possible that 
the lakes are result of residual neogene sediments, which act as water-bearing 
environment  in the presence of springs on the sides of dolines (Bačura, 
Đurinovac), or as a result of higher production of pedological deposits of da-
cite-andesite rock with characteristics of  secondary water-bearing layers. 
Lakes may have incurred as a result of structural - lithological relationship of 
magmatites and limestone of which hydrological state is not reliably noted in 
the field. 
 Based on the above, the occurrence of three lakes in northern Beljanica 
karst seems normal complex evolution and typology of karst. Karst lakes of 
northern Beljanica are important and rare examples of natural lakes in karst. By 
this, they deserve to be placed on a list of hydrological heritage of Serbia. 
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