
Планинарски клуб „Врбица“ организује одлазак на Традиционалну 

планинарску акцију: 

УСПОН НА КУКАВИЦУ 

 1. септембар 2018. године (субота) 

ПСК „Кукавица“, 01. септембра 2018. год. организује 24. ПОХОД 

ПЛАНИНАРА и ПРВИ УСПОН НА КИТУ - „КУКАВИЦА 2018“. Овај поход 

планинара је Календаром ПСС традиционална планинарска акција у 2018. 

години. ПСК „Кукавица“, овим позива све планинарске организације у 

Србији да упуте своје чланове на ову традиционалну акцију српских 

планинара. 

Планина Кукавица се простире на југоистоку Србије на левој обали Јужне 

Мораве, у Пчињском и Јабланичком округу. Према западу је ограничена 

реком Ветерницом. Спада у Родопске планине. Кукавица је велика планина 

која се налази северно од Врања и јужно од Лесковца и падине јој се 

протежу до ових градова. Највиши врх је Влајна (1442 m), а следе га 

Ваљовска чука (1207 m), Тумба (1192 m), Фурниште (1370 m), Тиква (1405 m), 

Буковска чука (1386 m) и Орлова чука (1306 m). Венац ових врхова, са 

долином Големе реке, дели планину на два дела – северни, стрмији, део је без 

насеља док се на јужном, блажем, делу јављају села. На јужном делу 

планине, изнад Врања, уздижу се два врха Облик (1310 m) и Грот (1327 

m),палеовулканске купе. Због својих правилних, купастих, облика ова два врха 
планине Кукавице се понекад наводе као засебне планине.  

 

Обронци планине Кукавице (фото: panacomp.net) 



 

Кукавица је у потпуности покривена густом шумом. Некада сточарски крај, 

Кукавица је имала бројна пашњаке које је, средином прошлог века, војска 

пошумила бором, смрчом и јелом. Тако се сада поред густе листопадне, 

углавном биукове, јављају и делови четинарске шуме, док су се пашњаци 

задржали само у близини насеља. Листопадно дрвеће је самоникло, док су 

четинари вештачки пошумљени. Најпознатија је златна буква, која је део 

истоименог природног резервата и убраја се у најквалитетније дрво ове 

врсте у Србији[1]. Богат биљни свет условљен је и богатством воде које на 

Кукавици има на претек. Мноштво извора, потока и речица се спушта са 

свих страна планине. Северном страном планине пробија се брза и бистра 

река Вучјанка, која је усекла у стење кањон, дубок 300 метара. Њено корито 

пуно је водопада, слапова и вирова, од који су најпознатији Ђокини вирови (у 

близини Вучја). Река извире на око 1100 метара н.в., дуга је 18 км и улазећи у 

лесковачку котлину улива се у реку Ветерницу[2].Кањон Вучјанке је дугачак 

2 км, усечен између врхова Китка (988 м) и Самариц (619 м ). На излазу из 

кањона , на левој обали, налази се ХЕ Вучије, подигнута 1903 

год.Хидроелектрана Вучје је друга хидроелектрана подигнута у Србији[3]. 

Баш те воде испирају и односе путеве и многа села су већим делом године 
недоступна обичним возилом. 

 

 

Хидроелектрана на реци Вучјанки (фото: panacomp.net) 

 

Планина Кукавица је одвајкада погранична зона и важно војно упориште. 

Данас се на врху Влајна налази метеоролошка станица и војни објекти а од 

некадашњих римских и турских насеобина по планини је мало шта остало, 

густо шумско растиње је појело многе зидине. 



ПОЛАЗАК: 1. септембар 2018. год. u 05,30 часова са платоа испред позоришта 

у Великој Плани.  

МАРШУТА: Велика Плана – Лесковац – село Вучје и назад. 

ПЛАН И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ: 

До 08:30 Прихват и пријава учесника 

У 08:30 Свечано отварање акције и поздравне речи домаћина 

08:45 Полазак на стазу. Стаза креће од виле Теокаревић у Вучју, преко 

Стрелишта благим успоном до зидина археолошког налазишта и зидина 

чувеног „Скобаљић града“. 

09:00 – 09:15 пауза 

09:15 – 09:45 Стаза даље наставља и спушта се до видиковца стене 

„Соколица“ и узвишења „Орлово гнездо“. 

09:45 – 10:00 пауза 

10:00 – 12:00 Полазак ка врху Кита 1004 мнв. Стаза иде макадамским путем, 

преко села Шутилица до врха. Очекивани долазак на врх је око 12.00 часова. 

Задржавање на врху од 30 до 45 мин. ради фотографисања, предаха и 

пристизања свих учесника акције. 

13:00 – 15:30 Полазак назад и спуштање са успутним паузама по потреби. 

Стаза иде назад од врха делом пута око 1,5 км а затим скреће и другим 

(кружним) путем се спушта према селу Шутилица. Затим следи спуштање до 

хидроелектране у кањону реке Вучјанке, друге по старости у Републици 

Србији, саграђене 1903.год. 

15:30 – 16:00 пауза за предах, фотографисање и разгледање хидроелектране и 

кањона реке Вучјанке 

16:00 Полазак ка вили Теокаревић где се акција завршава. Ручак. Свечана 

подела Захвалница/Диплома 

Након ручка и свечаног затварања акције svraćamo u Лесковц na 

„Роштиљијадu“ gde možemo uživati у специјалитетima са роштиља и богат 

забавни програм у центру града. 



ОПРЕМА: Планинарска за очекиване временске услове...ближе информације 

код организатора/водича приликом пријаве.  

ХРАНА: Из ранца, понети воду на успон. Организатор обезбеђује бесплатан 

ручак (понети прибор и порцију) за све учеснике који се пријаве до 

28.08.2018. год. 

ЦЕНА АКЦИЈЕ: 2000 динара (превоз и организациони трошкови). 

PRIJAVE: Могу се извршити код организатора/водича или у просторијама 

клуба четвртком од 19 – 20 часова. Пријаве трају до четвртка 30. августа 

2018. године. уплатом аконтације од 1000 динара.      

ОРГАНИЗАТОР: Ненад Динчић (064/117-8141 ) 

На обу акцију могу кренути само физички спремни планинари. Сви учесници 
иду на сопствену одговорност, уз строго придржавање упутсва вође акције. 

Сваки учесник обавезан је да понесе оверену здравствену књижицу, важећа 
документа и планинарски књижицу са плаћеном чланарином за 2018. годину. 

Горе наведена сатница је оквирна. Организатор/водич задржава право 

измене сатнице или програма у случају непредвиђених околности.  

Општина Велика Плана допринела је у значајној мери реализацији наших 

пројеката обезбеђивањем дела неопходних средстава за њихово 
финансирање. 

 


