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NA KROVU SVETA 

 
 Ove godine nepalska vlada je 
dala dozvolu za 52 ekspedicije. 
Dozvolila je uspone na Ama Dablam 
(6812.), Pumori (7161.), Anapurnu I 
(8091.), Loce (8616.), Ramtang, 
Kančenjungu, Baruntse (7129), 
Čamlang (7319), Manaslu, Makalu 
(8463.), Gjačung Kang, Ganeč II 
(7111.), Tiličo (7134), Daulagiri, 
Kumbakarna (7710.) i naravno na Mont 
Everest 8848 m. Čak 21 ekspedicija je 
pokušalo uspon na Everest i gotovo sve 
sada već klasi-čnim smerom preko 
južnog sedla, odnosnom smerom 
uspona prvih osvajača Everesta 1953. 
godine Hilarija i Tensinga. 
 U jednoj od tih dvadeseti 
jedne ekspedicije (400 alpinista) koje 
su pokušale dospeti do vršne piramide 
Everesta, pod vodstvom Mr. Henrija 
Toda našli su se i Dragan Jaćimović iz 
Pančeva i Goran Ferlan (37) iz Rume. 
Celih 100.000 dolara košta ekspedicija 
Everest 2000. Uz pomoć dobrih ljudi, 
krenuli su u pohod na krov sveta.Od 14 
smerova prema vrhu sveta, odabrali su 
onaj preko Južnog sedla 
 Put “Krova Sveta” krenuli su 
iz Beograda 24. marta 2000. godine. Iz 
Katmandua 27. marta avionom se 
prebacuju do Lukle. Vreme ih već na 
početku nije pratilo kako treba, pada 
jaka kiša i sneg. Ipak 4. aprila stižu u 
bazni logor (5300 m)  na glečeru 
Kumbu. Usput radi aklimatizacije 
penju se na Pokalde (5100 m) i 
Kalapatar (5545 m). Već 6. aprila kreću 
ka prvom visinskom logoru na 6100 m, 
da bi sišli odmah ponovo nazad u bazni 
logor, radi bolje akli-matizacije. Zbog 
loših vremenskih uslova planovi za 

penjane i aklimatizaciju su se 
poremetili. Gorana bole leđa Tek 17. 
aprila po mraku napuštaju bazni logor i 
kreću direkno ka drugom logoru na 
6400 Muke su nastale pre drugog 
visinskog logora. 300 metara penjanja 
ih je iscrpilo do maksimuma. To je zato 
što  Zapadnu dolinu okružuju Nupce, 
Loce, Everest i Lo-La i sunčevi zraci 
ovde stvaraju nesnosnu vrućinu. U ovoj 
dolini vetar je retkost. Prate ih lavine i 
odroni sa okolnih planina Nupce i Lo-
La Penju se do trećeg visinskog logora 
na 7300. m. Niske temperature i veoma 
jak vetar danima ih onemogućava da se 
uspnu na 7600 metara, iako su pre 
nekoliko dana do tamo postavili fiksnu 
užad. Pošto su dobili satelitsku 
vremensku prognozu, koja za naredna 
četiri dana predviđa lepo vreme, na 
Đurđevdan napuštaju bazni logor i 
kreću ka vrhu. Što se tiče njihove ideje 
da prvi osvoje Everest u 2000 godini 
(zaključno sa 1999. godinom na vrhu 
Everesta bilo 1171 alpinista) iz baznog 
logora im izgleda da im to neće baš 
poći za rukom. Postoji još mnogo 
“monstruma” sa tom idejom! Saznali 
su da će pre njih pokušati da osvoje vrh 
dve ekspedicije. Jednu predvodi čuveni 
alpinista Peter Habelar (1978. god. 
zajedno sa Mesnerom osvojio Mont 
Everest, bez kiseonika), a druga je 
američka ekspedicija, najbogatija sada 
na himalajskim visinama, koja sa 
sobom ima najsavremenije uređaje za 
TV mrežu CBS. Oni će pokušati da se, 
ako se popnu na vrh direktno uključe 
preko satelita u njihov televizijski 
program Dosežu do južnog sedna u 
logor IV na 7980 metara. Dočekuje ih 
vetar od preko 100 km i temperatura od 
oko -50 oC. To ih nije pokolebalo i u 
noći između 11 i 12 maja kreću 
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u juriš na vrh. Na “Balkoniji” na 
8500 metara, sneg je bio dubok do 
pojasa. Šerpasi su ih napustili oko tri 
sata ujutru. Nešto kasnije umorni, 
promrzli i oni odustaju i vraćaju se u 
bazni logor da prikupe snagu za novi 
pokušaj. 
 Osvanuo je i 18. maj. Po 
drugi put kreću iz baznog logora u 
odlučujuću bitku sa planinom. 
Dosežu do 7300 m, ali vetar od 160 
km ih je prinudio da se vrate u II 
visinski logor i da tu provedu dva 
dana. Treći polazak 21. maja. 25. 
maj, 22,30 h sa Južnog sedla (7980 
m) uz jak vetar, temperaturu od - 35 
oC kreću Dragan i Goran u odluču-
juću bitku. Na stazi su veliki nanosi. 
Do vrha ih deli još 100 do 150 
metara visinske razlike, a tek je oko 
6,00 h. Goran već dugo oseća užasno 
jaku hladnoću i bolove u prstima na 
nogama i tabanima. Skuplja hrabrost i 
odustaje (8650 m), jer žrtvovati deo 
tela (zbog promrzlima koji bi bili 
amputirani) značilo bi da više nikada 
neće moći da se penje na planine. 
Goran predaje zastavu koju će Dra-
gan izneti na vrh. i jedan je krenuo 
gore, a drugi dole. Sam potpuno sam 
bez kiseonika (ventil za kiseonik se 
pokvario na 8700 m)) često posus-
taje, halucinira, ali volja, snaga i vera 
u uspeh ga ne napuštaju. I najzad 26. 
maja u 10 h i 15 min. po lokalnom 
vremenu Dragan Jaćimović je kročio 
na krov sveta. Vreme je predivno, 
nebo bez oblačka i vetra. Zadržava se 
na vrhu 36 minuta.  Dotakao je 
bogove i nebo, raširio našu zastavu, 
prvi, put, na trećem polu zemlje 
zavijorila se zastava Savezne 

republike Jugoslavije. 
 

Milivoj Erdeljan 

 

23. PLANINARSKI MARATON 

NA FRUŠKOJ GORI 

 
 Ukupno je startovalo 6529 
učesnika, od toga 3988 mučkaraca ili 
61,08% i 2541 žena, ili 38,92%. Do 25 
godina starosti startovalo je 4947 
učesnika, odnosno 75,77%. Na cilj je 
stiglo 6022 učesnika, ili 91,58%. Na 
cilj nije stiglo - odustalo 507 učesnika, 
ili 8,42% 
Uspešno prošli stazu: 
Radosti i zadovoljstva 86 
Za maratonce pripravnike 2199 
Malog maratona 2852 
           Istočna staza     2134 
           Zapadna staza 714 
           Zapad - Zapad 4 
Srednji maraton 307 
            Istočna staza 145 
            Zapadna staza 162 
Veliki maraton 461 
Ultra maraton 117 
 Za najkraće vreme stazu Ultra 
maratona savladali su: Drago Boroja iz 
Futoga i Momić Dušan iz Bukovca, na 
cilj su došli zajedno (2145), a za njma 
Imre Ileš iz B.Topole 030). 
 Kod devojaka: za najkraće 
vreme su stigle Zdravković Goca iz S. 
Palanke (1145), zatim Stamenković 
Danijela iz Niša (1330) i treća Muk Ema 
iz N. Sada (1500). 
 Za najkraće vreme stazu 
Velikog maratona savladali su: 
Fontanji Viktor iz B. Topole (19,57), 
zatim Planić Iso iz Subotice (2040) i 
Ivica Taglovija iz Iriga (2050). 
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 Kod devojaka za najkraće 
vreme stazu Velikog maratona prešle 
su: Marija Cvetković iz Niša (5,30), 
zatim Branislava Jankov iz Kikinde 
(6,05) i treća Nada Hromiš iz Šida (6,30). 
 Učesnika je bilo iz 135 mesta 
iz Jugoslavije, a iz inostran-stva iz 
Mađarske, Makedonije, Slovenije, 
Litvanije i Republike Srpske. 
 Planinarski maraton svesrdno 
su pomogli: Novosadska banka, N.Sad; 
Plan, N.Sad; Zavod za izgradnju grada, 
N.Sad; AD Pobeda, N.Sad; Lito-studio, 
N.Sad; DOO Semenarstvo, N.Sad; 
GZD Feba, N.Sad; AD Delta banka, 
Beograd; STR Dak, Beočin; DD 
Vojvodina, N. Sad; DTD Banka, 
N.Sad; DD Novograp, N.Sad; AD 
Lioner, N.Sad; DD Tehnohemija, 
N.Sad; Naučni institut za ratarstvo i 
povrtarstvo, N.Sad;  Litopapir, Čačak, 
AD Jugošećer, N.Sad;  AD 
Novosadska mlekara, N.Sad; AD 
Mlinoservis, N.Sad; DP Struja, N.Sad; 
DOO Poljotehnika, S. Kamenica; DOO 
Piramida, S. Mitrovica; MDDP 
Termomont, N.Sad; DOO Alimenta, 
N.Sad; DOO Grafiks, Beograd; JKP 
Beočin, Beočin; Vojska Komande 
garnizona N. Sad VP 5003; Srednja 
škola unutrašnjih poslova, S. 
Kamenica; Sekretarijat za saobraćaj i 
veze Novi Sad; Crveni krst Novog 
Sada; JKP Čistoća, N.Sad; JGSP Novi 
Sad; AD Neoplanta, N.Sad; AD Hleb, 
N.Sad; HIS, N.Sad; Služba za hitnu 
medicinsku pomoć, Novi Sad; NIS 
Rafinerija nafte, N.Sad; Izvršni odbor 
Grada Novog Sada; KUD Svetozar 
Marković, N. Sad; Beočinska fabrika 
cementa; Komanda garnizona Ruma; 
JP Nacionalni park Fruška gora, S. 
Kamenica. 

Milivoj Nastasić 

БОМБЕ ЈОШ УБИЈАЈУ 

ПРИРОДУ 

 
 У току је обележавање 
годишњице агресије НАТО на нашу 
земљу. Истаживање екипе Завода за 
заштиту природе Србије и рад на 
терену показали су да је најстарији 
национални парк у Србији и једини у 
Војводини, Фрушка гора претрпео 
најжешће нападе од свих 
заштићених подручја. Биће потребне 
деценије да се биљни и животињски 
свет Фрушке горе опорави од 
разарања. Још нема увида у размере 
штете. По речима сарадника Завода 
за заштиту природе Србије Виде 
Стојшић, ових дана се тим 
стручњака припрема да крене на 
терен. 
 - Проучиће се два 
локалитета. Стражилово и Елек-
тровојводина, јер је примећено да се 
стабла изваљују из земље и падају. 
То су дебла која су се налазила у 
правцу простирања удара. Тиме се 
потврђује податак да су штету 
претрпела шумска станишта и на 
удаљености од 100 метара око 
кратера - објашњава саговорница. 
Као последица ратних дејстава није 
потпуно нестала ниједна врста на 
Фрушкој гори, али уништењем 
популација и њихових станишта, 
смањује се бројност, што по 
међународним критеријумима 
(ИУЦН 1994) одређује већи степен 
угрожености и осиромашења флоре 
и фауне тог подручја. 
 Фрушка гора има више од 
1500 биљних врста, око 200 врста 
птица, више од 20 шумских зајед-
ница. Гађано је шест локалитета: 
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Иришки венац, Краљеве столице, 
Дубочаш, Црвени чот, Равне и 
Парагово. Бачено је око 500 бомби и 
2 контејнера касетних бомби. Досад 
је откривено 105 кратера у 
границама Националног парка, док 
је шума у њиховој непосредној 
близини оштећена у просеку 80 
одсто у пречнику од 100 метара. 
Страдао је шумски екосистем и то 
шуме китњака, граба, букве и липе 
старе од и преко сто година. 
Најстарија шума која је претрпела 
штету је китњакова, стара 127 
година. 
 Уништењем шуме страдао 
је и птичији свет. Према урађеној 
анализи, угрожено је било 45 врста 
птица, од којих је 19 заштићено као 
природна реткост, а усмрћено је или 
неизлежено, како се процењује око 
2800. Учесталим бомбардовањем 
униш-тена су легла птица, на неким 
местима ометена је инкубација и 
одгајање младих. То се односи на 
пар орлова крсташа у околини 
Врдника (један од три пара на 
Фрушкој гори, односно 5 парова у 
Србији), пар орлова кликтаваца око 
Иришког венца и црне роде изнад 
Парагова и Стражилова. 
 Шумске зељасте биљке 
директно су уништене пројекти-лима 
и у непосредној близини од ударног 
таласа или затрпавањем земљом. 
Директна оштећења претрпело је 
осам заштићених биљних врста са 
националне Црвене листе флоре, а 
једној врсти је оштећено реликтно 
станиште. То су примерци шум-ских 
орхидеја, чија станишта су 
регистрована на Иришком венцу: 
пурпурни каћунак, остружница, 
калуждерка и вимењак. Њихова 

популација је мала, од појединих 
врста остало је само по неколико 
примерака. Како су везане 
симболичним односом за одређену 
заједницу и врсту дрвећа, обнова 
њихових станишта је дуготрајан 
процес. 

Љ. Н. 

 

“ПАНОНСКИ“ ПЛАНИНАРИ 

НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ И 

 БАБИНОМ ЗУБУ 

 
 Стара планина је богата 
рудама, а многобројне реке, спирају 
и злато са њених падина. Зато је ту 
увек било рудара, али  и хајдука. 
Кажу да је и Старина Новак, четовао 
на Старој планини, пре ного што је 
отишао на Романију. Из тог 
хајдучког вре-мена, потичу називи 
појединих предела. Прича се да су 
хајдуци пресретали Турце и узимали 
харач. Турци су се онда светили раји. 
Тада је једна баба понудила 
Турцима, да она пренесе харач. 
Хајдуци су открили превару и 
ухватили су бабу. На суседној пла-
нини Тресибаби, су бабу претреса-
ли. У селу Мучибаба, су је мучили. 
На врху Бабин зуб, су јој извадили 
зуб, а место где су баби разбили нос, 
да призна где су дукати, зове се 
Бабин нос. 
 Главно богаство ове 
планине, ипак никада није било 
злато, него многобројна стада оваца, 
која су пасла на издашним 
планинским пашњацима. Некад су 
пастири своје овце бројали од 
хиљаду, па навише. Ако пастир каже 
да има 1100 оваца, има их само 100. 
То су чинили, да би се број оваца 
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ухиљадио и “да их буде ко букових 
стабала на планини“. На жалост, ни 
то није помогло. Од 50000 оваца, 
колико их је некад било на овој 
планини, није остао ни десети део. 
 Све ово, а свакако и позив 
наших пријатеља из Вршца и 
Сомбора, допринело је да и ми 
новосађани: Предраг Ацкета, Мар-ко 
Међедовић, Роберт Хорват и ја, 
Ускрсне и првомајске празнике 
проведемо на обронцима ових 
планинских дива. 
 Освајање Миxора (2169 м), 
уз уживање у предивним пољима 
шафрана и другог разноликог 
биљног света, као и “музицирање“ 
ветра, а увече и дружење уз гитару и 
песму, допринели су да ове празнике 
још лепше проведемо, уз шарена јаја 
и врло укусне колаче. 

Јелица Банић 
 

ИЗЛЕТ НА СОКОЛСКУ 

ПЛАНИНУ 

 
 Соколску планину ретко 
обилазе планинари. Иако је лепа, 
приступачна, ипак се мало које 
планинарско друштво реши да је 
посети. Највећи је разлог што у 
близини нема никаквог 
планинарског објекта, па је посећују 
само појединци и мање групе. 
 Највиши врх ове пријатне и 
скоро непознате планине је висок 
“свега” 973 м и зове се Велики 
Рожањ. Планина се сместила јужно 
од Крупња и Пецке, а северно од 
Љубовије и реке Љубовиђе. Широка 
је између 10 и 15 км, а дга је око 25 
км. На западу је планина Јагодња са 
врхом Кошутња стопа 940 м. (У 

непосредној близини је и спомен 
костурница на Мачковом камену из 
И светског рата). На исток се пружа 
све до огранака планине Медведник, 
врха Тисовик. 
 Планина има широко, 
заравњено, плећато било, са 
неколико изражених врхова, као 
Милетина коса, Кулина, Петрина 
стена, Јелшино брдо. На темену 
планине има на више места 
изражених кречњачких стена, а и 
крашких појава вртача, понора ... 
Као и све планине на потезу од 
Гучева до Рудника и Соколска 
планина у својим недрима крије 
разноврсно рудно благо (руде цинка, 
антимона, бакра ...) 
 Планинари “Борковца” из 
Руме у суботу 22. априла 2000. 
године кренули су бусом преко 
Шапца, Текериша, Осечине до 
Пецке. Пошто аутобус није могао 
због лошег пута да изађе у село 
Царину на висину од преко 600 м, то 
је тура морала бити скраћена. Од 
Пецке ишло се читава 3 часа преко 
села Царине до највишег врха 
планине Великог Рпжња. Дан је био 
леп и сунчан. (“кад анђели путују и 
Бог се смеши”). Успут се прошло 
поред два планинска извора хладне, 
здраве воде. Са врха који је травната 
зараван виде се многи ближи и даљи 
врхови, као: Цер на северу, Кошутња 
стопа на западу, на југоистоку је 
Оровичка планина (Торничка 
бобија), а на западу плећати 
Медведник 1247 м. 
 Иако је било планирано да 
се настави ка Соко граду, који је 
низбрдо био удаљен још нешто више 
од сата хода, одустало се, јер би 
било пренапорно и стигло би се 
натраг до буса у Пецкој тек пред 
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мрак. Повратак је био знатно лакши 
и бржи, јер су код буса чекале 
печене крменадле са кобасицама и 
наравно сремско вино! 
 Цела тура је трајала од 10 
до 17 часова са више успутних 
краћих одмора. На излету је било 60 
учесника, а од тога осморо из Ирига 
и по један учесник из Сремске 
Митровице и Новог Сада. 
Организатор и вођа овог успелог 
излета био је Милан Јаковљевић. 

 

Александар Дамјановић 

 

У ПАНЧЕВУ ОСНОВАНО НОВО 

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО 

 
 18. априла 2000. године у 
Панчеви уз присуство 30 љубитеља 
природе одржана оснивачка 
скупштина ПСД “Железничар”. За 
првог председника изабрана је 
Светлана Теофанов. Адреса друштва 
је: 

ПСД Железничар 
Трг Мученика 1 

тел; 013/345-923/ Светлана Теофанов 
26000 Панчево 

 

ИЗЛЕТ НА РУДНИК И РАЈАЦ 

 
 55 планинара “Зорке” 
Суботица боравило је 3 дана у дому 
“Чика Душко Јовановић” на Рајцу 
(од 14 - 16. априла). На пут се 
кренуло изнајмљеним аутобусом у 
раним јутарњим сатима са Палића. 
После краћег задржавања у 
Београду, наставили смо пут ка 
планини Рудник - до села Рудник 
како би извели успоне на “Велики 

Штурац” (“Цвијићев врх” - 1132 м) и 
“Средњи Штурац”. Дан је био 
изузетно леп, сунчан, тако да је 
пешачење свима пријало, а богамии 
и поцрнели смо (поцрвенели) од 
јаког сунца. Пешачење је трајало 
читаво после подне (око 6 часова) 
јер смо се из нама непознатог 
разлога чак 2 пута попели на 
“Велики Штурац”. У касним сатима 
стигли смо на Рајац и сместили се у 
дом ПСД “Победе”. Следећи дан 
није обећавао ништа добро јер је 
ноћу падала тако да смо тек око 900х 
кренули на пешачење. Цела група је 
стигла до дома на Добрим водама, а 
одатле већи део групе обавило 
кружну туру до Мокре пећине и 
вратила се у вечерњим сатима преко 
Равне горе, Сувобора и врха Рајца до 
дома, а мањи део групе се попео на 
Шиљак и врх Сувобора и вратио се 
директно у дом. 
 16. априла у преподневним 
часовима обавили смо и једно 
контролно орјентационо такмичење, 
а контроле су нам поставили 
контролори из Нештина, јер су 
управо постављали контроле за 
првомајска такмичења која су се 
требала ту одржати. Око поднева 
кренули смо за Београд, посетивши 
музеј ваздухопловства, а тачку на 
ову акцију ставили смо у Ковиљском 
риту у чарди “на крају света”. 
 Планинарима ПСД Победе 
(домаћинима) и г-ђи Тањи пуно 
хвала, а што се тиче домаћина у 
дому, изгледа да давно није био 
нигде у гостима па не зна како се 
дочекују гости и шта је тради-
ционално шумадијско гостоприм-
ство. Цене и услуга нека су му на 
част. Чуди ме да то све једно тако 
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велико друштво као што је ПСД 
“Победа” “мора” да толерише и још 
ме више чуди да челници друштва 
нису видели какав је пријем и 
домаћинска атмосфера у суседном 
одмаралишту ПТТ-а (а остало и да 
не причам). 

 

Феликс Кривошија  
 

ЗАМИСЛИТЕ 

 
 Замислите реку. Брзу. 
Планинску. Бистру! Толико бистру 
да из ње можете захватити воду и 
пити. И преко ње мостић. Дрвени. 
Пешачки. На другој обали замислите 
дом. Велику трпезарију и пријатну 
кухињу. Од трпезарије воде 
степенице ка спаваонама. Свуда 
около бескрајно зеленило такво да се 
небо готово и не види. Да бисте се 
боље осећали замислите весели 
жубор воде и предивни мирис 
багремовог цвета. Уживајте! 

Замислите водопад. Велики. 
Бучан! Висок готово 30 метара. И у 
његовом подножју дрвену клупу, на 
коју можете сести и сатима 
посматрати ускомешану белину 
водопада. Поново замислите 
зеленило свуд унаоколо. Не 
заборавите мирис багрема! 

Замислите речно дно сво од 
белог камења. Безбројне каскаде које 
речица лежерно савлађује. 
Замислите да тако ходате уз ту реку 
и одједном сте у кањону. Стрме 
литице су око вас. Вода је захуктала. 
Бела. Од њене јеке се не може 
разговарати. У густом зеленилу које 
је са обе стране реке замислите 
дивљи каранфил. Помиришите га! 

Замислите мајско вече, на 
тераси испред дома. Велики 
расцветао багрем у дворишту. 
Звездано небо изнад вас. Драге, 
веселе људе око вас. И мирис тог 
багрема који вам се урезује дубоко у 
сеæање. Уживајте! 

То су незаменљиви и 
незаборавни тренуци! 

 Јелена Попржен 

 
Написано поводом излета 

ПСД Поштар из Новог Сада од 12. 

до 14. маја на Бељаницу - дом 

Суваја. 

 

18. МЕЂУНАРОДНА 

ИЗЛОЖБА ПЛАНИНАРСКИХ 

ФОТОГРАФИЈА И 

ДИЈАПОЗИТИВА 

 
По 18 пут организована је 

међународна изложба планинарске 
фотографије и дијапозитива у АРТ 
Галерија у Б. Топола од 2.6.2000. до 
12.06.2000. у организацији ЖПСД 
Бачке из Б. Тополе. 
 Примљено је 101 
фотографија од 43 аутора и 110 
дијапозитива од 29 аутора.  
 Чланови жирија: Стеван 
Лазукић, Боривој Миросављевић и 
Геза Ленерт наградили су следеће 
ауторе: 
Награде за колекције фотографија: 

1. Франц Чрв, ФКК “Јесенице”, 
Јесенице, Словенија 
2. Милан Марковић, ФР“Арт-
Натура-Арт”, Ваљево, Југославија 
3. Мирко Бијуклич, ФК “Нова 
Горица”, Нова Горица, Словенија 
Похвала: 
Матеј Рупел, ФД “ Радовљица”, 
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Радовљица, Словенија 
 
Награде за појединачне 

фотографије: 

1. Бранислав Бркић, ФР “Арт-
Натура-Арт”, Београд, Југославија 
2. Раша Милојевић, самостални 
аутор, Грљан, Југославија 
3. Јоже Макуц, ФК “Церкно”, 
Церкно, Словенија 
Похвала: Славиша Ђурић, Филмска 
омладина Ниша, Ниш, Југославија 
 
Награда за колекције дијапозитива: 

1. Урош Подовшовник, ФК 
“Марибор”, Марибор, Словенија 
2. Мирко Бијуклич, ФК “Нова 
Горица”, Нова Горица, Словенија 
3. Милан Марковић, ФР “Арт-
Натура-Арт”, Ваљево, Југославија 
Похвала: Матеј Рупел, ФД 
“Радовљица”, Радовљица, Словенија 
 
Награда за појединачне 

дијапозитиве: 

1. Светлана Матијевић, ФР “Арт-
Натура-Арт”, Београд, Југославија 
2. Бранислав Бркић, ФР “Арт-
Натура-Арт”, Београд, Југославија 
3. Божана Маринчек, ФК “Шумице”, 
Београд, Југославија 
Похвала: Роман Ђурић, ФР “Арт-
Натура-Арт”, Београд, Југославија 

 
Балинт Лајош 

 

МАКАКЕДОНИЈА 2000. 

СОЛУНСКА ГЛАВА - 

ЈАКУПИЦА 

 
 Од 24.-29. априла 
планинари “Зорке“ Суботица 
боравили су у Македонији. Били смо 

гости планинара Велеса и том 
приликом смо извели неколико 
прекрасних планинарских тура и 
успона на теренима око Јакупице. У 
овим поратним временима за 
суботичане је прави подвиг желез-
ницом стићи у неки удаљенији крај 
Југославије а камоли у иностранство 
(због мостова). Напомињем да је 
екипу од 8 чланова чинило 7 
планинара “Зорке“ и планинарка из 
“Медицинара“ (Нови Сад). После 14 
сати путовања стигли смо до села 
Ореш (станица на прузи Велес - 
Битољ) одакле смо после 3 ч 
пешачења са комплетном опремом и 
храном за четири сата стигли до села 
Нежилово. Прекрасна оријентална 
архиктетура села, као и дивна 
природа и гостољубивост сељака, 
учинили су ово пешачење 
подношљивим. Разговарајући са 
сељацима дошли смо на идеју да 
релативно јефтино изнајмимо мазге 
које би нам одатле до планинарског 
дома “Чеплес“ изнеле ствари. С 
обзиром да смо се олакшали за ран-
чеве,одлучили смо да у сеоској 
продавници накупијемо још намир-
ница као и гајпу пива (пошто у дому 
нема ничега) те да све то натоваримо 
на изнајмљене животиње 
Испоставило се да је та количина 
ствари пуно и за животиње (то могу 
носити само планинари) тако да су и 
оне после сат времена трокирале, те 
смо код првог већег успона морали 
да растеретимо животиње, препаку-
јемо ствари, натоваримо на леђа и 
наставимо пешице још неких 2 ч до 
дома. У поподневним сатима 
стигосмо до дома “Чеплес“ на 1450 
м/нв. Умисмо се, окреписмо и 
заборавили смо на све предходне 
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муке тога дана. Тек у вечерњим 
сатима стигоше домаћини од којих је 
један био домар и остао је са нама до 
краја наше акције, а други се после 
пар часова проведених са нама 
вратио у Велес. У току ноћи време се 
погоршало, почела је да пада киша 
те смо се договорили да ћемо у 
раним јутарњим сатима одлучити 
шта да радимо наредног дана. Јутро 
није донело ништа ново, тако да смо 
одлучили да се у преподневним 
сатима одморимо, а уколико се 
време поправи, да изведемо једно 
пешачење до извора “Бабуне“. 
Договорено је и остварено с обзиром 
да се време поправило, односно 
стала је киша па се могло ићи до 
извора Бабуне. Нас петоро је 
учествовало у овој акцији док су два 
члана одлучила да покушају 
освојити “Солунску главу“ упркос 
ниској облачности и ветровитом 
времену. Долина Бабуне (горњи ток) 
је прича за себе. Прекрасни букови, 
брзаци и водопади чине ову реку 
једном од најлепших планинских 
лепотица које смо до сада видели. 
Сама изворишна челенка представља 
лепоту дос-тојну лепоте Плитвица 
или слапова Крке. То су уствари 
крашки извори (вода избија из једне 
огромне вртаче као и из неколико 
мањих пећинских канала). Околне 
вертикалне литице као и мноштво 
мањих потока употпуњује ову 
лепоту. После четворочасовног 
уживања у природи, у вечерњим 
сатима смо стигли до дома на врућ 
планински чај и пасуљ. Око 21,00 у 
дом су стигла и наша друга два члана 
(Андор и Михајло) која су се по 
изузетно лошем времену ипак 
попела на “Солунску главу“ али им 
облачност и лоше време нису 

пружили потпуно задовољство. 
 27. април - освануо је 
сунчан и ведар, тако да је читава 
екипа од 8 чланова коначно могла 
кренути на освајање “Солунске 
главе“. Полазак је био у 6,30 како би 
смо се за стабилног времена (пре 
подне) попели на врх. После часова 
пењања кроз прекрасна шумска 
пространства, преко планинских 
пашњака, снегом прекривеног 
солунског поља и застрашујућих 
литица Солунске главе у 10,40 
стигли смо на саму “Солунску главу“ 
- 2538 м/нв. Природа најхрабрије 
увек награђује велинчаственим 
доживљајима који се тешко могу 
описати, а онај ко не воли чари 
природе, тешко да би то и схватио. 
Повратак и растанак са природом 
(планином) нам увек тешко пада, али 
је наша срећа у томе што јој се ми 
увек и увек изнова и изнова враћамо. 
 

Феликс Кривошија 

 

СПЕОЛОШКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ 

ФРУШКЕ ГОРЕ 

 
 Не може се рећи за ову 
планину да је атрактивна за бављење 
спеологијом нити да има 
интересатних подземних крашких 
облика (јаме и пећине). Међутим чак 
и овде на Фрушкој гори на овој 
старој громадној лепотици нађе се 
на неким кречњачким локалитетима 
по неки мањи крашки облик. Један 
од таквих је и такозвана “Перина 
пећина“ у непосредној  
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близини Поповице, односно 
између Поповице и Лединаца. 
 С обзиром да нисмо имали 
довољно опреме (Планић Исо и 
Феликс Кривошија), одлучили смо 
да позовемо Лазу Попару (домаћи-
на) да нам донесе одговарајућу 
опрему (канапи, клинови, појасеви, 
карабинери итд итд) како бисмо 
безбедно могли ући у пећину и 
испитати је.  
 По његовом доласку 
адекватно смо се обукли, поделили 
опрему, укључили чеоне лампе и 
кренули у авантуру (16.4.2000.). 
Сам улаз у пећину представља и 
прву препреку јер је веома узан (и 
по висини и по ширини), не 
прелази 60-так цм, тако да се 
буквално треба упузати “леђном  
или бочном техником) све до 
сужења које личи на сам улаз у 
пећину и око кога има доста 
обрушеног материјала. Иза овог 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сужења канал почиње да се шири, 
тако да након пар метара канал 
добија на ширини и висини који 
овде достиже од 100 - 120 цм, тако 
да се може кретати у неком 
погнутом (згуреном) положају. 
Дужина овог дела износи око 20 -
так метара и завршава се новим 
сужењем ширине 60-так см, иза 
кога имамо оштру десну кривину 
са мањим проширењем (полица од 
око 150 цм дужине). Следећих 10-
так метара канала има правац W - 
Е са просечном ширином и 
висином од око 120 цм. После 10-
так м. нагло повија ка југу, а затим 
ка југоистоку с тим што је у овом 
делу пећине и највећи нагиб - 
односно пад терена, да би после 
још једног сужења канал скренуо 
ка југу и завршио се вертикалним 
окном знатно већих димензија од 
предходних канала. Дубина 
(вертикална) окна је око 4 - 5 м с 
тим што подилази под горњи 
хоризонт у правцу севера, долази се 
до једног проширења - платформе, 
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где се тунели (канали) рачвају у три 
правца с тим што испод платформе 
постоји уски сифон кроз који се 
може провући и прећи из источног у 
западни тунел. Доњи хоризонт 
завршава се са ова три тунела с тим 
што је први тунел најшири - 
хоризонталан, дужине око 7 - 8 м, - 
северо источног правца, док су 
источни и западни канал знатно ужи 
с тим да западни канал повија ка 
северо западу и достиже најнижу 
тачку у том кратком пећинском 
сплету. Источни канал је нешто 
краћи с тим што се ту види нека 
човекова делатност, као да је канал 
вештачки прошириван. Слична 
запажања важе и за неке друге 
делове пећине. Иначе у доњем 
хоризонту код платформе нашли смо 
и један стари тип клина и то веома 
зарђао (мислим да је то нека врста 
рударског клина). Што се тиче 
проходности ка доњем хоризонту 
треба нагласити да је неопходно 
користити опрему (уз осигурање) те 
да је терен веома блатњав и клизав. 
Улаз у пећину налази се на 375 м/нв, 
а најнижа тачка у доњем хоризонту 
на око 340 м/нв. Што се 
животињског света тиче видели смо 
неке паукове и пар слепих мишева. 
 Права авантура настаје тек 
по изласку када од блата нисмо 
могли да се препознамо, а чишћење 
је прича за себе, међутим све то иде 
у планинарски стаж и ништа не може 
бити тако интересантно као чари и 
дражи непознатога. 

  
Феликс Кривошија 

 
 
 

1. СУСРЕТ ПЛАНИНАРА 

ВОЈВОДИНЕ НА ОБЕДСКОЈ 

БАРИ 

 
 Ако у енциклопедији 
потражите појам Обедска бара, 
прочитаћете: “Обедска бара је бара у 
јужном Срему на левој обали Саве 
између Обрежа и Купинова 
надморске висине 72 м. Дубина до 
12 м. Површина 7 км2, са околним 
земљиштем 24 км2. Преставља 
одсечен меандар - окуку реке Саве. 
Бујна вегетација. Обиље барског 
биља и барских птица. Познат 
европски птичији резерват“. 
 Војвођански планинари 
знају поред овога још и да је 
Обедска бара изузетно место за 
излете и дружење, да пружа велике 
могућности за блиске контакте са 
очуваном природом и да се ту може 
научити много тога из националне 
историје. 
 Зато се у оквиру покра-
јинске акције 1. сусрет планинара на 
Обедској бари у организацији ПСД 
“Борковац“ из Руме 27. маја 2000. 
године окупило 80 учесника. 
Највише их је било из друштва 
организатора, али и из врдничког 
“Змајевца“ и ПСД “Др Л. Марковић“ 
из Ирига. Нови Сад је имао само два 
представника - чланове ПСД 
“Железничар“. Остали војвођан-ски 
планинари се нису одазвали на 
уредно уручене им позиве. Штета, 
јер су се и природа, и сунчано време 
и организатори потрудили да 
учесницима акције буде заиста лепо. 
 Пођимо редом. 
 До Купинова, села са око 
2000 становника на северо-источној 
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обали Баре, а у близини зидина 
старог града Купиника, сви су се 
одвезли аутобусом организатора без 
обзира како су стигли до Обрежа. У 
следио је час историје. Момак, 
археолог по струци, стално запослен 
у предузећу које брине о овом 
војвођанском драгуљу, причао је о 
Купинову, цркви Светог Луке, 
старом граду Купинику и свим 
историјским догађајима везаним за 
то подручје. 
 Место је добило име 
вероватно по купињаку који је био 
на тим теренима. После краћег 
времена добија мађарско име 
Келпени (са истим значењем), да би 
поново названо Купиник или нешто 
касније Купиново. Купиново је 
сачувало континуитет из римсих 
времена, било је под утицајем 
Византије, Угара, Турака - свих 
народа који су господарили Сремом. 
Од 1404. године његова је историја 
прво везана за Стефана Лазаревића, 
а потом за Ђурђа Бранковића, па 
његовог унука Змај Огњена Вука - 
дакле за лозу Бранковића који су 
владали и у овим крајевима. Срем је 
у то доба био доста етнички разнов-
рстан, али у суштини добија српски 
карактер. Тад почиње да живи 
снажним духовним животом. 
Подижу се манастири у Фрушкој 
гори, те црква у Сланкамену и 
Купинову. У том периоду у Купи-
нову ради једна од првих 
православних школа на новим 
издањима богослужбених књига. 
Купиново се 1520. године  помиње 
као “диван град“. 
 Зулуми и плачке се 
настављају, па су до данас остале 
само зидине града Купиника и црква 

Св. Луке обновљена у последњој 
деценији 19 века. И данас се у цркви 
чува једно звоно за које се зна да је 
дар Карађорђев, већи број икона и 
изрезбарен иконостас са позла-том, 
рад Јакова Орфелина из осме 
деценије XВИИИ века  
 Разгледања остатака ста-рог 
Купиника, цркве Светог Луке и уз 
порту смештених сремских кућа из 
прошлог века предходила су 
шетњама и вожњи чамцима по Бари. 
 На све стране зеленило. 
Набујала и нетакнута природа. Вода 
као огледало у коме се огледају 
шевар и друго растиње којима се 
поиграва ветрић или птице 
узнемирене чамцем. 
 Шума и вода су освежиле 
врео мајски дан и отвориле апетит 
планинарима. Припремљени па-суљ 
је свима пријао. То је разлог више да 
они који су пропустили ову успелу 
акцију зажале и са нестрпљењем 
очекују исту догодине. 

 

Нада Дамјановић 

 

МАКЕДОНСКИ МАРАТОН 

21. - 24. април 2000. 

 
 Кад смо после удобног пута 
возом стигли на омалену железничку 
станицу Ореше, још нисмо знали 
шта нас чека у наредна два дана. 
После фотографисања на старту, 
мало уморни од пута, али жељни 
природе, њене лепоте, тишине и 
свежине, почела је наша авантура. 
Пут нас је накратко водио пругом, 
затим уском стазом, и онда асфалтом 
до омаленог класичног, мирног, 
планинског села Нежилово. Већ тада 
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се у даљини оцртавала Солунска 
глава, али мало ко од нас је био 
спреман да поверује да ћемо 
сутрадан бити тамо. Одатле се пут 
наставља широком стазом, коју би 
неко, без пуно претеривања назвао и 
колским путем јер је проходан 
теренским возилима. После укупно 
четири и по сата шетње од станице, 
стижемо до планинарског дома 
Чеплес који се налази на 1450 м/нв. 
После вечере и мало одмора отишли 
смо на спавање. Смештај прави 
планинарски, кревети на спрат, и ако 
нас је било више него кревета, сви 
смо нашли место за спавање и добро 
се одморили за напоран дан који нас 
је очекивао. 
 Кренули смо око осам 
изјутра на успон. Велики залогај, 
наш први пролазни циљ, да га тако 
назовем, била је Солунска глава 
(2540м). На путу до врха одали смо  
почаст мекедонским планинарима 
који су у непосредној близини стазе 
која води до врха, трагично 
настрадали у снежној лавини. После 
три сата стигли смо на врх покривен 
снегом, где нас је македонска војска 
лепо дочекала чајем, али смо морали 
одмах наставити даље, јер улазак у 
војни објекат није био дозвољен, а 
почео је да дува и веома снажан 
ветар, мада је небо и даље остало 
ведро и сунчано. Затим смо се по 
снегу, који је на неким местима 
достизао висину и до метар и по, али 
којег је по речима домаћина, ове 
године било незампаћено мало, 
спустили до планинарског дома 
Бегово. Дом је тренутно у очајном 
стању и оставља утисак да се не 
користи, али у плану је, како смо 
сазнали, његова оправка. Надам се 
да ће то и бити јер се дом налази на 

прелепом месту. Од тог места уском 
стазом се спуштамо до колског пута 
који нас води до планинарског дома 
Караxица, који је, заједно са целим 
пределом који носи исто име, 
стециште излетника из Скопља. Не 
без разлога. Око шест увече сви 
стижемо у дом и ту се спремамо за 
спавање. Дом је веома леп и чист за 
планинарске услове и стандарде, има 
кухињу, велику трпезарију, пар туш 
кабина и леп и чист тоалет. Од дома 
се пружа прелеп поглед на Солунску 
главу. После вечере лако смо 
утонули у сан. 
 Сутрадан је полазак био у 
шест ујутро, пут нас је водио најпре 
кроз једно албанско село, затим нас 
спустио до, за нас безимене речице. 
Затим лепом планинарском стазом и 
после неких сат и по стижемо до 
места са којег се види наш циљ - 
Водно. Затим, мало колским путем, 
мало стазом, мало кроз грмље и око 
два поподне стижемо до Марковог 
манастира. После краће паузе 
настављамо пут. Крећући се по 
добром колском путу, између 
викендица, воћњака и винограда, 
стижемо до села Горње Солње. Ту 
правимо кратку паузу да допунимо 
залихе воде, јер је тога дана владала 
несносна врућина. До циља нам је 
остало још око пола сата лаке шетње 
по прелепој планинарској стази која 
делом пролази кроз борову шуму. 
Одатле се пружа последњи поглед на 
Солунску главу, која се сада 
налазила, фотографи би то рекли, у 
трећем плану, сасвим, сасвим далеко 
на хоризонту. 
 Стижемо на Водно (1067 
м/нв), циљ овог планинарског 
похода, где нас домаћини дочекују 
са укусним ручком. Пошто се радило 
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о малом јубилеју, двадесе-том 
походу, имали смо част да нам се 
обрати творац овог похода. Он нас је 
наравно позвао да и даље 
учествујемо на овој прелепој акцији 
и захвалио нам се на учешћу на 
овогодишњем походу. После доделе 
диплома и обавез-ног 
фотографисања за успомену, почиње 
последња етапа. Спуш-тамо се до 
Средњег Водна, растајемо се са 
пријатељима из Македоније, 
размењујемо адресе и договарамо 
будуће сусрете на њиховим и нашим 
планинама. Ускоро стижемо до 
Скопља и улазим у воз, наш следећи 
циљ је Београд. У понедељак, 24. 
апри-ла, стижемо у сиви, загушљиви 
Београд. Велика, горка промена, али 
на то смо навикли. 
 За крај мало статистике. 
Главни организатор овог похода је 
ПД “Бистра“ из Скопља. Водич наше 
групе, и то успешан, била је 
Станислава Совиљ. Укупно је било 
76 учесника похода, од чега 38 из 
Македоније и 38 из Југославије. По 
речима домаћина и њиховој 
статистици, ово је поход са највише 
учесника “са стране“. Из Југославије 
најбројније друштво је било 
новосадски “Железничар“ са укупно, 
27 учесника, највише захваљујући 
чињеници да је била обезбеђена П-3 
(бесплатна) карта на релацији 
Петроварадин - Прешево - 
Петроварадин, која је умногоме 
умањила трошкове пута и омогућила 
многима да себи приуште ову акцију. 
По речима домаћина, прешли смо 
100 километара, мада ми остајемо 
убеђења да се радило о не више од 
80-так километара. Овде бих 
напоменуо да смо све време све 

ствари носили на леђима, што акцији 
даје додатну тежину. 
 Овај планинарски поход 
препоручујем свима јер се ради о 
лепој, мада и фижички захтевној 
акцији. До скорог виђења, 
Македонијо здраво !!! 
 

Душан Старчевић 
 

СУСРЕТ ПЛАНИНАРА НА 

“ЦАРСКОЈ БАРИ“ 

 
 Другог викенда јуна, на 
теренима Специјалног природног 
резервата Царска Бара, удаљеног 
петнаестак километа од Зрењанина, 
одржан је осми по реду Сусрет 
планинара “Царска Бара 2000“. На 
акцији је узело учешће десетак 
планинарских друштава, из свих 
крајева наше земље, уз стотинак 
чланова зрењанинског планинарског 
друштва. 
 Овај локалитет 
карактеристичан је по барско-
мочварној флори и фауни, а 
најпознатија је колонија чапљи - 
највећа у Европи. Сам назив Царска 
Бара потиче отуда, што је цео овај 
комплекс припадао великом 
грофовском имању ечка, на коме је 
често у лов долазио аустроугарски 
престолонаследник Франц 
Фердинанд, а домаћин му је био 
бивши посилни, који је женидбом 
стекао имање грофа Хорнекур. 
 Скуп је почек у петак, када 
су у преподневним часовима, почели 
да нижу разнобојни шатори, на 
пристаништу, месту одакле полази 
туристички брод у обилазак саме 
Царске Баре. Централни скуп 
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одржан је у суботу (10.6.). 
Планинарима је понуђено или да 
учествују у планинарском вишебоју 
или да иду у обилазакБелог језера, 
кружна тура дужине око 10 км, 
највећег језера Рибарског газдинства 
“Ечка“, под чијом управом се и 
налази Царска Бара. Рибњак у свом 
саставу има низ великих језера 
(Бело, Коча, Мика, Брана и др.) и 
дугогодишњи је покровитељ ове 
планинарске манифестације. Пошто 
је дан био врло топао, многи су 
освежење потражили у купању на 
Трактор бари (име је добило по 
трактору који је остао на његовом 
дну при копању Бегејског канала), а 
било је и оних који су предност дали 
пецању. Вече и ведра равничарска 
ноћ протекли су уз већ познато 
планинарско дружење и песму. 
 Растанак, мада нам није 
мио, ипак је неминован, те је и он 
дошао попут врелог недељног јутра, 
шатори упаковани, вреће умотане а 
над баром се разлегао њен познати 
мук, ми одлазимо са оним нашим: 
Видимо се и следеће године. 

 

Љубомир Попов 

 

НОВЕ ФРУШКОГОРСКЕ ПЕЋИНЕ 

 
 До пре неколико година 
сматрало се да је Фрушка гора 
планина неподесна по свом саставу 
за настанак пећина и пећинских 
система. 
 Најпре је “откривена“ 
Гргуревачка пећина, па потом 
Лежимирска. Знало се за Перину 
пећину изнад Поповице и пећину код 
манастира Старо Хопово. За две 
задње нисмо сигурни да ли су дело 

природе, или рада човечијих руку. 
 Пре две године при сни-
мању једне телевизијске емисије 
дознало се за постојање Слобине 
пећине у атару села Лежимир. Тих 
пет пећина су досадашњи биланс у 
истраживању подземља Фрушке 
горе. 
 Када говоримо о фрушко-
горским пећинама онда морамо 
одмах у старту да схватимо да те 
пећине, ни по димензијама, ни по 
богаству пећинског накита не могу 
ни близу да се мере са једном 
Постојном, са Церемошњом, са 
Рајковом пећином. Све фрушко-
горске пећине су скромних димен-
зија, највише до 50-так метара ду-
жине, док је Гргуревачка пећина 
типична јама-звекара. 
 Недавно један познаник, 
планинар ми одприлике овако рече: 
“Ти си обишао и описао пет 
фрушкогорских пећина, а не знаш да 
их има још!“ Упитах: “Где? “. 
Одговори: “Ти познајеш поток 
Думбово. Тамо знаш да постоји 
једини фрушкогорски водопад, али 
не знаш да идући ка њему пролазиш 
недалеко од још две пећине! “. 
Остадох без текста. 
 Брзо се договорисмо да чим 
се време пролепша одемо и обиђемо 
те нове непознате пећине. 
 Осванула недеља, леп дан. 
Планинари пошли до Чере-вића и 
Тестере, а ја са Крлетом уз 
Думбовачки поток ка шуми. Када 
смо дошли до задњих кућа пре 
уласка у шуму, потражисмо дома-
ћина и упитасмо га за пећине. 
Добисмо одговор да смо на правом 
месту и да су пећине ту, педесе-так 
метара изнад његове куће на 
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стрмој ливади. Упутисмо се тамо. 
На једном месту дрво и неколико 
жбунова. Ту између жбунова види 
се улаз. Доста је зарушен. Да би се 
ушло мора се добро сагнути. 
Одмах иза улаза настаје ходник 
висине око 1,6 м и широк скоро 2 
м. Ходник је водораван, без 
нагиба. После десетак метара 
десно се одваја ходник. Није дуг, 
после око 8 м нагло се завршава. 
Уз помоћ батерије враћам се и 
настављам улазним ходником све 
дубље и дубље. Око мене пролећу 
слепи мишови. Шум њихових 
крила није угодан у тој тами 
осветљеној само слабом батери-
јом. Настављам даље. После три-
десетак метара одваја се лево 
ходник. Његова дужина је дваде-
сетак метара. Подлога је неравна 
са одваљеним комадима стена, а на 
више места има прокапних вода и 
на тлу мањих барица. Вра-ћам се у 
главни, улазни ходник. Он после 
пређених десетак метара благо 
скреће удесно и убрзо се завршава 
дробином и одваљеним комадима 
сивкасте лапоровите стене. Укупна 
дужина сва три ходника износи око 
120 метара. Све је хоризонтално 
без сужења, без удубљења. Свестан 
сам да је ово дело људских руку и 
да то није природна творевина. 
Ово је највероватније истражни 
руднички коп за фабрику цемента 
у Беочину. 
 Иако нема ни проточних 
ни стајаћих вода, а нема ни 
пећинског накита, ни стубова, ни 
сталагтита, ни сталагмита, ни 
драперја, ипак завређује да се 

посети, јер овом равничарском 
крају даје једну нову димензију, 
чар крашких терена, чар 
непознатог! 
 Ова “пећина“ је 
највероватније настала између 1 и 
2 светског рата када су се 
капацитети цементаре повећавали 
и постојала је потреба да се 
истраже нови руднички ревири. 
Како је од тада прошло 70-80 
година, они који су је памтили 
давно су умрли, а млађи, поготово 
дошљаци, задњих двадесетак го-
дина нису овај локалитет регис-
тровали. (Сетили су га се тек про-
шле године за време НАТО 
бомбардовања, када је од околних 
мештана коришћен као скло-
ниште!). 
 По изласку из ове пећине 
наставих по изохипси ка југу још 
око 100 метара. Дођох до грмља и 
новог улаза у подземље. Опет 
зарушен улаз. Морало се чет-
вороношке ући. Одмах по уласку 
могло се скоро усправити. Ходник 
готово истоветан као и у пред-
ходној пећини, прав, хоризонта-
лан, без бочних ровова. После 
тридесетак метара завршава се. 
Очито да је раније напуштем, ко 
зна из којих разлога. Неупоредиво 
мање интересантан и мање 
атрактиван коп од предходног. 
 Све ово налази се свега 
око 45 мин хода од подунавског 
пута Нови Сад - Илoк уз поток који 
је до сада био познат само по 
једином водопаду, а од сада биће 
познат и по новим пећинама, које, 
истина, нису природне, али ипак, 
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необичне и атрактивне за посете. 
За обилазак, поред потребне же-
ље, треба понети само батеријску 
лампу и старију похабану одећу. 
 Па, срећно у новим 
Думбовачким пећинама! 
 

Александар Дамјановић 
 

50 ГОДИНА ЖПСД БАЧКА 

 

 
 
 Љубитељи природе из града 
Бачке Тополе са неким ентузијас-
тима из далеких педесетих година 
реализовали су један сан да имају 
планинарско друштво. 
 Планинарско друштво под 
именом Бачка је основано 1950. 
Године. Након кратког  времена 
друштво је бројало око 500 чланова. 
Планинарско друштво из Бачке 
Тополе постало је најмасовније у 
Бачкој. 
 Друштво је у почетку 
организовало масовне манифеста-
ције, излете, походе, сусрете итд. 
Наравно да је планинарство било у 
првом плану, па су чланови друштва 
освојили и највеће врхове планина 
тадашње Југославије. 
 Друштво је шездесетих 
година било у кризи, чланови су се 
осипали, морали су се борити за 

опстанак. У овим тешким годинама 
чланови друштва су постигли и 
највећи успех од постојања - шест 
Бачкотополчана освојило кров 
Европе Монт Блан 4810 м висине. 
 Од 1975. год. Друштво се 
укључује у заједницу жељезничарко-
планинарско-смучарског друштва 
Југославије. У осамдесетим 
годинама, са оснивањем тзв. 
Самоуправних интересних заједница 
и уз подршку Савеза за физичку 
културу општине  “БАЧКА” је 
постала јака спортска, рекреативна 
организација, коју су признавали и за 
коју су знали у целој тадашњој 
Југославији. Тополско друштво је 
било пар пута домаћин разних 
планинарских слетова, организовали 
су разна такмичења, били су 
организатори једно и вишедневних 
излета, поново су освајали Монт 
Бланц и остале Алпске врхове, 
обишли су трансверзале Југославије, 
постали су стални учесници и 
Фрушкогорског планинарског 
маратона.  
 Скијање су организовали на 
познатим Словеначким и Копаонич-
ким теренима, а у оквиру зимских 
програма организована су и клизања 
у Суботици.  
 Од Друштва је потекла 
идеја да се годишње организује 
изложба планинарских фотографија 
и дијапозитива. Ова манифестација 
траје већ 18 година, а данас има и 
међународни карактер.  

 

Балинт Лајош 

 


