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Пре сто двадесет година, 9. јуна 1901. 

године, у Београду је основана прва 

планинарска организација – Српско 

планинско друштво. Годишњица је прилика 

да се подсетимо да се у Србији 1820. године 

оснива прва спортска организација под 

називом Коњички спорт („Кошије” -Шабац), а 

после мачевања, стрељаштва, гимнастике, 

дизања тегова, бициклизма, соколства и 

фудбала, настаје планинарство, као девета 

организована спортска грана у Србији.

Организовано планинарство није у великом 

закашњењу за планинарским покретом у свету, 

јер је прва планинарска организација упоште, 

лондонски „Алпине клуб” основана 1857. 

године, дакле само 43 године раније.

Много је разлога због којих се 1901. 

година означава као почетак организованог 

планинарског покрета, а не као година у којој 

су забележене прве планинарске активности 

јер је и пре оснивања првог планинарског 

друштва забележено да је било појединачног, 

али и групног планинарења у Србији. 

Српско планинско друштво су пре 120 

година основали најумнији људи Србије тог 

доба – научници, универзитетски професори, 

академици, углавном сви најближи сарадници 

родоначелника српског планинарства 

Јосифа Панчића лекара, ботаничара и првог 

председника Српске краљевске академије. За 

првог председника СПД-а изабран је Јован 

Жујовић, академик (једно време и председник 

Академије). Оснивачки ‘’скуп пријатеља овог 

спорта’’ одржан је у сали Велике школе (стара 

зграда Универзитета). 

Планинарство у Србији 

доживеће процват после Другог 

светског рата. Тако ће у оквиру 

Планинарског савеза Србије 

1962. године деловати 32.091 

планинар, а 1966. године по 

градовима и насељима Србије 

постојаће 178 планинарских друштава.

Деценије за нама обележене су успесима 

наших спортиста, изградњом мреже 

планинарских објеката и уређењем хиљада 

километара планинарских стаза. Десетине 

хиљада чланова наше организације су током 

сто двадесет година постојања давале 

драгоцени допринос познавању и очувању 

природних и грађених вредности планинских 

предела Србије. 

Данас је Планинарски савез Србије 

грански спортски савез који је протекле 2020. 

године имао 18.651 члана у 179 основних 

организација. Планинарски савез Србије члан 

је Интернационалне планинарске организације 

(УИАА), Европске пешачке асоцијације (ЕРА), 

Балканске Планинарске уније (БМУ), Европске 

Уније планинарских организација (ЕУМА).

Време пред нама доноси нове могућности и 

изазове у условима дубоких цивилизацијских 

промена. Потреба савременог човека за 

кретањем у природи, дружењем је иста ако не 

и већа него у време оснивања организације. 

Подстицање здравих стилова живота, очување 

и заштита природе планинских предела које 

треба сачувати за наредне нараштаје важни су 

сегменти наших програмских циљева. Уређење 

и осавремењавање наше инфраструкуре је 

задатак у који треба уложити знање и напор. 

Врхунски спортски резултати су наш врхунски 

циљ. Високи врхови пред нама биће испењани 

ако не заборавимо да је планинарство 

активност у којој се побеђује сарадњом.

Идеја умних људи из времена оснивања 

Српског планинског друштва обавезује нас 

да наставимо репродуковати и оснаживати 

планинарство у нашој земљи.

Драге планинарке и драги планинари, 

честитам Вам сто двадесету годишњицу нашег 

Планинарског савеза Србије!

 Исо Планић
 Председник Планинарског савеза Србије

САДРЖАЈ ЛЕТО 2021.
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ЧИКА ДУШКО ЈОВАНОВИЋ
ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА ОБРОНЦИМА СУВОБОРА

Дом данас располаже са 50 кревета у двокреветним, 
трокреветним и четворокреветним собама. У поткровљу се налази 
групна соба у којој се може сместити још тридесетак планинара. 
Пространа спратна купатила (по два на сваком спрату), у 
потпуности реновирана, чине да се дом може похвалити чистоћом 
и хигијеном. Клуб редовно одржава све просторије дома, тако 
да је у њему угодно, било да планинари само сврате или дуже 
бораве. Ресторан је дат у закуп. О изврсности и квалитету хране у 
ресторану у оквиру дома увек се прича и препричава. 

СМЕШТАЈ

Сваке године дом је домаћин многим групама планинара које 
долазе на различите врсте обуке: од најмлађих планинара који 
похађају курс из основа планинарства у оквиру зимског или 
летњег кампа за младе, до обуке из планинарске оријентације, 
маркирања стаза и слично. ПСК „Победа” при овом дому 
организује једну од највећих планинарских манифестација 
у земљи, Дан чистих планина. Тада се окупе планинари из 
Победе и пријатељских клубова, међу младима се промовише 
планинарство и еколошки приступ животу, а одржавају се и 
бројна такмичења, од којих су нека и републичког карактера. 
На самом Рајцу налази се 215 км уређених, маркираних 
планинарских и пешачких путева, као и европски пешачки пут 
Е7 који делом пролази кроз нашу земљу. Сам дом се налази на 
одличном месту за обилазак Рајачке трансверзале, трасиране 
1982. године. 
Уз чист ваздух, занимљиве пределе, предивне видиковце и 
увек добро расположене планинаре, боравак у дому на Рајцу 
постаје незабораван доживљај, који многи радо обнављају 
новим посетама.

На обронцима Сувобора, на Рајцу, 
угнежђен у боровој шуми, налази се 
највећи и најлепши планинарски дом на 
Балкану, а и један од лепших у Европи. 
У срцу Шумадије, на свега 100 км од 
престонице, подигнут је планинарски дом 
Планинарско-спортског клуба „Победа” 
из Београда, који је понео име њиховог 
оснивача, чика-Душка Јовановића. Дом 
су зидали сами планинари у периоду од 
1950. до 1953. године, на иницијативу 
чика-Душка, великог љубитеља планина и 
дугогодишњег председника ПСК „Победа”. 
И борове око дома посадили су планинари. 
Дом се налази на 648 мнв.

ИСТОРИЈАТ

АКТИВНИ ОДМОР

КОНТАКТИ

Домаћин ПСК „Победа” труди 
се да буде добар домаћин свим 
планинарима – из Србије и 
иностранства. Уз свој слоган – „Радо 
примљен си у друштво знај” – позива 
сваког на здрав боравак у природи и 
дружење на Рајцу.
Све информације о боравку у 
Планинарском дому „Чика Душко 
Јовановић” на Рајцу могу се добити на 
сајту ПСК „Победа”.
И овог лета: ПРАВАЦ – РАЈАЦ.

ERA    European Ramblers’ Association 

cmyk 100black

rich black

white

ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ
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ВЛАШКА ПЛАНИНА
ПД „ОРФЕЈ” ПРЕДСТАВЉА

Планинарско друштво „ОРФЕЈ” из Београда 
(www.pdorfej.com) организовало je успон на 
Влашку планину. Стаза креће од Кусе Вране 

(врана без репа). Пут до села је асфалтиран, узак, 
али одличног квалитета. Није за велике аутобусе, 
али може да прође мањи превоз, укључујући и неки 
мини-бус, и у центру села да се паркира и окрене.

- Наша група је одабрала потпуно нову стазу 
која иде ка врху Свети Илија (1.264 м). Не постоји 
ниједно планинарско обележје на стази у том делу 
планине. Први део од села иде колским путем 
и све је лако проходно. У једном тренутку пут 
скреће лево, а ка врху би требало од те стазе да 
се крене десно. Постоји једва видљив колски пут 
и он се у једном тренутку завршава и улази се 
у лако проходну шуму. Завршни успон у дужини 
од километра поприлично је стрм, тако да се не 
препоручује људима који нису у кондицији.

- Након тог условно стрмијег дела, када се изађе 
на гребен, пуцају погледи на све стране. Близу врха 
Свети Илија налази се стеновити део одакле се 
пружа веома леп поглед.

- Наставили смо ка врху Гариње (1.265 м). 
Наишли смо близу врха на један стари аутомобил. 
Чувеног фићу је неко успео некако да попне близу 
врха - и ту је и остао. Од Гариња до наредног 
врха Секулица (1.363 м) у већем делу стазе 
нема планинарских обележја. Такође је битно 
напоменути да је на неким местима стаза обрасла 
и није лако проходна и постоји неколико стрмијих 
деоница.

- Од Секулице до врхова Врти бог (1.443 м) и 
непосредно после њега Паница (1.442 м) све је 

далеко лакше и проходније са изузетно много 
лепих видиковаца.

- Са оба врха се пружа поглед на огроман број 
планина у Србији и Бугарској, укључујући и Стару 
планину, Руј, Гребен планину, као и Рилу, Витошу и 
многе друге. Виде се и планине изнад Власинског 
језера, попут препознатљивог Варденика, који 
је пирамидалног облика, а иза њега се у даљини 
види и Бесна кобила. Њих је лако препознати због 
специфичног облика.

- Некако најатрактивнији део стазе почиње од 
врха Паница ка врховима Црвена стена (1.376 м) и 
Дрен (1.324 м). Могуће је продужити стазу на исток 
и још неких 500 м да се иде даље до наредних 
стена и литица. Свака стена на том путу од Панице 
до Дрена и мало после тог врха је нешто посебно 
лепо и све је лепши поглед на Гребен планину. 
Стаза је лагана у том делу, а постоји изузетно 
много локација где се планинари могу попети и 
уживати у погледу на околне планина.

- У повратку смо изабрали стазу која се спушта 
на југ, и то сипаром између Дрена и Црвених стена. 
Та стаза је некада била добро обележена, али где 
је сипар, ту скоро да нема маркација. Тај део стазе 
је заправо и најзахтевнији, јер се мора пажљиво 
силазити низ сипар и стрмо је. Након неколико 
стотина метара креће шумски појас, где је већ 
уређенија стаза. Један крак те стазе води ка атару 
села Селиште и тамо постоји чесма Три луле, док 
смо се ми определили да кренемо краком који води 
ка селу Куса Врана, где такође постоји извор.

- Стаза је једна од најлепших у Србији, али и те 
како захтевна.

 Планина Руј на самој граници између Србије и 
Бугарске.

 Таламбас, исто лепа планина, за коју већина и не 
зна да постоји.

 Манастир Поганово, један од најстаријих у том 
делу Србије. И занимљиво, један од ретких који 
није рушен, вероватно и због тога што је раније био 
скоро недоступан.

 Манастир Суково.
 Кањон реке Јерме, који пролази између Влашке и 

Гребен планине.
 Кањон Цедилка који се налази у подножју Руј 

планине.
 Евентуално комбиновати ту локацију са Старом 

планином и одређеним локацијама близу Пирота.
 Пећина Ветрена дупка. Може се ући и дубље 

у ту пећину, али обавезно уз присуство доброг 
познаваоца пећине и спелеолога.

ШТА ПОСЕТИТИ?

ИНФО

У близини кањона за сада нема довољно капацитета 
где би организовано боравиле веће групе. Могућ је 
смештај у селу Звоначка бања по приватним кућама, 
а то је скромнија понуда са заједничким купатилима, 
или смештај у објектима „Лили хит” у Трнским 
Одоровцима, где се нуди ноћење са доручком у 
далеко бољим условима.

 Стаза се препоручује искуснијим планинарима који 
су у доброј психофизичкој кондицији и најбоље је 
да се иде организовано са водичима који познају 
тај терен, посебно што је у неким деловима стаза 
обрасла, има и густе шуме и нема маркација бар на 
50 одсто стазе.

 Обавезно носити дубоке планинарске ципеле због 
неравног терена. Штите се зглобови.

 Понети батеријске лампе, посебно ако се иде у 
периоду када је краћи дан, јер се тад враћате по 
мраку. 

 Штапови нису препоручљиви за сипар, јер је 
боље да руке буду слободне, а на неким местима се 
крећете и по терену где се користе и руке и ноге.

 Постоје и друге стазе којима се може прићи 
врховима на Влашкој планини, неке иду опет 
преко сипара, друге колским путевима, неке крећу 
директно из кањона реке Јерме, али ниједна не 
спада у лаке. Те стазе су боље обележене и уређене.

СМЕШТАЈ

НАПОМЕНЕ:

КАКО СТИЋИ?

Може се доћи из два 
правца:
1. Аутопут Београд 
– Ниш – Пирот, 
искључење Пирот 
исток и после старим 
путем ка Бугарској, а 
потом десно скретање 
ка Сукову и даље ка кањону реке Јерме.
2. Аутопут Београд – Ниш – искључење код Беле 
паланке и даље путем ка Бабушници и преко 
Звоначке бање до кањона реке Јерме. Важно је 
знати да је пут од Бабушнице до кањона реке 
Јерме у појединим деловима у лошијем стању, па 
ће се дуже путовати, а понекад има и одрона. Због 
тога се тај правац генерално не препоручује.
Важна напомена: Ако се стиже у кањон реке Јерме 
из правца Пирота, имајте у виду да постоји више 
мањих тунела, који ем што су ниски, ем су уски 
(прављени су давно, за потребе рудника у селу 
Ракита), па туда велики и високи аутобус не може 
проћи. Планирајте неко мање превозно средство, 
евентуално неки нископодни комби-аутобус који 
би могао проћи. Тунели највероватније на неким 
местима нису виши од три метра.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 15,7 km;
Кумулативни успон: 1.070 m;
Кумулативни спуст: 1.070 m;
Тежина стазе: Тешка.
Напомена: Већи део стазе је средње тежине, али 
успон ка врху Свети Илија, као и спуст сипаром је 
тежак јер ту постоје деонице са нагибом и од 50 
степени, али у кратким деоницама. Због тога је 
стаза окарактерисана као тежа и није за велике 
групе. Ако би се мало боље уредила стаза и 
обезбедила, вероватно би се знатно олакшале и 
те две теже деонице.

 Налази се на југоистоку Србије и најближа већа 
места су Димитровград и Бабушница.

 Између Влашке и Гребен планине налази се 
прелепи кањон реке Јерме. Река Јерма извире у 
близини Власинског језера, а онда под називом 
Ерма протиче кроз Бугарску и поновo улази у 
Србију.

 Постоји пећина звана Ветрена дупка (рупа) која 
је интересантна. Има још пећина, могуће да су неке 
и неистражене, а виде се и из кањона реке Јерме.

 Добила је назив по селу Власи.
 До 1919. године налазила се у саставу Бугарске, 

тако да је становништво већином бугарског 
порекла.

 За кањон реке Јерме, као и околне планине, 
Влашку и Гребен, Алеко Константинов, чувени 
бугарски писац, планинар, публициста, са 
одушевљењем је узвикнуо: „Какво? Швейцария 
ли?”, или - у слободном преводу: „Шта? Је л’ ово 
Швајцарска?”

РЕПОРТАЖЕ
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ПЛАНИНА МОУРГАНА
албанско предворје Пинда

ПД „ЖЕЖЕЉ” ПРЕДСТАВЉА

Моургана (на грчком: Μουργκάνα, Όρη Τσαμαντά 
- Ori Tsamanta, или на албанском: Maja e 
Murganës) јесте планински масив са више 

врхова који, нанизани у правцу исток-запад, дефинишу 
граничну линију између Грчке и Албаније. Реч је о гори 
која припада групи планина Епира ‒ Пинда, древне 
покрајине која је карактеристична по већем броју 
атрактивних висова (Грамос, Тимфи, Џумерка...), међу 
којима је Моургана једна од нижих (званично највиша 
кота је 1.806 м). Ипак, своју атрактивност ова планина 
црпи из чињенице да су њене падине веома стрме 
и да је база из које стреми небу на свега 300-400 м 
надморске висине.

Планинарско друштво „Жежељ” организовало 
је успон на Моургану током првомајских празника. 
Уз обилазак кањона Лангарица и више историјских 
локалитета јужне Албаније, група Крагујевчана се 
запутила уз долину реке Дринос ка планини чији су 
врхови почетком петог месеца задржали мрље снега. 

Исходиште похода на Моургану налази се у селу 
Сотира, готово опустелом насељу, стешњеном 
међу врлетним странама планине, на око 500 м 
надморске висине. У средишту села налази се рустична 
православна црква, крај које смо оставили возило. 
Након кратке припреме полазимо уз корито потока. 

Први километар представља најлакши део трасе 
до врха. Крећемо се ка југу, директно ка највишим 
врховима планине. Након првих 0,7 км макадамом, 
улазимо у козју стазу, која је вероватно у претходним 

деценијама била траса албанским граничарима. Нагиб 
терена убрзо постаје стрмији. Наредних неколико 
стотина метара пратимо суво корито потока. На 
планинарске ознаке нисмо наишли. На појединим 
местима уочљиви су црвени крстови, али они нису 
поуздан оријентир јер се појављују спорадично. 

Након пређених километар и по од села, стаза се 
одваја од сувог корита. До 1.400 м висине смењују 
се деонице борове шуме и сипара. Да би се олакшало 
савладавање великог нагиба, стаза има више 
серпентина. Изразито сипаран терен нам је евоцирао 
успомене на Олимп. Траса веома подсећа на терен 
око дома „А”. Потпуну награду за труд добили смо по 
изласку на обод великог природног амфитеатра у чијем 
је дну село из кога смо кренули (на висини од око 1.500 
м). Котлина реке Дринос доминира источним делом 

 Град Ђирокастра уписан је на листу светске 
културне баштине јер је у свом урбаном језгру 
сачувао вишеспратне камене куће угледних 
велепоседника с краја 19. века (отомански период). 
Назив града потиче из 12. века када се први 
пут спомиње као „Αργυρόκαστρο - Argyrokastro” 
– Сребрни град. Родно је место комунистичког 
диктатора Енвера Хоџе и писца Исмаила Кадареа. 
Некада су градом доминирали грчки трговци, док је 
данас становништво претежно албанско, уз још увек 
значајан утицај грчке мањинске заједнице. Градом 
доминира веома очувана тврђава која је уз стари 
базар главна туристичка дестинација.

 Плаво око (на албанском: Syri i Kaltër), издашно 
је врело, бистроплаве воде која избија из дубине 
од преко 100 м. Налази се на путу Ђирокастра-
Саранда, крај места Музина. Извор је реке Бистрице 
која се улива у близини Саранде у Јонско море. За 
ово врело кружи прича да нема дно, односно да ни 
истраживања ронилаца нису дала поуздан одговор 
са које дубине избија ледена вода. 

 Хадријанопољ – односно остаци античког града 
који је основао император Хадријан (у другом 
веку нове ере) налазе се поред магистралног пута 
Ђирокастра – Какавија, у атару места Ђувјан. Град 
се у византијском периоду звао Дринополис, а 
нестао је са историјске позорнице средином средњег 
века када је центар регије постала Ђирокастра. 
Археолошка ископавања још увек нису потпуно 
завршена, а до сада је откривен антички театар, као 
и остаци водовода.

ШТА ПОСЕТИТИ?

У Ђирокастри постоји белики број хотела и апартмана. 
Такође, у селу Дервичане, које је нешто ближе 
планини, преноћиште нуди хотел „Кола“, док у селу 
Неправиште постоји могућност ноћења у ауто-кампу.

За планину Моургану је карактеристично да има 
два највиша врха. На већини мапа је као највиша 
тачка обележен врх који се налази западно од врха 
који је десетак метара виши. На нижем врху GPS 
је показао висину од 1.806 м и то је врх на којем 
постоји бетонски стуб са осликаном заставом Грчке 
(врх на коме се планинари најчешће фотографишу). 
Петнаестак минута даље налази се врх који није 
обележен на картама, а виши је за десетак метара. 
Оба врха су гранична, те припадају и Грчкој и 
Албанији.

СМЕШТАЈ

ЗАНИМЉИВОСТИ

КАКО СТИЋИ?

До села Сотира 
(почетак успона) 
може се доћи из 
правца Ђирокастре 
превозом 
магистралним путем 
Ђирокастра (Алб.) 
– Јанина (Грчка). 
Испред граничног прелаза Какавија требало 
би скренути улево, ка извору реке Дринос, 
односно требало би проћи кроз место Врисера. 
Следи пролаз кроз кланац код села Llovinë e 
Sipërme; уским асфалтом се постепено добија 
висина. На изласку из кланца отвара се долина 
у којој је Сотира. Укупна удаљеност села 
Сотира од Ђирокастре је око 40 км.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 13 км (6,5+6,5),
Кумулативни успон: 1.320 м,
Кумулативни спуст: 1.320 м,
Тежина стазе: тешка – стрм терен, без технички 
захтевних деоница.
Напомена: На стази нема извора питке воде, 
ако се изузме место избијања понорнице у сувом 
кориту потока Сотира, на око 800 м од почетне 
тачке успона.

видика, док нам се на западу потпуно отвара приказ 
завршног успона – гребен са највишим врховима 
Моургане. Пролазимо поред једног напуштеног катуна 
(на око 1.600 м надморске висине). У његовој близини 
постоји један мали базен у коме се прикупља кишница. 

У пети сат успона улазимо пред завршном деоницом. 
Излазимо на врх за око четири и по сата. По први 
пут смо у прилици да видимо грчку страну планине. 
Шумовите, ниже планине и брда завршавају се у 
плаветнилу Јонског мора. Дан није идеалан за видик 
ка најудаљенијим локациjама. Нисмо могли да уочимо 
острво Крф, иако су нас поједини Албанци уверавали 
да ћемо га сигурно видети. На северу погледом 
доминира најближа планина Стугара (1.771 м), на 
истоку под наносима снега налази се највиша планина 
региона – Немерчка (2.485 м), а на југу се уочава 
неколико највиших планина грчког Пинда.

На врху постоје два бетонска стуба. Свега педесетак 
метара од стубова, на грчкој страни планине, видимо 
остатке бункера, који потиче из времена владавине 
Енвера Хоџе. Јужна, грчка страна Моургане је незнатно 
мање стрма од албанске.

Пријатно време без ветра и падавина омогућава 
нам да на врху проведемо читав сат у одмору. Следи 
кратак обилазак још два суседна врха. Највиши 
делови Моургане су поред остатака снега прошарани 
пролећним цветовима: шафраном, дивљом наном и 
љубичицом. Силазак до Сотире је трајао око три сата. 
Код старе цркве прочитао сам податке са GPS уређаја: 
укупно је препешачено 13 км, a савладана висина 
износи преко 1.300 м. Деветочасовна авантура је 
успешно завршена. Вредело је доћи до југа Албаније. 
 Немања Ребић

РЕПОРТАЖЕ
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РЕПОРТАЖЕ

ЗЛАТНА ПЛАНИНА,
Галичица и Пелистер

УПОЗНАЈТЕ СЕВЕРНУ МАКЕДОНИЈУ

Педесетак планинара из свих крајева Србије 
провело је првомајске и ускршње празнике у 
Северној Македонији. Акцију су организовали 

клубови ПСД „Поглед” из Трстеника, ПК „Гучево” из 
Лознице и ПД „Кинђа” из Кикинде.

1. ЗЛАТНА ПЛАНИНА
Стижемо у Прилеп у раним јутарњим сатима и 

настављамо ка манастиру Трескавац, где остављамо 
возило. После обиласка манастира излазимо на 
почетак стазе који се налази одмах иза манастира. 
Овај део стазе је у неким деловима године тешко 
уочљив због бујне вегетације. После десетак минута 
хода излази се на стеновити видљивији део пута. 
После стрмог успона, провлачећи се између великих 
камених формација, стиже се до каменог зида 
који би било немогуће попети без ужета да нису 
у камену урезани хватови и ногоступи. Део групе 
који је несигуран остаје овде, а завршни успон до 
врха Златне траје још десетак минута пењања на 
стени са пар занимљивих техничких детаља. После 
паузе на врху, спуштамо се назад ка манастиру, а 
затим живописном стазом од гранитних блокова 
и стена необичног облика ка Марковим кулама. 
Средњовековни град је веома добро очуван. 
Расхлађујемо се под његовим зидинама, где смо 
нашли спас од све јачег сунца. Са тврђаве се 
спуштамо ка Прилепу, а затим настављамо наше 
путешествије ка Охриду.

  Манастир Трескавец, познат и као Света 
Богородица - налази се 10 км од Прилепа под 
брегом Златоврхом. Са својом горском позицијом 
има леп поглед на висораван Пелагоније. 

  Маркове куле - тврђава која је припадала Марку 
Краљевићу, сину српског краља Вукашина. 

  Испод Маркова града на главном путу Битољ - 
Велес, манастир Св. Арханђела.

  Институт старословенске културе - Центар за 
истраживање старословенске културе при Музеју 
града Прилепа.

  Центар за савремену ликовну уметност (ЦСЛУ)
  Национална установа Завод и Музеј - Прилеп

ШТА ПОСЕТИТИ?

Златоврв је планински врх на Златној планини, 
висок 1.422 метара. Налази се непосредно изнад 
манастира Трескавац код Прилепа. Име је добио 
због одсјаја сунца који настаје у зору изнад његових 
гранитних стена, у области Пелагоније, јер личи 
на одсјај злата. Према легенди коју је написао 
Горче Петров, врх је добио име због златне 
јабуке постављене на громобрану на самом врху 
планине. Громобран је имао златну лопту да би 
привукао електрицитет. Иначе, само име манастира 
„Трескавец” указује да ово место погађају јаки и 
чести громови.

ЗАНИМЉИВОСТИ

КАКО СТИЋИ?

КАКО СТИЋИ?

Изнад Прилепа доминирају Маркове куле, 
од којих је могуће кренути са пешачењем ка 
манастиру Трескавец, а затим на успон на 
Златоврв. Други начин је отићи превозом 
до манастира Трескавец, попети се одатле 
на Златоврв, а затим по силаску наставити 
пешачење ка Марковим кулама.

Из правца Охрида, после насеља Трпејица, 
долази се до скретања ка Галичици, тј. путу 
који води преко планине ка Преспанском 
језеру. После највишег превоја, долази се на 
чистину где се налази инфо-табла Националног 
парка и почетак маркиране стазе ка врху 
Магаро.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 7 км ‒ у једном смеру
Висинска разлика: око 950 м (од Маркових 
кула до Златоврва)
Кондициона тежина: 5/10
Техничка тежина: 6/10
Напомена: Стаза може бити веома клизава 
када пада киша или снег и када је стаза под 
ледом. Стене поред стазе су од гранита. Чврсте 
су, различитих нијанси зелене боје. Стазе је 
дугачка око шест километара. У близини стазе 
налази се неколико извора пијаће воде. 

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 8,5 км 
Висинска разлика: 700 м 
Кондициона тежина: 4/10
Техничка тежина: 3/10

2. ГАЛИЧИЦА
После одмора од напорне ноћне вожње и 
планинарења претходног дана, одморни и 
расположени крећемо из Охрида ка Светом Науму 
возећи се обалом Охридског језера. Непосредно 
после села Трпејица, скрећемо ка планини Галичица, 
односно путу који води ка другој страни планине 
и Преспанском језеру. После највишег превоја, 
долазимо до почетка пешачке стазе. Успон није 
захтеван и стаза води нешто стрмијим делом кроз 
шуму до првих стена, а затим лаганије гребеном ка 
врху Магаро. Снега је било доста, али нам није пуно 
отежао кретање. На врху нас је дочекао ледени 
ветар, али и фантастичан поглед на Охридско 
језеро, Преспанско језеро и доминантну планину 
Баба са друге стране Преспе, која нас је стрпљиво 
чекала следећег дана.

3. ПЕЛИСТЕР
Ове године је била зима са пуно падавина, 

тако да се на Пелистеру задржало невероватно 
много снега за мај месец. Ради безбедности, а по 
савету локалних планинара, одустајемо од познате 
Стеновите стазе, једне од атрактивнијих стаза ка 

ШТА ПОСЕТИТИ?
  Охрид и Охридско језеро који су на списку 

светских баштина УНЕСКО-а
  Преспанско језеро између планина Галичица и 

Баба (Пелистер)
  Манастир Свети Наум и извор Црног Дрима
  Голем Град или Змијско острво - највеће острво у 

Северној Македонији

ЗАНИМЉИВОСТИ
Планина Галичица је дуга 35 километара, положена 
у правцу север - југ. На територији Албаније спаја 
се са планином Сува гора. Највиши врхови планине 
су: Магаро (2.254 м), Лако Сигноп (1.984 м) и Гога 
(1.737 м). Са врха Магаро могу се истовремено 
видети Преспанско и Охридско језеро. Галичица 
је крашка планина и због порозности терена је 
сиромашна водама. Међутим, вода из Преспанског 
језера подземним каналима и понорницама даје 
воду Охридском језеру. Највећи подземни извор се 
налази код манастира Свети Наум.
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РЕПОРТАЖЕ

Пелистеру. Уместо ње, бирамо класичан приступ 
шумским путем ка антени на врху планине. Горњи 
део стазе је утабао ратрак, па смо се одлучили за 
сигурну опцију јер нас је чекао дуг успон. На врх 
излазимо без већих тешкоћа, осим што се ветар све 
више појачавао како смо се приближавали гребену. 
На врху није било пријатно за седење, али нам је 
био потребан предах. 

Спуштамо се затим стазом ка Малом и 
Големом језеру. На неким местима смо упадали у 
сметове и бирали најбоља места за пробијање ка 
планинарском дому надајући се топлом чају. Мало 
језеро се није видело од снега, док је велико била 
голема ледена плоча. Дом није радио и дочекала 
нас је хрпа снега на вратима и непријатни удари 
леденог ветра. После кратке паузе, журно силазимо 
са друге стране планине ка селу Нижепоље, мокрих 
ногу јер се цела планина „цедила” на ту страну, 
али смо се убрзо угрејали на много пријатнијој 
температури у подножју планине.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 22 км 
Висинска разлика: око 1.700 м 
Кондициона тежина: 8/10
Техничка тежина: 5/10
Напомена: На Пелистер се може попети 
на неколико начина, а неке од стаза су: 
најзахтевнија, али и најатрактивнија Камена 
стаза, преко врхова Илинден и Стив Наумов 
(стаза има на неким местима сајле и ногоступе), 
затим шумским путем до антене и, слична 
варијанта те стазе али, преко пољске болнице 
(из Првог светског рата), стаза од села 
Нижепоље итд.

ЗАНИМЉИВОСТИ
Баба је планина у југозападном делу Северне 
Македоније, која се налази неколико километара 
од града Битоља. Често се назива и Пелистер, иако 
је то само име њеног највећег врха. Постојала је 
инцијатива да се промени име планине у Пелистер. 
По висини је трећа планина у Северној Македонији. 
Године 1948, због природних лепота, историјског и 
научног значаја планине, један њен део је проглашен 
за Национални парк „Пелистер”. Баба је најјужнији 
део Родопског планинског система са алпским 
карактером. Планина Баба се налази између 
Пелагоније на истоку и Преспанске котлине на 
западу. На југу, планина се наставља на територији 
Грчке. Приближно 65% планинског масива Бабе 
се налази на територији Македоније, а 35% на 
територији Грчке.

ШТА ПОСЕТИТИ?
  Хераклеа Линкестис - антички град из грчког 

периода, који се налази недалеко од Битоља, у 
подножју планине Баба и датира из средине IV века 
п. н. е. 

  Град Битољ - Широк сокак са старим зградама 
конзулата, Сахат-кула, Ајдар-кади џамија, Пазар итд.

КАКО СТИЋИ?

Од Битоља до хотела Молика (камена стаза), 
паркинг пре хотела Молика (шумским путем и 
преко пољске болнице) и од Битоља до села 
Нижепоље.
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Поводом обележавања 120 година организованог 
планинарства у Србији, Планинарски савез Србије 
организује планинарски изазов „120 врхова 
Србије” #120vrhovasrbije.

Циљеви
Циљ игре је да се на симболичан начин обележи 
120 година организованог планинарства у Србији. 
Циљ је и да се младима пружи изазов који је у 
складу с модерним друштвеним приликама, али без 
ограничења на године старости, као и популаризација 
мање познатих (посећених) врхова Србије.

Правила и начин реализације
• Учесници игре могу бити сви заинтересовани 
чланови ПСС, који оформе неформалну екипу од 
најмање три члана из истог планинарског клуба-
друштва. Учесници су у обавези да на основу 
унапред задатих назива врхова и координата (види 
табелу) дођу до врха и направе доказ да су ту били.
• Доказ се састоји од видео-снимка (мин. 
15 секунди) врха и околине, у којем ће бити 
изговорен датум снимања, назив врха и назив 
планинарског клуба/друштва.
• Екипа свој видео-доказ шаље на Вајбер, број: 
+381644847591, и објављује га јавно, на личним 
или клупским профилима на некој од друштвених 
мрежа, користећи ознаку: #120vrhovasrbije

• Резултат сваке екипе приписује се у коначном 
пласману Основној планинарској организацији у 
коју су чланови екипе учлањени.
• Игра почиње оног датума када буде објављена 
на сајту ПСС и траје до 11. 11. 2021. године.
• У табели која садржи све задате врхове, водиће 
се евиденција екипа које су прве дошле до задатих 
врхова и евиденција свих осталих екипа на свим 
врховима. Табела ће се попуњавати на основу 
редоследа пристизања видео-порука у апликацији 
Вајбер. Рачунаће се само екипе које пошаљу 
видео-доказе у складу с упутствима из ових 
правила. Табела ће се ажурирати једном недељно.
ПСС задржава право да пристигле видео-снимке 
обрађује у складу са својим потребама на 
друштвеним мрежама и осталим електронским и 
штампаним медијима.
Најуспешнијим Основним организацијама биће 
додељена признања и награде на основу коначног 
пласмана, на годишњој додели награда Планинарског 
савеза Србије, у децембру 2021. године.

Организациони одбор обележавања јубилеја 
поводом 120 година организованог планинарства у 
Србији.
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Иако ми је као водичу драже да водим акције са 
спавањем у шаторима – акције које слободно 
можемо назвати мини-експедицијама – овога 
пута одлучио сам се за смештај на Штавни, на 

1.800 m, код нашег домаћина Микше (Ћулафића). 
Из Београда смо кренули у четвртак увече, у пола 

дванаест. До Андријевице, градића подно Комова на 
обали Лима, долазимо у раним јутарњим сатима. Онда се 
од Андријевице возимо уским планинским путем према 
превоју Трешњевик. На пола пута до превоја морамо 
оставити возило и наставити пешице, јер је нападало 
преко 50 cm новог снега на претходни, док на самом 
превоју има и преко два метра снега. Зато на превоју 
стављамо крпље и тако газимо до Штавне, где нас чека 
наш домаћин Микша. Пробијање до Штавне умногоме 

 ПСК „ПОБЕДА” ИЗ БЕОГРАДА НА КУЧКОМ КОМУ

Ком означава висок, камени, окомити врх, према 
„Речнику српскога језика” Матице српске (2011), 
док је атрибутив „кучки” потекао од племена 
Кучи, које настањује тај простор. Са својих 2.487 
м Кучки ком је највиши врх Комова.

ИНФО нагиба. И даље се користимо крпљама јер дубина снега то 
дозвољава, без обзира на нагиб. Стижемо у Међукомље, 
пространу ледничку удолину између Кучког и Васојевићког 
кома, и ту, код неколико столетних борова, правимо 
предах за доручак. Температура је -10° С. Дува ветар, али 
с обзиром на то да сви имамо перјане јакне, то нам не 
представља проблем. Настављамо даље кроз Међукомље, 
правећи повремено кратке паузе. Сунце је одавно изашло, 

само смо ми и даље у сенци. Пре почетка успона уз 
падине Кучког кома које су осунчане, стављамо наочаре, 
скидамо вишак гардеробе, али и даље остајемо са крпљама 
на ногама. После неколико стотина метара, пошто се 
нагиб константно повећава, користимо једну зараван да 
направимо паузу и поставимо дерезе на обућу. Крпље, део 
хране и термос-боце са чајем остављамо на том месту, а ми 
настављамо даље, уз косину нагиба 40–50 степени. 

нам олакшава пртина коју су направили возачи моторних 
санки по беспућима Комова и Бјеласице. Долазимо 
на Штавну уживајући у погледу на величанствене и 
грандиозне Комове, који су прекривени вишеметарским 
снежним покривачем. На самој Штавни, на висини од 
1.800 m, висина снега је три метра. 

Смештамо се у једну од брвнара и припремамо се за 
сутрашњи успон. Размењујемо искуства са претходних 
акција, а мисли нас вуку напред у будућност, па већ 
планирамо и наредне. После вечере, спаковали смо у 
ранчеве сву неопходну опрему, храну и пиће за сутрашњи 
успон и отишли на спавање. Када знате да следи велики 
напор, битно је одморити се и прикупити снагу. Полазак 
на акцију планиран је тачно у два ујутро. Према томе, 
крећемо по мраку. Ведро је, блиста месечина, тако да нам 
лампе нису ни потребне, али само док нисмо дошли до 
места где стаза залази у шуму. Кретање је било отежано 
због новог снега, но крпље су нам увелико олакшавале 
кретање – барем нама који смо их имали. Наиме, две 
планинарке нису имале крпље, па су ишле на зачељу 
колоне. Упркос пртини коју смо нас шесторо правили 
крпљама, оне су имале  потешкоћа да нас прате, али биле 
су упорне и нису одустајале. 

По изласку из шуме напуштамо стазу и ка Међукомљу 
идемо цик-цак линијом уз стрмину од неких 45 степени 

АКЦИЈЕАКЦИЈЕ
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Сунце је већ размекшало горњи слој снега; снег се лепи 
на дерезе, што нам умногоме отежава кретање. Неки су 
се због тога већ унервозили. Пред сам гребен излазимо 
на зараван на којој правимо паузу. Љубо (Љубомир 
Лукић, водич ПСК „Победа”) и ја крећемо мало пре 
других, носећи ужад и снежне клинове. После пет минута, 
придружују нам се и остали. По изласку на гребен, Љубо 
ме осигурава док развлачим ужад по самом гребену. Дуж 
целог гребена, до под сам врх, развукли смо преко 120 
метара ужади и тако осигурали да сви безбедно изађемо 
на врх. 

Поглед са врха заносно пуца на све стране: небо је без 
облака, а видљивост одлична. Са Кучког кома виде се 
целе Проклетије (Тројанске планине, како се историјски 
зову), Љеворечки и Васојевићки ком, Дурмитор, Морачке 
планине, Чакор, Сињајевина, Бјеласица, Љубишња на 
северу, а негде далеко на југу је море – цела Црна Гора 
као на длану... На врху Кучког кома задржавамо се свега 
двадесетак минута, честитамо једни другима на успешном 
изласку на врх, па крећемо назад опрезно и без велике 

АКЦИЈЕ

еуфорије јер знамо да се у повратку са врхова дешава 
највећи број несрећа у планини.

Мушки део екипе иде на зачељу да покупи опрему. 
Безбедно се спуштамо са гребена и после краће паузе 
и паковања ужади, крећемо ка Штавни. Успут купимо 
крпље и опрему коју смо оставили пред завршни успон. 
По силаску у Међукомље опет постављамо крпље и 
настављамо ка нашем смештају. 

После 15 часова прћења кроз снег, долазимо на Штавну 
уморни али задовољни, јер смо успешно извели успон у 
зимским условима на Кучки ком. Уз вечеру препричавамо 
и коментаришемо детаље са успона, који је свако на свој 
начин доживео, поготово наше две чланице које нису 
носиле крпље. Сити и задовољни, брзо тонемо у сан. Сутра 
се спуштамо до комбија и у Београд стижемо у вечерњим 
часовима. 

Све честитке учесницима ове захтевне акције, а посебно 
женском делу екипе која нас је у стопу пратила. Хвала 
свима на указаном поверењу.

 Зоран Ковљенић Соко

Планина 
БИСТРА

 ЧЛАНОВИ ПСК „МОСОР” ПОСЕТИЛИ 
СЕВЕРНУ МАКЕДОНИЈУ

Наш јужни сусед препун је лепих планина и 
високих врхова. Од тих силних и лепих планина 
по ободима Северне Македоније, са врховима 
преко 2.300 метара надморске висине, као што 

су Шара или Кораб, или пак оне јужно од Скопља, Караџица 
и Јакупица, или на крајњем југу познати Пелистер ‒ многи 
ретко када стигну уопште да походе неке друге планине 
у овој земљи, иако оне лепотом нимало не заостају за 
поменутим.

Неколико километара од великог Мавровског језера, 
које је познато по ски-центру који се налази у близини, на 
највишем превоју регионалног пута који повезује језеро 
са етно-селом Галичник, на висини преко 1.500 m налази 
се почетна тачка успона на највиши врх планине Бистре, 
Меденицу (2.163 m). Успон није захтеван ни технички ни 
кондиционо. Прелазимо око 700 m висинске разлике и мање 
од четири километра до врха. А поглед који се пружа са врха 
је нешто што ће нам остати дуго у памћењу. Снежни врхови 
много вишег Кораба виде се као на длану са једне стране, а 
са југозападне стране и планина Дешеат која је много ближе. 
Наравно да нисмо ту стали, угледали смо врх који се налази 
изнад кањона реке Радике, који раздваја планину Бистру 
од Дешата. Врх се зове Карбула и висине је 2.148 метара. 
Меденица и Карбула су атрактивни јер се ради о каменитим 
врховима са стрмим литицама са северне стране. Са Карбуле 
смо имали још бољи поглед на снежне врхове Дешата и 
Кораба, а уживали смо и у тамнозеленом амбијенту ових 
планина негде до висине 2.000 m. Спустили смо се касније 
ка етно-селу Галичник и у том правцу имали поглед на 
Јакупицу и популарну Солунску главу. 

Планина Бистра има више врхова преко 2.000 метара 
од којих је један од лепших Говедарник, висине 2.011 m. На 
источној страни планне, близу ски-центра налази се врх 
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Сандакташ висине нешто преко 2.000 m. Стазе до свих ових 
врхова су маркиране и лаке, погодне како за летње, тако 
и за зимско планинарење. Поред тога што смо све време 
имали поглед на Мавровско језеро, успут смо прошли 
поред неколико малих планинских језера. Што се тиче 
смештаја, има доста планинарских домова, кућа за издавање 
у такозваним Мавровским ановима или пак у Галичнику, 
који је прича за себе, на невероватној локацији на падинама 
планине Бистре. Камене куће су смештене између одличних 
видиковаца који гледају ка језеру и граду Доспат. Галичник је 
окружен густом четинарском шумом са једне и листопадном 
са друге стране. После планинарења до Меденице и Карбуле 
није лоше посетити и овај град, те уздуж и попреко обићи 
два видиковца са једне и друге стране, што му дође као 
неко додатно планинарење од три-четири километра са 
висинском разликом око 300 метара.

 Марко Милошевић
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Док ходамо Србијом, наше одушевљење њеним 
лепотама често спласне пред доказима људског 
немара. Прелепа планинска села и реке окићени 
су кесама и флашама, па у потрази за очуваном 

природом морамо ићи високо и далеко од људи. Ово 
правило, међутим, као и свако друго правило, има изузетака, 
а један од најлепших сигурно је стаза петрушких монаха. 
Разлог су, наравно, мештани села Забрега, на челу с Владаном 
Вучковићем (Влада из Забреге) из КУД „Петрус” из Забреге, 
који о овом простору брину, и чисте своју реку и брину о 
природи као ретко ко у Србији.

Да за почетак објаснимо шта је стаза петрушких монаха и 
како до ње стићи. Кад на путу од Параћина према Грзи или 
Ртњу скренете лево ка Поповцу, где је чувена цементара, на 
добром сте путу. Наставите пут поред цементаре и пређите 
асфалтним друмом преко брега и ту ћете наћи село Забрегу, 
ушушкано између шумовитих падина Јужног Кучаја, а 
поред прозирне реке Црнице. Епицентар овог јединственог 
простора. Ретка су места у Србији на којима се толико 
историје, културе, природних лепота и феномена окупило 
у тако малој области. У селу ће вас вероватно дочекати 
споменути Влада, како то чини већ десет година са преко 
100 планинарских група и бити ваш домаћин и водич. 
Влада из Забреге ће вас са великим ентузијазмом повести 
и представити вам тајне Петруса, као да ви чините њему 
услугу што сте дошли, а не он вама што вас води. 

Из села се креће узбрдо и преко петрушког брда се 
спуштате до полусрушене средњовековне цркве Благе 
Марије (Петруша), која се налази на самом излазу из кланца 
којим Црница пролази обилазећи Петрус. Пошто крај 

Стаза петрушких 
монаха

црквице добијете прву дозу историје из уста нашега водича, 
стрмом стазом се успињете до остатака утврђења Петрус 
(стена), које је вероватно још у римско доба добило име по 
Крстастој стени на врху. Док вам поглед хвата врхове Јухора 
и Јастрепца, Влада ће вам говорити о жупану Вукославу и 
војводи Црепу и првој Лазаревој победи над Турцима на 
Дубашници. Већ имате утисак да сте видели и доживели 
довољно, али трекинг авантура тек почиње. Док се спуштате 
до цркве Јована Главосека, вредни сељани из Забреге су 
направили стазу до пећине, која је мали алпинистички 
подухват јер се пење и силази помоћу ужета. Улаз у пећину 
је огромна дворана, па пошто су учесници наше акције били 
млади планинари ‒ змајлишани, пећину смо назвали Змајева 
пећина, а она је у ствари Петрушка. Коначно силазимо поново 
до реке и цркве Јована Главосека и пијемо чај, кафу и воћне 
сокове које су припремиле девојчице из села. После још једне 
паузе враћамо се у село Забрегу до вероватно најлепшег места 
на овој предивној стази ‒ манастира Намасија. Пред самим 
селом, река Црница прави окуку и ту испод стене сместио 
се љупки средњовековни манастир Намасија. Не вреди га 
описивати, једноставно треба га доживети. У Намасији се 
завршава први део ваше стазе. Прешли сте нешто преко 6 
км и ако сте у селу појели сладолед или попили сок и сличне 
напитке испред продавнице, прошло је више од четири сата, 
од чега је преко сат узео излаз и силазак из пећине. До циља, 
врела Црнице и манастија Сисојевца, имате још којих осам 
или девет километара. 

Од Намасије можете уз Црницу ка Сисевцу и лево и десно. 
Лево је лакше за неискусне јер постоји широки пут, а ако 
идете са Владом, може вас повремено спуштати у дно кланца 

да би вам показао остатке још којег манастира. На овом путу 
је и уређен видиковац, с предивним погледом на кланац. Ми 
ипак чешће користимо стазу која иде десном страном. То је 
права планинарска стазица, која такође у једном тренутку 
излази на неуређени видиковац. Стаза у почетку иде поред 
реке, а већим делом иде кроз шуму, да би се затим колским 
путем спустила до реке и мостића преко ње и спојила 
се са стазом која иде левом страном. Тада сте на око три 
километра до Сисевца и колски пут води даље поред реке. 
Када овај пут скрене у реку, близу сте, али треба скренути 
лево и пробити се кроз већ зараслу стару стазу, до изласка на 
асфалт који вас после 500 метара доводи у Сисевац. 

Сисевац је мала награда и круна целодневног труда. 
Поред живог манастира Сисојевац из 14. века, можете отићи 

и до врела Црнице и пећине, тј. кречњачког тунела из којег 
понекад избија вода. Раније је ту био мали мост, па смо 
улазили унутра, али је сада тај мост порушен, па је приступ 
отежан. Између манастира и врела налази се туристичка 
област, са великим језером и базеном са термалном водом, 
где су се многи од нас окупали после ове предивне туре. 

Кад се ова тура заврши, пребираћете по утисцима шта 
је на вас оставило најјачи утисак. Пошто нећете моћи да 
одлучите, доћи ћете наредне године поново. И тако и ми 
долазимо већ десет година, у све већем броју. Ове 2021. било 
нас је 120. 

 Бранимир Шошкић, 
 Планинарска секција „Змај од Јастрепца”
 (ПСД „Поглед”)
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 ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА „ЗМАЈ ОД ЈАСТРЕПЦА”
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Када сам пре две године први пут посетила Врмџу, 
била сам одушевљена природом и мирноћом 
овог села надомак Сокобање. Сада, након две 
године, поново су ме одушевиле исте ствари, али 

и више од тога јер сам овог пута имала прилику да чујем 
приче људи који су напустили зону комфора у великим 
градовима и дошли у ово мало село да живе и раде.

Као и пре две године, и ове године сам добила позив 
организатора да дођемо на њихову традиционалну акцију 
занимљивог назива – „Врмџилла 2021.”  – по чудовишту 
из језера. Није у питању чудовиште из Лох Неса, већ оно 
које живи у Врмашком, или Врмџанском језеру. Да, да – 
добро сте чули… Чудовиште које једе планинаре!

Шалу на страну, мора се признати да је идеја више 
него добра и показало се да такве манифестације треба 
да имају маскоту, макар невидљиву, јер то је оно што нам 
свима данас фали – мало маште и занимљива прича која 
ће нас на тренутак разгалити и извући нам осмех на лице 
кад год је се сетимо.

Врмџа – село
са хиљаду извора

 ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА ЗАНИМЉИВОГ НАЗИВА – „ВРМЏИЛЛА 2021.” 
– ДОБИЛА ЈЕ ИМЕ ПО ЧУДОВИШТУ ИЗ ЈЕЗЕРА

Кренули смо на стазу. Уживамо од самог старта 
у природи и шуму речице дуж чијег тока шетамо. 
Долазимо до извора где смо хтели да наточимо воде, али 
нас је крекет жабе у томе зауставио. Ту је и деда-Мијина 
воденица, ресторанчић у којем сам имала прилику да 
пробам изузетно укусну пастрмку.

Даље настављамо до Врмашког језера, са чије се обале 
види мистични Ртањ. По казивању старих људи, језеро 
је настало после велике провале облака. Бујице су нанеле 
сено у долину и запушиле њиме велику рупу у земљи. 
Данас се језеро пуни од извора у близини и од падавина. 
Ето још једне занимљиве легенде.

Стаза нас даље води једним делом кроз четинарско 
подручје након којег долазимо до видиковца са којег пуца 
поглед на Сокобању и околне планине.

Долазимо до остатака Латин-града који је служио за 
одбрану царског друма који је водио за Блиски и Средњи 
Исток. Рушен је и дограђиван неколико пута. Данас су 
остала два зида од овог утврђења и безброј легенди и 
прича…

Као што сам написала на почетку – село је врло живо 
и стално прима нове људе који се досељавају из већих 
градова Србије, па чак и из иностранства. Ко зна, можда 
управо та магија Ртња привлачи људе и даје им енергију 
за сјајне пословне идеје. Упознала сам девојку која се 
доселила из Београда и бави се производњом природних 
парфема. Пријатељичин син, који нам се придружио на 
овој акцији и који се са девојком ту доселио из Новог 
Сада, има у плану да направи неки вид еко-кампа који 
ће имати бунгалове, башту у којој ће се гајити поврће, 
али органским типом производње, дивље јагоде, купине, 
малине… Све оно што нам је природа сама понудила, не 
оно што је човек добио разним укрштањима. Само оно 
просто и сирово природно, оно најбоље. Потенцијала 
има, а ето, има и младих људи који желе да врате све 
то аутохтоно, незагађено, природно. Уосталом, када 
посетите Врмџу, само на то и можете да помислите – на 
природно и чисто...

 Ивона Тот
 ПД „Фрушка гора”

Кренули смо у суботу рано ујутро из Новог Сада пут 
Врмџе. По доласку су нас дочекали организатори са 
старим добрим гестом добродошлице – стисак руке и 
лепа реч. Тај стисак руке нам је свима недостајао током 
2020. године. Коначно се вратио.

Долазимо до Цркве Свете тројице где је окупљање 
учесника. Нажалост, ове године их је мали број због 
мера које су на снази, али опет боље је и то него да 
догађај потпуно изостане. Одмах у близини цркве је и 
најстарија сеоска школа у Југоисточној Србији. Зграда 
је и дан-данас у функцији.

Од екипа, ту смо ми – Новосађани, екипа из 
Републике Српске, као и екипа из Зрењанина.

Домаћини нас упознају са селом. Причају 
догодовштине, порекло имена и какво је село. А село 
је поприлично „живо”, ни налик другим селима, јер 
се овде људи још увек досељавају, обнављају и раде 
на обогаћивању садржаја. Врмџа има свој филмски 
фестивал, планинарску традиционалну акцију, 
пењачки дан, своје језеро, речицу, тврђаву… Зар није 
необично?



24   Планинарски гласник, јун 2021. Планинарски гласник, јун 2021.   25

 ПЛАНИНАРСКИ ПОЛУМАРАТОН ЛИГЕ 
СРБИЈЕ У ПЛАНИНСКОМ ТРЧАЊУ ПСС

Прва трка сезоне у планинском трчању ПСС 
одржана је 7. марта на падинама Вишњице. 
Техничка организација је припала ПСК 
„Балкан” из Београда и они су свој посао 

одрадили сјајно. Припреме за трку обележила је 
неизвесност хоће ли трка уопште бити одржана због лоше 
епидемиолошке ситуације у земљи. Напокон смо одахнули 
када смо од Кризног штаба добили „зелено светло” два дана 
пред трку. Али морали смо се прилагодити и реаговати на 
мере које је донела Влада Србије у борби против ковида-19, 
па су многе планиране активности у вези са трком 
одложене за боља времена. 

Дан трке је освануо као награда за све наше напоре. 
Временске прилике идеалне, а велики број тркача из 
целе земље се сјатио ка Вишњици. Све је функционисало 
беспрекорно и уз поштовање хигијенско-епидемиолошких 
мера. На старту трке планинарског полумаратона појавила 
су се 143 такмичара од 152 пријављена, чак 108 такмичара 
Планинарског савеза Србије. Сви су финиширали. Тркачки 
дан је употпунила трка на 12К која је почела пола сата пре 
главне трке и на којој су учествовала 123 такмичара. 

Добили смо победнике у екипној и појединачним 
конкуренцијама у сениорској и кадетској категорији у 
пласману Планинарског савеза Србије.

Подијуми изгледају овако, а пласмане свих такмичара 
можете пронаћи на страници ПСС и https://runtrace.
net/#cicak2021

Екипно:
1. ПК „Железничар”, Инђија
2. ПСК „Победа”, Београд
3. ПК „Тара”, Бајина Башта

Жене:
1. Ивана Живковић, ПСК „Балкан”, Београд
2. Сузана Аћимовић Ђумић, ПК „Железничар”, Инђија
3. Сања Гортва, ПСД „Железничар”, Нови Сад

Мушкарци:
1. Алекса Петковић, ПК „Тара”, Бајина Башта
2. Никола Илић, ПСК „Победа”, Београд
3. Срђан Мате, ПСК „Победа”, Београд

Кадети ПСС 23К:
1. Виктор Прчић, ПСК „Спартак”, Суботица
2. Вук Тодоровић, ПСК „Балкан”, Београд

Кадеткиње 12К:
1. Софија Марковић
2. Леа Лазаревић, „Трибе”, Београд
3. Петра Лазаревић, „Трибе”, Београд

ТРКЕ

Чичак trail

Кадети 12К:
1. Дарко Михајловић
2. Лазар Тофиловић

Захваљујемо свим учесницима на поштовању и примени 
свих прописаних мера. Хвала ПСК „Балкан” на одлично 
организованој трци, власницима ресторана „Дунавска 
тераса”, као и свештенству Цркве Светог Николе у Вишњици, 
Горској служби спасавања, Дому здравља у Вишњици и 
мештанима Вишњице, а највећа захвалност иде волонтерима 
ПСК „Балскан” на челу са Миланком Арсић. 

 Владислав Ценић, председник КПЛТ
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ТРКЕ

Окупљање репрезентативаца Србије у 
скајранингу, у организацији Планинарског 
савеза Србије, одржано је 3. маја, у 
фантастичном амбијенту прелепе Сокобање. 

Том приликом је члановима националног тима подељена 
званична спортска опрема бренда „Саломон”, коју 
ће користити за наступе репрезентације. Опрему 
је обезбедио партнер Планинарског савеза Србије, 
компанија „Беоспорт”.

Сокобања и њена околина обилују феноменалним 
пределима изузетних одлика. Управо ту, код 
средњовековног Соко града и прелепог водопада 
Рипаљка, направљене су фотографије репрезентативаца у 
новој спортској опреми.

Окупљању су присуствовали репрезентативци: Невена 
Рајковић, Снежана Ђурић, Ивана Живковић, Срђан Мате 
и Александар Радукин. Поред њих, присутни су били и 
Владислав Ценић, председник комисије за планинско 
трчање и селектор репрезентације, као и Ненад Сударов, 
директор репрезентације.

Велики изазови су пред нама. Поред одржавања трка 
из званичног календара ПСС у скајранингу, у току је 
и припрема репрезентативаца за наступ у септембру 
ове године, на Светском скајранинг купу у Банском 
(Бугарска). Велик је посао пред свима нама из ПСС, 

 ОКУПЉАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА СРБИЈЕ У СКАЈРАНИНГУ У СОКОБАЊИ

„Небески тркачи” 
у Сокобањи

SHE LEADS

да инспиришемо младе да се окрену спорту, здравим 
животним стиловима и заштити планина. Скајранинг 
представља најбољу фузију свих ових елемената.

Захваљујемо се и овим путем компанији „Беоспорт” на 
досадашњој подршци и партнерству, јер репрезентативци 
могу да представљају нашу земљу у Salomon S-Lab, премијум 
линији опреме, дизајнираној за највеће изазове.

ПланинарскиСавезСрбије
П л а н и н с к о   Т р ч а њ е

MountaineeringAssociationOfSerbia
M o u n t a i n    R u n n i n g

ПРОЈЕКТИ

Одржан други састанак у оквиру 
Ерасмус+ Спорт пројекта SHE LEADS

Други пројектни састанак у оквиру Ерасмус+ 
Спорт пројекта SHE LEADS одржан је од 
28. до 30. маја у Марибору у Словенији. 
Иако је ово други по реду састанак у оквиру 

реализације пројекта, ово је ипак први пут да су се сви 
учесници састали уживо, обзиром да је први састанак, 
због ковид-19 пандемије, одржан онлајн. И поред 
различитих процедуралних потешкоћа сви учесници 
су присуствовали састанку и на велико задовољство 
отпочели размену искустава са колегама из других 
земаља. 

Састанак је почео у петак 28. маја, а најпре се свим 
присутнима у име домаћина обратио председник КПД 
„Хеј, гремо напреј”, Игор Опрешник који је након кратке 
добродошлице и представљања удружења дао реч 
координатору пројекта Ненаду Лечићу. Након њихових 
поздравних речи одржане су две веома занимљиве 
презентације Планинарског савеза Словеније, најпре 
презентација самог Савеза, система организовације, 
комисија и категорија обуке планинских водича, а 
потом и презентација програма водичког обучавања за 
планинарење особа са инвалидитетом, која је изазвала 
посебне реакције свих присутних. 

Другог дана састанка почела је размена искустава 
примера добре праксе. У веома конструктивној 
атмосфери на интерактиван начина, све жене водичи 
имале су прилику да одговре на многа важна питања 
везана за водички посао, али и оно најважније, имале 
су прилику да чују искуства и мишљења својих 
колегиница из других земаља. Модератор овог дела 
састанка била је Јелена Продановић из Планинарског 
савеза Србије, која је део пројектног тима. Теме о којима 
се разговарало су биле: Како и зашто сам постала водич; 
Којим квалитетима се жене водичи истичу у оутдоор 

заједници; Мушки водичи су ипак бољи у…; Жена 
водич као ауторитет мушкарцу; Како сарадња жене 
водича са мушким колегама може довести до стварања 
успешног, комплементарног и хармоничног тима; 
Сарадња између жена водича; Економска добит: посао, 
додатни посао или хоби.

Након успешног почетка дана, отпочеле су и 
планиране оутдоор активности, а прва је била тура 
до Плачке куле на граници са Аустријом. Туру су 
водиле жене водичи из клуба домаћина. Након успона 
прелепом планинарском стазом, учесници су имали 
прилику да се успењу и на Плачки торањ, са кога пуца 
поглед на масив Алпа на државној граници  између 
Словеније и Аустрије. Након овог величанственог 
искуства, активности су настављање спуштањем са врха 
и оријентацијом кроз прелепе винограде. 

Касније је уследила тура на самом крају нашег 
састанка, кроз Бистришку клисуру. Прелеп амбијент, 
одлична стаза, врхунско вођење словеначких жена 
водича и одлично расположење допринели су да сви 
учесници понесу прелеп утиске са ове туре. Завршне 
речи имали су Ненад Лечић као координатор пројекта, 
Игор Опрешник као представни домаћина КПД 
„Хеј, гремо напреј” и Claudia Sedda као представник 
Асоцијације „Малик” са Сардиније. Општи утисак је 
да су три дана проведена у Словенији за све учеснике 
драгоцено искуство и свакако почетак сарадње на 
многим другим пољима. 

За крај преносимо речи Игора Опрешника, 
председника КПД „Хеј, гремо напреј”: „Добро смо 
почели са овим пројектом ‘SHE LEADS’ и знам да ћемо 
га добро наставити у Србији. Био је то супер догађај са 
супер женама-водичима, које су међусобно разговарале 
о примерима добре праксе и то показале и практично у 
извођењу акције кроз Бистришко виногорје а пре тога 
кроз дебату. Догађај је потврдио да нас разноликости 
још боље здружују. Свака част свима и видимо се у 
Србији.”
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ОПРЕМА ЗА ДУЖИ 
БОРАВАК У ПРИРОДИ

ОСНОВНИ ПРИБОР

ОПРЕМА

Долази лепо време и период године у којем 
има пуно вишедневних акција, камповања и 
боравка у природи, на местима где не постоји 
смештај у чврстом објекту. Због тога је важно 

да будете адекватно опремљени. У овом тексту ћемо 
побројати сву опрему која је потребна за вишедневне 
боравке на отвореном.

ВРЕЋЕ ЗА СПАВАЊЕ
Врећа за спавање је један од основних делова опреме 

за планинаре. Често нам је она параметар да ли ћемо се 
одлучити за учествовање у некој тури или организованој 
акцији.

Зато о њима треба знати мало више. Од основних 
модела врећа, које се праве од једноставног преклопљеног 
ћебета, до врхунских експедицијских модела и нових 

материјала у „outdoor” индустрији протекло је доста 
времена. Тренутно су на тржишту најзаступљеније 
две врсте врећа: перјане вреће и оне са пуњењем од 
вештачких материјала.

Перјане вреће
При избору вреће, једна од најважнијих ствари коју 

треба знати јесте какво је шивење односно конструкција 

ТЕМПЕРАТУРНИ ОПСЕГ ВРЕЋА
Температурни опсег врећа се обично исказује у 
неколико бројки, на пример 8/-2/-12.
Прва и последња бројка означавају горње 
и доње температурне екстреме у којима се 
врећа може користити, а средњи број означава 
категорију „комфорно”. Ако сте купили врећу 
на којој пише -12, (произвођачи најчешће 
форсирају минималне температуре употребе), 
немојте се надати да ће вам на тој температури 
бити угодно. Напротив, врећа вас само штити 
да се не смрзнете. Пошто нема званично 
прихваћених стандарда који регулишу на 
који начин се одређују температурни опсези 
употребе врећа, већина произвођача има своје 
начине за њихово одређивање, а на вама је да 
утврдите да ли је то што пише на врећи истина 
или превара. 
Постоји још неколико врло важних фактора који 
утичу на то да ли ће вам у врећи бити пријатно:
- Квалитет подлоге (подлошке), на којој лежите.
- Психофизичко стање корисника вреће 
(исцрпљеност или потхлађеност организма).

Уколико планирате дужи боравак 
на отвореном биће вам неопходни: 
врећа, подметач, шатор, лампа, 
примус и посуђе

комора. Она нам је важна због термичке изолације. 
Основни модел су једноставно проштепана два слоја 
материјала са перјем између њих, па ефекти изолације 
нису баш нарочито изражени. Други модел је систем 
„паралелних комора”, који је знатно бољи од претходног. 
Највећи број „просечних” врећа је направљен на тај 
начин. Следећи модел је стил „дијагоналних комора”, који 
је показао још боље термичке резултате. Има и других 
модела, али они су ређе у употреби.

Квалитет перја
Постоји јединствена ознака, стандардизована код 

већине произвођача, која означава квалитет перјаног 
пуњења. Најчешће су то ознаке 70/30, 80/20, 90/10... Први 
број означава количину квалитетног паперја са великим 
учинком изолације, а други број означава проценат 
грубљег перја. Вреће са већим процентом паперја су по 
правилу скупље и могу да се спакују на мање димензије.

Материјал
Материјали који се користе за шивење врећа су 

најчешће синтетичке мешавине. Приметан је стални 
развој нових материјала и технологија. Gore-tex® су 
први савладали технологију производње материјала 
на бази „микро пора”. То су материјали који с једног 
лица пропуштају водену пару (знојење), а с другог лица 
не пропуштају воду. Систем је једноставан. Групације 
молекула воде су око 200 пута веће од молекула водене 
паре. Требало је да се произведе материјал са микро 
порама које су негде између ових величина да би се десила 
револуција у текстилној индустрији. Водена пара из вреће 
(кондензација, што је нарочито важно за „бивак вреће”) 
несметано излази напоље, а спољна влага, у облику снега 
или кише, не улази унутра. Наравно, то је теорија. У 
пракси се показало да и најбољи материјали кад-тад ипак 
пропусте влагу, у зависности од старости, квалитета и 
временских прилика у којима се употребљвавају.

Пошто је Gore-tex® заштићено име, појавили су се 
слични материјали других фирми под називом „Ce-
plex”, „Povertex”, „Simpatex” и многи други. Коме ћете 
поклонити поверење, зависи од вас.

Тежина
Није исто да ли врећу носите у ранцу данима или 

недељама, или сте неким превозним средством дошли 

на почетну тачку планинарске стазе на коју се опет 
враћате после туре. У другом случају вам тежина вреће 
и није најбитнији фактор.

Синтетичке вреће
За њих важи већином исто што и за перјане вреће, уз 

неколико специфичности. Уместо перја, пуњење ових 
врећа је синтетичко, а то има своје предности и мане. Од 
мана, најчешћа је та што се те вреће не могу спаковати 
на мале димензије на које могу перјане, мада најновије 
генерације синтетичких врећа полако демантују ову 
чињеницу. Од предности, најважнија је да ове вреће могу 
упити до 80% влаге своје масе (нпр. врећа од 2 kg може 
упити око 1,6 литара воде), а да и даље имају изолациону 
способност. Код перјаних врећа тај проценат је око 25%. 
Тако је крајем осамдесетих година настала права јагма 
за експедицијским моделима синтетичких врећа, јер су 
радиле по систему „уђеш мокар - изађеш сув”.

За коју врећу се одлучити? Тешко је рећи, али чини 
се да време ипак ради у корист синтетичких модела, 
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нарочито ако се узме у обзир да су око 20-30% јефтинији 
од перјаних.

Паковање и складиштење
Када нису у употреби, перјане вреће треба држати 

отворене у висећем положају (на вешалици у ормару), 
како би што дуже остале у „раширеном” стању. Када 
је пакујете, немојте је „ролати” увек истим поступком, 
јер се тако перје брже испресује, већ је гурајте у 
врећицу увек на други начин и без реда. Што се тиче 
синтетичких врећа, са њима можете како хоћете.

Прање и одржавање
Прање перјаних врећа је врло пипава ствар. Ако је 

једноставно ставите у машину за прање веша, детерџент 
ће извући сву масноћу из перја и оно ће изгубити своју 
еластичност и добар део термичких способности. Такве 
вреће са лакоћом касније упијају влагу из околине. У 
новије време појавиле су се неке врсте „неутралних” 
шампона за прање перјаних ствари и то се углавном 
ради ручно, без превише испирања.

ПОДМЕТАЧИ
Врећа се лепо „напумпа” изнад и око нас, али испод 

леђа је потпуно компресована и нема готово никаква 
термо-изолациона својства. Да нам хладно тло не би 
извукло сву топлоту, као и да би спавање било удобније, 
користимо подметаче за спавање. Ови подметачи су 
ширине тела (50-60 cm) и дужине 180 cm или ¾ дужине 
(120 cm), а дебљина им углавном варира од 5 mm до 10 
cm. Две основне врсте су подметачи од сунђерастог 
материјала „затворених ћелија” и самонадувавајући 
душеци. Сунђери су лагани, неосетљиви на бушење и 
углавном јефтини, али су кабасти и доста танки, док 
су душеци дебљи (боља изолација, већи комфор) и 
нису кабасти, али су углавном тежи, доста скупљи и 
најважније, не смемо да их пробушимо (нарочито ако 
немамо добар „алат” за крпљење). Некада је добитна 
комбинација носити и један и други...

ШАТОРИ
Шатори нам пружају адекватан заклон током 

вишедневног боравка у природи. Штите нас од падавина 
и ветра, као и од инсеката, змија и осталих нежељених 

посетилаца. Најпопуларнија подела је на тросезонске 
(пролеће, лето, јесен) и четворосезонске (+зима). 
Разлика је у квалитету материјала (количина падавина 
коју подноси) и носећих шипки (фиберглас или 
алуминијум), као и у самом дизајну. По конструкцији 
су углавном двослојни, у облику иглоа или тунела, или 
неке комбинације ова два облика. Величина шатора 
зависи од броја особа које треба у њима да спавају и 
њихове намене: „базни” шатори су комфорнији због 
дужег боравка у њима (више места по особи, већи 
предпростор), док су „нападни” шатори мали и веома 
лагани.

ЛАМПЕ
Да бисмо били што функционалнији и ноћу, било 

да је у питању ходање, пењање, силазак кроз шуму или 
боравак у шатору, користимо „чеоне лампе”. Како јој и 
име каже, то је лампа која се тракама причврсти на чело 

Различити типови подметача

или шлем, „прати” покрете главе и најважније, оставља 
слободне руке! Данас су све чешће лампе са ЛЕД 
диодама. Оне дају довољно јаку светлост за обављање 
95% потребних радњи, а веома мало троше батерије. 

Због оних 5% згодно је имати и класичну сијалицу 
која „баца” светлост много даље (претраге, магла), 
али притом много више троше батерију. На сву срећу, 
постоје хибридне лампе које комбинују ЛЕД и класичне 
(најчешће халогене) сијалице.

ПРИМУС (ГОРИОНИК)
Данас су нам на располагању разне врсте примуса, 

како по облику, тако и по врсти горива које користе. 
Постоје примуси на бензин, шпиритус, петролеј, 
пропан-бутан гас... Међу планинарима и алпинистима 
највише су у употреби примуси на пропан-бутан 
гас са заменљивим картушама (боцама), како због 
једноставне употребе, тако и због њихове мале тежине 
и габарита. Мана примуса на гас је што лоше раде на 

ниским температурама, па зато зими водимо рачуна 
о томе и примус никад не стављамо директно на снег. 
Горионици нам служе да истопимо снег, скувамо супу, 
или припремимо неко јело. Треба да су што мањи 
и лакши, а опет поуздани и стабилни. Према врсти 
горива које сагоревају, делимо их на гасне (сагоревају 
мешавине пропана, бутана и слично) и на примусе на 
течно гориво (бензин, алкохол, керозин и слично). Гасни 
су чешће у употреби. Обично су мањи и лакши, а много 
лакше се пале, регулишу пламен, не смрде, не гараве и 
не траже готово никакво одржавање. С друге стране, 
горионици на течно 
гориво се доста користе 
за дуготрајне експедиције 
у најзабаченијим 
деловима света, где је 
тешко наћи специјалне 
гасне картуше, а и течно 
гориво мрзне на доста 
нижим температурама 
од компресованог 
гаса. Данас је све више 
горионика опремљено 
„бацачем варнице”, 
који омогућава лакше и 
поузданије паљење.

ПОСУЂЕ
У основни комплет судова спада: флаша за воду 1 l, 

шерпа 1,5 l (за двоје), кашика и перорез. Поред тога, није 
лоше још понети (ако имате места) виљушку, чашу, крпу, 
чинију (тањир), отварач за конзерве, па и дашчицу за 
сецкање. Флаше су пластичне или алуминијумске. Могу 
да послуже и обичне пластичне флаше од воде и слично, 
осим за сипање вреле воде. Најбитније је да запушач 
добро дихтује.

У зимским условима згодно је имати термос или 
изолациону футролу у коју се флаша увуче. Шерпе 
се праве од алуминијума, а у новије време од танког 
челичног лима или чак титанијума. Битно је да имају 
дршку и поклопац.

Перорез је универзалан, како за сечење гуртни, 
прусика, грања, тако и за сечење хлеба, мазање...
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АКТИВНОСТИ ПСС

„Служба водича је специјализована 
служба јавног карактера у оквиру 
Планинарског савеза Србије, заснована 
на добровољности. Служба обезбеђује:

‒ стручно и безбедно извођење одлазака у природу и 
планине у складу с Правилником о безбедном извођењу 
планинарских активности;

‒ развијање културе боравка у природи и 
планинарским објектима;

‒ оспособљавање стручног планинарског водичког 
кадра;

‒ организовано вођење планинара и других лица у 
природу и на планине.

Служба усклађује своја нормативна акта са Статутом 
и другим нормативним актима ПСС, Министарства 
омладине и спорта, одговарајућим стандардима UIAA 
MontCom, ERA и других међународних организација, 
чији је ПСС члан.

Служба обавља и друге послове који су у функцији 
развоја планинарства.” (Извод из Правилника СВ ПСС)

Дакле, планински водичи су планинари добровољци 
који воде остале планинаре и не-планинаре на планине. 

Да би то могли успешно и пре свега безбедно да 
раде, морају проћи одређену обуку. Када планинар, са 
навршеном 21 годином живота и најмање три године 
планинарског искуства, заврши обуку коју организује 
служба, добија звање Планински водич 3. категорије. 

Технички дани 
Службе водича
Упознајте се с радом и 
функционисањем ове службе 
Планинарског савеза Србије...

Тиме је оспособљен за вођење група у летњим условима 
(не у летњем периоду!) до висине од 4.000 м, по UIAA 
стандарду H1 (Summer Hiking). 

По завршетку курса за стручно оспособљавање 
из области спорта другог нивоа (спортски водич 
планинарства), на акредитованој високошколској 
установи, са којом ПСС има потписан уговор о сарадњи, 
водич добија дозволу за рад спортског стручњака, па 
може и треба да потпише уговор о ангажовању са неким 
клубом или организацијом. Тек тада постаје прави 
водич, који има знање и легалну лиценцу за вођење 
планинарских акција.

Служба водича и Комисија за издавање, обнављање и 
одузимање лиценце спортском стручњаку ПСС-а, воде 
евиденцију водича који испуњавају наведене услове. 
Ажурирани списак водича са важећом лиценцом и 
дозволом за рад налази се на сајту ПСС (www.pss.rs).

Водичи 3. категорије, када испуне правилником 
предвиђене услове, могу похађати обуке за више 
категорије (2, 1.б и 1.) и тако стећи потребна знања и 
вештине за вођење у зимским условима, по ледницима и 
на свим надморским висинама. Обука за 2. категорију (до 
4.000 м у зимским условима) такође је акредитована од 
стране UIAA као H2 (Winter Hiking). 

Да би обновио своју лиценцу, водич мора, у периоду 
од три године, да присуствује најмање једном техничком 
дану, на којем ће обновити знање и упознати се с 
новитетима из технике, оријентације, прве помоћи и 
информисати се о променама у правним аспектима 
водичке делатности.

Како би се унапредило одржавање техничких дана, 
служба је прошле године основала регионалне станице, 

са идејом да се водичи једног региона окупе, размене 
идеје и искуства и подсете вештина потребних за вођење. 
Тренутно има седам регионалних станица: Београд, 
Нови Сад, Ниш, Крушевац, Пријепоље, Петровац на 
Млави и Љубовија. Свака станица доставља свој термин 
одржавања техничког дана. У плану је да се за следећу 
годину већ у октобру направи обједињени календар 
одржавања техничких дана, како би водичи могли 
унапред да планирају своје активности. Водич који не 
може да присуствује техничком дану у организацији своје 
станице, може доћи на технички дан у другу станицу.

До сада, техничке дане су одржале станице Нови 
Сад, Београд, Ниш и Петровац на Млави. Новосадски 

водичи су се окупили на Вршачком брегу, док су водичи 
београдског, нишког и петровачког региона своје дане 
имали на Авали, односно у Јелашничкој и Горњачкој 
клисури. 

До краја септембра техничке дане ће организовати 
станице Крушевац, Пријепоље и Љубовија. Водичи 
се могу пријавити за учешће на техничком дану 
Руководиоцима станица директно, или преко Службе 
водича на имејл službavodiča@pss.rs. Предавачи и 
демонстратори су чланови Наставног тима СВ.

 Александар Рашин,
 координатор регионалних станица 

 Службе водича ПСС

Руководиоци станица
Нови Сад Неда Милошевић („Борковац” Рума)

Београд Александар Рашин („Extreme Summit Team” Београд)

Ниш Славиша Ивановић („Mosor” Ниш)

Крушевац Недељко Пештерац („Jastrebac” Крушевац) 

Пријепоље Драган Петрић („Kamena Gora” Пријепоље) 
Петровац на Млави Дејан Антић (Петровац) 

Љубовија Драган Павловић Поп (Авала)
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Технички дани 
спелеолога 2021.

КОМИСИЈA ЗА СПЕЛЕОЛОГИЈУ

КОМИСИЈЕ ПСС

На позив Комисије за спелеологију, 23. 
априла, у Стрмостену на Бељаници, 
окупили су се спелеолози већине 
спелеолошких организација чланица 

Планинарског савеза Србије. Циљ овог окупљања 
био је: демонстрација и вежба спелеолошких техника 
које спадају у групу напредних техника и техника 
које се ређе примењују у пракси; представљање 
нових чворова, система и опреме; размена искустава 
међу спелеолозима. Домаћин је био Планинарско 
спелеолошки клуб „Ресава” Стрмостен.

Демонстратори на вежбалишту били су: Немања 
Милосављевић (ПСК „Двиг” Владичин Хан), Данијел 
Алексић и Игор Оларић (ПК „Дубашница” Злот), 
Александар Равас и Марко Авдић (Горска служба 
спасавања Србије), Војкан Гајовић (СС ПК „Трајб” 
Београд) и Милан Миливојевић (ССУ „Саис” Књажевац). 
Наредна два дана спелеолози су провели на природном 
вежбалишту у кањону Ресаве увежбавајући следеће 
спелеолошке технике:

‒ Тиролска треверза ‒ презентован је поступак 
постављања хоризонталне и косе једноструке тиролске 
траверзе, кретање по њој и њена примена у спелеологији. 

Спелеолози већине спелеолошких 
организација, чланица Планинарског 
савеза Србије, окупили су се на 
Бељаници...
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Учесници су по групама извели њено постављање и 
прелазак преко ње;

‒ Ипсилон сидриште ‒ презентован је поступак 
постављања приступног ипсилон сидришта (примена 
код јамских објеката ради постизања чистих улазних 
вертикала) и начин преласка;

‒ Спасавање „1 на 1” ‒ презентована је техника 
другарског спасавања „1 на 1” техником „крол у крол”;

‒ Техничко пењање ‒ презентован је поступак 
техничког пењања коришћењем комплета пењачких 
лестви и техника пењања помоћу пењачке шипке, циљеви 
и околности примене техничког пењања у спелеологији;

‒ Контратег ‒ презентована је техника спасавања 
повређеног у носилима употребом контратега (са 
регулатором) и штафетно преузимање носила. Пред-
стављени су принципи употребе шпанског контратега;

‒ Чворови и системи ‒  презентовани су „повратни” 
системи са двоструким ужетом који се користе 
приликом абзела, као и шпански чвор i корона чвор.

У недељу, 25. априла, након вежбалишта уследио је 
обилазак Ресавске пећине у којој су неки од учесника 
били први пут. На Техничким данима учествовала су 24 
спелеолога из осам спелеолошких организација: ССУ 
САИС Књажевац, ПСК „Ресава”, ПК „Трајб” Београд, 
ПК „Дубашница” Злот, ПСК „Двиг” Владичин Хан, ПК 
„Железничар” Ниш, ПАК „Краљево” и Горска служба 
спасавања.

 Немања Милосављевић
 Милена Јанковић

Многи планинари 
познају Жику 
Бранковића или су 
барем чули за њега. 
За оне који га не знају, 
ради се о ЧОВЕКУ који 
је ПОБЕДИО РАК и попео 
се на неке од највиших 
врхова. Такође, Жика 
Бранковић аутор је 
књиге ,,Од понора до 
Хималаја”.

Куповином ове књиге учествујете у 
хуманитарној акцији. Сав приход од продаје 
књиге Жика донира Националном удружењу 
родитеља за децу оболелу од рака (НУРДОР).

Од понора до Хималаја
Жика Бранковић

КАКО КУПИТИ КЊИГУ?
Књигу „Од понора до Хималаја”, по цени од 
600 динара, можете купити на више начина:
1. наручивањем путем Messengera на адресу 
Жика Бранковић;
2. наруџбином преко имејла:
zivbrankovic@gmail.com;
3. наручивањем путем СМС-а на број 
065/4271000.

Потребно је да на један од ових начина 
пошаљете следеће податке: име и презиме, 
адресу, место и поштански број, број 
мобилног телефона и број примерака књиге.
Који год начин поручивања да изаберете, 
књига ће вам бити испоручена брзом поштом 
Пост експрес у року од 1 до 3 радна дана.
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Репортаже с планинарских, 
високогорских или алпинистичких 
акција, пошаљите на адресу 
редакције „Планинарског гласника”:
planinarskiglasnik@pss.rs
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Високогорство
наспрам алпинизма

ПЛАНИНЕ

Људи су одувек били фасцинирани 
високим планинама. Моћно се 
издижући из равнице, изазивале су 
страхопоштовање. Дуго се сматрало да 

су те висине резервисане искључиво за божанства. У 
жељи да се приближе боговима, људи су кренули да 
се пењу. Најстарији доказ да су људи још у бакарном 
добу походили високе планине је мумифицирано тело 
названо Еци, пронађено у Алпима 1991. године, на 
висини од 3.210 м. Његова старост се процењује на око 
5.300 год.

Швајцарци Мишел Габријел Пакард и Жак Балмат 
извели су први успешан успон на Мон Блан 8. августа 
1786. године. Овај датум узет је као званични почетак 
планинарења. Како су у том периоду успони били 

Док алпинизам обухвата успоне 
на планинске врхове уз употребу 
техничке опреме, у високогорству се 
тежи достизању што веће висине...

ограничени на алпско подручје, појавио се назив 
алпинизам (франц: алпинисме - алпски). Касније се 
почело говорити о хималајизму, андинизму итд.

Географски, планине уопштено можемо поделити на 
ниске (500 – 2.000 м), средње (2.000 – 5.000 м) и високе 
(> 5.000 м). Пошто код нас нема планина из категорије 
високих, по правилнику Комисије за високогорство 
и експедиције ПСС, високогорски успон се дефинише 
као успон на врхове висине преко 2.000 m надморске 
висине у зимским условима, или 3.000 м током целе 
године.

Високогорско планинарење подразумева пењање 
у високим неприступачним планинским масивима. 
Из тог разлога, за безбедно кретање кроз планину 
неопходно је искуство и знање, физичка и психичка 
припремљеност, обученост у коришћењу опреме, 
познавање оријентације, метеорологије, биваковања, 
правилне исхране, прве помоћи и спасавања, а за 
осигуравање кретања на стрмим и стеновитим 
падинама у летњим и зимским условима и познавање 
основних алпинистичких вештина.

Ту долазимо до преплитања и поистовећивања 
високогорства и алпинизма. Где је граница и да 
ли постоји? Многе су сличности између ове две 
дисциплине. Бављење и једном и другом дисциплином 
се може посматрати и као појединачна (соло успони), 
али и као колективна активност, јер одлазак на високе 
врхове подразумева експедиције са пуно чланова. И 
једна и друга активност захтева дуготрајни тренинг 
и изузетну физичку спрему. И једнима и другима је 
мотив достизање великих висина. На високогорским 
успонима, као и на алпинистичким, временски 
услови су кључни за успех успона. И високогорци и 
алпинисти користе исту техничку опрему.

Ипак, постоје и велике разлике. Док алпинизам, 
по дефиницији, представља активност која обухвата 
успоне на планинске врхове по стрмим и тешко 
приступачним стенама, уз употребу техничке опреме 
за осигурање напредовања у пењању, у високогорству 
се тежи достизању што веће висине. 

Другим речима, у алпинизму је циљ савладати што 
тежи смер, по могућности онај који нико до тада није 
савладао (тзв. „првенствени успон”), а сама висина 
је у другом плану, па су успони релативно 
кратки (неколико дана), што их чини 
једноставнијим за организацију. Осим 
тога, мање су условљени временским 
приликама, јер је лакше доћи до 
поузданије временске прогнозе.

У високогорству је, с друге стране, 
циљ достизање високих врхова 
најлакшим путем (тзв. „via nor-
male”). Тај пут је најчешће дугачак, 
што подразумева другачије изазове. 
Обично су то експедиције које трају по 
неколико недеља, па су осетно захтевније 
за организацију (треба имати залихе хране, 
опреме...), а дугорочна временска прогноза је много 
мање поуздана, па је сам исход успона веома неизвестан.

У Планинарском савезу Србије постоје Комисија 
за високогорство и експедиције (КВЕ) и Комисија за 
алпинизам и турно скијање (КА), које се баве развојем 
високогорства и алпинизма, а обе дисциплине 
су такмичарског карактера и имају категорисане 
спортисте.

Из алпинизма се 80-их година развило спортско 
пењање, као засебна спортска грана, са неколико 
такмичарских дисциплина. Такмичари се пењу на 
природној или вештачкој стени, а циљ је до врха стићи 
брже од противника.

Све већи број планинара се бави алпинизмом 
и високогорством, као обједињеном активношћу. 
Похађајући основне алпинистичке курсеве, 
усавршавају своја техничка знања, која су потребна 
за одлазак на високогорске експедиције. Тако су у 
прилици да искористе предности обе дисциплине и 
употпуне уживање у планини.

 Александар Рашин,
 планински водич 1. категорије
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ОПАСНОСТИ 
У ПЛАНИНИ

ШТА СВЕ МОЖЕТЕ ДА ОЧЕКУЈЕТЕ ВАН СВОЈЕ ЗОНЕ КОНФОРА

САВЕТИ

Опасности на које можемо наићи у планини 
су многобројне, а проистичу из непознавања 
терена, лоших временских услова, 
слабе обучености, слабе психофизичке 

припремљености, неадекватне опреме, непознавања 
флоре и фауне на терену и слично. Из свега наведеног 
је јасно да је најбитнији фактор, ако не и једини: 
људски фактор. Уколико је у питању организована 
планинарска тура, процену опасности и ризика ради 
водич, у складу са степеном обучености, увежбаности, 
обавештености учесника, као и проценом проистеклом 
из личног искуства. Наравно, сваки планинар сноси део 
одговорности и има обавезу да се понаша у складу са 
стеченим знањима, али и сопственим могућностима.

Ипак, неке опасности потичу из природе и окружења 
у којем се крећемо. На већину њих не можемо утицати, 
али можемо се припремити и смањити ризик на 
прихватљив ниво. Ове опасности називамо објективним 
опасностима.

ОБЈЕКТИВНЕ ОПАСНОСТИ
Мрак

Мрак у одређеним условима може представљати 
велики проблем. Ако вас је непланирано ухватио мрак 

на стази, то значи да сте вероватно оманули у планирању 
акције и може се десити да вама или учесницима 
акције понестане воде, да будете исцрпљени или 
немате чеону лампу (увек је треба имати у ранцу, чак 
и ако није предвиђено ходање по мраку). У условима 
смањене видљивости теже ћете се оријентисати, а све 
ове отежавајуће околности могу додатно да угрозе 
безбедност.

Ходање ноћу је теже јер губимо периферни вид и често 
можемо превидети битне детаље на стази. На високој 
планини и на тежим теренима можемо се наћи у близини 
опасне литице, а да тога уопште нисмо свесни.

Одрон стене
Пад камена може имати фаталне последице по 

планинаре. Стене најчешће покрећу човек или ређе 
дивљач, као и природне појаве које слабе везе камена и 
подлоге (отапање леда, водена бујица, земљотрес и сл.). 
Ове природне појаве везане су за температурне разлике, 
обично између дана и ноћи, као и разлике у температури 
воде и влаге која је присутна зими и лети. Лети је обично 
присуство воде у стени бујичног карактера, брзо силази 
низ стену, али спира и слаби везе камена и стене. Зими 
се заледи вода заробљена између камена и стене, шири 
се, па у пролеће, када се снег и лед отопе, повећава се 
вероватноћа да ће делови стена са слабијом везивном 
структуром кренути надоле. Јужне стране планина су 
због ових разлика у температури много склоније паду 
камена него северне.

Шлем је обавезни део опреме на неким планинарским 
акцијама и пружа заштиту од пада камена. Кад чујемо да 
се камен обрушава треба да се што боље приљубимо уз 
стену и никад не гледамо горе, нити погледом тражимо 
камен како бисмо га избегли. 

ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ
Снег

На зимским акцијама треба имати адекватну опрему, 
треба умети добро проценити своје могућности и 
добро познавати стазе. На неким планинама нису исте 
летње и зимске стазе ка врху, најчешће због избегавања 
опасности од лавина. Међутим, на високим планинама 
(преко 2.000 метара) снежне непогоде могу да задесе 
планинаре чак и лети, што ствара веома неповољну 
ситуацију. И најтањи снежни покривач битно мења наш 
осећај о конфигурацији терена и прекрива маркације. 
Осим тога, стаза постаје клизава, па треба бити додатно 
опрезан. Због свега тога је неопходно да се високогорске 

Боравак у природи, а посебно на 
високим планинама, може да буде 
прави изазов. Због тога је неопходно 
да будете физички спремни, 
добро обавештени и адекватно 
опремљени...
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туре добро планирају и да се прати поуздана временска 
прогноза. 

Хладноћа
Исцрпљени организам је неотпоран чак и на 

температурама од +5°C до +8°C. Забележени су смртни 
исходи на овим наизглед „неубедљивим” температурама, 
јер уколико смо мокри, исцрпљени и дезоријентисани, 
имамо доста добре шансе за потхлађивањем. Препоручује 
се добра опрема, поуздана информисаност и још боља 
физичка спрема.

Магла
Бројни су случајеви када су се људи губили у магли 

чак и у крајевима који су им познати у детаље. Посебно 
је компликовано кретање у зимским условима због 
једноличности боја и покривености терена снегом. 
Лутање изазива дезоријентисаност, исцрпљеност, 
присилни бивак, а често и панику. Ако немате могућност 
да напредујете, најбоље је вратити се сопственим 
траговима до полазног места или до места где можете 
имати адекватан заклон и сачекати да се магла разиђе. 
Доста помажу зимске маркације или (ако су видљиви) 
маркантни делови стена и планине. Препоручује се да се 
увек носи компас, мапа и ГПС. Ипак, треба бити опрезан 
с употребом ГПС-а, јер је његова прецизност често 
ограничена маглом и ниском облачношћу.

Муње
Обично се јављају у планини у летњим месецима. Не 

морају увек бити смртоносне, али су забележени примери 

ОПАСНОСТИ ОД ЛАВИНА
Лавине су највећа опасност када је у питању 
кретање и пењање по снегу и леду, а - на 
високим планинама - чак и у летњем периоду. 
Када су у питању наше планине, заблуда је да 
лавина код нас има мало. Заправо, у Србији 
зими има релативно мало људи у природи у 
поређењу са неким другим земљама, где су 
људи активнији у планинарењу и алпинизму и 
у земљама које су више окренуте туризму од 
наше. Због тога је статистика на нашој страни 
када се прича о несрећама проузрокованим 
лавинама.

АДЕКВАТНА ОПРЕМА
Недостатак одговарајуће опреме често може 
да буде ограничавајући фактор, а неретко и 
да вас доведе у опасност. На пример, уколико 
немате дерезе - како ћете прећи преко леда? 
Услед недостатка штапова при дуготрајним 
спустовима - преоптеретићете колена; ако пада 
киша, а ви немате кабаницу - бићете мокри 
и ризикујете потхлађивање. Најбаналнији 
пример је да ће вам при се при наглом паду 
температуре, уколико немате рукавице, шаке 
толико смрзнути да нећете моћи да начините 
контролисане покрете, што вас доводи у веома 
опасну ситуацију.

да су усмртиле и целе групе планинара одједном. Муња 
обично удара у врх планине, дрвета, али и на неки 
део падине са стенама богатим разним рудама које их 
привлаче и тражи одвод до земље. У случају невремена, 
треба се склонити са природног струјног тока (гребени, 
жљебови), направити изолацију између тела и земље и 
сачекати смиривање.

Ветар
У високој планини ветар је можда и најопаснији 

противник планинара. Лети исцрпљује и дехидрира, а 
зими доводи до фаталног смрзавања. Објективни осећај 
хладноће се са ветром прогресивно повећава. Модерна 
опрема (јакна, капа, добре рукавице од адекватних 
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материјала), доста помажу да се овај проблем превазиђе, 
али увек треба бити опрезан.

УВ зрачење
Посебно је изражено у зимским и пролећним 

месецима када у планинама има још пуно снега и када су 
рефлаксије јаке. УВ зраци делују штетно на кожу и очи, 
те се обавезно препоручују заштитне наочаре и креме за 
кожу. Мрежњача ока је посебно осетљива и под утицајем 
УВ зрака може изазвати привремено слепило.

Животиње
У нашим планинама на Балкану, као и у Алпима, скоро 

да не постоје опасности те врсте. Дивокозе на високим 
планинама могу евентуално одронити камење, а сусрет 
са вуковима, медведом или дивљом свињом је редак, 
јер животиње беже од људи. Можемо рећи да су код нас 
најопасније змије, јер на њих ретко кад обраћамо пажњу, 
тако да их можемо нагазити и директно угрозити, па нас 
у самоодбрани могу ујести. Иначе се и змије склањају од 
људи.

СУБЈЕКТИВНЕ ОПАСНОСТИ
То су све оне опасности које се налазе у нама. 

Неискуство, неспремност, слабо познавање планина, 
прецењивање сопствених могућности, незреле 
амбиције и погрешне процене – честе су нарочито код 
почетника или млађих људи, а нажалост, могу довести до 
катастрофе. Неретко се упуштамо у нешто чему нисмо 
дорасли, без праве припреме, тренинга и одговарајуће 
опреме. Почните са лакшим успонима, па тек онда идите 
ка тежим и захтевнијим. Болести, слабост организма и 
неувежбаност имају последице не само на појединца, 

већ често на целу групу, тако да је улога водича у томе 
одлучујућа. Лоше амбиције и непоштовање закона 
природе доводе до несрећа. Почетници углавном 
не схватају и не процењују реално опасности које се 
појављују, па их чак и занемарују, свесно улазећи у велики 
ризик. Тако се губи осећај одговорности и партнерства у 
групи, што може бити узрок проблема на акцији.

Повреде и други здравствени проблеми
Све повреде и општа погоршања здравља која наступе 

током успона деле се на лакша и тежа. Међутим, иако 
је нпр. угануће зглоба често само лакша повреда, она 
може да угрози кретање целе групе. Остале повреде и 
здравствени проблеми укључују ломове и губитак свести, 
те унутрашња и спољна крварења након пада, сунчаницу, 
топлотни удар, опекотине, дехидрацију, потхлађеност, 
промрзлине, смрзотине, снежно слепило, разне 
компликације познате као висинска болест и друго. Добар 
део ових опасности може се смањити добром припремом 
и коришћењем одговарајуће опреме (резервне рукавице, 
прикладна одећа, добра крема за сунчање, квалитетне 
сунчане наочаре). Што се тиче осталог, битно је да се 
не потцењују први знаци слабости, те да се на време 
одустане или обавести водич уколико је организована 
тура.

Отежана оријентација
Неке стазе су оријентационо захтевне, неке нису, а 

о некима нема много поузданих информација. Разне 
околности одређују правила понашања. Ако сте први 
пут на некој стази, потребна је припрема код куће и 
коришћење компаса, детаљне географске карте подручја 
или ГПС уређаја на терену.

САВЕТИ ПРИРОДА
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Пролеће је време када почињемо да се често 
сусрећемо са змијама. То је сасвим природно: 
змије, као и други гмизавци, излазе из тзв. 
зимског сна и крећу у потрагу за партнерима 

и храном, па су активније него у остатку године. Како 
бисмо се сви лагодније осећали током боравка у природи, 
доносимо преглед отровних и неотровних змија код нас.

ОТРОВНЕ ЗМИЈЕ
У Србији се могу наћи само три аутохтоне врсте 

отровних змија, све три из породице љутица, род Vipera. 
Уједи двеју могу бити опасни или чак фатални по људе. 
Ипак, до смрти услед уједа наших отровних змија долази 
изузетно ретко: у периоду од 2008. до 2017. у целој земљи су 
пријављена само четири смртна исхода. Препорука за наше 
планине је да се хода у дубоким ципелама и панталонама 
дугих, широких ногавица. Наравно, пожељно је да се пре 
поласка информишемо и о фауни змија које насељавају 
циљано подручје.

Све три врсте отровних змија присутних у Србији 
заштићене су на националном и/или међународном нивоу 
и прописане су новчане казне за њихово убијање или 
повређивање, али и за нарушавање њихових станишта, 
зимовника, јаја и др. 

У поређењу са неотровним змијама, отровнице су 
кратке, здепасте и споре. Зеница им је вертикална. 
Крљушти на телу имају уздужни гребен, док су крљушти 
неотровних змија равне. Реп им је краћи него код 
неотровних врста. Као и код других гмизаваца, реп је 

дужи код мужјака. Наше отровнице личе једна на другу 
и углавном се јасно разликују од неотровних змија: дуж 
леђа имају цик-цак шару јасних ивица, чији облик варира 
(ћошкаста, заобљена, налик на бројанице, испрекидана...). 
Мужјаци и женке се обично разликују по основној боји 
тела, што је нарочито јасно код поскока и шарке: мужјаци 
су сиви, а женке смеђе или риђе и контраст између основне 
боје и цик-цак шаре им је слабији него код мужјака. 
Мужјаци углавном имају шаре и на врху и на бочним 
странама главе. Младунци су сличних боја и шара као и 
одрасле јединке (обојеност им се не мења током живота). 
Глава није код свих отровница троугласта, како се углавном 
мисли, а и неотровне змије могу раширити задње ивице 
вилица па им глава може задобити троугласт изглед.

Као и други гмизавци умерених подручја, змије хладни 
део године проводе у тзв. зимском сну, који траје, зависно 
од надморске висине, географске ширине и преовлађујућих 
временских прилика у датој години, од октобра-новембра 
до марта-априла. Могу се срести и у периодима када још 
има снега. Мужјаци из зимског мировања излазе недељу–
две пре женки. Змије се паре на пролеће (између марта 
и маја). Пре парења, мужјаци поскока и шарки ступају 
у ритуалне борбе. Наше отровнице не полажу јаја, него 
„рађају“ потпуно формиране младе, крајем августа или 
почетком септембра.

Отровнице умеју да леже потпуно непомично, често 
врло добро бојама уклопљене у изглед подлоге, чак и 
када им се сасвим приближимо, што може представљати 
проблем. Ако се уоче на време, довољно је заобићи их и 

У Србији се могу наћи само три аутохтоне врсте отровних змија. Уједи двеју 
могу бити опасни или чак фатални по људе. Ипак, до смрти услед уједа наших 
отровних змија долази изузетно ретко...
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неће бити никаквих проблема. Све змије нападају једино у 
самоодбрани, када не могу да побегну и сакрију се.

Поскок (Vipera ammodytes)
Змија углавном укупне дужине између 60-70 cm, 

изузетно ретко може достићи 100 cm. Мужјаци су крупнији 
од женки. 

Јасна карактеристика која издваја поскока од других 
љутица, као и осталих змија које живе на територији 
Србије, јесте јасно изражен рогић на врху њушке. Рог је 
израслина коже и везивног ткива и до сада није утврђено 
да поседује неку улогу. Глава је троугласта или срцолика 
и јасно „вратом” издвојена од трупа. Осим код појединих 
примерака, све крљушти на потиљачном делу главе су ситне. 

У нашој земљи присутне су две подврсте поскока: Vipera 
ammodytes ammodytes, која је распрострањена у највећем 
делу Србије и Vipera ammodytes montadoni, која се може 
наћи на југу и југоистоку Србије.

Поскоци углавном насељавају топлија и осунчанија 
станишта, попут камењара, осунчаних храстових шума, 
кањона и клисура, као и мешана жбунасто-ливадска 
станишта. Могу се наћи и поред обрадивих површина, али 
и у високој трави, где их ретко ко очекује. За разлику од 
друге две врсте, могу се попети на грање жбуња и дрвећа, 
што такође може представљати проблем. Најчешће су 

ПРИРОДА

активни преко дана. Током топлијих летњих дана активност 
им је ограничена на јутро и вече, а могу се срести и током 
ноћи. Приликом сусрета са човеком, када осети опасност, 
може да шишти, упозоравајући на своје присуство. Овај 
поскок ипак није агресиван и никада не напада први.

Хране се углавном ситним сисарима, птицама, као и 
другим гмизавцима. Млади поскоци се углавном хране 
инсектима и гуштерима. Плен убијају отровом. Отров 
поскока делује претежно на ткива, доводећи до њиховог 
разарања. Ујед изазива јак бол и отоке, понекад масивне.

Код нас је најраспрострањенија љутица. У Србији 
је распрострањен јужно од Саве и Дунава на бројним 
погодним стаништима. Може се срести на најнижим 
деловима, као и на висинама до 2.000 m.

Заштићен је у Србији; статус угрожености према 
Црвеној листи ИУЦН-а, најмање забрињавајућа врста; у 
Црвеној књизи фауне Србије II – гмизавци такође најмање 
забрињавајући статус.

Шарка (Vipera berus)
Шарке су углавном дуге од 50 до 70 cm, а женке су 

крупније. Шарке могу бити потпуно црне (меланичне), а 
постоје и светлосмеђе јединке без шаре. Меланичне јединке 
нису ретке, а могу збунити неискусног посматрача. За 
шарке је карактеристичан ред белих надусних крљушти; 
на потиљку постоји шара у облику латиничног слова „В” 
или „X”. На глави постоје три крупне крљушти (чеона и 
две темене). Шарка углавном насељава хладна и влажна 
станишта, у низијском делу обично места око очуваних 
храстових шума и мочвара, док на планинама насељава 
углавном делове око шума смрче и јеле, као и отворена 
станишта изнад шумске границе.

УЈЕДИ ОТРОВНИЦА
Колико често змије уједају људе и како се ти 
случајеви завршавају? Још увек не постоји преглед 
уједа отровних змија у целој Србији, прављење 
базе тих података започето је тек 2018. године. 
Стручни и научни радови на тему уједа отровница 
код нас врло су ретки.
Недавно се појавио рад са прегледом података 
објављених за Србију и суседне земље током 
последњих 125 година. У Словенији, Хрватској, 
БиХ и Црној гори анализирани су подаци о преко 
4.000 уједа, од којих се у новије време тек осам 
завршило фатално (још 40 људи преминуло је 
услед уједа отровница у првим деценијама 20. 
века). У још једном раду је приказано 249 уједа на 
подручју Ужица између 2006. и 2018. Претходна 
анализа из ове болнице објављена је 1968. 
године (155 случајева за девет година), а постоји 
и анализа 264 случаја третирана у болници у 
Приштини између 1981. и 1997. Од 249 особа 
уједених у Ужицу и околини, тек нешто више од 
петине је имало средњетешку до тешку клиничку 
слику, а остале четири петине пацијената имале 
су благе до умерене симптоме. Смртних случајева 
није било. 
Како би се умањио број нежељених исхода сусрета 
људи са отровницама, потребно је да научимо да 
разликујемо отровне змије од неотровних и да се 
према свима односимо са дужним поштовањем и 
пажњом.

Према подацима из доступне литературе, присутне су 
у близини Обедске баре, на Фрушкој гори и Вршачком 
брегу, а почетком 20. века ових змија је било и на Авали. 
Јужно од Саве и Дунава балканска шарка насељава 
брдско-планинска подручја: нађена је између осталог, 
на Копаонику, Старој планини, Власинској висоравни, 
Шар-планини и Проклетијама. У нашој земљи присутна 
је Vipera berus bosniensis, а наше низијске популације 
предстaвљају горњу границу ареала ове подврсте, која је 
карактеристична само за Балканско полуострво. На 22 
локалитета шарка је забележена заједно са поскоком. 

Шарке се углавном хране ситним сисарима, 
водоземцима i осталим врстама гмизаваца, а понекад 
и птицама. Отров шарки делује претежно на нервни 
систем, тако да на месту уједа не долази до јаке реакције. 

Строго је заштићена у Србији, a на глобалном нивоу, 
као најшире распрострањена копнена отровница, има 
статус најмање забрињавајуће. У Црвеној књизи фауне 
Србије означена је као рањива врста.

Шарган (Vipera ursinii)
Шарган је најмања европска љутица. Просечна 

величина одраслих јединки је између 30 и 50 cm, а 
ретко и 60 cm. Трбушна страна тела је обично беле 
или сиве боје. На овалној глави постоје три крупне 
крљушти. Женке су крупније. Насељава високопланиске 
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пашњаке и ливаде изнад 1.500 метара надморске висине. 
Распрострањеност ове врсте љутице у Србији је доста 
ограничена; до сада је познато да насељава тек неколико 
локалитета на Проклетијама и Шар-планини.

Шаргани се углавном хране зрикавцима и скакавцима, 
а ређе (пред зиму) глодарима и гуштерима.

Отров шаргана је слабог интезитета и није опасан по 
човека, а реакција на месту уједа је слична убоду пчеле 
или осе.

Шарган је строго заштићен у Србији. На глобалном 
нивоу је рањива, а у Србији, према различитим 
критерију-мима, угрожена или критично угрожена 
врста.

Четворопруги смук
(Elaphe quatuorlineata)

Смукуља (Coronella austriaca)Степски смук (Dolichophis caspius)Ескулапов смук (Zamenis longissimus)

Рибарица (Natrix tessellata)

Смук шилац (Platyceps najadum)

Четворопруги смук
(Elaphe quatuorlineata)

Смукуља (Coronella austriaca)Степски смук (Dolichophis caspius)Ескулапов смук (Zamenis longissimus)

Рибарица (Natrix tessellata)

Смук шилац (Platyceps najadum)
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ФОТОГРАФИЈЕ НЕОТРОВНИХ ЗМИЈА
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ВУЛКАНСКА ТРИЛОГИЈА

ПОСЛЕ ТЕМЕЉНОГ ИСТРАЖИВАЊА И ПЛАНИРАЊА
ИЗБОР ЈЕ ПАО НА ПЛАНИНСКИ ВЕНАЦ У МЕКСИКУ

ЛИРСКИ ЗАПИС ИЗ ПЕРА ПРОСЛАВЉЕНОГ
АЛПИНИСТЕ ЗОРАНА БОГДАНОВИЋА

ИЗ АРХИВЕ СРПСКОГ АЛПИНИЗМА
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Те 1999. године било ми је 38 година 
и иза мене је било преко 20 година 
различитих алпинистичких 
активности у којима сам померао 

границе српског алпинизма, експедиције, 
првенствени успони у летњим и зимским 
условима у леду, миксу… Соло успони, 
прва српска понављања, првенствени ски 
спустови… Овога пута сам хтео да урадим 
првенствени соло успон у миксу на планини 
између 5.500 и 6.000 м висине, да буде 
релативно безбедан за прилаз, без глечера са 
великим пукотинама и серацима и да буде у 
мојој тренутној комфорној зони за солирање, 
а да висина смера не прелази 1.000 м, како 
бих могао да га испењем у једном дану, и ако 
будем имао среће с временом, да га испењем 
за свој 38 рођендан.

После темељног истраживања и 
планирања избор је пао на такозвану 
вулканску трилогију у Мексику, Nevado de 
Toluca (4.691 м) успон по гребену у сувој 
стени оцене 2-3 соло, са траверзом врха и 
спуштање другим смером сличне тежине у 
истом дану са планине и прелазак на 5.230 
м visok Izstccihuatl, са спавањем у биваку 
на 4.900 м због аклиматизације. После тога 

планиран је дан одмора и одлазак у бивак 
испод Pico de Orizaba, који се налази на 4.300 
м висине, рано буђење и финални успон и 
повратак истог дана са врха у Meксико Сити 
‒ укупно пет дана за све.

Временски услови су ми ишли на руку 
тако да је план био реализован у потпуности, 
а текст и фотографије у прилогу су мој 
покушај да са читаоцима поделим успомене и 
атмосферу са путовања.

Вулканска трилогија
Nevado de Toluca (4.691 м)
Solo traveza 400 м ocenа 2-3
Izstccihuatl (5.230 м) нормални смер
Pico de Orizaba (5.611 м)
Соло успон на врх „Српским смером”; 760 

м висине оцена 3-4; нагиб у леду просечан 55 
степени са неколико скокова од 70 степени; 
време пењања: 4 сата

Прође доста времена од тог путовања, 
а ја никако да извучем слајдове и вратим 
успомене, а било их је довољно да се од њих 
направе бар два добра трилера. Мој 38. 
рођендан у Meксико Ситију, првенствени 
соло успон на највиши врх Мексика, 
ерупција вулкана Попокатепетла док сам 
се пењао ка његовом врху, смркнуто лице 
војника који држи прст на орозу митраљеза 

калибра 50 упереног у нас, док нас претресају 
и доносе одлуку кога пуштају даље, а кога 
не, сулуда вожња човека који нас је први 
пут видео и одбио да узме паре, а знао је да 
ће да нестане с лица земље ако га случајно 
заустави полиција или неко из картела... Од 
свега највише памтим његов стисак руке и 
осмех када нас је оставио у селу где још ору 
земљу дрвеним плугом... И његово „Good 
luck, amigo!”... Надам се да се нећемо никада 
више срести. У свету сурове владавине 
корумпиране власти и мексичких картела, 
један обичан човек ми је вратио давно 
изгубљену веру да постоје обични људи који 
су спремни да вам помогну и изгубе све што 
имају, а да заузврат не траже ништа.

Људи који имају „cajones” и реч, и који 
живе своје обичне свакодневне животе док 
их стицај околности не стави у ситуацију да 
виде од каквог су материјала направљени. 
Уплашене очи мог пријатеља који не може да 
схвати шта значи кад ти неко украде пасош и 
користи твој идентитет, а ти наивно мислиш 
да само треба да одеш до амабасаде и да ће 

после тога све да се реши... Величанствени 
залазак сунца у беспућу Сијера Мадре, 
непрегледно пространство кактуса које 
остаје иза нас и горак укус текиле у устима, те 
ноћи кад само се растали, уз звуке маријачија 
у сеоској кафани.

И, ево, после 21 године, први пут пишем о 
томе.

„Мој 38 
рођендан у 
Mexico City, 

првенствени 
соло успон 
на највиши 

врх Мексика, 
ерупција 
вулкана 

Попокатепела 
док сам се 
пењао ка 

његовом врху…”

На врху Оризабе после 
првенственог соло успона

На врху Toluca

Излазак на 
руб кратера

Силазак с Izstaccihuatl (5.230 m)
и поглед на активни вулкан

Popocatlepetel (5.465 m) у позадини
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MT MATIER
COSTAL MT CANADA
ПРВИ СРПСКИ УСПОН НА ВРХ МТ. МАТИЕР У ОБАЛСКИМ ПЛАНИНАМА
ИЗ 1999. ГОДИНЕ, СЕВЕРОЗАПАДНОМ СТРАНОМ

Зоран Богдановић
је угледни југословен-
ски и српски алпи-
ниста, учесник 
више експедиција 
и алпинистичких 
акција. 

Прошло је доста година 
отад, први српски успон 
северозападном стеном Мт. 
Матиер, бивак на глечеру, 

бескрајно плави небески свод обасјан 
звездама, тврди алпски лед у касно лето и 
осећај бестежинског стањa док врховима 
дереза брзо грабим уз стрму залеђену 
падину у сенци величанственог гранитног 
стебера на левој страни. Излазак на 
гребен обасјан сунцем док солирамо 
задњу дужину и поново излазак на врх са 
пријатељем са којим сам већ био на њему 
пре неколико година. Овогa пута другим 
смером јер у алпинизму, као и у животу, 
није само важно бити на врху, важно је 
како сте дошли до њега. И, наравно, кад 
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се једном нађете на врху, увек морате и да 
сиђете са њега. Ако нисте овога свесни, 
други ће вас померити са њега, а на крају, 
избор је увек наш, зар не?



48   Планинарски гласник, јун 2021. Планинарски гласник, јун 2021.   49

Радовaн – Раде Недељковић
(1926-2021)

ПЛАНИНАРСКА БИОГРАФИЈА

СЕЋАЊЕ

Више није са нама истакнута личност 
српског планинарства, професор 
Раде Недељковић. Овај вредни, 
вишеструко ангажовани човек 

заслужује дуго сећање и велико признање за 
све што је учинио у планинарству. Био је један 
од оних неколико угледних планинара који 
су средином деведесетих година решили да 
у интересу свих друштава и свих планинара 
обнове рад Планинарског савеза Србије, који 
пре тога дуже време није функционисао. 
Припремили су предлог програма рада 
обновљеног Савеза. Раде се заложио за 
програм заштите природе, пре свега планина. 
До данашњих дана то је део активности којима 
се баве Савез и многа планинарска друштва. 
Према његовој замисли, он и комисија Савеза 
чији је био председник, припремили су стручни 
скуп о заштити природе. Скуп је одржан у сали 
Дома војске у Београду, средином деведесетих 
година, а Раде је имао запажено уводно 
излагање.

О томе како је био замишљен, припремљен и 
одржан овај скуп сведочи чињеница да су скупу 
присуствовали и у раду учествовали не само 
бројни планинари из многих друштава широм 
Србије, већ су ту били и управник Географског 
института САНУ, декан Географског факултета 
Универзитета у Београду, министар заштите 
животне средине, директори републичког 
и покрајинског завода за заштиту природе, 
градски секретар за екологију и управник 
Националног парка „Копаоник”.

Увек спреман да оствари оно што је 
замишљено и договорено, Раде је био активан 
и конструктиван и на седницама Управног 
одбора Савеза чији је био члан. Тих и смирен, 
деловао је на људе око себе на необичан начин. 
Седнице су текле у академској атмосфери, 
али разговори пре и после седнице су често 
били гласни – била је то жива размена мисли, 
идеја и утисака... А онда, кад се у том жамору 
зачује Радетов мирни и тихи глас – настаје 
тишина. Сви слушају шта има да каже на свој 

помало успорени начин. Замисли које су Раде 
и Комисија имали могле су да се успешно 
остварују, имале су помоћ и подршку са разних 
страна. Нажалост, десили су се немили бурни 
догађаји и агресија НАТО снага, па су многе 
добре замисли остале неостварене.

А ове године, озлоглашена напаст звана 
ковид умешала се и у Радетов живот. Срећом, 
не непосредно, него изокола. Почетком 
ове године требало је да буде обележена 
стодвадесета година постојања организованог 
планинарства у Србији. Било је предвиђено 
да Раде буде један од почасних гостију. 
Обележавање је померено за крај године, али 
он га, нажалост, није дочекао. 

Као планинар, уз сва задовољства која је 
доживљавао у природи, схватао је суштински 
значај планинарског покрета, који се односи 
на заштиту и очување животне средине, 
неговање здравог начина живота, упознавање 
и допринос очувању историјских и културних 
вредности.

Овај вредан и скроман човек био је део 
водећег састава Савеза и са свима је имао и 
личне пријатељске односе. У ћаскањима, којих 
је увек било током или после обављеног посла, 
дешавало се да Раде са задовољним осмехом 
помене успешне животне и пословне почетке 
својих синова. Никада, међутим, није поменуо 
колико је био свестран, активан, признат и 

награђиван у свом професорском послу и у 
географској струци. 

О његовој скромности говорило се и на 
испраћају. Радетов млађи колега, магистар 
Милутин Вучковић рекао је: „Од ваннаставних 
активности поменућу следеће: географска 
секција, чувене гимназијске екскурзије, излети, 
походи, успони на планинске врхове и зимовања 
са ПСД ‘Мироч’ које је он дуго водио у школи. 
Гост ‘Мироча’ и школе осамдесетих година 
био је Нејц Заплотник, Словенац који се први 
у тадашњој држави успео на Монт Еверест, а 
после 2000. године гост је био Драга Јаћимовић, 
који се такође успео на Монт Ецерест”.

Писац ових редова био је изненађен овим што 
је чуо. Чинило му се да је и професор Вучковић 
такође био изненађен када му је, после сахране, 
причао о значајној улози и о заслужном месту у 
планинарству Србије његовог старијег колеге. 
Дугујемо Радету захвалност за све што је 
учинио у нашем планинарству.

И поред тренутне епидемиолошке ситу-
ације, бројни људи су се окупили на Радетовом 
испраћају, а професор Вучковић је свој 
опроштајни говор завршио речима: „Нека је 
вечна слава и хвала професору, географу и 
картографу, великану смедеревске и српске 
просвете Радовaну Радету Недељковићу.” 
Додаћемо – И ПЛАНИНАРУ... 

 Драган Божовић

Увек спреман 
да оствари 
оно што је 

замишљено 
и договорено, 

Раде је био 
активан и 

конструктиван 
и на седницама 

Управног одбора 
Савеза чији је 

био члан.

Као планинар, 
уз сва 
задовољства 
која је 
доживљавао 
у природи, 
схватао је 
суштински 
значај 
планинарског 
покрета...
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ
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Претплатите се на „Планинарски гласник”. На тај начин 
подржавате рад Савеза и чините видљивијим наше заједничке 
напоре и успехе. Тако постајете актер историје планинарства у 
Србији, а генерације које долазе - пратиће ваш траг.

Године 1939. Српско планинско друштво покренуло је часопис „Наше 
планине”, који је излазио до 1941. године. Објављена су три броја. 
Децембра 1951. године Планинарски савез Србије покренуо је 
часопис за планинарство и алпинизам „Кроз планине” који је 
излазио до 1962. године. Објављен је 21 број. 

Од 1994. године часопис излази под насловом „Планинарски гласник”. 
Први уредник био је Владимир Поповић.

Наш магазин временом се мењао, баш као и планинари и људи који 
су га уређивали. Ипак, без обзира на изазове и недаће - увек је био 
глас велике планинарске породице.

Телефон: 011/323-13-74

И-мејл: office@pss.rs
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Претплатите се!
Годишња претплата: 600 динара

„Нарцису у походе” једна је од 
најпопуларнијих и најстаријих 
планинарских акција у Србији. Ове 
године одржана је 65. пут на планини 

Столови код Краљева, у организацији ПСД „Гвоздац”. 
И поред прогнозе метеоролога да се очекује киша, 

овог 16. маја на Столовима евидентирано је 1.406 
учесника, 1.277 из 64 планинарска клуба и 129 из других 
организованих група (секције школа и удружења грађана), 
а велики број грађана се није ни евидентирао да се не би 
стварала гужва на пријавном месту.

Због тренутне епидемиолошке ситуације, акција је 
организована тако да су клубови одмах по пријављивању 
кренули на стазу, па се тако шарена колона растегла 
километрима. Било је лепо видети толико људи на 
ливадама којима се ширио опојни мирис нарциса. И сви 
су били весели, радовали су се сусретима с пријатељима. 
Људи жељни изласка у планине у великом броју су дошли 
да се друже и да уживају у лепотама нарциса. Поред 

нарциса, интересовање су изазвали и коњи који слободно 
живе на овој планини и жељно чекају планинаре да им 
пруже јабуку или шаргарепу.

На врху Столова прошле године постављен је крст 
висок 33 метра, што је био још један разлог да се стигне до 
врха. Они који су раније кренули, већ су се враћали, док 
су други грабили према врху.

Неколико краћих пљускова није покварило 
уживање. Понеко је жалио што нема чувеног пасуља у 
планинарском дому на крају акције, али општи утисак 
је да је догађај био величанствен. Сви су одлазили са 
жељом да и следеће године дођу на Столове кад нарциси 
процветају.

 Рада Вукосављевић

 ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА ОДРЖАНА У ОРГАНИЗАЦИЈИ  ПСД „ГВОЗДАЦ”

Нарцису у походе 65. пут
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Календар такмичења
и манифестација

Планинарског савеза Србије
у 2021. години

преузмите путем линка


