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Фрушка гора, 07.06.2020.

Пешачење „Рубеновим кругом“
Освануло је сунчано недељно јутро. Планински превој Иртишки венац
(471мнв) на Фрушкој гори. Место окупљања било је код Информативног центра ЈП
„Национални парк Фрушка гора“. Гребенски пут од Иришког венца ка Змајевцу је
затворен за саобраћај. У току су радови на реконструкцији саобраћајнице.
Поставља се нови, хабајући слој асфалта. За пешаке је дозвољен пролаз.
У позивном писму Катарине Паљић, спортског водича Планинарског савеза
Србије, објављен је програм меморијалног пешачења, у спомен на Рубена Дајча,
преминулог члана Удружења „ROTARY CLUB“ Нови Сад, одазвала се група од 35
учесника и 4 члана ПСД „Поштар“ из Новог Сада. Учесници су били различите
старосне доби од основноваца до оних који су
напунили седамдесет и више година.
План пешачења био је обилазак
пешачке стазе „Рубенов круг“ која се протеже
на јужној падини од гребена Фрушке горе
према Врднику од Иришког венца ка
Козарници и извора „Витино врело“ па преко
потока Видаковац ка „Пензионерском“ извору
и даље према метео станици на „Краљевој
столици“. Северне деонице стазе су поред асфалтног пута на гребену Фрушке горе
од најзападније тачке је на у близини „Краљеве столице“ до Иришког венца,
најисточније тачке. Стаза је у фази пројектовања.
Старт је био у 10 часова код некадашње болнице за плућне болести на
Иришком венцу (474мнв). Присутнима су се обратили Катарина Паљић и Боривоје
Вељковић, водичи из ПСД „Поштар“ Нпви Сад. Укратко су информисали учеснике
којом стазом ћемо пешачити и која места ћемо посетити. Прва деоница пешачења
у дужини од једног километра трасирана је „Црвеном стазом број 16“ до викендице
код извора „Комарница“ (371мнв). Излазимо из шуме. Прелазимо преко малог
пропланка на левој обали потока Видаковац. Поток је пресушио. Настављамо
десном обалом потока Видаковац ка гребену Кланци.
Благо се пењемо ка северу, источном падином косе Кланци која се са
гребена Фрушке горе пружа према југу. Планирана стаза је у једном делу закрчена
стаблима које је олуја оборила. Попевши се на Кланце пешачимо ка југу, па низ
западну падину косе Кланци силазимо до извора „Витино врело“ (348мнв). Извор је
посвећен свецима Козму и Дамјану. Препешачили смо додатнх око 2 км.
Пауза за оброк и освежење. Госпођа Љубица Рубен нас части „Рубеновим
вином“. Са нама пешаче и две њихове ћерке. После получасовне паузе наставили
смо даље поточном долином до најјужније тачке (319мнв) на изабраној траси и
убрзо крећемо благо узбрдо ка потоку Јермуш.
Долазимо до ушћа „Пензионерског“ потока у поток Јермуш. Прелазимо преко
потока уз коментар да на овом месту треба направити брвно са рукохватом.
Посетиоци ће убудуће моћи безбеданије да прелазе преко.
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Настављамо даље узбрдо ка „Пензионерском“ извору, деоницом стазе број
28 која је обележена „Кнафелчовом“ ознаком.
После препешачених додатних 1,4 км стижемо на раскрсницу планинарских стаза у
чијој близини (десетак метара према југу) је „Пензионерски“ извор (401 мнв).
Кратка пауза за договор о скраћењу стазе због истицања времена
планираног за данашње пешачење. Одустајемо од дела трасе која прати
стазу „Фрушкогорске трансверзале“ ка метео станици „Краљева столица“.
Настављамо стазом број 28 ка гребену Фрушке горе и даље према Иришком
венцу. Препешачили смо још 1 км и стигли до излетишта „Наша ливада“ (466мнв)
поред асфалтног пута. После кратког одмора наставили смо даље гребеном.
Стижемо до раскрснице асфалтног пута који се одваја са гребена ка коти 503
мнв („Лединачка капија“) према северу ка Поповици. Ми настављамо ка Иришком
венцу. Убрзо стижемо до некадашње болнице за плућне болести на Иришком
венцу одакле смо и стартовали.
Препешачили смо последњи километар планиране трасе за пешачку стазу
„Рубенов круг“. Овде је најисточнија тачка „Рубеновог круга“.
Пешачење смо завршили око 14:30 часова код ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
на Иришком венцу. Препешачили смо око 7км.
Водичи су се захвалили учесницима на сарадњи и лепом дружењу, а
учесници су истакли да су уживали обилазећи будућу пешачку стазу „Рубенов круг“
и похвалили успешно вођење.
Довиђења до неког новог дружења.
Боривоје Вељковић

Зборно место на Иришком венцу

Радна скица са трасирања стазе
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Пре поласка на стазу Љубица Дајч је поздравила учеснике меморијалног пешачења

Водичи су на старту упознали учеснике са планом пешачења

Са црвене стазе број 16 силазимо ка Козарници
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Прошли смо Козарницу па преко пропланка наилазимо на поток Видаковац

Попели смо се на косу Кланци и наставили ка извору „Витино врело“

Стигли смо до извора „Витино врело“ који је посвећен Свецима Козму и Дамјану

Пауза за оброк и освежење на одморишту код извора „Витино врело“
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Ппосле паузе код извора „Витино врело“ кренули смо ка „Пензионерском“ извору

Од „Пензионерског“ извора наставили смо стазом број 28 ка гребену Фрушке горе

Излетиште „Наша ливада“
Снимили: Катарина Паљић, Љубомир Паљић и Боривоје Вељковић
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