ПСД „Поштар“ Нови Сад
СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефони за контакт:
064 217 11 87 Зденка Каспер, председник ; 064 236 95 24 Боривоје Вељковић ;
062 621 217 Катарина Паљић, секретар ; е–пошта: psdpostar@gmail.com
064 292-89-73 Владимир Кандић,
е-сајт: www.psdpostar.org.rs
ПИБ: 102676375; Жиро рачун: 310-7748- 55 НЛБ Континентал банка Н.Сад

Извештај са планинарске акције на Хомољским планинама:

ВЕЛИКИ И МАЛИ ВУКАН
Датум:
Време проведено на стази:
Планина / врхови на стази:
Смештај:
Организатор:
Водич ПСС:
Највиши врх:
Висинска разлика успона:
Висинска разлика силаска са врха:
Препешачено КМ:
Број учесника на акцији:
Број учесника из ПСД „Поштар“:

27.03.2021. године
7 часова
Хомољске планине / Мали Вукан, Велики Вукан
без смештаја
„Alma Mons Adventures“
Золтан Фараго
Велики Вукан (825 мнв)
исходиште 176 мнв на 825 мнв = 649 мнв
825 мнв на 250 мнв = 575 мнв
око 10 км
28
1

Опис акције:
Из Новог Сада смо кренули у суботу 27.03. око 05:00 ч, да би код манастира Горњак, крај реке
Млаве, стигли нешто после 08:00 ч. Обилазимо манастир, а затим настављамо до чесме „4 луле“
одакле је било превиђено да кренемо на успон. На чесми сипамо воду и припремамо за успон.

Први део стазе ка врху Мали Вукан води кроз шуму, лепим шумским путем. Након неког времена
долазимо до рачвања путева, од којих је један лакши, а други, који иде гребеном, тежи. Водич се
одлучује да овога пута идемо лакшим путем. Недуго затим стижемо до видиковца „Горњак“, где
правимо дужу паузу за фотографисање.
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Након фотографисања настављамо успон, а како је време одмицало на стази је било све више и
више снега и стаза је прелазила из шумске у камениту. Ипак након око 3 часа хода (од старта, са
паузама) излазимо на врх Мали Вукан (752 мнв). Ту правимо паузу за фотографисање. С врха се
пружа прелеп поглед на неколико врхова Хомољских планина, али и на Бељаницу, Борски Стол и
друге планине у околини.

Након краће паузе, настављамо даље гребеном и после око 1 часа пешачења излазимо на врх
Велики Вукан (825 мнв). Уживамо у подједнако лепом погледу на околину као и са претходног
врха. Фотографишемо се и правимо паузу за ручак.
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После ручка, крећемо доле, ка селу Ждрело и тамошњем Извиђачком дому. Цела стаза, дужине
нешто преко 4 км, води кроз шуму, али су снег и блато прилично отежавали кретање. Ипак, до
села стижемо око 16:00 ч. Тамо нас је чекао бус, да нас превезе до споменика природе „Крупајско
врело“ које се налази недалеко одатле. Због мрака који се спремао, правимо кратак обилазак,
фотографишемо се, а затим крећемо за Нови Сад где стижемо у вечерњим часовима.
Снимио: Иван Татомиров и учесници акције
Извештај поднео учесник из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Иван Татомиров
Оверава водич ПСС из ПД „Alma Mons Adventures“ Нови Сад: Золтан Фараго
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