
ПЕШЧАРЕЊЕ И ЗМАЈАРЕЊЕ – НЕДЕЉА (25. АПРИЛ) 

 
Недеља (25. април): Полазак из Београда, код „Сава центра” (улица Владимира Поповића, 
код улаза који гледа према реци) у 7.00 часова. Улазак путника у Панчеву, код Дома 
омладине у 7.30 часова. Молимо све учеснике да дођу на договорено место десетак 
минута раније. Наставак путовања преко Банатског Новог Села, Владимировца, Уљме, 
Избишта, па све до Шушаре и места где почиње наша стаза. 
Пешачићемо пољским/шумским путевима до локалитета на коме расте Степски божур.  

    
Степски божур (Paeonia tenuifolia L.), спада у најугроженије биљне врсте у Србији, а 
Делиблатска пешчара је једно од последњих станишта. У пуном цвату је кратко, тек 
две/три недеље, у месецу априлу. 
Посетићемо локалитет где га има много и густо је „насељен”, али ћемо бити изузетно 
пажљиви (родитељи који су одговорни и сво време ће бити уз своју децу - могу да иду).  



       

Осим Степског божура, у периду када будемо ишли, биће и жућка - Гороцвета. 
Након дуже паузе на ливади где расте божур, другом стазом идемо до излетишта -  
Девојачки бунар, локације где ће нас чекати наш аутобус.  
На излетишту ћемо имати све што нам треба: чесма, продавница, травнати терени… Ту 
ћемо ручати, пуштати змајеве (понећемо 10ак змајева, али би било добро да понесете и 
ви) и након дуге паузе, кренути кући.  
Планинарска тура нема техничких детаља и физички није захтевна за особе које имају 
пристојну, просечну кондицију. Препешачићемо око 18 км, песковитим теренима који 
могу отежавати ход, али без значајне висинске разлике. 
Опрема: Гардероба и обућа (удобна, водонепропусна) прилагођена боравку у природи и 
промењивим  временским условима, заштита од сунца, ветра и кише (крема, наочаре, 
капа), чеона лампа, средства прве помоћи, храна и 2л воде. 
Документација: Лична карта, здравствена и планинарска картица. 
Храна: Сопствена - из ранца. Ручак после пешачења је могућ, уз ранију пријаву. 
Цена: 1000 динара. У цену је урачунат: превоз и организациони трошкови. Деца не плаћају, 
али једино могу да иду у пратњи родитеља. 
Уколико буде потребно, платићемо свако за себе таксу за улазак у Специлани резерват 
природе - Делиблатска пешчара. Цена таксе за одрасле 120 динара, а за децу 60 динара. 

Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на 
компромисе, који све подређују личном комфору, а немају осећај за потребе других људи. 

Напомена: Програм путовања и успона је оријентациони. Водичи задржавају право 
измене плана у случају непредвиђених околности. Учесници иду на сопствену одговорност 
уз придржавање Правилника о безбедном извођењу планинарских активности ПСС 
https://pss.rs/wp-content/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf 
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