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Најчешћа питања и одговори у вези са имунизацијом против ковид-19

МУДРОСТ ЈЕ ИЗБЕЋИ ЗАРАЗУ

Царска бара је изузетно природно богатство Србије

У царству локвања
Манастир Баваниште
налази се на ушћу
Јазаве у Дунав

На огледном добру Пољопривредног факултета

ФОТОРЕПОРТАЖА:

Излет Новосађана

ЛЕПОТАМА СРБИЈЕ У ПОХОДЕ

Г

Поглед на манастир Баваниште

Смедеревска тврђава право је стециште за туристе

Право царство за барске и друге птице

радски одбор УВПС Нови Сад, после успешне вакцинације,
организовао је једнодневни излет, како би војни пензионери
и чланови њихових породица упознали природне и културне
знаменитости Републике Србије.
Одзив је био знатно већи од могућности за реализацију. Излет
је реализован почетком јула. Прва дестинације била је Царска
бара код Зрењанина. Организована је пловидба бродом и разгледање тамошње флоре и фауне. Брод је јурио највећом брзином од шест километара на час, казао је шаљивим тоном водич
Миливоје Путић.
Царска бара представља својеврсно проширење горњег тока
реке Бегеј, са очуваним и разноврсним ортографским и хидрографским ритским облицима и појавама. Природне вредности резервата високо су оцењене због постојања око 500 различитих
биљака, 239 врста птица, 20 врста риба, а и 30 врста сисара, ретких за то подручје.
Након освежења, пут је настављен према манастиру Баваниште, где је излетнике домаћински дочекао задужени јеромонах.
Манастир Баваниште је по предању подигнут у време буне банатских Срба (1594) против турске тираније, под вођством епископа вршачког Теодора Несторовића. Смештен је у шуми, како
би био заштићен од турака. Више пута је спаљиван у 18. веку,
али се народ враћао и обнављао храм на истом месту. Манастир
Баваниште је познат по чудотворној исцелитељској водици.
Излетници су имали посебно задовољство да посете Мали Дунав, огледно добро Пољопривредног факултета у Земуну у Радмиловцу. Створен је 2006. године захваљујући ентузијазму
студената, сарадника и професора истраживача.
Изузетно предавање о насељу праисторијских рибара, одржао
им је професор др Зоран Марковић.
У оквиру центра налазе се: водена ботаничка башта, акваријум
са изложбом риба и Дунава, зоолошки врт, кутак са корњачама,
насеље праисторијских рибара, водени простор за пловидбу малим дрвеним чамцем,сојенице и више других простора различите намене.
Пут је после ручка у етно ресторану ,,Мировица“ водио према
зидинама Смедеревске тврђаве. Дочекао их је водич са великим
бројем занимљивих информација из историје.
Смедеревска тврђава, као управно, војно, привредно, културно и црквено средиште Деспотовине, подигао је деспот Ђурађ
Бранковић, сестрић деспота Стефана Лазаревића. Саграђена је
од 1428. до1439. године. Својим положајем на ушћу реке Језаве
у Дунав, заузима површину од приближно 11 хектара. Има облик
неправилног троугла и састоји се из два дела: Великог града и
Малог града.
Повратак у Нови Сад протекао је у пријатном разговору, уз изражене жеље да се што пре организује нови излет.
М. Бајић

Тврђава је саграђена у облику троугла

Нису ретки посетиоци који на бициклу разгледају природну реткост

На летњој врелини свима је пријала пловидба Царском баром

