|Успон на Букуљу
Традиционална планинарска акција Планинарског савеза Србије под називом Стазама
Букуље и Венчаца одржана је 4. јула 2021. године са циљем да окупи планинаре из свих делова Србије
и из свих планинарских друштава. ПСК “Победа” је опет предњачила у броју планинара, а укупан
број учесника ове акције прелазио је 250. Волела бих да поделим своје утиске са ове дивне
планинарске и пешачке туре.
Букуља је висока 696 мнв. Са врха Букуље у планинарском дому, домаћин ПД Букуља из
Аранђеловца, приредио је дочек планинара и отварање ове акције а на стазу смо кренули мало после
10 часова. Стазе Букуље су мало шумовите, мало у пропланцима. Преовлађују граб и букова шума
(одатле име Букуља), где је бук стари словенски назив за немирни и брзи део реке-водопад. Има и
багремова и четинара. Акција се састојала из једног дужег силаска ка језерима, па постепено благог,
а онда наглог успона. Стаза којом смо се кретали, дужине 18 км, била је кружна и враћала нас на
полазиште. Прави је подвиг! Цвећа и вучијих јагода, али и каменчића и папрати било је у изобиљу.
Помало голе стазе супростављене су дивном плавом и модрозеленом Гарашком језеру које се налази
на 400 мнв, као и Букуљском језеру које још зову и Црвена бара. Језера су акумулациона и
порибљена, ограђена, али им се може прићи преко стене из шумарка и поквасити руке и ноге. Лепота
тих предела надилази поглед на најлепше плаже на мору.
Као зачин на овој дугој, али не и толико напорној тури, дошао је пасуљ (војнички и посни),
као и разни колачи које је организатор припремио. Добро се пешачило, „јело и пило“, а после
осматрања околине са видиковца висине 19 м, задовољни и у добром расположењу напустили смо
планину Букуља над Аранђеловцем.
Гараши, Гарашко језеро, Букуљско језеро, Церовита јаруга биле су неке од наших
планинарских станица. Посетите их… нећете се разочарати.
Један планинар (ја) бескрајно поносан што је био учесник ове акције и што је члан ПСК
Победа, након доласка са стазе заборавио је да печатом, у добијеној учесничкој књижици, овери
акцију али је то исправљено у аутобусу.
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