
ЈАДОВНИК,  ВОДОПАДИ СОПОТНИЦЕ
27. до 29. децембар 2019. 

Јадовник, планина  крај  Пријепоља,  са  познатим  атрактивним  водопадима,
густим  шумама, висоравни на којој се дижу врхови, локација је где смо провели викенд
пред ову годину, 27. до 29. децембра 2019. године. Био је то планинарски испраћај старе и
наговештај успешне нове године. То је имиџ ове планинарске акције, везане за последњи
викенд у години, и њој сам се са задовољством вратио. Водопади Сопотнице су посебно
привлачни у зимском руху, а тако је било овај пут. Допутовали смо возом до Пријепоља,
извезли се на Сопотницу и сместили се у домаћинству Јањушевића, код старих знанаца и
пријатеља. 

 

Те  ноћи  је  снег  почео  јаче  падати,  као  и  наредни  дан,  док  смо  се  пели  на
Јадовник. Тако нас је планина дочекала и испратила и направила да ово буде захтевна
тура, више него што се очекивало. Захтевна, због прћења новог снега, који се потом за
неколико дана битно смањио, јер је био влажан. Тако је са сваком планином, јер увек
може да изненади, у зимском периоду нарочито. За то треба бити увек спреман.

  
Крећемо у рано јуро, још за мрака, да пред собом имао читав дан, али и имајући у

виду да је краћа обдневица. Први сати, пењући кроз шуму ка Малом Јадовнику, били су
у снежном чаробном амбијенту, провлачили смо се имеђу дрвећа пуним снега, све саме



снежне јелке око нас. Но већ код изласка на плато планине, када престаје шумовити појас,
наступа  и  период  у  коме  смо у  измаглици,  а  касније  у  магли.  Смењујемо  се  на  челу
колоне, код прећења, у чему учествују и даме. Штеди се снага. Пољанама је непрегледна
белина која се завршва завесом магле и највише врхове не видимо. Ваља држати и конце
оријентације у тим условима. Јадовник у зимским условима није подесан за оријентацију.

 

На Партизанском гробу, локалитету тако означеном на картама, где је колиба, а
то је орјентир за крај пољане и завршни успон, нађосмо заклон за нешто са ногу појести,
попити воду. Убрзо нам је и вода, иако у ранчевима, била залеђена и остало нам је да
грицкамо  оно  што  смо  у  цеповима  понели,  а  жеђ  толимо  снегом.  Грицкалицма
запошљавамо стомак и чекамо да се вратимо у удобан смештај и на топлу вечеру. Ту су
сада суво грожђе, бадеми и сл, а ваља знати да се чоколадне бананице у овакви приликама
не заледе, као остале чоколаде.

   

Изашли смо на завршетак грбена Јабланице (1665м), њен највиши врх, а одакле
се види јасно Катунић, на дохвату руке,  али овај пут је био у магли, која је горе постајала
све гушћа. И не само то, већ је ветар постао јачи. Зато водич доноси одлуку да се одатле
вратимо и то истим путем, а да не правимо кружну туру.  Како је снег јаче падао, иако
пољанама није био тако јак ветар, пртине којом смо дошли ипак није било, затрпана је 



 

сасвим, чак се није видела као орјентир и требало је поново пртити. Било је то за
памћење,  и искусто шта је планина, како за тренутак може показати зубе. Учесници као
да су то очекивали и били су са адекватном зимском опремом.

  

  

После проспаване наредне ноћи, ујутро идемо до водопада Сопотнице, сада и
овде кроз већи снег који је ноћу наставио да пада. Водопад под снегом и околином у 



магли је другачији амбијент него што је овде уобичајено. Деда Мраз је окитио околину и
видике, спремио нас тако за осећај доласка нове године.

     
Следи  путовање  задовољне  екипе  возом,  кроз  златиборске  снежне  пределе  до

Београда  где  није  било  снега.  Остао  је  сам  врх  Катунић  за  другу  прилику,  а  врх
Јабланица је био наш домет. Тако је то у планинарењу. Увек постоји и други пут.

Овај  пут  је  била  шесточлана  екипа  у  саставу:  Радица  Ђуровић,  Виолета
Јовановић,  Младенка  Мијушковић,   Тамара  Марковић,  Љуба  Радовановић  и  Томица
Делибашић као водич.

                                                                                            Томица Делибашић, водич

За Победу: документ уредила Пауна Обрадовић


