ДАН 7. (7. август 2021. године)
ГОНДОЛА – ВОДОПАД ЈЕЛОВАРНИК
Субота, седми дан кампа је испуњен активностима на самом Копаонику. Прво је
организована вожња гондолом од Брзећа до Малог Карамана. Гондола је дужине 3,6 км и
савладава висинску разлику од око 600 метара. Представља нову туристичку атракцију на
планини али и значајан инфраструктурни ресурс за зимску туристичку сезону, нарочито
током неповољних временских услова на простору од .Рендаре до Јарма Током вожње у
трајању од 12 минута, учесници кампа су били у прилици да уживају у панорамском
погледу најпосећеније српске планине. Правили смо паузу на једној од две међустанице.
На врху су наши гости били одушевљени богатством боровница, малина и другог
лековитог биља, као и погледом на Стару, Суву планину, Ртањ, али и Комове у Црној
Гори. По повратку са Малог Карамана и кракте паузе у ресторану Колиба кренули смо у
шетњу ка Запланини и водопаду Јеловарник. Код споменика на превоју Мрамор смо
застали да би се предочиле поједине природне и друштвене карактеристике околног
простора. Споменик је подигнут у част једне од највећих битака између четника и
партизана која се овде одиграла 1944. године. Мрамор је и превој, на коме се налази
развође река Расине и Топлице и место геоморфолошког феномена - пиратерије.
Земљаним путем смо наставили ка водопаду Јеловарник. Током шетње, учесници су
могли да уоче различите врсте стена, што само сведочи о геолошком богатству
Копаоника. Последњих 100 m пута се сматра најтежим, али и најлепшим. Сачињен је од
дрвених степеница и мостића окружених шумом на чијем крају се налази други највиши
водопад у Србији (висок 73m). Вратили смо се у Брзеће, да бисмо направили паузу за
ручак. Поподне је било слободно и резервисано за дружење у наставно-научној бази
Географског факултета у Блажеву. Гости из Руске Федерације су учили да играју коло,
слушали српску музику, али се и евидентирали у Књизи утисака наставно-научне базе и
записали искључиво позитивне коментаре о боравку у Србији.

