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Deliblatska peščara
DUNELE DE NISIP ALE DELIBLĂȚII Puterea naturii

DEVOJAČKI BUNAR
FÂNTÂNA FETEI

LEGENDA O LJUBAVI
LEGENDA DESPRE DRAGOSTE

Alibunar – pitoma ravnica u srcu Banata

ALIBUNAR - O CÂMPIE BLÂNDĂ DIN INIMA BANATULUI

Prema arheološkim izvorima, teritorija gde je danas Alibunar naseljena je u neolitu,
pa tokom bronzanog doba i u vreme Rimljana. U spisima se mesto pominje prvi put
u XVI veku, kao naselje pod turskom vlašću po imenu Alijina voda. Tu je postojao
Ali-pašin bunar, pa otuda i kasniji naziv naselja, koje se ranije zvalo Krsturnica. Posle
povlačenja Turaka, Alibunar je srpsko naselje sa 32 kuće (1717). Godine 1773. godine je u sastavu nemačkog graničarskog puka.
Ovo podneblje je tokom proteklih vekova iznedrilo hrabre ljude, vredne radnike i
izuzetne ratnike. Najveći banatski književnik Miloš Crnjanski, koji je živeo u mestu
Ilandža, je to najbolje opisao u svojim delima. Reči ovog velikog književnika svedoče o proteklim vremenima, o borbi Banaćana za bolji i srećniji život potomaka i o
ljudima koji se od drugih razlikuju po banatskim odličjima. |

C

onform surselor arheologice, teritoriul în care se află astăzi Alibunar este populat
încă din neolit, după aceea în perioada bronzului și în timpul romanilor. Locul este
menționat pentru prima dată în documentele din secolul al XVI-lea, ca o așezare aflată sub stăpânirea turcă, numită apa lui Alia. Aici a exista Fântâna lui Ali Pașa de unde și
denumirea ulterioară a așezări, care anterior sa numit Krsturnica. După ce s-au retras
turcii, Alibunar a fost o așezare sârbă cu 32 de case (1717). În 1773 a făcut parte din
Regimentul de frontieră german.
În ultimele secole această regiune a dat mulți oameni curajoși, muncitori harnici și
luptători de excepție. Cel mai mare scriitor bănățean, Milos Crnjanski, care а trăit în
localitatea Ilandža, a descris-o cel mai bine în lucrările sale. Cuvintele acestui mare
scriitor mărturisesc despre vremurile trecute, despre lupta banățenilor pentru o viață
mai bună și mai fericită a urmașilor lor și a oamenilor care se deosebesc de ceilalți
prin excelența sa bănățănească. |
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Specijalni rezervat prirode - Deliblatska peščara

UN REZERVAT SPECIAL AL NATURII -DUNELE DE NISIP ALE DELIBLĂȚII

D

eliblatska peščara, sa blizu 35.000
ha površine, predstavlja najveću
evropsku kontinentalnu peščaru. Nalazi se u jugoistočnom delu panonske
nizije, a Opština Alibunar gazduje najatraktivnijim, severozapadnim delom
ove peščare. U savremenom periodu
vetar Košava oblikovao je izražen dinski reljef, čije su nadmorske visine između 70 i 200 metara.
Zbog svoje jedinstvenosti i prirodnih
karakteristika Deliblatska peščara je
proglašena specijalnim rezervatom
prirode i pod zaštitom je UNESCO-a.
Ovaj nestvaran ekosistem čini neobičnu kombinaciju peska, stepe, šume i
močvarne vegetacije i kao takav, izuzetno je pogodan za aktivnosti, kao
što su: Foto safari, posmatranje ptica,
pešačenje u prirodi, sakupljanje lekovitog bilja, lov i ribolov, kao i za afirmaciju eko turizma.
Deliblatska peščara proglašena je
Specijalnim rezervatom prirode 1977.
godine. |

Dunele de nisip ale Deliblății cu aproa-

pe 35.000 ha suprafață, este cea mai mare
deșert continental din Europa. Este situat
în partea de sud-est a Câmpiei Panonice,
iar comuna Alibunar gestionează cea mai
atractivă parte din nord-vest a acestui deșert. În perioada modernă, vântul Košava
a format un relief distinct al dunelor, cu
altitudini cuprinse între 70 și 200 de metri.
Datorită unicității și caracteristicilor sale
naturale, Dunele de nisip ale Deliblății au
fost declarate rezervat special al naturi și
se află sub protecția UNESCO. Acest ecosistem ireal este o combinație neobișnuită
de nisip, stepa, pădure și mlaștină cu vegetație și, ca atare, este extrem de potrivit
pentru activități precum: sunt: safari foto,
vizionarea păsărilor,plimbări prin natură,
adunarea plantelor lecuitoare, vânătoare
și pescuit, precum și afirmare turismului
ecologic.
Dunele de nisip ale Deliblății a fost declarată rezervat special al naturii în anul
1977. |

Delblatska peščara

SNAGA PRIRODE

Biljni svet

LUMEA PLANTELOR

R ezervat predstavlja jedinstven naučni poligon, bogate flore koju čine preko 900

vrsta, podvrsta i varijeteta. Obiluje raritetima, reliktima, endemima i subendemima,
kao što su Banatski božur, stepski božur, Pančićev pelen, šerpet, bademić, peščarsko smilje, Degenova kockavica i kleka – jedini samonikli četinar panonske nizije.
Svoje stanište ovde je našlo i 20 vrsta orhideja. Prirodnu autohtonu šumsku vegetaciju predstavljaju šume krupnolisnog medunca i bele lipe. U vegetacijskom smislu,
Deliblatska peščara predstavlja mešavinu stepe i šumo-stepe, koju odlikuje mozaik
travnih, žbunastih i šumskih staništa. |

Rezervatul

este un poligon științific
unic, bogat în floră format din peste 900
de specii, subspecii și soiuri.Este plin de
rarități relicve, endemici și sub endemi
cum ar fi bujorul bănățean, bujorul de
stepă, pelinul lui Panćić, șerpetul, liliacele a lui Degen singurul conifer răsărit
de tip sălbatic din Penisula Balcanică. 20
de specii de orhidee și-au găsit aici și
habitatul. Vegetația naturală de pădure
autohtonă este reprezentată de păduri
de stejar cu frunze mari și de tei albi. În
ceea ce privește vegetația dunele de nisip ale Deliblății reprezintă un amestec
de stepă și pădure –stepă, caracterizată
printr- un mozaic de habitat cu pajiști, arbuști și păduri. |
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Životinjski svet

LUMEA ANIMALELOR

N

ajveći broj životinja koje žive u Deliblatskoj peščari, spadaju među prirodne retkosti i to su uglavnom vrste sa
stepskih staništa, kao što su: pustinjski
mravi, mravlji lav, banatski soko, orao
krstaš, stepski skočimiš, stepski tvor, tekunica, slepo kuče i druge. Za mnoge
od navedenih vrsta, Deliblatska peščara predstavlja jedno od malobrojnih
preostalih staništa u Srbiji.
Pored sisara koji tipično naseljavaju
šumske predele Deliblatske peščare,
kao što su divlja svinja, srna, jelen, lisica, specifičnost rezervata je i stalna populacija vuka, jedino mesto u Vojvodini
koje nastanjuje ova ugrožena vrsta. |

M ajoritatea animalelor care trăiesc în dunele de nisip ale Deliblății sunt rarități

naturale și sunt în special specii din habitatele de stepă, dihorul de stepă, popândău
și altele. Pentru multe dintre aceste specii de animale dunele de nisip ale Deliblății
sunt una dintre puținele habitate rămase din Serbia.
Pe lângă mamiferele care locuiesc în mod obișnuit în zona de pădure a dunele de
nisip ale Deliblății precum este mistrețul, căprioara, vulpea, specific rezervatului este
și populația permanentă de lupi, singurul loc din Voivodina locuit de această specie
care este pe cale de dispariție. |
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Devojački bunar
FÂNTÂNA FETEI

N a svega 60 km od Beograda L a doar 60 km de
nalazi se najpoznatije mesto za
izletnike i ljubitelje prirode u
okviru Deliblatske peščare, Devojački bunar. Među lokalnim
stanovništvom poznato kao
„Pesak“, ovo izletište je pravi
raj za ljubitelje netaknute prirode, retkih vrsta biljka i životinja,
lovce... Izletište je veoma posećeno, tokom cele godine, ali
beleži najveće posete turista tokom letnjeg perioda kada se na
ovom lokalitetu održava veliki
broj manifestacija i dogadjaja.
U okviru izletišta “Devojački bunar” je vikend naselje sa smeštajnim kapacitetima u domaćoj
radinosti, kao i hotelski, konferencijski, sportski i wellness kapaciteti. Vikend naselje koje se
nalazi na Devojačkom bunaru
osnovano je 1895. godine pod
nazivom Vekerlova kolonija na
prostoru koji su ranije zauzimale vinogradarske kuće. |

Belgrad este cel mai
faimos loc pentru
drumeții și iubitorii
de natură din regiunea Dunele de nisip
ale Deliblății, adică
Fântâna fetei. Printre populația locală
cunoscut drept „Nisip”, această zonă
de picnic este un
adevărat
paradis
pentru iubitorii de
natură neatinsă, specii rare de plante și animale,
vânători ... Stațiunea este foarte vizitată, tot anul,
dar înregistrează cele mai mari vizite turistice în
timpul verii când locația găzduiește o serie de
evenimente și manifestări.În cadrul regiuni Fântâna fetei se găsesc și case de odihnă cu facilități
de cazare precum și alte facilități de conferință,
sport, wellness. Așezământul de cabane situat la
Fântâna Fetei a fost fondat în anul 1895 sub denumirea de colonia lui Vekerl într-o zonă care a
fost ocupată anterior de case de crame. |
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Legenda o Devojačkom bunaru
LEGENDA DESPRE FÂNTÂNA FETEI

Postoji više legendi koje se vežu za ime ovog zanimljivog

izletišta. Mnogo je usmenih kazivanja koja se vezuju baš za
bunar koji se nalazi na samom izletištu. Davna su to vremena
i stara kazivanja po kojima će onome ko poseti bunar, zamisli
želju i baci novčić kao zalog, ta želja biti i ostvarena. Prema
najčešće spominjanoj legendi mlada devojka, dobrog srca
i nesrećne sudbine, svoj život je na ovom mestu okončala
zbog ljubavi. Kao amanet je tako na tom mestu ostavila ljubav koja je večna i neuništiva. |

Există mai multe legende care leagă de numele acestei

zone de picnic interesantă. În vremea din trecut și vechea zicală populară se spunea că oricine vizitează această fântână
și îți imaginează o dorință aruncând o monedă în ea, această
dorință va fi realizată. Conform legendei cea mai des menționată, o fată tânără de inimă bună și soarta nefericită și-a
încheiat viața în acest loc pentru dragoste. Ca amanet, a lăsat
în acel loc iubirea care este eternă și indestructibilă. |

Delblatska peščara

SNAGA PRIRODE

Crkva brvnara

BISERICA DIN LEMN

J edinstvena crkva brvnara u

Banatu, zadužbina Turističke
organizacije Alibunar, nalazi se na samom izletištu u Devojačkom bunaru i posvećena
je Ognjenoj Mariji, hrišćanskoj svetiteljki, koju pravoslavna crkva slavi 30. jula. |

U

nică biserică din lemn din
Banat ctitorie făcută din partea
Organizației Turistice din Alibunar este amplasată în zona
de excursii de la Fântâna Fetei
și este dedicată lui Sfânta Maria care biserica sârbă ortodoxă sărbătorește pe 30 iulie. |
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Bazeni

PISCINĂ

N

a teritoriji opštine Alibunar nalazi se otvoreni bazen u Devojačkom
Bunaru sa termalnom vodom. Sezona kupanja najčešće traje od 15. juna
do 01. septembra.
Bazen na Devojačkom bunaru je olimpijskih dimenzija. U vreme visokih
temperatura i jakog sunca, bazen u sred borove šume predstavlja pravu
oazu za osveženje i opuštanje. Upotpunjen je stazama za šetnju, trim stazama, rukometnim terenom i terenom za veliki i mali fudbal. |

P e teritoriul municipiului Alibunar există o piscină în aer liber, la Fântâna Fetei cu

apă termală. Sezonul de înot de obicei durează în perioda 15 iunie până pe data
de 01 septembrie. Piscina de la Fântâna Fetei are dimensiuni olimpice. În perioada
cu temperaturi ridicate și soare puternic, piscina din mijlocul unei păduri din pin
reprezintă o adevărată oază răcoritoare și de relaxare. Este completat de trasee de
plimbare, piste de jogging, teren de hanbal și teren de fotbal mic dar și fotbal mare. |
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Škola jahanja

ȘCOALA DE CĂLĂRIT

U

neposrednoj blizini hotela “Plava Dama” možete uživati u druženju
sa konjima. Vlasnica Dr. Ivana Mcwaine je osnovala i klub i pružila priliku
deci i odraslima da čuju, vide i osete kako je družiti se, biti sa konjima i
jahati. U planu je osnivanje i udruženja – Konji i pesčara, a na imanju možete u dogovoru organizovati i druženja uz roštilj zabavu i celodnevno
uživanje. Takođe je moguće i
organizovati grupne posete
n apropierea hotelului ”Plava
preko Turističke organizacije
Dama”
vă puteți bucura de petrecerea
opštine Alibunar. |
timpului cu caii. Proprietara dr Ivana
Kontakt telefon: 063/231331
Mcwain a înfințat un club și a oferit copiilor și adulților, să audă, să vadă și să
simtă cum a se petrece, a fi împreună
cu caii și să călărească. De asemenea
este prevăzută înfințarea asociației –
Caii și persoanele din Dunele de nisip,
iar în acest loc puteți organiza și petrecere la grătar și plăcere de pe tot parcursul zilei. De asemenea există posibilitatea de a organiza vizite de grup
la Organizația turistică al municipiului
Alibunar. |
Telefon de contact: 063/231331

Î
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Manifestacije

Evenimente

„LOV NA BANATSKU LISICU“
- druga polovina januara
..........................................................................
PRVOMAJSKI URANAK,
Prvi maj – Svetski dan rada
..........................................................................
„SABOR PČELRA“- početak juna
.........................................................................
„LETNJI DANI NA
DEVOJAČKOM BUNARU“- sredina jula
..........................................................................
„DANI CRNJANSKOG”,
u Ilandži 26. oktobra

„VÂNĂTOAREA LA VULPEA DE
STEPĂ”- a doua jumătate a lunii ianuarie
..........................................................................
ZIUA DE 1 MAI - Ziua Internațională a Muncii
..........................................................................
TÂRGUL DE APICULTORI - începutul luni iunie
..........................................................................
Zilele de vară la „FÂTÂNA FETEI”
- la mijlocul luni iulie
..........................................................................
Zilele a lui SCRITORUL CRNJANSKI în
Ilanđa pe 26 octombrie

Smeštaj

Cazare

Svečana sala kapaciteta do 500 mesta.
Neposredno uz hotel nalazi se standardni
fudbalski teren, što ovaj objekat čini
jedinstvenim mestom za pripreme sportista
i đačke ekskurzije.

Sala festivă are o capacitate de aproximativ
500 de locuri, lângă hotel, există un teren
standard de fotbal, ceea ce face pe acest
obiect să fie deosebit pentru pregătirea
sporivilor și a excursiilor elevilor.

PLAVA DAMA, restoran sa
prenoćištem, Devojački bunar
Adresa: Devojački bunar bb, Banatski
Karlovac
Telefon: 013/416-753 i 063/801-97-29

Restoranul „PLAVA DAMA” cu camere
de dormit la „Fântâna fetei”
Adresa: Fântâna fetei bb Banatski
Karlovac
Tel: 013 416 -753 și 063/801- 97- 29

..........................................................................
SAND RESORT, Devojački bunar
www.sandresort.rs
Adresa: Devojački bunar bb, Banatski
Karlovac
Telefon: 060/38-13-059
Email: kontakt@sandresort.rs

Obavezna najava poseta.
Jedinstveni kompleks sa velikim četinarskim
parkom, zatvorenim bazenom, terenima
za mali fudbal i basket, svečanom salom
i 10 smeštajnih jedinica. Idealan za Team
building-e, proslave na otvorenom, venčanja,
rođendane i korporativne događaje.

..........................................................................
SAND RESORT, „Fântâna fetei”
www. Sandresort.rs
Adresa: Fântâna Fetei bb Banatski
Karlovac
Tel: 060 38 13 059
E- mail contact @sandresort.rs

Anunțul este obligatoriu al vizitelor
Compex unic, cu un mare parc de conifere,
piscină interioară, terenuri de fotbal și
baschet o sală de bal, 10 camere de
cazare. Ideal pentru sportul Team Building,
sărbători în aer liber, nunți, zile de nașteri și
evenimente corporative ale firmelor.

.....................................................................
„GRAND“, restoran sa prenoćištem,
Alibunar
Adresa: Trg Slobode, 26310, Alibunar
Telefon: 013/ 2103-704
Email: osihron@gmail.com

Etno restoran koji u svojoj gastronomskoj
ponudi nudi domaće tradicionalne
specijalitete. Restoran poseduje i 9
apartmana za prenoćište.

..........................................................................
Restoranul de dormit „GRAND”
Alibunar
Adresa: Piața Libertății, 26310, Alibunar
Telefon: 013 / 2103-704
E-mail: osihron@gmail.com

Restaurant etno care oferă specialități locale
tradiționale în oferta sa gastronomică.
Restaurantul are, de asemenea, 9
apartamente pentru sejur peste noapte.

Vinarije

Crame

Vinarija Galot je simbol nasledstva stare
tradicije, sa 17 hektara vinograda, ali se
tehnologijom u proizvodnji vina izdvaja se
kao predstavnik novih modernih vinarija u
ovom delu Južnog Banata.

Vinăria Galot este un simbol al moștenirii
unei vechi tradiții, cu 17 hectare de
podgorii, dar iese în evidență ca
reprezentant al noilor vinării moderne
din această parte a Banatului de Sud, cu
tehnologie în producția de vin.

Vinarija „Galot“
Аdresa: 127 Vojvode Mišića, 26320,
Banatski Karlovac
Telefon: 013 652880

..........................................................................
Vinarija „Đorđe“
Adresa: Devojački bunar, Banatski

Karlovac

Telefon: 060 3813054

Porodični podrum lociran na severozapadnom obodu Deliblatske peščare, u
okviru naselja Devojački bunar.

Crama GALOT
Adresa: 127 Vojvode Mišića, 26320,
Banatski Karlovac
Telefon: 013 652-880
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Crama ĐORĐE

Crama familiară este situată în regiunea
de Nord -Vest al Dunele de nisip de la
Deliblata în cadrul localității „Fântâna Fetei”

