Končno! Že tretjič smo planirali Pohod Črniče- Tabor- Sv. Pavel. Dne 13.9.2009 se nas je vreme
usmililo. Angelca in Adrijana sta nas vodili. In slike so tu.
Pohod smo začeli pri kapelici v Malovševem.

Lepo urejen vrt ob poti.

Slap, na vrhu katerega je bajer, kjer so se včasih tudi kopali. Kamnita stena izgleda, kot bi bila zidana.
Pa ni. Narava je to skozi zgodovino sama naredila. Še več takih skladov bomo videli ob poti.
Pot do bajerja je kar strma in steza uničena.

Smo pri bajerju

Ker je bila steza uničena, smo hodili kar po strugi potoka, ki je bila izsušena.

Nekaj vode smo pa le našli.

Težji del poti.

Mark: "Nona, kaj je to?"
Nona: "Ostanek glinastega goloba."
Mark: " In kaj je to?"
Sledila je razlaga. V bližini je strelišče na glinaste golobe. V nedeljo pred našim pohodom so imeli lovci
tekmovanje v streljanju nanje, zato jih je toliko po tleh. Pravijo pa, da so iz naravi prijaznega materiala
- da razpadejo.

Bližamo se Taboru.

Tabor- Leži vrh skalne vzpetine. Za obzidjem so še obljudene hiše. Obzidje je bilo zgrajeno leta 1413
v obrambo pred Turki in Benečani.

Pogled na Ravne.

Pogled iz Tabora na Vipavsko
dolino in reko Vipavo.

Pogled na Vitovsko cerkvico.

Za obzidjem.

Lepo obnovljena hiša. V njeni notranjosti se skriva kamnita klet z zanimivostmi, delo prijaznega
domačina-lovca.

Sršenji gnezdi.

Zapuščamo vasico Tabor.

Vodni stolp pod Školjem Sv. Pavla v Vrtovinu - Ta vodni zbiralnik je izjemen arhitekturni spomenik.
Je najvišja ohranjena rimska stavba v Sloveniji (11m). Postavljen je nad vodni izvir v pečini.
Domnevajo, da je bila stavba svetišče že pred sledovi, ki so jih tu pustili rimski vojaki pa tudi prebivalci,
ki so se na goro zatekali pred barbari (Huni, Goti in Langobardi) in pred Turki, ki so tod čes poskušali
prodreti v Padsko nižino in dalje v Italijo. Svetopavsko trdnjavo so začeli raziskovati leta 1966.
V vojnem času je bil za veliko naselbino na Školju izvir življenjskega pomena, zato so ga razširili v
zajetje ter nad njim zgradili mogočen stolp. Vodo so iz stolpa nosili po strmih stopnicah. Z juga je na
stolp naslonjena obokana cisterna, ki je bila zaprta z zidom, ki so ga pozneje porušili. Dandanašnji
sega voda pol metra pod zasutjem v cisterni.

Vzpenjamo se do cerkvice Sv. Pavla.

Prav vsem je počitek ob cerkvici prijal.

Cerkev Sv. Pavla nad Vrtovinom: Postavljena je na hribu 520m visokem. Školj mu je pravo krajevno
ime. Leta 1947 je tu zrasla na temeljih prejšnje cerkve. Domačini iz Kamenj in okolice so jo v nekaj
tednih postavili v spomin na žrtve druge svetovne vojne in Bogu v zahvalo za mir. Stavba je preprosta,
brez zvonika. Taka je tudi notranost (Marijin kip, Križev pot in še nekaj slik). Enoladijski prostor se
zaključi s prezbiterijem kjer stoji lesena miza. V steni je niša, kamor so ob blagoslovitvi postavili kip Sv.
Pavla (prinesli so ga iz Vrtoviana). Stari kip Sv. Pavla iz leta 1525 hranijo v Goriškem muzeju.
Školj je bil poznan že v prazgodovini. Blizu je vodila rimska pot iz Ogleja, Furlanske nižine in od morja
proti Emoni in dalje v Panonijo. Pohodnik lahko tu uživa v miru in lepem razgledu.

Spuščamo se zopet v dolino. Tu nas pričaka za današnji čas že skoraj izjemen prizor!

