Nedelja, 1. februar 2009

Po Ludvikovi kraški učni poti.

Za današnji dan je vremenska napoved slaba: dež in sneg. Vseeno se odločimo in na avtobusu ze
zberemo prav vsi vpisani. Peljemo se proti Sežani, vse je belo. Oj, kako bo to lepo. V Lipici, kjer nas je
čakal vodič Ludvik Husu je bilo že vse belo. Pa mraz tudi. Gasilsko sliko moramo napraviti pred
startom, ker kdo ve, kaj bo potem.
Vodič Ludvik je to pot trasiral sam kot domačin in seveda ljubitelj Kras. Pot ni označena in po njej vodi
sam. Je 12 kilometrov dolga in ima 15 oglednih točk. Hoje je cca 4 - 5 ur.

Slikano iz avtobusa. Sneg lepo naletava. "Čaka nas poseben pohod." smo se navduševali.

V Lipici pred hotelom Maestoso smo obeležili prisotnost. Še vedno sneži.

Start. A ni idila? Le da ne bi bilo preveč mraz!
Prvi ogledni točki sta bili Ledenica in kal. Oglejte si filmček z razlago vodiča.!

Ledenica

Dalje pot vodi proti kamnolomu.

Kal

Vodič (desno na sliki) nam razlaga.

Kamnolom. Desno sta vidna vhoda v notranji kop.

Tudi Matjaž uživa.

Ob poti do večje kraške jame.

Pot se da skrajšati skozi luknjo!

Kraška jama in njena okolica v mahu.
Po najdbi (posoda, zelo stara) je bilo v njej življenje. V jami so opravili tudi meritve zraka, da bi jo
morda rabili za zdravljenje astme.

Napajališče za divje živali (betoniran kal in solnica).

Stražnica

Ustavili smo se na prvi veliki kamniti plošči, pod katero je voda. Po vidni razpoki teče voda v jamo.

Vodič

Naša četica koraka...

Tako izgleda plošča s tal.

Naravno okrašen bor!

Smo prispeli do druge ogromne
kamnite ploščadi. Na njej je
vklesana stara igrica- pastirji so
jo verjetno igrali.

Ob poti: Nekdo je ustvarjal like s postavljanjem kamnov.

Naravna Forma viva.

Ostanek smodnišnice.

Krokodil na skali.

Gal na vhodu v pastirsko hiško.

Tipičen kraški motiv: obzidje. Tod še ni tako
poškodovano kot ob poteh, kjer so nevestneži pulili
kamne in jih odpeljali.

Ob ogromni gobi - jurčku sta se slikala Matjaž in Adrijan.

Čigave so sledi v snegu? (P.S. Matjaževe)

Prva pot iz Lipice proti Trstu. Z vozovi so včasih
po njej vozili blago prodajat v Trst.

Še en manjši kamnolom. Ludvik kaže izvrtan kos kamna. Tako so ugotavljali kvaliteto kamna in ali se
splača začeti z izkopavanjem. Pravijo, da lipiški, kraški kamen ni kvaliteten: je mlad in mehak.

Še ena jama

Spet smo v Lipici. Nekateri so šli še Mariji lurdski.

Le redko ujamem Dornberško Marijo na sliko,
drugače vedno hiti kot veter.

Mraz je. V roke zebe. Topla juha je pogrela roke in želodec. Duša in srce so bili topli od lepega
pohoda.
Ludviku Husu prav iskrena hvala. Hvala za njegovo požrtvovalnost, nesebičnost, razdajanje. Iz njega
izžareva ljubezen do Krasa. Hvala.
Mirjam v imenu vseh udeležencev.

