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Kolesarili bomo po cestah okoli Planinskega polja in gozdov Hrušice. Seznanili se bomo s
skrivnostjo Ljubljanice, ki jo na cerkniškem polju poznamo kot Stržen in Cerkniščico, v
Rakovem Škocjanu pa kot Rak. V Planinski jami se ji pridruži še Pivka in nato po
Planinskem polju vijuga kot Unica, ponikne na podzemno pot do Vrhnike, kjer so številni
izviri Ljubljanice.
Zbrali se bomo v soboto 9. junija 2018 ob 7. uri na parkirišču pred stadionom Bonifika v
Kopru in se z vozili odpeljali do Planine, kjer se bo začela kolesarska tura. Zapeljali se
bomo v smeri Postojne, si levo nad naseljem ogledali ostanke Stražnega stolpa nad
izvirom Unice ter mogočen vhod v Planinsko jamo, zapustili zapuščeno magistralno cesto
z nekdaj pomembnimi kačjimi ridami in zapeljali na še bolj osamljeno cesto. Ker nima tako
ostrih ovinkov je bila primerna za prevažanje dolgih tovorov, kot so jambori za ladjedelnice
na obali. Po tovrstnih tovorih je Jamborna cesta, ki je speljana po stari rimski trasi od
Planine skozi vasi Podgore do Razdrtega, tudi slovela. Vozili bomo po razvodnem hrbtu
proti vasi Studeno, kjer se bomo seznanili z zanimivim naravnim pojavom.
Apnenčasti narivi Hrušice z Zagoro in sosednjim Nanosom v stiku s flišnato Postojnsko
kotlino in geološka dogajanja v preteklosti so naravne pojave nekoliko zapletle. Potoki pod
Nanosom in Hrušico odtekajo v Vipavo namesto v bližnjo Pivko. Raziskovalec kraških
pojavov celo opisuje hišo v vasi Studeno, kjer deževnica z ene strani strehe odteka v Črno
morje (Pivka), z druge pa v Jadransko morje (Vipava). Od Žage Belsko se strmo vzpnemo,
na vrhu ločimo od »jamborne ceste« in usmerimo proti Predjami z mogočnim gradom, kjer
je domoval legendarni roparski vitez Erazem. V Bukovju zavijemo levo, kmalu zapustimo
asfalt, se v objemu jelk in bukev vzpenjamo in v Hrušici dosežemo najvišjo točko na naši
poti (870 m). Ostanki rimske utrdbe v bližini in kasneje na Lanišču nas opozarjajo, da
skozi hrušiške gozdove vozimo po nekdanji rimski cesti, ki je povezovala Vipavsko dolino
in Ljubljano. Na prelazu Hrušica je bila v trdnjavi Ad Pirum rimska vojaška baza, z
obzidjem, ki se je širilo na sever in jug, vendar ni preprečilo vdora barbarskih plemen.
Kasneje je cestna povezava ponovno oživela in na sedlu je nastala poštna postaja, ki je
omogočala postanek in zavetje potnikom. Tudi mi se bomo po napornem vzponu tukaj
lahko odpočili, se okrepili iz lastnih zalog ali v poštni gostilni.
Nadaljevali bomo v dolgem in hitrem spustu, kjer previdnost ne bo odveč. Na Lanišču si
bomo ogledali rimsko utrdbo, ki je sodila v drugo obrambno linijo. Od Kalc bomo skozi
gozd prispeli do Grčarevca, od tu pa po obrobju Planinskega polja mimo številnih
požiralnikov in ponorov, kjer Unica izginja v podzemlje do Laz in Planine, kjer bomo
zaključili naš izlet.
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne
poškodbe ali nastalo škodo!!!
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico.
Dolžina poti 40 km. Izlet je srednje zahteven pretežno po asfaltu, s kratkimi vzponi, daljši
je na gozdni cesti na Hrušico.
Vodja izleta je Sandi Kurtin. Za dodatne informacije pokličite 040 453819 (Aldo).
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