ČLANEK IZ PRIMORSKIH NOVIC Od Ankarana do Valdoltre
Malo nostalgije
Že dalj časa vremenske razmere niso dopustile članom Društva pohodniki Triglav Nova Gorica da se
podamo na nedeljske pohode. Zato se z nostalgijo spominjajo zadnjega opravljenega pohoda v
januarju ko nam je vreme bilo naklonjeno.
Skupaj s Prijatelji Istre in Krasa mo se odpravili na potepanje ob morju.
Darko je zanje izbral dobro varianto. Najprej so hodili po delu Beblerjeve poti oz Poti za srce proti
Školjčni sipini. Po pol metra dvignjeni leseni pešpoti smo prečkali slan travnik na mokrišču.
Školjčna sipina je nastala po poglabljanju morskega dna za potrebe Luke Koper. Ko je dež izpral
blato z nanosa mulja, so ostale le školjčne lupine. Sipina je blizu izliva reke Rižane, edine slovenske
reke, ki izvira v Sloveniji in se izliva v slovensko morje. Združenje za Primorsko je sipino zaščitilo in
tu postavilo informativno tablo v spomin na obisk dr. Janeza Drnovščka, kakor tudi v upanju, da
bodo Rižani, ohranili prost dostop do morja..
Iz Ankarana smo se skozi Resljev gaj podali do Lazareta. Malo je poznan ta gaj, ki ga je z raznimi
vrstami hrasta in drugih rastlin, zasadil češki gozdar in izumitelj ladijskega vijaka, Ressel.
Od Lazareta okrog Debelega Rtiča do Valdoltre smo nato uživali tik ob morju.
Ker so štiri ure hoje prehitro minile, smo se še malo zadržali v prijetnem druženju ob avtobusu.
Neva Furlan nas je pogostila za svoj 81. roj. dan. Zaželeli smo ji VSE NAJBOLJŠE IN ŠE VELIKO
POHODOV.
Neva, Hvala.
Zapisala: Mirjam Silič

ČLANEK IZ PRIMORSKIH NOVIC Britof, Melinki, Gregorijevo v parku Pečno
Britof, Melinki, Gregorijevo v parku Pečno
Gregorijevo soboto 2018 smo člani Duštva pohodniki Triglav Nova Gorica preživeli z obiskom Liga.
V spremstvu planinca Lazar Stojana smo se z avtobusom zapeljali do Britofa, kjer smo si ogledali
čudovito cerkvico Sv. Kancijana iz zač. 16.stol. Prijazen domačin Marjan Humar, ki nam je cerkev
odprl, nam je o njej tudi pripovedoval. Občudovanja je tu vreden poznogotski krilni oltar (original
se nahaja v Narodni galeriji v Ljubljani) izdelan v celoti iz lesa. Zanimiv je tudi lesen glavni oltar,
bogato zlato obarvan, iz 17.stol., zelo spretno restavriran. Kot zanimivost naj zapišem, da so tu
našli grb družine Ungerspach iz Vogrskega.
V Melinkih sta jih sprejela Franc in Zoran Jerončič, ki se trudita, da zgodovina Liga ne bi šla v
pozabo. Pišeta knjige in skrbita za etnološki muzej pa muzej rezbarskih del očeta Franca. Z njim,
liški grči, se je vedno zanimivo zaplesti v pogovor, vedno izveš kaj novega.
Zaključili so z dogodkom »Gregorijevo v parku Pečno« in tu s ptički skupno zapiskali na ročno
izdelane piščalke kanalskih keramičark.

Nova Gorica, 6.4.2018
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