Peš od Idrije do Idrijske Bele (Fežnarja)

Danes je 7. april - svetovni dan zdravja. Da bomo v teh časih ohranili zdravo telo in duha, je
priporočljivo vsak dan opraviti sprehod v naravi. Imamo srečo, da živimo v zelo lepi idrijski občini,
ki nam ponuja na tisoče kotičkov neokrnjene narave! Danes vam bom predstavila sprehod od Idrije
do Idrijske Bele.

Verjetno ste šli že ničkolikokrat v Idrijsko Belo – z avtom ali s
kolesom, še posebej poleti, ko se gremo radi osvežit na kopališče
Lajšt. Če pa bi radi tja prišli peš in se izognili avtomobilom na cesti,
je primerna pot na drugem bregu Idrijce. Ker teče Idrijca proti
Podroteji, je torej pešpot na njenem levem bregu. Za pohod rabite
primerno pohodno obutev (kot za športni dan).
Najprej se sprehodite po Rakah vse do jezu pri Kobili. Od tu
nadaljujete naprej po isti strani brega, po ožji gozdni stezi. Ta se
nekaj časa vzpenja, nato se malo razširi, na nekaterih mestih pa je
pod njo precej strm breg. Z orientacijo ne boste imeli težav, saj samo
sledite dobro uhojeni stezi. Na koncu se spustite do gostilne pri
Fežnarju, kjer pridete do glavne asfaltne ceste.

Ob poti lahko v tem času občudujete čudovito
rastlinje. Ali prepoznate rastlini na slikah? Modrim
rožicam na levi rečejo v Idriji »mačkove učke«, njeno
pravo ime pa je spomladanska torilnica
(znanstveno ime Omphalodes verna).

Rastlina na desni si zasluži prav posebno pozornost, saj
raste samo v naših krajih. To je kranjska
bunika (znanstveno ime Scopolia carniolica) in je
strupena. Prvi jo je popisal Giovanni Antonio Scopoli,
rudniški zdravnik italijanskega rodu, ki je v Idriji
služboval v 18. stoletju. Njemu v čast nosi rastlina
znanstveno ime Scopolia.

Sedaj pa pot pod noge in v naravo po zdravje!
Vse vas lepo pozdravljam in želim, da se čim prej znova srečamo v šoli!
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