NARAVOSLOVNI DAN
Idrija, Divje jezero, Lipica
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1 Idrija
2 Divje jezero
3 Lipica
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Idrija
Antonijev rov
Antonijev rov je iz leta 1500
in slovi kot eden najstarejših
ohranjenih vhodov v rudnik v
Evropi in je tudi najstarejši
del idrijskega rudnika. Rov
prikazuje
stari
način
rudarjenja:
ročnega
odkopavanja, nakladanja in
prevažanja rude v vozičkih.
Vsa dela so prikazana z
originalnimi orodji, kopijami
starih orodij in lutkami.
Skupna dolžina odprtih rovov
na tem nivoju je okoli 300
metrov. Pred rovom so v 18.
stoletju zgradili mogočno
vhodno stavbo Šelštev, ki je
služila kot prizivnica.

Legenda pravi, da je živo
srebro v Idriji odkril škafar
leta 1490. V studencu ob
današnji cerkvi Svete Trojice
je namakal leseno orodje,
preden ga je odnesel na
prodaj. V enega od škafov se
mu je poleg vode natekla tudi
težka, svetlikajoče se snov –
živo srebro.

Od leta 1500 naprej so na območju Idrije v
skoraj 500 letih rudarji izkopali preko 700 km
rovov, pri čemer najgloblji deli rudnika segajo
do 400 m globine (32 m pod morsko gladino).
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Idrija
Antonijev rov

Spoznali smo
življenje in
delo rudarjev.
Zbrali smo se pred
vhodom v rudnik.

Nadeli smo si
zaščitne čelade.

Spustili smo se
v Antonijev rov.

Divje jezero
2

Posebnost Divjega jezera je njegov odtok – Jezernica, ki je dolga okoli 55 m
in velja za najkrajšo slovensko reko, ki se izliva v reko Idrijco.

Od leta 1972 velja za prvi
slovenski muzej v naravi.

Izliv Divjega jezera v reko Jezernico.

Kraško sifonsko jezero, ki se nahaja 2 km južneje od Idrije.
Jezero se polni skozi odprtino (sifon), ki zija na
njegovem dnu, okoli 15 m pod površjem. Jezero je
dolgo 65 m in široko 30 m. Potapljači so odkrili
poševen rov, dolg 450 m do globine 135 m.
Stalna temperatura vode v jezeru je od 7° do 10° C.

Divje jezero
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Sprehodili smo se do Divjega jezera in si ga pobližje ogledali.

Lipica

Lipicanci so pripadniki pasme konjev, vzrejenih v Lipici. Žrebci so visoki
(viher) 155 – 158 cm, glava je srednje velika, suha. Oči so velike, temne.
Telo je dolgo, široko in globoko, noge so čvrste in suhe.
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Osrednja znamenitost Lipice je kobilarna, kjer
poteka vzreja svetovno znanih konjev - lipicancev.
Kobilarno je ustanovil avstrijski nadvojvoda Karel
leta 1580. Uredili so več obsežnih hlevov in
vzdrževali kraške pašnike in travnike z nekaj
hrastovimi gaji. Konjeniško-turistični center Lipica
ima tu ohranjene velike travnate pašne površine,
kobilarno, pokrito jahalnico in nekoliko moteče
igrišče za golf. Med ohranjenimi stavbami je
najbolj avtentičen del z graščino in starim hlevom,
Velbanco.

Lipicanci se skotijo
temne barve in niso
pravi beli konji, saj šele
s starostjo osivijo do
skoraj povsem bele
barve.

Imajo živahen
temperament, so
dobro učljivi in
primerni za
izvajanje klasičnih
dresurnih
elementov.

Po skupinskem
fotografiranju
smo šli
lipicancem
naproti.

Pogledali smo tudi v štalo.

Vodnica nas je popeljala do lipicancev.

Ogledali
smo si
tudi
ponije.
Sprehodili smo se skozi muzej
Lipikum in se preizkusili v sedlu.

