ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Obisk v Notranjskem regiskem parku

Člani Turističnega društva Boštanj smo obiskali Notranjski regijski park z namenom, da
spoznamo način življenja ljudi, ki že živijo znotraj zavarovanega območja. Srečanje je bilo
namenjeno izmenjavi primerov dobrih praks, navezovanju stikov, predvsem pa prensosu
izkušenj na prebivalce bodočega Krajinskega parka Radensko polje.
Prva postaja na naši poti je bil Krajinski
park Rakov Škocjan, ki je bil za park
razglašen že leta 1949, prvi v Sloveniji. Tu
nas je sprejel g. Valentin Schein, direktor
Notranjskega regijskega parka in nas
seznanil z razlogi za ustanovitev in samim
potekom nastajanja parka. Kot poznavalec
nam je predstavil tudi zgodovino Rakovega
Škocjana od predzgodovinskih časov pa
do danes. Kasneje smo se pod vodstvom
sprehodili po dolini reke Rak in si ogledali
večino znamenitosti, ki jih ponuja ta park.
Naslednja postaja je bilo Cerkniško jezero.
V vasi Dolenje jezero smo si v muzeju
Jezerski hram, ogledali živo maketo
Cerkniškega jezera, ki predstavlja naravne
procese presihanja tega naravnega bisera.
Ob strokovni razlagi g. Vekoslava Kebeta
smo izvedeli vse o nastajanju in presihanju

Cerkniškega jezera. Po ogledu makete
smo se odpravili na kmetijo odprtih vrat
Bela Griva, kjer sta nas pričakala Jolanda
in Frenk Levar, ki to kmetijo tudi vodita.
Jolanda je razveselila predvsem naše
želodčke, saj nas je z izjemno okusno
domačo hrano dobesedno navduševala
in razvajala naše brbončice. Frenk je v
kmečki voz lojtrnik zapregel konje in nas
popeljal na Cerkniško jezero. Med prijetno
vožnjo nam je pripovedoval o naravi,
kakor tudi o ljudeh, ki živijo ob robu tega
prelepega jezera.
Iz dežele čarovnic, ki krojijo usodo narave
in ljudi ob Cerkniškem jezeru, smo se vrnili
polni lepih vtisov in novih spoznanj. Zaradi
tega se že veselimo obiska Krajinskega
parka Goričko, kamor se bomo skupaj
odpravili jeseni.
Leon Kebe
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Zbrani pred Velikim naravnim mostom

Če imate kakršno koli vprašanje nas lahko kontaktirate na spodnji naslov:
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje
Uradne ure so vsak delavnik od 9:00 – 15:00,
Telefon. 040 655 795 (Miša Pintarič), 040 655 796 (Leon Kebe), 040 655 797 (Tina Mikuš),
Faks: 01 786 50 32 ali 01 786 36 68
e-mail: info@grajski-vrt.si
spletni naslov: www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si

