22. 9. 2019 - DAN BREZ AVTOMOBILA 2019

Skoraj obkroženo z avtocestami, barje v hitečemu popotniku ne vzbudi
posebnega zanimanja. Le kaj je lahko posebnega v pokrajini, ki se
dotika velemesta in ima za povrh ime, povezano s močvirjem? Toda
kogar pot zanese v notranjost, bo prijetno presenečen. Kot da je črna
barjanska zemlja posrkala mestni hrup in je trdovratna barjanska
megla odčarala navzočnost človeka v teh krajih. Čeprav je Ljubljansko
barje s svojimi neutrudnimi posegi soustvaril človek, oči
radovedneža hitro pretenta neskončno zelenilo, njegova ušesa pa
zapolnijo pesmi ptic, žuželk in žab. Kolesje vsakdanjika se ustavi.
Ljubljansko barje se razprostira na okoli 160 kvadratnih km površine,
medtem ko je kot krajinski park zavarovanih 135 kvadratnih km.
Če na razpolago nimate več dni časa, je Barje najbolj spoznavati s kolesom. Kar pa je ni mogoče početi varno in
enostavno, ker so glavne ceste ozke in precej prometne, stranske poti in kolovozi pa se večinoma končajo pred
nekim vodotokom, kanalom ali jarkom. Čeprav vzponov praktično ni oz. so le, če se želite povzpeti na katerega
od osamelcev ali hribov na obrobju, pa so za kolesarje z manj kondicije lahko razdalje kar precejšnje. Našem izletu
nam bo nazaj grede malo v pomoč prevoz z ladjico, ki seveda tudi nudi drugačen pogled in doživljanje Barja,
poleg tega pa se bomo izognili kolesarjenju po nevarni Cesti v Črno vas.

KAJ VSE BOMO NA IZLETU OBISKALI IN VIDELI?
Obiskali bomo: poplavni gozd na obrobju Ljubljane, naravni spomenik
Podpeško jezero in učno pot »Barjanska okna« pri Podkraju, deloma pa
tudi učno pot »Iški okljuk«. Videti bo mogoče staro strugo Ljubljanice,
nekdanji rimski kamnolom v Podpeči, barjanske osamelce, vzpetine na
obronkih, na vrhu katerih so stare cerkvice (Sv. Ana, Sv. Lovrenc, Sv.
Jožef, Žalostna gora …), mogočno Krimsko hribovje, Polhograjske
dolomite in Ljubljanski grad. Če bo obzorje jasno pa tudi vrhove
Grintavcev, Karavank in Julijcev.

Glavni organizator izleta: Ljubljanska kolesarska mreža (LKM); lkm@kolesarji.org

GLAVNI SPONZOR IZLETA: Rečni transport d. o. o., info@ladjica.si

POTEK IZLETA
9.00 Odhod izpred Prešernovega spomenika pri Tromostovju
9.30 Kolesarjenje skozi poplavni gozd ob kanalu Cornovec
10.00 – 10.30 Postanek na piknik prostoru pri Ljubljanici v Podpeči
10.45 – 11.00 Kolesarjenje okoli Podpeškega jezera
11.15 – 11. 45 Ogled učne poti »Barjanska okna«
12.00 Vkrcanje na ladjico pri Lipah
12.45 Izkrcanje na Špici
ZEMLJEVID POTEKA IZLETA (kolesarski del)

Skupna prekolesarjena razdalja bo okoli 30 km.
Zaradi vožnje po makadamskih cestah in kolovozih pot ni primerna za kolesa, namenjena hitri vožnji po
asfaltnih cestah oz. za kolesa z zelo ozkim profilom plaščev (»gum«).
Vozili bomo po cestno-prometnih predpisih, v skupinah po 5 oseb.
Maksimalno število udeležencev je 20 (+ 2 vodiča).
Minimalna starost udeležencev je 15 let oz. v primeru spremstva staršev ali skrbnika 8 let.
Organizator zagotavlja: kolesarske vodiče in strokovno vodenje, prevoz z ladjico in brezplačen prevoz koles iz
Borovnice do Ljubljane ter spremstvo z avtomobilom za primer večjih okvar kolesa in/ali poškodb udeležencev.
Ostale stroške (hrana in pijača ob poti, …) krijejo udeleženci sami.

Prijave na: lkm@kolesarji.org (ime in priimek, e-pošta, starost, opcijsko – št. telefona;
navedite tudi podatke za tiste, ki bodo kolesarili z vami) s pripisom: »Z LADJICO IN KOLESOM PO BARJU«

Glavni organizator izleta: Ljubljanska kolesarska mreža (LKM); lkm@kolesarji.org

GLAVNI SPONZOR IZLETA: Rečni transport d. o. o., info@ladjica.si

