POT V SENCI HRASTOV
Avber – Tomaj

Trajanje: 1 uro
Zahtevnost poti: lahka, primerna
tudi za manjše otroke in družine.
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Dolžina poti: 4,5 km
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Izhodišče
Odcep za vas Avber ob cesti Štorje Štanjel, pri
avtobusnem postajališču in kapelici (1).
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Odpravimo se po urejeni makadamski poti, ki je
precej ravninska in zato primerna tudi za otroke.
Sledimo dobro vidnim oznakam za Jakobovo pot
(2). Predvsem na prvi polovici poti hodimo po
gozdu. Pred soncem (in burjo) nas ščitijo krošnje
hrastov, spremlja nas ptičje petje (3). Včasih je
bil Kras naravno poraščen s hrastom in drugimi
listavci, denimo z bukvijo in javorom. Zaradi
izsekavanja gozda, prekomerne paše drobnice
in posledično vodne in vetrne erozije, pa je Kras
v 19. stoletju postal gol (https://giam.zrc-sazu.
si/sites/default/files/zorn_kumer_ferk2015.pdf).
Načrtovano pogozdovanje je bilo uspešno s črnim
borom, ki ni avtohtona rastlina Krasa (https://4d.
rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174263370). Danes
se po Krasu širijo predvsem akacija, puhasti
hrast in grmičevje kot posledica naravnega
zaraščanja ob opustitvi kmetijskih zemljišč
(4). Približujemo se Tomaju. Bolj ko se bližamo
Tomaju, bolj so obdelane značilne kraške vrtače,
ki jih lahko opazujemo ob poti (5). Nato srečamo
večjo čredo koz, ki se pase v ograjenem pašniku.
Le nekaj deset metrov naprej nas na drugi strani
poti pozdravijo kosmati prašiči – mangalice. Gre
za staro, avtohtono srbsko-madžarsko pasmo
prašičev, znanih po svoji kodrasti dlaki in debeli
plasti maščobe, zaradi katere so mesnine iz te
pasme prašičev zelo cenjene (6). Še malo naprej
zagledamo prvi kraški latnik na tej poti (https://
issuu.com/visar t.studio/docs/arhitektura_
slovenije_5_-_kraski_sv/180).
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Latnik je za Kras, kjer domuje vino teran, značilna
gojitvena oblika grozdja. Približno na 4 do 5 trsov
je postavljen močnejši steber, nanj pa je pritrjena
z ene vrste na drugo prečna lata. Z modernizacijo
vinogradništva na Krasu se latniki počasi
opuščajo (7). Kmalu pridemo z makadamske
poti na asvaltirano cesto na obrobju Tomaja. Še
približno 50 metrov hodimo naravnost, nato pa
na križišču zavijemo desno proti centru Tomaja
in odpre se nam prelep pogled na Tomaj (8). Če se
na križišču obrnemo na levo in malo nazaj, bomo
v lepem vremenu videli mogočni Nanos (9).
Pot nadaljujemo proti središču Tomaja (https://
kraji.eu/slovenija/tomaj/slo), in se povzpnemo
do znamenite poznogotske cerkve sv. Petra in
Pavla, zgrajene 1446, katere notranjost je poslikal
Tone Kralj v letih 1929 in 1930 (10). Približno uro
trajajočo zmerno hojo zaključimo pri gostilni
Tomaj ob glavni cesti Sežana – Nova Gorica (11).

