Po poteh mitov in legend Rodika
Na jugozahodnem delu Slovenije se med Istro in matičnim Krasom raztezajo Brkini na
nadmorski višini 800 m. Gre za hribovje iz fliša s številnimi gručastimi vasicami. Najvišja točka
(817 m) je hrib Svet Socerb nad vasjo Artviže (Orožen Adamič, Perko, Kladnik, 1995). Brkini so
že od nekdaj poznani po sadju, predvsem pa po jabolkih in češpljah. V ta namen je bila
vzpostavljena Brkinska sadna cesta,
ki združuje številne pridelovalce
sadja. Mnogi med njimi še danes po
tradicionalnih
starih
receptih
pripravljajo znani brkinski slivovec žganje iz sliv, in tudi druge vrste
sadnih žganj ter odličen jabolčni
sok, jabolčni kis in suho sadje. Obilje
sadja je v Brkinih zaznamovalo tudi
tradicionalne lokalne jedi. Najbolj
poznani so češpljevi njoki, sladki
cmoki iz krompirjevega testa.
Brkini, predvsem pa vas Rodik je Rodik in okoliške brkinske vasi so primerne tudi za obisk s kolesom.
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poznana po kostanjih. V ta namen
Rodičani organizirajo kostanjev praznik, kjer se združita tradicija, šport in kulinarika. V
letošnjem letu pa je Rodik postal bogatejši za Mitski park, rezultat istoimenskega čezmejnega
projekta Programa Interreg Slovenija – Hrvaška, ki bo dodatno obogatil turistično ponudbo
kraja in Brkinov.
Rodik leži na nadmorski višini med 540 in 620 m. Že v preteklosti je bilo to območje privlačno
za poselitev, o čemer priča arheološko najdišče Ajdovščina nad
Rodikom, ki je ena najbolje ohranjenih prazgodovinskih in
antičnih utrjenih višinskih postojank. Na območju Ajdovščine in
drugih arheoloških najdišč sta danes speljani krožni kolesarsko –
pohodni poti (Lintverjeva pot in Babin krog), opremljeni z 28
kamnitimi skulpturami, ki obiskovalca popeljejo v skrivnostno
mitsko preteklost.
Ena pot nas popelje v svet strašnega kačona lintverja, ki so se ga
domačini bali, saj jim je pošiljal strele, nevihte in poplave. Z
raznimi obredi in procesijami so ga skušali pomiriti in odgnati v
svoje bivališče. Na drugi poti pa vstopimo v svet čarovnic in
čarovniških vragolij.

Strašni kačon lintver, ki bdi nad
vasjo. Foto: Tina Primožič.

Obe poti se pričneta v sprejemnem centru v središču vasi Rodik,
kjer je postavljena interaktivna razstava z naslovom Mitske in
druge resničnosti, oblikovana na podlagi pripovedovanj
domačinov, ki se je ohranilo vse do danes.

Naselje Rodik je tudi del pilotnega območja projekta Adrionet
(Interreg Adrion), katerega partner je Regionalni razvojni center
Koper in v sklopu katerega bo za območje Rodika in Beke izdelan
akcijski načrt razvoja ter izpeljane nekatere pilotne aktivnosti, ki
bodo pripomogle k vključitvi kraja v združenje avtentičnih krajev.

Več informacij: https://www.rrc-kp.si/sl/projekti/aktualni-projekti/adrionet.html
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