NARAVOVARSTVENA EKSKURZIJA NA KOČEVSKO –
Z ORLOM BELOREPCEM OB REŠKEM JEZERU TER
PO BOROVŠKI POTI SKOZI GOZDNI REZERVAT BOROVEC
Po sklepu zadnjega Zbora GS in VGN v Koči pri Jelenovem studencu PD Kočevja, se bomo letos
podali na drugo naravovarstveno ekskurzijo na Kočevsko. Vabljeni ste vsi GS, VGN in ostali ljubitelji
narave MDO –ja Dolenjske in Bele krajine. Pot bo lahka in primerna za vse starosti. Kljub temu pa
bo potrebna planinska oprema, zlasti dobri čevlji, pohodne palice in primerna oblačila tudi za
morebitno hladnejše vreme. Hrana pa iz nahrbtnika.
Avtobus bo odpeljal 20. oktobra 2018 iz Novega mesta (izpred trgovine Tuš) ob 7.00 uri zjutraj.
Ob poti do Kočevja oz. Kočevske Reke se nam boste lahko priključili v večjih krajih (Straža, Dvor,
Kočevje.). Cena avtobusa bo 10.00 € za planince iz PD Kočevje pa 2.00 €. V Novo mesto se bomo
vrnili v popoldanskih urah.
OPIS poti:
Pot nas bo vodila skozi Kočevje do Kočevske Reke. Ustavili se bomo v Kulturnem domu, natančneje
Orlovi sobi, kjer bomo izvedeli več o največjem naravovarstvenem projektu na Kočevskem
(projekt LIFE Kočevsko) ter spoznali orla belorepca, belohrbtega in triprstega detla, gozdnega
jereba ter divjega petelina, štiri ogrožene vrste ptic v kočevskih gozdovih. Kratkemu postanku bo
sledil sprehod po Orlovi poti, ki je v celoti namenjena fenomenu - paru orlov belorepcev v Kočevski
Reki. Markacije – orel belorepec nas bodo vodile po 1200 m dolgi, krožno speljan poti skozi gozdni
rezervat Jezero v bližini Reškega jezera.
Pot je lahka, primerna za vse generacije. Čas sprehoda: ca. 1,5 ure.
Sledi premik (prevoz z avtobusom) do vasi Borovec oz. natančneje vasice Ravne. Lovska hiša na
Ravnah bo tokrat izhodišče za sprehod po Borovški naravoslovni poti označeni s cvetom narcise
(markacija). Borovška pot je del gozdnega rezervata Borovec, ki je ustanovljen z namenom
dodatne zaščite in varovanja gozdnega rezervata Pragozd Krokar, ki je bil zaradi svoje
edinstvenosti lani (2017) uvrščen na UNESCO seznam naravne svetovne dediščine. S pogledi se
bomo dotaknili pranarave (kot varuhi narave vanj ne bomo stopili) in o ohranjenih predelih
kočevskih gozdov tu izvedeli več. Borovška pot nas bo pripeljala do travnatega sedla pod Krempo
(866 m) z izjemnim razgledom na dolino reke Kolpe, Risnjak in tudi Jadransko morje ob lepem
vremenu. Jasa pod Krempo je znana kot naj južnejše rastišče narcis v Sloveniji.
Od tu je možen skok na vrh Krempe (944 m), kjer se nahaja tudi mesto planinskega žiga.
Pot med lovsko hišo in sedlom pod Krempo je lahka, ozka, mestoma je na poti podrto drevje po
katerem so nadelani prehodi. Čas sprehoda: ca. 1,5 ure.
Iz sedla pod Krempo se bomo spustili po lepo urejeni, ne strmi poti skozi gozd do Inlaufa kjer nas
bo čakal avtobus. Čas hoje: 40 min.
Spremljala nas bo članica PD Kočevje, gozdarka in dobra poznavalka tega območja dipl.ing.
gozdarstva Tina Kotnik.
Lep planinski pozdrav, Rozi Skobe

