Borovška
naravoslovna pot
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je prava priložnost za
krajši izlet.
Krožna pot ima
izhodišèe v Borovcu.
Oznaèena je s posebno
markacijo - narciso in
opremljena z nekaj
info tablami, ki s sliko
in besedo predstavijo
zgodovino kraja in
življenje narave.

Najzanimivejše toèke poti:
Borovec pri Koèevski Reki je izhodišèe in zakljuèek naše poti,
kjer lahko parkiramo avto, se okrepèamo in na informativni tabli
pred vasjo dobimo osnovne informacije o poti.
Pot skozi gozdni rezervat Borovec je prièevanje o opušèeni
kulturni krajini, ki jo je èlovek 400 let obdeloval in negoval ter v
vojni vihri zapustil. Razgled prièa o moèi narave, ki si celi rane in
debeli kožo. Najmoènejša in najdebelejša koža krajine na
Koèevskem pa je gozd - od grmišè do mogoènih dreves.
Pragozd Krokar je sprehod v davnino - nedotaknjeno naravo.
Stik s pradavnino, notranji mir in tišina pod stoletnimi orjaki,
nenavadnost mogoènih trhležev - nas vedno znova oèara in
prevzame. Narava tu, kjer še nikoli ni pela sekira, že tisoèletja
nemoteno uveljavlja svoje zakone. Redka in dragocena
pranarava je predvsem dedišèina, ki jo skrbno varujemo.
Ozka stezica je ob robu pragozdnega rezervata vrezana
v strmo poboèje Krokarja. Korak za korakom, pot ni za
nerodne, nas vodi èez padle orjake, med stoletne bukve, kjer se
je èas ustavil...
Pragozd je vedno drugaèna katedrala iz dreves; pomlad
ogrne tla v zeleno-beli prt cvetja, poletje je senènata streha
krošenj, jesen šumeèa odeja odpadlega listja, zima skrivnostno
bela tišina.
Naravni rezervat Krempa je osrednja toèka naše poti.
Travnato sedlo nad kanjonom reke Kolpe se spomladi odene v
cvetoèe narcise.
Tu je tudi križišèe planinskih poti; Koèevska planinska
pot nas vodi po gozdovih in ostenjih visoko nad zeleno dolino
Kolpe, preènica Borovec - Bosljiva Loka nas z orlovskih višin
spusti po divjih strminah do reke Kolpe. Naša pot pa se obrne
proti izhodišèu.
Nekdanje vasi Inlauf in Borovec nam predstavijo stare
fotografije iz albuma inž. Knafeljca. Bodo nekoè cvetoèi in
turistièni kraji, ki so jih v vojni ihti in rihti koèevski Nemci zapustili
in so nato samevali v zaprtem obmoèju, znova zaživeli?

Krempa je najjužnejše nahajališèe narcise v Sloveniji. Travnato
sedlo je bilo že nekdaj priljubljena izletniška toèka, danes pa je
zavarovano kot naravni rezervat. Seveda je nujno vzdrževanje
travnika - poznopoletna košnja in obèasna seènja grmovja in robnih
dreves. Dišeèo lepoto pa pustimo nemoteno cveteti!
pogled s Kamenega zidu na
vasici Borovec in Inlauf
inž. Tone Knafeljc - 1935

Slikovita Borovška dolina je bila vzorno obdelana, vaška gmajna pa
je segala visoko v poboèje Krokarja, kjer je v Auerspergovem gozdu
po ustnem izroèilu sameval nedotaknjen pragozd.
Borovška naravoslovna pot:
Zavod za gozdove Slovenije - OE Koèevje
Zamisel, trasa poti: Mirjam Mikuliè, Janez Levstek; Info table:
Hartman Tomaž; Zloženka - tekst, oblikovanje: Hartman Tomaž;
Foto: Tone Knafeljc, Janez Koneènik, Hartman Tomaž.
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Pragozd lahko obišèemo le
po oznaèeni poti, ki je
speljana po robu gozdnega
rezervata; pranarave tako ne
bomo motili.

Vse prepustimo naravi.

Gozdni rezervati so gozdovi,
prepušèeni naravnemu razvoju.
Zato tu ne sekamo,
ne pospravljamo odmrlih dreves,
ne nabiramo gozdnih sadežev in
ne vznemirjamo živali.
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Legenda:

Planinske pohode po Borovški gori
pa lahko nadaljujemo po
Koèevski planinski poti.
Pravi podvig je spust v
kanjon Kolpe. Strma
stezica po razglednih
grebenih in vrhovih
nas pripelje prav
do reke.

Koèevska planinska pot
Krempa 942 m

Kremparsko sedlo
866 m

P

Borovec
670 m

Koèevska
Reka

Krožno speljano pot z izhodišèem v Borovcu,
kjer parkiramo avto in se po konèanem izletu lahko
okrepèamo, prehodimo v obratni smeri urinega
kazalca. 7,5 kilometra in 280 metrov višinske
razlike nas ne bo preveè utrudilo, saj se pot
zložno dviguje. To je 2-urni sprehod za
najhitrejše, 3 ure za radovedne, ki berejo
predstavitvene table in nekaj veè za tiste,
ki uživajo v naravi.

Najzanimivejše kotièke Koèevske nam odkriva vse veè naravoslovnih poti.
Popeljejo nas skozi gozdove, mimo gozdnih rezervatov, ruševin nekdanjih
vasi... Odkrivajo posebnosti gozda, drevesne orjake, kraške jame, razgledišèa,
skriti živalski svet in kdo ve kaj še vse... To je priložnost za dolge pohode ali
jutranji sprehod - vedno v naravi.
Posebej so izbrane markacije s simboli iz živalskega in rastlinskega
sveta Koèevske: sova za Uèno pot Rožni studenec, medvedja šapa za Roško
pešpot, narcisa za Borovško pot. Opremljene z vodniki, predstavitvenimi
tablami... pa postajajo pešpoti tudi prava zakladnica znanja.
Borovška naravoslovna pot je oznaèena s posebno
markacijo - narciso, saj je morda najlepša meseca maja, ko
narcise pobelijo travnato sedlo Krempe. Pot pa nas pelje tudi v
pradavnino, po robu pragozda, med stoletne bukve in jelke.
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