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Najzanimivejše toèke poti:

je prava priložnost za
veèdnevno potepanje
po gozdnih samotah,
lahko pa nas popelje le
na nedeljski izlet.
Najzanimivejši predeli,
posebej izhodišèa s
Pugleda in Roške žage,
so opremljeni z info
tablami, ki s sliko in
besedo predstavijo
zgodovino kraja in
življenje narave.

Koèevsko jezero je izhodišèe in zakljuèek naše poti, kjer
lahko parkiramo avto in dobimo osnovne informacije o poti.
Željnske jame so izlet v skrivnostno podzemlje in potovanje
v pradavnino k ledenodobnim lovcem, ki so pred 20.000 leti
ukresali prvi ogenj v zavetju jamskega vhoda.

Rog, prostrano kraško višavje med Koèevskim poljem in dolino
reke Krke, je med naravno najbolje ohranjenimi predeli Koèevske.
Odmaknjeni grebeni so še pred stoletjem samevali kot nepristopen
pragozd. Tu domuje volk, ris in znameniti koèevski medved. Danes
so tu vitalni jelovo-bukovi gozdovi z ostanki prvobitnega gozda, ki
so osrednji del projekta Koèevski naravni park.

Željnske jame

Gozdni rezervat Pugled - Žiben je prièevanje opušèene
kulturne krajine, ki jo je èlovek 400 let obdeloval in negoval ter
v vojni vihri zapustil. Med zidovi porušenih domov se je èas
ustavil, le na tabli še živijo imena nekdanjih vašèanov. 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.
Roška žaga je osrednja toèka naše poti. Lahko pa je tudi
izhodišèe za krajše izlete na vrh Roga z razglednim stolpom ali
do pragozda in orjaške jelke. Na tablah je predstavljena
zgodovina kraja in Koèevske ter naravovarstveni projekti.
Gozdni rezervat Rog je nedavno tega zavarovano obmoèje
mogoènih jelovo-bukovih gozdov, ki so še pred stoletjem
samevali kot nepristopen pragozd.
Pragozd Rajhenavski Rog - 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. Zato nam skrivnostni svet z roba rezervata
odkriva naša pot.
Jelka - Kraljica Roga - višina 50 m, debelina 160 cm,
starost 500 let... Tu smo res spoštljivi palèki.
Gozdni rezervat Prelesnikova koliševka se zaradi
toplotnega obrata - mrazišèa na dnu - ponaša s prvobitnim
smrekovim pragozdom in pestrim rastlinstvom, ki bi ga sicer
našli v mrzlem podnebju gora ali daleè na severu.

Pot skozi Željnske jame je morda najlepša pozimi, ko s stropa in tal
zrastejo krhki kapniki, pravi ledeni škratov gozd.
Roška pešpot:
Zavod za gozdove Slovenije - OE Koèevje
Zamisel, trasa poti: Tone Prelesnik; Info table: Hartman Tomaž;
Zloženka - tekst, oblikovanje: Hartman Tomaž; Foto: Janez
Koneènik, Hartman Tomaž
Sodelovali: MOP - Uprava za varstvo narave RS, LRZVNKD Ljubljana,
ZVNKD Novo mesto, ZGS-OE Novo mesto, Obèina Koèevje,
Planinsko društvo Koèevje, M. Kmetijsko Gospodarstvo Koèevje,
Gozdarstvo Grèa
Tisk zloženke: Tiskarna Koèevski tisk, 10.000 izvodov, Koèevje 1998
Po mnenju Ministrstva za kulturo RS, št. 415-1289/98 mb/so
z dne 11.12.1998, se zloženka šteje med proizvode iz tarifne
številke 3 Zakona o prometnem davku, za katere se plaèuje 5%
prometni davek.
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Mir med stoletnimi orjaki, povezanost življenja... je pravo vabilo Roške pešpoti.

Za dobro orientacijo in morebitno skrajšanje ali podaljšanje poti proti Krki je nujna Izletniška
karta Koèevske. Pot je dolga približno 60 kilometrov, razdeljena je na tri etape - 1: Koèevje - Luža 18 km,
2: Luža - Podstene 18 km, 3: Podstene - Koèevje 24 km; lovci na rekorde pa jo lahko prehodijo tudi v dveh
dneh. Hoja ni naporna, saj se pot - 640 metrov višinske razlike - zložno dviguje. Speljana je najveè po starih
poteh, gozdnih vlakah, mestoma cestah in le mimo pragozda po brezpotju.

Roško pešpot je pripravil gozdar Prelesnik. Hudomušneži pripominjajo, da z markacijo - medvedjo šapo
strašimo obiskovalce. Toda kosmatinec je simbol Koèevske ter Roga in na poti ga bomo le redko sreèali,
hitro se moramo umakniti le medvedki z mladièi. Zato pa velja pozor klopom (veèkrat se dobro preglejmo)
ter ustrezni obutvi in obleki. Malica, pijaèa, mir in dobra volja so z nami, smeti pa odidejo z nami domov.
Poleti lahko pod zvezdami prespimo na oznaèenih poèivališèih v gozdu, za organizirane skupine je možen
najem gozdnih koè na Luži in Podstenah.

Najzanimivejše kotièke Koèevske nam odkriva vse veè naravoslovnih poti. Skrbno naèrtovane na Zavodu
za gozdove Slovenije - Obmoèna enota Koèevje nas popeljejo 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, lešnik in hrastov list za Pešpoti Kozice, narcisa za Borovško pot, stolp za
Grajsko pot na Stojno, medvedja šapa za Roško pešpot. Opremljene z vodniki, predstavitvenimi
tablami... pa postajajo pešpoti tudi prava zakladnica znanja. Toda veliko dela nas še èaka.
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Razdalje med toèkami:

