Gozdna uèna pot
Rožni studenec
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je prva uèna šolska pot na
Koèevskem.
Pripravljena je bila
jeseni leta 1995.
Oznaèena drevesa
in zanimivosti ob
poti je opisoval
obsežen vodnik.

Po desetih letih, ko so na poti odtisnjene številne
stopinje predvsem šolske mladine, smo pot obnovili.
Postala je "samogovoreèa", opremljena z informativnimi
stebri in tablami, ki s sliko in besedo razkrivajo delèke iz
življenja gozdov.

Informarmativne table so za najbolj radovedne
obiskovalce; pa saj pridete veèkrat - dobrodošli.

Pot je lahko uèni pripomoèek za seznanjanje z
gozdom, priložnost za naravoslovni dan, za izlet
radovednežem... Ob poti je nekaj poèivališè, jurèek za
zavetje in nekaj piknik prostorov s kurišèi. Tako je pot lahko
tudi družinski izlet ali le krajši sprehod.
V Koèevju živimo sredi gozdov. Zato je prav, da jih
malo pobliže spoznamo.

"Uèni" del poti se konèa na sonèni jasi ob izviru Mrzlega
studenca. Tu je tudi jurèek - naša uèilnica na prostem.
Gozdna uèna pot Rožni studenec:
Zamisel, trasa poti 1995: Roman Križman, Anton Prelesnik,
Andrej Bonèina, Bojan Kocjan, Tomaž Devjak
Organizacija 2005, info stebri: Janez Andoljšek
Info table in zloženka 2005: Hartman Tomaž
Foto: Janez Koneènik
in Bojan Kocjan
Sodelovali: ZGS-OE Koèevje, Sklad kmetijskih zemljišè in gozdov RS,
Gozdarstvo Grèa d.d..

Pot je opremljena tudi z mostovi. Tako lahko pokukamo
v poplavljeni log ali pa si od blizu ogledamo kraški izvir.

Skrbništvo uène poti: CŠOD Dom Jurèek - Koèevje
Tisk zloženke: Tiskarna Koèevski tisk, 10.000 izvodov, Koèevje 2006
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Posebnost poti so informativni stebri s predstavitvami drevesnih vrst in table s slikami in opisi za
spoznavanje življenja in varovanja gozdov.
Na poti smo peš, saj nas 2,5 kilometrov starih poti brez veèjih
vzponov ne bo utrudilo. Le ustrezni èevlji ali morda škornji za hojo
po dežju ne bodo odveè. Dobra volja je seveda z nami, papirèki pa
se z nami vrnejo domov.
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15 navadna jelka
16 navadna smreka
17 Rožni studenec
18 iva
19 navadna breza
20 velika rdeèa mravlja
21 evropski macesen
22 gozdna tla
23 podzemska jama
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Gozdna uèna pot Rožni studenec zaèenja svoj sprehod skozi
gozd ob reki Rinži v gozdarskem centru Marof. Tu najdemo
parkirišèe za vozilo, priložnost za malico in sok v restavraciji ter
možnost, da se pogovorimo z gozdarjem.
Sova uharica na markaciji nas bo varno vodila od
Marofa, mimo Rožnega studenca do naše gozdne
uèilnice - jurèka pri Mrzlem studencu.
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1 veliki jesen
10
2 evroameriški topol 11
3 èrna jelša
12
4 èremsa
13
14
5 zelena duglazija

Gozdni ekosistem
8 Kako veliki smo
Gozd in èlovek

Lišaji, mahovi, praproti
7 Glive (gobe)

Reka Rinža
Gozd
in voda
6
Kraški svet in voda

Grmovne vrste
Zdravilne
rastline
5
Gozdovi so razlièni

Drevesne vrste-najpogostejše
4 Drevesne vrste-redke

2 Gozdna pot Rožni studenec
Naj živali Koèevske
3 Ali jih prepoznate?
Polh - naj zaspanec

Gozdna pot Rožni studenec
Natura
2000
1
Regijski park Koèevsko-Kolpa
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