
Odbor za varstvo gorske narave  
pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine 

  
v soboto 23. marca 2019 vabi  

na naravovarstveno ekskurzijo na območje Komenskega krasa, 
  na tematsko krožno pohodno pot naravne in kulturne dediščine,  

Pot devetih kalov 
v okolici Kobjeglave in Tupelč. 

 

Avtobus bo odpeljal iz Novega mesta, izpred Tuša ob 6.30 uri zjutraj. Peljali se 
bomo po avtocesti, mimo Ljubljane proti Senožečam in naprej do Kobjeglave. 

Ekskurzija je namenjena spoznavanju in ohranjanju naravne in kulturne dediščine 
Krasa. V 3 urah hoje (lahka pot), bomo spoznali, kako pomembni so bili kali za 
preživetje kraških vasi. 

Kobjeglava je znana po slikovitih, v gruče strnjenih in iz kamna sezidanih hišah, ki so 
nanizane na gričku okrog cerkve. Včasih je bil Kras neporaščen, po njem je brila 
burja, zato so zgradili posebne hiše z borjači, ki so jih varovali pred njo. Na kmečkem 
borjaču se je poleti in pozimi odvijalo celotno življenje kmetije. Na njem je bil tudi 
vodnjak, ki je dajal za Kras najpomembnejšo dobrino – vodo. 

Kal je plitva kotanja na krških tleh, kjer se zbira deževnica. Dno je prekrito z 
nepropustno plastjo gline, zato voda ne odteka. Vodo so uporabljali za pitje in 
napajanje živine. Pozneje so ljudje raje kopali vodnjake, ki niso bili izpostavljeni 
izhlapevanju vode. V kalih se je razvilo posebno rastlinstvo, ki ga strokovnjaki 
proučujejo kot samostojno podkategorijo kraškega rastlinstva, ob njih pa so se razvile 
tudi nekatere živalske vrste. Seveda bo zanimivo že tudi prvo pomladansko cvetje. 

Današnje naselje je nastalo postopoma od 6 in 7 stoletja dalje. Jedro vasi tvori 
cerkev, v neposredni bližini pa vaška lipa. Drugo jedro je trg z vodnjakom, okrog 
katerega so se zbirali vaščani. Današnjo obliko je dobila vas v 17. in 18. stoletju, ko 
so se razvile stavbe, ki se v gručah držijo druga druge in tvorijo specifično 
arhitekturo.  

Po končanem pohodu  nam bo Društvo Kraški slavček v dvorani kulturnega doma 
pripravilo značilno kraško jed joto s Turistične kmetije Tavčar. Cena bo 4.00 €, 
vodenje po poti pa 1,00 €.  

Poleg  vodnikov PZS Rozi in Rudija, nas bo na poti vodil domačin Milan Rudež. Po 
ogledu in kosilu, bomo podelili značke in izkaznice novim GORSKIM STRAŽARJEM.  

Cena prevoza z avtobusom bo 15 €, le za nove GS pa bo brezplačen!. 

Potrebna bo primerna pohodna obutev in planinska oblačila, za morebitno slabše 
vreme pa tudi zaščita proti dežju. Po navadi  pa na Krasu piha burja. Kako pa bi se 
sicer sušili naši najkvalitetnejši pršuti? 

V Novo mesto se bomo vrnili v popoldanskih urah.! 

Vabljeni  vsi ljubitelji narave, GS in VGN! 

         Vodja OVGN pri MDO PD 
               Rozalija Skobe l.r. 


