Odbor za varstvo gorske narave
pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine
v soboto, 1. avgusta 2020 ob 8. uri vabi

na naravovarstveno ekskurzijo
Učno pot Po sledeh vodomca – Cerovo pri Grosupljem
Žal zaradi COVID-19 še nekaj časa ne bo mogoče potovati z avtobusi, zato smo izbrali
lahko učno pot v okolici Grosupljega, do koder se boste vsi lahko pripeljali z osebnimi
avtomobili.
Zbor pa bo ob izvozu z avtoceste – Grosuplje na parkirišču pri Hotel & Casino Kongo
(nekdanjem Motelu) ob 8,00 uri, od tam dalje se bomo peljali v koloni.
Namen poti, ki vodi večinoma po gozdu, je izobraževanje in osveščanje planincev vseh
starosti v smeri ohranjanja in pomena biotske pestrosti ter odnosu človeka do narave.
Gozdovi so pljuča našega planeta in raznovrstnost živih bitij v njem zagotavlja celovito
delovanje ekosistema.
Učna pot Po poteh vodomca je krožna in vodi od vasi Cerovo proti Logu, skozi gozdni rob,
mimo mokrotnih travnikov do zaselka Podlom in izvira Podlomščice. Nato se po kraškem
gozdnem terenu dvigne do Županove jame in protiturškega Tabora Cerovo. Od tam se vrne
na izhodišče. Dolga je 5,5 km. Opremljena je z 22 informativnimi tablami. Ob poti je
nameščenih tudi veliko gnezdilnic za različne ptice.
Možen bo dodaten voden turistični ogled Vodomčevega gaja (8 €) po vrnitvi na izhodišče ali
Županove jame (8 €). Ob prijavi na ekskurzijo sporočite, kaj bi si radi ogledali.
Za pot je potrebna primerna pohodna obutev in planinska oblačila, za morebitno slabše
vreme pa tudi zaščita proti dežju. Ne bo odveč tudi kakšna zaščita proti nadležnim
komarjem! Sama pot pa ni naporna, primerna je tudi za otroke. V podzemni jami pa je le 10
stopinj C, zato bo potrebno dodatno oblačilo.
Za letošnje udeležence tečaja GS, ki še niso opravili drugega dela tečaja, je udeležba
obvezna!
Ekskurzijo bova vodila vodnika PZS Rozi in Rudi Skobe. Prijavite se lahko do četrtka, 30.
julija 2020, do 12. ure, na tel.: 041 533 317 ali na e naslov: rozi.skobe@siol.net .
Vabljeni tudi vsi tisti, ki imate radi naravo in želite o njej izvedeti kaj več.
Sv. Vrh, 4. 7. 2020

Vodja OVGN pri MDO PD
Rozalija Skobe l.r.

