Sobota 27.6.2009- Pohod "Na Petruvo v Osilnico"

Peter in Vera Hudobivnik, naša vodiča ter voznika Avriga:. Bojan in Tomaž.

Na Petrovo v Osilnico smo se pohodniki Triglav že drugič odpeljali 29.06.2009 ob 7.30 uri.
Občina Osilnica je po številu prebivalstva ena najmanjših občin v Sloveniji, s površino 3,611
ha. Na 1 km2 živi le okoli 10 prebivalcev.
Osilnica je ohranila vso svojo naravno lepoto, predvsem s tem mislimo na visoka hribovja,
skalnate previse ter številne potoke, od katerih za najlepšega velja Mirtoviški potok. Poseben
pridih naši dolini daje reka Kolpa, ki ponuja vsakemu obiskovalcu nešteto možnosti za
sprostitev in zabavo. Prava posebnost kraja je rastlinstvo. Gozdovi na tem območju so listnati
in mešani, prav tako pa tu rastejo precej redke in zanimive rastline: dišeči volčin, jesenček,
planike, kranjske lilije, ponekod narcise, najdemo pa tudi čvrsti in zeleni šaš, svišč,...
Značilnost doline pa ni le raznoliko rastlinstvo, ampak na njenem področju prebiva tudi
veliko število živali. Med njimi izstopajo jeleni, srnjad, medvedi, zajci in veverice.
Junak kraja je Peter Klepec, po katerem se naša dolina tudi imenuje.
Ljudske pripovedke, ki so se prenašale iz roda v rod, pripovedujejo,
da je bil Peter Klepec siromašen, šibak in slaboten kmečki deček.
Zaradi njegove šibkosti je bil tarča ostalih pastirjev, ki so mu
venomer nagajali in zaradi tega si je želel postati močan. Tako mu
nekega dne Bog uresniči željo...Peter na ukaz s strani Boga naenkrat

lahko izruje grm, brezo in na koncu še debelo hojo. A s svojo silno močjo se Peter ne maščuje
porednim tovarišem, pastirjem, ampak z njo pomaga ljudem... Tako je naš junak iz kamnite
gmajne naredil njive, hišo za mater,... Prav tako je našo dolino obranil pred vpadi Turkov, ki
so prihajali v naselja ter požigali hiše, ubijali in ropali. S svojo močjo je postal simbolični
junak naših krajev.
Naše prvo postajališče je bilo, pri gostilni Tušek, kjer smo si ogledali že naša stara znancamedveda in ostale živali. Tu smo se tudi dobro okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravile naše
tri slavljenke.
Pot nas je vodila naprej do Kočevja, ter vse do Rudniškega jezera.

Do leta 1987 so tik ob mestu Kočevje kopali
rjavi premog. Jalovino so odlagali v terasah
na območju, ki jih danes poraščajo travišča.
Kotanjo, ki je nastala zaradi dnevnega kopa, je
zalila voda. Rudniški rovi so se pogreznili,
kotanje so se združile in nastalo je jezero
veliko približno 40 hektarjev in globoko 34
metrov. Neprepustne glinene plasti
onemogočajo odtok vode v kraško podzemlje, zato le ta odteka po odvodnih ceveh v reko
Rinžo. Na območju jezera in bližnje okolice se pojavlja vedno več rastlinskih in živalskih vrst.
Rudniško jezero ima velik pomen za ptice in presega lokalne okvire. Tukaj gnezdi 64 vrst ptic,
med katerimi je 15 vrst na Rdečem seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije.
Okoli jezera je speljana 3 km dolga naravoslovna učna pot, ki vodi mimo vseh najbolj
značilnih biotopov: jezera, trstičja, travišč in gozda.

Nato smo se odpeljali do Borovca, kjer nas je najprej pozdravila harmonika. Tu smo se
okrepčali in se združili z planinci iz društva Kočevje in skupaj se odpravili že na petnajsti
pohod do Osilnice.
Hodili smo večinoma po gozdnih poteh, le del poti smo zaradi nestanovitnega vremena
prehodili po novi cesti, ki bo povezovala vas Osilnica preko Kočevske reke do Kočevja.

Vstavili smo se v vasi Križmani, kjer je rojstna hiša našega vodiča Petra. Tu sta nas lepo
sprejela njihova starša in sorodniki, ter nam pripravili pravo gostijo.

V Osilnico smo prispeli okrog 18.30 ure, kjer je bila vaška veselica ob prazniku Svetega Petra
in Pavla. Tudi letos so nastopale različne skupine, ter ansambel Ribniški pušeljc, ki nas je
zabaval z čudovito glasbo.

Današnji dan nam bo zaradi lepote narave, gostoljubnih ljudi in veselega vzdušja, ter našega
harmonikaša Petra ostal globoko v spominu.

Prva postaja: Gostišče Tušek z mini živalskim vrtom.

Ida, Milojka in Silva sta pripravili pravi zajtrk. Mi smo jim seveda zapeli zdravico. (Glej film).

Rudniško jezero

Pekarna v Gotenici- slika iz avtobusa.

Prišli smo v deželo medvedov. V Borovcu so nam postregli z odojkom.

Nizki start.

Prva okrepčevalnica.

Tudi v dežju je lahko lepo!
Prišli smo v deželo Petra Klepca.

Cerkev Sv. Miklavža

Dom Petra, našega vodiča, v Križmanih. Njegovi
domači so nas pogostili.

Moramo dalje do prizoriščnega prostora prijetno presenečeni nad gostoljubnostjo vaščanov.

Na prizoriščnem prostoru v Osilnici.

Za konec vam ponujamo še ogled filmčkov v rubriki VIDEO.

