LOVRENŠKA JEZERA
22. 6. 2019
Zbrali se bomo v soboto 22. 6. 2019 ob 6,30 pred PD LPP na Celovški c. 160 in se
odpeljali proti Štajerski, na Pohorje do turističnega centra Rogla. Od tu se bomo podali na pot
do Lovrenških jezer. Vračali se bomo delno po isti poti, delno do drugi. Spustili se bomo do
koče na Pesku, ki slovi po gobovi juhi z ajdovimi žganci. Od tu se bomo vzpeli še na
razgledni stolp na Rogli in se vrnili na izhodišče.

Lovrenška jezera (1510 m - 1520 m) so zaradi nepropustnih tonalitskih tal nastala v
skledastih kotanjah. Jezerc je 22, včasih tudi manj, odvisno od obsega stoječe vode, ki se
obnavlja le s padavinami. Globoka so do 120 cm. Jezera se nahajajo v gozdnatem rezervatu,
ki sega od Mulejevega do Jezerskega vrha. V širši okolici raste na šotnih tleh nizek, pretežno
smrekov in borov gozd, porasel z lišajem. Okrog jezer raste nizko barsko borovje. Tu najdemo
tudi nekatere redke rastline: razne šaše, rjasti sleč, mahovnico, divjo rožmarinko in mesojedo
dolgolistnato rosiko. Na južni strani stoji razgledni stolp, do prvih treh jezer pa je urejena pot
po mostnicah. Tako so zaščitili barje pred uničevanjem, saj je pohodnikov veliko in vsako leto
več.
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Ker je to izlet z naravovarstveno vsebino, si bomo poleg rastlinja ogledali tudi način
varovanja narave pred množičnim pohodništvom.
Skupne hoje bo 5 - 6 ur. V Ljubljano se bomo vrnili v poznih popoldanskih urah.
Oprema: dobra pohodniška obutev, pohodniške palice, športna oblačila, nekaj proti vetru,
hladu in morebitnim padavinam in malica. Kaj več bomo lahko pojedli v koči na Pesku.
Zaradi organizacije prevoza prijave pri Nini Miklič, gsm 031 259 156 najkasneje do srede, 19.
6. 2019.
Ta naravovarstveni izlet je v okviru Odbora za varstvo gorske narave pri MDO PD Ljubljane
in ga vodita Marinka Koželj Stepic, vodnica PZS, in Sonja Modlic, gorska stražarka pri PZS.
Marinka Koželj Stepic
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