
S konjem do rimskega 
zidu v Kobiljem curku
Tudi rimski vojaki iz Kobiljega 
curka so lahko kmetovali v okolici, 
ob nevarnosti pa so se premaknili 
na zaporni zid. Se je imena Kobilji 
curek domislil kak konjski hlapec, 
ko je opazoval svojo kobilo pri 
opravljanju male potrebe?

Vas zanimata šola jahanja in terensko jahanje?
Oglasite se pri nas. Redimo tudi govedo Aberdeen Angus, pri delu se 
dopolnjuje več generacij družine Zgonec. Sledite nam na FB (Mouse Valley 
Ranch) in IG, ali pišite na mousevalleyranch@gmail.com.

Konjeniška kmetija iz 
Mišje doline

Na naši kmetiji Mouse Valley Ranch oskrbujemo konje. 
Kmetijo smo poimenovali po Mišji dolini, ki je še posebej 
dragocena zaradi pisanih mokrotnih travnikov in nizkih 
barij. Bogati jo tudi zgodba o prijateljstvu med človekom in 
konjem.

Konj in človek sta imperij osvajala in izgubljala 
skupaj
Živimo v krajih, kjer so pred 
skoraj 2000 leti branili rimski 
imperij. Da bi nadzorovali pro
met in zaustavili vdore tujih 
ljudstev, so Rimljani v 3. st. 
utrdili meje antične Italije. 
Zgradili so notranji obrambni 
sistem, ki je segal od hrvaške 
Reke do Julijskih Alp. Kamnite 
zidove, stolpe in utrdbe na več 
lokacijah skupno imenujemo 
claustra Alpium Iuliarum ali 
zapore Julijskih Alp.
Do danes so odkrili skoraj 30 
km teh zapor, claustra pa je 
najpomembnejši arhitekturni 
podvig poznorimskega ob
dobja v Sloveniji.

Preveri opremo rimskega konjenika iz 4. stoletja:
tunika in verižna srajca fibula – sponka za spenjanje ogrinjala
hlače, nogavice, čevlji golenica – za zaščito spodnjega dela noge
podkapa in čelada plumbata – s svincem obtežena puščica
pas in meč sulica

Na telefon si naloži aplikacijo Mišja dolina 2GO.
Izberi pot: Kobilji curek in sledi vojščakoma na Geološki poti v Kobilji curek.
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