So itje NARAVE in ČLOVEKA

So itje narave in ČLOVEKA
Kozjanski regijski park
je eno najstarejših in
največjih zavarovanih
območij v Sloveniji,
večji del parka je uvrščen med Natura 2000
območja.
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Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega območja
pod zaščito Unesca (program MAB – Man and
biosphere, Človek in biosfera).

Pestra kozjanska krajina
ustvarja pogoje za izjemno
biotsko pestrost zavarovanega območja. Tu pozorno
oko najde 44 vrst orhidej,
preko 1200 vrst metuljev,
62 vrst kobilic, 20 vrst gliv
vlažnic, 102 sorti jablan,
60 sort hrušk in 78 naravnih
znamenitosti.
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Visokodebelni
travniški sadovnjaki,
evropsko pomembna
varstvena območja Natura 2000, so izjemno
pomemben življenjski
prostor za ptice - zelena žolna, pogorelček,
rjavi srakoper, pivka,
vijeglavka, smrdokavra, sršenar in veliki
skovik.

Veliki skovik
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Kozjanska jablana ustvarja podobo krajine, kozjansko jabolko je postalo več kot
sadež - je simbol ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka.

Sadni drevored nas pelje h
kozjanski domačiji

Vijeglavka

Rjavi srakoper

Zelena žolna

Praznik kozjanskega jabolka je največja
naravovarstvena prireditev v Kozjanskem parku

Prebivalci parka skrbijo za svoje travniške sadovnjake

Kozjanska jabolka

Krivopecelj
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Hribovski suhi travniki – zakladnica biotske pestrosti - sonaravno kmetovanje je ustvarilo
enega najlepših in najbogatejših habitatov. Raznobarvni
travniki so najlepši od maja do
avgusta, oktobra pa lahko občudujemo gobji svet.
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Center biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva – na Čerčkovi domačiji nad Podsredo
je kolekcijski sadovnjak Kozjanskega parka, kjer rastejo tradicionalne in avtohtone sorte
jablan, hrušk in sliv. V drevesnici se vzgajajo sadike starih sort jablan in hrušk.

Suhi travniki na strmih pobočjih Vetrnika

Hribovski kmetje obdelujejo naravovarstveno
najpomembnejše habitate v Evropi

Ob kolekcijskem sadovnjaku nastaja
center biodiverzitete.

Informacijska točka v sadovnjaku je prirejena
tudi za slepe in slabovidne.

Sadovnjak si ogledajo številni šolarji.

Slive zorijo.

Suhi travniki so raj za raziskovalce, ljubitelje narave
in fotografe
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Reka Bistrica - med Trebčami in
Zagajem je v dolžini 3 km zarezala
najslikovitejšo in najbolj ohranjeno
rečno sotesko v vzhodni Sloveniji.
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Reka Bistrica je ustvarila dolino najlepše ohranjenih srednjeveških trgov v Sloveniji
- Podsreda, Kozje in Pilštanj so biseri naselbinske dediščine.

Soteska reke Bistrice

Potočni rak koščak

Trg Podsreda

Trg Kozje

Trg Pilštanj

Siva čaplja rada prebiva ob reki Bistrici.

Povodni kos

Vodomec
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V osrčju Orlice stoji »najbolj grajski med gradovi na Slovenskem«, ki živi polno in bogato življenje tudi v 21. stoletju, zlasti v poletnih mesecih, ko grajske
zidove napolnijo zvoki glasbil številnih glasbenikov, v grajskih prostorih pa se
predstavljajo priznani umetniki.

Ribnik na Trebčah je eno
največjih mrestišč za dvoživke – žabe. Kolarjeva domačija
ob ribniku, bližnji Senik ob
reki Bistrici ter Javerškova
domačija so močno povezani z
življenjem Josipa Broza Tita in
prikazujejo nekdanjo povezanost človeka z naravo.
Ribnik Trebče s Kolarjevo domačijo

Grad Podsreda

Razstava glažutarskega stekla

Planinski pupek
Ribnik je idealno mrestišče za krastače

Emina spominska soba

Čarobno notranje dvorišče

Zelena rega
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Gruska – kras sredi
nekraškega površja
- največja, najstarejša, najpomembnejša geomorfološka površinska
naravna vrednota
državnega pomena v Kozjanskem
parku je lep primer
osamelega kraškega pojava.
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V peskokopu Župjek
pri Bizeljskem je gnezdišče živopisanega
ptiča čebelarja (Merops
apiaster). To zelo redko
poletno vrsto lahko
spremljamo iz opazovalnice pod gnezdilno
steno od konca aprila
do sredine avgusta.
Čebelar – najbolj živopisan ptič v Sloveniji

Ob deževju je slap v Gruski veličasten

Puščavnikova jama

Opazovanje čebelarja
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Pohodništvo
V Kozjanskem parku je več označenih in urejenih poti:
• Grajska pot Podsreda (4 km, krožna pot) povezuje trg Podsreda z gradom Podsreda.
• Pešpot

Podsreda povezuje zanimivosti v okolici trga Podsreda.
(4 km, krožna pot) povezuje zanimivosti okoli trga Pilštanj ter razgledno
točko na hribu Vina gora.
• Geološka učna pot (10 km, krožna pot), ki poteka okoli Olimja, z 21 geološkimi
točkami prikazuje geološko zgodovino in posebnosti Kozjanskega.
• Učna pot Travnik -Vetrnik (2 km, krožna pot) vodi čez vrh Vetrnika (708 m) in poleg
izrednih razgledov po kozjanski pokrajini obiskovalcu prikaže bogastvo in raznolikost
habitata suhih travnikov. Najprimernejši čas za obisk je v juniju in juliju, ko so travniki v
polnem razcvetu.
• Pešpot Pilštanj

LEGENDA

1 Trg Podsreda uprava Kozjanskega parka
2 Grad Podsreda

3 Gradišče travniški sadovnjak
4 Vetrnik - suhi travniki
5 Gruska jama

Bizeljske pešpoti obsegajo sklop poti okoli naselja Bizeljsko:

6 Trebče

• Pot

7 Soteska Bistrice

k repnicam (krožna pot, 9 km) vodi iz Stare vasi na Bizeljskem v vas Brezovica,
ki slovi po repnicah.
• Vidova pot (4 km) vodi od repnic do cerkve Sv. Vida.
• Grajska pot (13 km) vodi iz naselja Bizeljsko do gradu Bizeljsko.
• Pot po Orešju (8,5 km) obiskovalca popelje po Orešju, znanem po orehih in ugodni
klimi z mediteranskim vplivom.
• Pot ob Sotli (12,5 km) pelje po travnikih ob Sotli in nima nobenega vzpona.
• Emina romarska pot povezuje kraje, ki so povezani z življenjem sv. Eme.
• Marijina romarska pot povezuje slovenska in hrvaška Marijina svetišča.
• Evropska pot E7 vstopi v park v Križah, prečka Orlico in vodi popotnika do Olimja,
kjer zapusti območje parka.
• Zasavska planinska transverzala pelje pohodnika po predalpskem vzhodnem Posavskem
hribovju (Orlica, Vetrnik, Bohor).

8 Svete gore
9 Gnezdišče čebelarja
10 Repnice
11 Grad Pišece
12 Soteska Zelenjak
13 Grad Bizeljsko
14 Ajdovska jama
15 Lurška jama
16 Samostan
PEŠPOTI
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