
Kozjanski regijski park 
N A R A V A   V   M A J U 

 

Pri Milošu Centrih-u iz Zagorja pri Lesičnem so lesne sove doma že preko 20 let. Podstrešje, polno sena, so si izbrale same, Miloš jim je postavil še gnezdilnico. Spomladi 2019 je imel par 
kar šest mladičev. Obilica miši je omogočila vsem, da so uspešno poleteli iz gnezda. Sove so nasploh najboljši „odstranjevalec“ malih glodalcev (miši, voluharice) na podeželju. Lesna sova 
večkrat gnezdi tudi v dimnikih. Veljajo za simbol učenosti. Letošnji rod je bil tudi zelo obiskan in medijsko predstavljen. Hvala Centrihovim za dolgoletno skrb za sovji naraščaj. 

Kozjanski park   Podsreda 45, 3257 Podsreda    ideja, besedilo: Dušan Klenovšek, Peter Kunst;    fotografije in oblikovanje: Dušan Klenovšek 

POGORELČEK v travniškem sadovnjaku gnezdi in najde hrano. 
V zadnjih letih pogostejši v naseljih z veliko zelenih površin. 
Selivska vrsta, ki jo lahko zamenjamo s podobno šmarnico. 

TRIZOBA KUKAVICA je ena pogostejših vrst orhidej negnojenih 
travnikov. Ti so v evropskem merilu izredno redki, zato tudi velik 
potencial za trženje. Veliko tujcev bi z veseljem plačalo vodenje po njih.  

TRAVNIŠKI POSTAVNEŽ  je vrsta cvetočih travnikov, ki se ne gnojijo in le 
do dvakrat letno kosijo. Teh travnikov je tako malo, da je postavnež 
zavarovan po celotni Evropski uniji. 

NAVADNA ORLICA s svojimi velikimi modrimi cvetovi  izstopa na vsakem 
cvetočem travniku.  Medičina v njihovih medovnikih privablja predvsem 
čmrlje. Primerna tudi za naravne šopke cvetja in okras na vrtu. 

VRTNI ZEMELJSKI ČMRLJ je eden od 35 vrst v Sloveniji opaženih vrst 
čmrljev. So izredno pomembni opraševalci, saj oprašijo toliko cvetov kot 
60 medonosnih čebel. Letajo že pri 3°C, v vetru in rahlem rosenju.   

HRVAŠKI NAGELJČEK, KLINČEK  je postal redek na naših travnikih. 
Gnojenje in večkratna košnja mu ne ustrezata. Teh nageljčkov ne 
trgajmo – v naravi so najlepši, pa še zavarovani so. 

MOČVIRSKA PERUNIKA  je naša edina rumeno cvetoča  domorodna vrsta 
perunik (Irisov). Uspeva na zelo vlažnih travnikih, kot tudi v melioracijskih 
jarkih ter ob  nižinskih vodotokih in močvirjih.  

Skupina štirih vrst modrinov na vlažnih tleh srka z minerali 
bogato vodo. Metulji so pomembni opraševalci in vir hrane za 
ptice pevke. Na Kozjanskem poznamo preko 1.100 vrst metuljev.  

ZELENEC je naš največji kuščar. Svetlo modro grlo je znak odraslega samca. Veliko 
jih povozimo na cestah, kjer se v jutranjih urah grejejo. Človeka se izogiba, njegov 
ugriz pa ni nevaren, kot so nekoč strašili otroke. Zavarovan kot vsi ostali kuščarji. 

Ste opazili katero od teh rožic, metuljev, kuščarjev ali ptic na 
svojih travnikih, sadovnjakih ali gozdu? Bodite ponosni na njih. 

 

Novice iz Kozjanskega regijskega parka sledite na: 
http://kozjanski-park.si/ 

https://www.facebook.com/Kozjanski.park/ 
 

Svoja opažanja lepot domače krajine lahko sporočite v Kozjanski 
park. Pomagali bomo izvedeti njihovo ime, pa tudi kako jih 

ohraniti za naslednja leta in generacije. 
 

Kontakti: 
kozjanski-park@kp.gov.si,  03 800 71 00,  Facebook Kozjanski park 


