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

Ena najvišjih in najdebelejših lip na Kozjanskem raste na dvorišču kmetije Novak. Skrbni gospodar si je pred leti drznil
nasprotovati nestrokovni sanaciji. Po drugi sanaciji je sedaj vitalni drevesni orjak skoraj član ponosne in skrbne družine. Lipa
je uvrščena med drevesne naravne vrednote državnega pomena.
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ROGAČ v večernem mraku je vse redkejši prizor. Takrat samci poletijo v
iskanju samic. Prepoznamo jih po velikih „rogovih“. Zaradi pretiranega
odstranjevanja suhega in trohnečega lesa nima kje poskrbeti za nov
zarod. Zato so redki, ogroženi in posledično zavarovani.

LIPA in LIPOVEC sta dve podobni vrst, ne pa moško in žensko drevo iste
vrste. Novakovi imajo v njeni senci mizo, najmlajši pa še gugalnici. V
krošnji gnezdi več vrst ptic, tudi lesna sova.

TURŠKA LILIJA in CLUSIJEV VRATIČ sta vrsti gozdnega roba. Prvo
občudujmo le v naravi, saj je zavarovana. Vratič pa mnogi zamenjujejo z
ivanjščicami.

METULJČNICA je prebivalka osončenih in z rožami bogatih travnikov od
nižin do najvišjih hribov. Bi rekli, da je metulj? Pa ni.

KMEČKA LASTOVKA je značilna prebivalka hlevov v katerih je še živina.
In teh je vse manj. Mrzel maj brez letečih žuželk je bila zelo težka
preizkušnja, ki je mnoge niso preživele.

SMRDOKAVRA je ena najlepših, a tudi najbolj redkih ptičjih vrst na
podeželju. Rabi stara drevesa z dupli ter velike žuželke in ličinke na tleh.

MLAKARICA je naša najbolj pogosta vrsta race. Najdemo jo tako ob Sotli
kot majhnih hribovskih potokih ali ribnikih. V zimskem času lovna vrsta.

KRANJSKA SIVKA je po svetu znana in cenjena pasma medonosne
čebele. Konec pomladi in v začetki poletja čebele rojijo. Da jih bomo
ohranili moramo močno zmanjšati obseg škropljenja.

TEMNOKRILI ZEMELJSKI ČMRLJ na MATERINI DUŠICI nabira medičino.
Čmrlji so izredno pomembni opraševalci. Ker letajo že pri 3°c (sivka pri
12°) obišče in opraši veliko več cvetov – do 60 krat več kot čebela.

Ste opazili katero od teh rožic, žuželk ali ptic na svojih 
travnikih, sadovnjakih ali v 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 
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