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

Martin Gorišek iz Lokavca v dolini Gračnice je velik poznavalec ptičjega sveta. Čeprav doma vzreja golobe je izredno ponosen na sokola selca (levo), ki gnezdi v neposredni soseščini. Kljub
temu, da mu upleni kakšnega goloba. Eden prvih, ki je imel v gnezdilnici belovratega muharja, zaradi gnezdenja črnoglavega muharja je od lastnika kar odkupil drevo. Zaslužen, da star, votel
kostanj pri Polani še gosti lesno sovo. Razkril sodelovanje med vevericami in golobi duplarji, vodi po učni poti na Lisci, skrbnik razstave na Lovrencu. Dobitnik priznanja Aviana (DOPPS, 2019).

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

GAMS je sinonim za skalna pobočja našega visokogorja. Strma pobočja
med Velikim Kozjem in Kunšperkom mu povsem ustrezajo.

POVODNI KOS prebiva na kozjanskih potokih z veliko brzic. Med
potapljanjem v njih lovi ličinke vodnih žuželk. Pravi posebnež.

NEŽICA je riba vodotokov hitrega pretoka in nezamuljenega prodnatega
dna. Nočno aktivna vrsta izgine ob gradnji jezov in upočasnitvi pretoka.

ZLATI CEKINČEK je poletna vrsta iz družine modrinov Živi na gozdnih
jasah, obronkih, ob gozdnih prometnicah z veliko cvetja.

TEMNORDEČA MOČVIRNICA je poletna vrsta orhideje na gozdnem
robu. Običajno na plitvih tleh s dolomitno kamnito podlago.

MALI VINSKI VEŠČEC leta med majem in julijem, od mraka naprej.
Privlači ga nočna osvetlitev, zato neredko zaide na osvetljene fasade.

MONTPELLIERSKI KLINČEK je eden od petih vrst nageljčkov, ki uspevajo
na Kozjanskem. Razen brkatega (turškega po domače) so vsi zavarovani,
zato jih v naravi le občudujmo. Cveti tako na križevem potu v Podsredi
kot na travnikih na Vetrniku.

MALINJAK na gozdnem robu ali jasi v tem času vabi ljudi in številne
živali z rdečimi sladkimi plodovi. Iz istega rodu so tudi vse vrste robid.

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 Kozjanski park

ČRTASTI MEDVEDEK je vrsta, ki jo srečujemo na cvetoči navadni konjski
grivi na gozdnem robu ali gozdni jasi. Varovana vrsta na območju EU.
Ena od redkih vrst metuljev, ki letajo tako podnevi kot ponoči. Ime
medvedki je zaradi „kosmatih“ gosenic.


