Kozjanski regijski park

NARAVA V SEPTEMBRU

Družina Šturbej na Vetrniku je ena redkih, ki se še lahko ponaša z barvito cvetočimi travniki. Mavrica barvitih cvetov, zdravilnih in medenih rastlin, številnih frfotajočih metuljev, skakajočih kobilic,
hroščev in še česa živi le na tovrstnih travnikih. Vse redkejši so, navkljub obljubam države o njihovem varovanju. Veliko ljudi bi z veseljem plačalo vodenje med orhidejami, možnost fotografiranja ali
nakup domače čajne mešanice. Pa sadike najlepših rož za domači vrt, pravi hlevski gnoj ali liter senenega mleka, katerega okus poznajo le še redki. Upanje ostaja, da bo v novi finančni perspektivi,
tudi zaradi opozoril EU, tovrstnim kmetijam namenjeno več sredstev. Da bo Hladnikov grintavec še imel kje cveteti.

ŠMARNICA nas razveseli z dišečimi cvetovi v maju, sedaj pa z rdečimi
plodovi. Zelo strupena vrsta, tudi šopek v sobi je dovolj za glavobol.

GORSKA NEBINA je poznopoletna in jesenska vrsta suhih hribovskih travnikov.
Nič manj „lepa“ kot na vrtu gojene sorodne vrste aster.

SVILNIČASTI SVIŠČ, SVEČNIK je največja vrsta encijana pri nas. Uspeva na
gozdnem robu.

ŠESTNAJSTLISASTA POLONICA prebiva na listavcih, prezimi običajno pod
lubjem. Hrani se s plesnimi in manjšimi listnimi ušmi.

BUKEV je najbolj pogosta drevesna vrsta pri nas. Bogat obrod žira pomeni pravo
blagostanje za številne ptice, polhe, miši ... In plenilce, ki se hranijo z njimi.

LASTOVIČAR je eden največjih in najbolj poznanih dnevnih metuljev pri
nas. Gosenico lahko srečamo tudi na vrtu, saj se hrani z listi korenja.

PISANA TINTNICA je ena od gobjih posebnosti naših krajev. Sicer neužitna vrsta
uspeva v senčnih listnatih in iglastih gozdovih. Kot redka vrsta je uvrščena na
Rdeči seznam ogroženih vrst.

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 poiskati pravo ime, pa tudi kako jih ohraniti za
naslednja leta in generacije.
MOKOVEC uspeva na sončnih hribovskih legah – na travniku ali robu gozda.
Rdeči plodovi so užitni – včasih so jih nabirali, sušili in mleli v moko.
Kozjanski park Podsreda 45, 3257 Podsreda

Kontakti:
kozjanski-park@kp.gov.si, 03 800 71 00,
FB: @Kozjanski.park
www.kozjanski-park.si
ideja, besedilo: Dušan Klenovšek, Peter Kunst

POLETNI GOBAN uspeva od zgodnjega poletja do pozne jeseni, tako
posamič ali v skupinah pod listavci. Številnim gobarjem najljubša goba in
mnogi hitro pozabijo na omejitev 2 kg nabranih gob na dan.
fotografije in oblikovanje: Dušan Klenovšek

