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N A R A V A   V   O K T O B R U

Franc Lupšina iz Hrastja je kot najbolj skrben lastnik travniškega sadovnjaka na območju parka postal CARJEVIČ leta 2019. Na položnih površinah njegove kmetije uspevajo številne jablane, hruške,
slive, češnje ter celo skorši in murva. Na njih je postavil številne naravnim duplom podobne ptičje gnezdilnice. V prostem času obdeluje stare kose lesa, ki zaživijo kot umetniške podobe, stoli in še kaj.
Ohranja tudi staro sadjarsko orodje. Okolica doma je polna nenavadnih kamnin in fosilom – med njimi so najbolj dragocena najdba c. 15 milijonov let stara fosilna vretenca hrbtenice kita (foto levo).
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SOVKA Tiliacea aurago. Leta septembra in oktobra. Kot gosenica se je
hranila s popki, listi in cvetovi na bukvi, brezi ali maklenu.

ADMIRAL je eden zadnjih metuljev, ki ga opažamo v toplih pozno jesenskih
dnevih. Ko se shladi, gre prezimovat na mirna suha mesta.

BUKEV in BREK v tem času spreminjata barvno podobo listov. Bukev je najbolj
pogosta drevesna vrsta v gozdu, brek pozabljeno gozdno sadno drevo.

22-PIKČASTA POLONICA je ena od c. 70 vrst v Sloveniji živečih polonic.
Hrani se z hifami gliv pepelovk, ki preraščajo liste križnic.

SLAP GRUSKA je eno večjih naravnih presenečenj Kozjanskega. Voda priteče iz
izvirne jame sredi prepadne stene in po nekaj metrih ustvari slikovito slapišče
(podobnost z Boko v Posočju). Najlepši je po jesenskem deževju.

SKAKAČ vrste Heliophanus sp. Pajki skakači ne pletejo mrež, temveč iz
preže skočijo na plen. Pri tem vedno za seboj vlečejo varnostno nitko.

CER je vrsta hrasta, ki uspeva na toplih hribovskih legah z malo prsti. Zato
običajno ne zraste v tako mogočna drevesa ko graden ali dob. Prepoznamo
ga po globoko deljenih listih in želodovih čašicah s številnimi izrastki.

ŠKRLATNA VLAŽNICA je ena od številnih gliv vlažnic, ki jeseni uspevajo na
negnojenih ekstenzivnih travnikih. Sicer užitna vrsta je pokazatelj ohranjenosti
travnika. Na kozjanskih travnikih je bilo najdenih že preko 20 vrst.

Ste opazili katero od teh rastlin, gliv, 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.

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

FB: @Kozjanski.park
www.kozjanski-park.si

ORJAŠKI DEŽNIK uspeva na gozdnem robu od poletja do pozne jeseni. Je
največji med dežniki, z značilnim marogastim betom. Pogojno užiten, na
primer ocvrt z drobtinami. Vedno na gobarski razstavi v Podsredi.


