Kozjanski regijski park

NARAVA V NOVEMBRU

Občina Kozje je na pobudo županje ga. Milence KRAJNC močno zmanjšala osvetlitev cerkvenih objektov in ulic po vsej občini. Nove ulične svetilke, ki sevajo le navzdol, na cestno površino in deloma
zasenčeni reflektorji za osvetlitev cerkva imajo vpliv na manjšo porabo električne energije in predvsem na ohranjanje nočno aktivnih vrst žuželk. Ti na osvetljenih površinah pristanejo in obmirujejo.
Zato ne iščejo hrane in ne poskrbijo za zarod, pogosto jih nato uplenijo ptice in drugi plenilci. Občina Kozje je ena prvih v Sloveniji, ki je postala prijazna do nočno aktivnih žuželčjih vrst.

STORŽEVA LISTONOŽKA Leptoglossus occidentalis se je zaradi
mednarodne trgovine z lesom iz Severne Amerike razširila k nam (2003).
Pojavlja se na iglavcih, zaradi prezimovanja v jeseni prihaja v zgradbe.

PERESASTA HRBTOROŽKA Ptilophora plumigera je kot gosenica živela na
javorjevih listih. Odrasle letajo oktobra in novembra, privlači jih nočna osvetlitev
objektov, kot so cerkve in gradovi.

ŠTIRIPIKČASTA POLONICA Harmonia quadripunctata je manj poznana
kot sedempika. Med aprilom in oktobrom se hrani z listnimi ušmi, nato
prezimuje na iglavcih. Tudi njo privabijo ponoči osvetljene površine.

SREDNJI DETEL Dendrocopos medius je prebivalec hrastovih sestojev. S
tankim kljunom pobira žuželke in pajke iz razpok v lubju. Gnezdilno duplo
lahko izteše le v hrastu, ki so ga načele drevesne glive (mehkejši les).

CIKLAMA in NAVADNI JETRNIK sta zaradi zimzelenih listov opažena celo leto. Tudi
v skalnih razpokah je za ti vrsti dovolj prsti in vlage. Ciklama je uvrščena na seznam
zavarovanih rastlinskih vrst (prepoved izkopavanja in nabiranja semen).

BELA OMELA Viscum album v novembru vabi ptice cararje na pojedino.
Carar se nahrani in poskrbi za razširjanje semen po drevesnih krošnjah.
Je zdravilna rastlina, poznana že Keltom, Starin Grkom in Vikingom.

FOSILNI OSTANEK LISTA je ena od številnih zanimivosti, ki jo lahko opazimo na
geološki učni poti v okolici Olimja. List se je ohranil v blatni plitvini nekdanjega
Panonskega morja.

Ste opazili katero od teh rastlin, 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 prebivalcev narave domačega okolja lahko
sporočite v Kozjanski park. Pomagali bomo izvedeti njihovo ime, pa
tudi kako jih ohraniti za naslednja leta in generacije.
Slapovi na Poharjevem potoku si sledijo na strmem grapastem pobočju,
ki vodi na Veliko Kozje. Najvišji med njimi so v spodnjem toku, tik preden
se vode zlijejo v Savo.
Javni zavod Kozjanski park Podsreda 45, 3257 Podsreda

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

Slap Barbara na Zagorskem potoku je še posebno lep ob jesenskem
deževju. Vodni curki se odbijajo od številnih škrbin prečno naloženih
plasti raznolikih kamnin, tudi takih vulkanskega izvora.
Fotografije in oblikovanje: Dušan Klenovšek, https://www.kozje.si/objave/176

