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TURISTIČNO DRUŠTVO SENOVO vlaga veliko truda v promocijo bogate narave Senovega in Bohorja. Z brošuro Naravne zanimivosti južnega pobočja Bohorja – slapovi (2000) so postali pobudniki in izvajalci ureditve Poti štirih
slapov na Bohorju, izdaje vodnika, vzdrževanja poti in vodenja. Na njej je vidna tudi ena redkih dvojnih kamnitih igel v Sloveniji. Brez njih ne bi nastal priročnik Rastlinski svet Bohorja (2003). Pomagali so pri urejanju in
promoviranju geološke zbirke na OŠ XIV. divizije na Senovem, kjer lahko vidimo rekonstrukcijo rudniškega rova, številne minerale in fosile – med njimi tudi čudovit primerek fosilne ribe. Vse to so predstavili v brošuri Geološka
zgradba in geološke zanimivosti Bohorja (2008). Ponosni pa so tudi na dediščino nekdanjega premogovnika, ki jo predstavljajo v brošuri Tehnična dediščina - Železnica premogovnika Senovo.
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IVA Salix caprea je večini ljudi znana kot „mačica“. Cvetoče vejice te vrste
vrbe mnogi uporabijo za prve pomladne šopke. Rumena socvetja so iz
moških cvetov, ženska socvetja v zelenem so praviloma prezrta. Oboja pa
privabljajo številne lačne žuželke (čebele, metulji).

NAVADNI MALI ZVONČEK Galanthus nivalis je eden prvih znakov
prihajajoče pomladi. Mnogokrat tedne preživijo pod snegom. So
zavarovani, a je dovoljeno trganje cvetočih stebelc za šopke. V mnogih
državah gomolji dosegajo visoko prodajno ceno.

NAVADNA JARICA Erantis hyemalis je botanićna posebnost Bohorja in Podsrede,
kjer s cvetenjem prehiti tudi zvončke. Uspeva tudi na vrtovih, a ne presajajmo je iz
narave (zavarovana). Čebele dišavke in čmrlji poskrbijo za oprašitev kljub
hladnemu vremenu.

SRNJAK Capreolus capreolus v tem času dobiva novo, še kosmato okrasje
na glavi. Ker v gozdu in na travnikih ni sveže hrane, si lakoto rad poteši
tudi na nezasneženih posevkih ozimnega žita.

Jelovo – bukov gozd porašča najvišje predele Bohorja. Poleg veličastnih bukev in
belih jelk v takem gozdu uspevajo tudi številni javorji. Žal vse redkeje v
zasneženem pravljično zimskem vzdušju.

BELI C Polygonia c-album je eden zgodnje spomladanskih dnevnih
metuljev. Zimo je otrpel preživel v suhem in ne prehladnem zavetju. Ime
beli C je dobil po beli lisi v obliki črke C na spodnji strani kril (glej detajl).

PLAVČEK Cyanistes caeruleus se preko zime prehranjuje s semeni. Rad
obišče tudi krmilnice s sončničnimi semeni ali lojevo pogačo. Čez mesec ali
dva bo že iskal duplo ali gnezdilnico, da vzredi svoj zarod.

MALA UHARICA Asio otus najbolj pogosta sovja vrsta kulturne krajine in urbanih
območij. Sedaj končuje skupinsko zimovanje, ko več njih skupaj preživljajo svetle
dele dneva na istem drevesu (celo isti veji). Najboljši lovec na voluharice.

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.

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

Facebook Kozjanski park

VELIKI DETEL Dendrocopos major je naš največji, tudi najbolj pogosti
predstavnik detlov. Zatilje brez rdeče lise pomeni, da je pred nami samica.
Potrebuje stara drevesa na katerih najde hrano (v lesu) in si izteše duplo.


