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Franci Černelč živi z družino v Podgorju pri Pišecah. Pri njih rastejo drevesa, ki jih večina vidi med poletnim dopustom na Jadranu. Vednozelena cipresa Cupressus sempervirens (večino vrtov krasi lažna cipresa – klek) in
črničevje Quercus ilex, zimzelena vrsta hrasta. Veliko pozornost namenjajo zimskemu hranjenju in gnezdenju ptic ter netopirjem v kleti. Družinski zaklad je najden zob Megalodona, največje vrste morskega psa. Tu je plaval v
času Panonskega morja. Že od malih nog skrbi za mlako, kjer se mrestijo dvoživke. Njihove krave pa za dobro počutje med ostalim dobijo celo igrače. Izviren je njihov način „dogovora“ s kuno, da zapusti podstrešje hiše.
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EVROPSKI BOBER Castor fiber je plašna žival in večinoma nočno aktiven.
V zimskem času njegovo prisotnost izdajajo številna objedena in podrta
drevesa in grmi. Le tako pride do hranljivega lubja na tankih vejah.

ŠKRŽEK Unio sp je sladkovodna vrsta školjke. Pravzaprav živita pri nas
potočni in slikarski škržek. Onesnaževanje in regulacije vodotokov ju
najbolj ogrožata. Potočni škržek je ena od vrst Nature 2000.

Narasle vode imajo ob obilnejšem deževju veliko moč. Kjer brežina ni utrjena s
sklenjenim prepletom korenin grmovnic in dreves kaj hitro spodjedajo. Skrben
lastnik pribrežnih parcel nikoli ne prekine sklenjene lesne zarasti brežin.

VODOMEC Alcedo atthis je kljub barvitosti pogosto spregledan, ko z veje
na brežini opreza za majhnimi ribicami v vodi. Če pozimi vode ne
zamrznejo, ostane pri nas celo leto.

KORMORAN Phalacrocorax carbo na naših vodotokih prezimuje. V iskanju rib
zaide tudi v manjše nižinske vodotoke. Odrasli so povsem črni, mladostni primerki
imajo svetlejšo trebušno stran. Prenočujejo skupinsko, vedno na istih drevesih.

MLAKARICA Anas platyrhynchos je mnogim poznana kot „divja raca“. Živo
pisani samci že v zimskem času snubijo samice, ki so obarvane v neopazne
rjavkaste odtenke. Do 15. januarja je dovoljen lov na njih.

NAVADNI NETOPIR Myotis myotis prezimuje (hibernira) v jamah. Ima zelo
majhne zaloge hrane, zato je vsako obiskovanje jam zanj lahko usodno. Za
eno nepotrebno prebujanje porabi zalogo hrane za deset dni.

Vse redkeje je januar res najbolj zimski (mrzel) mesec. Ledeni slapovi in kapniki v
vlažnih jamah so zato običajno le nekaj dni trajajoča atrakcija.

Ste opazili katero od teh rastlin, netopirjev 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

MALI PODKOVNJAK Rhinolophus hipposideros je najbolj pogosta vrsta
netopirja na Kozjanskem. Poleti na mnogih podstrešjih, zimo pa prespi v
jamah s stalno temperaturo. S prhutjo se med spanjem povsem ovije.


