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Planinsko društvo Lisca Sevnica že desetletja bdi nad nahajališčem Clusijevega svišča Gentiana clusii (encijan po domače) na Lovrencu. Vrh Gora (711m) je bolj kot po cerkvi na njenem vrhu znan po
uspevanju te simbolne visokogorske rastline. V Alpah pogost, tu pa predstavlja veliko posebnost kot ledenodobni relikt. Žal ga nekateri izkopavajo (presajanje na skalnjake, grobove, ali za pripravo
alkoholne pijače), čeprav presajen ne uspeva, pa tudi za namakanje se uporablja rumeni svišč. Lokacijo in režim obiska varujejo obvestilne table, lesena ograja, zakonski predpisi in v času cvetenja tudi
celodnevno varovanje. Za vse večinoma skrbijo prav prostovoljci PD Lisca Sevnica.
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KMEČKA LASTOVKA Hirundo rustica na dvorišču je znak, da je pomlad v
deželi in živina v hlevu. Stotisoče drobnih žuželk bo končalo v njenem
kljunu. Dlje časa trajajoče hladno vreme je lahko zanjo pogubno.

KUKAVICA Cuculus canorus se začne v tem času oglašati zznačilnim ku-ku.
Prinaša srečo, saj naznanja pravo pomlad. Ne spleta lastnega gnezda,
temveč jajca podtika v gnezda večinoma veliko manjših ptic pevk.

ZELENA ŽOLNA Picus viridis, z glasnim oglašanjem oznanja svojo prisotnost v
travniškem sadovnjaku. V starih drevesih si uredi gnezdilno duplo, na negnojenem
travišču pod drevesi pa išče predvsem mravlje. Celoletna vrsta.

ČRNI APOLON Parnassius mnemosyne rad leta na gozdnem robu, kjer
odlaga jajčeca. Rožnato - vijoličaste cvetove obiskuje v iskanju nektarja. Je
sorodnik rdečega apolona, ki je bil „model“ za planinsko markacijo.

DIŠAVKA Osmia sp. je ena od 564 opaženih vrst čebel v Sloveniji. Tudi v hladnem
vremenu obiskuje cvetove ter skupaj s čmrlji bistveno pripomore k oprašitvi
sadnega drevja. Dnevno obišče do 120 krat več cvetov kor medonosna čebela.

PETELINČEK Zerynthia polyxena leta v bližini sončnih gozdnih robov. Ime
ima po vzorcu na drugem paru kril (kot roža petelina). Evropsko ogrožena
vrsta zaradi izginjanja podraščev, hranilnih rastlin njegovih gosenic.

BLAGAJEV VOLČIN Daphne blagayana mnogi poznajo pod imenom
kraljeva roža. Odkrit 1937 leta v gozdovih nad Polhovim Gradcem in skupaj
s planiko prva zavarovana vrsta (1898) na slovenskem ozemlju.

NAVADNA KUKAVICA Anacamptis morio ena najbolj pogostih orhidej na naših
negnojenih suhih travnikih. Mnogi tujci bi radi plačali, da bi jih lahko videli v živo.
Gnojenje in večkratna košnja je vzrok izginjanja orhidej in drugih cvetlic iz naših
travnikov. Zato so travniki z orhidejami evropsko varovani v območjih Natura 2000.

NAVADNI KOSMATINEC Pulsatilla nigricans je brat bolj znane velikonočnice iz
Boča. Uspeva na izredno suhih negnojenih traviščih z malo prsti. Prav tako
redek in ogrožen ter našim pogledom zaželen.
Nobene od prikazanih rastlin ni dovoljeno trgati ali presajati na druge lokacije.

Ste opazili katero od teh rožic, žuželk in ptic na svojih travnikih, 
sadovnjakih ali gozdu? Bodite ponosni na njih.

Svoja opažanja lepot domače krajine lahko sporočite v Kozjanski park. 
Pomagali bomo izvedeti njihovo ime, pa tudi kako jih ohraniti za 

naslednja leta in generacije.

Novice iz Kozjanskega regijskega parka sledite na:
http://kozjanski-park.si/ https://www.facebook.com/Kozjanski.park/

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


