Kozjanski regijski park
NARAVA V M A R C U

PRENAŠANJE DVOŽIVK PREKO CESTE pri ribniku Trebče poteka že od leta 1999. Vsako leto se postavi ograja vzdolž obeh strani ceste, potem pa dvakrat dnevno ročno prenese dvoživke na drugo stran ceste. Najprej k vodi, ob
koncu žabje svatbe pa nazaj. Rjave žabe, navadne krastače in tudi kakšen pupek se najde vmes. 5 do 8.000 na leto. Pri tem zaposlenim v parku pomagajo otroci iz osnovnih šol Kozje, Lesično in Bistrica ob Sotli. Pa člani/ce
gobarskega in planinskih društev, nekatere družine (Marucelj Černelč) in posamezniki. Učenci OŠ Lesično pod vodstvom prof. Mateje Koprivc Polutnik skrbijo tudi za dvoživke na svoji učni poti, vrstniki iz OŠ Kozje (prof. Lidija
Čepin) pa rešujejo dvoživke še v okolici šole. Pri tem je velikega pomena že to, da vsi izgubijo privzgojen strah pred „mrzlimi, sluzastimi, nagravžnimi“ dvoživkami ter spoznajo, kako koristne so tudi za nas ljudi.

SEKULJA Rana temporaria je ena prvih vrst, ki zaključi zimovanje in odloži
jajčeca. Mresti so skupaj (pri zelo podobni rosnici vsak posebej). Če so v
vodi prisotne ribe, je velika verjetnost, da bodo požrle cel zarod.

NAVADNI PUPEK Lissotriton vulgaris je naša najmanjša vrsta pupka. Jajčeca odloži
v jarkih in drugim manjših vodnih telesih brez rib. Večino leta odrasli prežive na
kopnem. Tako kot vse druge dvoživke so zelo ogroženi in posledično zavarovani.

ZORICA Anthocaris cardamines je pogosta zgodnje spomladanska vrsta
metulja belina. Oranžno obarvanje na krilih ima le samec. Gosenice se
prehranjujejo na rastlinah iz družine križnic.

NAVADNI MALI ZVONČEK Galanthus nivalis in NAVADNI PASJI ZOB
Erythronium dens–canis sta med pogostimi zgodaj spomladi cvetočimi
vrstami. Obe vrsti sta tudi zavarovani, a za šopke jih je dovoljeno trgati.

TEMNI ZEMELJSKI ČMRLJ Bombus terrestris na IVI Salix caprea išče cvetni prah,
energijsko bogat vir hrane. V Sloveniji živi medonosna čebela, 35 vrst čmrljev in
preko 520 vrst samotarskih čebel. Vse vrste so enako pomembne.

GRIVAR Columba palumbus se v marcu že vrne iz prezimovanja. Je naša
največja vrsta goloba. V preteklosti gozdna vrsta v zadnjih letih gnezdi tudi
v naseljih z veliko drevja in zelenih površin.

PLANINSKI PUPEK Mesotrition alpestris ne živi le v planinah, kot bi lahko sklepali
iz imena. Jajčeca odlaga v hladnih in malo poraslih vodah, Prezimi na kopnem, skrit
pod kamni, trhlim lesom, listjem ali mahovi.

Ste opazili katero od teh rastlin, dvoživk 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.
TEMNOŠKRLATNI TELOH Helleborus atrorubens je mogoče občudovati le
na Kozjanskem, Dolenjskem in Beli Krajini. Uspeva na pašnikih in v listnatih
gozdovih. Pogosti so tudi križanci z zeleno cvetočimi vrstami telohov.
Javni zavod Kozjanski park Podsreda 45, 3257 Podsreda

Kontakti:
kozjanski-park@kp.gov.si, 03 800 71 00,
Facebook Kozjanski park
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PLAVČEK, BARSKA ŽABA Rana arvalis Samci postanejo nebeško modri le
nekaj dni v času razmnoževanja. Če v bližini ni samic, zelo hitro spremenijo
barvo v običajno rjavo. Zelo redka vrsta v Sloveniji, ogroža ga tudi želja
mnogih ljubiteljev, ki ga želijo fotografirati.
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