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IZ OBČINE

Biodiverziteta je umetnost življenja
Pojem »biodiverziteta« čedalje pogosteje zasledimo v 
vsakdanjem življenju. 
Toda kaj sploh pomeni? Sopomenke pojma biodiverziteta 
so biotska raznovrstnost, biotska pestrost, tudi raznoživost. 
Lahko jo opišemo kot raznolikost vseh mikroorganizmov, 
rastlin, gliv in živali, ki živijo na nekem območju. Takrat 
govorimo o vrstni pestrosti, vendar biodiverziteta niso le 
različne vrste, temveč tudi razlike med osebki iste vrste in 
razlike med življenjskimi prostori. Svet je zaradi biodiverzi-
tete veliko bolj pisan in zanimiv. V JZ Krajinski park Goričko 
skupaj z drugimi partnerji izvajamo projekt LIFE NATURAVIVA, 
v katerem razširjamo razpoznavnost pojma biodiverziteta, 
predstavljamo pomen biodiverzitete za naše življenje, njeno 
ohranjanje, predvsem pa izpostavljamo veliko biodiverzi-
teto v Sloveniji. V JZ Krajinski park Goričko z različnimi ak-
tivnostmi predstavljamo biodiverziteto Krajinskega parka 

Goričko. Vrtcem, osnovnim in srednjim šolam organiziramo 
brezplačne naravoslovne dni, za splošno javnost prirejamo 
tematska predavanja in vodenja, številne delavnice in pro-
mocijske nastope po Sloveniji, organiziramo razstave in na-
tečaje, poletna kina na prostem in številne druge dejavnosti 
ter izdajamo novičnike.
Zaradi aktualnih razmer smo nekatere aktivnosti preklicali, 
prestavili ali preoblikovali v digitalno obliko. Informacije o na-
šem delu in aktivnostih so dostopne na spletni strani našega 
zavoda www.park-goricko.org in projekta www.naturaviva.si. 
Občane in občanke vabimo, da raziščejo naše aktivnosti, 
hkrati pa jim želimo mirne in zdrave božične praznike ter 
uspešno leto 2021. 

Tomaž Koltai

Želite pomagati redkim vrstam hroščev v vašem gozdu?
Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ 
KPG) je na svoji spletni strani www.park-goricko.org 
pod zavihkom Javni razpisi 2020 objavil javni poziv, v 
katerem vabi k sodelovanju lastnike gozdov na obmo-
čju katastrskih občin Čikečka vas, Selo, Vučja Gomila, 
Motvarjevci in Bukovnica. 

V projektu Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, bo JZ KPG z lastniki gozdov sklenil pogodbe, v okviru 
katerih bodo morali lastniki obročkati drevesa debeline od 
35 do 70 cm. Drevesa se obročka na način, da se jim z mo-
torno žago na višini približno 1,3 m odstrani skorjo in del lesa 
v dolžini 20–30 cm (primer na fotografiji). Obročkano drevo 
tako postopoma odmre in postane primeren življenjski pros-
tor za redkega hrošča, kot je škrlatni kukuj. Po obročkanju 
bodo morala drevesa ostati v gozdu naslednjih 20 let.
Lastnik gozda bo za stroške obročkanja enega drevesa prejel 
90 EUR. En lastnik lahko obročka največ 15 dreves na obmo-
čju ene ali največ 30 dreves na območju dveh ali več kata-
strskih občin. Za obročkanje so primerna drevesa robinije, 
hrasta gradna, hrasta doba, čremse, trepetlike in črne jelše. 
Pred podpisom pogodbe bosta lastnik gozda in zaposleni v 
JZ KPG skupaj določila število in ustrezna drevesa za obroč-
kanje. Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev, ki so objavljeni 
skupaj s pozivom, je 8. januar 2021. Za dodatne informacije 
kličite na tel. št. 02 55 18 861 ali pišite na gregor.domanjko@
goricko.info. Po zaključku poziva bo obročkanje na terenu 
prikazano za vse prijavljene upravičence.

Gregor Domanjko

Obročkano drevo za škrlatnega kukuja (foto: Boštjan Mali).


