
Okoljski dnevi v maju
Slovenija je država, kjer je

narava izjemno ohranjena,

zavarovana območja pa so

izjemne lokacije, kjer sta bi-
otska in krajinska pestrost še
posebej izraziti. Od leta 2011
smo povezani v Skupnost na-

ravnih parkov Slovenije. Ob
okoljskih dnevih v maju smo

v vseli zavarovanih območjih
izvedli številne dejavnosti in
dogodke.

Poleg Evropskega dneva par-
kov, ki smo ga praznovali 24.

maja, smo v omenjenem mese-

cu praznovali še svetovni dan
čebel (20. maj), dan Nature
2000 (21. maj) in dan biotske
raznovrstnosti (22. maj).

V petek, 20. maja, smo ime-
li v Župjeku ob na gnezdišču

čebelarja dan odprtih vrat.

Naravovarstvena nadzornika
sta obiskovalce seznanila z
načinom življenja ptice. Izve-
deli so, zakaj je pomembno pri
opazovanju upoštevati pravila,

ki ne motijo ptic pri njihovih

vsakdanjih opravilih. Obisko-
valci, med katerimi je bilo kar
nekaj naravoslovnih fotogra-

fov, so obiskali gnezdišče med
8. in 16. uro. Obenem smo se

ta dan v okviru Skupnosti na-

ravnih parkov Slovenije pred-
stavljali na stojnici v Ljubljani.
Mimoidoče obiskovalce smo

seznanjali z divjimi opraše-
valci in bivališči zanje.

V soboto, 21. maja, smo na

gradu Podsreda v okviru pro-
jekta Life Naturaviva odprli

fotografsko razstavo Magič-

na narava in imeli letos prvo
predstavo v okviru grajskega
kina pod zvezdami z naslovom
Medena dežela (makedonski
dokumentarni film).

V nedeljo, 22. maja, smo or-

ganizirali pohod na Vetrnik in
dan cvetočega travnika. S trga

Kozje smo se po urejeni poti
odpravili proti vrhu Vetrnika,
kjer smo lahko uživali v opa-

zovanju številnih kukavičevk
in drugih rastlin, značilnih za

suha travišča. Seveda ni manj-
kalo številnih metuljev, ki so

se sprehajali s cveta na cvet.

Tako udeležencem pohoda

kot drugim obiskovalcem Ve-
trnika smo strokovni delavci
Kozjanskega parka nudili in-
formacije o pomenu ohranitve
suhih travišč.

Letošnje praznovanje Evrop-
skega dneva parkov je bila pod

sloganom Eno z naravo - pre-
misli in se ponovno poveži.
Stik z naravo ima zelo pozitiven
vpliv na ljudi. V majskih dneh
naše zavarovano območje obi-

ščejo številni učenci, ki v okviru
različnih izobraževalnih vsebin
spoznavajo pomembne zakoni-

tosti narave, seznanijo se z nje-

no raznolikostjo in s pomenom
njenega varovanja ter ohranja-

nja. Vse svoje znanje z veseljem

prenašamo na vse generacije.
MOJCA KUNST
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ČetrtekDržava: Slovenija

Stran: 43

Površina: 245 cm2 1 / 1


