
ZADNJI LETOŠNJI LETNI KINO POD GRAJSKIMI
ZVEZDAMI IN NOČNO OPAZOVANJE METULJEV

Konec avgusta 2022 se zaključuje 5-letni komunikacijski projekt Biodiverziteta - umetnost življenja

z akronimom Life Naturaviva (LIFE! 6 Gl E/Sl/0007 1 1), v katerem Kozjanski park sodeluje kot partner.

Glavni cilj projekta je promocija, ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin o nujnosti

ohranjanja bogate biotske raznovrstnosti naših zavarovanih območij kot tudi celotne Slovenije pre-
ko različnih komunikacijskih kanalov.

V času trajanja projekta smo izvedli številne

projektne aktivnosti kot so brezplačni nara-
voslovni dnevi in delavnice za osnovne šole

in vrtce, naredili in gostili različne razstave,

izdali knjižico in razstavo Zgodbe iz narave,
izvedli študijske ture za deležnike v druga za-

varovana območja, osvežili zunanjo podobo

našega kombija, promovirali in predstavljali

projekt na številnih sejmih in drugih dogod-

kih, na začetku tega tedna objavili tudi nov
predstavitveni film o Kozjanskem parku, ki je

bil delno financiran iz projekta Life Naturavi-

va in si ga lahko ogledate na našem Youtube

kanalu. Največja projektna aktivnost je bila

ureditev Grajske poti Podsreda, ki povezuje

srednjeveški trg Podsreda z istoimenskim

gradom, ki je danes zelo dobro obiskana in

tudi lepo sprejeta med obiskovalci kot tudi

domačini.

LETNI KINO POD GRAJSKIMI ZVEZDAMI
Pomen biodiverzitete poskušamo širši jav-

nosti na poljuden in zabaven način predsta-

viti tudi preko predvajanja filmov z naravo-
varstveno tematiko in v ta namen smo od

leta 2018 v sklopu projekta organizirali in iz-

vedli 14 projekcij letnega kina pod grajskimi

zvezdami na gradu Podsreda.

V četrtek, 25. avgusta 2022, bomo tako iz-

vedli še zadnjo projektno aktivnost in sicer

vas lepo vabimo na brezplačen letni kino na

prostem na grad Podsreda in nočno opazo-

vanje metuljev.

Kot je nekako že tradicionalno ob koncu

počitnic predvajamo film, ki je primeren za

celo družino in tako bo tokrat na sporedu

sinhronizirana animirana družinska pusto-
lovščina Bikec Ferdinand. Film govori o ve-
likem biku s še večjim srcem, ki bi raje vohal

cvetlice, kot se boril z matadorji. Z nami bo
tudi tokrat Grajska kavarna, ki bo poskrbela

za osvežitev s svojo pestro ponudbo.

NOČNO OPAZOVANJE METULJEV
V bližini gradu bomo od 22. ure dalje orga-

nizirali tudi nočno opazovanje metuljev.

Kozjanski park slovo po izjemni biotski pe-

strosti. Pomemben del te pestrosti predsta-

vljajo metulji, ki jih je v Sloveniji preko 3000

vrst. Od tega manjši delež - 182 vrst pred-

stavljajo dnevni metulji, vse ostalo so noč-

ni metulji. V Kozjanskem regijskem parku je

bilo do sedaj najdenih 1027 vrst metuljev,

od tega 85 dnevnih, 942 vrst nočnih, 26 za-
varovanih, 37 z Rdečega seznama ogroženih
vrst in 7 Natura 2000 vrst. Krajinska pestrost
Kozjanskega parka in lega na stiku alpskega

in panonskega sveta sta podlagi za bogat in

pisan svet metuljev na Kozjanskem. Izjemno

pomemben prispevek k poznavanju metu-

ljev na Kozjanskem ima prav gotovo Stane

Gomboc, priznani strokovnjak za metulje ki

nas bo 25.8. popeljal v zanimivi svet nočnih

metuljev. Z njim bomo opazovali, kdo vse bo

priletel na svetlobno piramido. Bo to črtasti

medvedek, bo jamamaj? Ravno Stane Gom-

boc je tisti, ki je z dolgoletnim opazovanjem

metuljev na Kozjanskem pripomogel, da

poznamo število vrst, katere so. Seveda pa

delo še ni končano. Predvideva se, da je me-
tuljev na Kozjanskem še dosti več.

Obisk obeh dogodkov je brezplačen, saj ju

izvajamo pod okriljem projekta Life Natu-

raviva. V primeru slabega vremena bomo

nočno opazovanje metuljev prestavili na 3.

september 2022, letni kino pa bo v vsakem

primeru. Prijazno vabljeni, veseli bomo vaše

družbe.

Prispevek pripravili Nina K. Gabron in Bar-

bara Ploštajner, Kozjanski park.
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PetekDržava: Slovenija

Stran: 22

Površina: 500 cm2 1 / 1


