NATURA 2000
PRI NAS DOMA

Natura 2000 prinaša v naš prostor zavedanje
o krčenju življenjskih prostorov za nekatera
živa bitja ter rastline, ki so se zaradi aktivnosti
človeka znašla na robu preživetja (ali so
žal že izumrla). Z določitvijo zavarovanih
območij je bil nam in vam poslan klic, da
ukrepamo in pomagamo ohraniti naravo tudi
našim zanamcem. Tega se zavedajmo, ko se
odpravljamo na Kamnik ali Mrzlico, ko gremo
v gozd ali na travnik na sončnem pobočju.
Ne motimo in ne uničujmo rastlin, živali in
naravnega okolja, v katerem se nahajamo.

9. Miran Orožim: bukovje pod Mrzlico
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10. Miran Orožim: tržaški svišč

11. Miran Orožim: krvomočnica

1. Milan Orožim: pašnik pod Mrzlico

8. Milan Vogrinc: drevesa na Kamniku pozimi

OBČINA ŽALEC
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6. Miran Orožim: alpski kozliček
4. Milan Vogrinc: avrikelj na steni Kamnika
2. Miran Orožim: lisar

Ko ljudje hodimo v hribe, se sprehajamo po
gozdu ali preprosto meditiramo na nekem
travniku, se premalo soočamo z vprašanji,
kako minljivo je bivanje človeka v primerjavi
z gorami, vulkani, s starimi drevesi ali z
gomilami neke pradavne civilizacije na tem
planetu. Premalo se zavedamo naše dolžnosti,
da ne motimo metuljev, ptic, rožic ali mahov v
neposredni bližini. Tudi občina Žalec ima nekaj
takšnih nemih sopotnikov pradavnine, ki jih je
Republika Slovenija, podobno kot druge države
članice Evropske unije, uvrstila na seznam
mreže posebej varovanih območij Natura
2000.

3. Miran Orožim: rdeči jagodnjak
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Najbrž niste vedeli, da Kamnik (856 m n.v.)
in Mrzlica (1122 m n.v.) spadajo v varovano
območje ostenj Posavskega hribovja, ki se
razteza od Rimskih toplic na vzhodu do
Krvavice (909 m n.v.) na zahodu. Območje
se je strokovnjakom zdelo pomembno zaradi
opaženih redkih ptic na tem območju, tam
živi planinski orel, sokol selec in še cela vrsta
drugih živali in rastlin.

5. Milan Vogrinc: Kamnik

Tako lahko na Mrzlici in Kamniku opazimo
rastišča tržaškega svišča (foto 10), zlatega
korena, krvomočnice (foto 11), avriklja (foto 4),
žafrana, rumeno cvetne kranjskelilije (foto 7)
ali pa srečamo na srce osvobajajočih travnikih
Mrzlice alpskega kozlička (foto 6) in celo vrsto
razkošnih metuljev (foto 2). Sploh pa so za ta
del Posavskega hribovja značilni Ilirski bukovi
gozdovi (foto 9).

7. Miran Orožim: rumeno cvetna kranjska lilija
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