
ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Mesečna srečanja
Skupine za Radensko polje

KOLEDAR  DOGODKOV 
NA RADENSKEM POLJU

• 4.4.2008
TRADICIONALNA  GRAJSKA  
SALAMIADA  
bo tudi letos potekala na Grajskem vrtu 
Boštanj. Prireditev obuja lokalno trdicijo 
izdelovanja domačih salam. Obiskovalci 
bodo imeli možnost spoznati domače 
mesne proizvode, salame pa bodo lahko  
tudi poizkusili. Tisti, ki pa želite postaviti 
svoje suhomesnate izdelke na ogled pa 
lahko vse informacije dobite na telefonu 
041 919 539 ali info@grajski-vrt.si,

• 9.4.2008
DIVJAD IN VELIKE ZVERI NA 
RADENSKEGA POLJA
Na 7. tematskem predavanju nam bodo 
lovci Lovske družine Taborska jama 
predstavili pomen velikih sesalcev 
Radenskega polja in njihovo vlogo pri 
ohranjanju narave. Začetek predavanja 
ob 18:00, v galeriji Grad Boštanj. Vse 
informacije lahko dobite na telefonu 040 
655 796 ali info@grajski-vrt.si, 

• 19.4.2008
ČISTILNA AKCIJA NA RADENSKEM 
POLJU
Ob dnevu Zemlje (22. april) bomo na 
Radenskem polju organizirali čistilno 
akcijo. Pridružite se nam v soboto 19. 
aprila ob 10:00 na Grajskem vrtu Boštanj. 
S seboj prinesite rokavice in dobro voljo, 
za vse ostalo bomo poskrbeli mi. V primeru 
slabega vremena bo akcija prestavljena 
na kasnejši termin. Vse informacije lahko 
dobite na telefonski številki 040 655 795,

• 26.4.2008
IZLET NA CERKNIŠKO JEZERO
Turistični društvo Boštanj in Center 
Grajski vrt Boštanj vas vabita, da se 
nam pridružeite na izletu na  Cerkniško 
jezero.  Vabljeni ste vsi, ki vas zanima 
kako živijo in delajo ljudje znotraj meja 
parka. V tem letnem času je Cerkniško 
jezero še posebej zanimivo in zato vredno 
ogleda. Prijave sprejemamo na telefon 
040 655 796 in e-mail: info@grajski-vrt.si, 
do vključno 23. aprila ali do zapolnitve 50 
prostih mest.Vse informacije lahko dobite 
na telefonu 040 655 796 ali info@grajski-
vrt.si,

• 30.4.2008
PRVOMAJSKO KRESOVANJE
Turistično društvo Boštanj bo pripravilo 
tradicionalno prvomajsko kresovanje. 
Namen prireditve je ohranjanje 
tradicionalnih vrednot, razvedrilo, 
druženje, medsebojno spoznavanje in 
bogatenje. Pridružite se nam na veselemu 
rajanju na Grajsem vrtu Boštanj. Za pijačo 
in jedačo je poskrbljeno.

Samčki so manjši od samičk. V tem času, 
ko žabice hodijo iz svojih zimskih bivališč 
do bajerjev in mlak, kjer bodo odlagale 
mrest, boste pogosto videli dve žabici 
skupaj. Samček se, ko najde samičko, kaj 
hitro povzpne nanjo. Ta ga nosi na svojem 
hrbtu. Temu pojavu strokovno rečemo 
ampleksus. Na njenem hrbtu se drži, vse 
dokler žabica ne začne odlagati mrest.

Območje Radenskega polja, predlaganega za krajinski park, leži na območju, ki si ga 
delijo štiri krajevne skupnosti. Največji delež odpade na KS Račna in KS Mlačevo, manjši 
del pa tudi na KS Ilova gora in Spodnja Slivnica. Ker je bistvenega pomena, da infor-
macije o ustanavljanju parka dosežejo čim večje število domačinov, se enkrat mesečno 
(od oktobra 2007 dalje tudi formalno) srečuje t.i. Skupina za Radensko polje. To Skupino 
sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti: Aleš Kastelic – KS Račna, Valentina Ve-
hovec – KS Mlačevo, Stane Sklepič – KS Spodnja Slivnica in Vinko Zajc – KS Ilova 
Gora. Poleg teh članov pa to sicer neformalno telo sestavljajo še: predstavnik Občine 
Grosuplje (Uroš Perme), predstavniki stroke (dr. Alexis Zrimec, Mitja Škrjanec in drugi) 
ter Center Grajski vrt Boštanj.

Namen srečanj je izmenjava informacij glede odprtih vprašanj, ki jih eni ali drugi vidimo 
na območju predlaganega krajinskega parka. Center Grajski vrt Boštanj na teh ses-
tankih obvešča člane te skupine o vseh dogodkih v zvezi z ustanavljanjem parka. 

Na srečanju v januarju smo sprejeli tudi sklep, da povežemo omenjene štiri krajevne 
skupnosti z neko skupno rdečo nitjo. To je skupna enotna podoba v obliki logotipa kra-
jinskega parka (sibirska perunika), enotnih smerokazov, informativnih tabel in klopi. Na 
zemljevidu smo tako že označili potencialne poti, ki bodo povezovale območje in skušale 
domačinom in drugim obiskovalcem ponuditi čim več raznolike naravne in kulturne 
dediščine tega območja. Poti bodo v večini speljane po že obstoječih gozdnih, kolovozni 
ali planinskih poteh.

Mag. Tina Mikuš

Ljubezenski par

Da se jo uspešno drži mu pomagajo 
temnejše zadebeline na prstkih sprednjih 
okončin. Če najdemo samega samčka in 
če ga primemo pod sprednjimi okončinami 
ter ga dvignemo, se ta opozorilno oglasi. 
Tako drugi samčki vedo, da je tudi on 
samček in da morajo iti naprej v lov za 
samičko.

Miša Pintarič

Najmlajši regci in regice,
ali veste, kako ločiti samčka od samičke krastače?
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