ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA
KOLEDAR DOGODKOV
NA RADENSKEM POLJU
• 6.2008
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ "SIKAJOČI
POGLEDI REGLJAJOČE MISLI"
V društvu za preučevanje dvoživk in
plazilcev si prizadevajo, da bi širšim
množicam približali premalo poznani in
nemalokrat osovraženi svet dvoživk in
plazilcev. S tem ciljem v mislih je razstava
prikaz življenja domorodnih vrst dvoživk in
plazilcev v naravi. Razstava bo na ogled
v galeriji Grad Boštanj do konca meseca.
Vse informacije lahko dobite na telefonu
040 655 796 ali info@grajski-vrt.si
• 05.07.2008
ŠPORTNE IGRE NA BOŠTANJU
Pod Boštanjem pripravljamo nova igrišča
za mali nogomet in odbojko na mivki. Ob
otvoritvi teh igrišč bomo organizirali turnir
v malem nogometu in turnir v odbojki.
Poleg tega pa bomo izvedli tudi tekmo z
gorskimi kolesi po Blagajevi poti. Na tej isti
progi se bodo kasneje pomerili tudi tekači.
Prireditev se bo začela ob 8:00. Za jedačo
in pijačo pa bo seveda poskrbljeno. Vse
informacije lahko dobite na telefonu 040
655 796 ali info@grajski-vrt.si
• od srede avgusta do srede septembra 2008
KIPARSKE DELAVNICE
Od sredine avgusta do sredine septembra
bodo pod Boštanjem potekale kiparske
delavnice. Vse dodatne informacije lahko
dobite na telefonu 040 655 796 ali info@
grajski-vrt.si
• 01. 09 do 07.09.2008
RESTAVRATORSKE DELAVNICE
V CENTRU Grajski vrt Boštanj bomo v
okviru večletnega projekta "obudimo Beli
Kamen" organizirali izobraževanje, kjer se
boste lahko naučili vse o poteku in načinih
restavriranja. Spoznali vse materiale, ki
se pri tem uporabljajo in tudi sodelovali pri
restavriranju pročelja Boštanskega gradu.
Vse dodatne informacije lahko dobite in tudi
prijavite že zbiramo na telefonu 040 655
796 ali info@grajski-vrt.si

Plazilci in dvoživke na
Radenskem polju
V nedeljo 25.maja smo skupaj s člani Societas herpetologica slovenicadruštva za preučevanje dvoživk in plazilcev Slovenije ter prostovoljci
raziskovali Radensko polje. Predmet neših raziskav so bile žabe, kače,
kuščarji in ostali predstavniki herpetofavne.
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Popis je bil priložnost tudi za prenos znanja na najmlajše

V sončnem jutru se nas je zbralo nekaj
malega več kot dvajset ljubiteljev narave.
Razdelili smo se v pet bolj ali manj
enakih skupin in se odpravili na polje. V
vsaki skupini je bil vsaj eden poznavalec
plazilcev in nekdo, ki se spozna na
dvoživke. Ker se večina članov društva
spozna na oboje, strokovnost sploh ni bilo
težko zagotoviti.
Vsaka skupina je pregledala svoje
področje in zabeležila vsako opazovanje
na popisni list. Na Radenskem polju
najdemo zelo veliko različnih življenjskih
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Slepec je naš edini breznogi kuščar
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Zelene rege se ponoči slišijo tudi več kilometrov daleč

prostorov primernih tako za dvoživke,
kakor tudi za plazilce. Dobršenj del dneva
smo brskali po lužah in kanalih, obračali
kamne in na koncu dneva prišli iz terena
zelo zadovoljni.

Na popisu smo zabeležili pet različnih vrst
plazilcev in deset vrst dvoživk. Najbolj smo
se razveselili hribskih urhov in njihovega
številčnega mresta. Podatki, ki smo jih
pridobili s tem popisom bodo uporabljeni
pri snovanju bodočega krajinskega parka
in tudi pri pripravi Slovenskega atlasa
plazilcev in dvoživk.
Leon Kebe

REDNA TEMATSKA PREDAVANJA
V juliju in avgustu zaradi počitnic ne bo
tematskih predavanj. Vabimo vas, da
se nam zopet pridružite drugo sredo v
septembru.
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Belouška - Natrix natrix je naša najpogostejša in najbolj razširjena kača

