AKTIVNOSTI V SKLOPU
UPRAVLJANJA PARKA

Dogodki
30.5. - Terensko raziskovanje divjih orhidej z
Jernejem Kavškom, ob 10.00, izhodišče: Plavčeva domačija
(Veliki Nerajec 11)

V letošnjem letu zaključujemo drugi CLLD projekt
na območju parka. V sklopu projekta »Vzpostavitev
in interpretacija učne poti
Nerajski lugi« pripravljamo
izobraževalni vodnik po krajinskem parku, ki bo namenjen predvsem najmlajšim
generacijam.
Postavljene
bodo dodatne informativne
table na podestu v Nerajskih
lugih. Table bodo predstavljale posamezne elemente
mokrotnih travnikov. Obogatili bomo ptičjo opazovalnico s stalno razstavo ptic,
ki se pojavljajo na območju
krajinskega parka. Projekt
bomo zaključili s promocijskim videom, ki bo orisoval
številna doživetja, ki jih lahko
obiskovalci doživijo v parku.

13.6. - Po sledeh reke Nerajčice z Matejem Simčičem
(ZRSVN), ob 10.00, izhodišče: Plavčeva domačija (Veliki Nerajec 11)

KP Lahinja
št. 1 / m a j

NE PREZRITE
V mesecu juniju bo na
območju Krajinskega
parka Lahinja potekal
edinstven dogodek.

Slovenska filharmonija bo snemala

Novost KP Lahinja,
mesečni novičnik
V parku si želimo novih
ureditev in investicij, ki bi
koristile predvsem lokalni
skupnosti in bi omogočale
povezovanje različnih generacij. S Krajevno skupnostjo Dragatuš in aktivnimi
posamezniki smo oblikovali
idejni načrt ureditve igrišča
ob izviru Okno, ki bi služil
za namene športnega udejstvovanja. Vsebino bomo v
naslednjih mesecih uskladili
z lokalnimi predstavniki in z
Občino Črnomelj ter poiskali
primerno rešitev za ureditev
tega območja.

Novičnik Krajinskega parka Lahinja za lokalne
prebivalce širšega območja parka.
Pred vami je prvi izvod
mesečnega novičnika Krajinskega parka Lahinja s katerim
želimo obveščati o rednih aktivnostih v parku in povezati
prebivalce, ki živijo na širšem
območju parka. Predstavljali
bomo aktualne novosti v krajinskem parku, iskali zanimive
zgodbe lokalih prebivalcev in
predstavili pomembne naravovarstvene in kulturnovarstvene teme.
Novičnik bo v vaše poštne
nabiralnike
prispel
zadnji
teden v mesecu.

V primeru, da novičnika ne
želite prijemati ali bi ga želeli
prejemati v elektronski obliki,
nam sporočite na:
info@ric-belakrajina.si ali na tel.
številko: 040 842 717
Pri pripravi vsebin bomo veseli
tudi vašega prispevka. Vsi, ki bi
želeli pripraviti prispevek, nam
sporočite in vključili vas bomo
v naslednji novičnik.

Najlepše divje
orhideje, ki jih
lahko ta mesec
poiščete v parku:
(foto Jernej Kavšek)
Močvirska kukavica
(Orchis palustris)

Steničja kukavica
(Anacamptis coriophora)

videospot za simfonijo
skladatelja
Marjana
Kozine, stavek Bela
krajina. Snemanje bo
potekalo v sodelovanju s Folklorno skupino Dragatuš.
Park je v preteklem
mesecu obiskala tudi

Mojca Mavec

z
ekipo oddaje Na lepše. Oddajo si lahko
ogledate na spletni
strani RTV Slovenija.

