AKTIVNOSTI V SKLOPU DOGAJANJE V PARKU
UPRAVLJANJA PARKA Tradicionalen dogodek “Pokosimo
Spletna stran Krajinski
park Lahinja:

Krajinski park Lahinja ima
novo spletno stran, ki jo
lahko najdete na povezavi
w w w. k p - l a h i n j a . s i .
Spletna stran vključuje vse
pomembne podatke, ki jih
obiskovalec potrebuje, da
krajinski park, kar se da
dobro razišče. Hkrati bo
spletna stran pripomogla k
večji prepoznavnosti parka in
njegovi dostopnosti. Vsebino
spletne
strani
sprotno
posodabljamo, zato bomo
veseli tudi vaših predlogov za
dodatne vsebine.

Nerajske luge” letos zaradi
protikoronskih ukrepov žal odpade. Z javnimi dogodki bomo nadaljevali,
takoj, ko bodo ukrepi to dovoljevali.
ODPRTA VRATA BELE KRAJINE - meseca julija in avgusta se pridružujemo
projektu “Odprta vrata Bele krajine”. Vrata Info centra krajinskega parka
Lahinja odpiramo ob petkih med 14.00 in 18.00 s posebnim doživetjem
“Doživi krajinski park Lahinja - tam kjer se srečata suhi kras in voda”.

KP Lahinja
št. 2 / junij

NE PREZRITE
Enoletna
suholetnica

Dežuranje v info centru
Veliki Nerajec:
Zaradi povečanega števila
obiskovalcev smo z mesecem
junijem začeli z dežuranjem
v Info centru.
Dežuranje
poteka ob sobotah in sicer
med 09.00 – 12.00 ter 15.00 –
18.00. V juliju pa bo dežuranje
potekalo tudi ob petkih.
Vabljeni, da nas obiščete.

(Erigeron annuus)

Zgodbe iz KP Lahinja
Skupaj s FS Dragatuš smo se v zimskih mesecih
pogovarjali z Rafkom Veseličem iz Podloga.
Gospod Rafko nam je pričaral utrip dogajanja na
izviru Lahinje pred mnogimi leti, ko vodovoda še
ni bilo.

V
sklopu
projekta
»Vzpostavitev
in
interpretacija
učne
poti
Nerajski lugi« smo z Občino
Črnomelj
pripravili
nov
izobraževalni
vodnik
po
krajinskem parku Lahinja.
Namenjen
je
predvsem
najmlajšim generacijam, da
spoznajo park skozi uganke
in različne izobraževalne
naloge. Vodnik smo dopolnili
tudi z interaktivno beležko.

Rafko je odraščal v veliki družini
šestih otrok. Spominja se, da so
se velikokrat igrali pri izviru reke
Lahinje. Izvir reke je bil osrednje
mesto dogajanja za njegovo
rojstno vas, Belčji Vrh in tudi za
sosednjo vas Knežina ter vaščane
uskoške vasi Bojanci. Bojančani
namreč niso imeli vode, niti kala,
zato so z konji in osli hodili na izvir
prati perilo, oskrbovat domove s
pitno vodo in napajat živino – vodo
so nosili v barilcih. Bojančani so
na izviru prali perilo in v poletnih
mesecih čakali, da se je posušilo.
V tem času so se seveda družili
z Belčani in Knežinci. Spletlo se
je mnogo prijateljskih vezi ter
zgodb, ki še danes ostajajo trdno
zapisane v spominu.

Zadnja leta se na
neredno
košenih
travnikih,
opuščenih
njivah,
cestnih
in
gozdnih
robovih
množično
pojavlja
enoletna
suholetnica.
Gre za enoletno (pri nas
tudi dvoletno) rastlino
z belo-rumenimi koški,
podobnimi marjeticam.
Izvira
iz
zmernega
pasu Severne Amerike,
v Evropo pa je bila
zanesena že v 17.
stoletju. Cveti od konca
maja do zime, v višino pa
lahko zraste tudi do 150
cm.

»Dober dan gospodar,
pred kučo vam komadar,
iznesi van komad kruha,
i valetič mesa«.
Belčani so Bojančane seveda
pričakovali, zato so jim vedno
pripravili hlebec sveže spečenega
kruha, nekaj žganja ter vina. Če
jim tega ne bi pripravili bi sledila
mnogo manj prijazna rima:
»Pred kučom vam borovica,
pomrla vas polovica«.
Vendar jim tega ni bilo potrebno
nikoli zapeti, saj je Bojančane
vedno nekaj čakalo.

Tudi Bojančani so želeli, da bi za
pravoslavni božič, Belčani vrnili
V času božiča so Bojančani ob obisk, a to se nikoli ni zgodilo, ker
4ih zjutraj prišli na Belčji Vrh in Belčani nikakor niso mogli spesniti
so prebivalcem pred hišo zapeli nobene pesmi.
pesem;

Njeni negativni učinki
so zmanjševanje krmne
vrednosti
mrve
ter
izpodrivanje
domačih
vrst. Če imamo na vrtu
le posamezne rastline,
jih lahko odstranimo
ročno.
Necvetoče
nadzemne dele lahko
kompostiramo, cvetoča
stebla pa sežigamo. Pri
množičnem pojavljanju
je odstranjevanje možno
le z večletno redno
košnjo pred cvetenjem.

Avtor: Zdenka Pezdirc in Gregor Šmalcelj
Avtor: Matej Simčič, ZRSVN

