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Zlatovranka se vraèa  Našli hrapavo oglarko
Letos poleti smo prviè po devetih letih v Sloveniji in 
enajstih na Gorièkem bili ponovno prièa uspešnemu 
gnezdenju zlatovranke. Zlatovranka ali plava vrana, 
kot so jo imenovali domaèini na Gorièkem, je azurno 
modra ptica, malo manjša od srake. V preteklosti smo 
jo lahko pogosto videvali na elektriènih žicah 
daljnovodov. Svet gliv je na Gorièkem zelo zanimiv in bogat, kar dokazujejo 

številni gobarji, ki množièno nabirajo gozdne sadeže, ki jim 
strokovno pravimo trosnjaki ali gobe. Pestrost rastišè in 
predvsem gospodarjenje z gozdovi je pogoj za raznovrstnost 
pojavljanja gob. Slednje že veè let pod vodstvom Inštituta za 
sistematiko višjih gliv raziskujejo tudi strokovnjaki - mikologi. 
Ti so se na gradu od leta 2004 zbrali že šestkrat in popisali 
nabrane vrste gliv. Letošnje sreèanje poznavalcev mikote iz 
Avstrije in Slovenije je bilo med 17. in 19. oktobrom. Kljub 
manj ugodnim rastnim razmeram so doloèili kar 164 vrst. 
Nedvomno so bili preseneèeni nad glivno vrsto, ki je bila v 
Sloveniji najdena prviè. Gre za hrapavo oglarko (Daldinia 
petriniae). Najdena je bila na hribu, imenovanem Pepelšèek. 
Njegov nastanek lahko povežemo z vulkanskim delovanjem 
nekdanjega ognjenika s kraterjem v Avstriji. Podtalje je namreè 
iz trdne skale sprijetega vulkanskega pepela in zato je pojav 
oglarke po svoje prièakovan.

Kraljestvo gliv na Gorièkem še ni povsem raziskano. 
To je potrdila najdba vrste, ki v Sloveiji še ni 
zabeležena. Med 164 vrstami, ki so jih doloèili 
poznavalci gliv na 6. mikološkem sreèanju na 
Gorièkem, je tudi hrapava oglarka. 

PREJ

POTEM
Razstave umetnikov številnih zvrsti so se na gradu zvrstile èez celo 
leto. Trenutno razstavo Fotografij štirih dežel je odprla županja Obèine 
Grad, gospa Cvetka Ficko. 

Pregledno razstavo desetih likovnih kolonij VINO-ART je odprl mag. 
Franc Obal. Kolonija vsa leta poteka v Dobrovniških goricah, kjer 
inspiracije za ustvarjanje ne manjka. Otvoritve je spremljal bogat 
kulturni program. 

Cvetka Ficko, županja Občine Grad

Natalija Kukec in fuzija stekla v živo

Letos 6 ponudnikov iz KPG  v Podsredi.

Karli Holešek brusi steklo 

Zvone Drobnič  

Franci Černelč pripoveduje o steklu  

Obleke in nakit je oblekla Tadeja Ternar.    

KONCERT: 5. 12 ob 19.30, grad Grad
ODPRTA VAJA: 7. 12.  med 15:00 in 17:00, Otovci 

Seconda Pratica

in razžarjeno steklo  


