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Vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 2015 

 

1. Naslov projekta: Od besed k dejanjem 2015  

                               From Words to Deeds 2015 

                                                                                                                                             

 

2. Tudi letos smo kot prejšnje leto glavnino naših naporov usmerjali v izobraževalne in 

informativne aktivnosti z namen osveščanja prebivalk in prebivalcev , ki živijo v različnih  

četrtnih skupnostih in se srečujejo z razrasti invazivnih tujerodnih rastlin, predvsem  

japonskega dresnika, pa tudi ambrozije. Pomemben element v osveščanju Ljubljančank in 

Ljubljančanov, pa tudi širše slovenske javnosti, pa so bili naši javni nastopi/festival SOF/ in 

objave v nacionalnih elektronskih medijih / RTV; Prava ideja/ in nacionalnih tiskanih 

medijih/Dnevnik/ 

Hkrati s tem pa tudi kot oblika osveščanja smo  seveda aktivno delovali na odstranjevanju  

japonskega dresnika na rastiščih, ki smo jih opredelili v naši prijavnici. Posebej je poudariti, 

da so rezultati našega postopka odstranjevanja postali vidni in sicer v smeri izginjanja 

japonskega dresnika, še posebej pa smo veseli, da so na rastiščih začele ponovno rasti tudi 

rastline, ki jih je japonski dresnik v prejšnjih letih popolnoma izrinil. 

K temu bi radi dodali, da smo v letošnjem letu kontinuirano nadzorovali rastišča ambrozije/ 

Tivoli/, pri čemer ugotavljamo, da je ambrozija tam v celoti odstranjenja in letos ni bilo 

nikakršnih remisij te invazivke. 

Na koncu bi radi poudarili, da z leti širimo implementacijo naše metode na večje površine 

pokrite z japonskim dresnikom, pri čemer z veseljem ugotavljamo, da metoda deluje tudi na 

večjih površinah / nad 50m2/ . 
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This year like last one our main efforts were dedicated to increase awarness about the 

danger of invasive species specially Japanese  knotweed and Ambrosia among  different local 

communities in city of Ljubljana and in larger public as well. Important element in process of 

informing slovenian and not just public of city of Ljubljana  were also our participation in 

festival SOF, our interwiev given for RT Slovenija and an artical in Dnevnik newspaper. 

Beside that we worked hardly in erasing the japanese knotweed on positions by koseški 

bajer. What we like to underline is that we were quite succesfull  not just in erasing japanese 

knotweed but forming a free space for plants which started to grow on the very places 

where japanese knotweed totally prevailed in recent past. 

What we want to underline is also that our method which we started to implement on 

smaller  places and continue to larger ones stays efficiant no matter how large is thplace 

invaded by japanese knotweed. 

Considering our work on erasing ambrozia in area of parking places in tivoli we can conclude 

that we succeseded to eliminate the very plant entirely. This is very important also due to 

neighbouring children play grounds in Tivoli park and kids being number one on the list of 

alergical victims of ambrozia.  

 

3. Japonski dresnik, ambrozija, mehanska metoda odstranjevanja, monitoring, 

izobraževanje, informiranje, osveščanje, lokalna skupnost, širša javnost, uspešnost 

mehanske metode odstranjevanja 

4. Kazalo izvedenih vsebin 

a. Priprave za odstranjevanje japonskega dresnika na Koseškem bajerju 

b. uvajalna predavanja/5x/ za dijake BIC, ki so sodelovali v mehanskem odstranjevanju 

japonskega dresnika 

c. začetno odstranjevanje gornjih koreninskih sklopov dresnika z njihovih odvozom  

d. odstranitev  slučajnih poganjkov japonskega dresnika in prekritje rastišča z zaščitno folijo 

e. razprava o pomenu mehanskega odstranjevanja za varovanje ekosistema in zdravja ljudi 

/problem uporabe kemijskih herbicidov; nesmiselnost in nevarnosti uporabe Glikofola  na 

področju vodnih zajetij in intenzivno poseljenih področij/ 

f. monitoring rastišča dresnika v 14 dnevnih rednih intervalih in  razdeljevanje letaka v zvezi z 

našimi aktivnostmi na koseškem bajerju  

g. razgovori na območju Koseškega bajerja z obiskovalci o problemu japonskega dresnika 



h. monitoring nad rastišči ambrozije v parku Tivoli/ območje parkirišč/ 

i. nastopi v javnosti in nacionalnih medijih, urejevanje internetne strani 

j. predavanji za starejše občane/2x/ v prostorih ribiških družin Dolomiti in Barje 

k. evalvacija izvedbe projekta 

 

5. Opis izvedbe projekta 

Projekt  je v letu 2015 začel v tradicionalni pripravi izvedb, ki so tičale predvsem v pripravi 

sodelujočih v projektu z namenom projekta, s predavanjem o pomenu spopada z japonskim 

dresnikom, ki smo ga pripravili za sodelujoče dijake BIC, kot tudi  z nabavo potrebnih 

materialov, orodij in ostale opreme, ki jo uporabljamo za odstranjevanje dresnika in 

ambrozije. 

Projekt je  začel kot vsakič z odstranjevanjem prekritja iz prejšnjega leta in analize stanja 

koreninskih sestavov dresnika po uporabi naše metode v letu 2014. Ugotovljeno je bila 

bistvena oslabljenost koreninskih sestavov, kar je pričalo o uspešnosti izvedbe projekta v letu 

2014. Hkrati s tem smo ugotovili tudi ponovno zaraščanje prostora z rastlinami, ki jih je 

japonski dresnik poprej izrinil v celoti. 

Nadaljevali smo z odstranjevanjem preostalih koreninskih sestavov in s prekrivanjem, kjer 

smo letos zaradi same čedalje boljše ureditve območja koseškega bajerja dodali potrebno 

pozornost tudi »estetskemu vidiku« prekrivanja. To se je izkazalo za posebej pomembno 

kasneje, ko je bilo v neposredni bližini rastišča postavljeno novo otroško igrišče. 

Skozi celotno poletje smo potem nadaljevali z monitoringom rastišča in v sodelovanju s člani 

ribiške družine tudi pridno odstranjevali »slučajne« poganjke dresnika. Ves čas os pomladi do 

konca poletja smo izkoristili tudi za procese osveščanja lokalnega prebivalstva in mimoidočih 

z namenom same akcije kot tudi širše s pomenom spopada z  japonskim dresnikom. 

Glede na to, da smo bili že lansko leto priča uporabi kemičnih sredstev pri odstranjevanju 

japonskega dresnika prav na območju PST nedaleč od koseškega bajerja, smo opravili več 

razprav  na temo uporabe kemičnih sredstev na vodo varstvenih območjih in na območjih z 

gosto poselitvijo, v odnosu do mehanskega odstranjevanja, ki ne vnaša nobenih strupov v 

občutljivi ekosistem  na območju mesta Ljubljana. 

V primeru japonskega dresnika smo lahko letos prvič tudi dejansko ugotovili uspešnost naše 

metode pri rastišču večjega obsega nad/50m2/, kar govori o uporabnosti metode na večjih 

javnih kontaminiranih območjih. Torej metoda ni samo za »domače vrtičke«, temveč je 

uporabna tudi na  javnih prostorih. 



Naš postopek socialno gledano temelji na vpotegovanju tako imenovane lokalne 

zainteresirane javnosti, kar v našem primeru pomeni sodelovanje z domicilno ribiško 

družino, lokalno organizacijo gasilcev, turističnim društvom v aktivnosti pri pripravi in 

izpeljavi projekta. Hkrati s tem sodelovanjem je potrebno poudariti tudi organizacijo in 

izvedbo 2 predavanj za starejše občane na temo japonskega dresnika, ki smo jih izvedli 

skupaj z vodstvi ribiških družin Dolomiti/družina, ki skrbi za koseški bajer/ in Barje/ družina, 

ki skrbi za območje Ljubljanice, malega grabna in Gradaščice v njunem toku po Barju in na 

robu Barja/ 

Mnenja smo, da bi   morali nadaljevati z delom na območju koseškega bajerja zaradi: 

- metode, ki daje rezultat po več letih, 

- ker je prostor frekventen in sam po sebi nudi večji vpliv na zavest ljudi, 

- ker krepimo socialni vidik projekta, to je sodelovanje z akterji v lokalni skupnosti 

Odstranitev ambrozije na področju parkirišč v Tivoliju je  od začetka letošnjega poletja do 

konca avgusta potekla zgolj v neprestanem kontinuiranem monitoringu, kjer smo z veseljem 

ugotavljali, da ni nobenih remisij v pojavu ambrozije na tem skrajno občutljivem prostoru, saj 

so v neposredni bližini zelo obiskana otroška igrišča. Lahko govorimo, da smo ambrozijo 

učinkovito odstranili, vendar bi predlagali na tem področju izvajanje monitoringa za vsaj še 

eno leto. 

Ne nazadnje je potrebno pri projektu posebej poudariti tudi stalno informiranje, ki ga 

izvajamo skozi našo posebno stran na medmrežju, preko mreže mladinskih organizacij 

mlad.si, portala, kot tudi našo predanost in aktivnost v prisotnosti s to tematiko v širši 

družbeni javnosti, kar pričajo naši javni nastopi  na posebnih javnih manifestacijah, v 

elektronskih medijih, RTV,  kot tudi v nacionalnih tiskanih medijih/Dnevnik.   

 

6. Sodelavci in partnerji projekta 

- dijakinje in dijaki BIC-a/ Biotehniški izobraževalni center/, 

- študentke in študentje Univerze v Ljubljani, 

- BIC, 

-društvo MHP, 

-društvo Muslauf, 

- ribiška družina Dolomiti, 

- ribiška družina Barje, 



- člani društva Zeleni prstan 

 

Podpis: Nada Kirn Špolar 

 

Ljubljana, 4.9.2015 


