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I.

Vsebinsko poročilo

1. Od besed k dejanjem 2016/ From words to deeds 2016
2.
Letošnji projekt nadaljuje z dokončnim čiščenjem japonskega dresnika na območju tik
ob Koseškem bajerju. (parcelne številke 1117/2, 1117/19 in 1117/18, vse k.o. Zgornja Šiška).
Letošnjo leto smo odkrili polovico največjega rastišča, ki je pokazala vso učinkovitost naše
metode. Japonskega dresnika ni več, rastišče zaraščajo druge rastline. Na drugi polovici tega
rastišča, ki jo bomo v mesecu oktobru prav tako prav tak odkrili, pa smo detektirali samo še
nekaj osamljenih poganjkov dresnika.
Vse to nas je vodilo k temu, da smo na tem rastišču z našo nalogo zaključili.
Drugo rastišče, ki se razteza ob poti ob Koseškem bajerju, pa smo s procesom prekrivanja
šele začeli odpravljati. To rastišče je po nastanku derivat začetnega rastišča, ki se je
raztezalo ob vodi in katerega ostanke dušimo s stalno košnjo, kakor tudi kontaminacije z
naneseno zemljo pri ureditvi konkretnega zemljišča.
Kar se tiče ambrozije pa lahko rečemo, da smo s puljenjem v prejšnjih letih ambrozijo
odstranili iz področja parkirišča v Tivoliju.
This year project is proceeding with the final stage of erasing Japanese knotweed from the
banks of Koseški bajer. This year showed to us all the efficiancy of our method. The
Japanese knotweed is gone on the part where we removed the black sheet, while on the
other part we detected just a few plants of Japanese knotweed. All this gives us the base to
consider that we've finished our task in the very territory on the bank of the Koseški bajer.
Second position , you can find it by the walking path near the lake, we just started the
process with covering. The japanese knotweed here is a derivate from former area we
eliminated in previous years and the rest of it we sufocated knotweed with frequent
cutting, but also as a direct result of contamineted land delivered in the very teritorry.
Considering the issue of ragweed we can say that we eliminated it by plucking during last
few years from the terittory in Tivoli parking lots. We can also confirm based on our
repeteated monitoring that there is no ragweed in the surroanding area of Koseški bajer.
3. Deskriptorji

-

odstranitev japonskega dresnika,
učinkovitost metode prekrivanja,
kontaminacija zemljišča z japonskim dresnikom,
odstranitev ambrozije,
monitoring ambrozije,
sestanki in predavanja o japonskem dresniku

4. Kazalo izvedenih vsebin
- pregled in analiza izbranih mikrolokacij rastišč japonskega dresnika,
- odstranitev gornjih koreninskih sklopov na izbranem rastišču,
- izvedba prekrivanja na izbranem rastišču,
- odstranitev prekrival na izbranem rastišču,
- izvedba čiščenja rastišč japonskega dresnika v 10 dnevnih intervalih,
- končno čiščenje rastišč japonskega dresnika v mesecu oktobru,*
- ponavljajoči se monitoringi nad potencialnimi rastišči ambrozije v poletnih mesecih
na s projektom določenih možnih rastiščih/ parkirišča Tivoli, okolica Koseškega
bajerja/,
- vodenje dnevnika aktivnosti na projektu,
- izvedba 5- tih predavanj za mlade na temo invazivnih tujerodnih rastlin,
- izvedba predavanja o problemu japonskega dresnika za starejše občane,
- izvedba individualnih razgovorov z mimoidočimi občani/ 8 razgovorov/,
- razprave o odstranjevanju dresnika v četrtnih skupnostih zg. Šiška in Štepanjsko
naselje,
- objave o aktivnostih znotraj projekta na strani mlad. si, na www. in FB straneh
društva Sezam in v okviru mesečnega Obvestilnika, ki ga pripravlja mladinski center
MPM.
* Poseben pomen letošnjemu projektu daje dejstvo, da smo z letošnjim delom zaključili z
odstranjevanjem dresnika neposredno na bregovih Koseškega bajerja. Obe obširni rastišči sta
očiščeni in pripravljeni za posaditev z izbranim rastlinjem. Tako nam na območju Koseškega
bajerja ob posaditvi novega rastlinja na prej omenjenih lokacijah na bregovih bajerja, ostajata
za očiščenje le še obe rastišči, ki se raztezata na cca 10 0m2/ pri čemer smo prvo v velikosti
cca 60 m2 prekrili že letos, drugo pa smo samo večkrat pokosili/ na drugi strani pešpoti ob SV
delu Koseškega bajerja.

5. Seznam sodelavcev oz partnerjev, ki so sodelovali pri izvedbi projekta
- Nada Kirn Špolar,
- Cilka Krečič,
- Bor Kirn,
- Andrej Kurent,
- Maja Ramšak,
- Rada Kikelj Drašler
- Urška Urh
- Poznič Katja
- Nika Rupnik
- Ina Fakin
- Urška Kaplan
- Zavod na robu,
- Delavnica konceptov,

-

Biotehniški izobraževalni center, Živilska šola,
Prostovoljke in prostovoljci / dijakinje in dijaki, študentke in študenti, člani društva
Sezam, prostovoljci iz tujine/; glej foto dokumentacijo in liste prisotnosti -oz. pogodbe
od tega 33 mladih starih med 15-29 let.
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