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I.     Vsebinsko poročilo 

 

1. Japonski dresnik na PST/ Japanese knotweed on PST 

 

2. Z letošnjim projektom smo stopili na področje naravnega parka Tivoli, hkrati pa na 

področje, po katerem poteka Pot spominov in tovarištva. (parcelne številke 1222/4, 1876/5 

in 1197/3 v lasti MOL). Posebej pomembno je, prav slednja prostorska umestitev, saj nam 

odstranjevanje dresnika, ki leži ob samem robu Poti spominov in tovarištva, daje 

pomembno izobraževalno in informativno noto. Hkrati s tem smo v projektu začeli 

odstranjevati japonski dresnik ob tekoči živi vodi. Zatorej smo se morali spoprijeti s 

problemom, kako naša tehnologija/metoda deluje/ predvsem prekrivanje in odstranjevanje 

zgornjih koreninskih sklopov/ na terenu, ki se zaključuje v naravno brežino vodotoka. V 

okviru projekta smo ustvarili tudi zelo pomemben stik z društvom, ki upravlja in skrbi za 

pot spominov in tovarištva Zeleni prstan. 

V okviru projekta smo prvič z metodo puljenja odstranjevali deljenolistno rudbekijo na 

rastišču na robu gozdne meje v dolžini najmanj 100 m. 

 

With these year project we entered  the very  landscape of natural park Tivoli and the 

teritory of  Pot spominov in tovarištva. Specialy the last one is very important due to the 

fact that  our activity with erasing of japanese knotweed is situated directly by the side of 

Poti spominov in tovarištva which gives to our project a very strong educational in 

informational feature.Together with that we started to remove japanese knotweed directly 

on the banks of  water current which gives us an opportunity to see how our technology of 

removal/specially covering and removing of upper parts of roots system/ works on the 

edges of river banks. In the frame v  our project we also established very important 

contact with asociation Zeleni prstan which takes care of Poti spominov in 

tovarištva.Within the project we  also for the first time removed cutleaf coneflower from 

the edge of the forest. We removed with simple pucking.. 

 

3. Deskriptorji 

- odstranjevanje japonskega dresnika, 

- odstranjevanje deljenolistne rudbekije, 

- japonski dresnik na bregovih  vodotokov 

- pregled eventuelnih rastišč ambrozije, 

- Pot spominov in tovarištva 

- društvo Zeleni prstan, 

- informiranje in izobraževanje  o pomenu spopada z invazivnimi tujerodnimi rastlinami 

 

4. Kazalo izvedenih vsebin 
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-     ogled in določitev mikrolokacije odstranitve japonskega dresnika, 

- očiščenje parcele  rastišča japonskega dresnika 

- izkop  zgornjih koreninskih sklop in prekrivanje rastišča, 

- monitoring in čiščenje rastišča v 10 dnevnih intervalih, 

- izvedba 2 javnih predavanj na licu mesta za sodelujoče prostovoljce/ kot inventiven 

avdio prikaz zakaj in kako se odstranjuje japonski dresnik/* 

- informativne in izobraževalne aktivnosti / individualni razgovori z mimoidočimi/, 

- dokumentiranje projekta je potekalo na facebooku Sezam, FB Delavnica Konceptov, 

mesečni Obvestilnik, stalne objave na mladinskem spletnem portalu mlad.si, objave na 

www. zdruzenje-sezam.si, obveščanje o projektu in ciljih projekta pa je potekalo tudi z 

letaki in plakati. V Sezamu hranimo tudi obširnejšo fotodokumentacijo. 

- vzpostavitev stikov z društvom Zeleni prstan , 

- razgovori z individualnimi lastniki parcel ob Poti spominov in tovarištva, 

- izvedba monitoringa  na območju poti spominov in tovarištva na razdalji med 

koseškim bajerjem in izbranim rastiščem japonskega dresnika z namenom pregleda 

možnega pojava ambrozije, 

- odkritje rastišča deljenolistne rudbekije ob v bližini poti spominov in tovarištva, 

- odstranitev / populjenje deljenolistne rudbekije z odkritega rastišča,** 

- izdelava plakata in letakov v zvezi z odstranjevanjem japonskega dresnika 

- dokončna očiščenje rastišča vseh preostalih oslabelih poganjkov in priprava tako 

očiščenega rastišča na prezimovanje 

 

*Avdio prikaz, zakaj in kako se odstranjuje japonski dresnik, smo inicialno načrtovali 

skozi posnetek krajšega predavanja, ki bi  predvajali pri namestitvi avdio naprave ob 

našem rastišču tik ob Poti spominov in tovarištva. Kasneje smo se odločili, da zamenjamo 

takšno avdio predstavitev, saj je brezosebna, po drugi strani pa ranljiva do potencialnih 

vandalov in sicer s formo t.i. živega gledališča, ki smo ga izvedli 2x ob čiščenju rastišča. 

T.i. živo gledališče se je izvedlo kot pravo predavanje o japonskem dresniki, kar na robu 

Poti spominov in tovarištva, pri čemer je bil rezultat zelo dober. Mimoidoči niso samo 

zastali, temveč smo z njimi aktivno razpravljali o tematiki. Rečemo lahko, da japonski 

dresnik skoraj vsi poznajo, izražali  pa  so skepso ali ga lahko  odpravimo. Prav v teh 

razgovorih se nam je porodila ideja, da moramo k  odstranjevanju pristopiti agresivneje/ 

vključujoč seveda društvo Zeleni prstan in druge deležnike od Želve do Snage. 

 

** Z deljenolistno rudbekijo smo se sami letos prvič srečali. Iskreno rečeno nismo 

pričakovali tako mogočnega rastišča, pa tudi  tako težavnega puljenja ne. K sreči so nam z 

nasveti pomagali tuji prostovoljci, ki so svetovali, da rudbekije ne odstranjujemo pred 

njenim polnim razvitjem, temveč prav času, ko se rastline polno formirajo. Gre preprosto 

za to, da rastlina sama bistveno razredči svoje rastišče. Nasvet je baziral na načinu, kako  

v ZDA / Kalifornija/ odstranjujejo oljno repico, ki so jo tja zanesli katoliški misijonarji iz 

Evrope/. 

Ne glede na manjšo gostoto rastišča, pa smo bili soočeni z močnimi in žilavimi rastlinami, 

ki jih v cca 60-70% nismo mogli preprosto populiti/ puljenje mora vsebovati tudi 

odstranitev koreninskega sklopa/, temveč smo odstranjevanje kombinirali z izkopavanjem/ 

izkopavanje vendarle ni tako intenzivno, da bi rastišče popolnoma prekopali. Na ta način 

smo v večdnevnih akcijah očistili rastišče v velikosti cca 250m2 / podolgovato rastišče 

širine od 1,5-2,5m/.No zavedamo se, da bomo o pravem rezultatu naše akcije lahko 

govorili šele naslednje leto. 

 

 



  5.       Seznam sodelavcev oz partnerjev, ki so sodelovali pri izvedbi projekta  

            

- Nada Kirn Špolar 

- Cilka Krečič, 

- Bor Kirn, 

- Mateja Lukežič, 

- Srečo Kirn, 

- Manuela Muller 

- Zavod na robu, 

- Biotehniški izobraževalni center, Živilska šola, 

- Društvo Zeleni prstan, 

- 18 prostovoljcev/ dijakinje in dijaki, študentke in študentje, prostovoljci iz ZDA in 

Kanade,  zainteresirane posameznice in posamezniki; glej foto dokumentacijo/ 

O tega 15 mladih v starosti od 15 do 29 let.* 

 

 

 

 

V Ljubljani, 6. 10. 2016 


