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Iskalci zakladov na  
Ljubljanskem barju
Ste tudi vi kdaj odkrivali skrite zaklade na Ljubljanskem barju? Če ste že slišali za geocaching, 
potem veste, o čem pišemo. Tokrat so se geocacherji podali z nami na nekoliko drugačno 
dogodivščino, saj nismo iskali zakladov, temveč smo poprijeli za delo. 

V sodelovanju s prostovoljci Slo-
venskega geocaching kluba Geo- 
cacher smo namreč 23. maja v 

Podkraju izvedli akcijo odstranjevanja in-
vazivnih tujerodnih vrst, kanadske in or-
jaške zlate rozge. Pred akcijo odstranjeva-
nja invazivk smo udeležencem predstavili 
kompleksno sestavo tal in voda na Barju 
ter pestrost vrst, ki jih pestuje to zanimivo 
območje, pa tudi grožnjo, ki jo pomenijo 
naravi Ljubljanskega barja invazivne tuje-
rodne vrste. 

Akcija odstranjevanja zlate rozge je 
potekala v okviru projekta Ohranjanje ha-
bitatov s transnacionalnim upravljanjem 
invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja 
Save – Sava TIES, ki je sofinanciran s sred-
stvi transnacionalnega programa Interreg 
V-B Podonavje 2014–2020. Cilj projekta 
je povezovanje, izmenjava izkušenj ter 
sodelovanje organizacij, ki se ukvarjajo z 
varstvom narave v porečju Save in so po-
vezane v mrežo SavaParks. Poudarek pro-
jekta je na upravljanju z invazivnimi tuje-
rodnimi vrstami, saj invazivke ne poznajo 
mej, vodotoki pa so koridorji, po katerih 
se uspešno širijo. Le skupno delovanje 
vseh v porečju Save – tako organizacij kot 
lokalnega prebivalstva – lahko omeji na-

daljnje širjenje teh vrst.
Ročnega puljenja zlate rozge smo se 

zagnano lotili na dveh zemljiščih, ki jih 
ima v upravljanju JZ Krajinski park Lju-
bljansko barje in na katerih se je zlato 

rozgo odstranjevalo tudi v preteklih letih. 
Čeprav se zlata rozga na teh zemljiščih 
kljub preteklim akcijam odstranjevanja 
še vedno pojavlja, pa je je v primerjavi s 
prejšnjimi leti vidno manj. Zlato rozgo nam 
je v veliki meri uspelo odstraniti z zem- 
ljišč, kar dokazujejo tako velik kup nad-
zemnih delov zlate rozge in vreče, polne 
korenin, kot tudi zadovoljni obrazi organi-
zatorjev in udeležencev ob koncu akcije.

V zahvalo za izvedeno akcijo in v želji, 
da postanejo tudi prostovoljci varuhi zak-
ladov Ljubljanskega barja, smo jim razde-
lili priročnik Barjanski mozaik, v katerem 
je opisanih 115 živalskih in rastlinskih vrst 
Barja. Poleg tega so za zaščito pred son-
cem prejeli še kape projekta LIFE Natura-
viva, Biodiverziteta – umetnost življenja. 
Akcijo odstranjevanja invazivk smo na-
mreč izvedli prav v času, ko obeležujemo 
mednarodni dan biotske raznovrstnosti 
(22. maja). Tudi biotska pestrost na Ljub- 
ljanskem barju je izjemna in ključni ele-
ment ekosistemskih storitev, od katerih 
smo ljudje odvisni. Splošni cilj projekta 
LIFE Naturaviva je razkrivanje izjemnih 
naravnih dragocenosti čim širšemu kro-
gu ljudi, zato je bila akcija odstranjevanja 
invazivk odličen prispevek k nadgradnji 

Pri barjanskem oknu Odstanjevanje zlate rozge

Zlata rozga   Davorin Tome
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Maček v žaklju – poletna bralna 
presenečenja
Poletje je poseben čas, 

ko si radi vzamemo čas 
za branje. Obiskovalci 

knjižnic v tem času največ-
krat povprašujete po novejših 
knjižnih naslovih, ki so zaradi 
velikega zanimanja večinoma 
izposojeni. A v naših knjižni-
cah se skrivajo tudi druge za-
nimive, kakovostne in malce 
pozabljene knjige.

Za dobro in zanimivo do-
pustniško branje vam zato v 
Mestni knjižnici Ljubljana, 
Knjižnici Ig, ponujamo pake-
te skrbno izbranih knjig. V 
vsakem paketu so skrite štiri 
leposlovne ali strokovne knji-

ge po izboru knjižničarjev, 
za katere smo prepričani, da 
vam bodo popestrile poletne 
dneve in večere. Kaj se skriva 
v žaklju, vam namignemo z 
nalepkami, na katerih lahko 
prepoznate temo paketa ali dr-
žavo avtorjev.

Mačka v žaklju boste našli 
tudi na oddelku z otroško in 
mladinsko literaturo. Izposo-
dili si boste lahko tudi pakete 
DVD-jev. Akcija traja od sre-
dine junija do konca poletnih 
počitnic.

Poskrbite za poletno krat-
kočasje, tvegajte in si izposo-
dite mačka v žaklju.

  Mestna knjižnica 
Ljubljana

znanja prostovoljcev tudi o 
ogroženih vrstah, ki jih lahko 
še vedno najdemo na Ljubljan-
skem barju.  

Glede na to, da lahko na 
sprehodih po barjanskih po-

teh opazujemo raznovrstne in 
zanimive živalske in rastlinske 
vrste ter tudi njihova življenj-
ska okolja, vas vabimo, da se 
tudi vi podate na odkrivanje 
zakladov Ljubljanskega barja!

  Maša Bratina, Ana 
Tratnik in Barbara Vidmar,  

JZ Krajinski park 
Ljubljansko barje

Knjižnica Ig

Poletni obratovalni čas
od 24. 6. 2019 do 23. 8. 2019

Ponedeljek  12.30−19.00
Torek   ZAPRTO
Sreda   12.30−19.00
Četrtek  8.00−15.00
Petek  8.00−15.00
Sobota  ZAPRTO

Tudi letos akcija NVO gre v šolo bo!
Že četrto leto organizi-

ramo akcijo NVO gre v 
šolo, kjer lahko otroci 

privlačno spoznajo okoliške 
nevladne organizacije. V ted-
nu otroka bomo na določenih 
šolah organizirali dan dejav-
nosti za otroke, ki bo potekal 
kot pouk, samo da bo vsebi-
na drugačna. Do zdaj je v ak-
ciji sodelovalo 18 šol in več 

kot 160 nevladnih organizacij 
osrednjeslovenske regije. 

Namen akcije NVO gre v 
šolo je predstavitev nevlad-
nih organizacij in njihovih 
dejavnosti, programov in pro-
jektov učencem in učiteljem, 
seznaniti učence z različnimi 
prostočasnimi dejavnostmi 
z možnostjo aktivnega vklju-
čevanja v lokalno okolje ter 

vključitve dejavnosti oziroma 
programov nevladnih organi-
zacij v izvajanje šolskega uč-
nega načrta. Tako spodbujamo 
medsektorska sodelovanja, 
družbeno odgovornost in kre-
pimo razvoj celotne lokalne 
skupnosti. 

Če se želite akciji pridružiti 
ali izvedeti kaj več o njej, nam 
pišite na info@consulta.si ali 

pokličite telefonsko številko 
01/3209-484.

 Nina Groboljšek

 

Paketi izbranih knjig

  Ali si upate … 
       … izposoditi 
knjige, 

          ne da bi vedeli 

katere? 

  Tvegajte in si 

izposodite 
              MAČKA V 

                          

ŽAKLJU. 

!


