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Drage Bežigrajčanke,  
dragi Bežigrajčani!

Prav lep, še svež in spočit jesenski dan Vam želim. Prazni-
ki so za nami in šolarji že pridno gulijo klopi, naše življenje se 
vrača v bolj ali manj utečene tire. Po tirih se bomo pope ljali 
tudi v članku Slovenskih železnic. Pot nas bo vodila mimo 
evropskega prvenstva v košarki, kjer so naši košarkarji osvo-
jili peto mesto, temeljnega kamna za izgradnjo Islamskega 
kulturnega centra, spomnili bomo na garažno razprodajo in 
še na veliko drugih zanimivosti. Žal v tej številki ne moremo 
poročati o prireditvi Dan četrtne skupnosti Bežigrad, saj 
nam jo je letos obakrat, ko smo jo načrtovali, zagodlo vreme 
in smo jo morali odpovedati.

V časih, ki jih živimo, medsosedska pomoč in solidar-
nost žal ne štejeta za veliki vrednoti. Osebno menim, da je 
prišel čas, da se bolj povežemo, da živimo manj odtujeno, si 
pomagamo med seboj, skrbimo za bolj toplo in odkritosrčno 
medsosedsko pomoč in za lepši vsakdan naših otrok. Mediji 
prikazujejo, kako se nad nas zgrinjajo temni oblaki krize, 
zato upam, da boste ob prebiranju glasila Naš Bežigrad vsaj 
za trenutek pozabili na težave, skrbi in slabe stvari.

Leta 2011 sem pripravil načrt in na seji ČS Bežigrad 
predlagal, da bi tudi naša, druga največja četrtna skupnost 
po številu prebivalcev v Ljubljani, začela izdajati glasilo, saj 
bi tako bili prebivalci bolj obveščeni o minulih in prihod njih 
dogodkih. Prva številka glasila je izšla lani. Zahvalil bi se 
vsem članom Sveta ČS Bežigrada, saj so podprli moj načrt, 
ki ga zdaj uspešno uresničujemo. Vsekakor brez truda članov 
uredniškega odbora, svetnikov ČS Bežigrad in službe za 
lokalno samoupravo, ge. Zorane Pust in g. Zvoneta Gaberška, 
danes ne bi prebirali glasila Naš Bežigrad. 

Uredniški odbor Vas ponovno vabi, da še naprej sode-
lujete pri nastajanju glasila, lahko nam posredujete svoje 
prispevke, mnenja, pripombe, kritike in pohvale. Tako želimo 
izboljšati naše in vaše življenje za Bežigradom, saj brez Vas 
ne bi bilo nas. 

Tomaž Škorjanc
namestnik urednika
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Tujerodna zlata rozga in pelinolistna  
ambrozija – ju (pre)poznate?
Tujerodne invazivne vrste veljajo 
za drugo največjo grožnjo biotski 
raznovrstnosti, ki predstavlja osnovo 
za naše življenje na zemlji. V Sloveniji 
poleg številnih živalskih najdemo tudi 
29 invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrst. Dve severnoameriški pritepenki, 
ki ju ljudje pogosto zamenjujejo, pred-
stavljamo v tem prispevku. 

Zlato rozgo (pri nas poleg do-
morodne navadne zlate rozge uspevata 
dve tujerodni vrsti: kanadska in orjaška 
zlata rozga) prepoznamo po značilnih 
rumenih razvejanih socvetjih, ki se po-
javljajo od avgusta do oktobra. Rastlina 
je trajnica s podolgovatimi listi in lahko 
v višino zraste tudi več kot dva metra. 
Tvori goste sestoje. Razširja se s semeni 
in korenikami, iz katerih izraščajo novi 
in novi poganjki. Rastlina se s pomočjo 
korenik razširja tudi na daljše razdalje, 
saj lahko s prenosom delčka korenine 
ustvarimo novo žarišče. Zlata rozga 
se pojavlja ob cestah in železniških 
progah, na bregovih rek in potokov 
ter na drugih površinah, kjer je človek 
odstranil vegetacijo. Uspešno jo lahko 
odstranjujemo z izkopavanjem ali 
večletno redno košnjo pred cvetenjem. 
Zlata rozga vpliva na biodiverziteto, saj 
izpodriva domorodne rastlinske vrste 
in hkrati zmanjšuje vrstno pestrost 
opraševalcev ter uničuje življenjski 
prostor ogroženih travniških ptic. 

Pelinolistna ambrozija ali žvrklja 

se od zlate rozge precej razlikuje. Je 
enoletnica, ki ima vpliv predvsem na 
zdravje ljudi. Njen pelod je močno aler-
gen in je glavni povzročitelj pozno po-
letne in jesenske oblike senenega na-
hoda. Ambrozija ima klasasto socvetje 
neizrazitih barv, kar kaže na to, da je 
rastlina vetrocvetka. Moški cvetovi 
izraščajo na vrhu socvetja, ženski pa v 
zalistju gornjih listov. Listi ambrozije 
so dvakrat deljeni z ozkimi suličastimi 
roglji in spominjajo na liste pelina. 
Rastlina zraste od nekaj decimetrov 
do 1,5 metra. Pojavlja se na opuščenih 
kmetijskih zemljiščih, ob cestah in 
železnicah, na smetiščih in gradbiščih. 
Širi se s transportom, s semeni krmnih 
rastlin in tudi s ptičjo krmo. Semena 
so zelo dolgoživeča, v prsti ostanejo 
nekatera kaljiva celo več desetletij. 
Ambrozijo uničujemo mehansko, 
kemično ali z obdelavo tal. Manjše 
populacije je priporočljivo izpuliti v 
stadiju, ko so rastline visoke 10 do 12 
cm. Poleg vpliva na zdravje ambrozija 

vpliva tudi na kmetijstvo, saj velja za 
trdoživ plevel. Lastniki zemljišč, na ka-
terih se ambrozija pojavlja, so dolžni 
to invazivno rastlino odstraniti, saj 
jim obvezno odstranitev od leta 2010 
nalaga Odredba o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.

Če ste invazivni rastlini prepo-
zna li na svojih zemljiščih, ustrezno 
ukrepajte in preprečite njuno širjenje 
ter s tem pomagajte pri ohranjanju 
biodiverzitete in zmanjševanju aler-
genov v okolju. 

Ozaveščanje o tujerodnih inva ziv-
nih vrstah poteka v sklopu projekta 
Ohranimo biodiverziteto Ljubljanske-
ga barja, ki ga izvaja Lutra, Inštitut za 
ohranjanje naravne dediščine, sofinan-
cira pa Mestna občina Ljubljana. 

Več o projektu si lahko ogledate na 
http://lutra.si.

Petra Hladnik in Igor Nekrep
Lutra, Inštitut za ohranjanje  

naravne dediščine

Orjaška zlata rozga Pelinolistna ambrozija




