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Ljubljansko barje. Ob 9.30 začetek odstranjevanja invazivne rastline.

Ljubljana. Invazivna vrsta 
zlate rozge izpodriva številne 
domorodne rastline in moč-
no vpliva na biotsko razno-
vrstnost Ljubljanskega barja, 
saj predstavlja resno grožnjo 
nekaterim vrstam žuželk in 
travniških ptic, kot so kosci 
in prepelice, zato Inštitut za 
ohranjanje naravne dediščine 
Lutra v sodelovanju z Mestno 
občino Ljubljana danes orga-
nizira akcijo odstranjevanja 
te invazivne rastline. Zbirno 
mesto je avtobusna postaja 
LPP Iški most, organizatorji 
pa vsem udeležencem svetu-
jejo, naj se primerno obujejo 
in oblečejo. Rokavice in drugi 
potrebni pripomočki bodo na 
voljo na zbirnem mestu.

Simbolni pomen akcije
Akcija odstranjevanja zlate 
rozge – začetek je predviden 
ob 9.30 – ima po besedah bi-
ologa Igorja Nekrepa pred-
vsem simbolni pomen, saj 
želijo z njo predstaviti načine 
odstranjevanja kanadske in 

Na Barje za dobrobit okolja

Akcija od-
stranjevanja 
kanadske in 
orjaške zla-
te drozge bo 
trajala največ 
tri ure. 
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orjaške zlate rozge ter ozave-
stiti ljudi o škodljivosti inva-
zivnih rastlin. Nekrep pravi, 
da so te ponekod po Sloveniji 
že močno spremenile podobo 
krajine.

Nevarnost pikov čebel
Zlato rozgo bodo odstranje-
vali s puljenjem. Ob tem je gasper.zavrsnik@zurnal24.si

>> Gašper završnik

Prijazen, a nekoliko ne-
zaupljiv kuža Lance na po-

svojitelja, ki mu bo povrnil 
zaupanje v človeka, čaka v Za-

vetišču za živali Maribor. Več 
informacij na 02/480 16 60. 

treba ravnati previdno, da se 
rastlina ne razširi. Zlata ro-
zga je medovita rastlina, na 
kateri se rade pasejo čebele, 
zato se je treba pri puljenju 
paziti čebeljih pikov. Lju-
dem, ki so občutljivi na pike 
čebel, v Lutri udeležbo od-
svetujejo.

žurnalove
ideje

1.Danes od 8. ure pisa-
ne maskote zabavajo 

otroke. Srečali jih boste v 
središču Ljubljane, ki je 
namenjeno pešcem. Ma-
skote delijo nalepke, otro-
ci pa se lahko z njimi tudi 
fotografirajo. 

2.V Muzeju slovenskih 
filmskih igralcev da-

nes med 10. in 12. uro iz 
kartona, filmskih plakatov 
in revij sestavljajo maske 
znanih filmskih igralcev 
in animiranih junakov. 

Med maskote in 
maske

Kdo je Žurnalcek 
Prijavite se na ustvarjalno delavnico

Svoj kontakt pošljite na: 
zurnalcek@zurnal24.si
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Planet Tuš Koper

www.rayher.si

Vsi udeleženci bodo nagrajeni!

Dragi starši, babice in dedki! 
Skupaj s svojimi otroki nam pomagajte ustvariti maskoto Žurnalčka.  

Konec meseca bomo v Ljubljani in Kopru organizirali delavnice,  

na katerih boste izdelovali maskote. Vabljeni otroci, stari od 6 do 12 let.  

Pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno. Rok za prijavo: 23. september 2013. 




