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TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE NA LJUBLJANSKEM BARJU 
 

 

VODILA NAS BOSTA 

Profesor dr. Nejc Jogan, botanik z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki se že 

vrsto let raziskovalno ukvarja s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami, v  prostem času 

pa tudi predsednik Botaničnega društva Slovenije in  

Jana Kus Veenvliet, biologinja, ki v zasebnem Zavodu Symbiosis deluje na področjih 

raziskovanja in izobraževanja o biotski raznovrstnosti. V zadnjih letih se posveča predvsem 

problematiki tujerodnih vrst. 
 

 
KDAJ in OD KOD? 

V soboto 14. septembra 2013 od 9.00 do okoli 14.00 ure. 

Dobimo se na parkirišču pred Gostiščem Livada v Ljubljani. 

 

 
 

ODKRIVALI BOMO 
                                   

 Zanimivejše tujerodne invazivne vrste na Ljubljanskem barju 
 (s poudarkom na rastlinskih vrstah) 

 Vpliv tujerodnih invazivnih vrst 

 (na biotsko pestrost , gospodarstvo in zdravje ljudi) 

 Ukrepe v zvezi s tujerodnimi invazivnimi vrstami 
 (v prvem delu vodenja  se bomo udeležili akcije odstranjevanja, ki jo na isti dan 

organizira Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine) 
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KAM? 

 

Ob izlivu Iščice v Ljubljanico se bomo pridružili akciji odstranjevanja zlate rozge, ki jo 

organizira Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Sledi kratka vožnja z minibusom 

čez Ljubljansko barje, kjer bomo že iz avtobusa lahko videli, kaj so povzročile nekatere 

tujerodne invazivne vrste. V osredjem delu  vodenja se bomo sprehodili iz Vnanjih Goric po 

poljskih poteh, ob katerih bomo od blizu opazovali pisano paleto tujerodnih invazivnih vrst. 

Sprehod bomo zaključili na sedežu parka v Notranjih Goricah, kjer nas bo čakal minibus, ki 

nas bo odpeljal nazaj na izhodišče. 

 

      

                                   
 

CENA 

 

15 EUR na osebo 

10 EUR za učence, dijake, študente in upokojence. 

Vključuje strokovno vodenje, oglede in prevoz po programu. 

 

 

PRIPOROČENA OPREMA 

Čaka nas okoli 6 kilometrov hoje po večinoma poljskih poteh, zato priporočamo pohodno 

obutev in oblačila. Delovno opremo za odstranjevanje zlate rozge bo poskrbel organizator 

akcije: Lutra, Inštitut za ohranjanja naravne dediščine. 

 
 

OMEJENO ŠTEVILO MEST! 
 

Prijave najkasneje do 10. ure v petek 13. september 2013 na: 
 

Telefon 08 205 2350 

E-mail: info@ljubljanskobarje.si 

 
 

UDELEŽBA NA AKCIJI IN VODENJU JE NA LASTNO ODGOVORNOST 

Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji in na 

vodenju.  
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