ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA
KOLEDAR DOGODKOV
NA RADENSKEM POLJU
• 22.4.2008
PREDSTAVITEV KNJIGE RADENSKO
POLJE
Ob dnevu Zemlje, 22. aprila 2008 ob 19
uri bo v Knjižnici Grosuplje predstavitev
novega vodnika po Rade nskem polju, ki
ga je napisal Stane Peterlin, velik poznavalec in ljubitelj Radenskega polja. Knjigo
bo po predstavitvi mogoče tudi kupiti.
• 26.4.2008
IZLET NA CERKNIŠKO JEZERO
Turistični društvo Boštanj in Center Grajski
vrt Boštanj bosta vse zainteresirane popeljala na ekskurzijo na Cerkniško jezero. Na
izletu bo prikazano življenje in delovaje
ljudi znotraj meja parka.
• 30.4.2008
PRVOMAJSKO KRESOVANJE
Turistično društvo Boštanj bo pripravilo
tradicionalno prvomajsko kresovanje.
Namen prireditve je ohranjanje tradicionalnih vrednot, razvedrilo, druženje,
medsebojno spoznavanje in bogatenje.
Pridružite se nam na veselemu rajanju na
Grajskem vrtu Boštanj. Za pijačo in jedačo
je poskrbljeno.

Grožnje na Radenskem polju
Opuščanje košnje
Na raziskanem območju je veliko
površin, ki se zaraščajo. Skrb vzbujajoča
so območja, kjer prejšnje travnike že
poraščajo drevesne in grmovne vrste. Na
tako zaraščenih območjih bo za ponovno
vzpostavitev travnikov potrebno vložiti
veliko dela in energije.
Odlaganje odpadkov
Na območju je najti veliko mest, kjer, verjetno lokalni prebivalci odlagajo predvsem
gradbeni material in jalovino. Namen takega zasipavanje je verjetno pridobitev novih
površin za gospodarjenje. Na polju pa se
pojavljajo tudi divja odlagališča odpadkov,
ki so potencialno nevarna za onesnaženje
podtalnih voda na območju. Take odpadke
odlagajo predvsem na robove retij.

foto: Uroš Perme

• 24.5.2008
7. TRADICIONALNI SPOMLADANSKI
POHOD PO RADENSKEM POLJU
Pridružite se nam ob spoznavanju lepot
Radenskega polja. Vse informacije lahko
dobite na telefonu 040 655 796 ali info@
grajski-vrt.si in www.radenskopolje.si
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Onesnaženje vodotokov na Radenskem
polju
Rezultati meritev in ogled stanja na terenu
so pokazali obremenjenost vodotokov z
industrijskimi in komunalnimi odpadnimi
vodami v meri, ki ima nedopustno velik
vpliv na kakovost okolja na Radenskem
polju in na kakovost reke Krke.
Leon Kebe

Lokacije groženj na Radenskem Polju

• 14.5.2008
PTICE GNEZDILKE RADENSKEGA
POLJA
Na 8. tematskem predavanju bo Leon Kebe
podrobneje predstavil ptice, ki so za svoj
dom izbrale Radenskego polje. Začetek
predavanja ob 18:00, v galeriji Grad Boštanj.
Vse informacije lahko dobite na telefonu 040
655 796 ali info@grajski-vrt.si,
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Pojavljanje invazivnih rastlin
Ob
fragmentaciji
in
spremembah
naravnega okolja je širjenje invazivnih
tujerodnih vrst ena glavnih groženj
izgubljanju vrstne in habitatne pestrosti.
S povečanim nasipanjem materiala in
dovozom odpadkov se še povečuje
nevarnost vnosa semena tujerodnih
rastlin.
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