ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA
KOLEDAR DOGODKOV
NA RADENSKEM POLJU
• 10.11.2008 TEMATSKO PREDAVANJE
KRMLJENJE PTIC POZIMI
Mnogo ljudi se pobližje seznani s pticami
prav pri opazovanju hranjenja. Katere
ptice obiskujejo krmilnice in zakaj bomo
izvedeli na 13. tematskem predavanju.
Prav tako bomo dobili napotke za pravilno
hranjenje ptic in slišali veliko zanimivosti
iz življenja ptic pozimi. Predaval bo Leon
Kebe. Začetek predavanja bo ob 18:00, v
galeriji Grad Boštanj. Vse informacije lahko
dobite na telefonu 040 655 796 ali info@
radenskopolje.si
• december 2008
ZLOŽENKA O RADENSKEM POLJU
V pripravi je doplnjena verzija zloženke
o Radenskem polju. Ta bo nadomestila
zloženko, ki jo je Občina Grosuplje izdala že
pred leti, pa ja zaradi velikega zanimanja že
pošla. Zloženka bo izšla še pred novim letom.
Vse informacije lahko dobite na telefonu 040
655 797 ali info@radenskopolje.si
• december 2008
KOLEDARJI RADENSKAGA POLJA
Tudi v letošnjem letu bomo v drugi polovici
decembra delili koledarje. Vsem, ki živijo
znotraj bodočega Krajnskega parka bomo
podarili koledar z motivi Radenskega polja.
Obiskali vas bomo v dopoldanskem času,
če vas ne bo doma vas bo koledar počakal
v nabiralniku. Ostali pa lahko kupite
koledar v tiskarni Partnergraf v Grosuplju.
Vse informacije o koledarjih in razdeljevanju
lahko dobite na telefonu 040 655 796 in 040
655 796 ali info@radenskopolje.si

POPRAVEK
V prejšnji številki Grosupeljskih odmevov
smo vas v sestavku o boleznih, ki jih
prenašajo klopi pozvali k cepljenju proti
boreilozi. V Sloveniji cepiva proti tej bolezni
še ni na voljo. V članku je bilo mišljen poziv
na cepljenje proti klopnemu meningitisu. Za
napako se vam opravičujemo, hkrati pa vas
še enkrat opozarjamo, da je sedaj pravi čas
za cepljenje proti meningitisu.

INVAZIVNE RASTLINE NA
RADENSKEM POLJU

Pojav tujerodnih vrst je lahko usoden za ogrožene domorodne vrste.
Zaradi svojih ekoloških lastnosti, kot so obilno semenenje, dolgoživo
seme, posebne oblike raznosa semena, hitrejše in bolj številčne
reprodukcije, odsotnosti naravnih plenilcev, so tujerodne vrste lahko bolj
uspešne in izrinejo že tako maloštevilne in ogrožene domače vrste.
Tujerodne vrste so neposredna posledica
potovanja ljudi in trgovanja z najrazličnejšim
blagom. Čeprav je trgovanje staro že
tisočletja, se je v zadnjem stoletju močno
povečalo, s tem pa tudi število tujerodnih
vrst, ki s pomočjo človeka dosežejo nova
območja.
Že namen ustanovitve zavarovanega
območja kaže, da želimo varovati rastlinske
in živalske vrste, ki so že ogrožene na tak
ali drugačen način. To pomeni, da se jih je
ohranilo le majhno število oz. se nahajajo
na majhnem prostoru ali pa so zaradi
okoljskih in človeških razlogov zrinjene
na robna območja njihovega življenjskega
prostora.
V TD Boštanj smo v sodelovanju z Zavodom
Symbiosis, Botaničnim društvom Slovenije ter
Društvom osveščenih akvaristov in vivaristov
Akvaviva pripravili projekt, kjer bomo z
različnimi aktivnostmi poskušali osvetliti
problematiko tujerodnih vrst v Sloveniji.

V začetku septembra 2008 smo v sklopu
projekta Thuja popisali tujerodne rastline
na Radenskem polju. Pozno poletno
obdobje je še posebej primerno za tak
popis, saj v tem času cveti veliko tujerodnih
vrst. Na popisu so se nam pridružili tudi
prostovoljci, s katerimi smo v več manjših
skupinah popisali večji del Radenskega
polja. Lokalitete tujerodnih rastlin smo
beležili z GPS napravami. Na Radenskem
polju smo zabeležili 31 tujerodnih rastlin.
Še posebej razširjeni sta na Radenskem
polju obe tujerodni vrsti zlate rozge ter
enoletna suholetnica. Slednja se pogosto
pojavlja po skoraj celem območju
bodočega krajinskega parka. Na podlagi
rezultatov popisa bo projektna skupina
oblikovala načrt za odstranitev nekaterih
vrst. Izbrali bomo tiste rastline, ki so
omejene na relativno majhne površine
in za katere so znane učinkovite metode
odstranjevanja.
Leon Kebe

