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Spoštovani,
Mestna občina Ljubljana od leta 2015 izvaja družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, ki je namenjena
izobraževanju in ozaveščanju naših meščank in meščanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. V letu 2017
in 2018 smo v ospredje postavili ravno tigrastega komarja. Pri izvajanju aktivnosti in pripravi gradiv smo
sodelovali z dr. Tomijem Trilarjem iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije (ttrilar@pms-lj.si).
V boju proti tigrastemu komarju lahko največ naredijo prebivalci sami. Tigrasti komar je slab letalec, ki preleti
le do 200 m, zato je njegovo življenjsko okolje zelo omejeno. V Mestni občini Ljubljana zato organiziramo akcije
zbiranja odslužene posode iz keramike, plastike ali kovine. Za oddajo odslužene posode meščanke in meščane
nagradimo s sadiko zelišča, ki odganja tigraste komarje in manjšo količino komposta, ki ga iz ločeno zbranih
bioloških odpadkov pridelamo v Regijskem centru za predelavo odpadkov (RCERO) Ljubljana, ponudimo pa
tudi manjša popravila vrtnega orodja. Zavedamo se, da samo saditev rastlin, ki odganjajo komarje ne bo rešila
težav, če prej ne odstranimo priložnosti in virov, ki omogočajo razmnoževanje.
V sklopu akcije smo v maju 2018 zbrali 550 keramičnih, 1.200 plastičnih in 350 kovinskih posod, od tega smo
več kot 250 zbranih kosov predali Centru ponovne uporabe. Razdelili smo tudi 600 sadik zelišč in 4.800 litrov
komposta. 100 sadik zelišč smo podarili tudi Društvu zeleni nadzorniki Ljubljane, da bodo z njimi polepšali javne
površine.
Aktivnosti, ki jih izvajamo imajo predvsem ozaveščevalni značaj, vključujemo pa različne ciljne skupine. Še
posebej veliko pozornosti namenjamo otrokom. V ta namen smo že v letu 2017 pripravili basen o komarju Tigru,
ki smo jo v letu 2018 tudi zvočno zapisali. Za meščanke in meščane pa smo pripravili tudi zgibanko s koristnimi
informacijami o tigrastemu komarju. Opis naših aktivnosti in gradiva so dostopna na
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/varstvo-okolja/invazivne-tujerodne-vrste/invazivne-tujerodnezivali/tigrasti-komar/ in jih seveda lahko posredujete tudi drugim občinam.
Mestna občina Ljubljana ne izvaja monitoringa prisotnosti tigrastega komarja, niti zatiranja ličink s kemičnimi
sredstvi.
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