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Uvod 
 
Z vedno večjim zavedanjem o vseprisotni obremenjenosti okolja s plastičnimi in drugimi            
odpadki je vedno več iniciativ na tem področju. Podatki o morskih odpadkih so tudi pri nas                
zaskrbljujoči, vemo pa, da jih na splošno večina izvira iz kopnega. To niso le odpadki z                
morskih obal, saj vanj prispevajo daljne odpadke tudi vsi pritoki. Tako se počasi dogaja              
premik in je vedno več pozornosti posvečene rečnim virom odpadkom, ne le tistim na              
plažah, na gladini oziroma morskemu dnu. 
 
Da bi bolje ocenili stanje, ugotovili kje so morebitne vroče točke in problematični prostorski              
vzorci, ter seveda na koncu v največji meri sanirali stanje, poteka v okviru projekta Očistimo               
Slovenijo 2018 (svetovni World Cleanup Day 2018) akcija Očistimo vode. Akcijo že od             
začetka podpira podjetje Hofer in eden od rezultatov je pričujoč dokument, ki je lahko              
osnova za nadaljnje spremljanje stanja. 

 

Stanje 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) že dolgo redno spremlja kemično in            
ekološko stanje naših površinskih voda. Prvo je zelo dobro, drugo pa še vedno povzroča              
skrb, saj je le dobra polovica vodnih teles v dobrem biološkem stanju, predvsem zaradi              
splošne degradacije in hidromorfološkega urejanja v preteklosti (KOS, 2016). 
 
Čiščenja odpadnih voda na komunalnih in skupnih čistilnih napravah je vsako leto več in je               
opravljeno vedno bolj temeljito (KOS, 2017), kar neposredno izboljšuje stanje voda. Stanje            
podzemnih je večinoma dobro, z leti pa je tudi vedno manj onesnaževanja pitne vode s               
pesticidi in fekalnimi odpadki (KOS, 2016). Pri kopalnih vodah smo že nekaj časa v vrhu               
Evrope (ARSO, 2018), sploh na morju. Od leta 2010 ne beležimo več slabih kopalnih voda in                
dobra polovica kopalnih voda je ponavadi ocenjenih kot odličnih. 
 
Stanje občasno spremlja tudi Ribiška zveza Slovenije, ki vodi ločeno evidenco onesnaženj            
ob vodotokih. Do leta 2014 so dodatno vodili tudi podatke o odpadkih, kar pa ni upoštevano                
v zgoraj omenjenih uradnih kazalnikih. 
 
Zakonodaja namreč določa obvezo spremljanje stanja le za morske odpadke, kar smo            
prevzeli s prenosom Morske direktive (MSFD, 2008/56/EC). Tako redno podrobno vzorčimo           
odpadke na slovenskih plažah, pritoki pa so še vedno zanemarjeni. Do leta 2021 bo to               
odpravljeno, a le za vodotoke, ki se stekajo v Jadransko morje — manjšino. Da bi               
spremljanje vseh postala norma, bo potrebna strokovna in politična volja, ali pa spremembe             
na evropski ravni, npr. zaostritev zahtev po Vodni direktivi in uredbi REACH o kemikalijah.              
Smernice za raziskovalne metodologije odpadkov iz rečnih virov imamo sicer že od leta             
2016, ko jih je pripravila evropska tehnična skupina za morske odpadke. 
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Hkrati mednarodne nevladniške iniciative kot je International Coastal Cleanup (ICC), pri nas            
Čista obala, začenjajo zbirati podatke tudi gorvodno. Razvite metodologije so sicer za            
odpadke na morskih plažah, a reke in jezera so dovolj podobna, da za njihovo spremljanje ni                
potrebnih radikalnih sprememb. Tako za metodologijo po Morski direktivi kot za ICC            
obstajata celo mobilni aplikaciji za lažji zajem podatkov, znana pa je tudi Marine Debris              
Tracker, ki je v rabi tudi za odpadke na odprtem morju. Prva, evropska, je že bila                
preizkušena na sladkih vodah v Švici, zaradi svoje podrobnosti pa tudi ni bilo pričakovati, da               
ne bi bila primerna. Z redkimi prostorsko omejenimi izjemami tako še vedno nimamo dobrih              
podatkov o doprinosu in obremenjenosti rek z odpadki. 
 
Za najmanjšo mikroplastiko je pristop drugačen, saj brez mikroskopov zaznava ni možna. Iz             
tega razloga je njena količina pri splošnem popisu odpadkov vedno podcenjena, saj so             
dobro vidni le največji kosi. Zgornja meja velikosti je namreč pet milimetrov, spodnje pa ni. V                
Sloveniji imamo sicer nekaj podatkov o onesnaženosti z mikroplastiko tudi na celinskih            
vodah (npr. Viršek, 2018). 
 
Kar se tiče slovenskih divjih odlagališč v ali v bližini voda, pa je pred začetkom osvežitve                
stanje sledeče: 805 odlagališč, od tega že vsaj tretjina očiščenih. Posodabljanje podatkov je             
skozi leta potekalo v odvisnosti od osebnega angažmaja in tako so podatki raznolike             
starosti, v povprečju čez pet let. Ponovna preverba je zato nujna, saj gre za potencialno velik                
vir odpadkov, ki v vodo pridejo prek spiranja, vetra, poplav in antropogene erozije. 
 
 

 
Slika 1: Izhodiščna gostota divjih odlagališč v bližini večjih vodotokov; zelena — očiščena 
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Izbor območij za vzorčenje 
 
Slovenija premore čez 26.600 kilometrov vodotokov in vodnih teles, kar bi bilo nesmiselno v              
celoti pregledati, sploh v tako kratkem času. Z vzorčenjem na ključnih mestih, ki imajo vsaj               
eno dodatno dimenzijo, ki bi lahko vplivala na pojavnost odpadkov, lahko zajamemo velik del              
možnih scenarijev in se osredotočimo na tiste, ki so najbolj zanimivi.  
 
Na podlagi podatkov GURS, ARSO, SURS in Geopedie smo tako zožali nabor potencialnih             
območij za vzorčenje glede na: 

● vodovarstvena območja prvega razreda, 
● nevarnost pogostih poplav (Q10), 
● bližino zavarovanih območij naravne ter kulturne dediščine, 
● bližino večjih naselij / gostoto prebivalstva, 
● bližino državne meje. 

 

 
Slika 2: Kartografski prikaz večine faktorjev in večjih vodotokov (zaradi preglednosti niso 

prikazana območja kulturne dediščine) na karti gostote prebivalstva (rdeča) 
 
To je nabor precej omejilo, za dokončno izbiro lokacij vzorčenja pa smo upoštevali še: 

● delitev na gor/srednje/dolvodno, mali/veliki vodotok, tekoča/stoječa voda, 
● pred/po naselju, hidroelektrarno ali zapornico, mostom. 

 
Pri zbiranju podatkov je pomemben tudi časovni vidik. Čas zadnjega deževka vpliva na             
pretok in možnost večjega vnosa odpadkov iz zaledja, hkrati pa se z višjo gladino poviša               
možnost odlaganja in prevzemanja odpadkov iz brežin. Preglednost voda je lahko           
poslabšana zaradi nižje bistrosti. Glede na obliko, višino in urejenost struge z okolico, sploh              
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pa količino narasle vode, je vpliv lahko znaten. Ker pa take situacije niso dovolj predvidljive,               
jih pri izbiru lokacij nima smisla upoštevati. To je kasneje potrdil tudi empirični test na lokaciji,                
kjer je bilo vzorčenje ponovljeno ob izrazito nizkem in visokem vodostaju. 
 

Metodologija zbiranja podatkov 

1. Uvod 
 
Za preverjanje divjih odlagališč v bližini voda uporabljamo standardno metodologijo popisa           
divjih odlagališč, ki je podrobneje opisana na spletni podstrani projekta. V osnovi gre za              
obisk znanih lokacij in kratek popis stanja. Le redka odlagališča so dejansko neposredno v              
vodi.  
V nadaljevanju se posvečamo podrobnemu popisu vodotokov samih. 
 
Za potrebe zbiranja podatkov na terenu uporabljamo popisne metode neprofitne organizacije           
Ocean Conservancy in Evropske Agencije za okolje. Obe organizaciji sta metodologijo v            
osnovi razvili za popis odpadkov na morskih obalah. Uporaba omenjene metodologije je            
smiselna z vidika, da odpadki v rekah svojo pot sčasoma končajo v morju in se na ta način                  
pregled vodotokov navezuje na obalne popise in je zato pričakovati tudi podobne odpadke.             
Temelji na sočasnem čiščenju in štetju posameznih kosov odpadkov, ki jih nato uvrstimo v              
vnaprej določene standardizirane kategorije. 
 
Tako ena kot druga organizacija sta za namene popisa razvili mobilno aplikacijo, in sicer              
Clean Swell (Ocean Conservancy) in Marine Litter Watch (Evropska agencija za okolje), ki             
sta obe na voljo za uporabnike sistemov Android in iOS. Ocean Conservancy med             
International Costal Cleanup uporablja tudi popisne liste. Med izvajanjem popisa sodelujoči           
sproti vnašajo vsak pobran predmet v aplikacijo ali popisni list glede na ponujene kategorije.              
Praktične izkušnje kažejo, da se zaradi velikega števila vrst odpadkov bolj obnese vnos na              
papir in šele nato prenos v elektronsko obliko, saj je tak način hitrejši in bolj odporen na                 
napake. 
 

2. Priprave, organizacija dela 
 
Obvezna oprema: 

● velike vreče za odpadke, 
● ločena vreča ali posoda za nevarne odpadke, 
● tehtnica, 
● popisni listi, 
● podlage za pisanje in pisala, 
● rokavice, 
● razkužilo, prva pomoč. 

 
Koordinator popisa vnaprej razmisli, na kakšen način se bo zbiralo odpadke, določi zbirno             
mesto za odpadke in po potrebi organizira njihov odvoz. Udeležence je potrebno tudi vnaprej              
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opozoriti, naj bodo primerno oblečeni in obuti glede na teren, letni čas in vremenske razmere               
(oblačila, gojzarji, škornji).  
 
V primeru da sodelujejo prostovoljci, je smiselno zanje določiti tudi zbirno mesto, kjer jih pred               
začetkom razdelimo v ekipe, še enkrat predstavimo način dela in območja popisa. 
 

3. Delo na terenu 
 
3.1. Organizacija dela na terenu (s prostovoljci) 
 
Pred pričetkom dela na lokaciji organizator prostovoljcem razloži metode dela in način            
vpisovanja podatkov ter jih opozori na morebitne nevarnosti. Razloži, kako naj ravnajo z             
nevarnimi odpadki in kaj storiti v primeru, da najdejo mrtvo ali poškodovano žival. Določi              
tudi, kdaj se bo akcija zaključila oz. kdaj naj se prostovoljci vrnejo na zbirno mesto.  
 
Udeleženci se nato razdelijo v skupine, ki jim koordinator določi območja popisa oz. odseke              
vodotoka, ki naj jih pregledajo. Vsaka skupina določi osebo, ki bo vpisovala podatke v              
popisni list, saj je to delo zamudno.  
 
3.2. Vnos/prenos podatkov  
 
Podatke popisovalci vnašajo na popisni list, na vrh katerega vnesejo podatke o lokaciji in              
številu popisovalcev v skupini. Na popisnem listu so že določene najpogostejše kategorije            
odpadkov, ki jih najdemo na obalah. Na popisne liste vnašamo vsak odpadek posebej. To              
velja tudi v primeru, ko je očitno, da gre za dva kosa istega predmeta. Po koncu popisa                 
seštejemo kose po kategorijah in nabrane odpadke stehtamo. Vnesemo tudi podatke o            
morebitnih najdbah mrtvih ali ranjenih živali in v primeru, da so na nekaj zataknjene,              
vnesemo tip predmeta. Vpišemo še število napolnjenih vreč, skupno maso nabranih           
odpadkov in prehojeno razdaljo. 
 
V primeru, da pričakujemo majhno količino odpadkov, na primer ko popisno območje nima             
nizkih brežin, plaž ali pa je visoko gorvodno, je bolj smotrno, da odpadke popisujejo in               
zbirajo vsi člani ekipe, nato pa jih pregledajo in preštejejo ob zaključku pregleda območja.  
 
Po koncu akcije koordinator vnese skupne podatke vseh skupin v International Coastal            
Cleanup obrazec za koordinatorje in podatke vnese v bazo podatkov organizacije Ocean            
Conservancy. 
 
Možen je tudi vnos podatkov preko aplikacij Clean Swell in Marine Litter Watch. 
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Testni popis na Rižani (8. 6. 2018) 
 

Izbor lokacij 
 
Za popis smo izbrali točke ob raznolikih potencialnih virih odpadkov. Takoj ob izviru, pred in               
za cestnim mostom, v bližini železnice, ob plaži, ob neposredni bližini hiš, ob iztoku v               
Škocjanski zatok, ob iztoku v Luko Koper in še nekaj lokacij vmes. Na mestu smo izločili                
popis ob železniški progi, saj čeprav je šlo za lokacijo, kjer je ta najbližja reki v njeni celotni                  
dolžini, je na nasprotnem bregu naselje in ima zato železnica protihrupno ograjo. S svojo              
višino ta onemogoča migracijo odpadkov proti vodi. 

Potek popisa 
 
Akcije smo se udeležili trije popisovalci, ki smo delali v eni ali dveh skupinah, odvisno od                
lokacije. Vsaka skupina je na lokaciji obdelala krajši odsek (ok. 50 - 100 m). Ker smo se                 
ciljno osredotočali na odpadke, ki jih je nanesel vodotok, smo smeti pobirali na območju okoli               
2 m od meje vodotoka oz. na predelih, kjer so bile najverjetneje posledica rečnega nanosa.               
Popisali smo tudi odpadke, ki jih zaradi pregloboke vode ali prevelike razdalje od brega              
nismo uspeli pobrati.  
 
Odpadke smo na terenu nabirali v manjše vrečke in jih nismo sproti vpisovali v popisni list,                
saj se je že pri prvem odseku to izkazalo za neučinkovito. Po koncu pregleda vsakega               
odseka reke smo odpadke prebrali in vsak kos posebej vnesli v International Coastal             
Cleanup popisni list. Odpadke smo stehtali za vsak odsek posebej.  
 
Dodatno smo na eni izmed lokacij (izrazita prodnata plaža) pobrali kup smeti, ki so jih               
neznanci obesili in razmetali na drevo, ozaveščevalni napis in neposredno okolico. Teh            
podatkov pri popisu nismo upoštevali. Poleg popisa izbranih delov Rižane smo preverili tudi             
stanje nekaterih v preteklosti že zabeleženih divjih odlagališč v bližini pregledanih delov            
vodotoka. 
 

Rezultati in opažanja 
 
Terensko delo je ponekod oteževalo gosto rastje (trsje, robidovje). V prihodnosti je popis bolj              
smiselno opravljati spomladi ali jeseni, ko bosta dostopnost in preglednost višja. Na            
nekaterih predelih bi bilo zato smiselno popis opraviti s čolna. 
 
Popisni listi so bili pripravljeni za popis morskih obal, zato se kategorije odpadkov niso              
izkazale za popolnoma ustrezne. Seveda nismo pričakovali ribiških in marikulturnih mrež, a            
bolj je bilo zanimivo, da nekatere pogostejše kategorije manjkajo: tekstil, papir, več kategorij             
plastike, negradbena keramika ... Za nekatere kose smo zato na terenu določili nove             
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kategorije, ki jih popisni list ni ponujal oz. so se nam možne kategorije zdele preširoke. Iz                
tega vidika je obsežnejši seznam kategorij evropske metodologije bolj primeren. 
 
Odpadke smo nepričakovano našli že pri izviru, je pa res, da je tam zapuščen motel in očitno                 
problematična neurejena lokacija za manjši piknik, saj je koprska komunala tam namestila            
tablo proti smetenju. Na splošno je na odsekih šlo za manjše številčne količine kot smo               
navajeni od morskih popisov, je bilo pa zato več večjih odpadkov in mnogo gradbenega              
materiala. Pozna se, da razen na plaži, ni bilo prodnatih odsekov, kjer bi se odpadki lažje                
nabirali, pa še tam je najbrž šlo bolj za vnos iz kopnega — vidno iz porazdelitve in vrste. Za                   
sklepanje o razlikah med lokacijami bi potrebovali precej večji in večkratni vzorec, saj tudi              
količine in vrste najdenih odpadkov niso bile prav homogene. 
 
Pri popisih odpadkov na morski obali vedno pogosteje izvajajo t.i. “brand audit” (identifikacija             
onesnaževalcev), kar je koristno za delo z odpadki-izdelki pri izvoru. Na Rižani pri veliki              
večini odpadkov ni bilo možno identificirati proizvajalca, tako da tak sistem pri sladkovodnih             
popisih na splošno najbrž ni smiseln. 
 
Našli smo približno 11 kilogramov odpadkov, med njimi pa so prevladovali plastični: 54 %              
samo v številu, po masi pa še več, saj smo našli nekaj težjih posameznih odpadkov (cevi,                
gajbice). Precej je bilo tudi stekla, a ga je tretjino prispevala ena sama lokacija, kjer smo                
našli kose ravnega stekla. Sicer so najpogostejši kosi steklenic. 
 

 
Slika 3: Pogostost materialov najdenih odpadkov na Rižani 
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Rezultati prvega popisa 
 
Realiziran nabor lokacij so narekovale trenutne razmere na terenu. Ponekod je bil dostop             
prenevaren, bolj pogosto pa premočno zaraščen in je bilo treba iskati alternative. Če ne bi v                
velikem številu primerov šlo za sestoje invazivnih tujerodnih vrst, bi morda lahko zaključili, da              
je zaraščenost pozitiven faktor, saj otežuje vnos odpadkov iz kopnega, hkrati pa predstavlja             
tamponsko cono ob poplavah. Na Sotli, ki nam je februarja 2017 obudila zanimanje za              
odpadke v vodah, je popis onemogočila gosta žičnata ograja, ponekod že povsem skrita v              
vegetaciji. Tako je uspel le kratek pregled z mostu manjšega maloobmejnega prehoda. 
 

 
Slika 4: Lokacije vzorčenja, X označuje opuščene (podlaga: GURS) 

 
Na splošno smo pri podrobnem popisu našli manj odpadkov od pričakovanj (število). V             
primerjavi z morsko obalo se pozna, da tok vode na rekah ni prečen na obalo, na stoječih                 
vodah pa je že po definiciji ponavadi zanemarljiv. Tako odpadki še v večji meri izvirajo iz                
kopnega, sploh če pomislimo, da na sladkih vodah intenzivna marikultura in ribištvo nista             
prisotna. 
 
Napram morski obali po pričakovanjih tudi nismo našli od erozije zaobljenih drobcev stekla,             
je bilo pa zato izrazito več gradbenih odpadkov, še posebej ob rekah Ljubljanske kotline. Od               
raznih kosov betona, nasutij zemlje do opek in ploščic. Včasih celo ni bilo jasno ali gre za                 
nedokončane ali uničene poskuse urejanja struge ali samo za odlaganje. 
 
Zanimiv izziv predstavljajo tudi kepasti prepleti odmrlega rastinja nastalih na nižjih vejah            
obvodnega drevja in grmovja. V njih so pogosto ujeti tudi kosi plastičnih vrečk, včasih pa               
odpadkov ni. Na pogled je možnost nemogoče izločiti, zato je treba preplete razdreti. 
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Gradbenih odpadkov pri popisovanju nismo odstranjevali, tako da so posamezne in skupna            
masa odpadkov neuporabni. Po teži zagotovo prevladujejo mineralni gradbeni odpadki, našli           
pa smo tudi kovinske, steklene, lesene in plastične. Zaradi teže, dimenzij ali nedostopnosti             
nismo odstranili tudi nekaterih drugih odpadkov. 
 

 
Slika 5: Sestave po materialih, glede na število najdenih kosov 

 
Če sestavo primerjamo s tipično sestavo morskih odpadkov (Bergmann et al., 2015), tudi tu              
prevladuje plastika, kar potrjujejo tudi tuje študije na rekah (van der Wal et al., 2015;               
Hohenblum et al., 2015). Te sicer preučujejo smeti, drobne odpadke, kamor gradbeni ne             
sodijo. 
 
Odkrili nismo nobenih posebnih lokacij, ki bi izstopale z obremenjenostjo ali           
problematičnostjo odpadkov. Po pričakovanjih jih je bilo največ tam, kjer je dostop najlažji in              
se radi zadržujejo ljudje, npr. plaže, območja, primerna za piknik in urejeni vhodi v vodo.               
Pogosto tudi pod mostovi — tam je dostop lažji zaradi manjše zaraščenosti, potencial             
dodatnih odpadkov odvrženih z mostu, cestišče pa ponuja še malo krinke, tako da je              
podmostje priljubljeno mesto za razne nezakonite aktivnosti (od grafitiranja naprej).  
 
Eno lokacijo smo obiskali ob nizkem vodostaju in potem še po celotedenskem deževju.             
Izkazalo se je, da odpadkovna slika ni bila bistveno drugačna — še vedno zelo onesnažena. 
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Slika 6: Najpogostejši odpadki po kategorijah izdelkov 

 
Nakupovalne plastične vrečke in njihovi kosi številčno predstavljajo 5 % najdenih odpadkov            
(vse plastične vrečke 10 %). Če dodamo še vse plastične delce manjše od 2,5 centimetra,               
naraste delež na 9 %, vendar večina teh težje določljivih kosov ni bila od vreč. Pogostejši so                 
bili koščki embalaže in trde plastike. Ker torej nakupovalne plastične vrečke niso najbolj             
pogosti ali problematični odpadki, je v prihodnosti smiselno usmeriti energijo v reševanje            
širše problematike plastičnega onesnaževanja.  
 
Na globalni ravni, po podatkih ICC za 2017, so nakupovalne vrečke na petem, druge              
plastične vrečke pa na šestem mestu lestvice najpogostejših odpadkov. Med najdenimi           
odpadki iz te deseterice nismo našli slamic (in mešalcev za kavo), plastičnih pokrovov (kava              
to-go) ter stiroporne embalaže hitre hrane (tudi druge stiroporne komaj kaj!). Na morski obali              
so zelo pogosti tudi plastični pokrovčki, ki pa smo jih našli zanemarljivo malo. Ostalih pet               
kategorij je tudi na naši lestvici najpogostejših: plastične vrečke, plastenke, plastični ovitki,            
cigaretni ogorki. 
 
Kar se tiče splošnega popisa divjih odlagališč, nam je uspelo pregledati približno tretjino             
vseh znanih. Ob vodah je tako po akciji očiščenih že vsaj 54 lokacij. 
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Slika 7: Gostota divjih odlagališč v neposredni bližini večjih vodotokov; zelena — očiščena 

 

Priporočila 
 
Glede na izkušnje pri pilotni izvedbi za bodoče popise predlagamo: 

● Da se izbere fiksno določene lokacije in linije pregleda. Za dodatne analize je najbrž              
smiselno, da je več teh lokacij istih kot so merilna mesta za višino vodostaja in               
pretoke, kjer ta niso na reguliranih strugah. Višina vodostaja (nizek/običajen/visok) je           
pomemben faktor pri efektivni površini, kamor se odpadki lahko ujamejo ali odložijo,            
tako da ga je smiselno beležiti in preveriti vzročno povezavo s količino najdenih             
odpadkov. 

● Da se popisuje enkrat na leto ob okvirno istem času. 
● Da se pri težje dostopnih ali ranljivih lokacijah popis opravi iz struge. 
● Da se popisni list dopolni s kategorijami: tekstil, papir, druga plastika (neembalažna),            

druga embalaža (neplastična), osvežilni robčki, nevarni odpadki. 
● Da se opusti tehtanje odpadkov, saj gradbeni v celoti pokvarijo sliko in vplivajo tudi              

na štetje. Kako upoštevati kup peska pri popisu s štetjem? Tokrat smo jih smatrali kot               
en kos. 

● Da se še enkrat razmisli o sočasnem pregledu blagovnih znamk (brand audit). 
● Da so za delo s prostovoljci fiksne lokacije predpogoj, tako zaradi njihove varnosti in              

ohranjenosti brežin, kot zaradi zahtevnega iskanja nadomestnih lokacij. 
 
Z vidika organizacije čistilnih akcij pa, da je čiščenje smiselno ob mostovih, na plažah, ob               
urejenih brežinah in drugje, kjer je dostop enostaven, varen in ne ogroža ohranjenosti brežin.              
Mnogo popisanih lokacij temu namreč ne ustreza. 
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Zaključek 
 
Popis odpadkov ob vodah je odkril več problemov. Glavni vir splošnega onesnaženja je še              
vedno nepopolna priključenost na kanalizacijsko omrežje (tudi neposredni vir odpadkov) in           
ponekod pomanjkanje zmogljivosti čistilnih naprav. Na primer avgusta je bilo močno           
onesnaženje spet opaženo na blejski Jezernici in nato Savi Bohinjki. 
 
Mnoge brežine so v celoti preraščene s tujerodnimi invazivnimi vrstami, ki se širijo na bližnje               
površine. Pa če je to že skoraj vsem znani dresnik ali pa na videz enako pogoste enoletna                 
suholetnica, nedotika in zlate rozge. Poleg oviranja učinkovitega popisa so grožnja za            
obvodne ekosisteme. 
 
Odpadkov je bilo sicer manj od pričakovanj, a hkrati je bilo odkritih več vročih točk (npr.                
mostovi), vrstna sestava pa govori svoje. Opažena pogostost plastike, ki se zaradi nizke             
gostote najlažje mobilizira, je še ena potrditev, da preko rek onesnažujemo tudi skupna             
morja. Še en dokaz, da je pomembno, kako ravnamo z izdelki in odpadki na stotine               
kilometrov stran od obale. Po podatkih letošnjega svetovnega kopenskega popisa smetenja           
plastiko najdemo na vsaki drugi od treh lokacij, tako da ni čudno, da slej kot prej najde pot v                   
vodo.  
 
Spremljanje stanja na naših vodotokih je zato res smiselno, čeprav ga samo po sebi ne bo                
izboljšalo. Nam bo pa dalo vedeti, kako učinkoviti so sprejeti ukrepi zmanjšanja            
onesnaževanja in smetenja pri viru, čemur moramo posvetiti največ pozornosti.  
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