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Od 2. do 5. maja 2022, se je v Trentu (Italija), v okviru
projekta ALPTREES odvila zaključna konferenca o
tujerodnih drevesnih vrstah (TDV) v alpskem prostoru.
Dogodek v hibridni obliki je organiziral in gostil inštitut
Fondazione Edmund Mach (FEM). Udeleženci so se 2.
maja udeležili vodenega ogleda starodavne vinske kleti
(FEM)  in v muzeju USO Costumi Trentina (MUCGT) v kraju
San Michelle all’ Adige obiskali gozdarsko razstavo.
3. maja so projektni partnerji predstavili svoje študije in
poglede na TDV.  5. maja smo se sodelavci projekta še
zadnjič zbrali na sestanku usmerjevalnega odbora, kjer
smo poudarili projektne dosežke in uspehe z željo, da
bodo rezultati še naprej pozitivno vplivali na raziskave in
dojemanje TDV v Evropi.

 

JUN 22

Tree talk v Freiburgu
27. aprila je v Freiburgu potekal Tree talk, ki ga je
organiziral Inštitut za raziskovanje gozdov Baden-
Wűrttemberg (FVA). Dogodek je potekal v kleti
Jazzhausa v Freiburgu z okoli 150 udeleženci.
Znanstvenim predstavitvam na temo TDV je sledila
umetniška razstava. Tree talk je združil različne
znanstvene in umetniške poglede, aktivnosti na temo
TDV ter njihovo prihodnjo vlogo v gozdovih in urbanih
ekosistemih.  

   
Konferenca projekta ALPTREES in
sestanek usmerjevalnega odbora

 

MAJ 22

Vozlišče znanja (ang. Knowledge Hub)

Št.9

V okviru projekta smo zasnovali 2 kompleta
učnega gradiva za otroke v starosti od 6 do 11 let in
od 12 do 17 let v petih evropskih jezikih. Kompleta
sta namenjena učencem in učiteljem, vključujeta
pa obilico iger, aktivnosti na prostem in znanja.
Izobraževalni projekt se lahko izvaja pri različnih
šolskih predmetih, ki so povezani z naravoslovjem
in jezikom. Priporočamo, da vsebine prilagodite
drevesnim vrstam iz vaše države in upoštevate
izobraževalno raven vašega šolskega sistema. 

 

Ekskurzija in obisk plantaže pavlovnije v
Trentu
Naslednji dan po konferenci smo se udeleženci
odpravili na ekskurzijo, kjer smo si ogledali testni
nasad pavlovnije (Paulownia tomentosa) v
Ospadadalettu/Grigno v dolini Val-Sugana.
Drevesa na plantaži gojijo 4-5 let, nato jih posekajo
in les prodajo. Les je visokokakovosten in lahek, ki
se ga lahko uporablja kot lesno gorivo (sekance), v
gradbeništvu in v pohištveni industriji.

Komplet učnega gradiva
 

 

13. maja 2022 je potekalo izobraževalno
usposabljanje na visokošolskem inštitutom
Giovanni Dalmasso v Pianezzi (Torino, Italija) v
parku della Mandria v Venaria Reale. Študentom
so bili predstavljeni cilji projekta Alptrees in
portala iNaturalist, ki služi kot primer
vključevanja ljubiteljske znanosti. Ko so se
seznanili z aplikacijo za pametne telefone, so v
okolici identificirali drevesne in grmovne vrste. 

Vozlišče znanja bo vzpostavljeno junija 2022. Ostalo bo
dostopno širši javnosti tudi po zaključku projekta, kot
nadaljevanje skupnega dela s TDV v Evropi.

Transnacionalna strategija 
 

doseganje trajnosti,
zmanjševanje tveganja 

izboljšanje odpornosti gozdov

izboljšanje sodelovanja, krepitve 

izboljšanje komunikacije, ozaveščenosti in
vključevanja državljanov.

Eden glavnih ciljev projekta je bil razvoj transnacionalne
strategije za TDV. Namen transnacionalnega sodelovanja
je bil izboljšati na znanju temelječe odločanje in
komuniciranje o odgovorni rabi, uporabi in upravljanju s
TDV v alpskem prostoru. 
Transnacionalna strategija projekta Alptrees bo okrepila
prenos znanja s krepitvijo zmogljivosti in si bo
prizadevala za zagotovitev tehničnih smernic za
prilagajanje podnebnim spremembam.  Načrtovala bo
zaščito zelene infrastrukture v prihodnosti, funkcij
biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev na 
območju EUSALP (strategija EU
 za alpsko regijo). Zasleduje 5 
praktičnih ciljev skupaj s 
priporočili:

       pobega TDV in drugih groženj,

       in urbanih dreves na podnebne
       spremembe,

       zmogljivost in izmenjave 
       strokovnih znanj,

Projekt Alptrees (2019-2022) se vsakemu izmed vas iskreno zahvaljuje za vašo nenehno podporo in sodelovanje pri
projektnih aktivnostih. Hvala! 

 

Šolske dejavnosti z Inštitutom Dalmasso

@RHazarika

https://twitter.com/alptrees_AS

