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Feb' 20

Prvi ˝TREE TALK˝ projekta ALPTREES se je odvil
v kinematografu Admiral na Dunaju. TREE
TALKs so serije pogovorov v okviru projekta
ALPTREES, kjer strokovnjaki predstavljajo
različna okoljska vprašanja in teme, ki so
povezane z drevesi in gozdovi. Deležniki v
projektu in zainteresirana javnost so povabljeni
k prisostvovanju na teh dogodkih, kjer dobijo
hiter vpogled v različne znanstvene in
sociološke raziskave, ki potekajo v Alpski
Prostor gozdovih. Naš prvi TREE TALK si že
lahko ogledate na kanalu Youtube :
https://bit.ly/3cCQInd

Kako bi Alpski Prostor izgledal
brez dreves?

Prvi “TREE TALK” v okviru projekta ALPTREES
se je odvil v kinu Admiral na Dunaju, 27.
februarja 2020 in je gostil različne deležnike
projekta in strokovnjake.

Mar' 20

Ustvarimo nove rutine in
ostanimo povezani

”Zelena barva je najbolj intenzivna zgodaj spomladi”nizka svetloba zahajajočega sonca sveti skozi krošnje
dreves ob vznožju Karavank v Sloveniji (foto:
Aleksander Marinšek)
Apr' 20
nekaj ALPTREES sodelavcev iz njihove domače
pisarne, saj se ˝predstava mora nadaljevati˝!

Raziskava med deležniki projekta
Partnerji ALPTREES se pripravljajo na spletno
anketo z naslovom “Analiza deležnikov
za upravljanje tujerodnih drevesnih vrst v
urbanih, peri-urbanih in gospodarskih
gozdovih v alpskem prostoru”. Cilj te
raziskave je vključiti raznoliko znanje in
poglede
različnih deležnikov v alpskem prostoru na
upravljanje tujerodnih in invazivnih
tujerodnih drevesnih vrst. Raziskava bo
aktivna od 1. maja 2020 naprej.
Do ankete lahko dostopate na spletni strani
projekta, na tej povezavi:
https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/home

Ne spreglejte

Zbrani podatki o tujerodnih
drevesih!
Zbrali smo podatke o drevesnih vrstah ter
ugotovili, da v urbanih in gozdnih območjih
v alpskem prostoru uspeva več kot 300
tujerodnih drevesnih vrst. Duglazija, rdeči
hrast in robinija so med 30 najpogostejšimi
tujerodnimi drevesnimi vrstami o katerih
poročajo iz vseh regij alpskega prostora.
Trenutno poteka podrobna analiza 50
najpomembnejših tujerodnih drevesnih vrst.

Maj'20

Prvi od 12 podkastov, ki naj bi bili izvedeni v
okviru projekta, bo izdelanih aprila, v njem
pa bo nastopil ALPTREES projektni partner
iz Francije.
Spremljajte naš prihodnji blog o
Komuniciranju v znanosti.
Da bi stopili v stik z našimi najmlajšimi,
skupina ALPTREES pripravlja otroško pesem.
Otroci in njihovi starši lahko skupaj
sodelujejo v našem glasbenem video
ustvarjanju, kjer bomo razvili glasbeni video
s pomočjo posnetkov iz njihovih mobilnih
telefonov.
Nova objava v reviji Research ideas in
rezultati (RIO): Preberite o projektu v 5
jezikih: https://riojournal.com/article/53038/
Šesti sestanek projektnih partnerjev bo 12.
maja 2020 na spletu

Alpski Prostor

Kontaktirajte nas: alptree@bfw.gv.at
Spletna stran: https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/home
Najdete nas tudi na:
https://www.facebook.com/alptrees/

