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Strokovna raziskava lesne
industrije

Št.3

JUN 20

Skupina z Univerze življenjskih znanosti,
BOKU, Dunaj, je na sedmem sestanku
ALPTREES usmerjevalne skupine, ki je potekal
16. junija preko spleta, predstavila njihov
pristop k strokovni raziskavi lesne industrije.
Raziskavo bo izvedla v petih ALPTREES
partnerskih državah v alpskem prostoru.
Namen raziskave je uporaba tujerodnih
drevesnih vrst (v nadaljevanju TDV), kot so npr.
glasbila, sklede, krožniki, itd. Vsi zainteresirani
deležniki, ki uporabljate TDV regionalnega
pomena v tržne namene, ste vabljeni k
deljenju svojih kontaktnih informacij na
spodnjem linku :
https://drive.google.com/file/d/1WqZqPtfCnbYR
2Z_R9MlKe_gXx60Xtrud/view
JUL 20

Podcasti

Slika : Logarska dolina, Kamniško-Savinjske
Alpe. Foto: Anica Simčič, 2020.

Slikovni priročnik
V okviru projekta ALPTREES bo kmalu
izšel slikovni priročnik za poenostavljeno
določanje TDV v alpskem prostoru.
Sodelavci pridno delajo in razvijajo
enostaven vodič, ki bo poleg fotografij
vključeval tudi več kot 100 ilustracij TDV. S
tem želimo omogočiti enostavno in
zanimivo določanje TDV za vsakega.
Spletne in tiskane oblike priročnika bodo
kmalu na voljo, zato nas prosim
kontaktirajte na naš elektronski naslov, da
si zagotovite svoj izvod!

Zdaj imaš priložnost, da prisluhneš
ALPTREES na poti! Uživaj v naših prvih dveh
podcastih in bodi na tekočem o projektu in
dojemanju TDV v Franciji. Spremljaj našo
stran tudi v prihodnje za še več informativnih
podcastov: https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/home/podcast

Pesem za otroke

AVG 20

”Da bi dosegli tudi naše najmlajše deležnike,
se je ALPTREES ekipa, ki je zadolžena za
komunikacijo, domislila pesmi za otroke.
Pesem mačjih šap (v originalu
"Katzentatzenlied"), ki jo je zapel Frederik
Vahle v angleščini, opisuje stresne dejavnike v
gozdovih in obdobje podnebnih sprememb.
Je odličen prikaz tega kako na lahkoten
in zabaven način otrokom razložimo vsebino,
ki vodi k razumevanju dinamike gozdov in
podnebja. Za ogled videoposnetka klikni na
spodnji link: https://www.youtube.com/watch?
=bT5SRGuVVcQ

V pripravi:

1.Storž črnega bora, lat. Pinus nigra
2. Cvet Sulanževe magnolije, lat. Magnolia
x soulangiana

Tujerodna drevesa: upravljanje in
raba v alpskem prostoru

Sodelavci projekta ALPTREES so pripravili
še en pomemben seznam. Na njem je 50
izbranih TDV, katerim so pripisane/
določene njihove prednosti in ocena
potencialne invazivnosti. Omenjeni so tudi
predlogi za njihovo upravljanje in rabo v
urbanih predelih in gozdovih alpskega
prostora. Naložili ga bomo na spletno stran
projekta ALPTREES (na povezavah spodaj)
Članek z naslovom “Invazivna drevesa:
Princesino drevo zasenči druga drevesa”,
SEPT 20
ki sta ga napisala ALPTREES sodelavca iz
Slovenije, Aleksander Marinšek in Živa
Bobič Červek, je bil julija objavljen v
regionalnem časopisu Večer. Članek najdete
na povezavi :
https://www.vecer.com/invazivna-drevesaprincesino-drevo-zasenci-druga-drevesa10191777

ALPTREES 8. sestanek usmerjevalne
skupine bo potekal v Mariboru, Slovenija
med 28. in 29. septembrom 2020.
ALPTREES delavnica za deležnike bo
potekala 30. septembra 2020 v Ljubljani,
Slovenija.
Spletni seminar ALPTREES bo potekal 5.
novembra 2020.
Ostanite z nami za več podcastov (v
sodelovanju z deležniki in partnerji iz
Italije, Švice in Lihtenštajna), ki bodo
objavljeni na ALPTREES uradnem podcast
kanalu v prihajajočih dneh.

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

