ALPTREES
Novice
Delavnica z deležniki v Franciji
JAN 21
3. februarja sta CEREMA in INRAe, projektna
partnerja ALPTREES iz Francije, izvedla delavnico
za deležnike. Spletni seminar se je osredotočil na
trajnostno rabo in upravljanje tujerodnih
drevesnih vrst (v nadaljevanju TDV) v urbanih,
primestnih in gozdnih ekosistemih v alpskem
prostoru. Predstavitve in razprave so potekale v
lokalnem jeziku, francoščini, zaradi boljše
regijske vključenosti. Udeleženci so delili svoje
delo in znanje o TDV v gozdovih in urbanih
območjih.
https://www.youtube.com/watch?v=-9HLcsSItdM

Št. 5

Podcasti

Podcast ALPTREES Citizen Science, kjer so
sodelovali Helen Roy, Maarten de Groot, Dmitrij
Shchepashchenko, Andrej Krasovskiy in
Katharina Lapin, je objavljen in dostopen na
spodnji povezavi.
https://youtu.be/tnk1h-dxQ-0

Digitalna ALPTREES konferenca
Digitalno konferenco o trajnostni uporabi in
FEB 21
upravljanju TDV v alpskem prostoru je med 25.
in 26. februarjem organizirala skupina
ALPTREES, ki se je osredotočila na teme, kot so
tveganje invazivne tujerodne drevesne vrste in
upravljanje s TDV. 26. februarja je bila
organizirana delavnica o politiki, s katerimi so
začeli dialog o stanju politik v zvezi s TDV.
Sledila je seja za udeležence do 18 let, na
kateri so sodelovali učenci različnih šol iz
Avstrije in Slovenije.
https://www.youtube.com/results?
search_query=alptrees

iNaturalist: delavnica Trenirajmo
trenerje

Uporabna vrednost tujerodnih
dreves - Alptrees Timber Report

Skupina ALPTREES je 22. aprila izvedla spletni
seminar za usposabljanje ljubiteljskih
MAR 21 znanstvenikov o tem kako ravnati z aplikacijo
Izdelali smo poročilo o uporabni vrednosti
iNaturalist in pritegniti ljudi različnih starosti k
tujerodnih drevesnih vrst v alpskem
sodelovanju v tej dejavnosti na prostem.
iNaturalist je mobilna aplikacija za ljubiteljsko
prostoru, in ga lahko jemljemo kot prvi
znanost (ang. citizen science) in je na voljo tudi
poskus ozaveščanja kupcev, prodajalcev in
kot spletna platforma za raziskovanje narave
različnih deležnikov o uporabi lesa TDV.
in prispevanje k zbiranju znanstvenih podatkov
Poročilo povzema praktična znanstvena
za spremljanje ekoloških izzivov. Javnost je bila
spoznanja o najpomembnejših TDV
povabljena na 90-minutno izobraževanje o
za lesni trg. Omogoča tudi predhodni
aplikaciji iNaturalist in o tem kako podpreti
pogled na ekonomsko vrednost lesnih
znanost preko te svetovne mreže in skupnosti
izdelkov TDV vzdolž lesnih vrednostnih
uporabnikov aplikacije. Poseben poudarek
verig nekaterih alpskih držav.
projekta ALPTREES je izboljšati sprejemanje
https://www.youtube.com/watch?
odločitev na podlagi znanja o odgovorni rabi in
v=bT5SRGuVVcQ
upravljanju s TDV v alpskem prostoru. Link do
video posnetka: https://youtu.be/C7NlwShnKc8

Izziv Mestna Narava
Z uporabo aplikacije iNaturalist je Izziv mestna
narava, ki je potekal od 30. aprila do 3. maja,
motiviral zainteresirane udeležence, da se
sprehodijo po naravi in zberejo čimveč slik
prostoživečih živali, biotske raznovrstnosti in
APR 21
dreves celega sveta s pomočjo aplikacije
iNaturalist. Na primer, mesto Dunaj v Avstriji je
zabeležilo 139 udeležencev tega izziva, ki so
prispevali opažanja približno 1113 vrst. Projekt
ALPTREES je to izkušnjo podprl z ozaveščenjem
o pomembnosti problematike TDV.

Zbirka podatkov in inventar
Poročilo o zbirki podatkov o TDV v alpskem
prostoru je objavljeno na spletu. Sestavljajo ga
inventurni podatki o TDV, ki rastejo v gozdovih
in mestih alpskega prostora ter analiza njihove
raznolikosti, razširjenosti in geografskega
porekla. Največ teh vrst je bilo vnesenih iz Azije
(248), sledi Severna Amerika (180). Rezultati
kažejo, da v gozdovih in urbanih območjih v
alpskem prostoru trenutno uspeva vsaj 526
TDV. Poročilo je na voljo na naslednji povezavi:
Link do PDF posnetka
d.t1.1.1-alptrees_report-on-database-withinventory.pdf

Na obzorju
Tela Botanica bo pričela izvajati Tela
konference (potekale bodo od 4. maja – 26.
junija): 6 spletnih seminarjev na temo
odkrivanja rastlin in njihovih interakcij z
okoljem ter načini za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. https://www.telabotanica.org/2021/04/body-conference-2021 /
Slovenija: Gorenjska regijska delavnica o TDV
bo potekala v četrtek, 13. maja 2021 od 09:15
do 12:30 prek spletne platforme ZOOM.
Povezavo do dogodka udeleženci prejmejo po
registraciji.

Kontaktirajte nas: alptree@bfw.gv.at
Spletna stran: https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/home
Lahko nas najdete tudi na Facebook u :
https://www.facebook.com/alptrees/
Twitter: https://twitter.com/alptrees_AS
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/
alptrees-interreg-b9ab39203/

