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Na spletu je 13. maja 2021 potekala druga gorenjska
regionalna delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah (TDV).
Delavnice so se udeležili strokovnjaki s področja
gozdarstva, varstva narave in hortikulture. Prisotni so
bili tudi predstavniki občin in Ministrstva za okolje in
prostor RS. Predstavitve delavnice najdete na naslednji
povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=lnFdgefwRBM

Foto: Delavnica je potekala v spletni obliki.

JUN 21

Posvet “Tree Talk”
V mesecu juniju so bili izvedeni trije posveti “Tree
Talk / Drevesa govorijo”, in sicer v:
a) Klagenfurtu, Avstrija: 11. junij 2021, v
EUROPAPARK-u,
b) Kranju, Slovenija: 17. junij 2021, v Prešernovem
parku,
c) Mariboru, Slovenija: 10. junij 2021, v avditoriju
lutkovnega gledališča.
Video na povezavi:

Montanski gozdovi v alpskem prostoru (še) niso ogroženi
zaradi invazivnih vrst NNT. Fotografija: Aleksander
Marinšek

Iskanje TDV v parku Gocciadoro –
Trento
Ekipa ALPTREES se je s študenti krajinske arhitekture
13. maja v italijanskem Trentu, v sodelovanju z
univerzo v Trentu, udeležila predavanj na prostem v
parku Gocciadoro. Ta obisk je del pilotnih dejavnosti
projekta Alptrees. Med ekskurzijo je bilo pojasnjeno,
zakaj je park ključno območje za občino Trento v
okviru projekta Alptrees: raznolikost habitatov znotraj
parka je odlično študijsko območje za izboljšavo
razumevanja kako pristopiti k TDV na območjih s
posebnim varstvom in hkrati v urbanem kontekstu.
Park ima bogato avtohtono in tujerodno rastlinsko
biotsko raznovrstnost. Glavni cilj upravljanja v parku
Gocciadoro je ohraniti mezofilne in higrofilne
drevesne vrste, omejiti širjenje robinije (Robinia
pseudoacacia) in postopoma zmanjševati številčnost
potencialno invazivnih tujerodnih vrst, kot so veliki
pajesen (Ailanthus altissima), himalajska cedra
(Cedrus deodara) in ameriška duglazija (Pseudotsuga
menziesii). Zapuščeno območje na območju CanovaGardolo je bilo izbrano za ponovno zasaditev
avtohtonih in tujerodnih drevesnih vrst z namenom
izboljšanja prilagajanja podnebnim spremembam in
za kartiranje ekosistemskih storitev.
https://youtu.be/H5b_3PWeUhk
https://youtu.be/7bOMs0NUItE

https://www.youtube.com/watch?
v=y_E6qH5JRJM&ab_channel=Mestnaob%C4
%8DinaMaribor

JUL 21

Foto: Tree Talk v Kranju, Slovenija

Foto: Snemanje kratkega ALPTREES filma

AUG 21

Podcast (prihajajoči)
Slovenija: Različni strokovnjaki bodo spregovorili o
stanju TDV v Sloveniji.
Švica in Lihtenštajn: Razprava o pomembni vlogi
TDV v varovalnih gozdovih na višjih nadmorskih
višinah alpskega prostora.
Foto: Udeleženci v parku Gocciodaro.

Na obzorju
Priročnik o Rastiščno specifični oceni tveganja za
tujerodne drevesne vrste (ang. Site-Specific Risk
Assessment) je pripravljen in bo kmalu na voljo na
spletni strani ALPTREES.
Julija je filmska ekipa ALPTREES pod vodstvom
projektnega partnerja iz Italije obiskala Avstrijo in
Slovenijo, saj pripravljajo dokumentarni film o
tujerodnih drevesnih vrstah v alpskem prostoru.
Priročnik za identifikacijo TDV v 5 jezikih je skoraj
pripravljen za tisk.
ALPTREES Javno posvetovanje o NNT je na spletu!
Preverite našo spletno stran ALPTREES in sodelujte.
ALPTREES 15. sestanek usmerjevalne skupine bo
predvidoma potekal 22. in 23. septembra 2021 v
Ljubljani, Slovenija.

Kontaktirajte nas: alptrees@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/

