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Kontaktirajte nas: alptrees@bfw.gv.at
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V okviru projekta ALPTREES smo 22. in 23.
septembra 2021 na sedežu Gozdarskega inštituta
Slovenije v Ljubljani, izvedli prvo hibridno srečanje
usmerjevalne skupine, ki so ga organizirali dr.
Aleksander Marinšek in njegova ekipa z
Gozdarskega inštituta. Udeleženci so v okviru
terenske ekskurzije obiskali tudi gozd Panovec v
Novi Gorici, ki predstavlja velik in dobro ohranjen
urbani gozd s številnimi avtohtonimi in
tujerodnimi drevesnimi vrstami.

15. sestanek usmerjevalne skupine,
Ljubljana, Slovenija

ALPTREES priročniki

SEP 21

Na obzorju

Delavnica z deležniki in posveti “Tree
Talk” v Italiji 

št. 7 

Podcasti in blogi

Foto : Aleksander Marinšek

Italijanska delavnica za deležnike je potekala na
spletu 6. oktobra 2021, moderirala sta jo Nicola la
Porta iz fundacije Edmund Mach in Sonia
Abluton iz razvojne agencije LAMORO. Na
delavnici je sodelovalo 75 udeleencev, ki so
razpravljali na temo »Tujerodna drevesa med
ohranjanjem narave in priložnostjo«. 
V Turinu, v parku “La Mandria”, je ekipa projekta 
 ALPTREES 20. novembra je pot ekalorganizirala
posvet “Tree Talk/Drevesa govorijo”, ki je bil
osredotočen na temo o gobah, gozdovih in
podnebnih spremembah. 
Kasneje, 30. novembra, je potekal še en posvet v
Trentu na temo strategije odpornosti gozdov in
vloge tujerodnih rastlin. Strokovnjaki s področja
gozdarstva, tujerodnih drevesnih vrst, podnebnih
sprememb in krajinske arhitekture so predstavili
pomen zelene infrastrukture v urbanem prostoru
in izzive tako avtohtonih kot tujerodnih
drevesnih vrst.

Prvi od treh priročnikov ALPTREES za tujerodne
vrste v alpskem prostoru je že na voljo v petih
jezikih. S priročnikom pokrivamo 49 tujerodnih
drevesnih vrst, ki jih najdemo v gozdovih in
urbanih območjih v alpskem prostoru. Priročnik
vsebuje informacije o tveganju, invazivnosti,
toleranci na sušo in zmrzal ter je opremljen s
fotografijami in ilustracijami tujerodnih drevesnih
vrst, ki rastejo v alpskem prostoru.

Delavnica o politikah, ki se tičejo tujerodnih
drevesnih vrst, v Trentu v Italiji, februar 2022.
Sestanek usmerjevalne skupine v Celovcu,
februar 2022.
Spletni tečaj ALPTREES je v nastajanju.
Nastanek kratkega filma ALPTREES se bo
zaključil do konca decembra 2021 in bo
pripravljen za ogled.
Tree Talk aprila 2022 v Freiburgu v Nemčiji
na temo "Gojenje tujerodnih drevesnih vrst v
spreminjajočem se podnebju".

ALPTREES ekipa izraža hvaležnost vsem, ki ste del
našega neverjetnega popotovanja skozi leto 2021,
in vam želi vesel božič in barvito novo leto 2022! 

Prenos znanja o tujerodnih drevesih v
alpskem prostoru  https://www.
youtube.com/watch?v=7MiTV3PGb
KM&t=1769s
Strategija gospodarjenja s tujerodnimi
drevesi v alpskem prostoru
https://www.youtube.com /watch?
v=1M3kb9C6y8g&t=443s
Stres v mestu https://www.youtube.com
/watch?v=v2jRNwEfDtk
Rastiščno specifična ocena tveganja
https://www.youtube.com/watch?v=lr8m_4rg
Tms&t=694s
Lekcije pridobljene iz pilotnih akcij
https://www.youtube.com/watch?
v=F9mRB1diynk
»Pojej drevesa« (blog) alptrees-blogpost-eat-
the-trees-cisar-erlach-.pdf

Na ALPTREES youtube kanalu lahko najdete 5
novih podcastov in blog.
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Udeleženci 15. sestanka ALPTREES pred 
 Gozdarskim inštitutom Slovenije v Ljubljani 

 
 

Projekt ponovne zasaditve avtohtonih
vrst, Trento , Italy

Občina Trento v Italiji je 30. novembra 2021
izvedla "Projekt ponovne zasaditve
avtohtonih vrst" na pilotnem območju
Gocciadoro, območje SAC (posebno
ohranitveno območje), z namenom
preprečevanja izgube biodiverzitete.
Območje parka Gocciadoro sodi v omrežje
Natura 2000. Cilj programa je bila
renaturacija gozdov, ki so bili nekdaj del
parka Gocciadoro. Trento se je pridružil
programu "Zeleni mozaik", ki ga je predlagal
Legambiente in ga podpirajo predstavniki
podjetja Azzero CO2. Občina bo tako dobila
sredstva za prenovo mesta z zasaditvijo
avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.

Sajenje sadik v parku Gocciadoro
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