Projekt LIFE ARTEMIS –
Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu
Kaj so tujerodne vrste?

Kaj so cilji projekta?

Tujerodne vrste so tiste vrste, ki jih je človek
namerno ali nenamerno zanesel iz območja
njihove naravne razširjenosti na nova območja.
Nekatere vrste se v novem okolju močno
razširijo in povzročajo škodo. Te imenujemo
invazivne tujerodne vrste.

Kaj lahko naredimo?
Škodo, ki jo povzročajo invazivne tujerodne
vrste, lahko bistveno zmanjšamo, če
tujerodne vrste zaznamo kmalu po pojavu
in zaustavimo njihovo širjenje. Za to
potrebujemo učinkovit sistem zgodnjega
obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO).
Vzpostavitev sistema ZOHO za tujerodne vrste
v gozdovih in krepitev osveščenosti javnosti
sta tudi osrednji temi projekta LIFE ARTEMIS.

Kaj pomeni ARTEMIS?
Akronim projekta ARTEMIS se nanaša na
angleško ime projekta: Awareness Raising,
Training and Measures on Invasive alien Species
in forests. Poleg tega pa je Artemis, slovensko
Artemida, v grški mitologiji boginja lova in
gozda.
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Povečati osveščenost javnosti, še
posebej zasebnih lastnikov gozdov, glede
nevarnosti, ki jo predstavljajo invazivne
tujerodne vrste za gozdove.

KOORDINIR

OJEKTA

Mednarodna
konferenca o ZOHO
Razširjanje
rezultatov splošni
javnosti

Replikacija in
prenos rezultatov

RAZŠIRJAN
JE REZU
LTATO
V

Vzpostaviti učinkovit institucionalni
okvir za zgodnje obveščanje in hitro
odzivanje na tujerodne vrste v gozdovih.
Izboljšati zmogljivost za zgodnje
zaznavanje tujerodnih vrst v gozdovih z
aktivacijo in usposabljanjem zaposlenih
na področju upravljanja z gozdovi in
prostovoljcev.

ANJE PR

Nacionalna
osveščevalna kampanja

Sporočanje podatkov
o tujerodnih vrstah

Usposabljanje
profesionalcev in
prostovoljcev
za zgodnje obveščanje

Kampanja o
javorovem raku

Kampanja v Krajinskem
parku Tivoli, Rožnik
in Šišenski hrib

Kako lahko sodelujete?
V projektu se bodo do oktobra 2020 zvrstile
številne aktivnosti za zgodnje zaznavanje
tujerodnih vrst v gozdovih. Spremljajte
novice na www.tujerodne-vrste.info in se
pridružite našim akcijam. Nekatere se bodo
odvijale prav tu, v Krajinskem parku Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib.

OSREDNJE AKTIV

NOSTI

Učinkovitost
ZOHO
Spremljanje vidnosti
projekta in javnega
mnenja

MONITORING PROJEK
TA

Institucionalni
okvir ZOHO


Prislonite pametni telefon na NFC čip in
si preberite več informacij o projektu na
spletni strani www.tujerodne-vrste.info.

Projektni partnerji:

Kontakt:
 Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2
1000 Ljubljana
 01 200 78 00

 www.tujerodne-vrste.info
 life.artemis@tujerodne-vrste.info
 www.facebook.com/LIFEARTEMIS/
 @lifeartemis_si
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