NEWSLETTER BEE DIVERSITY #4
Izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in
spremljanjem dejavnosti čebel
Projekt Bee-Diversity uvaja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in monitoring biotske raznovrstnosti v projekt vključenih
habitatov, kateri naj bi zagotovil izboljšanje ter trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Navedeni sistem se bo izvajal v 10
študijah primerov na skupaj 8000 ha površin na območju Slovenije in Italije, z oblikovanjem protokolov in skupnega modela, ki bo
prenosljiv v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Dela se izvajajo na območjih Natura 2000 z neposrednim sodelovanjem
lastnikov in družb za upravljanje ter deležnikov (kmetov, čebelarjev, tehnikov itd.).
5 partnerjev projekta Interreg BEE-Diversity, 3 italijanski: Veneto Agriculture - agencija Veneta za inovacije v primarnem
sektorju, tehnološki park Pordenone Andrea Galvani, Univerza v Vidmu in 2 slovenska: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
in Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta

NOVICE IN DOGODKI

03/03/2022

Mednarodni kmetijski sejem v Veroni stojnica
regije Veneto in Direct YouTube in Facebook
Svet čebel v težavah. Predstavitev evropskih projektov
BeeDiversity in PollinAction.

POGLEJ SI POSNETEK

06/05/2022

Spomladanska oskrba panjev in uporaba
elektronskega panja pri spremljanju
panjev
Srečanje za čebelarje da skupaj spoznamo
spomladansko oskrbo panjev in uporabo podatkov
mreže »elektronskih panjev«. V sodelovanju s
čebelarskim društvom APAT Veneto v izobraževalnem
čebelnjaku Marcon (Benetke).

20/05/2021

Agrinews: TV reportaža Kaj so elektronski
panji in kako delujejo?
Ob svetovnem dnevu čebel (20. maj 2022) o teh temeljnih
žuželkah opraševalcih razpravljamo tudi v novi epizodi AgriNews
novic o kmetijstvu Benečije – Kmetijstvo Veneto in ARPAV.

POGLEJ SI POSNETEK

26/06/2022

Agrozootehnični sistemi in biotska
raznovrstnost omrežja Natura 2000. 12
tehnično-informativnih dogodkov
V okviru projekta Interreg V-A Italija-Slovenija "Bee-Diversity" sta
Oddelek za agroživilske vede okolje in živali Univerze v Vidmu in
Visokojadranski tehnološki pol Pordenone organizirala vrsto
tehnično-informativnih srečanj na to temo. .

ODKRIJTE VEČ

10/07/2022

Raznolikost čebel. Laično poročilo
Odkrijte publikacijo z naslovom »Izboljšanje biotske
raznovrstnosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in
spremljanjem čebel« z vpogledom v vrednost biotske
raznovrstnosti in vlogo čebelarstva na območjih omrežja
Natura 2000.

REZERVIRAJTE IZVOD

15/07/2022

Dobre prakse za združljivost kmetijstva in
čebelarstva
V njem najdete poglobljene informacije o dobrih praksah na
območjih s poljščinami in dobrih praksah na območjih s travniki in
pašniki ki so rezultat čezmejnega sodelovanja med Italijo in
Slovenijo 5 projektnih partnerjev.

REZERVIRAJTE IZVOD

Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za
regionalni razvoj.
Program, financed by the European Regional Development Fund.

Trajanje projekta 01.02.2020 – 31.08.2022
Skupni proračun 695.650,00€
FESR 591.302,50€
www.ita-slo.eu/BEE-DIVERSITY

