NEWSLETTER BEE DIVERSITY #2
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
22/03/2021

Digitalni panj za reševanje čebel
V teh dneh se je v Vallevecchia di Caorle (Ve) začela namestitev
elektronskih panjev, ki bodo omogočali spremljanje okoljskih
razmer, v katerih se nahaja panj, in zdravstvenih razmer čebelje
družine.

IZVEDI VEČ

31/03/2021

Sezona se je začela
Spoznajte začetek čebelarske sezone v Italiji in na Gorenjskem,
razcvet vegetacije, pilotna območja s fotografijami Univerze v
Ljubljani (Biotehniška fakulteta).

IZVEDI VEČ

05/04/2021

Intervju na Rai Radio Trst A
Profesor Janko Božič z Univerze v Ljubljani je dal intervju o
projektu ČEBLJA RAZNOLIKOST Radio Trst A (Rai) ob radijskem
programu HEVREKA - EUREKA

POSLUŠAJTE INTERVJU

20/05/2021

Mednarodni dan čebel
Svet za raziskave in analize kmetijskega gospodarstva CREA je
20. maja ob svetovnem dnevu čebel organiziral Čebelji maraton z
21 spletnimi seminarji z začetkom ob 10.30 na temo "Čebele,
med kmetijstvom in okoljem".

IZVEDI VEČI

Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za
regionalni razvoj.

Durata del progetto 01.02.2020 – 31.08.2022
Budget totale 695.650,00€
FESR 591.302,50€
www.ita-slo.eu/BEE-DIVERSITY

