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Poštovani,
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Sažetak predavanja:

Urbano šumarstvo u Hrvatskoj, Europi i svijetu
4. Ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo
1. Opće šumarstvo
Predavanje

Urbano šumarstvo se odnosi na multifunkcionalno
upravljanje prirodnim vrijednostima i prostorno planiranje
šumskim ekosustavima i uslugama koje ti ekosustavi
pružaju čovječanstvu. Ono je vrlo učinkovito sredstvo za
pružanje ekoloških, ekonomskih i socijalnih koristi. Temelji
se na principima zaštite i unaprjeđenja urbanog
drvenastog zelenila i prirodnih procesa i na njihovom
uključivanju u prostorno planiranje i teritorijalni razvoj.
Urbano šumarstvo pruža i brojne koristi i promovira
prirodna rješenja kao najbolje opcije u području
upravljanja okolišem i zaštite biološke raznolikosti.
Šumarstvo i urbano šumarstvo su međusobno povezani i
razvoj tih sektora se temelji na primjeni novih i inovativnih
pristupa u korištenju i upravljanju prirodnim vrijednostima
s ciljem postizanja što većega stupnja zaštite okoliša,
zaštite biološke raznolikosti i održivoga razvoja. U
Hrvatskoj već više od 15 godina postoji studij urbanog
šumarstva koje je na europskoj i svjetskoj razini razvijeno
već nekoliko desetljeća. Koristi od urbanog šumarstva su
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poboljšanje ekoloških i okolišnih vrijednosti urbanog
drvenastog zelenila poput pročišćavanja vode, zraka i tla,
ublažavanje klimatskih promjena i dr. Unaprjeđenjem
urbanog drvenastog zelenila povećavaju se mogućnosti
odmora i rekreacija u prirodnim uvjetima, povoljno se
utječe na čovjekovo mentalno stanje, daje se značajan
doprinos razvoju održivih gradova te povećava identitet
prostora. Projekti unaprjeđenja urbanog drvenastog
lelenila se provode na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i
međunarodnoj razini. Budući da se u šumskim
ekosustavima nalazi oko 80 % kopnene biološke
raznolikosti, šumarstvo i urbano šumarstvo mogu imati
značajnu ulogu u unaprjeđenju stanja i zaštiti biološke
raznolikosti na kopnenom dijelu Zemlje.
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U prilogu.
Svibanj - lipanj 2021., listopad-prosinac 2021.
Slušatelji predavanja će moći definirati urbano šumarstvo,
urbane i peri urbane šume, usluge urbanih šumskih
ekosustava i urbanog drvenastog zelenila, zelenu
infrastrukturu, moći će primijeniti stečena znanja za razvoj
urbanoga šumarstva na svom području, te će moći
sudjelovati u predlaganju rješenja vezano za unaprjeđenje
urbanoga šumarstva u Hrvatskoj .

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Ivica Tikvić
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