
    Bilten br. 5 - siječanj 2020. 

 

Testiranje mjera “odozdo prema gore” za zaštitu prirodne baštine na 

INHERITURA području 
(1) , predstavlja jednu od aktivnosti (A4.4) u sklopu 

radnog paketa Testiranja projekta INHERIT. 
 

Cilj aktivnosti je, kroz suradnju s lokalnim turističkim subjekatima i tijelima javne vlasti, 

razviti i implementirati mjere odozdo prema gore (“bottom-up”) za zaštitu prirodne 

baštine na odabranim područjima projektnih partnera. Očekuje se da će partneri koji 

sudjeluju u fazi testiranja i dalje poticati implementaciju “bottom-up” mjera i inicijativa 

među turističkim i gospodarskim subjektima, kao i tijelima javne vlasti na svom 

području, uz sudjelovanje većeg broja dionika. 

 

U razvoju i implementaciji mjera "odozdo prema gore", kao podrška projektnim 

partnerima koji sudjeluju u ovoj aktivnosti, sudjelovali su turistički i gospodarski 

subjekti te ostali dionici koji imaju primarnu ulogu u procesu donošenja odluka, u 

suradnji s javnim vlastima. 

(1): Definiciju INHERITURA područja možete pronaći u Bilten3_ INHERIT_Travanj 2020_.pdf (iptpo.hr)  

http://www.iptpo.hr/
http://www.iptpo.hr/images/pdf/Bilten3_%20INHERIT_Travanj%202020_.pdf


O implementiranim “bottom-up” mjerama 

O mjerama na svom području, odlučio je svaki projektni partner zasebno, a implementirane su 

različite mjere. Odabir dionika koji će sudjelovati u ovakvim inicijativama, će u budućnosti biti 

usmjeren na različite sektore koji obuhvaćaju gospodarenje otpadom, sprječavanje erozije i 

gubitka bioraznolikosti i sl. 

 

Sustav signalizacije: Najjednostavnija ali vrlo učinkovita samoregulirajuća mjera. ADPM, 

portugalski projektni partner, razvio je dvije staze koje implementiraju sustav turističkih 

signalizacija u šumi kroz koju turisti moraju proći, kako bi došli do jedne veoma posjećene plaže. 

Na taj se način atraktivnost šume povećava, jer turisti koji odlaze na plažu sada mogu istraživati 

šumu pomoću ove dvije staze. "Kontrolirano" istraživanje šume također pomaže u zaštiti 

kameleona, autohtone vrste na tom području. 

 

Mjere prevencije bioraznolikosti: Institut za poljoprivredu i turizam (IPTPO), 

implementirao je niz mjera za očuvanje i poboljšanje bioraznolikosti u šumi Sv. Marka. Neke od 

njih su: nužna sanitarna sječa šume i naknadna sadnja stabala, postavljanje prirodnih stepenica na 

području povećane erozije, postavljanje drvene ograde i stupića s vanjske strane šume, koševi za 

smeće, kućice za ptice i hotel za kukce, električna i mrežna infrastrukturu i video nadzor (kako bi 

se spriječilo uništavanje šume od strane posjetitelja).  

 

Kontrola erozije u šumi: Prvi korak u borbi protiv erozije u šumi je prikupljanje podataka o 

prometu na stazama, a on se očituje brojanjem posjetitelja koji pješače po stazi ili se po njoj voze 

biciklom. Projektni partner AIFM iz Francuske, implementirao je 10 eko brojača na stazama u 

okviru njihovog područja testiranja. Podaci prikupljeni s eko brojača, pružit će uvid u mjere koje 

se moraju implementirati, kako bi se riješio problem erozije i degradacija staze. 

 

 



Obnova nalazišta: Na dva nalazišta na Malti, bogata endemskim vrstama flore i faune i 

vapnencima, godinama se odlaže građevinski i drugi otpad. Pilot aktivnost projektnog partnera 

MRDDF s Malte, predviđa čišćenje otpada s tog područja, uklanjanje stranih vrsta i sadnju 

autohtonih biljaka, programom obnove koji će ponovno uspostaviti prirodnu bioraznolikost na 

tom području. Neke poduzete akcije su: čišćenje otpada, postavljanje brojača za turiste koje 

posjećuju navedeno područje, edukacija osoblja, dionika i šire javnosti o održivom razvoju 

turizma, razvoj dviju novih staza, planiranje postavljanja signalizacije. 

*Ne sudjeluju svi projektni partneri u aktivnosti 4.4. 

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 

Očuvanje i podizanje bioraznolikosti šume Sv. Marka i razvoj poučne staze u 

sklopu INHERIT projekta  

 

Šuma Sv. Marka, koja se nalazi u Poreču, stoljetna je park šume borova te je dio zelenih površina Instituta 

za poljoprivredu i turizam. Poučna staza je prvotno otvorena za javnost 2014. godine te je posjećuju 

različite grupe, pretežito djeca predškolskog i školskog uzrasta s ciljem edukacije o šumskoj 

bioraznolikosti. S ciljem očuvanja i poboljšanja bioraznolikosti te omogućavanja pristupa informacijama 

vezanim uz bioraznolikost javnosti i turistima, tijekom 2020 provedeno je unapređenje postojeće 

infrastrukture kako bi se individualnim posjetiteljima omogućio kvalitetniji doživljaj važnosti 

bioraznolikosti te poboljšalo iskustvo boravka u šumi.    



S ciljem edukacije stanovništva i turista, unaprijeđena je postojeća poučna staza koja prezentira prirodne 

vrijednosti šume i kulturno povijesne vrijednosti Instituta i grada Poreča. Kako bi se sadržaji na 

edukativnim pločama približili javnosti, postavljeni su QR kodovi s kratkim edukativnim tekstovima i 

pratećim sadržajima iz područja prirode te povijesti i sadašnjeg djelovanja Instituta za poljoprivredu i 

turizam. Uz edukativne sadržaje, putem QR kodova moguće je pristupiti i zabavno edukativnim 

sadržajima namijenjenim svim dobnim skupinama koji na jednostavan i zabavan način podupiru 

edukativne sadržaje. Sadržaji se mogu učitati skeniranjem QR koda na pametnom mobilnom telefonu 

putem besplatne aplikacije.  

 

 

 

 

Uslijed trenutne situacije, Staza će biti otvorena za sve zainteresirane građane i turiste, kao i za djecu iz 

obrazovnih institucija Poreča i šire tijekom proljeća ove godine. Uz prethodnu najavu, manje skupine 

školske i predškolske djece će moći sudjelovati u dodatnim aktivnostima koje su nadograđene u sklopu 

unapređenja iskustva šumske bioraznolikosti. O dodatnim informacijama u vezi službenog otvorenja 

poučne staze, bit ćete obaviješteni početkom proljeća.  

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 



Tijekom proljeća ove godine Institut za poljoprivredu i turizam te Ministarstvo turizma i sporta će organizirati tri seminara 

za dionike. Seminari će obuhvaćati tri tematike: Zaštita prirodne baštine, Održivi razvoj turizma i Poslovanje na INHERITURA 

području.  Seminari se organiziraju u sklopu radnog paketa Prijenosa znanja, a namijenjeni su različitim dionicima, posebice 

dionicima iz područja turizma i očuvanja prirodne baštine.  

 

Detalje vezane uz organizaciju seminara ćete dobiti tijekom ožujka ove godine. Seminari će, ukoliko to bude moguće, biti 

organizirani na dvije lokacije radi smanjenja utjecaja turizma na okoliš te u dva različita termina.    

inherit.interreg-med.eu 

Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj 

NAJAVA AKTIVNOSTI NA PROJEKTU INHERIT: SEMINARI U SKLOPU 

RADNOG PAKETA PRIJENOS ZNANJA 

Primili ste ovaj e-mail jer ste prijavljeni na Newsletter listu Instituta za poljoprivredu i turizam (IPTPO) za 

praćenje projekta INHERIT.  

Ukoliko ne želite i dalje primati Newslettere, molimo da se odjavite s Newsletter liste slanjem sadržaja s 

razlogom odjave na e-mail: inherit@iptpo.hr.  

https://www.facebook.com/inheritinterreg/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/inheritinterreg
https://twitter.com/InheritInterreg
https://www.linkedin.com/company/inherit-interreg-mediterranean
https://inherit.interreg-med.eu/

