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A Poro čilo predsedstva (Francija) 

 

1. Cilji Platforme 

 

Naloga Platforme je praktično izvajanje protokola o uveljavljanju Alpske konvencije na pod-

ročju varstva narave ter urejanju krajine, zlasti 12. člena (vzpostavitev ekološkega omrežja 

na nacionalni in čezmejni ravni), ter  3. člena (mednarodno sodelovanje). Platforma deluje v 

okviru mandata, ki ji je bil podeljen marca 2009 na X. Alpski konferenci, ki je potekala v Evia-

nu (Francija). Ter po delovnem programu, katerega so člani Platforme sprejeli na četrtem 

uradnem srečanju, ki je potekal 9. Decembra 2009 v Chamonixu (Francija). Platforma tesno 

sodeluje z dvema projektoma, katerih cilj je izvajanje tega protokola (ECONNECT, Iniciativa 

za ekološki kontinuum). 

 

Tabela 1: Sre čanja Platforme 2009 – 2011  

Datum  Kraj  Število udeležencev  

9.12.2009 Chamonix (F) 24 

21.04.2010 Toblach/Dobbiaco (I) 16 

21.09.2010 Mikulov (CZ) 23 

 

2. Realizacija ciljev mandata 

 

2.1. Nadaljevanje dela na podro čju kataloga ukrepov za u činkovito vzpostavitev ekolo-

škega omrežja  

 

V aprilu 2009 je Projekt za ekološki kontinuum dokončal katalog ukrepov. Orodje je postalo 

pravi hit med uporabniki, saj je bilo v obdobju od maja 2009 do septembra 2010 s spletne 

strani preneseno več kot 6500-krat. Gre za edinstveno orodje, saj prvič ponuja zelo obsežen 

seznam ukrepov, ki lahko v številnih alpskih državah pomembno prispevajo k vzpostavitvi 

ekoloških omrežij. Glede na uspešnost orodja je bilo odločeno, da se spremlja razvoj tega 

instrumenta, ki bi omogočal izboljšavo njegove funkcionalnosti in olajšal njegovo uporabo. 

Tako se vsi ukrepi, ki so zajeti v katalogu, prenesejo v bazo podatkov, ki je dosegljiva nas-

pletu. Njena vsebina je ob tej priložnosti tudi izboljšana. Omenjene aktivnosti so financirane s 
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strani Iniciative za ekološki kontinuum ter BfN. Platforma nudi tudi podporo delovni skupini za 

nadzor, zadolženi za vodenje tega procesa. 

 

2.2. Določitev kazalnikov za spremljanje rezultatov od pri četka izvajanja ekološkega 

omrežja  

 

Na petem uradnem srečanju Platforme v Dobbiacu (Italija), se je g. Ricardo Santolini, pred-

stavnik italijanske delegacije, predlagal za vodjo dela, vezanega na razvoj kazalnikov. Ti 

bodo omogočali ocenjevanje alpskega ekološkega omrežja, kot je zahtevano v mandatu 

Platforme. Predsedstvo Platforme, kot tudi njeni člani, so zagotavljali različne potrebne poda-

tke in informacije, ter tako aktivno sodelovali pri njenem delu. Prvi rezultati dela so bili pred-

stavljeni na šestem sestanku Platforme v Mikulovu (Republika Češka). Delo na področju 

kazalnikov se bo nadaljevalo tekom naslednjega mandata.  

 

2.3. Identifikacija Pilotnih regij 

 

Tekom prvega nemškega predsedovanja Platformi 2007-2009, so regije, ki sodelujejo pri 

realizaciji alpskega ekološkega omrežja pod okriljem Iniciative za ekološki kontinuum, ter 

projekta Econnect, izrazila željo, da bi se njihovo delo ter trud, ki so ga naredili za Alpsko 

konvencijo, ovrednotilo. Na osnovi te želje je bila s strani neodvisnega izvajalca izdelana 

študija, ki določa kriterije in cilje, potrebne za izbor Pilotnih območij v Alpah. Na osnovi te 

študije, ter v skladu z  uvedenimi merili, je bilo določenih 5 alpskih območij. Ta območja 

morajo tako postati »Pilotna območja« Alpske konvencije za izvajanje alpskega ekološkega 

omrežja. V sodelovanju z vodjo delovne skupine za pilotna območja, Kerstin Lehman, iz 

nemške zvezne agencije za varstvo narave (BfN), je bil postopek identifikacije pilotnih obmo-

čij priznan na ministrski konferenci Alpske konvencije leta 2009. Prošnjo za priznanje dela je 

nato Platforma predstavila na naslednjih stalnih odborih.  

 

V ta namen bo organizirana posebna slovesnost, ki bo potekala kot stranski dogodek XI. 

Alpske konference, 8. marca 2011 na Brdu. Tekom slovesnosti, bodo predstavnikom pilotnih 

območij podeljene diplome za doseženo delo. 
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2.4. Iskanje drugih možnih virov financiranja ukrep ov za izvajanje ekološkega omrežja 

in opredelitev skupnih projektov v okviru Platforme  

 

Številne dejavnosti Platforme so bile sofinancirane s strani njenih članov, drugih alpskih inici-

ativ, ter njenega predsedstva, kot denimo mednarodno srečanje v Mikulovu (CZ) septembra 

2010. Finančno se podpira tudi delo na področju kazalnikov ter raziskovalni projekt o 50 naj-

pomembnejših vprašanjih glede ekološke povezanosti v Alpah. 

 

Raziskovalni projekt »50 najpomembnejših vprašanj o ekološki povezanosti v Alpah« je sku-

pna iniciativa, pri kateri sodeluje projekt Econnect, Iniciativa za ekološki kontinuum, ter Plat-

forma »Ekološka omrežja«. Projekt temelji na metodologiji, ki jo je zasnoval britanski razis-

kovalec W.J. Southerland et al., objavljeni v Conservation Biology, leta 2009. Namen te 

metodologije je, da s postopkom udeležbe znanstvenikov in tehnikov, ki sodelujejo pri izvaja-

nju projekta na terenu, opredeliti 50 najpomembnejših vprašanj na temo ekološke povezano-

sti. 

 

K sodelovanju je bilo povabljenih več skrbno izbranih institucij, vključno z nekaterimi člani 

Platforme. Dvajset institucij, ki je sprejelo sodelovanje, je prvotno predlagalo približno 600 

vprašanj. Tekom vnaprej določenega postopka, se je število vprašanj skrčilo na 50 najpo-

membnejših. Zaključna delavnica, ki je potekala 6. in 7. decembra 2010 v Liestalu (Švica) je 

pomagala urediti končni spisek 50 vprašanj. Rezultati tega projekta so objavljeni v znanstve-

ni reviji mednarodnega ugleda, poslani številnim političnim administracijam, politikom, znans-

tvenikom, ter predvsem finančnim organizmom, saj jim rezultati omogočajo usmerjanje njiho-

vih finančnih podpor. 

 

2.5.  Izvajanje komunikacijske strategije  

 

- Objave 

 

Platforma je prispevala k ponovni izdaji brošure »Ekološka omrežja v Alpah«, katerega je 

uredila skupaj z Iniciativo za ekološki kontinuum leta 2008 in 2010. V sklopu ponovne izdaje 

sta bili osveženi njena vsebina ter grafična podoba. Posodobitev informacij (glede Platforme 

ter projekta ECONNECT) je brošuro približalo programskemu okviru leta 2010 – mednarod-

nega leta biotske raznovrstnosti. V enakem stilu so bili natisnjeni tudi plakati, ki so služili kot 

vizualna podpora na številnih prireditvah v letu 2010.  
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Platforma je prispevala tudi pri novi publikaciji »Implementing a Pan-Alpine Ecological 

Network – A Compilation of Major Approaches, Tools and Activites«, ki sledi razvoju dejav-

nosti v Alpah, povezanih z ekološko povezljivostjo v zadnjih letih. Publikacija daje vpogled v 

vse dokumente, ki so nastali v tem okviru. Publikacija je bila izdana avgusta 2010 v zbirki 

»BfN Skripten«, nemške zvezne agencije za varstvo narave (BfN). 

 

Priložen dokument je na voljo na spletni strani Platforme: 

http://www.alpine-ecological-network.org/index.php/services-mainmenu-

8/downloadsdocuments 

 

- Spletna stran 

 

Na spletni strani (www.alpine-ecological-network.org), se del, ki se nanaša na Platformo, 

redno posodablja. Grafična podoba strani je bila v letu 2010 popolnoma prenovljena in je 

sedaj prijaznejša za uporabo in precej bolj funkcionalna. Prenova je bila potrebna, saj se je 

vsebina strani intenzivno razvijala vse od njenega začetka leta 2008. 

 

- Pisanje člankov in novic  

 

Platforma je sodelovala pri pisanju številnih člankov za spletna informativna glasila, revije, 

biltene partnerjev ter projekte (spletna glasila; ALPARC, Econnect, Iniciativa za ekološki kon-

tinuum). Članki izhajajo tudi v publikacijah številnih partnerjev; »Im Gseis« (revija Narodnega 

parka Gesäuse, Avstrija), »Neue Modelle des Natur – und Kulturlandschaftsschutzes in der 

Österraichischen Naturparken« (Zveza naravnih parkov Avstrije), članek v zborniku medna-

rodne konference IALE 2009 (Bratislava, Slovaška). 

 

- Predavanja 

 

Opravljenih je bilo več ustnih predstavitev različnih alpskih aktivnosti na tematiko ekoloških 

omrežij na sledečih dogodkih (glej prilogo 1). 
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2.6. Izdelava predloga za njeno strukturo in sestav o  

 

V skladu z mandatom, ki je bil podeljen predsedstvu Platforme ekološka omrežja, na X. Alp-

ski konferenci marca 2009 v Evianu (Francija), je predsedstvo pripravilo predlog notranjega 

pravilnika o delovanju Platforme.  Ta je bil predstavljen tako članom Platforme, kot na zase-

danju 41. Stalnega odbora. Po razpravi ali naj ima notranji pravilnik vsaka delovna skupina 

ali ne, je 41. zasedanje Stalnega odbora na Brdu potrdilo dejstvo, da Platforma »Ekološka 

omrežja«, deluje na podlagi notranjega pravilnika Stalnega sekretariata, katerega uredbe 

veljajo za vse delovne skupine in platforme Alpske konvencije. 

 

 

2.7. Določitev pogodbenih izhodiš č za zagotovitev predsedstva Platforme v mandatu 

2011 – 2013   

 

Nemčija je sprejela, da bo prevzela predsedovanje za mandatno obdobje 2011-2013.  

 

 

2.8. Sodelovanje z SOIA, pobuda za koordinacijo raz ličnih dejavnosti na podro čju 

upravljanja s podatki   

 

Predsedstvo Platforme je sodelovalo v delovni skupini «Towards more integrated research 

and observation in the Alps», katero je organiziralo slovensko predsedstvo Alpski konvenciji, 

v sodelovanju z Stalnim sekretariatom. Delovna skupina je potekala 25. in 56. novembra 

2009, v Bolzanu (Italija). Vsi podatki, ki jih je izdelala Platforma, bodo integrirani v sistem 

SOIA. Redna izmenjava (tako neuradna, kot uradna na srečanjih in letnih usklajevanjih) 

poteka s ključnimi alpskimi iniciativami na področju ekološkega povezovanja (glej prilogo 1). 

 

2.9. Nadaljevanje izmenjav ter sodelovanja z razli čnimi projekti, koristnimi pobudami, 

Evropsko komisijo, Svetom Evrope, Karpatsko konvenc ijo ter Konvencijo o biotski 

raznovrstnosti 

 

Platforma redno sodeluje na sestankih za izmenjave, ter je obvestila partnerje o dejavnostih 

v zvezi z izvajanjem alpske ekološke mreže (glej seznam posegov v prilogi 1). 
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2.10. Uporaba dejstva, da je bilo leto 2010 razglaš eno za mednarodno leto biotske raz-

novrstnosti iz strani Združenih narodov, za pritegn itev širše pozornosti o dejavnostih 

ekološkega omrežja v Alpah (npr. ob udeležbah na ko nferencah in prireditvah) 

 

Glej seznam posegov v prilogi 1. 

2.11. Nadaljnja podpora izvajanju Memoranduma o sodelovanju med Alpsko konvenci-

jo, Karpatsko konvencijo ter Konvencijo o biotski r aznovrstnosti   

 

Šesto uradno srečanje Platforme ekološka omrežja je potekalo 21. septembra 2010 v Miku-

lovu,  Republika Češka. Med glavnimi točkami dnevnega reda je bila nominacija Pilotnih 

regij, kazalniki, ter izmenjava s Karpati. 

 

Srečanje je vključeno v širši okvir mednarodnega srečanja na temo ekološke povezanosti 

med predstavniki alpskih ter karpatskih držav. To srečanje, katerega je organiziralo predsed-

stvo Platforme, ob podpori BfN, predstavlja prvi prispevek k Memorandumu o sodelovanju, 

podpisanem leta 2008 med Konvencijo o biotski raznovrstnosti, Karpatsko konvencijo ter 

Alpsko konvencijo.  

 

Dogodek se je pričel v ponedeljek, 20. septembra 2010, z ekskurzijo iz Dunaja (Avstrija) v 

Mikulov (Republika Češka). Ekskurzija je potekala vzdolž ekološkega koridorja med Alpami 

in Karpati. Naslednji dan sta vzporedno potekali srečanji Platforme ter delovne skupine Biot-

ska raznovrstnost Karpatske konvencije, kjer je potekala razprava o možnostih ustanovitve 

delovne skupine za področje ekološkega omrežja v Karpatih po modelu alpske Platforme. 

Sreda, 22. septembra je bila namenjena predstavitvam številnih dejavnosti v obeh masivih, 

ter razpravam o možnostih sodelovanja med Alpami in Karpati. Srečanje se je zaključilo z 

ekskurzijo v četrtek, 23. septembra. 
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B Predlog sklepa 

 

Alpska konferenca 

 

1. potrdi poročilo o dejavnostih Platforme "Ekološko omrežje" za obdobje 2009/2011 pod 

francoskim predsedstvom in se zahvali Platformi za opravljeno delo, 

 

2. obnovi mandat do XII. zasedanja Alpske konference. Ta mandat bo usklajen z večletnim 

programom Alpske konvencije za obdobje 2011-2016 in bo vključeval naslednje dejavnosti: 

 

Na novo uvedene dejavnosti 

 

• na podlagi dela preteklih projektov preučiti povezave/vrzeli med narodnimi/regionalnimi 

ekološkimi omrežji, da bi okrepili čezmejno in medregijsko sodelovanje  

 

• podpirati izvajanje akcijskega načrta za podnebje Alp, npr. s krepitvijo vloge ekoloških 

omrežij pri prilagajanju podnebnim spremembam, v koordinaciji z drugimi Delovnimi sku-

pinami in Platformami 

 

• podpirati delo za praktično uporabo vprašanj, izbranih med tistimi, ki so bile v raziskoval-

nem projektu "50 najpomembnejših vprašanj o ekološki povezanosti v Alpah" prepoznana 

kot alpske prioritete 

 

Nadaljevanje tekočega dela 

 

• pozorno spremljati in podpirati delo pilotnih regij, da se zagotovi izmenjava izkušenj in 

znanja med obstoječimi in novimi pilotnimi regijami ter obveščati Stalni odbor in Alpsko 

konferenco o njihovih dosežkih. Zagotavljati, da bodo izkušnje in primeri dobre prakse 

pilotnih regij postali znani/zlahka dosegljivi kar največjemu številu zainteresiranih 

 

• prispevati k nadaljnjemu izboljševanju in posodabljanju kataloga ukrepov, na primer v 

obliki primerov dobre prakse za uresničevanje pobude Evropske komisije "Zelena infras-

truktura" in kot sredstvo za spremljanje alpskega ekološkega omrežja 
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• ohranjati že obstoječo redno izmenjavo in sodelovanje z drugimi projekti, pobudami in 

konvencijami (Evropska Unija, Evropski svet, Karpatska konvencija, Konvencija o biološki 

raznovrstnosti ...), zlasti v okviru Memoranduma o sodelovanju, podpisanega s Karpatsko 

konvencijo in Konvencijo o biološki raznovrstnosti 

 

• nadaljevati z delom opredeljevanja kazalnikov za evalvacijo dejavnosti ekološkega pove-

zovanja v Alpah pod vodstvom italijanskih delegatov v Platformi 

 

3. povabi pogodbenice Alpske konvencije, da predlagajo nove pilotne regije,  

 

4. zaprosi Platformo "Ekološko omrežje", da v skladu z mandatom nadaljuje s svojim delom 

in o njem poroča na XII. zasedanju Alpske konference,  

 

5. zaupa nalogo predsedovanja Platformi "Ekološko omrežje" za obdobje 2011-2013 Nemčiji 
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Principal events and meetings 2009-2011  
 
 
17.09.2009: 4th International Symposium « research in protected areas » (Kaprun/A) 
 
29.09.2009: Coordination meeting with The Ecological Continuum Project and ECONNECT 
(Zurich/CH) 
 
15.10.2009: International Conference “Alpine Ecological network: a response to climate 
change of biodiversity conservation?” (Berchtesgaden/D) 
 
27.10.2009: Permanent Committee of the Alpine Convention (Brdo/SL) 
 
4-6.11.2009: International Workshop of the Econnect project (Grenoble/F) 
 
25-26.11.2009: Workshop Alpine Convention "Towards more integrated research and obser-
vation in the Alps” (Bolzano/I) 
 
20.01.2010: French Congress on nature (Paris/F) 
 
25-27.01.2010: International Conference of the Spanish presidency of the UE “Delivering 
Biodiversity targets: 2010 and beyond – Protected Areas and Ecological Networks in Europe” 
(Madrid/E) 
 
01.-03.02.2010: Meeting of the Platform Large Carnivores of the Alpine Convention (Inns-
bruck/A) 
 
12.02.2010: Swiss NATUR Congress (Basel/CH) 
 
24-25.03.2010: Permanent Committee of the Alpine Convention (Bolzano/I) 
 
30-31.03.2010: French “Forum of protected areas managers” (Paris/F) 
 
20.04.2010: Coordination meeting with the Ecological Continuum Initiative and ECONNECT 
(Dobbiaco/I) 
 
06.05.2010: International Workshop “legal aspects of ecological networks” Econnect project 
(Grenoble/F) 
 
10-12.05.2010: Biodiversity Conference (Chamonix/F) 
 
02-04.06.2010: Meeting of the Platform Large Carnivores of the Alpine Convention (Va-
duz/LI) 
 
23-27.08.2010: 7th European Conference on Ecological Restoration “Ecological Restoration 
and Sustainable Development - Establishing Links Across Frontiers” (Avignon/F) 
 
06-07.09.2010: International workshop ecological connectivity cartography in the Alps 
(Balzers/LI) 
 
14-15.09.2010: 2nd meeting of the Group of Experts on Protected Areas and Ecological 
Networks of the Council of Europe (Strasbourg/F) 
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20.09.2010: Coordination meeting with the Ecological Continuum Initiative and ECONNECT 
(Vienna/A) 
 
20-21.09.2010: 6th meeting of the Platform Ecological network (Mikulov/CZ) 
 
22-23.09.2010: International exchange meeting on ecological connectivity between Alps and 
Carpathians (Mikulov/CZ), 
 
27.09.-01.10.2010: International Conference on Ecology and Transportation (IENE) 2010 
“Improving connections in a changing environment” (Velence/HU) 
 
20-23.10.2010: General assembly ALPARC (Zernez/CH) 
 
28-29.10.2010: Permanent Committee of the Alpine Convention (Innsbruck/A) 
 
18.11.2010: Alpine encounters (Sallanches/F) 
 
06-07.12.2010: Finale Workshop research project “50 most important questions” (Liestal/CH) 
 
18.01.2011: Final Conference IPAMAC Project (St Allemand Tallende/F) 
 
 
 
 

 


