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A

Poročilo predsedstva

Oblikovanje vsealpskega ekološkega omrežja, kot predvideno v 12. členu Protokola »Varstvo
narave in urejanje krajine« je bilo poudarjeno že v okviru IX. Alpske konference v Alpbachu.
Ustanovitev Platforme Ekološko omrežje Alpske konvencije je predstavljala pomemben korak
v tej smeri. V okviru aktivnosti Platforme Ekološko omrežje, kot tudi pri številnih drugih projektih in pobudah na lokalnem, nacionalnem in vsealpskem nivoju, je bilo možno v preteklih
letih doseči velik napredek.
1.

Pilotne regije Ekološkega omrežja Alpske konvencije

V okviru XI. zasedanja Alpske konference 2011 v Brdu pri Kranju je bilo imenovanih prvih
osem pilotnih regij Ekološkega omrežja Alpske konvencije. Te pilotne regije, ki se večinoma
nahajajo okrog obstoječih zavarovanih območij in so del omrežja ALPARC, vendar presegajo
meje teh zavarovanih območij, z velikim pomenom za ekološko omrežje v Alpah in izvajajo
vzorne aktivnosti za izboljšane ekološke omreženosti.
V skladu s kriteriji za določanje pilotnih regij Ekološkega omrežja, ki jih je platforma Ekološko
omrežje izdelala v letu 2009, so člani platforme Ekološko omrežje leta 2016 ocenili aktivnosti
in pobude, ki so se izvajale od nominacije pilotnih regij naprej. Poročila pilotnih regij in izvedeni intervjuji so potrdili raznolikost in kakovost doseženih rezultatov. Ti rezultati so bili predstavljeni in predmet razprave v sklopu mednarodne delavnice pilotnih regij 12. oktobra 2016.
Razstava platforme Ekološko omrežje z 12. Posterji, ki so bili prvič predstavljeni na Alpskem
tednu 2016, prikazuje pilotne regije in njihovo delo. Skupaj z osmimi pilotnimi regijami Ekološkega omrežja Alpske konvencije je bilo tako potrjenih.
Alpska konferenca je na svojem XI. zasedanju pogodbenice prosila naj predlagajo nadaljnje
pilotne regije. Na XIV. Alpski konferenci 2016 sta pri platformi Ekološko omrežje še dve regiji
izrazili interes, da bi postali pilotni regiji Ekološkega omrežja Alpske konvencije. Obe regiji,
torej pilotna regija »Achental« v Nemčiji in francoski regije »Mont Blanc«, sta v skladu s kriteriji prejeli pozitivno oceno za nominacijo. V čezmejni regiji »Mont Blanc« trenutno potekajo
usklajevanja z predstavniki Švice in Italije.

2.

Publikacija nemškega predsedstva »Alpine Nature 2030 – Creating [ecological]
connectivity for generations to come«

Aktivnosti za konkretno izvedbo vsealpskega ekološkega omrežja so se pričele v okviru Alpske konvencije s predsedovanjem Nemčije 2003-2004 s prvo vsealpsko raziskavo o ekološACXIV_A11_sl
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kih omrežjih v alpskem prostoru1. V sklopu XIV. Alpske konference bo sedaj objavljena prva
publikacija, ki bo pregledno in izčrpno prikazala razvoj in napredek, ki sta bila na tem področju v Alpah dosežena v zadnjih 12. letih. Številni strokovnjaki iz alpskih držav so s svojimi
strokovnimi članki prispevali k tej publikaciji, ki z inovativnimi zemljevidi in grafi nudi tudi
pomembne vidike za neposredni in srednjeročni nadaljnji razvoj takšnega pristopa do varstva
narave v Alpah in na prehodnih območjih z alpsko makroregijo2.
3.

Sporazum o sodelovanju (MoC) z Ekološkim omrežjem med Mrežo zavarovanih
območij v Alpah (ALPARC), Mrežo zavarovanih območij ob Donavi (DANUBEPARKS) in Mrežo zavarovanih območij v Karpatih (CNPA)

2009 je bil v sklopu IX. Konference pogodbenic (COP 9) Konvencije o biološki raznovrstnosti
(CBD), ki je potekala v Bonnu leta 2008 podpisan Sporazum o sodelovanju med Alpsko konvencijo, Karpatsko konvencijo in CBD. Ta Sporazum je predstavljal politični temeljni kamen
za poglobljeno tematsko sodelovanje na področju ekološkega omrežja med ALPARC in
CNPA. Sedaj naj bi to sodelovanje v okviru izvedbenega Sporazuma o sodelovanju med
ALPARC in CNPA formalizirali in vključili še zavarovana območja ob Donavi kot povezovalni
element med sosednjima gorovjema. Sporazum o sodelovanju, ki so ga vse tri organizacije
podpisale 12. oktobra 2016 v Grassau, poleg tega obsega akcijski načrt s konkretnimi usmeritvami za prihodnje sodelovanje treh omrežij na temo ekološkega omreževanje.

1

Mreža zavarovanih območij v Alpah (2004). Čezmejno ekološko omrežje. Čezmejna zavarovana območja in

ekološko omrežje v Alpah. (Alpski signali 3). Stalni sekretariat Alpske konvencije.
2

Publikacijo in tri nazorne kratke filme za predstavitev tematike lahko snamete na sledeči povezavi:

www.alparc.org/nature2030
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B

Predlog sklepa

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom o aktivnostih vsealpskega ekološkega omrežja in se udeleženim organizacijam zahvaljuje za opravljeno delo;
2. pozdravlja imenovanje regij »Achental« in »Mont Blanc« (francoska stran), kot
pilotnih regij ekološkega omrežja Alpske konvencije;
3. vse pogodbenice prosi, da na lokalni, regionalni in vsealpski ravni podprejo
vzpostavitev ekološkega omrežja in spodbujajo izmenjavo med tremi mrežami
zavarovanih območij Mrežo zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), Mrežo zavarovanih območij ob Donavi (DANUBEPARKS) in Mrežo zavarovanih območij v
Karpatih (CNPA).
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List of pilot regions of the Ecological Network of the Alpine Convention
(From south-west to north-east)









South-western Alps (National Park Mercantour/Nature Park Alpi Marittime)
French Department Isère
Transboundary ecoregion Gran Paradiso - Mont Avic - Mont Emilius
Ecoregion Alpe Veglia ed Alpe Devero
Rhaetian triangle (Engadin/Southtyrol/Trentino/Tyrol)
Transboundary region Berchtesgaden – Salzburg
Transboundary ecoregion Prealpi Giulie/Triglav
Northern Limestone Alps region
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