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PROGRAM DELA 

Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost 
(ABB) 

za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference 
 

1. Uvodna izjava 

Dolgoročni cilj Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost (ABB) je dajanje 
predlogov za cilje in prednostne naloge za skupno delovanje na področju biotske raznovrstnosti 
v Alpah. ABB je načeloma osnovan na Protokolu Varstvo narave in urejanje krajine ter nadgrajuje 
delo ustreznih tematskih delovnih teles in Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje. 
Srednjeročno ABB izvaja analizo sedanjega stanja v zvezi z ustreznimi strategijami za biotsko 
raznovrstnost in krajino, pripravlja smernice in politična priporočila za alpske države, vključno s 
Konvencijo o biološki raznovrstnosti, ustreznimi strategijami EU, nacionalnimi zakonodajami in 
strategijami za biotsko raznovrstnost ter kot rezultat aktualnih raziskav. 
Izsledki iz prejšnjih mandatov so pokazali, da v mednarodnem kontekstu gorska območja v 
strategijah za biotsko raznovrstnost še zmeraj niso dovolj upoštevana. S tem povezano je bilo 
zaznano pomanjkanje specifičnih aktivnosti za biotsko raznovrstnost v gorah. ABB se želi 
soočiti s temi težavami tako, da daje poudarek na potrebo po specifični obravnavi biotske 
raznovrstnosti v gorskih območjih na mednarodni ravni in tesno sodeluje z drugimi delovnimi 
telesi Alpske konvencije za razvoj določenih ciljev in aktivnosti znotraj Alp in Alpske konvencije. 
Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) je ključnega pomena pri 
opredeljevanju glavnih strateških smernic za zaščito narave vpričo podnebnih sprememb in 
njenih učinkov na ekosisteme in življenjske prostore. ABB bo za Alpe vsaj pri eni od prihajajočih 
prireditev za biotsko raznovrstnost prikazal posebnost biotske raznovrstnosti gorskih območij 
ter se zavzel za razvoj posebnih priporočil. Glavni cilj je, da razmišljamo o posledicah podnebnih 
sprememb z bolj poudarjeno pozornostjo na biotsko raznovrstnost v gorskih območjih ter 
predlagamo cilje, ki se nanašajo na nove izzive za biotsko raznovrstnost v Alpah. Za te aktivnosti 
ABB načrtuje sodelovanje s francoskim predsedstvom Alpski konvenciji in francoskim 
predsedstvom v EUSALP, z UNEP, Sekretariatom karpatske konvencije in z ALPARC. Poleg tega 
je Posvetovalni odbor Alpske konvencije za alpsko podnebje (ACB) razvil smernice izvajanja za 
Alpski sistem podnebnih ciljev 2050, vključno z smernicami izvajanja na področju ekosistemov 
in biotske raznovrstnosti. 

 

2. Cilji 

Izhajajoč iz tega razvoja predlagamo, da pretehtate sledeče cilje za agendo dela ABB v sledečih 
dveh letih do XVII. Alpske konference: 

• Opredelitev več kazalcev, ki se nanašajo na biotsko raznovrstnost gora, dopolnitev in 
posodobitev kazalcev Platforme Ekološko omrežje. Kazalci lahko predstavljajo začetno 
točko za obsežnejši in skupni monitoring v alpskih državah. 

• Organizacija aktivnosti na več institucionalnih ravneh, da se s tem poudari pomen 
posebnosti biotske raznovrstnosti gora tako v mednarodnih kot tudi v nacionalnih 
strategijah. 
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• Sodelovanje pri delu za potencialni cilj Alpske konvencije, ki vključuje ranljive/ogrožene 
ekosisteme, kot so gore, tudi preko načrtovanja projekta s specifičnim financiranjem 
(npr. Projekt LIFE). 

• Prispevanje k doseganju alpskih podnebnih ciljev za 2050 s tesnim sodelovanjem s 
Posvetovalnim odborom za alpsko podnebje pri izvedbi smernic izvajanja IP_Eco1: 
»Zaščita in upravljanje ranljivih krajin in ekosistemov, ki so posebnost Alp«, ter IP_Eco2: 
»Izboljšanje čezmejnega sodelovanja na področju ekološke povezanosti«. 

 
3. Predsedovanje 

Odboru bo predsedovala Italija. 


