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Deklaracija XVI. Alpske konference  
o varstvu biotske raznovrstnosti gora  

in njena promocija na mednarodni ravni 

 

(1) S poudarjanjem pomena gorskih ekosistemov in ohranjanja globalne biotske raznovrstnosti; 

(2) ob poudarjanju specifičnosti gorske biotske raznovrstnosti, še posebno njene izjemne 
bogatosti z vrstami, poleg tega pa tudi ranljivosti gorskih ekosistemov in groženj, s katerimi 
se soočajo, vključno s podnebnimi spremembami, onesnaževanjem, spremembami rabe tal in 
naravnimi nevarnostmi, ki med drugim vodijo tudi do taljenja ledenikov, povečanja števila 
izrednih dogodkov, vključno z obsežnimi sušami in poplavami, do bistvenih sprememb pri 
hidrogeomorfološkem krogotoku rek, degradaciji tal in habitatov ter izgubami v 
raznovrstnosti in razporeditvi živalskih ter rastlinskih vrst; 

(3) s poudarjanjem pomena Alpske konvencije ter njenih protokolov kot ključnih instrumentov 
za zaščito biotske raznovrstnosti v gorah in zaščito ekološke povezljivosti, še posebej njenih 
protokolov o varstvu narave in urejanju krajine, turizmu, urejanju prostora in varstvu tal; 

(4) z navezavo na Sporazum o sodelovanju med Alpsko konvencijo, Karpatsko konvencijo in 
Konvencijo o biološki raznovrstnosti, ki institucionalizira prizadevanja za sodelovanje v 
gorskih območjih;  

(5) s poudarjanjem potrebe po okrepitvi teh razmišljanj na dnevih biotske raznovrstnosti v gorah 
in s krepitvijo globalne politične ozaveščenosti o pomenu in ranljivosti gorske biotske 
raznovrstnosti med naslednjim IUCN Svetovnim kongresom za ohranitev narave in 15. 
konferenco pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti;  

(6) upoštevajoč cilj  trajnostnega razvoja OZN 15.4, konkretno »Do leta 2030 poskrbeti za ohranitev 
gorskih ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter s tem povečati njihove koristi, ki 
so nujne za trajnostni razvoj.«, 

(7) upoštevajoč Strateški načrt za biotsko raznovrstnost 2011–2020 in Aichi cilje znotraj 
Konvencije o biološki raznovrstnosti kakor tudi stalna pogajanja v okviru te konvencije za 
vzpostavitev globalnega okvira biotske raznovrstnosti po letu 2020; 

(8) upoštevajoč Globalno poročilo IPBES o oceni biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev 
iz maja 2019;  

(9) s poudarjanjem potrebe, da v tem kontekstu okrepimo odpornost gorskih ekosistemov in 
upoštevamo vlogo biotske raznovrstnosti v gorah pri blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, med drugim z zaščito ekosistemov in prebivalcev pred naravnimi 
nevarnostmi; 

(10) z upoštevanjem dela Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost; 

(11) z upoštevanjem novega Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje v Alpah 2.0, še 
posebej izvajanja na področju ekosistemov in biotske raznovrstnosti;  

(12) s poudarjanjem skupne deklaracije EUSALP »Zelena alpska infrastruktura – združiti moči za 
naravo, ljudi in gospodarstvo«; 
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(13) z navezovanjem na pomen zavarovanih območij, ekološke povezljivosti, sonaravnih rešitev 
in območij za umik kot temelj za zaščito habitatov in ekoloških procesov; 

(14) ob upoštevanju praks za odpornost ekosistemov, ki so jih razvile lokalne skupnosti, in potrebe 
po oblikovanju strategij za prilagajanje na podnebne spremembe v posvetovanju z lokalnimi 
skupnostmi;  

(15) ob upoštevanju nujnosti lokalno značilne ravni kmetijske obdelave za ohranjanje gorskih 
pašnikov in preprečevanje zaraščanja pašnikov z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti ter 
potrebe po ohranjanju redkih in občutljivih habitatov;  

(16) ob upoštevanju rezultatov Poročila o napredku zelenega gospodarstva, ki obravnava 
ohranjanje in uporabo ekosistemskih storitev ter naravnega kapitala in upošteva cilje nove 
Strategije EU za biotsko raznovrstnost 2030 s poudarkom na obnovi ekosistemov in cilje 
desetletja OZN 2021–2030, ki si prizadevajo preprečiti, zaustaviti in obnoviti degradacijo 
ekosistemov na globalni ravni;  

 

Alpska konferenca prosi pogodbenice Alpske konvencije, da : 

1. podpirajo vključitev gora kot ranljivih ekosistemov v svojih nacionalnih strategijah in 
akcijskih načrtih za biotsko raznovrstnost (NBSAP); 

2. podpirajo vključevanje gora kot ranljivih ekosistemov v stalna pogajanja v zvezi z okvirjem 
biotske raznovrstnosti za obdobje po letu 2020 in izvajanjem ukrepov vnaprejšnjega 
prilagajanja, kot je spodbujanje ohranjanja ekstenzivnih gorskih pašnikov in travnikov za 
košnjo ter njihovo dolgoročno spremljanje, ter ohranjanjem redkih in občutljivih habitatov;  

3. krepijo izvajanje protokolov Alpske konvencije, še posebno njenih protokolov o varstvu 
narave in urejanju krajine, upravljanju krajin, turizmu, urejanju prostora ter varstvu tal; 

4. podpirajo mehanizme izvajanja na regionalni in lokalni ravni za krepitev aktivnosti v smeri 
varstva in obnove biotske raznovrstnosti, kulturne krajine in ohranjanja možnosti 
preživljanja v lokalnih skupnostih v gorah; ti mehanizmi bi morali spodbujati integracijo 
biotske raznovrstnosti v sektorje, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, turizem in urejanje prostora, 
kakor tudi podpirati razvoj ohranjanja življenja preko trajnostne rabe biotske raznovrstnosti 
v gorah in zelenega gospodarstva v Alpah;  

5. premislijo, s podporo Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost, o razvoju 
akcijskega načrta za varstvo biotske raznovrstnosti v gorah z identifikacijo prioritet, dobrih 
praks in sistema spremljanja kot modela za druga gorska območja po svetu in ob hkratnem 
upoštevanju globalnega okvira za biotsko raznovrstnost za obdobje po letu 2020; 

6. poudarjajo pomen in varstvo alpskih tal in njihove pestrosti, še posebno glede njihovega 
prispevka k biotski raznovrstnosti; 

7. podpirajo obstoječa zavarovana območja v Alpah in, kjer je primerno in možno, vzpostavijo 
nova zavarovana območja, ki bodo dobro povezana in učinkovito upravljana in tako 
prispevajo k cilju ohranjanja 30 % krajine na globalni ravni, kot je to predlagano v kontekstu 
Konvencije o biološki raznovrstnosti; 
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8. še nadalje izboljšajo koordinacijo in sodelovanje – oboje tako regionalno kot tudi čezmejno –  
pri izvajanju aktivnosti za povečanje odpornosti gorskih ekosistemov in varstva biotske 
raznovrstnosti v gorah.  
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