O projektu
Številne raziskave potrjujejo izjemno bogastvo in koristi
biotske raznovrstnosti v Alpah. Hkrati nas tudi usmerjajo, kako to raznovrstnost zaščititi in ohranjati. Vendar
pa ta spoznanja niso celovito vključena v politike ali
sprejete s strani odgovornih za njihovo izvajanje.
In tu se začne projekt GreenAlps.
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Ta proučuje in upošteva rezultate pridobljene iz tekočih
in že zaključenih evropskih projektov, jih obdeluje ter
omogoča njihovo dostopnost za ključne deležnike
na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Projekt
je namenjen izboljšanju temeljnih pogojev za uveljavitev trajnostne in učinkovite evropske okoljske politike
varstva in ohranjanja narave v Alpah.

Aktivnosti
• Opredelitev ključnih rezultatov pomembnih
projektov, ki predstavljajo vodilo za nadaljnje
delovanje.
• Ozaveščanje o tem, da sta ekološko povezovanje
in trajnostno upravljanje z naravnimi viri osnova za
učinkovito delovanje ekosistemskih storitev.
• Določitev čezmejnih potreb za uresničevanje
opredeljenih političnih vizij.

Cilji
• Zagotavljanje dolgoročne uporabe rezultatov
evropskih projektov s področja ohranjanja biotske
raznovrstnosti.

Za ohranitev biotske raznovrstnosti v Alpah in delovanje ekosistemskih storitev so nujno potrebni dolgoročno
zasnovano krajinsko načrtovanje, nove oblike sodelovanja med različnimi deležniki in nosilci odločanja ter
zagotovljeni preventivni ukrepi.

• Vključevanje rezultatov projekta v evropske
razvojne in okoljske strategije.

Projekt poteka od septembra 2013 do novembra 2014
in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj
(ESRR) v okviru programa Območje Alp/Alpine Space.

• Predstavljanje abstraktnih rezultatov projekta
regionalnim deležnikom na način, da jih pretvorijo v
konkretne aktivnosti.

www.greenalps-project.eu

• Zagotavljanje celovitega in razumljivega «nabora
orodij za učinkovito okoljsko upravljanje», namenjenih
nosilcem odločanja na regionalni ravni .
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Partnerji

Pilotna območja
Pilotna območja predstavljajo
raznolike alpske regije.

Alpine Network of
(FR) www.alparc.org
Protected Areas –
ALPARC (Lead Partner)

V pilotnih območij se bosta
preverjali uporabnost strateških
rezultatov in možnost prenosa
le-teh na evropsko raven.

Research Institute of
(AT) www.fiwi.at
Wildlife Ecology – FIWI
(Vetmeduni Vienna)
Kalkalpen
National Park

(AT) www.kalkalpen.at

Berchtesgaden
National Park

(DE) www.nationalparkberchtesgaden.bayern.de

International
(FL) www.cipra.org
Commission for the
Protection of the Alps CIPRA
European Academy of (IT)
Bozen/Bolzano – EURAC
Julian Prealps
Nature Park
Tourism Bohinj

(IT)

(SI)

www.eurac.edu

Narodni park Berchtesgaden
Za čezmejno območje med Berchtesgadnom na nemški in Salzburgom na avstrijski strani je značilen
neokrnjen alpski življenjski prostor.
Zavarovana območja v tej regiji
so nadvse primerna izhodišča za
razvoj integriranih pristopov pri
ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Cilja pilotnega območja v okviru
projekta greenAlps sta:

www.parcoprealpigiulie.it

www.bohinj.si

Kontaktna oseba

• Izboljšanje ravni ekološke povezanosti in upravljanja na lokalni
ravni.
• Tesno sodelovanje med biosfernim rezervatom Berchtesgadener
Land in Naravnim parkom Weissbach (Naturpark Weissbach).

Narodni park Apneniške Alpe
in Narodni park Gesäuse

Naravni park Julijsko predgorje

Velik del alpske gorske pokrajine pilotnega območja v severnih
Apneniških Alpah, ki leži na meji
med Zgornjo Avstrijo, Štajersko
in Spodnjo Avstrijo, prekrivajo
obsežni gozdovi.

Naravni park Julijsko predgorje
leži v italijanski pokrajini Furlaniji
– Julijski krajini, na stičišču treh
biogeografskih območij: sredozemskega, alpskega in ilirskega,
kar se odraža v bogati biotski
raznovrstnosti.

Na obravnavanem območju živijo
številne ogrožene prostoživeče
vrste. Ta vroča točka biotske raznovrstnosti se ohranja z gosto
mrežo zavarovanih območij.

Naravni park Julijsko predgorje
skupaj s Triglavskim narodnim parkom tvori čezmejno zavarovano
območje.

Cilja pilotnega območja v okviru
projekta greenAlps sta:
• Izboljšanje ravni ekološke povezanosti.
• Ozaveščanje o izjemnem naravnem potencialu območja.

Cilja pilotnega območja v okviru
projekta greenAlps sta:
• Ozaveščanje o izjemnen naravnem potencialu območja.
• Utrjevanje spoštovanja narave
ob podpori okoljskega izobraževanja, predvsem med mladimi.

Lead Partner:
ALPARC
+33 4 79 26 55 07
yann.kohler@alparc.org

Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije.
Zanj so značilne ledeniške doline,
visokogorske planote in ostri gorski grebeni nad zgornjo gozdno
mejo. Več kot četrtina površine
narodnega parka leži v Občini
Bohinj, ki je med najbolj prepoznavnimi turističnimi območji v
Sloveniji.
Cilja pilotnega območja v okviru
projekta greenAlps sta:
• Preučitev najpomembnejših rezultatov zaključenih in tekočih
projektov s poudarkom na ekosistemskih storitvah.
• Prispevati k procesu vzpostavljanja in prilagajanja naravovarstvenih politik na regionalni in državni ravni ter na ravni
Evropske unije.
nature

predstavnica za odnose z
javnostmi:
info@greenalps-project.eu
www.greenalps-project.eu

Triglavski narodni park (TNP)
in Turizem Bohinj

Izdelavo letaka je podprla država
Lihtenštajn.
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