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Narava ne pozna meja
Ekološki kontinuum organizacij ALPARC, CIPRA, ISCAR in WWF
Narava v Alpah bo morala postati učinkoviteje povezana, prepustnejše bodo
morale postati tudi meje selitvenih poti živali in rastlin. Štiri mrežne
organizacije, ki delujejo na celotnem alpskem območju, so se zato odločile, da
v Alpah omogočijo vzpostavitev t.i. ekološkega kontinuuma. Pred kratkim so
začele izvajati t.i. predhodni projekt, ki obravnava prav to področje.
Narava ne upošteva meja zavarovanih območij ali državnih meja. Poleg tega
poseganje človeka v naravo in krajino vse pogosteje povzroča fragmentacijo
habitatov, stalno pa tudi zavira izmenjavo in selitve rastlinskih in živalskih vrst. Vse to
ogroža za evropske razmere edinstveno biotsko raznovrstnost v Alpah.
K ureditvi te problematike naj bi sedaj pripomogla vzpostavitev ekološke povezanosti
na celotnem območju Alp in zunaj njega, zato Mreža zavarovanih območij v Alpah
(ALPARC), Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), Mednarodni znanstveni
odbor za raziskovanje Alp (ISCAR) in Program WWF pripravljajo večji projekt s tega
področja. Prve dejavnosti v okviru projekta bodo priprava seznama ukrepov, izbor
poskusnih območij, namenjenih vzorčnemu izvajanju ukrepov, in opredelitev vseh
povezav, ki so pomembne za delovanje ekološke povezanosti na celotnem območju
Alp.
Projektni partnerji tesno sodelujejo z alpskimi državami v platformi „Ekološka
povezanost“, ki je bila ustanovljena v okviru Alpske konvencije. Sredstva za izvajanje
predhodnega projekta, ki se bo iztekel konec leta 2008, prispeva švicarski Sklad za
varstvo narave MAVA.
Nosilci projekta

Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), c/o Nationalpark Berchtesgaden,
Doktorberg 6, 83471 Berchtesgaden, Nemčija: www.alparc.org
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), Im Bretscha 22, 9494 Schaan, Lihtenštajn:
www.cipra.org
Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (ISCAR), Schwarztorstrasse 9, 3007 Bern,
Švica: http://www.alpinestudies.ch/iscar/
WWF - Evropski program za Alpe, Piazzale Stazione 35, 6501 Bellinzona, Švica:
www.panda.org/alps

Kontaktna oseba: Aurelia Ullrich (CIPRA International), tel.: +423 237 40 36, aurelia.ullrich@cipra.org

