PREKOMEJNO ALPSKO OMREŽJE NAPREDUJE
Krovne organizacije s področja varstva okolja in okoljskih znanosti so se
sestale v Švici s ciljem povezati alpsko regijo v okviru projekta ECONNECT.
Omenjeni projekt želi s pomočjo povezovanja življenjskih prostorov oz. z
vzpostavljanjem in obnavljanjem ekoloških koridorjev ohraniti vrstno pestrost
v Alpah.
Evropski projekt Projekt „ECONNECT-restoring the web of life“ s svojimi prizadevanji prispeva,
da alpsko omrežje življenjskih prostorov, ki omogočajo neovirane prehode živali in rastlin,
pogojene s podnebnimi spremembami, vse bolj postaja realnost.
Med 18. in 20. majem se je šestnajst najvplivnejših organizacij s področja okoljskih znanosti in
varstva okolja skupaj s predstavniki regionalnih in državnih uradov iz Avstrije, Italije, Francije,
Nemčije, Lihtentajna in Švice srečalo v švicarskem Zernezu, da bi pretehtali začetne faze
vzpostavljanja ekoloških povezav v Alpah.
Cilj projekta ECONNECT je povezati življenjske prostore in zavarovana območja z namenom
ohranjanja izjemne vrstne pestrosti v alpskem prostoru, ki je še posebej ogrožena zaradi aktualnih
podnebnih sprememb. Temeljno prepričanje inovativne skupine sodelavcev pri projektu je, da meje
ne obstajajo, pa naj bodo znanstvene ali metodološke narave, statistične ali fizične.
Ponovna vzpostavitev in ohranjanje ekoloških koridorjev je ključni pogoj, da se populacije rastlin in
živali, ki so prizadete zaradi podnebnih sprememb in človekovih grobih posegov v naravo, spet
povežejo med seboj ter da se lahko obnavljajo. ECONNECT si prizadeva za odpravo vseh fizičnih
ter pravnih ovir, ki preprečujejo ekološko povezovanje v Alpah.
ECONNECT traja tri leta in se bo končal augusta 2011. V okviru projekta je bilo izbranih sedem
pilotnih regij: prekomejna regija Berchtesgaden – Salzburg (D)(A), francoski Departma Isère (F),
Severne Apneniške Alpe (D), retoromanski trikotnik (Engadin/Južna Tirolska/Trentino/Tirolska)
(CH)(A)(I), Visoke Ture (A), jugozahodne Alp- Mercantour/Alpi Marittime(F)(I) in regija Monte
Rosa(CH)(I). Izdelan bo skupni pravni okvir, ki bo regijam omogočil sodelovanje kljub različnim
pravnim postopkom in standardom.
Prva faza projekta je predstavljala izbor in obdelavo podatkov za izdelavo karte primernih
območij in možnih ekoloških koridorjev, ne glede na državne meje. Raziskave migracijskih
koridorjev od enega območja do drugega bodo omogočile boljše varovanje rastlinskih in živalskih
vrst in prečenje pravnih meja med državami.
Partnerji projekta ECONNECT se bodo ponovno srečali 14. oktobra v nemškem Berchtesgadnu.
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ECONNECT se izvaja v okviru podpore EU preko programa ETC Alpine Space Programme ter se
sofinancira tudi preko ERDF.
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