Obišc^ite

Mreža, ki presega meje
ALPARC je Mreža zavarovanih obmoc^ij v Alpah, ki od leta 1995 združuje
narodne parke, naravne in regijske parke, naravne rezervate, biosferne
rezervate in veliko drugih oblik zavarovanih obmoc^ij v alpskem loku.
Vsi si delijo skupen prostor in skupne vrednote, ki presegajo upravne, kulturne
in jezikovne meje.
Delitev vrednot in znanja
C^ ezalpsko sodelovanje omogoc^a zavarovanim obmoc^jem delitev znanja in
izkušenj ter hkrati vzpostavitev skupnih projektov, ki so temeljni za uc^inkovito
politiko varstva narave in jo obenem bogatijo.

V okviru Alparca so potekale razprave o številnih temah,
ne samo o upravljanju s ﬂoro in favno, zašc^iti pokrajine,
obvešc^anju javnosti in okoljskem ozavešc^anju, podpori
tradicionalnim dejavnostim, kot je kmetijstvo, temvec^ tudi
o turistic^ni dejavnosti, »mehki mobilnosti«, klimatskih
spremembah itd., ki predstavljajo številne odloc^ilne
izzive tudi za prihodnost.
Tako je Mreža zavarovanih obmoc^ ij v Alpah v prvi
vrsti tematska mreža, ki spodbuja izmenjavo
izkušenj in znanja med partnerji. Je pa tudi
prostorska mreža: eden od glavnih izzivov je
ponovna vzpostavitev ekološkega kontinuuma
v Alpah, ki omogoc^ a povezane in funkcionalne
življenjske prostore favne in ﬂore.
Ne pozabite: Narava je dragocena tudi izven
zavarovanih obmoc^ ij. Moramo jo spoštovati in
varovati. Prispevajte tudi Vi svoj delež!

Alpska zavarovana obmoc^ja

Na tej strani boste našli veliko informacij o
Alpah, zavarovanih obmoc^ jih, mreži o sodelovanju in dejavnostih na tem podroc^ ju, kakor
tudi koledar dogodkov, novice, fotogalerije in
številne tematske vire.

Mreža zavarovanih obmoc^ ij v Alpah prispeva na
svoji ravni k uresnic^ evanju Alpske konvencije,
mednarodnega sporazuma za varstvo Alp in
trajnostnega razvoja te gorske regije. Ker narava
ne pozna meja, je bila c^ ezmejna koordinacija
nujno potrebna. Leta 1991 so Alpsko konvencijo
podpisale Evropska Unija in osem alpskih držav
(Avstrija, Francija, Nemc^ ija, Italija, Lihtenštajn,
Monako, Slovenija, Švica). Sestavljena je iz
okvirnega besedila in tematskih protokolov, ki se
nanašajo na urejanje prostora, promet, varstvo
narave, turizem, visokogroske gozdove, varstvo
tal, energetiko in gorsko kmetijstvo. Prav tako
obstaja deklaracija, ki se nanaša na prebivalstvo
in kulturo.
Za nadaljnje informacije obišc^ ite spletno stran
www.alpconv.org
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Skupaj
za
Alpe

Alpe in zavarovana
obmoc^ ja v številkah

Oc^arljiv, vendar obc^utljiv svet
Alpe so oc^ arljiv svet z velic^ astnimi mitološkimi
pokrajinami, izjemnimi kraji in dedišc^ino, c^udovitimi
rastlinami in živalmi, posebnimi tradicijami in
kulturami ter prebivalstvom z moc^nim obc^utkom
za identiteto.
To je izjemen, a obenem zelo obc^utljiv naravni in
kulturni prostor, ki danes potrebuje zašc^ito bolj
kot kdaj koli!

● 1 konvencija za zašc^ito alpskega prostora: Alpska
konvencija
● 8 držav: Avstrija, Francija, Nemc^ija, Italija, Lihtenštajn,
Monako, Slovenija, Švica.
● 10 biosfernih rezervatov
● 14 milijonov prebivalcev
● 14 narodnih parkov
● 70 regijskih ali naravnih parkov
● 120 milijonov turistov vsako leto
● 300 naravnih rezervatov
● 900 zavarovanih obmoc^ij nad 100 ha
● 190.000 km2

Narodni park

Stotine zavarovanih obmoc^ij za ohranitev naše naravne in kulturne dedišc^ine
Da, v Alpah se nahaja na stotine zavarovanih obmoc^ij – v letu 2008 je Alparc preštel vec^ kot
900 obmoc^ij z vec^ kot 100 ha – razlic^nih kategorij, katerih namen ni le varovanje dedišc^ine,
ampak tudi njeno odkrivanje, spoznavanje in spoštovanje.

Robno obmoc^je
Regijski park

Izjemna ozemlja z raznolikimi, a dopolnjujoc^imi se cilji
Zavarovana naravna obmoc^ja so izjemna referenc^na ozemlja, katerih cilj je zavarovati
biotsko raznovrstnost ter kulturno in naravno dedišc^ino, c^eprav je narava obc^utljiva in
se jo mora ohraniti vsepovsod. Odvisno od poseljenosti in statusa je njihova vloga, da
podpirajo trajnostni lokalni razvoj lokalnih prebivalcev in hkrati spoštujejo okolje.

Naravni rezervat > 100 ha
UNESCO svetovna naravna dedisc^ina
Posebna zasc^ita > 100 ha
Biosferni rezervat
Geoloski naravni rezervat > 100 ha
Obmoc^je izvajanja konvencije
Drzavna meja
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