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FEECONNECT: RESTORING THE WEB OF LIFE
Alpe so eno izmed najbolj znanih gorskih območij na 
svetu in imajo obenem izjemno biotsko raznovrstnost. 
V preteklosti so kot glavno obliko ohranjanja biotske 
raznovrstnosti ustanavljali zavarovana območja. Hitre 
podnebne spremembe in učinek človekovih dejavnosti 
pa nas danes silijo v iskanje inovativnih rešitev za 
politiko ohranjanja biotske raznovrstnosti.  

ECONNECT ustreza omenjeni potrebi in predstavlja 
korak naprej na področju ohranjanja biotske raznovr-
stnosti.
ECONNECT želi promovirati panalpsko omrežje, ki 
bo zmoglo s skupnim pristopom povezati alpska 
zavarovana območja. Brez znanstvenih, metodoloških 
ali  �zičnih meja! 

Cilj projekta ECONNECT je ustvarili koridorje med alpskimi 
državami, ki bodo olajšali prosto gibanje živalimi in 
rastlinam in jim omogočili prilagoditev na sedanje 
okoljske spremembe. ECONNECT se želi zoperstaviti 
drobljenju življenjskih prostorov, do katerega prihaja 
zaradi kulturnih, �zičnih in zakonskih ovir. 

ECONNECT spodbuja inovativni pristop in enotno 
metodologijo za ohranjanje narave v Alpah. 

ECONNECT NA KRATKO
EKOLOŠKI KONTINUUM
ECONNECT želi povezati življenske prostore, kar bo 
zagotavilo ohranitev izjemne biotske raznovrstnosti v 
Alpah, ki je v času podnebnih sprememb še posebno 
ogrožena. Za vzpostavitev kontinuuma potrebujemo 
skupno vizijo vseh vključenih držav. 

HOLISTIČNI PRISTOP
V okviru projekta so se  upravne, lokalne in znanstvene 
inštitucije povezale v enotno omrežje, da bi oblikovale 
skupno delovno metodo.

MIGRACIJSKI KORIDORJI
Življenjski prostori divjih živali so zaradi človekovih 
dejavnosti pogosto pretrgani. Tako imenovani “zeleni 
koridorji” jih lahko ponovno povežejo in zagotovijo 
preživetje populacij.

SKUPNI ZAKONSKI OKVIR
ECONNECT želi preseči zakonske ovire med razlicnimi 
državami in njihovimi upravnimi sistemi, ki sedaj 
predstavljajo oviro za migracijske tokove in za napore za 
ohranitev, ki jih vlagajo vse vključene države. 

KAJ DELA ECONNECT?
ZBIRA PODATKE
● Harmonizira kartografske podatke
● Analizira aktualne �zične in zakonske ovire, ki prepre-
čujejo delovanje ekoloških koridorjev
● Določa migracijske koridorje med območji z visoko 
biotsko raznovrstnostjo v Alpah in drugimi ekoregijami

JE AKTIVEN NA TERENU
● Oblikuje in preizkuša metodološki pristop za določitev 
ekoloških koridorjev in za pospešitev njegove uporabe na 
panalpski ravni
● Krepi sodelovanje med glavnimi inštitucijami
● Uporablja inovativna načela in aktivnosti v pilotnih 
regijah z največjo biotsko raznovrstnostjo

KOMUNICIRA
● Povečuje zavest o pomenu ekološkega povezovanja
● Širi pridobljene rezultate v okviru projekta.
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REGIJA  MONTE ROSA
Nahaja se med Italijo in Švico, na severovzhodu doline 
Aosta. Botanično izredno bogata regija ima veliko 
območij posebnega pomena, kot so na primer apnen-
časte planote. Preko Monta Rose poreka pomemben 
migracijski koridor med Švico, Piemontom in dolino 
Aost, ki ga uporabljajo populacije kozoroga. Tudi 
zaradi njih je izjemnega pomena, da se v regiji ekolo-
ška povezljivost poveča.

JUGOZAHODNE ALPE – 
MERCANTOUR/PRIMORSKE ALPE
Pilotna regija se nahaja na skrajnem jugozahodnem 
robu alpskega loka, med francoskim departmajem 
Provansa-Alpe-Azurna obala in italijansko Ligurijo ter 
Piemontom. Naravni park Primorske Alpe na italijanksi 
strani ter Park Mercantour na francoski tvorita enotno 
biogeografsko celoto. Kulturna identiteta je omogočila 
intenzivno in dolgoletno sodelovanje med obema 
zavarovanima območjima. Strateška lokacija narekuje 
potrebo po oblikovanju dodatnih partnerstev z ostali-
mi italijanskimi gorskimi regijami, na primer z Apenini. 

REGIJA VISOKE TURE
Sestavlja jo omrežje zavarovanih območij, ki sodelujejo 
med seboj in spadajo med največja v Alpah; to so 
parki na Južnem Tirolskem ter Nacionalni park Visoke 
Ture. Regija igra ključno vlogo pri povezovanju med 
severnimi Alpami in Dinaridi, ki so posebno pomembni 
za velike zveri. 

RETIJSKI TRIKOTNIK 
(ENGADIN/TRIDENTISNKO-GORNJE 
POADIŽJE/TIROLSKA)
Nahaja se med Italijo, Avstrijo in Švico. Predstavlja 
zelo pomemben migracijski predel za lokalne vrste, ki 
so ogrožene zaradi goste naseljenosti in intezivnega 
kmetijstva v dolini reke Adiže. Znotraj iste regije se 
nahajo tudi zavarovana območja kot so Švicarski naci-
onalni park, Nacionalni park Stelvio, območje MAB 
(Men and Biosphere) doline Monastero, Naravni park 
Kaunergrat, Park Adamello in Park Adamello-Brenta, 
prav tako pa še nekaj naravnih parkov Gornjega 
Poadižja. 
Razvoj povezav med obstoječimi zavarovanimi 
območji predstavlja izjemni potencial za regijo.

REGIJA SEVERNIH APNENČASTIH ALP
Pilotna regija zajema 25 zavarovanih območij v 
Avstriji, ki skupaj pokrivajo več kot 200.000 hektarjev. 
Od tega je več kot 80 odstotkov površine prekrite z 
obširnimi gozdovi, manjšimi naselji in krajinami, 
bogatimi z biotsko raznovrstnostjo. 
Regija predstavlja močno vez z drugimi alpskimi 
zavarovanimi območji ter z obmejnimi karpatskimi 
masivi.   

FRANCOSKI DEPARTMA ISÈRE
Departma Isère se nahaja v francoski regiji Rhône-
Alps. Za dolino je značilna naraščajoča gosta poselje-
nost. Omenjeno območje obenem prečka ena najpo-
membnejših migracijskih poti za ptice in ostale 
živalske vrste. Ko je lokalna uprava departmaja 
določala pravila za trajnostno načrtovanje, je bila 
posebej aktivna pri oblikovanju migracijskih zemljevi-
dov, zelenih mostov in predorov.  

ČEZMEJNO OBMOČJE 
BERCHTESGADEN-SALZBURG
Območje med regijama Berchtesgaden in Salzburg 
se nahaja med Nemčijo in Avstrijo ter zajema del 
Bavarske in del salzburškega prostora. Ti kraji so 
dobro znani po okoljskih mozaikih, ki so privedli do 
enega najbogatejših seznamov redkih živalskih in 
rastlinskih vrst v alpskem loku. Kljub temu so v pilotni 
regiji potrebni posegi za izboljšanje povezljivost med 
številnimi obstoječimi zavarovanimi območji.

KJE DELUJE ECONNECT?
ECONNECT je določil 7 pilotnih 

regij, za katere je značilna bogata 
raznovrstnost živali in rastlin in 

kjer so ukrepi za izboljšanje 
ekološke povezanosti še posebej 

pomembni.
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