
 

NARAVNI PARK JULIJSKO PREDGORJE (I) IN TRIGLAVSKI NARODNI PARK STA PILOTNO OBMOČJE V PROJEKTU GREENALPS  
Julijske Alpe in Julijsko predgorje se ponašajo z izjemno biotsko raznovrstnostjo. Na več območjih državne meje med Italijo in Slovenijo je narava zavarovana kot narodni ali naravni park, naravni 
rezervat ali območje Natura 2000. Razlogi, da je bilo območje Julijskih Alp in Alpskega predgorja izbrano za pilotno območje v projektu greenAlps, ki ga financira EU program Območje Alp, so 
naslednji: 
Urad UNESCO je leta 2003 vsa območja občin, ki z delom površine segajo v Triglavski narodni park, vključil v mednarodno mrežo biosfernih območij  UNESCO MAB (Človek in biosfera). 
Federacija Europarc je Triglavskemu narodnemu parku in Naravnemu parku Julijsko predgorje leta 2009 podelila certifikat za čezmejno zavarovano območje, poimenovano Ekoregija Julijske 
Alpe.  
Alpska konvencija je leta 2011 Naravnemu parku Julijsko predgorje podelila status pilotne regije za ekološko povezanost. 
Skupni cilji pilotnega območja: 

- ozaveščanje lokalnih deležnikov o vlogi in pomenu ekološke povezanosti in ekosistemskih storitev, 

- informiranje o izjemnem naravnem potencialu Julijskih Alp in Julijskega predgorja, 

- krepitev zavesti o pomenu ohranjene narave predvsem med mladimi, 

- spodbujanje skupnega sodelovanja med zavarovanima območjema. 
V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti: 

- analiza stanja ekološke povezanosti na čezmejnem območju, 
- priprava publikacije o projektu, ki bo namenjena tako sodelujočim v projektu kot tudi splošni javnosti v informacijskih središčih, 
- vključevanje lokalnih strokovnjakov in deležnikov pri aktivnostih projekta, 
- informiranje javnosti o projektnih aktivnostih v lokalnih medijih. 

 
KLJUČNE BESEDE 
BIOTSKA RAZNOVRSTNOST: raznovrstnost vseh oblik življenja v nekem okolju, bodisi na nivoju vrste, genov ali ekosistemov. 
EKOLOŠKA POVEZANOST: stopnja povezanosti naravnih območij v krajini. 
EKOSISTEMSKE STORITVE: koristi, ki jih ljudje dobivamo iz naravnih ekosistemov. To so oskrbovalne storitve, kot sta hrana in voda, uravnalne storitve za preprečevanje poplav in bolezni, kulturne 

storitve, kot so rekreacija, turizem, izobraževanje, in podporne storitve kot podlaga za preostale storitve (npr. kroženje hranil, ki ohranja razmere za življenje na Zemlji). 
 
 

 

                                       

                

 

 


