
Projektni list dynAlp-nature 

Alpska mreža za varstvo narave: 
doživljati – oblikovati – spoštovati 
Udeležene občine: Allgäuer Naturparkgemeinden/D, Chiemgauer Alpengemeinden/D, 
Comunità Montana del Friuli Occidentale/I, Vorderer Bregenzerwald/A

Informacije o programu dynAlp-nature
Omrežje občin Povezanost v Alpah podpira s programom dynAlp-
nature projekte čezmejnega sodelovanja, ki spodbujajo medse-
bojno povezovanje in povečevanje vrednosti naravnega okolja, s 
tem pa prispevajo k ohranjanju bogate biotske raznovrstnosti v 
Alpah.

Dejavnosti v občinah
• V občinah, ki ležijo na območju Chiemgauskih Alp, so organizi-
rali izobraževanje za vodnike na pohodniških poteh, ki želijo svoje 
znanje o habitatih, vrednih varovanja, in potrebah divjadi v praksi 
prenašajo na obiskovalce in goste. 
• Gorska skupnost Communità Montana del Friuli Occidentale 
se je odločila povezati umetnost z naravo in tako na štirih šolah 
skupaj z znanim umetnikom t. i. krajinske umetnosti (Landartkunst) 
učencem predstavlja habitate divjadi v Alpah. 
• Občine z območja naravnega parka v Allgäuu in regija Bre-
genzerwald so zasnovale skupne temelje komuniciranja pri izva-
janju ukrepov usmerjanja obiskovalcev parka. Poleg tega so bili za 
osnovne šole z območja parka oblikovani še izobraževalni moduli, 
ki so bili v praksi preverjeni na dveh šolah.  

Obdobje projekta
Januar 2014 - december 2015

Proračun
Skupen proračun: € 81.000
Sofinanciranje prek programa dynAlp-nature: € 41.000

Informacije:
Katrin Löning, Österr. Ökologie-Institut
Tel. +43 5574 52085-15   
Email: loening@ecology.at 
http://www.povezanostvalpah.org/sl/
projekti/dynalp-nature/projekti

Preživljanje počitnic v Alpah je za mnoge sinonim za mir, oddih, 
tudi zanimive doživljaje in športno udejstvovanje. Naravna pestrost 
v Alpah vzbuja pri vseh veliko navdušenje. Hrepenenje po samoti 
v naravi in odmaknjenih predelih in prostem gibanju posameznika 
na obmejnih območjih je vedno večje, je pa tudi izziv za alpsko 
divjad. Življenjski prostor divjadi je zato izpostavljen mnogim priti-
skom. Ta izziv so zdaj sprejele štiri občine članice Omrežja občin 
„Povezanost v Alpah“, ki so pripravljene še izboljšati svoje ukrepe 
pri usmerjanju obiskovalcev in spodbujati spoštljivo ravnanje z 
naravo pri vseh, ki v njej iščejo oddih, želijo preživljati prosti čas ali 
se športno udejstvovati. Skupen cilj projektnih partnerjev je 
ozaveščanje javnosti. Pri projektu sodeluje v vlogi kooperativnega 
partnerja tudi mreža, ki je nastala v okviru kampanje za usmerjan-
je in obveščanje obiskovalcev "Kdor spoštuje, tudi varuje". 

©
 L

et
ak

 d
ru

št
vo

 A
lp

sk
o 

m
es

to
 le

ta

 projekt sodelovanja 3

čč

I

Vorderer 
Bregenzerwald/A

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale/I

Allgäuer 
Naturparkgemeinden/D

Chiemgauer 
Alpengemeinden/D
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