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Projektni list dynAlp-nature

Ohranjanje, renaturacija in povečanje
vrednosti mokrišč
Udeležene občine: Budoia/I, Chambéry métropole/F, Comunità di Primiero,
Krumbach/A, Ostana/I, Saint-Martain-de-Belleville/F
Informacije o programu dynAlp-nature
Omrežje občin Povezanost v Alpah podpira s programom dynAlpnature projekte čezmejnega sodelovanja, ki spodbujajo medsebojno povezovanje in povečevanje vrednosti naravnega okolja, s
tem pa prispevajo k ohranjanju bogate biotske raznovrstnosti v
Alpah.
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Mokrišča so v mnogih pogledih pomemben ključni element varstva narave, saj s tem, ko filtrirajo podtalnico, prispevajo k dobri
kakovosti vode; ker lahko zadržujejo vodo, obenem tudi varujejo
pred visokimi vodami; prav tako vežejo CO2, zato prispevajo k
varstvu podnebja. Mokrišča pa so tudi življenjski prostor za
številne rastlinske in živalske vrste. Šest regij članic Omrežja občin
Povezanost v Alpah se je zato odločilo, da bo na svojem območju
ohranilo oz. ponovno vzpostavilo mokrišča. Občine, ki sodelujejo
v projektu, opozarjajo na posebne izzive, katerim so izpostavljena
mokrišča na gorskih območjih, domače prebivalce in obiskovalce
seznanjajo z lepotami in načinom delovanja mokrišč, lok in
mokrotnih travnikov ter se zavzemajo za varstvo biotske raznovrstnosti.

Dejavnosti v občinah
• Mokrišča v Krumbachu so bila že doslej zgledno varovana in v
uporabi, zdaj se bo občina usmerila v nadaljnje usposabljanje
vodnikov po mokriščih.
• V občini Budoia izvajajo renaturacijske ukrepe in urejajo dostop
do mokrišča Gor. Višja kakovost pretoka in količine vode naj bi
spodbudila vnovično naselitev lokalnih rastlinskih in živalskih vrst.
• V občini Primiero izvajajo v sodelovanju s naravnim parkom
»Parco Naturale di Paneveggio« popis obstoječih mokrišč, na tej
podlagi pa načrtujejo nove dejavnosti, namenjene varstvu
občutljivih območij.
• Občina Chambéry métropole uresničuje lokalni akcijski načrt
varstva mokrišč. Konkretne dejavnosti bodo izvedene na področju
upravljanja zemljišč in ozaveščanja prebivalcev.
• V občini Ostana pripravljajo študijo o ekološki vrednosti mokrišč,
to pa bo izhodišče za izvajanje zaščitnih ukrepov.
• Občina Saint-Martin-de-Belleville se bo v celoti posvetila
problematiki mokrišč – občina svoja mokrišča varuje, ureja dostopnost do njih in jih trži, poleg tega so mokrišča vključena v občinski
načrt rabe tal.
Obdobje projekta
Januar 2014 - December 2015
Proračun
Skupen proračun: € 82.040
Sofinanciranje prek programa dynAlp-nature: € 41.000
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Informacije:
Floriane Le Borgne, CIPRA France
Tel. +33 476 42 87 06
Email: france@alpenallianz.org
http://www.povezanostvalpah.org/sl/
projekti/dynalp-nature/projekti
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