
 

 
TRANSBOUNDARY ECOLOGICAL CONNECTIVITY OF ALPS AND 
DINARIC MOUNTAINS 
 
Start – End Date 
01/03/2020 – 31/08/2022 
 
Total budget 
EUR 1,620,972.00 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το έργο “DINALPCONNECT” στοχεύει στην πρόκληση για την βελτίωση της 
διακρατικής συνεργασίας ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός και να βελτιωθεί η 
οικολογική συνδεσιμότητα για την μακροπρόθεσμη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η 
περιφέρεια δράσης του έργου είναι γνωστή για την σπάνια και ευάλωτη βιοποικιλότητα 
εξ αιτίας της ποικιλόμορφης τοπογραφίας, της κλιματικής μεταβολής και της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Η Βαλκανική χερσόνησος ενήργησε ως καταφύγιο την 
εποχή των παγετώνων και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για τον επαναποικισμό της 
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης από διάφορα είδη φυτών και ζώων και εξακολουθεί 
να αποτελεί τράπεζα γονιδίων για είδη δένδρων όπως η οξιά. Μερικά από τα 
μεγαλύτερα και  καλοδιατηρημένα παλαιά δάση της Ευρώπης βρίσκονται στα 
Δειναρικά όρη. Ωστόσο, αυτοί οι οικότοποι απειλούνται από τον κατακερματισμό και 
την απώλεια εξ αιτίας ενός εύρους γεωργικών και δασοκομικών εκμεταλλεύσεων 
όπως  η εντατικοποίηση της γεωργίας ή η εγκατάλειψή της καθώς και η εντατικοποίηση 
της υλοτομίας. Η μη συντονισμένη ανάπτυξη των έργων υποδομής και της 
αστικοποίησης θα επιφέρει περεταίρω κατακερματισμό των φυσικών οικοτόπων και 
μείωση  της μακροπρόθεσμης αντοχής των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. 
Επιπροσθέτως, η κλιματική αλλαγή θα θέσει μία σημαντική πρόκληση στις ορεινές 
περιοχές όπου η οικολογική συνδεσιμότητα θα είναι αναγκαία για ορισμένα είδη που 
μεταβάλλουν το εύρος τους. Ωστόσο, είναι απαραίτητο ένα εννοιολογικό πλαίσιο το 
οποίο θα μπορούσε να διατηρήσει την οικολογική συνδεσιμότητα και να ταυτοποιήσει 
ορισμένα πεδία προτεραιότητας για την υλοποίηση των πράσινων υποδομών σε 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης (μακροπεριφερειακά – διασυνοριακά). Η στρατηγική 
του έργου “DINALPCONNECT” για την οικολογική συνδεσιμότητα στα Δειναρικά όρη 
και την σύνδεσή τους με τις Άλπεις, βασίζεται σε χωρική ανάλυση των σημερινών 
αξόνων και των εμποδίων ως πλαίσιο σε μακροπεριφερειακό επίπεδο. Τα σχέδια 
δράσης βασίζονται σε οδηγίες για γεωργικές και δασολογικές πρακτικές 
προστατεύοντας την βιοποικιλότητα και θα δώσουν την δυνατότητα υλοποίησης των 
δράσεων για την βελτίωση της οικολογικής συνδεσιμότητας των επιλεγμένων 
οικοτόπων και στις δύο πλευρές των εθνικών συνόρων. 

 



Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα σε διακρατικό επίπεδο της 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού και την 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας του οικοσυστήματος στην περιοχή της Αδριατικής 

– Ιονίου διαμέσου των παρακάτω δράσεων: 

 Στρατηγικές για βελτίωση της Οικολογικής Συνδεσιμότητας στην περιοχή γύρω 

από τα Δειναρικά όρη και τις Άλπεις. 

 Σχέδια δράσεων σε πιλοτικές περιοχές με σκοπό την προώθηση της 

Οικολογικής Συνδεσιμότητας 

 Δίκτυα διασυνοριακών πιλοτικών περιοχών. 

 

Για τακτικές ενημερώσεις, παρακαλώ ακολουθήστε μας σε website, social media και 

subscribe to our newsletter 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επιστημονικώς 

Υπεύθυνο του έργου για το ΓΠΑ Επικ. Καθηγητή κ. Ηλία Τραυλό (travlos@aua.gr). 

 

 

Project Partners:  

 Agricultural Institute of Slovenia (Slovenia, lead partner) 

 Slovenia Forest Service (Slovenia) 

 European Academy of Bozen (Italy) 

 Julian Prealps Nature Park (Italy) 

 Natura Jadera (Croatia) 

 Association BIOM (Croatia) 

 Agricultural University of Athens (Greece) 

 Center for Energy, Environment & Resources (Boznia-Herzegovina) 

 Dinarica (Boznia-Herzegovina) 

 Development Solutions Associates (Albania) 

 Ministry of Agriculture & Rural Development of Montenegro (Montenegro) 

 

 

 

 

https://dinalpconnect.adrioninterreg.eu/
https://www.facebook.com/Dinalpconnect
http://eepurl.com/hfAz5f

