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Mednarodna podpora boju proti gradnji vetrnega parka na
Brennerju
Namera Italije, da bo na območju
prelaza Brenner zgradila vetrno
elektrarno, pomeni kršitev Alpske
konvencije, sporoča Club Arc Alpin,
ki je v reševanje te problematike
sedaj vključil Odbor za preverjanje
izvajanja Alpske konvencije. Prvič v
zgodovini Alpske konvencije je prišlo
do uvedbe postopka, ki zahteva
odobritev začetka izvajanja določenega projekta.
Na Sattelbergu/I je na več kot 2.000 m. n. v. načrtovana gradnja 19 vetrnic.
Južnotirolska deželna vlada je za izvedbo projekta oktobra 2011 že izdala
dovoljenje in to kljub negativnemu mnenju okoljskega sveta. Proti projektu se je v
svojem stališču izrekla tudi vlada avstrijske zvezne dežele Tirolske - projekt gradnje
vetrnega parka na brennerski meji ima namreč posledice tudi za Avstrijo, saj bi bili
objekti postavljeni v neposredni bližini enega od avstrijskih zavarovanih krajinskih
parkov in območja Natura 2000.
Sodi protokol o energiji v zakonodajo EU?
Gradnja vetrnega parka pomeni kršitev protokola Alpske konvencije o energiji, svoje
nasprotovanje argumentira klub Club Arc Alpin, vrhovna zveza alpskih društev. V
protokolu je namreč zapisano, da morajo pogodbenice, torej tudi Italija, upoštevati
pomen zavarovanih območij, kar vključuje tudi njihova tamponska območja, in
izboljšati energetsko infrastrukturo glede na obremenljivost alpskih ekosistemov, v
tem primeru torej vetrnice. Kot je načrtovano, naj bi vetrni park postavili v
tamponskem delu obeh zavarovanih območij. Pokrajina Bolzano pa do danes ni
opravila presoje vplivov, ki bi jih vetrnice in dovozne ceste imele na tamkajšnja
zavarovana krajinska območja in območja Natura 2000.
Tako kot v Italiji je Alpska konvencija v veljavi tudi v Evropski uniji. Italija protokola
konvencije o energiji sicer ni ratificirala, je pa članica EU, kjer omenjeni protokol
velja od leta 2006 dalje. Odbor za preverjanje izvajanja Alpske konvencije mora
sedaj ugotoviti, ali je protokol o energiji tudi pravo EU, saj bi v tem primeru postal
zavezujoč za vse države članice, torej tudi za Italijo oziroma pokrajino Bolzano.
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Postopek o vetrnem parku na Sattelbergu že piše pravno zgodovino
Alpske države in EU vsako četrto leto izdajo poročilo o izvajanju obveznosti Alpske
konvencije. Neodvisno od tovrstnega periodičnega preverjanja lahko od leta 2002
dalje vsi, ki imajo status opazovalca, v primeru kršitve zakonodaje s strani ene od
pogodbenic zaprosijo za pomoč Odbor za preverjanje. Club Arc Alpin je bil tako prvi
opazovalec, ki je izkoristil to pravico. Odbor ni pravni, temveč je politični organ, ki
ga sestavljajo predstavniki posameznih alpskih držav. Odločitve v odboru se
sprejemajo s tričetrtinsko večino. Zdaj se bo torej pokazalo, ali je odbor primeren
instrument za reševanje tovrstnih spornih vprašanj oz. uvedbo ukrepov zaradi
morebitnih kršitev določb Alpske konvencije.
Viri in več informacij na: www.club-arc-alpin.eu/index.php?id=3&L=3, www.club-arcalpin.eu/index.php?id=97 (de), www.alpenverein.at/naturschutz/Energiewende (de),
www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at (de)
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Stališča CIPRE
60 let CIPRE
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) praznuje - krovna organizacija s
svojimi stotimi člani iz vseh alpskih držav bo 5. maja dopolnila 60 let!
Naravovarstvene organizacije, planinske zveze, naravni parki ali iniciative za
trajnostni promet - CIPRA pod svojo streho združuje in zastopa okoli sto tovrstnih
organizacij, ki so organizirane v osmih nacionalnih in enem regionalnem
predstavništvu v alpskih državah, denimo v Sloveniji ali Franciji. V taki vlogi je
CIPRA danes ena najpomembnejših mrež v Alpah.
Zaradi želje alpskih držav po skupnem delovanju na področju okoljevarstva je bila 5.
maja 1952 v nemškem kraju Rottach - Egern ob jezeru Tegernsee ustanovljena
Mednarodna komisija za varstvo Alp - CIPRA. Ta je že takrat zahtevala sklenitev mednarodnega sporazuma o
trajnostnem razvoju na območju Alp, pravi trenutek pa je napočil leta 1991, ko je vendarle prišlo do podpisa Alpske
konvencije. CIPRA tudi danes odločilno prispeva tudi k temu, da mednarodni akt ni ostal le nekakšen papirnati tiger,
temveč je njegova abstraktna ideja postala povsem oprijemljiva - denimo s projektom Evropske unije Alpstar, ki v praksi
uresničuje eno od zahtev akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje: Alpe morajo postati podnebno nevtralno
območje.
Od svoje ustanovitve dalje CIPRA že šest desetletij med seboj povezuje ljudi, projekte in organizacije in to prek jezikovnih,
kulturnih, geografskih in političnih meja. "Z našimi projekti opogumljamo druge déležnike k uresničevanju njihovih
projektov," pojasnjuje Dominik Siegrist, predsednik CIPRE. "To skupno in med seboj povezano delovanje bo pomembno
tudi v prihodnje." Da bo življenje v Alpah tudi za prihodnje generacije ostalo privlačno in da bo tako tudi ostalo.
5. maja 2012 bo CIPRA s svojimi člani in spremljevalci ob jezeru Tegernsee obeležila šestdesetletnico delovanja, ob tem
jubileju pa bodo različne prireditve potekale tudi v vseh alpskih državah.
Viri in več informacij na: www.cipra.org/sl/CIPRA/vodila-za-delovanje/, www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-international, www.
cipra.org/sl/CIPRA/cipra-international, www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-international

Novi direktor CIPRE je Bruno Stephan Walder
Bruno Stephan Walder, novi direktor CIPRE International, si želi, da bi prebivalci
alpskega prostora spet močneje občutili medsebojno povezanost. Da sta mu varstvo
in trajnostni razvoj alpskega prostora izredno pomembna, je razvidno že iz njegove
življenjske poti: 58-letni Bruno Stephan Walder je na vodilnem mestu v švicarskem
Zveznem uradu za okolje uspel postaviti nekaj pomembnih mejnikov v okoljski
politiki švicarske države. Novi direktor CIPRE International pa se čuti zavezan
alpskemu svetu tudi v zasebnem življenju - navsezadnje je zadnjih trideset let živel v
Engadinu in Bernskem višavju: "Od mojih otroških dni sem rad in pogosto v Alpah."
Velika želja Bruna Stephana Walderja je, da bi morali ljudje v Alpah sami odločati o
svojem razvoju. "Menim, da je pomembno, da se za iskanje pravih rešitev zavzemajo skupaj s prebivalci okoliških mest."
CIPRA lahko tukaj zaradi svojih izkušenj opravlja kompetentno posredniško vlogo v vlogi posrednika pa se vidi tudi njen
novi direktor. Bruno Stephan Walder bo funkcijo direktorja začel opravljati 1. maja 2012 in bo nasledil dolgoletnega
direktorja Andreasa Götza, ki se je odločil za samostojno pot.
Viri in več informacij na: www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-international, www.cipra.org/de/presse/medienmitteilungen, www.
youtube.com/watch?v=xa7unvT8DiU (de)
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CIPRA ve, kaj je dobro za podnebje
Količina izpustov toplogrednih plinov v ozračje ne sme biti večja, kot jo je nase
sposobno vezati naravno okolje, denimo alpski gozdovi ali mokrišča. Tako se glasi
vizija, s katero CIPRA v svojem letnem poročilu poskuša pridobiti naklonjenost ljudi
za trajnostno varstvo podnebja. V svojem poročilu o delu za leto 2011 CIPRA oriše
možnosti, ki so na voljo, da Alpe postanejo podnebno nevtralno območje, in načine,
kako ljudi spodbuditi k uresničitvi tega cilja. S svojo vizijo je CIPRA storila občutno
večji korak, kot se zdi številnim realnim politikom sploh mogoče, in v poročilu tudi
nakaže, da je ogljično nevtralno življenje v Alpah uresničljivo, ter da lahko izboljša
kakovost življenja in pozitivno vpliva na regionalno gospodarstvo.
CIPRA s svojimi podnebnimi projekti ponazarja, kje je treba ukrepati in kaj je treba storiti v praksi. V poročilu tako
spoznamo direktorja bolzanske mestne uprave, ki se je odločil vplivati na podnebje in s tem domačemu kraju Bolzanu pri
stroških za energijo prihraniti 160 mio. evrov. Tu so predstavniki mlade generacije z idejami, kako zaustaviti podnebne
spremembe in kako ljudi spodbuditi, da bi začeli z večjim zanimanjem spremljati problematiko varstva podnebja.
Predstavljeni so tudi arhitekti in investitorji, ki so svojim kolegom na povsem praktičnih primerih pojasnili, kako je treba
graditi hiše z ugodno bivalno klimo in pri tem varovati podnebje. Pomembno je, da se lahko ljudje med seboj srečujejo in
si izmenjujejo znanje in izkušnje - torej se tako učijo drug od drugega.
Viri in več informacij na: www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-international, www.cipra.org/sl/presse/sporocilo-za-medije

Zasajena prva lopata za predor Semmering
čeprav postopki odobritve še niso končani, na gradbišču železniškega predora na Semmeringu pa že hrumijo bagri.
Avstrijska politika je prižgala zeleno luč, ne zmeni se za proteste, pa tudi za prazno državno blagajno ne. S 27, 3 km
dolžine gre za enega najdaljših železniških predorov v Avstriji, stal bo okoli tri milijarde evrov, o njem pa že dvajset let
potekajo ostre polemike - vse to je železniški predor Semmering. Prvo lopato naj bi zasadili 25. aprila, finalizacija pa je
načrtovana za leto 2024. Zeleno luč je prižgala politika, čeprav s strani upravnih organov postopki še niso zaključeni. Že
februarja so se začele predpriprave: na primer v Gloggnitzu na Spodnjem Avstrijskem so podrli dva ducata hiš in prestavili
trase cest. Avstrijski parlament je prejšnji teden za investicije v železniško infrastrukturo za obdobje do leta 2017 odobril
33 milijard evrov, kar pomeni, da bo avstrijski proračuni obremenjen s 26,67 milijarde evrov do leta 2066. Sredstva pa niso
namenjena samo gradnji predora na Semmeringu, temveč tudi financiranju dveh prav tako zelo spornih predorov: to sta
Brenner in Koralpe.
V naravovarstveni organizaciji Alliance for Nature so se zato odločili, da bodo izpodbijali dosedanje postopke, saj naj bi
spodnjeavstrijska deželna vlada za izvedbo projekta najela pristranske strokovnjake, pri presoji vplivov na okolje pa naj bi
poleg tega ignorirali vseh 1.500 pritožb. Obenem so izrazili kritiko zaradi dejstva, da želi politika - ne glede na pritožbe in
nedokončane postopke - zasaditi prvo lopato in s tem javnost postaviti pred izvršeno dejstvo. Megaprojekt naj bi zdaj
ustavila pritožba na upravnem sodišču.
Viri in več informacij na:
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist (de), www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01755 (de), http://noe.orf.
at/news/stories/2529304/ (de), http://cba.fro.at/wp-content/uploads/openup (de), http://derstandard.at/1334530869403
(de)

Medo je spet tukaj!
čeprav je v pokrajini Trento vedno več medvedov, pa se je škoda, ki jo ti povzročajo, občutno zmanjšala, lahko preberemo
v poročilu pokrajine o gibanju medvedov. Povsod pa se medvedom tako dobro vendarle ne godi. Medved se na območju
pokrajine Trento očitno dobro počuti, ugotavljajo avtorji zadnjega poročila o gibanju medvedov, število osebkov medvedje
populacije, ki živi v Trentinu in okolici, pa se še naprej povečuje. Kot ocenjujejo strokovnjaki, živi na tamkajšnjem območju
33 do 36 osebkov z najmanj štirimi mladiči. Poročilo pa ne objavlja samo podatkov in dejstev o tej veliki zveri, temveč
omenja tudi plačila za škodo, ki jo povzroči medved, in zaščitne ukrepe. V primerjavi s preteklim letom se je obseg
ugotovljene škode v kmetijstvu zmanjšal za polovico: skupaj je bilo izplačanih nekaj več kot 43.000 evrov. Razlog za
zmanjšanje škode je po eni strani v dejstvu, da naravni habitat medvedom zagotavlja dovolj hrane, po drugi pa v izvedbi
več kot 700 zaščitnih ukrepov, kot je npr. postavitev zaščitnih ograj.
Več kot tridesetletne izkušnje pokrajine Trento pri ravnanju z medvedom kažejo, da je škodo mogoče preprečiti in da je
poleg izplačanih odškodnin za nastalo škodo med drugim potrebna tudi prava komunikacija.
Nasprotno pa je medved izumrl v Apneniških Alpah, so pred kratkim sporočili iz WWF Avstrija. V letih med 1989 in 1993
so na to območje sicer izpustili tri osebke, a razlog za neuspeh projekta je maloštevilnost osnovne populacije. Drug razlog
so divji lovci, saj je izginilo več kot 20 medvedov.
Viri in več informacij na: www.orso.provincia.tn.it/rapporto_orso (en) www.kora.ch/news/archiv/20120301d.htm (de), www.
bafu.admin.ch/dokumentation/fokus/12020 (de), www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Ueberblick (de)
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Poplavljena pokrajina v Ötztalskih Alpah
Podjetje Tiroler Wasserkraft AG v dolini Kaunertal pripravlja nekaj nezaslišanega. Okoljevarstvene organizacije so nad
načrti podjetja, ki pomenijo kršitev zakonodaje na področju voda, že izrazile svoje ogorčenje. Kot je zapisano v načrtih
podjetja Tiroler Wasserkraft AG (Tiwag), naj bi skorajda neokrnjeno avstrijsko dolino Plaatzertal za 120-metrskim
pregradnim zidom zalilo skoraj 42 milijard litrov vode, v dolino Kaunertal pa nameravajo po 25-kilometrskih ceveh
preusmeriti štiri ekološko neokrnjene hudournike, med njimi tudi reko Venter Ache. Podjetje tako želi zgraditi 70 kilometrov
rovov s premerom železniškega predora, podzemni rovi pa bi prizadeli tudi območje Natura 2000, torej Ötztalske Alpe, in
posamezne dele naravnega parka Ötztal.
Okoljevarstvene organizacije, ena od njih je Global 2000, negativno ocenjujejo ne samo ekoloških posledic takega
projekta, temveč so ogorčene tudi nad samim ravnanjem podjetja Tiwag: to je namreč decembra predložilo dokumentacijo
in jo predstavilo kot "načrt za varstvo voda", katerega namen naj bi bil varovanje rek. Poleg tega lahko dovoljenje za
tovrstne projekte izda samo tirolski deželni glavar v okviru vodnogospodarskega regionalnega programa. Dokument je
trenutno pri avstrijskem ministru za okolje Nikolausu Berlakovichu: če ga bo minister podpisal, bo to pomenilo, da je
gradnja elektrarne v javnem interesu. Kaunertalska elektrarna je poleg akumulacijske elektrarne Kühtai osrednji del
projektov tirolskih elektrarn, proizvedla pa naj bi 620 gigavatnih ur. Viri in več informacij na: http://derstandard.
at/1332323893853 (de), www.wwf.at/kaunertal-erklaerung (de), www.tiroler-wasserkraft.at/de/hn (de)

Odstrela kozoroga ne bo
Italijanski predsednik Giorgio Napolitano je pokrajini Sondrio prepovedal izdajo dovoljenja za odstrel kozoroga. Kaj pa
prepoved lova ob nedeljah? O tem bodo glasovali v Piemontu. Zahtevo po izdaji dovoljenja za odstrel je zavrnil italijanski
predsednik Giorgio Napolitano, ki je ugodil pritožbi WWF in s tem pokrajini Sondrio preprečil izvedbo njenih načrtov:
dežela Piemont naj bi namreč odstrel kozoroga dovolila. Lov na kralja Alp bi uničil dolgoletna prizadevanja za ponovno
naselitev te živalske vrste. Danes živi na območju italijanskih Alp okoli 13.500 kozorogov, medtem ko je bilo okoli leta
1900 le še nekaj osebkov.
Za izvedbo referenduma v Piemontu je bilo potrebnega veliko časa: 25 let po tem, ko je bilo zbranih okoli 60.000
podpisov, bodo prebivalci te severnoitalijanske dežele glasovali o tem, ali naj se prepove lov ob nedeljah in na zasneženih
območjih ter ali naj se zmanjša število vrst, za katere je dovoljen odvzem iz narave z odstrelom. Dežela razpisa
referenduma ni dovolila od vložitve podpisov, zakon je sicer spremenila, število za odstrel določenih živali pa je zvišala.
Deželno upravno sodišče je sedaj odločilo, da se bo o tem vprašanju glasovalo 3. junija 2012.
Viri in več informacij na: www.wwf.it/UserFiles/File (it), www.referendumcaccia.it (it)

Prireditve

Saj ni res, pa je!

Razstava: Triglavski narodni park in alpska konvencija.
25.4.2012 – 31.5.2012. Okoljski center, Ljubljana. Jezik: sl.
Organizira: Okoljski center, Ljubljana/SI. Več o tem »

... Seks varuje pred posledicami podnebnih
sprememb, ugotavljajo na innsbruški univerzi.
Tam namreč preučujejo pračeljustnice,
primitivne žuželke brez kril, ki živijo visoko v
gorah.
Pračeljustnice so doslej dobro shajale brez
seksa - v neprijaznem in grobem okolju, v
katerem živijo, je za parjenje potrebno preveč
energije, zaploditev zahteva preveč napora.
Tudi samčki, kar se tiče naraščaja, niso
potrebni, saj so le nosilci in prenašalci dedne
zasnove. Deviškorodnost se je tako pri
pračeljustnicah odlično obnesla milijone let,
zdaj pa imajo te dvocentimetrske živalice veliko
težavo: najpomembnejše gonilo evolucije je
namreč seks. Brez mešanja dedne zasnove se
živali in rastline ne morejo prilagoditi novim
življenjskim razmeram in ostati brez seksa v
času podnebnih sprememb bi za pračeljustnice
lahko pomenilo njihovo - izginotje ...
Viri: http://derstandard.at/1330389907796 (de)

Konferenca/kongres: European Round Table on Sustainable
Consumption and Production (ERSCP). 2.5.2012 –
4.5.2012. Bregenz. Organizira: Österreichisches Ökologie-Institut,
Büro Bregenz, Bregenz/AT. Več o tem »
Nadaljnje izobra: Delavnica "Fundraising in trženje".
7.5.2012 – 14.5.2012. CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana. Jezik: sl.
Organizira: CNVOS, Ljubljana/SI. Več o tem »
Predavanje: SLOVENSKI E-FORUM, Gorazd Marincek.
19.6.2012. Info tocka Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana.
Jezik: sl. Organizira: Okoljski center, Ljubljana/SI. Več o tem »
Konferenca/kongres: WUF6, World Urban Forum 6. 1.9.2012 –
7.9.2012. Naples. Jezik: en. Organizira: UN-HABITAT Office,
Brussels/BE. Več o tem »
Slikovni material: Andreas Ludwig/pixelio.de, Guenther-Schad/pixelio.de, Martin Walser,
Heinz Heiss/Zeitenspiegel
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