
 

Glasilo projekta  
cc.alps 
April 2009, št. 4/2009 
www.cipra.org/cc.alps 

 
 

 

 
 
 
 

Stran 1: „Najboljše in najcenejše varstvo pred visokimi vodami so neokrnjena mokrišča!“

Stran 2: Rezultati podnebne konference Trezna glava v topli gredi sedaj tudi na spletu

Stran 3: Delavnica za vsealpske organizacije, ki delujejo na področju okoljskega izo-
braževanja in ozaveščanja

Stran 3: Projekt cc.alps na mednarodnem klimatskem prizorišču

Stran 4: Informativne spletne povezave na strani s podnebno tematiko znova na 
www.cipra.org/cc.alps

 

Trezna glava v topli gredi: nagrajenka cc.alps Christine Margraf, odgovorna za varstvo mokrišč pri Zvezi za 
varstvo narave na Bavarskem 

„Najboljše in najcenejše varstvo pred visokimi vodami so neokrnjena 
mokrišča!“ 
Eno od treh nagrad, podeljenih v okviru projekta CIPRE cc.alps, je za izvajanje renaturacijskih 
ukrepov na mokriščih prejela nemška okoljevarstvena organizacija Zveza za varstvo narave na 
Bavarskem. Za to področje je v organizaciji pristojna Christine Margraf, ki si prizadeva, da bi se 
varstvo mokrišč uveljavilo v vseh segmentih politike. 

S Christine Margraf se je pogovarjala Aurelia Ullrich, članica projektne skupine cc.alps. 

Gospa Margraf, Zveza za varstvo narave na Bavarskem je na 
natečaju CIPRE cc.alps prejela 20.000 evrov. Kaj je vaši 
organizaciji, seveda poleg dodatnih finančnih sredstev, 
prinesla ta nagrada?  
Nagrada je predvsem pomembna potrditev našega dela, ki ga 
vodijo zlasti prostovoljci, poleg tega pa se bo pri vseh, ki nas 
podpirajo, pri deležnikih in darovalcih povečala naša 
prepoznavnost.  

Zveza za varstvo narave si že desetletja prizadeva za varstvo 
alpskih mokrišč. Danes se zavedamo, da lahko neokrnjena 
mokrišča pomembno prispevajo k varstvu podnebja. Ali ste 
zaradi tega sedaj deležni večje podpore?  
Zagotovo je res, da se je ozaveščenost o pomembnosti varstva 
mokrišč povečala. Bavarska vlada je za naslednje tri-, štiriletno 
obdobje iz t. i. podnebnega paketa za varstvo mokrišč namenila 
osem milijonov evrov. Sredstva so na razpolago vsem, ki se 
ukvarjajo s tem področjem, žal pa financiranje ni zagotovljeno v 
celoti. Preprečljiv argument za župane, predstavnike oblasti in 
druge partnerje je, da lahko rečemo: „Poglejte, vaša lastna vlada 
meni, da je varstvo mokrišč pomembna tema.“  

Neokrnjena mokrišča predstavljajo pomemben življenjski 
prostor za ogrožene vrste, kot je na primer mahovna deva 
(Aeshna subarctica). Kaj pa imamo od mokrišč ljudje? 

 
 

 
Dr. Christine Margraf se od leta 1994 v vlogi 
referentke za varstvo vrst za južno 
Bavarsko zavzema za ohranjanje in varstvo 
mokrišč v okviru Zveze za varstvo narave 
na Bavarskem.  
© C. Margraf 

 
Renaturirana mokrišča niso le pomembni 
habitati za mahovno devo, temveč so tudi 
enkraten sprostitveni prostor za ljudi. 
©  Beat Schneider, www.libellen.li  

http://www.libellen.li/
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Ljudje imamo od mokrišč veliko koristi, saj so enkraten sprostitveni prostor. Na naših ekskurzijah smo 
vedno znova priča navdušenju ljudi nad to pokrajino, ki je številni sploh ne poznajo več.  

Poleg tega imajo ljudje od mokrišč tudi posredno korist, saj so prav neokrnjena mokrišča  
najučinkovitejši in najcenejši način varstva pred visokimi vodami. Mokrišča vpijajo vodo kot goba in tako 
imajo od njih korist tudi naselja, ki ležijo nižje od mokrišč.    

In kakšne so razmere z gospodarskega vidika?   
Mokrišča pogosto obdaja kulturna pokrajina senožetnih travnikov. V okviru naših projektov poskušamo 
kmetovalcem pomagati z ekstenzivno nego ali obdelovanjem teh habitatov.    

Katere so največje težave, ki ste jih morali premagati pri vaših projektih? 
Renaturacija visokih barij pomeni praviloma popolno opustitev rabe tega prostora. Redki so lastniki, ki 

pravijo: „Na razpolago vam dam zemljišče – delajte z njim, kar 
želite.“ Zemljišča moramo zato odkupiti. Pogosto se pri tem 
soočamo s problemom nepripravljenosti lastnikov, pa tudi s 
finančnimi težavami, saj moramo sami prispevati od 10 do 30 % 
lastnih sredstev.  

Zgodilo se nam je že, da se je po opravljeni renaturaciji določena 
površina, ki je nismo upoštevali, spet zamočvirila, kmet pa je proti 
nam sprožil postopek.  

Kako bo Zveza za varstvo narave uporabila denarno nagrado?   
20.000 evrov smo razdelili med naših osem okrožnih skupin in jih 
amenili za nakupe zemljišč, za izvajanje negovalnih ukrepov, kot 

so npr. ukrepi zajezitve ali odstranjevanja mladja, in za projekte 
renaturacije. Del sredstev smo uporabili za naše tri upravljavce 
območij, ki skrbijo za obveščanje javnosti o naših novih projektih 
varstva mokrišč. Poleg tega bomo na spletni strani nazorneje pre-
dstavili naše dejavnosti.   

n

Zveza za varstvo narave ne more skrbeti za vsa mokrišča na 
Bavarskem. Kaj je treba storiti, da bi prišlo do ponovnega i-
zboljšanja razmer na številnih mokriščih?  
Bavarska ima uradno zasnovo razvoja mokrišč, ki določa, kje je 
ukrepanje najnujnejše. Sedaj bi nujno potrebovali kampanjo, s ka-
tero bi se področje varstva mokrišč uveljavilo na vseh področjih 
političnega delovanja in postalo prednostnega pomena. Za to pa bi 
nujno potrebovali še več sredstev. 
Poleg tega bi storili velik korak naprej, če bi lahko omejili birokraci-
jo, npr. ukinili skrajno zapletene in obsežne obrazce, saj bi se po-
tem za take projekte lahko spet začelo zanimati več prostovoljcev. 

 

 

Zveza za varstvo narave na 
Bavarskem se že več desetletij 
zavzema za varstvo alpskih 
mokrišč: 

• Zvezna dežela Bavarska 
(Nemčija) 

• 165.000 ha mokrišč, od katerih je 
90-95 % močno degradiranih  

• ponovna vzpostavitev: 120-150 
ha površine mokrišč, dodatno pa 
še >150 ha zemljišč za 
ekstenzivno rabo  

• L. 1978: začetek izvajanja prvega 
projekta na področju varstva 
mokrišč. Od takrat dalje večinoma 
prostovoljne dejavnosti na 23 
večjih projektnih območjih v vseh 
alpskih krožnih skupinah  

• L. 2006: scenarij na področju 
energije Zveze varstva narave za 
zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, pri čemer je renaturacija 
mokrišč ena od dejavnosti.  

• L. 2008: glavna nagrada natečaja 
cc.alps, ki ga je razpisala CIPRA 

Več informacij na: 
www.cipra.org/sl/cc.alps/natecaj/zmagovalci 
(de/fr/it/sl) in www.bund-
naturs-
chutz.de/fakten/artenbiotopschutz/moore.ht
ml (de) 

Rezultati podnebne konference Trezna glava v topli gredi sedaj tudi na 
spletu 
Predstavitve predavateljev na podnebni konferenci, ki je na 
začetku letošnjega aprila potekala v Bolzanu v Italiji in jo je 
organizirala CIPRA v okviru projekta cc.alps, ponujajo konkretne 
primere izvajanja ukrepov preprečevanja podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje. 
Nanašajo se na področja, kot so emisijsko nevtralna mesta, 
energijsko samozadostne regije ter podnebne spremembe in 
urejanje prostora. Prispevki so sedaj objavljeni tudi na 
www.cipra.org/sl/cc.alps/konferenca. V odmoru med predavanji je 
CIPRA z udeleženci iz vseh alpskih držav opravila intervjuje, na 
katerih so odgovarjali na vprašanja v zvezi s podnebno tematiko. 

 
Ekskurzije so prinesle lepo dopolnitev 
konference. 
© CIPRA International 

http://www.cipra.org/sl/cc.alps/natecaj/zmagovalci
http://www.bund-naturschutz.de/fakten/artenbiotopschutz/moore.html
http://www.bund-naturschutz.de/fakten/artenbiotopschutz/moore.html
http://www.bund-naturschutz.de/fakten/artenbiotopschutz/moore.html
http://www.bund-naturschutz.de/fakten/artenbiotopschutz/moore.html
http://www.cipra.org/sl/cc.alps/konferenca
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Izjave je posnela na filmski trak in tudi ti so na voljo na domači spletni strani CIPRE 
(http://www.cipra.org/sl/cc.alps/intervjuju).  
Konference se je udeležilo okoli 180 oseb iz različnih alpskih držav. Nazorno jim je bilo pokazano, da 
morata tako preprečevanje podnebnih sprememb kot tudi prilagajanje nanje postati interdisciplinarni 
nalogi, ki zadevata celotno skupnost. Kot pomembni področji delovanja na področju energije sta bili 
opredeljeni odprava povezanosti med gospodarsko rastjo in porabo energije ter raba obnovljivih virov 
energije.  

Delavnica za vsealpske organizacije, ki delujejo na področju okoljskega 
izobraževanja in ozaveščanja 
35 načrtno izbranih predstavnic in predstavnikov različnih organizacij iz vseh alpskih držav, ki delujejo 
na področju okoljskega izobraževanja in ozaveščanja, se je 1. in 2. aprila letos v Bolzanu/I na povabilo 
CIPRE srečalo na delavnici. Namen delavnice je bil spodbuditi čezmejno izmenjavo izkušenj med 
organizacijami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in ozaveščanjem mladih na področju podnebnih 
sprememb in varstva podnebja. Obenem je CIPRA na delavnici želela zbrati pobude udeležencev za 
prihodnje delo, ki bi se odvijalo v okviru projekta cc.alps, in se o teh pobudah tudi pogovoriti.  
Delavnica je bila popoln uspeh. Doslej namreč izmenjave med organizacijami na čezmejni ravni ni bilo, 
tokrat pa se je jasno pokazalo, da so možnosti prenosa metod in projektov precej velike. Švicarski 
Greenpeace, denimo, za mlade pripravlja odlične projekte na temo sončne energije, na Zgornjem 
Bavarskem v šolah izvajajo uspešne projektne tedne varstva podnebja, povsod pripravljajo obsežna 
gradiva na to temo. Številne od projektov je mogoče prenesti v drugo okolje. Na delavnici so deležniki 
med drugim izrazili pripravljenost, da svoje znanje posredujejo tudi drugim. Ob intenzivnem delu 
udeležencev, ki so se na delavnici razdelili na manjše skupine, se je prav tako pokazalo, da obstaja pri 
organizacijah, ki delujejo na področju okoljskega izobraževanja in ozaveščanja, veliko zanimanje za 
poglobljeno sodelovanje v okviru mreže organizacij, CIPRA pa bi lahko njeno delovanje usklajevala 
tako, kot bi omenjene organizacije želele. 
Več informacij na: info@cipra.de  

Projekt cc.alps na mednarodnem klimatskem prizorišču 
V naslednjih mesecih bo projektna skupina dosedanja 
spoznanja, pridobljena pri projektu cc.alps, predstavila na 
različnih mednarodnih prireditvah.   
Predstavniki projekta cc.alps se bodo udeležili 8. mednarodne 
konference European Society for Ecological Economics, ki bo 
potekala v Ljubljani od 29. junija do 2. julija 2009 pod naslovom 
Transformation, innovation and adaptation for sustainability. Več 
na: http://www.esee2009.si  
Projekt cc.alps bo od 5. do 8. julija 2009 sodeloval tudi na 15. 
mednarodnem simpoziju za družbo in upravljanje virov na 
Dunaju. Poleg podnebnih sprememb bo razprava obsegala 
široko paleto tem: od turizma prek zavarovanih območij do 
okoljskega izobraževanja. Več na: http://www.issrm09.info/  

 
Umetni sneg ne sme postati edini odgovor 
turistične panoge na podnebne spremembe. 
© CIPRA International 

Od 8. do 10. julija 2009 se bo v Brightonu/GB na mednarodni turistični konferenci Travel & Tourism in 
the Age of Climate Change predstavil tudi projekt cc.alps, in sicer v sklopu Snowmaking is not enough. 
Predvidena je tudi objava rezultatov konference.  
Več na: http://www.brighton.ac.uk/ssm/research/symposia/2009   
Za leto 2009 je načrtovana aktivna udeležba projekta cc.alps tudi na drugih prireditvah in dogodkih. 
Več informacij o prireditvah na tem varstva podnebja, in zanimivih publikacijah na 
www.cipra.org/cc.alps (sl/de/en/fr/it/). 

http://www.cipra.org/sl/cc.alps/intervjuju
mailto:info@cipra.de
http://www.esee2009.si/
http://www.issrm09.info/
http://www.brighton.ac.uk/ssm/research/symposia/2009
http://www.cipra.org/cc.alps
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Informativne spletne povezave na strani s podnebno tematiko znova na 
www.cipra.org/cc.alps 
Na spletnih straneh projekta cc.alps je objavljen seznam 30 spletnih povezav na strani s podnebno 
tematiko. Gre za ene najpomembnejših in najbolj informativnih spletnih strani iz vseh alpskih držav in 
tudi držav zunaj alpskega območja, od uradne domače strani Intergovernmental Panel on Climate 
Change, avstrijskega podnebnega portala z mednarodnimi informacijami iz sveta politike in 
raziskovanja do skupnega spletnega portala francoskih ministrstev, posvečenega podnebnim 
spremembam.  
Več na: http://www.cipra.org/en/cc.alps/links-1. 
 
 
 
Če glasila ne želite več prejemati, vas prosimo, da na naslov serena.rauzi@cipra.org pošljete e-
sporočilo in v naslov sporočila vpišete „unsubscribe“. 
 
 
 
 

cc.alps na kratko 

Nosilka projekta „cc.alps – premišljene podnebne strategije!“ je Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA). Izva-
janje projekta financira Sklad za naravo MAVA. CIPRA s projektom prispeva k uskladitvi ukrepov na področju pod-
nebnih sprememb v alpskem prostoru z načelom trajnostnega razvoja. 

www.cipra.org/cc.alps   
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