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108 pettisočakov v Alpah

Večletni program dela Alpske konvencije (MAP/VPD) išče odgovore 

za izzive, ki jih prinaša prihodnji razvoj. Delovna skupina za pripravo 

programa je zato na marčevskem zasedanju v Münchnu pripravila 

inovativne predloge za Alpsko konferenco, ta bo oktobra 2016, in v 

njih okoljske ministre alpskih držav pozvala k nujnemu sprejetju 

ustreznega sklepa o znižanju meje sneženja v Alpah. Pri svoji zahtevi, 

da je treba tak ukrep sprejeti takoj, CIPRA vztraja že leta, a je doslej 

vedno naletela na gluha ušesa. »Za tako odločitev je skrajni čas,« 

opozarja Katharina Conradin, predsednica CIPRE International.

Sprejeti pa bo treba še en ukrep in Alpe povišati za 1.000 metrov. S 

tem bi ubili več muh na en mah: po eni strani bi alpski prebivalci imeli 

možnost umika, če bi morje spet pljusknilo nazaj v doline, po drugi pa bi bilo mogoče tja odložiti izkopani 

material iz številnih predorov, ki jih vsepovsod gradijo. Zaradi ogromnih gmot grušča in zemljin so 

ogrožene zlasti francoske in švicarske regije v bližini gradbišč novih cestnih predorov Gotthard in Fréjus 

kakor tudi avstrijske in lihtenštajnske regije pri Feldkirchnu in na Semmeringu.  Poleg tega bodo v Alpah 

kot posledica nasipavanja nastali novi pettisočaki, ki se bodo lahko merili z drugimi svetovnimi gorskimi 

območji, kot sta Kavkaz in Patagonija. Treba bo pojasniti le še to, ali bodo količine izkopanega materiala 

iz številnih načrtovanih predorov zadostovale za povišanje vseh 108 alpskih štiritisočakov ali pa bo 

morda vendarle treba začeti kopati še kje.

Viri in več informacij na: http://www.dw.com/de/steigenden-meeresspiegel-abpumpen/a-19106742 (de), 

www.cipra.org/sl/novice/kdor-seje-infrastrukturo-zanje-vec-prometa, www.cipra.org/sl/novice/stalisce-

alpske-doline-osvobodimo-prometa, http://www.cipra.org/sl/novice/stalisce-mobilni-tudi-brez-predora, 

www.cipra.org/sl/novice/5011

Alpski zrak in volčje mleko

Ljubitelji alpskega sveta, ki doma pogrešajo nežni alpski zrak, lahko 

odslej svoje hrepenenje po njem izživijo z Alpair – alpskim zrakom v 

pločevinki iz serije proizvodov, ki jih je pripravila CIPRA International 

Care & Commerce. Ponudba obsega izdelke z vonjem bezga, 

cemprinovega lesa in sena. Priložen je tudi razpršilec, s katerim si 

lahko na kožo pričarajo topel veter fen. Za doplačilo so na voljo še 

svižčevi žvižgi. Zaradi čistilnega učinka, ki ga ima alpski zrak, in nizke 

ravni onesnaževal namerava CIPRA International z novo linijo 

izdelkov v kratkem vstopiti tudi na azijska tržišča.

Pomemben korak naprej je CIPRA International CC naredila tudi s 

konceptom zdravstvenega turizma: body wrapping na alpskem visokogorskem soncu je ravno tako v 

trendu. Pri tej anticelulitni terapiji telo najprej ovijejo z odsluženo folijo za prekrivanje ledenikov, 
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Namen Akcijskega načrta 

Alpske konvencije za 

upravljanje volka je 

rehabilitacija te živalske vrste, 

kar velja tudi za pravljico o 

Rdeči kapici. © IIIIIT / flickr.com

Dahuje prepoznamo po njihovih 

različno dolgih nogah. © 

valdesina.babacio.it

kilokalorije se pokurijo s potenjem. Še večji učinek ima terapija na višini pod gorskim soncem, 

stimulirajoče pa deluje tudi pogled na panoramo mogočnih Alp. Vsi, ki se navdušujejo nad velnesom, 

lahko svojo kožo razvajajo z linijo izdelkov CIPRA-CC-Beauty: surovine na osnovi volčjega mleka za 

ekskluzivne negovalne kreme in losjone zajamčeno izvirajo iz prostoživečih živali.  

Rehabilitacija volka s komarjevo pomočjo
Nekoč je živela … pravljica o Rdeči kapici, to pa bo zdaj treba 

občutno predelati. Kot je razvidno iz predloga, ki ga je CIPRA 

pripravila v pripravah na oktobrsko Alpsko konferenco, v novi različici 

pravljice volk ne bo imel več vloge hudobneža, saj bo to prevzel 

Aedes albopictus, tigrasti komar iz jugovzhodne Azije. Nevladna 

organizacija zahteva namreč pripravo akcijskega načrta, s katerim bi 

izpeljali rehabilitacijo velikih divjih zveri. »Volku se zaradi 

stigmatizacije, ki sta mu jo povzročila brata Grimm, že stoletja godi 

velika krivica in ta je višek dosegla z dvema primeroma nezakonitega 

odstrela volka v Švici,« predlog utemeljuje Aurelia Ullrich - Schneider, 

vodja projekta za biotsko raznovrstnost in pokrajino pri CIPRI 

International.  Rdeča kapica naj bi v gozdu namesto volka srečala 

tigrastega komarja. Ta se je razširil na območju Alp in je tudi bolj 

nevaren, saj prenaša povzročitelje smrtnih bolezni, kot sta virusa zika 

in denga. Sicer pa bo sredstva za ponatis knjige brez večjih težav mogoče zbrati prek množičnega 

financiranja, je optimistična Aurelia Ullrich - Schneider.

Viri in več informacij na:  www.cipra.org/sl/novice/tesen-izid-v-prid-volku, http://www.kora.ch/index.php?

id=214&L=0&tx_ttnews[tt_news]=586&cHash=bad0f97b267789d60545a3bc1104c4ce (de)

V severni Italiji opazili dahuja! 
Levohodni dahuji obhodijo gore po desni, desnohodni po levi strani. 

Redka podvrsta so tudi prednjehodni in zadnjehodni dahuji. Kot so 

doslej pojasnjevali znanstveniki, naj bi do izumrtja živalske vrste 

pripeljalo to, da se različne podvrste med seboj niso mogle pariti iz 

tehničnih, tj. statičnih razlogov. Ena od domnev je, da so v Alpah 

preživetje dahuja ogrozili vedno večji turistični tokovi, katerim se ta 

žival zaradi dejstva, da se lahko premika le v eno smer, ni bila 

sposobna izogniti.  

Da so posamezne osebke te nenavadne živalske vrste opazili prav v 

italijanski dolini Valcamonica, si raziskovalci razlagajo z 

odseljevanjem tamkajšnjega prebivalstva in zaraščanjem obrobnih območij, ki so za levo- in desnohodne 

dahuje idealni habitati. Zaradi urbanizacije alpskih dolin se slabše piše prednjehodnim dahujem. 

Mednarodna skupina raziskovalcev zdaj išče odgovore na različna vprašanja, tudi na vprašanje, ali so 

dahuji morebiti v sorodstvu z bavarskim wolpertingerjem, živaljo, ki je sestavljena iz telesnih delov 

različnih živalskih vrst.

Viri in več informacij na: https://en.wikipedia.org/wiki/Dahu (en)
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Nazaj k naravi – golo smučanje 

prinaša še večjo svobodo 

gibanja! (c) Sweetgrass 

Productions

Sajni res, pa je!
Ne, ne, lesene smuči in hlače iz lodna se ne vračajo – najnovejši 

modni krik na spomladanskih smučiščih je namreč golo smučanje! 

Tisti, ki da kaj nase, se bo enostavno slekel. Številna smučarska 

središča že na veliko oglašujejo novi trend in odzivi gostov so izredno 

pozitivni. Seveda je za to kar nekaj dobrih razlogov: enakomerna 

naravna porjavelost tudi v zimskem času, draga visoko tehnološka 

oblačila niso potrebna, svoboda gibanja je večja, manj je prtljage, 

prekrvavitev je boljša, pa še koče več zaslužijo s toplimi napitki. 

Navsezadnje gre, gledano skozi puristično optiko, za nič drugega kot 

pristno uživanje in tesen, goli stik z naravo. In če se podnebje 

nenadoma preneha segrevati? Nič zato, v tem primeru so na voljo 

trajnostni kombinezoni iz krompirjevega škroba, ki si jih bodo lahko 

nadeli smučarski navdušenci ... http://www.utahoutside.com/2011/06/vanessa-aadland-skis-superior-

butt-naked/ (en), https://vimeo.com/84539286

3



Prireditve 

Reduce, reuse - goal! Trajnostno dvoransko evropsko prvenstvo (storitev delitve 

nogometne obutve vključena), Vaduz/LI, 7.-9. 4. 2016. 

Kdo bo našel volka Požeruha? Javno štetje volkov na pogorju Calande. St. 
Margrethenberg/CH, 22. 4. 2016. 

Delavnica za mlade, ki se želijo odseliti: I-LeavAlps. Organisator: Omrežje občin 
"Povezanost v Alpah"Altenstadt/A, 15.-16. 4. 2016. 

Delavnica: Postavitev mlajev iz neofitov. Benediktbeuern/D, 23. 4.-24. 4. 2016. 

Okrogla miza z Donaldom Drumpfom: Preprečevanje neofitov. Ljubljana, 14. 4. 2044. 

Z lopato in motiko namesto z bagrom in buldožerjem - renesansa rokodelstva. 

Participativna gradnja smučišč na območju francoskih smučarskih središč. Francoske 
Alpe, 25.4.-30. 4. 2016. 
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