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Ohraniti hladno glavo kljub podnebnim spremembam
Zelene oaze in načrti za izredne razmere: zakaj se podnebje v
Alpah vse hitreje segreva in kako se lahko regije prilagodijo
podnebnim spremembam?

Pozimi zelenorjava pobočja gora, poleti izsušena polja: alpska pokrajina se zaradi
podnebnih sprememb spreminja hitreje od globalnega povprečja. Po eni strani se
oceanska območja segrevajo počasneje od kopnih, po drugi strani pa se snežna
odeja v gorah tanjša vse hitreje. Skalnate površine absorbirajo sončno sevanje
hitreje od snega in tako se preostanek snega stali še hitreje. Helga Kromp - Kolb,
avstrijska meteorologinja in raziskovalka podnebnih sprememb, pojasnjuje, da gre
pri tem za ‚samospodbujevalni‘ proces. Bolj kot za Alpe same pa jo skrbi življenjski

prostor ljudi: »Nimamo več veliko časa za sprejetje odločitve, ali želimo podnebje stabilizirati ali ne.«

Kaj lahko storijo regije

Februarja 2020 je raziskovalka podnebja Kromp - Kolbova v občini Nenzing v Walgauu, eni od 44 avstrijskih vzorčnih
regij, ki sodelujejo v programu za prilagajanje podnebnim spremembam, v svojem predavanju predstavila načine
reševanja podnebne krize. »V prvi fazi smo na podlagi regionalnih podatkov o podnebju izdelali koncept za
prilagajanje podnebnim spremembam,« je pojasnila Marina Fischer, ki je zadolžena za izvedbo programa KLAR!, ki
vzorčne regije spodbuja k sprejemanju ustreznih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Koncept, ki
zajema obdobje naslednjih dveh let in obsega deset ukrepov, je regija v presojo že predložila ministrstvu, pristojnem
za področje varstva podnebja. Ključna točka koncepta je varstvo tal, pojasnjuje Fischerjeva: »Na vzorčni površini
želimo preveriti, kako izboljšati rodovitnost tal in zadrževanje vode.« Druga prednostna tema je, kako prebroditi
obdobja vročine. Skupaj z mladimi so v regiji določili območja, kjer je hladneje, in do njih uredili dostop, npr. na
rečnem obrežju, medtem ko želijo z javnimi prireditvami okrepiti ozaveščenost prebivalcev o  podnebnih
spremembah in njihovih posledicah

V švicarskem kantonu Graubünden so se regije in občine lotile problematike podnebnih sprememb s pomočjo
posebne zbirke orodij za obvladovanje posledic podnebnih sprememb, ki je bila razvita za potrebe te regije. Zbirka je
zasnovana tako, da znanstvene ugotovitve in dejstva o regionalnih podnebnih scenarijih prestavlja v konkretna
tveganja in priložnosti za regionalni življenjski, gospodarski in naravni prostor, vsebuje pa tudi preglednico možnih
ukrepov. Zbirko orodij (Klima-Toolbox Surselva) je CIPRA razvila v letih med 2014 in 2016 v sodelovanju z regijo
Surselva in s partnerji, kot je švicarsko podjetje za svetovanje in razvoj projektov seecon.

Podnebno nevtralni Allgäu

Kljub vsem prilagoditvenim ukrepov pa je zmanjšanje izpustov CO2 neizogibno. Februarja 2020 je v organizaciji
nemškega Centra za energijo in okolje Allgäu prišlo do ustanovitve zveze Klimaneutrales Allgäu 2030 (Podnebju
nevtralni Allgäu 2030), katerega namen je spodbuditi gospodarske družbe, občine in institucije, da bodo do leta 2030
postopoma dosegle podnebno nevtralnost.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.cipra.org/de/news/ein-werkzeugkoffer-fuer-den-klimawandel (de), www.regiun-surselva.ch/svilup/klima-toolbox-
surselva/ (de), https://seecon.ch/project/klima-toolbox-
graubunden (de), www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/dokumentation/tagungen/klima-
toolbox/ (de), https://klar-
anpassungsregionen.at (de) https://wiki.imwalgau.at/KLAR_Im_Walgau (de), www.cipra.org/de/news/das-allgaeu-
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Marion Ebster «Natur und
Mensch» CIPRA International
(c) Caroline Begle

Na mehkih žametnih blazinah:
nova številka tematske revije
CIPRE se tokrat osredotoča na
čebele kot simbol ogrožene
biotske raznovrstnosti. (c)
Caroline Begle, CIPRA
International

Stališče: Voda ne potrebuje meja – kaj pa mi?
V Alpah razpolagamo z zadostnimi količinami vode. Da pa bo vode
kljub posledicam podnebnih sprememb za vse dovolj tudi v
prihodnje, bo treba vodo začeti obravnavati prek nacionalnih meja
kot skupno, tj. alpsko javno dobro, opozarja Marion Ebster,
projektna vodja pri CIPRI International.

Voda je sama po sebi stalno v gibanju in ne pozna meja. Količine vodotokov se
glede na letni čas med seboj zelo razlikujejo, to pa v strnjenem in večnacionalnem

alpskem prostoru povzroča precejšnje izzive. Potreba po čezmejnem dogovarjanju na območju Alp se povečuje z
naraščajočimi temperaturami, kar pa ne velja za politično pripravljenost. To seveda še dodatno otežuje že tako
zahtevno spopadanje s konflikti pri rabi in porazdelitvi vode. A v alpskem prostoru potrebujemo natanko to: čezmejno
vključevanje vseh udeležencev in prizadetih strani v sistem organizacije rabe in porazdelitve vode ob dejstvu, da so
se razmere zaradi podnebnih sprememb zaostrile. Zavedanje, da je voda skupna dobrina, je treba še močneje
zasidrati v zavesti tako institucij kot prebivalcev. Pozitivni pristopi v to smer že obstajajo.

Sredi februarja 2020 je francosko predsedstvo Alpski konvenciji povabilo na mednarodno konferenco, posvečeno
problematiki vode. Izpostavilo je potrebo po optimiziranem upravljanju voda na območju Alp in naraščanje števila
konfliktov, povezanih z rabo vode. Primer dobre prakse, ki je bil predstavljen tudi na konferenci, je primer
integriranega pristopa k upravljanju porečja Inna na območju Unterengadina v Švici na površini 2.000 kvadratnih
kilometrov s petimi občinami in 7.900 prebivalci. Rezultat dolgotrajnega in težavnega procesa je bil akcijski načrt za
to participativno obliko upravljanja voda, ki so ga sprejele tamkajšnje občine. Skupna dolžina reke Inn znaša sicer
517 kilometrov, njeno porečje pa obsega približno 26.000 kvadratnih kilometrov, kar bi vsekakor zahtevalo integrirano
upravljanje voda s strani treh držav.

Kljub vsem težavam bo treba sodelovanje prizadetega prebivalstva pri reševanju kompleksnih vprašanj o upravljanju
voda obravnavati tudi na čezmejni ravni. Tukaj imajo ključno vlogo transnacionalne institucije: tako EU z okvirno
direktivo o vodah kakor tudi Alpska konvencija z Alpskim sistemom podnebnih ciljev 2050 bosta morala še odločneje
zahtevati uvedbo participativnega in čezmejnega upravljanja voda. V nasprotnem primeru obstaja namreč tveganje,
da bomo zamudili eno najpomembnejših tem v prihajajočih desetletjih in s tem morda zadnjo priložnost za uveljavitev
trajnostnega in pravičnega ravnanja z vodo kot enim naših najpomembnejših naravnih virov.

Čebela – majhna, a izredno pomembna
Zadnja številke naše revije Alpe na odru, ki je izšla marca 2020, je
posvečena vprašanju, zakaj so med, opraševalci in biotska
raznovrstnost tako zelo pomembni za človeka.

»Idealno bi bilo, če jih sploh ne bi bilo treba hraniti,« je o svojih temnih čebelah v
intervjuju za revijo povedal čebelar Klébert Silvestre iz francoske občine Les
Belleville, ki si prizadeva za ohranitev te stare vrste čebel in se ukvarja s
trajnostnim čebelarstvom – svojim čebelam v panju vedno pušča zadostno količino
medu in jih ne hrani s sladkorjem. Silvestre sodeluje tudi kot strokovnjak v projektu
CIPRE BeeAware!, katerega ključni cilj je prav varovanje čebel, v reviji Alpe na
odru pa objavljamo intervju, ki smo ga opravili z njim. Da je čebelji svet v alpskih
državah občutno več kot le sladek namaz, je v svojem uvodnem prispevku
zapisala Monika Gstöhl iz CIPRE Lihtenštajn in opozorila: »Čebele in drugi

opraševalci imajo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti ključno vlogo, zagotavljajo hrano in ustvarjajo precejšnjo
ekonomsko vrednost.« Zakaj so tako kot medonosne ogrožene tudi divje čebele, kaj čebele ogroža in kako so
postale po eni strani kulturni simbol, po drugi pa politično vprašanje – odgovore na ta in številna druga vprašanja išče
zadnja številka revije CIPRE Alpe na odru. Svoj izvod 106. številke lahko naročite na www.cipra.org/sl/e-
novice/alpenaodru.
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Pilotna podjetja spodbujajo
svoje zaposlene k aktivnejšemu
izvajanju trajnostne mobilnosti.
(c) Energieinstitut Vorarlberg

Izmenjava izkušenj sredi narave
– člani in članice mednarodne
ekipe projekta speciAlps na
planoti Pian dell´Alpe v
Piemontu/I. © Magdalena
Holzer, CIPRA International

Aktivno na delo
Pilotna podjetja na območju regije Alpski Ren - Bodensko jezero -
Visoki Ren, ki sodelujejo v triletnem Interregovem projektu Amigo, v
praksi preizkušajo zdrave in trajnostne potovalne načine prihoda na
delo, kot so hoja, vožnja z avtobusom, vlakom ali (električnim)
kolesom.

Na območju Doline Alpskega Rena se na delo vsak dan z osebnim avtomobilom
odpravi več deset tisoč ljudi in pri več kot dveh tretjinah je kraj zaposlitve od kraja
prebivanja oddaljen manj kot 15 kilometrov, Kljub temu se jih peš, s kolesom ali z

električnim kolesom na delo pripelje manj kot 10 odstotkov. Podjetja iz omenjene regije so se zato pridružila
triletnemu Interregovemu projektu Amigo, katerega namen je prav spodbujanje aktivne mobilnosti v programih
zdravja delovnih organizacij, in zdaj skupaj s strokovnjaki za področja, kot so raziskovanje zdravja, upravljanje
mobilnosti in vedenjska ekonomija, v praksi preizkušajo individualne rešitve. Podlago zanje je CIPRA ustvarila s
svojimi projekti čezmejne mobilnosti dnevnih migrantov, ki vključujejo tudi politična priporočila in zbirko orodij za
obvladovanje podnebnih sprememb, ki so na razpolago podjetjem.

Možnost zdravega načina potovanja na delo kot konkurenčna prednost podjetja

Projekt Amigo izpostavlja predvsem zdravstveni vidik, je poudaril Jakob Dietachmair, vodja projekta pri CIPRI
International. »Kdor se na delovno mesto pripelje s kolesom, avtobusom ali vlakom ali se tja odpravi peš, bo ostal v
dobri telesni formi.« Manjša onesnaženost zraka in manjša obremenjenost s hrupom, ki ga povzroča promet, sta
pomembna stranska učinka, saj se s kakovostnejšim življenjem povečuje tudi privlačnost lokacije zaposlitve.

Projektni partnerji iz različnih držav

Vodilni partner v Interregovem projektu Amigo je vorarlberški Inštitut za energijo (Energieinstitut Vorarlberg/A),
preostali partnerji pa so avstrijsko podjetje aks Gesundheit GmbH, švicarski kanton St. Gallen in CIPRA International
po pooblastilu Kneževine Lihtenštajn. Projekt, ki ima skupni proračun v višini 490.000 EUR, se bo zaključil poleti
2022.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.cipra.org/de/amigo, www.energieinstitut.at/unternehmen/programme/amigo-aktive-pendlermobilitaet/ (de)

Prizadevanja za ohranitev naravnih bogastev
O mokriščih, učnih travnikih in suhih zidovih: krepitev naravne
pestrosti je bil cilj petih pilotnih regij, ki so sodelovale pri
vsealpskem projektu – ta se je uspešno zaključil marca 2020.

Mokrišča in kamnite stepe so značilnost »Magredi«, ki je izredno posebna
pokrajina v italijanski Furlaniji. Vendar pa je tamkajšnja vrstno pestra pokrajina
danes ogrožena zlasti zaradi konfliktov, ki pri njeni rabi nastajajo med kmetijstvom,
turizmom in varstvom narave. Da bi opozorili na vrednost, ki jo ima naravna
pestrost za regijo, je bilo v okviru projekta speciAlps organizirano izobraževanje za
pridobitev statusa naravovarstvenih nadzornikov, v katero so bili vključeni otroci, ti
pa so nato svoja doživetja posredovali staršem in prijateljem. Pilotni projekti, kot je
omenjeni, spodbujajo regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora in

omogočajo doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo, je opozorila Magdalena Holzer, vodja projekta speciAlps.
Lokalne ekipe speciAlps z izkušenimi koordinatorji so oblikovale in spremljale izvedbene projekte v vseh pilotnih
regijah.« Ena od njih je tudi Vida Černe, ki v vlogi koordinatorke skrbi za slovensko pilotno regijo v Julijskih Alpah.
Ekipa slovenskih udeležencev projekta speciAlps je na primeru učnega travnika opozorila na posledice različnih
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Turna smuka namesto vrveža
na smučiščih na Dobraču/A :
kjer so bila včasih smučišča, je
danes naravni park. © Michael
Gams, CIPRA International

metod gospodarjenja na biotsko raznovrstnost tamkajšnjih površin. Ključnega pomena pri tem je vključevanje
lokalnega prebivalstva v projekt, je opozorila Vida Černe in  dodala: »Ljudem mora biti dana možnost, da povedo, kaj
bi bilo treba v prihodnje storiti v njihovi občini.«

Pet pilotnih regij, ena zbirka primerov

Suhi zidovi, imenovani clapiers, so v francoski dolini Verdon grajene strukture, ki so bile nekdaj najpogostejši način
zamejevanja obdelovalnih zemljišč, obenem pa preprečujejo erozijo tal in imajo pomembno vlogo pri ohranitvi biotske
raznovrstnosti. Leta 2019 je bila izvedena obnova stare pohodniške poti, vzdolž katere so bile postavljene
informativne table, ki nas danes seznanjajo s suhimi zidovi in pašnim gospodarstvom v Provansi. V avstrijski dolini
Grosses Walsertal so s posebno napravo, imenovano eBeetle, na izjemno vrstno pestrih travnikih zbirali lokalna
semena. Piemontska pilotna regija je na temo naravne pestrosti organizirala ekskurzije za šolarje in obravnavala
trajnostno gospodarjenje kulturne pokrajine, ki jo oblikujejo vinogradi in kostanjeva drevesa. Konec marca 2020 bo
izšla zbirka informacijskih brošur, ki bodo vsebovale informacije o vseh pilotnih regijah in projektnih aktivnostih.
Brezplačna naročila sprejema CIPRA International.

 

Nadaljnje informacije:

www.cipra.org/sl/specialps
www.alpenallianz.org/sl/projekti/specialps

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

speciAlps je projekt, pri katerem sodelujeta Omrežje občin Povezanost v Alpah in Mednarodna komisija za varstvo
Alp (CIPRA). Finačno ga podpirajo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU) ter
fundaciji Heidehof Stiftung in pancivis Stiftung.

Turizem po odstranitvi smučarskih žičnic
Zaradi vedno bolj milih zim so smučarski centri prisiljeni vlagati v
drage zasneževalne sisteme in žičniške naprave. Na tem področju
se tako bije preživetveni boj, v katerem so številni že omagali. A v
nekaterih krajih v Alpah so alternativo smučarskemu športu že
poiskali.

Kot izhaja iz aktualnega poročila italijanske okoljske organizacije Legambiente, je
v Italiji prenehalo obratovati že 132 smučišč, 113 smučišč je začasno zaprtih.
Združenje slovenskih žičničarjev (ZSŽ) je v istem obdobju izgubilo polovico svojih
članov, po dveh milih zimah se je mnogo smučišč znašlo pred stečajem. Kako

ukrepati v prihodnje, kaže primer Dobrača, 2.166 metrov visoke gore blizu Beljaka: na pogorju avstrijske gore so
pred več kot petnajstimi leti odstranili smučarske žičnice in ustanovili naravni park. Ob stari smučarski progi se zato
danes vzpenjajo skupine turnih smučarjev, parkovni naravovarstveni nadzorniki pozimi organizirajo vodene
pohodniške izlete, družine se srečujejo na sankališčih, smučarski tekači se preizkušajo na tekaških progah. Tudi v
Gaissau - Hinterseeju blizu Salzburga/A smučarske žičnice že dve leti ne obratujejo, saj obljubljene finančne injekcije
kitajskega investitorja nikoli ni bilo. Nekdanje smučišče naj bi zdaj postalo raj za smučarske ture z označenimi
progami in odprtimi smučarskimi kočami. Podobne razmere so na območju Sattelberga na avstrijskem Tirolskem,
kjer so žičniško infrastrukturo odstranili leta 2006. 

Več kot le zimski športi

V občini Le Biot v francoskih Alpah so leta 2012 sklenili, da bodo odstranili žičniške naprave z območja Col du
Corbier, ki se je v naslednjih letih razvilo v celoletno destinacijo športov na prostem in danes poleg turne smuke,
sankanja in teka na smučeh ponuja tudi tek v naravi, nordijsko hojo in gorsko kolesarjenje. Podporo pri trženju
dejavnosti in izposojo opreme zagotavlja eden od proizvajalcev športnih izdelkov, ki se želi uveljaviti zunaj svojega
področja. Pred štirinajstimi leti je bilo treba tudi v Švici zapreti smučišče na območju Stockhorna, glavni razlog pa so
bile podnebne spremembe. Nujno potrebna obnova je bila finančno prezahtevna, obratovanje je prinašalo izgubo.
Gondolska žičnica zdaj vnovič obratuje in posluje z dobičkom: Stockhorn po novem oglašujejo kot goro, ki je
dostopna tudi za gibalno ovirane ljudi, saj tamkajšnje planinske poti lahko uporabljajo tudi osebe na vozičkih. »Ljudje,
ki stojijo za tem, so pionirji, ki so prepoznali pravi trenutek za spremembe,« ugotavlja Christian Baumgarter,4

http://www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/specialps
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Eden od stotih flashmobov je
potekal tudi na bregovih potoka
Saint-Barthelemy v dolini Aoste.
© Legambiente

predavatelj turizma in prostočasnih dejavnosti na Visoki strokovni šoli za uporabne znanosti Graubünden (FH
Graubünden) in podpredsednik CIPRE International. »Prednostni položaj bodo imeli v prihodnje tudi v ekonomskem
pogledu, saj na tržišču delujejo z jasnim poslovnim profilom.« Ostali jim bodo morali slediti, je prepričan Baumgartner.
Sicer pa gre za trend, ki mu je nedavno sledil tudi Riedberger Horn v Nemčiji, na območju katerega namesto še ene
povezave med smučišči danes stoji novi center za trajnostni turizem.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.legambiente.it/nevediversa/ (it), www.liberation.fr/voyages/2019/11/15/les-stations-de-ski-font-le-pari-du-grand-
saut_1763635 (fr), www.tt.com/artikel/30714159/alpenverein-fordert-umdenken-starke-stimme-gegen-groessere-
skigebiete (de), https://weserreport.de/2019/02/events/reise/schneewandern-am-sanften-
dobratsch/ (de), www.theguardian.com/environment/2019/dec/09/seduced-abandoned-tourism-and-climate-change-
the-alps (en), https://salzburg.orf.at/stories/3015397/ (de), www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Erlebniszentrum-
am-Riedberger-Horn-Jetzt-geht-es-los-
id56670351.html (de), www.tirol.at/lovetirol/sattelbergalm (de), www.naturparkdobratsch.at (de)

Flashmobi za varstvo rek
Konec januarja 2020 se je po celotni Italiji zvrstilo skorajda sto
flashmobov, katerih namen je bil opozoriti na pomembnost
varovanja rek in njihovih ekosistemov, saj so ti izpostavljeni
prekomerni rabi. Tudi drugod po Alpah se v javnosti širi
nasprotovanje hidroenergetskim projektom.

Italija je ena največjih proizvajalk vodne energije v Evropi. V zadnjem desetletju je
gradbeno dovoljenje pridobilo več kot 2.000 novih hidroenergetskih projektov.
Manjše hidroelektrarne se gradijo zlasti na zavarovanih gorskih območjih, s tem

pa se pogosto krši okvirna direktiva EU o vodah (ODV). Iz tega razloga je EU zoper Italijo sprožila postopek za
ugotavljanje kršitev pogodbe.

25. januarja 2020 je zato 18 okoljskih organizacij, ki so se jim pridružili številni posamezniki, v več kot sto krajih
vzdolž vodotokov protestiralo proti gradnji novih elektrarn, saj te škodijo ekosistemu. Sodelujoči v flashmobih so od
okoljskega ministra Sergia Coste zahtevali spoštovanje ODV. Razlog za skrb okoljevarstvenikov, ribičev in kanuistov
je na nov odlok, ki ga je Italija uvedla na področju obnovljivih virov energije (Rinnovabili FER). Ta namreč vsebuje
finančne spodbude za gradnjo hidroelektrarn ob naravnih vodotokih in ohranja finančne instrumente v obliki denarnih
podpor za elektrarne, pa čeprav te kršijo določbe ODV.

Nujnost pobud

V sosednji Švici je že poleti 2019 potekal protestni tabor proti gradnji akumulacijskega jezera v spodnjem delu
talečega se ledenika Triftgletscher, v slovenskih Alpah pa se bo poleti 2020 začela že peta odprava Balkan Rivers
Tour, protestna akcija ohranjanja zadnjih neokrnjenih vodotokov. Pobude, kot je omenjena, so nujno potrebne, saj
ljudi opozarjajo na pomembnost varovanja tako dragocenega naravnega vira, kot je voda, je ob tem opozorila
Barbara Wülser, sodirektorica CIPRE International. »Ne smemo dopustiti, da pod pretvezo varstva podnebja ali
prilagajanja podnebnim spremembam uničujemo še zadnje divje reke ali jih obremenjujemo s prekomernim
odvzemom vode.« Prava zgodba o uspehu so bili davnega leta 1984 v avstrijskem Hainburgu tudi protesti proti
gradnji elektrarne na Donavi, saj je danes Hainburška loka (Hainburger Au) kot zavarovano območje del Narodnega
parka Donau – Auen, v katerem živi več kot 5.000 rastlinskih in živalskih vrst.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.legambiente.it/la-protesta-dei-pesci-di-fiume/ (it), www.ilfriuli.it/articolo/politica/anche-in-friuli-la-protesta-dei-
pesci-di-fiume/3/213722 (it) www.derstandard.at/story/2000111773863/niederoesterreich-familienausflug-zum-
ursprung-der-oekobewegung (de), www.cipra.org/sl/novice/navdihujoce-pokrajine-zdaj-na-enem-
mestu,  https://balkanriverdefence.org (en)
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https://www.legambiente.it/nevediversa/
http://www.liberation.fr/voyages/2019/11/15/les-stations-de-ski-font-le-pari-du-grand-saut_1763635
http://www.tt.com/artikel/30714159/alpenverein-fordert-umdenken-starke-stimme-gegen-groessere-skigebiete
https://weserreport.de/2019/02/events/reise/schneewandern-am-sanften-dobratsch/
http://www.theguardian.com/environment/2019/dec/09/seduced-abandoned-tourism-and-climate-change-the-alps
https://salzburg.orf.at/stories/3015397/
http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Erlebniszentrum-am-Riedberger-Horn-Jetzt-geht-es-los-id56670351.html
http://www.tirol.at/lovetirol/sattelbergalm
http://www.naturparkdobratsch.at/
https://www.legambiente.it/la-protesta-dei-pesci-di-fiume/
https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/anche-in-friuli-la-protesta-dei-pesci-di-fiume/3/213722
http://www.derstandard.at/story/2000111773863/niederoesterreich-familienausflug-zum-ursprung-der-oekobewegung
https://www.cipra.org/sl/novice/navdihujoce-pokrajine-zdaj-na-enem-mestu
https://balkanriverdefence.org/


Vzorčna regija, ki je predmet
študije, se razteza na več kot
1.500 km² velikem območju
med Steyrom in Narodnim
parkom Gesäuse/A. (c) Iwona
Dullinger

Smiselno preživljanje počitnic –
začel se je pilotni projekt Alpine
Sabbatical. © Corinne Gut
Klucker

Predstavitev rezultatov študije o izgubi biotske raznovrstnosti
Kolikšen je vpliv intenzivne kmetijske proizvodnje in podnebnih
sprememb na izgubo biotske raznovrstnosti na območju Alp, kaže
študija, ki so jo pred kratkim predstavili avstrijski raziskovalci.

Kaj pospešuje izgubo biotske raznovrstnosti v alpskih državah? Eden od glavnih
povzročiteljev izgube naravnih habitatov mnogih rastlinskih in živalskih vrst je
danes intenzivno industrijsko kmetijstvo, med drugim tudi zaradi uporabe
pesticidov in monokultur. Povezava med uporabo zemljišč v kmetijske namene ter
upadom živalskih in rastlinskih vrst je bila v okviru študije podrobno
dokumentirana.

Ekipa biologov z Univerze na Dunaju in Univerze za naravne vire in biosistemske
vede je v okviru študije, objavljene na začetku leta 2020, na primeru vzorčne regije Eisenwurzen v avstrijskih Alpah
razvila model, ki simulira prihodnje odločitve glede rabe zemljišč pri 1.300 kmetijskih in gozdarskih gospodarstvih.
Kot ugotavljajo avtorji študije, bodo podnebne spremembe v prihodnjih desetletjih odigrale veliko pomembnejšo vlogo
v procesu izgube habitatov kot raba tal v kmetijske namene. »Tak rezultat je presenečenje,« je dejala Iwona Dullinger
iz oddelka za botaniko in raziskovanje biotske raznovrstnosti na dunajski univerzi, »velik del od 834 rastlinskih vrst, ki
smo jih vključili v model, je občutljiv na razlike pri rabi kmetijskih zemljišč.« 

Zavarovana območja v gozdovih ter travniki in pašniki na gorskih območjih, ki niso primerni za intenzivno kmetijstvo,
so poglavitni razlog za to, da model ne napoveduje večjih sprememb pri kmetijski rabi. »V gospodarskih razmerah,
kot smo jih predvideli v študiji, so možnosti za ukrepanje, ki so na razpolago kmetom, omejene,« je pojasnil vodja
projekta Stefan Dullinger z Univerze na Dunaju. Študija sicer ni prenosljiva na druga geografska območja po svetu, bi
pa lahko bila reprezentativna za pokrajine na obrobju Alp.

 

Viri in nadaljnje informacije:

medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldungen/detailansicht/artikel/klimawandel-koennte-artenvielfalt-
der-alpen-kuenftig-staerker-beeinflussen-als-landwirtschaft/(de), www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-
produktion/umwelt/biodiversitaet-und-landschaft.html (de),  ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-
news/news/2020/02/biodiversitaet-macht-sich-
bezahlt.html (de), naturwissenschaften.ch/topics/biodiversity/about_biodiversity/zustand_und_entwicklung/gebirge (de)

Sobotno leto v Alpah
Oditi na daljši dopust in pri tem storiti še kaj koristnega za lokalno
skupnost? Švicarski projekt Alpine Sabbatical ponuja prav to:
navdihujoče, smiselno preživljanje prostega časa.

V nizki sezoni se številne turistične destinacije soočajo z enakimi težavami: število
turistov je preskromno, dohodki iz turistične dejavnosti so prenizki. To naj bi zdaj
spremenil švicarski projekt Alpine Sabbatical. V graubündenskih pilotnih regijah
Surselva in Prättigau lahko turisti zunaj glavne sezone že rezervirajo eno- do
trimesečno bivanje v praznih počitniških objektih, obenem pa obiskujejo jezikovne
tečaje retoromanščine ali tečaje domače obrti ali ljudske glasbe, se vključujejo v

družbeno življenje kraja, prostovoljno sodelujejo pri negi lokalnih gorskih gozdov ipd.. Ponudba je namenjena zlasti
tistim, ki želijo opustiti ali spremeniti svojo poklicno dejavnost, seveda pa tudi upokojencem, ki iščejo smiselno
preživljanje prostega časa. Druga ključna točka projekta je preprečevanje izgorelosti in zdravstvena preventiva.
Arhitektka in urbanistka Gerlinde Zuber iz Avstrije, ki trenutno deluje v Zürichu, je leta 2017 s svojo idejo omenjenega
projekta kandidirala pri generatorju inovacij CIPRE Švica – z uspehom!

Velika priložnost

6

https://medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldungen/detailansicht/artikel/klimawandel-koennte-artenvielfalt-der-alpen-kuenftig-staerker-beeinflussen-als-landwirtschaft/
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https://naturwissenschaften.ch/topics/biodiversity/about_biodiversity/zustand_und_entwicklung/gebirge


Bo odeja iz umetnega snega
rešila švicarski ledenik
Morteratsch?

Kot je pojasnila Zuberjeva, gre v projektu za to, da se gostje, namesto da bi v čim krajšem času čim več doživeli in
čim več potrošili, v kraju zadržijo dlje časa in se vključijo v lokalno družabno življenje: »S sodelovanjem v lokalnem
življenju gostje prispevajo nekaj koristnega za kraj.« Pri tem ni cilj nadomestitev potrebne delovne sile, temveč
prostovoljno sodelovanje zaradi pristnega zanimanja za ljudi in kraj. »V takem konceptu se skriva velika razvojna
priložnost,« se predhodnici pridružuje tudi Stefan Steiner, vodja agencije za regionalni razvoj Prättigau/Davos. Kevin
Brunold, direktor podjetja Surselva Tourismus, pa vidi v projektu korist za obe strani: »Gostje lahko z vključevanjem v
alpsko dogajanje veliko pridobijo, deležni pa so tudi miru in tišine, ki sta značilna za nizke sezone. Za nas je
projekt Alpine Sabbaticalspomemben gradnik na poti k uveljavljanju kraja kot celoletne turistične destinacije.«

 

Vira in nadaljnje informacije:

www.alpinesabbatical.ch (de), innovationsgenerator.ch/index.php/alpine-sabbatical.html (de)

Intervju z Gerlinde Zuber iz »Alpine Sabbatical« v podkastu CIPRA 

Oh...

… Ledenike že vrsto let prekrivajo z izolacijskim materialom, da bi tako v poletnih
mesecih upočasnili njihovo taljenje. A težava je v tem, da se umetne termalne
odeje zaradi plazečih se ledenikov poškodujejo. Glaciolog z Nizozemske je zato
na švicarskem ledeniku Morteratsch začel preizkušati inovativno rešitev, ki
predvideva pokritje ledeniške površine z umetnim snegom s pomočjo snežne
jeklenice. Ta je cikcakasto napeljana po širini ledenika in deluje kot škropilnik, ki
omogoča neposredno škropljenje umetnega snega na ledeniško površino,
medtem ko se ledenik pod njo premika kot tekoči trak. Za financiranje svoje ideje,
ki jo je začel preizkušati leta 2019, je nizozemski znanstvenik že zbral dva milijona
frankov, a po ocenah bo za dokončno vzpostavitev svojega sistema potreboval še

3,5 milijona sredstev. Lokalni prebivalci so zaradi posledic, ki jih ledeniška erozija prinaša turizmu, zaskrbljeni, pa
vendar niso vsi prepričani, da je koncept snežne jeklenice, vreden več milijonov frankov, dejansko najboljša rešitev –
bojijo se namreč, da bo novi način zasneževanja nazadnje koristil le finančno močni smučarski industriji ...  

Vir: www.freitag.de/autoren/the-guardian/leise-kriselt-der-schnee (de)
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http://www.alpinesabbatical.ch/
https://innovationsgenerator.ch/index.php/alpine-sabbatical.html
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/leise-kriselt-der-schnee
https://soundcloud.com/cipra_international/auszeit-in-den-bergen-interview-mit-gerlinde-zuber-von-alpine-sabbatical


Prireditve 

Strokovna ekskurzija v narodni park Visoke Ture, 20.03.2020, Visoke Ture/A. Več... 

Občni zbor CIPRE Slovenija, 26.03.2020, Ljubljana/Sl. Več... 

Ekskurzija v Pahernikove gozdove - GozdNega, 18.04.2020, Radlje ob Dravi/Sl. Več... 

Alpski turizem, šport na prostem in trajnost, 25.-26.05.2020, Prien am Chiemsee/D. Več... 
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https://www.cipra.org/sl/prireditve/strokovna-ekskurzija-v-narodni-park-visoke-ture
https://www.cipra.org/sl/prireditve/obcni-zbor-cipre-slovenija
https://www.cipra.org/sl/prireditve/ekskurzija-v-pahernikove-gozdove-gozdnega
https://www.cipra.org/sl/prireditve/alpski-turizem-sport-na-prostem-in-trajnost?set_language=sl



