
Oslo, Hamburg, Dunaj, Bolzano
– v razpravah je sodelovalo 250
udeležencev z območja Alp in
zunaj njega. (c) CIPRA
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Kakšno naj bo komuniciranje podnebne krize?
Komuniciranje podnebne krize bo učinkovitejše, če bo
zasnovano neposredno, nazorno in socialno. O razmerjih med
jezikom, psihologijo in družbenimi omrežji je razpravljalo tudi
okoli 250 udeležencev spletne konference Našpičiti ušesa,
razložiti zgodbe, povezovati stike.

„Pri Petkih za prihodnost/Fridays for Future se soočamo z domiselno
komunikacijo protestiranja – vse se odvija kratko, jedrnato in hitro, povezano
prek družbenih omrežij,“ je svojo analizo predstavil jezikoslovec Martin Reisigl.
Dejstvu, da mladi privrženci podnebnega gibanja pri komuniciranju podnebnih

sprememb večinoma ravnajo pravilno, predvsem pa drugače, je Reisigl pritrdil skupaj z drugimi strokovnjaki, ki so
30. junija in 1. julija 2020 sodelovali na konferenci o komuniciranju podnebnih sprememb. Konferenca je potekala
prek spleta, kamor so jo organizatorji po večkratnih odložitvah zaradi koronakrize prestavili na splet. Okoli 250
udeležencev iz vseh alpskih držav je tako vendarle lahko prisluhnilo predavanjem in razpravljalo na plenarnih
zasedanjih in delavnicah skupaj s strokovnjaki iz Norveške, Hamburga in Dunaja. Prek spleta so tudi izpolnili
anketo na temo podnebja in opravili virtualni ogled podnebju prijaznega stanovanjskega naselja v Bolzanu/I.

Kako je treba ukrepati, so nam pokazala gibanja mladih za podnebje

Scenariji naravnih nesreč, kot so vroča poletja, ali pa abstraktno strokovno izrazje, npr. prelomne točke v
podnebnem sistemu, otežujejo komuniciranje podnebne krize. Nemško fizikalno društvo (DPG) je, denimo, že
leta 1971 opozarjalo na „grozečo podnebno katastrofo“, tako se je glasila tudi naslovnica revije Der Spiegel leta
1986. Politika se je šele leta 2019, ko se je pojavilo gibanje Petki za prihodnost, znašla pod pritiskom. Kot je
pojasnila Irene Neverla, strokovnjakinja za področje komuniciranja, so mediji vprašanje podnebnih sprememb
vnesli v javno razpravo in s tem v našo zavest, a sami ne morejo ustvariti dovolj visoke stopnje ozaveščenosti in
čuta odgovornosti. Temu nasprotno se državljani novinarskih tem lotevajo prek družbenih omrežij, se
medsebojno spodbujajo in postajajo politično aktivni. Dobre zgodbe o podnebnih temah morajo temeljiti na
empatiji, ponujati morajo rešitve in pot do tja opisati slikovito, emocionalno in razumljivo, je opozoril avstrijski
raziskovalec javnega mnenja Christoph Hofinger.

Možganom prijazno komuniciranje

Kako ljudi pripraviti do sodelovanja pri iskanju rešitev podnebne krize? „Naša največja ovira leži med našimi
ušesi in meri kakšnih 15 centimetrov,“ je dejal okoljski psiholog Per Espen Stoknes in pri tem mislil na ovire v
naših glavah, ki jih moramo premagati, ko gre za vprašanje podnebnih sprememb. Podnebni cilji so postavljeni
daleč v prihodnost, v vsakdanjem življenju posameznika podnebna kriza skorajda nima nobene vloge. Tovrstne
ovire je mogoče premagati s pozitivnimi zgledi. „Podnebne spremembe bi morali občutiti od blizu, na osebni
ravni, kot nekaj, kar je nujno potrebno.“ Na primer: če uživamo  vegetarijansko hrano, je to dobro za nas in
podnebje. Koristne so tudi navdihujoče zgodbe, s katerimi se lahko identificiramo v vsakdanjiku: od gorskega
kmeta, čigar stara kosilnica deluje na električno energijo, ki jo je proizvedel sam, do mestne uprave, ki spodbuja
ukrepe, kot so zasaditve novih dreves.

Podnebna pomlad, izvajanje podnebnih ukrepov v vsakdanjem življenju, prilagoditvene strategije lokalnih
skupnosti, listina iz Budoie, podnebna igra 100max, aktivnosti Alpskega podnebnega sveta –  spodbujevalne
delavnice in prispevki o teh in številnih drugih temah so zaokrožili konferenco. Ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da
bodo Alpe do leta 2050 postale podnebno odporna in nevtralna regija, je predstavil Helmut Hojesky, predsednik
Alpskega podnebnega sveta, izvedbo spletnega dogodka pa povzel z besedami, da je ta zagotovo zgled za
videokonference, ki bodo sledile. Konferenčni prispevki in nadaljnje informacije so na voljo na spletni strani
konference padlet.com/cipraga/alpaca_conference2020 .

 

https://padlet.com/cipraga/alpaca_conference2020


Vanda Bonardo, predsednica
CIPRE Italija.

Izvedbo spletne konference Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA) so prijazno podprli
nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost, avstrijsko Zvezno ministrstvo za varstvo
podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo ter Avtonomna pokrajina Bolzano – Južna Tirolska.

Stališče: Gore postale varno pribežališče
V obdobju, ko so veljali strogi omejitveni ukrepi za zajezitev
širjenja koronavirusa, so gorska območja za mnoge postala
pomembno pribežališče. Da pa bi to vlogo gorska območja lahko
čim bolje opravljala tudi v prihodnje, jih je treba okrepiti in
digitalno povezati, opozarja Vanda Bonardo, predsednica CIPRE
Italija.

Odkar se ljudje zavedamo, da javna zbiranja niso ravno najbolj koristna za naše zdravje, tudi mesto ni več varen
kraj, kot je bilo še ne tako daleč nazaj. Ljudje si zato želijo prostore, kjer se bodo lahko prosto gibali, prav tako
želijo svobodno dihati in imeti naravo kot svoj življenjski prostor. Med omejitvami gibanja in pozneje so italijanska
gorska območja preplavili obiskovalci: nekateri so iskali varno zatočišče, drugi počitniško stanovanje, ki bi ga
najeli ali kupili. To si bili tokovi turistov, ki pa jih lokalne institucije pogosto le stežka usmerjajo. Da bi gorska
območja lahko zagotavljala to storitev, se bodo morala svoje vloge zavedati in poiskati okvirne pogoje, ki jih
potrebujejo za njeno uresničevanje.

Gorska območja so bila od nekdaj redkeje pozidana in poseljena. Raznolikost gorske pokrajine izhaja iz
tisočletnega prepletanja naravnega okolja s človekovim delovanjem v njem in odraža zaželeno iskanje
ravnovesja med človekom in okoljem tako z ekološkega kot tudi zdravstvenega vidika. Dobro opremljen in
prijeten dom, v katerem lahko živimo, študiramo, se učimo in delamo, se je med omejitvenimi ukrepi za zajezitev
koronavirusa izkazal za bistvenega. Tudi taki potrebi je mogoče zadostiti z večjim pomenom znotrajalpskih regij.
Če opazujemo probleme teh krajev, ko vanje prihajamo oziroma iz njih odhajamo, bomo ugotovili, da je tudi v njih
prišlo do sprememb, ki si jih še pred nekaj meseci nismo mogli niti predstavljati. Zaradi pospešene digitalizacije
smo danes lahko v stiku s preostalim svetom kar od doma. 

Z zgodovinskimi spremembami v smeri hitrejšega razvoja digitalizacije, ki so posledica omejitvenih ukrepov za
zajezitev pandemije koronavirusa, so se odprla nepredstavljiva nova obzorja: nikoli si nismo predstavljali, da
bodo digitalne sisteme uporabljali najstarejši in celo tisti, ki se spremembam ponavadi najbolj upirajo.
Koronavirus nas je naučil, da je mogoče korenito izboljšati življenje vseh tistih, ki so se odločili ali se bodo odločili
živeti in delati znotraj alpskega območja; pogoj za to je, da se tak trend ujema z nujnimi ukrepi za širjenje ultra
hitre širokopasovne infrastrukture ter telefonskega in televizijskega omrežja. V teh krajih sta namreč ključnega
pomena izboljšani dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije ter s tem premostitev digitalnega
razkoraka, ki tam obstaja v primerjavi z velikimi aglomeracijami.

Razmere po koronavirusu so zelo težke in skrb vzbujajoče. A tako kot vedno bodo v prehodnem obdobju tudi
zdaj nastala nova ravnovesja in s tem nove možnosti. V tem smislu bo pomembno razumeti, kako naj se gorska
območja vnovič izraziteje uveljavljavijo kot ključni element razvoja, kot so že v preteklih letih vedno znova
zahtevale različne strani. Kot taka nam nudijo oporo, sočasno pa delujejo kot preizkuševališča in to ne le za
podnebne spremembe, temveč tudi za zajezitev prihodnjih pandemij in prilagajanje nanje.

Kontrasti v Alpah
Letošnji fotografski natečaj Alpske konvencije se osredotoča na kontraste alpskega sveta in k
sodelovanju vabi mlade, ki lahko svoje fotografije na to temo pošljejo do 31. avgusta 2020.



Na koncu bomo izbrali 13
fotografij, ki bodo krasile
koledar Alpske konvencije za
leto 2021. (c) Michael Gams

Daljinska kolesarska pot, katere
trasa bi potekala po celotnem
alpskem loku, je vizija, ki jo želi
CIPRA uresničiti s projektom
Velo Alpina. (c) TS

Čeprav so Alpe kot gorsko območje, ki se razteza čez več držav, na prvi
pogled skladna celota, podrobnejša preučitev vendarle razkriva tudi številne
razlike. Grad v gorskem okolju je pravo nasprotje tradicionalni alpski planinski
koči, nekateri kraji v Alpah so prenaseljeni, spet drugi odmaknjeni in na
samem. Nekatere znamenitosti so narejene iz betona, druge iz trajnostnih
materialov. Kontrasti v Alpah so tema enajstega fotografskega natečaja Alpske
konvencije, ki bo potekal v okviru projekta CIPRE Yoalin in s podporo
bodočega švicarskega predsedstva Alpski konvenciji in Mladinskega sveta
CIPRE.

V nasprotju z dosedanjimi izvedbami se letošnji natečaj osredotoča na
posebno skupino – mlade fotografe in jih vabi, da kontraste v Alpah ujamejo v
kreativnih, estetskih ter izpovednih in vsebinsko močnih fotografijah. V
zaključni fazi natečaja bo izbranih 13 fotografij, ki bodo sestavljale koledar

Alpske konvencije za leto 2021. Natečaja se lahko udeležijo mladi fotografi do 30. leta starosti, za sodelovanje na
natečaju pa morajo izpolniti spletni obrazec. Rok za oddajo fotografij je 31. avgust 2020.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.alpconv.org/si/domaca-stran/projekti/fotografski-natecaj/, www.yoalin.org (en)

Vizija projekta Velo Alpina: kolesarska pot po Alpah
Omrežje evropskih daljinskih kolesarskih poti Eurovelo,
kolesarska pot Alpe Adria … Čezmejne daljinske kolesarske poti
obstajajo tudi na območju Alp, ni pa še kolesarske poti, ki bi
vodila skozi vse alpske države. To naj bi se zdaj spremenilo z
novim projektom, katerega namen je oceniti izvedljivost ureditve
nove kolesarske poti Velo Alpina.

Kolesarjenje je eden od najboljših načinov odkrivanja različnih kultur in dežel,
saj gre za športno-rekreativno dejavnost, ki je dovolj hitra za dosego cilja in

dovolj počasna za spoznavanje kulture, kulinarike in ljudi na poti, omogoča pa tudi raziskovanje pokrajine,
naravnega okolja in biotske raznovrstnosti. Daljinske kolesarske poti so vse bolj priljubljene – zahtevne gorske
etape postajajo po zaslugi električnih koles celo manj naporne. Cilj novega projekta Velo Alpina je med seboj
povezati  obstoječe alpske daljinske kolesarske poti in tako Alpe doživeti v celoti in od vzhoda do zahoda. Z novo
kolesarsko potjo bi postali prepoznavni tudi lokalni projekti in pobude, ki si prizadevajo za uresničevanje
trajnostnega razvoja. Poleg tega bi kolesarji na poti odkrivali alpsko kulturno dediščino, uživali bi npr. v okušanju
regionalnih kulinaričnih specialitet. Kolesarjenje je poleg pešačenja najbolj ekološka turistična oblika mobilnosti.

Anketa o kolesarski poti Velo Alpina

CIPRA je za vse zainteresirane pripravila anketo, s katero želi za potrebe projekta Velo Alpina zbrati čim več idej,
želja in pobud. Anketo je mogoče izpolniti na spletni povezavi cipra.typeform.com/to/gsZkATBi.

Izvedba projekta ocene izvedljivosti bo finančno omogočilo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave
in jedrsko varnost (BMU).

Kaj se lahko naučimo iz koronakrize?
Tudi v Alpah se postavlja vprašanje, kakšno bo življenje po koronakrizi. Vzporedno z
oblikovanjem novih projektov je CIPRA zato pripravila anketo in tako preverila najnovejše

https://www.alpconv.org/en/home/projects/photo-contest/photo-contest-registration/
https://www.alpconv.org/si/domaca-stran/projekti/fotografski-natecaj/
http://www.yoalin.org/
https://cipra.typeform.com/to/gsZkATBi


CIPRA je natančneje vzela pod
drobnogled priložnosti in izzive,
ki jih je alpskemu prostoru
prinesla koronakriza.

Nevarnost, da bo civilna družba
izgubila pravico do soodločanja
o velikih gradbenih projektih, je
velika.

razpoloženje anketirancev.

Več kot tri četrtine anketirancev je potrdilo, da je koronakriza nanje vplivala, 68
odstotkov pa se jih je počutilo prikrajšane za svobodo, pogrešali so zlasti
osebni stik. Ure v karanteni so si krajšali večinoma s kreativnimi aktivnostmi,
kot so kuhanje in ročna opravila, uživali doma ali več časa posvetili branju in
obiskom v naravi.

Na vprašanje, katere stranske učinke bi bilo treba ohraniti tudi po odpravi
omejitvenih ukrepov, je 94 odstotkov vprašanih odgovorilo, da je to zmanjšanje
obsega cestnega prometa, ki mu tesno sledi letalski promet. Po mnenju tri

četrtine anketiranih bi se morala med ljudmi ohraniti večja solidarnost, sledijo ji tehnični pripomočki za delo na
daljavo in fleksibilno upravljanje časa. 

Ukrepi, ki bi jih morali začeti takoj izvajati, so po oceni anketiranih namenjanje večje pozornosti domači trgovini
(68 %), pogostejši spletni sestanki in manj potovanj (59 %) ter uporaba regionalnih in sezonskih proizvodov in
izdelkov (42 %). Največji razvojni potencial v alpskem prostoru udeleženci vidijo na področjih, kot so narava,
turizem in kmetijstvo. Za 70 % vprašanih so največji izzivi v turizmu, sledijo mobilnost ter obrt in industrija.

Anketo je izpolnilo 180 oseb iz vseh alpskih držav. Več kot polovica je svoj življenjski slog ocenila kot skladnega s
trajnostnimi načeli, večina jih kupuje sezonske domače proizvode, izogibajo se embalaži in redno kolesarijo.

Poleg izvedbe kvalitativne ankete je CIPRA v celotnem alpskem prostoru opravila še pogovore z različnimi
akterji. Analiza bo uporabljena kot podlaga za pripravo novih projektov ali modulov, ki se soočajo s priložnostmi in
izzivi razvoja v alpskem prostoru.

Aktivnosti CIPREA: www.cipra.org/sl/aktualno/projekti

Detailed results of the Survey:

Politika lokacijske konkurenčnosti na račun okolja
Slovenska vlada želi omejiti pravico civilne družbe do
sodelovanja v postopkih odločanja v primeru spornih gradbenih
projektov. Politiko spodbujanja privlačnosti lokacij za
gospodarstvo na račun okolja pa vodijo tudi v drugih alpskih
državah.

Potem ko se je slovenska vlada v senci pandemije koronavirusa odločila
omejiti pravico nevladnih organizacij do soodločanja v postopkih izdaje
gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje (PVO), je okoljsko

gibanje Balkan River Defense maja organiziralo protestno akcijo, ki jo je na spletu podprlo več tisoč
posameznikov, okoli 1000 pa jih je odšlo na ljubljanske ulice. Kritiko zaradi ravnanja vlade je izrazila tudi CIPRA
Slovenija. »NVO ne nasprotujejo razvoju, kot se jim pogosto očita,« je povedala Špela Berlot, direktorica CIPRE
Slovenija, »kot predstavnice civilne družbe zagovarjajo namreč interese lokalnih skupnosti.«

Pravica okoljskih organizacij do pritožbe kot pomembno sredstvo v pravni državi

V lihtenštajnskem parlamentu poteka razprava o morebitni omejitvi pravice okoljskih organizacij do vložitve
pritožbe, ko gre za okoljska vprašanja. Prav ta predstavlja pomemben instrument pravne države, je opozorila
Monika Gstöhl, direktorica CIPRE Lihtenštajn in Lihtenštajnske družbe za varstvo okolja (LGU): »LGU sodeluje v
procesu oblikovanja projektov, ki bodo v skladu z zakonodajo in obenem prijazni do okolja in narave, pravna
sredstva uporablja le redko in iz upravičenih razlogov.« V Švici so predlog za odpravo pravice okoljskih
organizacij do pritožbe zavrnili na referendumu leta 2008.

http://www.cipra.org/sl/aktualno/projekti


Naval turistov na gorski svet:
italijanske alpske občine med
drugim zahtevajo uvedbo
ustreznih taks. (c) Hans Peter
Jost

V Avstriji je prejšnja vlada sprejela zakon o infrastrukturnih projektih posebnega javnega interesa (Standort-
Entwicklungsgesetz), ki je začel veljati leta 2019 in nosilcem projektov omogoča, da v letu dni dosežejo sprejetje
velikih infrastrukturnih projektov. Ker so določeni deli zakona v nasprotju z določbami direktive o presoji vplivov
na okolje in previdnostnim načelom, je EU sprožila postopek za ugotavljanje neizpolnitve obveznosti iz pogodbe.
Novela zakona o presoji vplivov na okolje je že leta 2018 uvedla poostrena merila za pogoje sodelovanja
okoljskih organizacij v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja: te morajo svoje delovanje v splošnem interesu
dokazati prek finančne uprave, imeti morajo najmanj 100 aktivnih članov, krovne mreže pa najmanj pet članskih
društev. »Društva se tako soočajo z občutnimi stroški in z veliko porabo časa,« je pojasnil Paul Kuncio, direktor
CIPRE Avstrija.

Ovire za NVO

V Nemčiji pa so na tnalu nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu. Zaradi sodbe
nemškega zveznega finančnega sodišča so nevladne organizacije, kot sta Attac in Campact, leta 2019 ta status
celo izgubile, s tem pa tudi možnost uveljavljanja davčnih ugodnosti, in to z utemeljitvijo, da njihovo delovanje ni
politično nevtralno. V tej povezavi je vedno znova tema razprav tudi nemška okoljevarstvena
organizacija Deutsche Umwelthilfe, je pojasnil Uwe Roth, direktor CIPRE Nemčija, in se vprašal, ali je varstvo
okolja in narave danes sploh lahko politično nevtralno.

 

Viri in nadaljnje informacije:

balkangreenenergynews.com/slovenian-government-is-taking-rights-from-environmental-
ngos/ (en), orf.at/stories/3141645/ (de), www.derstandard.at/story/2000110172899/eu-kommission-zerpflueckt-
oesterreichisches-standortentwicklungsgesetz (de), lgu.li/artikel/einschraenkung-des-
verbandsbeschwerderechts (de), www.wz.de/wirtschaft/gerichtsurteil-im-fall-attac-warum-die-deutsche-
umwelthilfe-ihre-gemeinnuetzigkeit-nicht-so-leicht-verliert_aid-
37321695 (de), www.welt.de/wirtschaft/article202284082/Campact-Gemeinnuetzigkeit-aberkannt-Steuervorteil-
ade.html (de)

V gore brezplačno, vedno in povsod?
Prepolna parkirišča in zastoji na cestah: po odpravi dolgotrajnih
ukrepov za prepoved in omejevanje zbiranja in gibanja ljudi na
javnih krajih, ki so bili sprejeti kot odziv na epidemijo nove
koronavirusne bolezni, se v gorskih krajih v Italiji in drugod po
Alpah že spopadajo z navalom turistov. Organizacije – ena
izmed njih je italijanska UNCEM – so že podale zahtevo po
določitvi jasnih pravil – in uvedbi parkirnin.

Zelo omejeno izvajanje obalne turistične dejavnosti, postopno odpiranje meja,
ko gre za potovanja v tujino, ipd. so razlogi za povečanje zasedenosti počitniških stanovanj in kampov na
območju Alp. Lastniki turističnih objektov v gorskih regijah se s polno paro pripravljajo na nekoliko drugačno
poletno sezono: bojijo se namreč, da bo prihajalo do zastojev na cestah in prenapolnjenih parkirišč zaradi
dnevnih turistov, ki bodo za sabo pustili bolj malo denarja. Ob dolgih koncih tedna v maju in juniju je bilo že
zaznati naval dnevnih turistov tudi na druge predele alpskega območja, kot sta npr. Alpsteinsko pogorje v Švici ali
Allgäu v Nemčiji.

Varstvo okolja, kupovanje živil lokalnega porekla, upoštevanje varnostnih pravil v gorah: poleg navedenih
varnostnih pravil je italijansko združenje gorskih občin in skupnosti (UNCEM) nedavno predlagalo, da se dnevnim
gostom za uporabo parkirišč in prostorov, namenjenih piknikom, zaračuna manjša taksa. Tako zbrana sredstva
bodo občine lahko namenile izboljšanju in širjenju svoje ponudbe. Mnenja o tem predlogu se razhajajo: medtem
ko sta zaračunavanje parkirnine v mestih in zapora številnih zgodovinskih mestnih središč za promet že vrsto let
del vsakdana, pa si želijo zdaj mnogi podjetniki in upravni organi zagotoviti brezplačen dostop do gorskega
prostora, saj so prepričani, da bi uvedba dodatnih pravil in zaračunavanje taks turiste od obiska le odvrnila, četudi
bi šlo pri tem le za nekaj evrov. Zanimivo je, da je kljub temu vsakokrat, ko se preizkušajo nova pravila in uvajajo

https://balkangreenenergynews.com/slovenian-government-is-taking-rights-from-environmental-ngos/
https://orf.at/stories/3141645/
http://www.derstandard.at/story/2000110172899/eu-kommission-zerpflueckt-oesterreichisches-standortentwicklungsgesetz
https://lgu.li/artikel/einschraenkung-des-verbandsbeschwerderechts
http://www.wz.de/wirtschaft/gerichtsurteil-im-fall-attac-warum-die-deutsche-umwelthilfe-ihre-gemeinnuetzigkeit-nicht-so-leicht-verliert_aid-37321695
http://www.welt.de/wirtschaft/article202284082/Campact-Gemeinnuetzigkeit-aberkannt-Steuervorteil-ade.html


Ekskurzija, posvečena
zgodovini gozda pri planini
Combe Madame v gorskem
masivu Belledonne/F, v
sodelovanju s francoskim
uradom za gozdarstvo. (c)
Alpes Ecotourisme

nove takse za uporabo gorskih cest in parkirišč, pripravljenost ljudi, da le-ta upoštevajo, vendarle precej velika,
kar velja zlasti za okoljsko ozaveščene goste. Tako ravnanje pa se navsezadnje sklada tudi z zagotavljanjem
kakovostnejšega življenja v prizadetih občinah.

 

Viri in nadaljnje informacije:

https://uncem.it/week-end-di-grandi-presenze-in-montagna-uncem-sindaci-ed-esercenti-soddisfatti-ma-rispetto-
delle-regole-e-fondamentale-cinque-consigli-da-uncem/ (it), www.lastampa.it/cuneo/2020/05/29/news/sindaci-e-
operatori-del-settore-un-ticket-sulla-montagna-rischia-di-allontanare-i-turisti-
1.38901396 (it), www.lastampa.it/cuneo/2020/06/09/news/in-montagna-nell-anno-del-lockdown-sembra-di-
essere-tornati-agli-anni-80-1.38947423 (it), www.sueddeutsche.de/leben/tourismus-tegernsee-corona-laesst-
urlauber-zaudern-ausfluegler-stuermen-allgaeu-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200531-99-
254061 (de), www.br.de/nachrichten/bayern/ausnahmezustand-in-den-bergen-touristen-stuermen-allgaeuer-
alpen,S0fDR9S (de),  www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/schoenes-wetter-ueber-auffahrt-regionen-mit-
bergseen-rechnen-mit-ansturm (de)

Na pohodniški turi po gorskem masivu Belledonne s
pogledom, uprtim v prihodnost

Pri prečenju južnega pobočja gorskega masiva Belledonne/F od
28. junija do 4. julija 2020 se je okoli petnajst pohodnikov srečalo
z znanstveniki in lokalnimi akterji.

Skupina pohodnikov je na pohodniški turi Eco-traversée de Belledonne, ki je
letos potekala že tretjič zapored, obiskala vasi in zaselke na območju
gorskega masiva Belledonne, da bi spoznala njihovo življenjsko okolje v
gorskem svetu in se seznanila s pobudami tamkajšnjih lokalnih skupnosti.
Eden od namenov pohodniške ture je bil spodbuditi udeležence k
aktivnejšemu zavzemanju za ohranitev gorskih območij. Raziskovalci so med
potjo pojasnjevali, s katerimi izzivi, povezanimi s problematiko podnebnih
sprememb, turizma in volkov, se soočajo gorska območja. Turo so obogatili
umetniško obarvani vmesni postanki, tako so udeleženci lahko prisluhnili

zanimivi pripovedki o ledeniku in si ogledali dela razstave Smrt neke gore, ki sicer še ni dokončno postavljena.
Prav tako raznolike so bile skupne izkušnje in doživetja. »Nekega večera, ko se je neurje umirilo, smo opazovali
čudovito igro pisanih barv na nebu. To so trenutki, ko si lahko vzamemo čas za opazovanje narave, in v tem
resnično uživamo,« je dejal Vincent Martin, eden od organizatorjev pohodniške ture.

Film, podkast in strip

Film Eco-traversée de Belledonne, notre avenir en chemin osvetljuje različne teme dosedanjih tur, v različnih
krajih so predvideni tudi pogovori o filmu. O vsakdanjih doživetjih pohodnikov v času prečenja Belledonne 2020
bodo kmalu na voljo tudi avdio podkasti. Da bi pritegnili pozornost širše javnosti, bo ustvarjen tudi strip, ki bo
pojasnjeval znanstveno vsebino, povezano s prvimi tremi turami. Če se bo ponudila priložnost, bo Vincent Martin
tovrstna »ekološka prečenja« organiziral tudi v drugih predelih gorskega sveta.

Pogovoru z Vincentom Martinom prisluhnite tukaj - v francoščini:

Viri in nadaljnje informacije: ecotraversee-alpes.fr/ (fr)
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http://www.lastampa.it/cuneo/2020/05/29/news/sindaci-e-operatori-del-settore-un-ticket-sulla-montagna-rischia-di-allontanare-i-turisti-1.38901396
http://www.lastampa.it/cuneo/2020/06/09/news/in-montagna-nell-anno-del-lockdown-sembra-di-essere-tornati-agli-anni-80-1.38947423
http://www.sueddeutsche.de/leben/tourismus-tegernsee-corona-laesst-urlauber-zaudern-ausfluegler-stuermen-allgaeu-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200531-99-254061
http://www.br.de/nachrichten/bayern/ausnahmezustand-in-den-bergen-touristen-stuermen-allgaeuer-alpen,S0fDR9S
http://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/schoenes-wetter-ueber-auffahrt-regionen-mit-bergseen-rechnen-mit-ansturm
http://ecotraversee-alpes.fr/


Nova drevesa skrbijo v Meranu
za ugodno klimo. (c) Madeleine
Rohrer

Prilagajanje podnebnim spremembam: Merano s strategijo
do kakovostnejšega življenja

Drevesa namesto parkirnih mest in podpora prebivalcem v
obdobjih visoke temperature – dva od skupno 19 ukrepov, s
katerimi se Merano spoprijema s posledicami podnebnih
sprememb. Strategija prilagajanja je bila izdelana v sodelovanju
s strokovnjaki, različnimi interesnimi skupinami in predstavniki
mladih.

Vročinskim valovom, sušnim obdobjem in ekstremnim padavinam so prebivalci mest, kot je Merano, v veliki meri
izpostavljeni že danes. V Meranu so zato skupaj z raziskovalnim inštitutom Evropske akademije v Bolzanu/I
(EURAC) pripravili strategijo, ki vsebuje konkretne ukrepe za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb in
želi prispevati h kakovostnejšemu življenju lokalnega prebivalstva. V okviru ciljnih skupin so o teh vprašanjih
razpravljali tudi predstavniki različnih področij politike, interesnih združenj in člani Mladinskega parlamenta
Alpske konvencije (YPAC). „Ko govorimo o prilagajanju posledicam podnebnih sprememb, to za nas pomeni, da
se naši ljudje v domačem mestu počutijo bolje, z izvajanjem ukrepov pa bo kakovostnejše postalo tudi njihovo
življenje nasploh,“ je prepričana Madeleine Rohrer, svetnica za področje okolja v meranskem mestnem svetu.

Izboljšati kakovost življenja

Cristina della Torre iz raziskovalne skupine pri Evropski akademiji (Eurac Research), ki je imela pri pripravi
strategije vlogo koordinatorice, je prepričana, da so zaradi sodelovanja različnih udeležencev uspeli upoštevati
številne interese. To je bil po njenih besedah sicer velik izziv, a ukrepe je tako podprlo občutno več ljudi. Eden od
ukrepov bo pripomogel k zagotavljanju hladnejše mikroklime, saj bodo nova drevesa zasadili za vsako drugo
parkirno mesto, prav tako poteka kampanja ozaveščanja širšega prebivalstva, kako pravilno ravnati v vročinskih
obdobjih, mlajši opravljajo nakupe za starejše državljane in druge ranljive skupine, kar krepi socialno povezanost
med prebivalci, obnova zgodovinskih namakalnih kanalov pa bo Merano obvarovala pred visokimi vodami.           
V Meranu so pripravili tudi akcijski načrt za energijo in podnebje in zanj prejeli denarno nagrado za učinkovito
rabo energije Energiepreis Südtirol 2019 – 2.000 EUR, kolikor je znašala nagrada, so podarili eni od meranskih
šol za izvajanje projekta, namenjenega spodbujanju varovanja podnebja.

 

Nadaljnje informacije: www.gemeinde.meran.bz.it/de/Energieeffizienz_Meran_hatte_die_beste_Idee (de)

Podkast o tej temi - v nemščini, angleščini 

Oh...

Kaj bi storili, če bi se nekdo postavil pred vas, povesil glavo, roki s pokrčenima
komolcema dvignil do višine ramen, začel z njima divje opletati, pri tem glasno
zavpil kulikitaka in se zagnal v vas? Takih prizorov so bile v zadnjem času na
pašnikih deležne številne krave in se tako nevede znašle v najnovejšem
viralnem izzivu Scare a cow, ki se je pojavil na družbenem omrežju TikTok.
Seveda je preplavil tudi Alpe, kjer se je kar nekaj uporabnikov platforme
posnelo pri strašenju živali na pašnikih. A za razliko od številnih drugih se novi

izziv lahko konča tudi tragično: plesalci kulikitake lahko v najslabšem primeru živali tako zelo prestrašijo, da se te
na domnevne napadalce odzovejo instinktivno: vanje se lahko zaletijo in jih tudi podrejo na tla. Nič čudnega torej,
da so kmetje, društva za zaščito živali in politiki začeli opozarjati na početje, ki je smrtno nevarno in v nasprotju s
pravili dobrobiti živali. »Vklopite vendar razum!« je svoje ogorčenje izrazil tudi eden od kmetov in s svojim

http://www.gemeinde.meran.bz.it/de/Energieeffizienz_Meran_hatte_die_beste_Idee


pozivom na spletu požel številne pozitivne komentarje. Pri uporabnikih TikToka je naletel na gluha ušesa, so se
pa zato odzvali upravitelji platforme in sporne posnetke, ki so jih označili za krute in šokantne, izbrisali. Le kdo bi
vedel, kakšno »pogruntavščino« bo prinesel naslednji izziv …

Viri: www.sueddeutsche.de/panorama/tiktok-challenge-kuehe-1.4951860

http://www.sueddeutsche.de/panorama/tiktok-challenge-kuehe-1.4951860


Prireditve 

Mladi na vrhu 2020, 16.07.-30.09.2020, Diverse. Več... 

Ogenj v Alpah 2020, 08.08.-09.08.2020, Trenta. Več... 

Aktiven zeleni vikend v dolini Vrat, 15.08.-16.08.2020, Kranjska Gora. Več... 

Strokovna ekskurzija v Pahernikove gozdove, 29.08.2020, Pahernikovi gozdovi (Ribnica na 
Pohorju, Hudi kot). Več... 

Smart Villages - Key opportunities for a sustainable and attractive Alpine region, 05.10.-
06.10.2020, Grenoble/F. Več... 

Turizem na prostem z dolgoročno vizijo - med podnebnimi spremembami, trajnostjo in kriznim 
managementom, 16.11.-17.11.2020, Prien am Chiemsee/D. Več... 

https://www.cipra.org/sl/prireditve/mladi-na-vrhu-2020?set_language=sl
https://www.cipra.org/sl/prireditve/ogenj-v-alpah-2020
https://www.cipra.org/sl/prireditve/aktiven-zeleni-vikend-v-dolini-vrat/
https://www.cipra.org/sl/prireditve/strokovna-ekskurzija-v-pahernikove-gozdove/
https://www.cipra.org/en/events/smart-villages-key-opportunities-for-a-sustainable-and-attractive-alpine-region
https://www.cipra.org/sl/prireditve/alpski-turizem-sport-na-prostem-in-trajnost?set_language=sl

