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VAROVANJE OKOLJA V ALPAH IN HIMALAJI
Izvleček
Diplomsko delo obravnava različne oblike varovanja gorske narave v Alpah in Himalaji,
hkrati pa je poudarek na pravnem sistemu varovanja okolja v posameznih alpskih državah
in tudi na pomembnejših nevladnih organizacijah, ki si prizadevajo za varstvo okolja in
boljšo blaginjo lokalnih skupnosti. Izpostavljena je Alpska konvencija, kot pomembna
mednarodna pogodba, ki si prizadeva za zagotavljanje sonaravnega razvoja in za
ohranjanje bistvenih značilnosti alpskega prostora. V poglavju Himalaja je izpostavljeno
varovanje okolja v Kraljevini Nepal in sicer na primeru narodnega parka Everest in na
primeru posebnega zaščitenega območja Anapurna. Ključna spoznanja obeh obravnavanih
območij je povzela SWOT analiza, ki je izpostavila prednosti in pomanjkljivosti ter
priložnosti in nevarnosti varovanja okolja v Alpah in Himalaji.
Ključne besede: vrednote gorskih območij, Alpe, Alpska konvencija, organizacije s
področja varstva okolja na območju Alp, Himalaja: Nepal.
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN ALPS AND HIMALAYAS
Abstract
This book is about various types of alpine nature protection in Alps and Himalayas. At the
same time some stress will be put on legal system of environmental protection in alpine
countries as well as some important nongovernmental organizations, whose goal is
environmental protection and better wellbeing of local communities. We exposed the
Alpine convention as important international contract, which tries to insure the sustainable
development and keeping of main features of alpine world. Chapter Himalayas exposes
environmental protection in Nepal Kingdom, that is on examples of National park Everest
and special protected area of Anapurna. The main findings of both areas were summed up
in SWOT analysis, which showed the advantages, shortages, opportunities and dangers of
environmental protection in Alps and Himalayas.
Key words: values of alpine world, Alps, Alpine convention, organizations for
environmental protection of Alps and Himalayas: Nepal.
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1. UVOD
''Še pred dvema stoletjema – no, pravzaprav še pred enim - se je zdelo, da so gorska
območja tako rekoč neizmerna, da je divjine in neraziskanega na pretek, da je v gorah
dovolj prostora za vse interese, želje, zamisli. Danes se zavedamo, da so gore izjemno
krhko in ranljivo naravno okolje z mnogimi ogroženimi vrstami živih bitij. Skoraj vsak
kotiček je že raziskan, opisan, fotografiran in objavljen. Ljudi je na našem planetu vse več
in tudi različnih interesov v gorah je vse več – tudi nasprotujočih. In gorski prostor
nikakor ni neskončen. (Keršič-Svetel, 2002, str. 34, 35)
Danes lahko rečemo, da smo že v 3. svetovni vojni: v vojni proti Zemlji, v kateri
zmagujemo, saj človeštvo 21. stoletja grozi, da bo izčrpalo oz. uničilo vse svetovne
ekosisteme, ki so potrebni za življenje. Izredno pomemben del tega globalnega ekosistema
so zagotovo tudi gorska območja in dejstvo je, da smo vsi ljudje na Zemlji tako ali drugače
povezani z gorami. Gorska območja so dom za številne ogrožene živalske in rastlinske
vrste, so pomemben vir obnovljivih virov energije, rudnin in gozda, hkrati pa iz gorskih
območij prihaja tudi več kot polovica vseh zalog pitne vode na svetu. Gorske pokrajine so
tudi prebivališče mnogih ljudstev, za nekatere imajo gore celo religiozni pomen, žal pa
danes gorska območja vse bolj postajajo tudi območja hitrega razvoja različnih oblik
turizma.
1.1. Namen in cilji diplomskega dela
Glavni namen diplomskega dela je predstavitev oz. kritična presoja različnih oblik
varovanja gorskega okolja in predstavitev pravnega vidika omenjene problematike velikih
gorskih verig in sicer Alp, kot najgosteje naseljenega gorskega območja na svetu, in
Himalaje, kot najvišjega svetovnega gorovja. V delu je predstavljena problematika
varovanja okolja v bolj ali manj gospodarsko razvitih držav, čez katere se raztezajo Alpe in
na drugi strani gospodarsko nerazvite države Nepal. Izpostavljen je tudi pomemben
evropski dokument Alpska konvencija, ki s svojimi dvanajstimi protokoli ureja vsa
področja človekovih posegov v alpski prostor. Obravnavane so tudi pomembnejše
nevladne organizacije, ki skrbijo za varstvo okolja v Alpah in Himalaji, saj lahko z
ozaveščenjem širše javnosti veliko pripomorejo k varovanju gorskega okolja. Osnovni
namen diplomskega dela je tako prikazati različne oblike varovanja gorskega okolja v
alpskih državah in Kraljevini Nepal, hkrati pa so v zaključku nakazane tudi možnost
varovanja ranljivega gorskega okolja v prihodnje ne samo v Alpah in Himalaji, ampak tudi
drugod po svetu.
Diplomsko delo v uvodnih poglavjih predstavlja vrednote gorskih območij in dejavnike, ki
vplivajo na ogroženost gorskih predelov, nato pa si sledita poglavji o Alpah in Himalaji. V
poglavju Alpe je v ospredju Alpska konvencija, ki je pomemben mednarodni dokument pri
zagotavljanju varovanja okolja ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine v Alpah, hkrati
pa je v poglavju opisan tudi pravni sistem varovanja okolja v posameznih alpskih državah.
Sledi podpoglavje Slovenija, kjer je izpostavljen slovenski alpski prostor z Julijskimi
Alpami oz. Triglavskim narodnem parkom, v poglavju Himalaja pa je v ospredju izključno
varovanje okolja v Kraljevini Nepal. Cilji diplomskega dela oz. možnosti varovanja okolja
v Alpah in Himalaji so prikazani v zaključnem poglavju in poglavju Analiza varovanja
okolja v Alpah in Himalaji, kjer so navedene prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in
nevarnosti analiziranega območja (SWOT analiza).
1
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1.2. Metode dela
Pri izdelavi diplomskega dela je bilo v ospredju kabinetno delo z valorizacijo literature in
pregledovanjem spletnih strani, ki so mi podale veliko informacij o varovanju okolja
predvsem v Himalaji oz. Nepalu. Ko sem pred dvema letoma obiskal Nepal, sem osebno
želel pridobiti koristne informacije o varovanju okolja v tej državi. Žal sem imel velik
problem predvsem v komunikaciji z domačini, saj je njihovo znanje angleškega jezika zelo
pomanjkljivo. Obravnavano problematiko sem občutil ob obisku narodnega parka Everest
in posebnega zaščitenega območja Anapurna. Nekaj podatkov o varovanju okolja v Alpah
sem hotel dobiti tudi preko elektronske pošte, toda žal odgovorov ni bilo nazaj. Po analizi
vseh pridobljenih podatkov in po lastnih spoznanjih sem nato v zaključnem poglavju
primerjal prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti obravnavanega območja
in jih podal v t.i. SWOT analizi, na podlagi katere sem nato na kratko opisal možne
scenarije za Alpe in Himalajo, če bodo v prihodnje prevladale slabosti in nevarnosti oz.
prednosti in priložnosti posameznega obravnavanega območja.
1.3. Delovna hipoteza
Ko sem se pred dvema letoma, po obisku Nepala, začel spraševati o naslovu svojega
diplomskega dela in o oblikovanju delovne hipoteze zanjo, sem si zastavil vprašanje, kako
je v prihodnje še mogoče zavarovati gorsko okolje in prebivalstvo, ki v teh območjih živi.
Namreč pokrajina je v Nepalu že močno degradirana, hkrati pa je prebivalstvo te države
izredno revno. Zanimalo me je ali je možna povezava med varovanjem gorskega okolja in
zagotavljanjem boljše blaginje prebivalstva gorskih območij ne samo v Nepalu, ampak tudi
v Alpah. Domnevam, da je varovanje okolja možno le v globalnem kontekstu oz. v
medsebojnem sodelovanju (čez mejnem sodelovanju) med državami, ki si delijo določen
gorski prostor, in med zavarovanimi območji ter z uresničevanjem načel sonaravnega,
uravnoteženega razvoja. Prepričan sem, da lahko razvite države, ki imajo veliko
strokovnega znanja in tudi sredstev, pomagajo nerazvitim državam, na primer Nepalu, z
izmenjavo znanja in prenosom izkušenj.
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2. GORE
2.1. Vrednote gorskih območij
''Z gorami je tako kot z zrcalom iz neke stare
skandinavske pravljice: v njem je vsak videl to, kar je
hotel videti. Za prebivalce gora so strma pobočja in
gozdovi zemljišče, ki jim mora omogočiti zaslužek. Za
naravovarstvenike so to območja, ki jih je treba
ohranjati in varovati. Za številne vernike so to sveti
kraji, za turiste zanimivi cilji, ki bi jih radi dosegli kar
se da udobno, varno in poceni. Za gospodarstvenike ležišča rude, zaloga lesne mase,
vodne energije… Še med planinci – ljudmi, ki zahajamo v gore v prostem času in pravimo,
da imamo gore radi – najdemo toliko različnih interesov, da jih je vse težje usklajevati. Eni
si želijo čim bolj neokrnjene narave in brezpotij, drugi prisegajo na čim bolje nadelane,
označene in zavarovane poti. Je napredek, če hodimo v gore po tlakovanih poteh, spimo v
udobnih, hotelom podobnih kočah in si pot še pošteno skrajšamo s cesto, žičnico ali celo
helikopterjem? Ali pa gore s tem nepovratno izgubijo nekaj, kar nam veliko pomeni? Je
prav, če kdo znano klasično smer opremi s svedrovci – v imenu večje varnosti? Kdo ima
bolj prav: Indijanci, ki hočejo, da njihove svete gore ostanejo nedotaknjene, ali športniki,
ki si v imenu športnega užitka želijo plezati po njih? Ali pa imajo morda še največ pravice
do posegov gospodarstveniki, ki menijo, da so lesne zaloge, rudna bogastva in turizem vse
preveč pomembni, da bi jih puščali neizkoriščene samo zaradi nekakšnih vraževernih
predsodkov? Imajo prav domačini, ki zgradijo cesto na planino – ali planinci, ki si želijo
miru, neokrnjene narave in odmaknjenosti? Kdaj ima širši interes prednost pred osebnim
ali lokalnim interesom? Kakšni, čigavi in kateri interesi naj imajo v gorah sploh
prednost?!
Kako naj v današnjem času, ko je ekonomska učinkovitost merilo vsega (tako je vsaj
videti), branimo vrednote, kot so divjina, neokrnjenost, tišina… ali celo napor, tveganje,
pustolovščina? In – mar ni skoraj nesramno o takih rečeh, ki da jih je treba ceniti in
varovati, govoriti z ljudmi, ki živijo v skrajno težavnih razmerah na robu lakote in minskih
polj v gorah, opustošenih od vojne…
Res, čas je, da se temeljito zamislimo, kaj so vrednote gora. In kakšen je naš odnos do njih.
Naslednji korak pa je odločitev, čemu smo se pripravljeni odreči, da bi te vrednote ohranili
in jih zapustili zanamcem – v upanju, da jim bodo kaj pomenile.'' ( Keršič-Svetel, 2002, str.
35)
Gorska območja prekrivajo 24% celotnega zemeljskega površja (35.8 milijonov km2) in
predstavljajo pomemben del globalnega ekosistema. V njih živi približno 12% celotnega
svetovnega prebivalstva (720 milijonov ljudi), od katerih 270 milijonov trpi zaradi
pomanjkanja hrane oz. jih 135 milijonov trpi zaradi kroničnega pomanjkanja hrane in
podhranjenosti. Prebivalstvo gorskih pokrajin je večinoma revno, slabo izobraženo in
brezposelno, živi v slabih higienskih razmerah ob pomanjkljivi zdravstveni oskrbi in se v
večini preživlja s samooskrbnim poljedelstvom in gozdom. Zaradi velikih prebivalstvenih
in gospodarskih pritiskov prihaja na velikih površinah - od Andov do Himalaje ter od
jugovzhodne Azije do vzhodne in osrednje Afrike - do zaskrbljujočih sprememb gorskih
pokrajin in njihovih sestavin. Skozi zgodovino so bila gorska območja zaznamovana s
slabo prometno prehodnostjo in obmejnostjo, saj po gorah pogosto potekajo jezikovne,
3
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kulturne, narodnostne in državne meje. Ta območja so se tako ohranila kot starodavna
žarišča bogate kulturne dediščine domačega prebivalstva. V zadnjih desetletjih pa so
gorske pokrajine povsod po svetu postale pomembno turistično in rekreacijsko območje,
katerega vsako leto obišče na milijone ljudi. Za številno lokalno prebivalstvo je gorski
turizem postal tudi edini način zaslužka in preživetja. Gorska območja so prav tako
pomemben vir pitne vode, saj več kot polovica človeštva uporablja vodo iz gora za pitje,
namakanje ali pa za izrabo hidroenergije. Hkrati so ta območja tudi pomemben vir
obnovljivih virov energije, rudnin (številne zaloge mineralov so pogoj za industrijo), gozda
in kmetijskih pridelkov. Gorska območja so območja neprecenljive biološke raznovrstnosti
in osupljivih prilagoditev na zahtevne razmere ter življenjski prostor številnih ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst, njihova biodiverziteta pa presega celo tropski deževni gozd.
(Peršolja, 2001)
Vrednote gorskih območij:
• bogata pokrajinska in biotska raznovrstnost;
• domovanje številnih ljudstev; 1/10 svetovnega prebivalstva živi v gorskih
območjih;
• habitat za številne (ogrožene) živalske in rastlinske vrste;
• pomemben del globalnega ekosistema;
• pomembne vir pitne vode in obnovljivih virov energije;
• bogata kulturna dediščina;
• pomembno turistično in rekreacijsko območje.
''V gorah lahko sodobni človek še doživlja samoto, tišino, ogromne razsežnosti prostora,
lahko prisluhne bučanju vetra, šumenju dežja in grmenju plazov. V današnjem svetu, v
katerem smo v vsakodnevnem življenju že povsem odvisni od tehnologije in nas obdaja
okolje, ki je v veliki meri človekovo delo, so izkušnje takega doživljanja neokrnjene narave
nadvse dragocene''. (Raztresen, 2001, str. 290)
2.2. Vloga gorskih območij po Agendi 21
Generalna skupščina OZN je leta 1989 sprejela sklep o sklicu svetovnega vrha oz. je
sprejela sklep o sklicu Konference Združenih narodov o okolju in razvoju - UNCED, ki je
potekala junija 1992 v Rio de Janeiru. Na konferenci je sodelovalo 182 državnih delegacij,
med katerimi je bilo 120 voditeljev držav in vlad. Obravnavali so naslednja področja:
• varstvo zraka (uporaba energije, sprememba podnebja, tanjšanje ozonske plasti,
onesnaževanje zraka prek meja);
• varstvo naravnih virov (zmanjševanje gozdnih površin, erozija);
• ohranitev biotske raznovrstnosti;
• varstvo virov pitne vode;
• varstvo oceanov, moriji in obalnih območij;
• za okolje sprejemljivo ravnanje z biotehnologijo, nevarnimi odpadki in
strupenimi kemikalijami;
• preprečevanje nezakonite trgovine z nevarnimi proizvodi in odpadki;
• izboljševanje kakovosti življenja in človekovega zdravja;
• izboljševanje življenjskih razmer, izkoreninjenje revščine in zaustavitev
propadanja okolja. (Ferjančič, 1997; Skoberne, 2004; Keating, 1995)
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Na podlagi UNCED so decembra 1992 ustanovili Komisijo Združenih narodov za
trajnostni razvoj – UNCSD in Svet za ohranitev Zemlje (Earth Council), ki je dobil nalogo
pripravo Listine o Zemlji in dokončanje načetih problemov s konference. Najpomembnejši
dokument oz. program dejavnosti, nad 800 strani obsegajoč dokument, pa je zagotovo
Agenda 21, ki zagotavlja trajnostni razvoj v 21. stoletju. Z Agendo 21 in Konvencijo o
biološki raznovrstnosti, ki sicer nista pravno zavezujoča dokumenta, so Združeni narodi
opozorili na vlogo gorskih območij kot pomemben vir pitne vode, energije, rudnin,
gozdov, biološke raznovrstnosti, kmetijskih proizvodov in rekreacijskih območij. Gorski
sistemi so poleg oceanov in puščav tudi pomembni del globalnega ekosistema in na
gorskih pobočjih se lahko prepleta več podnebnih pasov, kateri so osnova za številne in
pestre habitate. Žal pa se ti habitati zaradi negativnih vplivov hitro spreminjajo in izginjajo.
Danes na gorskih območjih živi desetina svetovnega prebivalstva in eden
najpomembnejših problemov človeštva – revščina - je na gorskih območjih še posebno
pogost pojav, hkrati pa ga spremljata še depopulacija in izginjanje identitete domačega
prebivalstva. V Agendi 21 so tako podrobneje opisani koncepti in poti razvoja človeštva, ki
naj bi bil trajen in za okolje ohranjujoč (environmentally sustainable development). Rešitev
torej vidijo v ustreznem gospodarjenju z naravnimi viri v gorskih območjih, v trajnostnem
razvoju in s tem povezanim ohranjanjem ekološkega ravnovesja v gorah. Agenda 21
priporoča vzpostavitev globalnih podatkovnih baz, ki bi bile v pomoč pri pripravi
programov za trajnostni razvoj gorskih območij, hkrati pa naj bi si vlade, mednarodne
organizacije in banke ter druge specializirane organizacije ZN med seboj izmenjale
informacije in tako čim bolj sodelovale med seboj in drugimi nevladnimi organizacijami,
ki se ukvarjajo s to problematiko. Pri tem pa naj bi bil poudarek predvsem na ohranjanju
tradicionalnih oblik človekovega sožitja z okoljem oz. na takšnih dejavnosti, ki dobro
vplivajo na okolje. Med dejavnostmi, za katere naj bi vlade še posebno skrbele, pa je
Agenda 21 poudarila, da bi vlade morale:
• podpirati ukrepe za preprečevanje erozije, ki so poceni, preprosti in jih je lahko
uporabljati;
• nuditi ljudem subvencije za varovanje virov in uporabo okolju prijaznih
tehnologij, jim pomagati pri razumevanju, kakšen razvoj je za gorska območja
ekološko trajnosten in jih vključiti v gospodarjenje z viri;
• priskrbeti informacije o alternativnih dejavnostih, kar bi lahko vključevalo
kulturne rastline, živino, perutnino, čebelarstvo, ribištvo, mala podjetja,
trgovino in promet;
• vzpostaviti varovana območja za zaščito divjega genskega materiala;
• ugotoviti območja tveganja, ki so najbolj izpostavljena eroziji, poplavam,
zemeljskim plazovom, potresom, snežnim plazovom in drugim naravnim
nevarnostim ter vzpostaviti sisteme zgodnjega obveščanja in ekipe za
posredovanje ob naravnih nesrečah;
• ugotoviti gorska območja, ki jim grozi onesnaževanje zraka iz sosednjih
industrijskih in urbanih območij;
• vzpostaviti informacijske centre o gorskih ekosistemih, kjer bi lahko ljudem, ki
bi se obrnili na pomoč v zvezi s trajnostnim razvojem v gorah, pomagali
strokovnim znanjem o trajnostnem kmetijstvu in varovalnih metodah.
• zagotoviti vladno podporo nevladnim organizacijam, ki pomagajo lokalnim
skupnostim;
• prizadevati za večje sodelovanje prebivalstva gorskih območij pri reševanju
vprašanj njihovega razvoja;
• zagotoviti mehanizme za zavarovanje območij, kjer živijo ogrožene vrste rastlin
in živali. (Ferjančič, 1997; Skoberne, 2004; Keating, 1995)
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Združeni narodi so na predlog Kirgizistana leto 2002 razglasili za Mednarodno leto gora in
tako opozorili na pomen ekosistemov, klimatsko-vegetacijskih tipov in naravnih vrednot v
gorskih območjih in tudi na vlogo kulturne dediščine, poselitve ter nacionalne in
demografske strukture, gozdnih, kmetijskih, vodnih, energetskih, prometnih in turističnih
posebnosti. Z različnimi aktivnostmi so se vse leto trudili izboljšati kakovost življenja
prebivalcem gorskih območij (npr. zagotoviti pitno vodo), spodbujali zaščito gorskega
prostora in si prizadevali za trajnostni razvoj. Poglavitni cilji Mednarodnega leta gora so
tako bili: oblikovanje zavesti in posredovanje znanja o gorskih ekosistemih, njihovi
dinamiki in delovanju širši javnosti, spoznavanje in ohranjanje bogate kulturne in naravne
dediščine gorskih območij, opredelitev pomena gorskih naravnih virov za kakovostno
življenje svetovnega prebivalstva danes in v prihodnje ter vzpodbujanje njihovega
aktivnega varovanja in zaščite. Splet vseh teh ciljev pa bi lahko označili kot program
trajnostnega razvoja gorskih območij, pri katerem gre za razvoj, ki zadovoljuje potrebe
ljudi, ne da bi pri tem ogrožal vire, od katerih je odvisen obstoj prihodnjih rodov. (Peršolja,
2001)
Seveda pa je kakovostno življenje povezano z vrednotami narave, ki pa so v gorskih
območjih posebno občutljive in tudi omejene. Organizacija je predvsem izhajala iz nujnosti
ter potreb zaradi vse večjega obremenjevanja in onesnaževanja gorskih območij. Z
Mednarodnim letom gora je tako Organizacija združenih narodov z različnimi akcijami in
konferencami spodbudila vlade sveta, države, ustanove, institucije, druge nevladne
organizacije, znanstvenike in posameznike naj priznajo pomen gora in lokalnih skupnosti
ter usmerjajo svojo politiko in dejavnosti tako, da jih bodo ohranjale in razvijale na okolju
prijazen način. Na zaključnem srečanju Mednarodnega leta gora (Bishkek Global
Mountain Summit), ki je potekalo od 28. oktobra do 1. novembra 2002 v glavnem mestu
Kirgizije, so se vsi udeleženci in organizacije srečanja zavzeli za varovanje oz. ohranjanje
svetovnih gorskih ekosistemov, zmanjševanje revščine in zagotovitev pomoči in hrane
prebivalcem v gorskih območjih in se zavzeli za mir in ekonomsko pravičnost vseh
prebivalcev, ki prebivajo v gorskih pokrajinah. Hkrati so sprejeli tudi protokol The
Bishkek Mountain Platform, katerega cilj je nadaljevati z obstoječimi iniciativami, ki
zagotavljajo sonaravni razvoj gorskih območij povsod po svetu. Protokol je bil oblikovan
na temeljih Agende 21 in naj bi služil Skupščini Združenih narodov kot prispevek pri
razpravah o gorskih območjih in pri uresničevanju ciljev kot so:
• zmanjšati oz. omejiti revščino in lakoto: do leta 2015 želijo zmanjšati odstotek
prebivalstva, ki živi z manj kot z 1 $ na dan na polovico in sicer iz 29% (leta
1990) na 14.5%;
• omogočiti osnovno izobrazbo vsem prebivalcem po svetu;
• povišati vlogo in pomen žensk v družbi;
• zmanjšati umrljivost otrok;
• izboljšati materinsko zdravje;
• bojevati se proti različnim boleznim kot so HIV/AIDS, malarija,…;
• zagotoviti razvoj človeštva, ki naj bi bil trajen in za okolje ohranjujoč;
• oblikovati svetovno zvezo za razvoj. (The Bishkek Mountain Platform; citirano
16.06.2006)
Svetovna turistična organizacija se je Mednarodnemu letu gora pridružila tako, da je leto
2002 razglasila za Mednarodno leto ekološkega turizma, pri katerem gre za turizem, ki
temelji na naravnih vrednotah in ne posega agresivno v naravo, hkrati pa zagotavlja
dohodek predvsem domačemu prebivalstvu. Tudi v planinskih organizacijah je pobuda
Organizacije združenih narodov naletela na ugoden odmev, hkrati pa se je Mednarodna
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zveza planinskih organizacij (UIAA) začela zavedati, da lahko več kot dva in pol milijona
članov planinskih organizacij z vseh celin pomembno prispeva k uresničevanju ciljev.
Planinstvo kot športna in rekreacijska dejavnost, ki temelji na doživljanju narave kot
posebne vrednote, ima zagotovo neprecenljiv pomen za ohranjanje kulturnega in etničnega
odnosa ljudi do narave in je marsikje v svetu eden od temeljev okoljevarstvenega gibanja.
Tako lahko planinstvo kot dejavnost bistveno prispeva k trajnostnemu razvoju gorskih
območij, saj je za prebivalce gora pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. UIAA si je
ob Mednarodnem letu gora začela prizadevati, da bi vlade in državne ustanove,
Organizacija združenih narodov in druge mednarodne agencije in prostovoljna združenja
priznale pomen gora in skupnosti njihovih prebivalcev povsod po svetu in da bi svojo
politiko usmerjale tako, da jih bodo spodbujale in ohranjale. (Peršolja, 2001)
2.3. Ogroženost gorskih območij
''Dandanes vsi kričijo ŽIVELE GORE! In vsak konec tedna se množice valijo v Alpe, da bi
plezale, smučale, skakale s padali, drvele z gorskimi kolesi… Smučarje in deskarje zanima
le, kako bi čim udobneje prišli na vrh in se čim bolj zabavali med spustom navzdol.
Plezalci ljubijo varne svedrovce, privite v steno, alpinisti so obsedeni od vremenskih
napovedi in mobilnih telefonov, vsi skupaj pa ob najmanjših težavah pokličejo na pomoč
helikopter, da jih odpelje v dolino. Kult telesa in adrenalina presega vse. Alpe se
spreminjajo v orjaški lunapark za zabavo adrenalina željnih tako imenovanih ekstremnih
športnikov in zdolgočasenih turistov, ki se jim ne ljubi narediti sto korakov peš, ampak se
želijo na vse vrhove peljati z žičnico. Vsi ti zasvojenci z zabavo spreminjajo Alpe
klasičnega alpinizma!'' (Keršič-Svetel, 2002, str. 42)
Skoraj povsod po svetu, pa tudi v Alpah in pri nas se gorska območja in njihovi prebivalci
srečujejo z mnogimi težavami, ki so vzrok na eni strani globalnih svetovnih težav:
onesnaževanje, globalizacija, omejenost naravnih virov, zmanjševanje naravne
raznovrstnosti in klimatske spremembe, na drugi strani pa gorska pokrajina s svojimi
posebnostmi otežuje življenje gorskih prebivalcev (nadmorska višina, klimatske razmere,
razgibanost terena). Danes je v gorah zapaziti izrazito zmanjševanje števila stalnega
prebivalstva, saj se predvsem mladi ljudje selijo v nižine, poleg opuščanja poselitve pa je v
gorskem okolju zapažen tudi velik delež ostarelega prebivalstva. Kljub številnim sprejetim
zakonodajam grozijo zavarovanim območjem v Alpah številne nevarnosti:
komercializacija, graditev turistične infrastrukture, stara stavbarska dediščina izginja,… V
Alpah gre predvsem za dva problema: velik problem (predvsem v Sloveniji) je poleg
zgoraj naštetih tudi pomanjkanje lastnega kapital za naložbe, ekonomska pasivnost gorskih
območij, premajhna ekonomičnost gorskega turizma, zgrešene investicije v industrijski
turizem in v sredogorska smučišča, pomanjkanje vizij razvoja, majhen delež lokalnega
gorskega prebivalstva (zaposlenega v turizmu), nepripravljenost na reševanje okoljskih
problemov, opuščanje tradicionalnih ekonomskih aktivnosti, zaraščanje pašnikov,…
(Vrhovec, 2002)
Danes na sploh gorsko naravo povsod po svetu ogrožajo številne prometnice, turistična
infrastruktura s hoteli, smučišči in igrišči, žičnice, helikopterski prevozi, odplake in
odpadki,… Celo na najvišjih gorah sveta se kopičijo številni odpadki, katere so za seboj
pustile številne odprave; stare plezalne vrvi, šotori in drugo. Zagotovo pa vse to goram
jemlje njihovo izvirno vsebino in vrednost. Tudi vedno večji razvoj turizma ne ogroža le
naravne dediščine gora, ampak tudi kulturno dediščino ljudstev, ki so doma v gorskih
predelih. Vsekakor danes ne moremo mimo gorniškega turizma, ki je v velikem delu Alp
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ena najpomembnejših ekonomskih aktivnosti in pomemben vir dohodka. Vedno večji
razvoj turizma ne ogroža le naravne dediščine gora, ampak tudi kulturno dediščino
ljudstev, ki so doma v gorskih predelih. V zadnjih letih je turizem doživel največji razmah
in tako predstavlja največje posle v mednarodnem merilu, hkrati pa tudi pomembno
prispeva k zaslužku lokalnega prebivalstva; pa naj bo to v Alpah ali pa v Himalaji. Veliko
ljudi je namreč zaposlenih v gorniškem turizmu; eni kot gostilničarji, drugi kot lastniki
prenočišč, kot vodniki, nosači, kuharji,… Toda množični obisk gora pomeni velik vpliv na
občutljivo gorsko okolje, posledice pa prinaša tudi na način življenja domačinov in lokalne
kulture. Turizem je mnoga gorska območja povsem spremenil in preobrazil in opuščanje
tradicionalnih gospodarskih dejavnosti (npr. kmetovanje) na račun razvoja turizma je lahko
zelo nevarna usmeritev, saj je zaradi nevarnosti mednarodnega terorizma in vojn obisk
tujih turistov v deželah Himalaje (Nepala) in Karakoruma v zadnjih letih močno upadel. In
tako je veliko število najrevnejšega prebivalstva tega območja (Nepal, Pakistan in Indija),
ki so se preživljali zgolj z gorniškim turizmom, ostalo popolnoma brez kakršnegakoli
zaslužka. (Keršič-Svetel, 2002)
V okviru gorskega turizma prihaja do različnih interesov in sicer med prebivalci gora in
obiskovalci, pa tudi med prebivalci gora so interesi različni. Eni si želijo ukvarjati s
turizmom, drugi pa z dejavnostmi kot so kmetijstvo, pašništvo, gozdarstvo in raba surovin.
Danes se soočamo s hitrim spreminjanjem življenjskih razmer ob vznožju Alp in Himalaje,
turizem je postal ena najmočnejših gospodarskih dejavnosti gorskih območij: letno Alpe
obišče več kot 100 milijonov izletniških obiskovalcev, na 4,7 milijona registriranih ležišč
pa je letno kar 370 milijonov nočitev. Samo v slovenskih Alpah je približno 3 milijone
obiskovalcev letno.
Na splošno nosilno sposobnost gorskih območij danes ogrožajo predvsem degradacijski
procesi, uničevanje gozda (deforestracija), prekomerna paša in erozija, ki jo sproža
obdelovanje za poljedelstvo manj primernih površin, zemeljski plazovi, globalno
onesnaževanje (npr. onesnaževanje zraka iz več sto kilometrov oddaljenih industrijskih
območij) ter nagle izgube habitatov in genske raznovrstnosti. Zaradi intenzivnih naravnih
procesov so v gorskih območjih možne številne naravne nesreče: potresi, zemeljski
plazovi, usadi, podori, snežni plazovi, poplave, obilno sneženje, suša, žled, veter in erozija,
med civilizacijskimi nesrečami pa izstopajo predvsem gozdni požari ter nesreče povezane
z dejavnostmi ljudi v gorah (gorske nesreče). (Peršolja, 2001)
Ogroženost gorskih območij:
Globalne nevarnosti:
• splošno onesnaževanje;
• klimatske spremembe (naravne nesreče);
• globalizacija;
• izraba naravnih virov;
• zmanjševanje pokrajinske in biotske raznovrstnosti;
• rast svetovnega prebivalstva.
Ogroženost gorskih območij v Alpah:
• ostarelo prebivalstvo;
• turizem – komercializacija;
• promet;
• onesnaževanje okolja, vodotokov, ozračja,…;
• ogroženost naravne in kulturne dediščine.
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Ogroženost gorskih območij v Himalaji (Nepal):
• hitra rast prebivalstva;
• turizem;
• onesnaževanje okolja, vodotokov, ozračja,…;
• opuščanje tradicionalnih dejavnosti;
• deforestracija, prepaša.
''Prvobitna gorska narava je dediščina, ki je pomembna za vse človeštvo: ne le za
obiskovalce gorskega sveta, ampak tudi za domačine, ki prebivajo v gorah, in za ljudi v
dolinah. Gore so za človeštvo glavni vir pitne vode, v gorskem svetu so poleg puščav in
oceanov zadnji veliki predeli neokrnjene narave na našem planetu. Svetovna gorstva so
domovanja številnih redkih vrst živali in rastlin, pa tudi območja pomembne
geomorfološke naravne dediščine. Zaradi tega je naravna dediščina gora pomembna
dediščina človeštva, ki smo jo dolžni ohraniti zanamcem''. (Raztresen, 2001, str. 29
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3. ALPE
3.1. Nastanek, geološka zgradba in
geografska delitev Alp
Po nastanku in zgradbi spadajo Alpe v skupino
geološko mladih gorovij, ki se vrstijo od
Himalaje do Atlantika in so hkrati največje in
najvišje gorstvo v Evropi. Zgodovina njihovega
nastajanja se razteza skozi več kot 60 milijonov
let in so rezultat trčenja dveh kontinentalnih
plošč zunanje zemeljske skorje (afriške in
evropske plošče). Alpe se s svojim 1.200 km dolgim lokom raztezajo med Ligursko obalo
na zahodu in Panonsko kotlino na vzhodu, hkrati pa se raztezajo čez osem evropskih držav
in sicer čez Francijo, Monako, Italijo, Švico, Lihtenštajn, Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo.
Danes so zagotovo najbolj preučeno visoko gorstvo na Zemlji, saj ležijo v bližini večjih
evropskih središč. V alpskem prostoru stalno živi 11 milijonov prebivalcev, poleg tega pa
jih obiskujejo množice turistov (več kot 100 milijonov izletniških obiskovalcev na leto).
Alpe so v jedru zgrajene iz metamorfnih in magmatskih kamnin, ki jih na severu in jugu
obdajajo debele plasti mezozojskih apnencev in dolomitov, hkrati so pa na svojem
zunanjem robu zgrajene tudi iz flišnih kamnin. Danes jih delimo na Zahodne in Vzhodne,
ločnica med njimi pa poteka na črti Bodensko jezero – Renska dolina – Lago di Como.
Zahodne Alpe, ki se pričnejo pri prelazu Giovi severno od Genove je značilno, da so višje,
ožje in tudi bolj komplicirano zgrajene od Vzhodnih Alp, najvišji vrhovi pa so višji za
približno 1.000 m. V Zahodnih Alpah se vzporedno vlečejo štirje tektonski in kamninski
pasovi in v prvi pas na zahodnem oz. severnem robu sodijo francoske apneniške predalpe
in švicarske apneniške Alpe. V drugem pasu so masivi predalpidskega nastanka, kot so
Mercantour, Pelvoux, Belledonne, Mont Blanc, Aare in Gothard in so pretežno iz granita.
Naslednji pas je južno oz. jugovzhodno od prejšnjega in obsega peninske pokrove, ki so
imenovani po Peninskih Alpah. Vzhodni del, ki je tudi četrti sestavni del Zahodnih Alp pa
sestavljajo alohtoni peninski kristalinski masivi Maira, Vanoise, Gran Paradisa in Valiških
Alp, hkrati pa tudi Piemont in Graubundena. Vzhodne Alpe so širše in obsežnejše ter na
splošno manj zamotano zgrajene, proti vzhodu pa se ta gorska slemena počasi znižujejo in
razmikajo. Tektonske enote se tu delijo na vzporedne pasove, med katerimi so tri podolžne
brazde. Te brazde delijo Vzhodne Alpe na močno zakrasel apnenčasti masiv Severnih
apneniških Alp (npr. Bavarske Alpe), proti jugu pa nato sledijo Centralne Alpe (zgrajene iz
kristalinskih kamnin - granit, gnajs). V Sloveniji k Centralnim Alpam spada Pohorje. Južno
od Centralnih Alp, torej vzhodno od Komskega jezera in vse od Dolomitov do Dinaridov v
Sloveniji, pa se širijo Južne apneniške Alpe. (Kunaver, 1984)
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3.2. Alpe - naravna in kulturna dediščina evropskega pomena
Alpe so zaradi svoje lepote, kompleksnosti gorovje, ki ga lahko poimenujemo ''par
excellence'', namreč v njih najdemo vse gorske predele sveta v malem. Danes so najdlje
znano, najgosteje naseljeno, najbolj obiskano in tudi najbolj preučevano gorstvo na svetu.
So največje in najvišje gorstvo v Evropi, ki jih lahko zaradi svoje raznolike kamninske
zgradbe imenujemo kar geološki muzej na prostem. 16% celotne površine Alp (27.000
km2) pokrivajo skalnata oz. kamnita območja z ledeniki in melišči. Ta najvišji pas je skoraj
ali pa v celoti brez vegetacije, trajne poselitve tukaj ni, kljub temu pa ima to območje
zaradi velike turistične privlačnosti velik gospodarski pomen.Več kot 2% površine
alpskega prostora pokriva 1.300 ledenikov in več kot polovico teh ledenikov najdemo v
Švici. Njihov obseg se že desetletja zmanjšuje, kar je posledica splošnega ogrevanja
zemeljskega ozračja. Alpski izviri in ledeniki pa so tudi najdragocenejši zbiralnik pitne
vode v srednji Evropi, reke so s svojim materialom, ki ga nanesejo, naravno gnojilo za
nižje ležeče kmetijske površine, hkrati pa tudi prispodoba njihovega uničenja. Zaradi
intenzivne rabe vodne energije je danes v Alpah le še 10% rečnih poti, ki jih lahko
označimo kot sonaravne. (Fischesser, 1998)
Za mnoge ljudi so gorski gozdovi v Alpah ene izmed zadnjih oaz prvobitne narave, saj
pokrivajo več kot 40% celotnega alpskega prostora (74.000 km2). Gorski gozd ni samo
najpomembnejši element pokrajine in kulture, temveč ponuja človeku številne in zelo
pomembne storitve, med katerimi je zaščita pred naravnimi nesrečami ena najbolj izrazitih.
Pomemben je tudi za turizem in preživljanje prostega časa, hkrati pa ima gozd oz. les
veliko ekonomsko vrednost, zaradi česar je že marsikje izkrčen. Gozd oz. gozdnatost v
Alpah ima glede na strukturo rabe zemljišč največji delež v slovenskih Alpah (približno
dve tretjini), vendar pa znaša delež gozdnih površin tudi v Avstriji več kot 50%. Skoraj
polovico gozdnih rastišč v Alpah poraščajo iglavci (21% celotne površine Alp), poleg tega
pa je tu še 12% mešanih in 10% listnatih gozdov. V severnih Alpah prevladujejo iglasti
gozdovi, ki jim je gozdarstvo nekdaj dajalo veliko prednost, več kot 80% vseh listnatih
gozdov pa se pojavlja v italijanskih in francoskih južnih Alpah. Nenazadnje je za gozd
značilna tudi bogata pokrajinska in biotska raznovrstnost. Na 250.000 km2 velikem
območju Alp najdemo danes približno 5.000 rastlinskih vrst (3/7 evropskega rastlinstva),
od katerih jih je približno 350 endemičnih (7-8% celotne alpske flore). Poleg tega je v
Alpskem prostoru tudi več kot 30.000 različnih živali, ki predstavljajo veliko bogastvo
endemičnih vrst. (Fischesser, 1998, Guthler, 2002)
Danes je za alpski prostor značilna velika gostota zavarovanih območij, ki se je zadnjih
letih še povečala. Na začetku leta 2000 je 66 narodnih in regionalnih parkov pokrivalo
11,3% celotnega alpskega prostora. Ti parki so v Alpah med seboj velikokrat povezani
prek naravnih in polnaravnih koridorjev z večjo prepustnostjo (območja, ki se rabijo kot
selitveni ali izmenjevalni prostori za rastlinske in živalske vrste) ter visoko pokrajinsko
vrednostjo. Položaj zavarovanih območij se danes še izboljšuje, saj je bilo 24% novih
parkov ustanovljenih po letu 1990, kar nedvomno potrjuje ugotovitev, da je alpski sistem
edinstveni vir, ki leži strateško ugodno v osrčju celine, med velikimi območji poselitvene,
gospodarske in proizvodne koncentracije Renskega bazena in Padske nižine, ki se
razprostira vse do sredozemskega loka. (Gambino, 2002)
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3.3. Alpe - najgosteje naseljeno gorsko območje na svetu
''Alpe se nam danes kažejo v različnih podobah: od velikih alpskih mest do samotnih
gorskih kmetij; od območij neokrnjene gorske divjine do obsežnih športnih poligonov; od
turističnih središč s hoteli in zabavišči do stoletja stare kulturne krajine z dragocenimi
spominki ljudskega stavbarstva; od industrijskih območij do prostranih gozdov; od
večpasovnih prometnic do mogočnih gorskih ostenj… Razgibano gorovje s strmimi
gorami, številnimi dolinami, mnogoterimi vrstami rastlin in živali, neštetimi krajevnimi
kulturnimi posebnostmi in narodnostnimi manjšinami je prava prispodoba naravne in
kulturne pestrosti, ki nima le lokalnega, ampak tudi evropski in celo svetovni pomen.
Nobenega dvoma ni, da bodo Alpe prihodnjih generacij drugačne od današnjih – pa saj
tudi mi dandanes doživljamo Alpe, ki so precej drugačne od tistih pred stoletji. Gre za
dinamično okolje, ki se spreminja – spreminjajo pa se tudi vrednote, potrebe in način
življenja, tako prebivalcev kot obiskovalcev Alp. Že danes postaja jasno, da bo čista pitna
voda v prihodnosti redka in dragocena dobrina – kakršni koli razvojni načrti v Alpah bodo
morali upoštevati predvsem to, da so Alpe vir pitne vode za milijone prebivalcev Evrope''.
(Keršič-Svetel, 2004, str. 70)
Alpe so največji naravni in kulturni prostor srednje Evrope, hkrati pa so tudi življenjski,
naselitveni in gospodarski prostor, na katerem se stikajo trije veliki jezikovni prostori:
romanski, germanski in slovanski. Več kot 40% vseh prebivalcev alpskega območja govori
nemški jezik, približno tretjina italijanski, 20% francoski in 5% slovanski jezik. Alpe so
tudi obmejno območje, saj tu ne potekajo le državne meje, temveč so jeziki in narečja teh
skupin že mnoga stoletja v tesnem medsebojnem stiku. Po eni strani so se jeziki med seboj
pomešali, po drugi pa so se v izoliranih predelih razvijali samostojno naprej. Najstarejše
sledi človeka v Alpah so stare okoli 100.000 let, pred več kot 7.000 leti pa se je človek
tukaj stalno naselil. Največjo gostoto naseljenosti je Alpski prostor dosegel v začetku 19.
stol. Prebivalstvo celotnega alpskega prostora je v letu 1870 (zadnja faza agrarne družbe in
začetek industrializacije v Alpah) štelo 7 milijonov ljudi, leta 1990 pa je naraslo na 11
milijonov prebivalcev, torej za 57%. Toda 11 milijonov prebivalcev (5.814 lokalnih
skupnosti) naseljuje na 180.000 km2 površine samo 25% površine Alp. V evropskem
kontekstu se je nizka stopnja rasti (večina držav v Evropi je v tem obdobju podvojila svoje
prebivalstvo) razporedila zelo neenakomerno:
• 43% vseh alpskih skupnosti je v obdobju med 1870 - 1991 v povprečju izgubilo
polovico prebivalcev;
• 10% jih beleži stagnacijo prebivalstva;
• 47% vseh alpskih lokalnih skupnosti v tem času narašča, pri čemer se število
prebivalcev v povprečju več kot podvoji.
Danes lahko rečemo, da se Alpe delijo na dve enako veliki območji in sicer na eni strani
število prebivalcev dramatično pada in govorimo o pravem odseljevanju, na drugi strani pa
prebivalstvo eksplozivno narašča in pri tem naletimo na pravo mestno urbanizacijo.
(Batzing, 1998)
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Slika 3: Poseljenost Alp v obdobju 1870-1990, (Batzing, 1998)
V jugozahodnih Alpah in sicer na Bavarskem, Vorarlbergu, v Tirolski, Salzburgu in Južni
Tirolski vsa dolinska območja in vse skupnosti v gorskih območjih po zaslugi rastočega
turizma beležijo rast prebivalstva, medtem ko je za jugozahodne Alpe, torej za Piemont,
Ligurijo in južne francoske Alpe in za jugovzhodne Alpe, Veneto, Furlanija – Julijska
krajina, Slovenija, Koroška, Štajerska značilno odseljevanje, hkrati pa tudi dolinski predeli
zaradi svoje periferne lege v razmerju do velikih evropskih centrov ne beležijo rasti
prebivalstva. Danes prihaja v Alpah do dveh procesov: na eni strani nastajajo večja mesta
(predvsem v velikih dolinah), medtem ko na drugi strani beležimo veliko odseljevanje
prebivalstva. Na splošno lahko rečemo, da so Centralne Alpe v razcvetu, Južne Alpe se pa
naglo praznijo. Nasprotje poselitve se na regionalni ravni kaže tudi med lokalnim centrom
(mesta ali velike turistične skupnosti) in njegovim strukturno šibkim okoljem; podobno pa
je značilno tudi za prostorsko nasprotje med rastjo krajev na dnu doline in opuščanjem
bivališč v gorskih strminah in izoliranih stranskih dolinah (izjeme so le nekateri turistično
izredno popularni centri v visokogorju). (Batzing, 1998)
Znotraj alpskih meja (glede na razmejitev Alpske konvencije) je danes približno 6.187
občin, v katerih živi približno 13 milijonov prebivalcev s povprečno gostoto prebivalstva
60 prebivalcev na kvadratni kilometer (za celotne Alpe). Alpe spadajo k območjem, ki so
redko poseljena, vendar pa v posameznih alpskih regijah obstajajo velike razlike. Pri tem
ni upoštevano dejstvo, da je zaradi značilnosti naravnega okolja trajen naselitveni prostor v
Alpah bistveno manjši. In če vzamemo trajno poseljeno območje kot osnovo za
izračunavanje gostote prebivalstva v Alpah, dobimo število, ki je štirikrat večje in je
primerljivo z regijami, ki so na svetu najgosteje poseljene (prim. tabelo).
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Preglednica 1: Gostota prebivalstva na km2.
Države
Gostota preb. na km2
Švica
175
Lihtenštajn
191
Avstrija
96
Slovenija
96
Nemčija
229
Francija
106
Italija
190
Alpe (celotna površina)
60
Alpe (trajno poseljeno območje 240
Španija
78
Nizozemska
368
Velika Britanija
240
Evropska unija
115
Japonska
330
Indija
278
ZDA
26
Kanada
3
(CIPRA; citirano 19.06.2006)
Mesta v Alpah imajo v povprečju manj kot 50.000 prebivalcev in samo v petih primerih
(mestih) prebivalstvo presega mejo 100.000 prebivalcev (Grenoble, Salzburg, Maribor,
Innsbruck, Trento). Mesta in njihova okolica so odločilnega pomena za prihodnost Alp, saj
bo njihov razvoj odločal o vlogi, ki jo bo alpski prostor imel v prihodnjih desetletjih v
Evropi. Glede na poselitev Alp, lahko danes alpski prostor delimo na štiri glavne tipe
območij:
1. Območja z dominantnimi centri (najmanj 10.000 prebivalcev). V njem in v
njegovem gravitacijskem območju živi več kot 55% vsega prebivalstva, v letu 1991
pa je v teh območjih živelo približno 52% vsega alpskega prebivalstva. Gre za
območja, ki so nosilke gospodarske in prebivalstvene rasti v alpskem prostoru in
obsegajo približno 35% površine Alp in ležijo v velikih dolinah in kotlinah vzdolž
pomembnih tranzitnih prometnic in so večinoma dobro povezane z velikimi
evropskimi prestolnicami. Na splošno večjih centrov vseevropskega pomena v
Alpah ni, največje mesto oz. aglomeracija pa je Grenoble, ki ima 420.000
prebivalcev.
2. Območja dnevnih migrantov so nekakšna bivalna območja za sosednja mesta in
imajo malo lastnih delovnih mest. Leta 1991 je tu živelo 17% prebivalcev Alp na
12% njihove površine. Večina teh območij se nahaja na obrobju Alp in sicer v
bližini velikih mest (Dunaj, Salzburg, Graz/Gradec, Milano, Torino, Nica, Ženeva,
Zurich). Najmočneje izstopa razvoj na lombardskem obrobju Alp, v povezavi mest
Varese-Como-Bergamo-Brescia, kot del aglomeracije Dunaj. Ta območja so
razmeroma majhna, vendar od leta 1970 beležijo močno rast prebivalstva, od leta
1980 pa ta tip območij postaja čedalje bolj pogost, tako da postajajo vse večja
območja Alp neposredno odvisna od aglomeracij izven območja Alp.
3. Podeželska območja, ki imajo nedominantne centre in ustrezajo klasični podobi
Alp. Leta 1991 je v teh območjih živelo le še 23% alpskih prebivalcev na 37%
površine Alp, njihov pomen pa je močno upadel, tako da danes velikokrat niso več
tipično ''alpske''. Več kot polovica teh območij je turistično usmerjenih, poleg njih
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pa poznamo v podeželskih območjih še vodnogospodarska, industrijska in
kmetijska območja. Večina teh območij leži na periferiji oz. zunaj območja velikih
tranzitnih poti, hkrati pa številne od njih kažejo znake strukturne slabitve.
4. Območja z odseljevanjem prebivalstva oz. območja z močnim upadanjem števila
prebivalstva, ki ne pojenja, tako da se tukaj gospodarstvo in kulturna pokrajina
rušita. Leta 1991 so ta območja zajemala 61% celotne površine Alp (predvsem v
jugozahodnih Alpah) in 8% vseh prebivalcev Alp. Od leta 1980 število območij
nekoliko upada, ker se periferno ležeča območja spreminjajo v območja dnevnih
migrantov. Če se bo razvoj takšen kot doslej nadaljeval še naprej, bodo podeželska
območja v roku 20-30 let izginila, v najugodnejšem primeru pa se bodo spremenila
v območja dnevnih migrantov.
V prihodnosti bodo območja z dominantnimi centri močno naraščala, območja dnevnih
migrantov pa celo tako, da bodo na koncu ob takšnem razvoju Alpe sestavljene iz območij,
kjer so nastala mesta, in iz območij, iz katerih se je prebivalstvo odselilo. (Batzing, 1998,
Perlik in Debarbieux, 2002)
Alpe so danes s svojimi 13 milijoni prebivalci zagotovo najbolj naseljeno gorsko območje
na svetu, ki je skozi svojo bogato zgodovino ustvarilo številne različne, na kmetijstvu
sloneče kulturne pokrajine, ki tvorijo mozaik različnih družbenih oblik in tradicij. Žal vse
to danes počasi propada, saj kulturno pokrajino ponekod že prerašča gozd. Toda iz
ostankov tradicionalnih kulturnih pokrajin se lahko danes marsikaj naučimo o ekologiji oz.
o popolni prilagoditvi na določen način gospodarjenja in življenja.
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Slika 4: Urbanizirana območja v Alpah, (Perlik in Debarbieux, 2002)
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3.4. Nevarnosti, ki grozijo Alpam
Prva večja nevarnost oz. kriza je Alpe zajela konec 19. stoletja, saj je takratno preveliko
število prebivalcev v Alpah povzročilo čezmerno izkoriščanje pašnikov (prepaša) in
gozdov (deforestracija), hkrati pa je graditev velikih alpskih transverzal napovedala konec
sorazmerne odmaknjenosti Alp. Takih problemov pa v Alpah dejansko ne najdemo več, saj
so danes v Alpah pomembni predvsem aglomeracijski procesi na eni strani in nadaljevanje
marginalizacije podeželja na obrobju na drugi strani. Strokovnjaki so prepričani, da lahko
javne subvencije sicer nekoliko upočasnijo proces zapuščanja teh obrobnih območij, toda
preprečile ga zagotovo ne bodo. Ena poglavitnih nevarnosti v gorskih območjih je
zagotovo izrazito zmanjševanje števila stalnega prebivalstva (depopulacija), ki se odseljuje
v doline. Zlasti mlade vleče v urbana mesta in razlogi za to so zagotovo boljše možnosti
zaposlovanja oz. večje možnosti za nadaljnji razvoj, hkrati pa je v gorskih območij zapažen
tudi velik delež ostarelega prebivalstva. V prihodnosti bi bilo najbolje zmanjšati te
neenakosti, in sicer z izboljšanjem konkurenčnosti podeželja, tako da bi kmetijsko
proizvodnjo npr. učinkovito kombinirali s turistično dejavnostjo. (DIAMONT: Podatkovna
infrastruktura za Alpe; citirano 19.06.2002)
V Alpah je 4,5 milijona hektarov površin, ki se uporabljajo za kmetijske namene in 6,5
milijona domačih živali, približno 5% poklicno aktivnega prebivalstva pa dela v
kmetijstvu. Zanimivo je, da vsako drugo kmetijsko gospodarstvo najdemo v italijanskih
Alpah. Reliefne oblike severnih Alp se močno razlikujejo od južnih, opazne razlike
najdemo tudi med vzhodnimi in zahodnimi Alpami, vendar so za vse Alpe značilne
nekatere tendence:
• število kmetijskih gospodarstev bo še naprej padalo;
• število kmetijskih zemljišč se bo še naprej zmanjševalo;
• raba zemljišč bo zlasti v gorovju še bolj ekstenzivna;
• povprečna velikost kmetijskih gospodarstev se bo povečala;
• govedoreja in prašičereja nazadujeta.
V Alpah je približno pol milijona kmetij in vsaka druga kmetija je v Italiji. Pri opuščanju
kmetijskih dejavnosti vodita Slovenija in Francija, sledita pa ji Švica in Italija, medtem ko
je opustitev kmetovanja v Nemčiji in Avstriji razmeroma malo. V Avstriji je večina kmetij
svojo dejavnost opustila že v sedemdesetih letih (več kot 2% na leto), ta tendenca pa se je
nato upočasnila. Z opuščanjem kmetijskih površin je tako v alpskih predelih, na strmem
reliefu, povečana nevarnost predvsem za erozijo in zemeljske plazove. (Staub, 2002.)
Danes je eden največjih problemov v Alpah zagotovo promet, zaradi katerega je ozračje
ponekod že nevarno onesnaženo, nekatere doline pa zaradi avtocest izgledajo kot betonske
džungle. Strokovnjaki pričakujejo v bližnji prihodnosti še povečanje tranzitnega prometa in
tako o usodi naravne dediščine Alp z vso svojo biotsko pestrostjo zagotovo ne morejo
odločati le lokalne skupnosti in tudi pričakovati ne moremo, da bo celotno breme
ohranjanja naravne in kulturne dediščine padlo na domačine. (Keršič-Svetel, 2004)
Prometno infrastrukturo so na območju celotnih Alp v zadnjih treh desetletjih močno
dogradili, saj je leta 1963 čez Alpe vodilo komaj 100 km cest, leta 1993 pa že 4.000
kilometrov avtocest in cest za motorna vozila. Tu je tudi več kot 100.000 km javnih cest,
celotna alpska infrastruktura z gospodarskimi in povezovalnimi potmi znaša več kot
400.000 kilometrov. Upoštevati moramo še 8.000 km železniških povezav. (Guggenbuhl,
1998)
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Največ tovora, ki prečka Alpe, so leta 1996 pripeljali čez Avstrijo, tretjino čez Francijo in
šestino skozi Švico, hkrati pa so na cestah notranjega alpskega loka (od Mont Cenica do
Brennerja) prepeljali 62% skupnega tovora (85,5 milijona ton). Potniški promet v Alpah je
bistveno manj raziskan kot tovorni, ki prečka Alpe. Strokovnjaki so ocenjevali, da letno
prečka Alpe 60-70 milijonov ljudi, vendar pri tem izračunu manjkajo popolna štetja
prometa iz preteklih let, ki bi dovoljevala prikaz dolgoročnega razvoja potniškega prometa
v Alpah. (Guggenbuhl, 1998)
Leta 1970 so prepeljali vzdolž notranjega alpskega loka med Mont Cenisom/Frejusom in
Brennerjem 24 milijonov neto ton tovora in sicer 79% po železnici in 21% po cesti. Zaradi
odprtja novih avtocest in dograditve obstoječe cestne mreže se je od takrat položaj
dramatično poslabšal, saj je bilo leta 1996 na isti relaciji prepeljanega kar 85 milijonov ton
tovora – po želenici 39% in 61% po cestah. Leta 1996 pa je Alpe prečkalo 3,9 milijona
tovornjakov in kar 13,4%vseh tovornjakov prečka Alpe brez tovora.(Moroder, 1998)
Povečan promet vpliva na onesnaževanje alpskega okolja in hkrati tudi na zdravje ljudi, ki
v tem prostoru živijo. Raziskava v devetdesetih letih je pokazala, da so koncentracije
škodljivih snovi vzdolž cest z gostim prometom pokazale povečano tveganje za razvoj
pljučnega raka na teh območjih. Kapaciteta pljuč pregledanih šolskih otrok je bila tukaj
zmanjšana, hkrati pa je bil pojav ozonskega plina v poletnih mesecih kar v 87% posledica
prometa. (Rhomberg, 1998)
Konec 19. stoletja so se začele razvijati različne turistične in športne aktivnosti v gorah in v
zadnjem desetletju je gorski šport postal temelj alpskega turističnega gospodarstva. Od
začetka 80. let se čedalje bolj razvijajo športne discipline kot odgovor na hitro ''potrošnjo''
raznih vrst športov: surfanje na snegu, deskanje, rafting, vodno smučanje, kolesarjenje,...
Razvijati so se začele različne dejavnosti, ki so dostopne javnosti: športi v zraku
(padalstvo, letalstvo), športi na divjih vodah (rafting, soteskanje- premagovanje različnih
vodnih ovir s pomočjo vrvi, hydrospeed – spuščanje s plavalnim bobom po brzicah, …),
kopenski športi (kolesarjenje, plezanje, plezanje po zavarovanih poteh - vie ferratah,…). Ti
novi poletni športi oz. nove prenovljene dejavnosti pa danes predstavljajo nekakšen
povratek k zgodovinskim izvorom alpskega turizma. Namreč ljudje si želijo novega in
izvirnega tako v zimskem kot tudi v poletnem času in zaradi tega vedno bolj stagnirajo ali
celo nazadujejo nekatere klasične discipline, kot so alpinizem, smučarski alpinizem:
zahteve po gibanju, približevanje naravnemu okolju in njegovemu spoznavanju. Različnost
gorskih športov povečuje pritiske na okolje, še posebej zaradi obsežnega urejanja poti in
prog: poti za izlete/pohodništvo, jahanje, kolesarjenje; štartne površine za padalstvo;
površine namenjene ratingu, plezalske smeri (vie ferrate). Gradnja turistične infrastrukture
ne predstavlja sprememb samo v estetskih vrednotah naravnega okolja, ampak tudi izgubo
večjih, običajno najkvalitetnejših površin, ki so prometno bolj dostopne, omogočajo lažjo
gradnjo, komunalno opremljenost,…Vse to seveda zahteva gradnjo novih poti in parkirnih
prostorov, ki so v zimskem času večkrat prehodni šele, ko jih posujejo s soljo ali peskom,
ki se po tem odteka in prenaša na zemljišča ob cesti. Veliko težav v Alpah predstavljajo
tudi odpadki (to velja predvsem za nerazgradljive anorganske odpadke), ki so sestavni del
turizma. Turisti pa velikokrat povzročijo tudi ogromno škodo s svojim nepravilnim
ravnanjem (požari) in neznanjem ob nabiranju endemičnega in reliktnega rastja. (Špes,
1984; Bourdeau, 1998)
Če bi obstajal seznam ogroženih pokrajin v Evropi, po tem bi bila na vrhu tega seznama
zagotovo porečja. Povsem nedotaknjene divje reke v alpskem prostoru skoraj ne najdemo
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več. Zaradi gradenj elektrarn so bili vodni tokovi močno spremenjeni in kar 79% rek in
pritokov izkoriščamo za pridobivanje energije in kar 82% jih nima več najboljše kvalitete.
Danes najdemo še nekatere alpske reke v prvotni podobi, toda tudi pri teh ni več naravnega
razvoja, saj so na njih jezovi, speljani kanali z vodo, izvedene regulacije in na splošno so
poti vode in njena moč spremenjeni. Seveda pa vse to vpliva na spreminjanje habitata oz.
naravnih življenjskih prostorov za veliko število rastlinskih in živalskih vrst. Mnogo bolj
ekološko občutljivi kot alpski vodotoki pa so stoječe vode. Praviloma imajo evropske
države svoje površinske vode označene s štirimi kvalitativnimi stopnjami: od prve stopnje,
ki predstavlja čiste površinske vode primerne za pitje, pa do četrte stopnje, kamor spadajo
popolnoma onesnažene vode. (Špes, 1984; Todter, 1998)
Danes se v javnosti na široko razpravlja o globalnih učinkih klimatskih sprememb. Čeprav
se na regionalni ravni konkretnih učinkov ne da napovedati, se pričakujejo (in se že
dogajajo) spremembe v padavinskih režimih v kombinaciji s klimatskim segrevanjem:
skrajševanje smučarske sezone, taljenje ledenikov: npr. leta 2003 so alpski ledeniki med
vročim poletjem izgubili kar deset odstotkov prostornine, ekstremni pojavi kot so poplave
in izredno močni nalivi, erozije, …
V obdobju svetovnega gospodarstva in neizprosne konkurence, so številni alpski kraji
zaradi težavne dostopnosti, pomanjkanja infrastrukture in tudi zaradi neugodne strukture
prebivalstva v velikih težavah. Toda kako najti v Alpah konkurenčne gospodarske
dejavnosti, in kako izkoristiti alpske posebnosti kot izrazito tržno prednost? Odgovorov na
vprašanja je zelo veliko, zagotovo pa je težko poiskati najboljšo možnost za posamezne
kraje v Alpah. Poti razvoja so zelo raznovrstne: od tega, da posamezne predele prepustimo
temu, da se povrnejo v stanje nove ''divjine'', do graditve velikih turističnih in rekreacijskih
središč, od razvijanja tradicionalnega kmetijstva z visoko kakovostnimi izdelki do
najsodobnejše industrije,… Zagotovo moramo posebno pozornost v Alpah nameniti
ohranjanju naravne, kulturne in duhovne dediščine, kar pa lahko pomeni izrazito razvojno
prednost za domače prebivalstvo. Pomembno vlogo pri tem lahko imajo zavarovana
območja, katera ne pomenijo ovire za razvoj, temveč pomenijo odločitev za povsem
svojevrstne oblike razvoja, ki morajo temeljiti predvsem na ohranjanju krajevnih
posebnosti. Zagotovo nihče ne dvomi o tem, da je ohranjanje raznolikosti živalskih in
rastlinskih vrst nujno potrebno. Ohranjanje poselitve v Alpah na nacionalni ali pa na osebni
ravni je eden najbolj perečih problemov v alpskem prostoru in je danes šele na začetku
svoje poti. (Keršič-Svetel, 2004)
3.5. Pravno urejanje območja Alp s poudarkom na pomembnejših dokumentih
Alpska območja spadajo k tistim evropskim državam, ki jih je že zelo zgodaj zajel val
industrializacije in s tem povezanih sprememb v pokrajini (urbanizacija, zmanjševanje
kmetijskih površin, različne oblike in vrste onesnaževanja zraka, voda, deponije
industrijskih in komunalnih odpadkov,…). Vse pogostejši negativni posegi oz. vplivi v
življenjsko okolje in pokrajine je povzročilo, da so se v alpskih deželah že zelo kmalu
pojavile raznovrstne akcije in gibanja za varovanje naravnega okolja. Že leta 1903 je v
Avstriji skupina strokovnjakov opozarjala, da je potrebno pri načrtovanju gospodarskega
razvoja upoštevati tudi varovanje narave in iz tega gibanja je leta 1912 nastalo prvo
društvo za varstvo narave. Deset let kasneje, in sicer leta 1923, so v Innsbrucku
organizirali prvo konferenco, s katero so želeli opozoriti na aktualne probleme pri
varovanju naravne dediščine v alpskih pokrajinah. Že leta 1914 pa so v Švici z željo, da bi

20

Varovanje okolja v Alpah in Himalaji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ohranili del neokrnjene alpske pokrajine, ustanovili prvi nacionalni park v Evropi –
Engadine. (Špes, 1984)
Varstvu gorske narave namenjajo države na območju Alp pozornost že približno celo
stoletje, toda šele v zgodnih 60. letih prejšnjega stoletja so nastala določila nove evropske
zakonodaje celovitega urejanja prostora, v sedemdesetih letih pa je Svet Evrope sprejel več
iniciativ za okrepitev hribovskih in goratih območij (še posebno alpske regije), toda
odmevnejših uspehov ni bilo. Nato so v sedemdesetih letih sledile smernice za varstvo
okolja (1972, Stockholm), ki so dobile krovno usmeritev s sprejemom smernic za trajnostni
razvoj (1992, Agenda 21, Rio de Janeiro). Agenda 21 je pomenila nekakšen začetek
globalnih prizadevanj za iskanje novih poti materialno zmerne, socialno pravične in okolju
prilagojene prihodnosti za vse prebivalce planeta. Na vse te usmeritve, sprejete na najvišji
ravni, pa so se odzvale planinske zveze in tudi civilna družba, ki je bila že na začetku
pobudnica delovanja za trajnostni razvoj, hkrati pa je oblikovala tudi svoje lastne
programe. Dodatno vzpodbudo za to pa so prinesli novi dokumenti Evropskega sveta, ki se
nanašajo izključno na gorska območja. Predvsem so to Posebni cilji evropske regionalne
planerske ustanovne listine za gorska območja iz leta 1993 in Načela trajnostnega
prostorskega razvoja Evrope pri razvoju gorskih regij iz leta 1999. Leta 1993 je komisija
za varstvo gora MPC (Mountain Protection Commission) pri Zvezi planinskih organizacij
UIAA v Bruslju sprejela resolucijo o učinkovitejšem varstvu gorske narave in okolja, s
katero je poudarila pomen gorništva in njegovih izvirnih usmeritev: vračanje k skromnosti
in preprostosti planinskih postojank, odprtost in prost dostop do gorskih območij - gore so
javno dobro, odgovornost vseh obiskovalcev za razmere v gorskem okolju in dolžnost
preprečevanja škodljivih posledic, razbremenitev gorskih območij z zmanjševanjem števila
obiskovalcev,… Pregled konvencij s področja varstva narave (globalne konvencije):
• Ramsarska konvencija (sprejeta leta 1971 v mestu Ramsar): Konvencija o
mokriščih, ki so mednarodnega pomena;
• Konvencija o svetovni dediščini (sprejeta v Parizu leta 1971): Konvencija o
varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine;
• Washingtonska konvencija ali CITES (Washington leta 1973): Konvencija o
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami;
• Bonska konvencija (sprejem konvencije v Bonnu leta 1979): Konvencija o
varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali;
• Konvencija o biološki raznovrstnosti. (Rio de Janeiro, 1992)
Pregled konvencij s področja varstva narave (evropska raven):
• Bernska konvencija (Bern, 1979): Konvencija o varstvu prosto živečega
evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih habitatov;
• Evropska konvencija o krajini (Firence, 2000);
• Alpska konvencija (Salzburg, 1991): Konvencija o varstvu Alp;
• Barcelonska konvencija (Barcelona, 1976);
• Donavska konvencija (DRPC) – Sofija, 1994.
Za območje Alp pa so države tega območja leta 1992 podpisale mednarodni Sporazum o
varstvu Alp – Alpsko konvencijo, ki s svojimi protokoli na dvanajstih področjih življenja
in delovanja človeka prinaša številne nove ukrepe za varstvo okolja. (Bizjak, 1999;
Naprudnik, 2002; Skoberne, 2004)
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3.6. Pomen Alpske konvencije
Pobudo za pripravo Alpske konvencije je podal nemški minister za varstvo okolja in
jedrsko varnost leta 1988, pred tem pa že CIPRA oz. mednarodna komisija za varstvo Alp,
ki se kot nevladna organizacija zavzema za reševanje skupnih problemov v alpskem
prostoru. Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo predstavniki alpskih držav
začeli pripravljati leta 1989 z namenom čez mejnega reševanja skupnih problemov v
alpskem prostoru. Celotno podobo je dobila konvencija leta 1991 v Salzburgu, do danes pa
so jo ratificirale vse države na območju Alp: Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn,
Monako, Nemčija, Švica, Evropska unija in tudi Slovenija, ki jo je podpisala 29. marca,
ratificirala pa 22. marca 1995, kot status opazovalke v organih Alpske konvencije pa tudi
CAA (Club Arc Alpin - mednarodno združenje planinskih zvez alpskih držav). V Alpski
konvenciji so zapisani različni razvojni programi, ki zagotavljajo varovanje okolja ter
ohranjanje kulturne in naravne dediščine alpskih civilizacij. Njen glavni namen je z
vodenjem enotne politike zagotoviti varstvo in trajnostni razvoj v Alpah, medtem pa so
njeni splošni cilji podrobneje opredeljeni v njenih izvedbenih protokolih in protokolu o
reševanju sporov. Programi in protokoli Alpske konvencije so v letu 2002 z ratifikacijo v
parlamentih držav podpisnic dobili mednarodno pravno veljavnost. (Skoberne, 1997)
Sprejeti protokoli
• Urejanje prostora in trajnostni razvoj
• Varstvo narave in urejanje krajine
• Hribovsko kmetijstvo
• Gorski gozd
• Turizem
Protokoli v pripravi
• Varstvo tal
• Energija
• Promet
Protokoli, ki še niso v pripravi
• Prebivalstvo in kultura
• Vodno gospodarstvo
• Ohranjanje čistega zraka
• Gospodarjenje z odpadki (Skoberne, 1997)
Protokol o reševanju sporov naj bi urejal spore, ki bi nastali glede uporabe in interpretacije
določil Alpske konvencije in njenih protokolov in sicer tako, da morajo strani, ki bi bile v
spor vpletene upoštevati arbitražno razsodišče oz. odločitve, ki bi jih razsodišče
sprejelo.Kako uspešno bodo posamezne države te cilje in programe Alpske konvencije
uresničile, pa je odvisno od vzpostavitve ravnotežja med ekonomijo in ekologijo, med
zagotavljanjem kakovosti življenja za alpsko prebivalstvo in varovanjem narave in s tem
povezanim trajnostnim razvojem alpskih območij. (Skoberne, 1997)
Najvišji organ pri Alpski konvenciji je Konferenca pogodbenic (Alpska konferenca), ki
praviloma redno zaseda vsaki dve leti, sedež po državah pa se menja po vsakem rednem
zasedanju Alpske konference. Alpska konferenca na svojih zasedanjih sprejema predvsem
protokole, določa in priporoča ukrepe za uresničevanje ciljev na področju raziskav,
sistematičnih opazovanj (Sistem za opazovanje in informiranje v Alpah) ter skrbi za
raziskovanje med državami na pravnem, znanstvenem, gospodarskem in tehničnem
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področju. Na teh zasedanjih imajo status opazovalke mednarodne vladne organizacije
(OZN in njene specializirane agencije ter Svet Evrope), mednarodne nevladne
organizacije, čez mejna združenja alpskih teritorialnih skupnosti (Alpe-Jadran, Arge Alp,
COTRAO in druge) ter druge evropske države. Izvršilni organ Alpske konvencije je Stalni
odbor, ki ga predstavljajo predstavniki pogodbenic in podpisnic Alpske konvencije, hkrati
pa mu predseduje predsedujoča država Alpske konvencije. (Naprudnik, 1997)
3.7. Vsebinska področja in cilji Alpske konvencije
Zaradi velikih razlik v pravnih ureditvah, stopnjah gospodarskega razvoja, poseljenosti in
prometni ureditvi alpskega prostora ter zaradi vse večje ogroženosti stanja alpskega
prostora je dozorelo prepričanje, da je treba različne gospodarske interese uskladiti z
naravovarstvenimi in okoljskimi zahtevami. Te se morajo izraziti v skupnem, mednarodno
obvezujočih dokumentih oz. protokolih za najpomembnejše družbene in gospodarske
dejavnosti. Temeljni namen podpisnic Alpske konvencije je torej preprečevanje
nadaljnjega ogrožanja Alp z upoštevanjem odgovornosti povzročitelja za morebitne
posledice za dejavnosti v okolju in izvajanje enotne politike varstva alpskega prostora z
medsebojnim sodelovanjem pri razreševanju vseh pomembnih vprašanj. Za dosego tega
cilja pa so potrebni številni ukrepi za reševanje naslednje problematike:
• pri prostorskem načrtovanju je treba upoštevati racionalno rabo prostora in
zahteve za ohranjanje zdravega naravnega okolja;
• varstvo in nego naravnega okolja je treba zagotoviti z varovanjem narave in
krajine ter z renaturacijo ekosistemov;
• prebivalstvo in kulturo je treba ohranjati in razvijati na podlagi kulturne
identitete domačega prebivalstva;
• varstvo zraka je potrebno zagotoviti z izrazitim zmanjševanjem škodljivih
emisij na območju Alp in zunaj njega;
• varstvo tal je treba doseči z zmanjševanjem posegov v tla, z uporabo okolju
neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih tehnik in s preprečevanjem
erozije;
• v vodnem gospodarstvu je treba ohranjati zdrav vodni sistem s pomočjo
čiščenja voda in z okolju neškodljivimi posegi pri izrabi vodne energije;
• hribovsko kmetijstvo je treba zaradi ohranitve tradicionalnega gospodarjenja v
kulturni krajini razvijati na način, sprejemljiv za okolje, in ob upoštevanju vse
težjih razmer za gospodarjenje;
• gorsko gozdarstvo je treba izvajati zaradi ohranjanja, utrjevanja in obnavljanja
gozdnih funkcij;
• turizem in preživljanje prostega časa je treba razvijati skladno z varstvom
okolja in socialnimi zahtevami;
• v prometu je treba zmanjševati obremenitve in tveganja med alpskega in
meddržavnega prometa čez Alpe do stopnje, ki je primerna za okolje;
• v energetiki je treba z namenom proizvodnje, prenosa in rabe energije
upoštevati varovanje okolja in ukrepe za zmanjševanje porabe energije;
• pri ravnanju z odpadki je treba upoštevati načelo zmanjševanja odpadkov in
upoštevati naravne razmere v alpskem prostoru.
Za podrobnejše oblikovanje navedenih ciljev in pripravo ukrepov za njihovo uresničitev se
pripravljajo in sprejemajo posamezni protokoli. Posamezni protokol začne veljati, ko ga
ratificirajo vsaj tri države podpisnice Alpske konvencije. Protokoli niso zgolj formalni
dokumenti, namreč z njihovim sprejetjem lahko pričakujemo omejitve pri posameznih
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dejavnostih, hkrati pa tudi finančne spodbude iz domačih virov in iz virov Evropske
skupnosti. (Premzl, 1997)
Splošni cilji Alpske konvencije so torej podrobneje opredeljeni v njenih dvanajstih
protokolih in v protokolu o reševanju sporov, s katerimi urejajo vsa področja človekovih
posegov v alpski prostor. Največ pozornosti pa namenjajo protokoloma Urejanju prostora
in trajnostnega razvoja ter Varstvu narave in urejanju krajine, saj vsebujeta izhodišča za
vse druge protokole in sta krovnega značaja. Alpska konvencija je mednarodna pogodba in
je v primerjavi z drugimi bolj ali manj ne obvezujočimi oblikami povezovanja sredstvo
mednarodnega prava, sklenjeno posebej z namenom ohranjanja bistvenih značilnosti
alpskega območja in zagotavljanja trajnostnega razvoja. Države skleniteljice so tako s
svojim pravnim sistemom in upravnim aparatom dolžne skrbeti za uresničevanje v
konvenciji opredeljenih obveznosti. Uveljavljanje in udejanjanje Alpske konvencije in
njenih protokolov včasih spremljajo težave in zastoji, toda kljub temu je konvencija v
svetovnem merilu pionirski proces, ki mu ne gre odrekati pomembnosti le za območja, na
katera se nanaša, ampak tudi v mnogo širšem merilu. (Ferjančič, 1997)
Največji dosežek in hkrati tudi cilj Alpske konvencije je zagotovo čez mejno sodelovanje
pri varstvu in trajnostnem razvoju alpskega prostora. Danes je v okviru Alpske konvencije
omrežje zavarovanih območij v Alpah, ki združuje 56 narodnih, regijskih in krajinskih
parkov, naravovarstvenih območij in biosfernih rezervatov. (Trilar, 2004)
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Slika 5: Območja veljavnosti Alpske konvencije, (CIPRA; citirano 15.06.2006)
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Preglednica 2: Administrativne enote na ozemlju Alpske konvencije.
Država

NUTS 1

NUTS2

Nemčija

Bavarska

Gornja Bavarska Rosenheim Krfr. Stadt, Bad Tölz-Wolfratshausen,
Berchtesgaden - okolica, Garmisch-Partenkirchen,
Miesbach, Rosenheim, Deželno okrožje Traunstein,
Weilheim-Schongau

NUTS 3

Švabska
Avstrija

Vzhodna
Avstrija

Južna Avstrija

Kaufbeuren Krfr. Stadt, Kempten (Allgäu) Krfr.
Stadt, Lindau (Bodensko jezero), Oberallgäu,
Ostallgäu
Gradišcanska
Srednja Gradišcanska, Severna Gradišcanska, Južna
Gradišcanska
Spodnja Avstrija Mostviertel-Eisenwurzen, Južna Spodnja Avstrija,
Sankt Pölten, Dunaj z okolico/ sever, Dunaj z
okolico/ jug
Koroška
Celovec - Beljak, Zgornja Koroška, Spodnja Koroška
Štajerska

Zahodna
Avstrija

Gradec, Liezen, Vzhodna Zgornja Štajerska,
Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska,
Zahodna Zgornja Štajerska
Zgornja Avstrija Steyr-Kirchdorf, Traunviertel
Salzburg

Lungau, Pinzgau-Pongau, Salzburg z okolico

Tirolska

Ausserfern, Innsbruck, Vzhodna Tirolska, Visoka
Tirolska, Nizka Tirolska
Bludenz-Bregenzerwald, Renska dolina - obmocje
Bodenskega jezera
Drôme, Isere, Haute-Savoie, Savoie

Vorarlberg
Francija

Italija

Centre-Est
Méditerranée
Severovzhod

Rhône-Alpes

Provansa - Alpe - Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var,
Azurna obala
Vaucluse, Hautes-Alpes
Piemonte
Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Biella, Verbania
Dolina Aoste

Dolina Aoste

Ligurija

Imperia, Savona

Lombardija

Lombardija

Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco

Sever - Vzhod

Trentino Bolzano-Bozen, Trento
Zgornje Poadižje
Benecija
Verona, Vicenza, Belluno, Treviso

Lihtenštajn

Lihtenštajn

Furlanija-Julijska Pordenone, Videm, Gorica
krajina
Lihtenštajn
Lihtenštajn

Monako

Monako

Monako

Monako

Slovenija

Slovenija

Slovenija

Švica

Švica

Švica

Podravska, Koroška, Savinjska,Osrednjeslovenska,
Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška
Appenzell I.Rh, Appenzell A. Rh, Bern, Fribourg,
Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
St.Gallen, Schwyz, Ticino, Uri, Vaud, Valais

Statistične regije (kategorije)
v Evropi
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

Minimum prebivalcev

Maksimum prebivalcev

3 milijone
800.000
150.000

7 milijonov
3 milijone
800.000

(CIPRA; citirano 15.06.2006)
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3.7.1. Protokol Urejanje prostora in trajnostni razvoj
Alpe so pomemben življenjski in razvojni prostor in zato mora tamkajšnje prebivalstvo
imeti možnost za oblikovanje svojega lastnega družbenega, kulturnega in gospodarskega
razvoja. Hkrati pa je alpski prostor tudi turistični in rekreacijski prostor evropskega
pomena, saj čez Alpe potekajo pomembne evropske poti. Zaradi tega in ob upoštevanju
naraščanja domačega in tujega prebivalstva se povečujejo potrebe po zemljiščih za
dejavnosti, ki niso vselej združljive z naravnimi in prostorskimi omejitvami ter
občutljivostjo ekosistemov. Prav tako pa marsikateri posegi v prostor niso v ekološkem
ravnotežju alpskega prostora ali pa ga celo ogrožajo. Prostorski razvoj v Alpah je do danes
marsikje presegel sprejemljivo obremenitev okolja in tako povzročil nepopravljivo škodo
na posameznih območjih. In če se zavedamo tega, da sta varstvo okolja in prostorski razvoj
v vseh alpskih državah pogosto nasprotujoča si interesa, hkrati pa vprašanje skupnega
pomena, so le-te dolžne nadaljnji razvoj uskladiti s čezmejnim sodelovanjem in skupno
strategijo ter ukrepi prostorskega razvoja. In v ta namen so strokovnjaki oz. predstavniki
vseh alpskih dežel pripravili protokol Urejanje prostora in trajnostni razvoj. Cilji urejanja
prostora so v protokolu uravnoteženi z varstvom okolja in tako usmerjeni k trajnostnemu
razvoju, saj prebivalstvu alpskega območja ni mogoče odrekati možnosti lastnega razvoja,
toda le pod pogojem, če je ta trajnostno usmerjen. Cilji urejanja prostora in trajnostnega
razvoja pa se kažejo pri:
• priznavanju posebnih zahtev alpskega prostora v okviru nacionalnih in
evropskih politik;
• prilagajanju rabe prostora ekološkim ciljem in zahtevam;
• varčni in okolju sprejemljivi rabi virov in prostora;
• priznavanju posebnih interesov alpskega prebivalstva s prizadevanji za trajno
zagotavljanje podlage za njihov razvoj;
• pospeševanju gospodarskega razvoja ob hkratnem uravnoteženem
demografskem razvoju v alpskem prostoru;
• ohranjanju pokrajinskih značilnosti in kulturnih posebnosti, pospeševanju
enakih razvojnih možnosti za tamkajšnje prebivalstvo na družbenem, kulturnem
in gospodarskem področju ob upoštevanju pristojnosti teritorialnih skupnosti;
• upoštevanju naravnih omejitev, storitev splošnega pomena, omejitvi rabe
naravnih virov in upoštevanju ekonomske cene za rabo teh virov.
Države pogodbenice, ki so podpisale ta protokol, morajo navedene cilje uresničevati s
temeljnimi obveznostmi, hkrati pa morajo Stalnemu odboru predložiti svoja poročila o
izvajanju protokola. Pri presoji učinkovitosti izvajanja protokola sodelujejo tudi teritorialne
skupnosti, ki lahko v presojo vključijo tudi nevladne organizacije. (Premzl, 1997)
3.7.2. Varstvo narave in urejanje krajine
Primarna naloga protokola Varstvo narave in urejanje krajine je uresničevanje osrednjega
poslanstva konvencije - ohranitev Alp. Protokol je bil pripravljen med prvimi, njegove
določbe pa upoštevajo pri pripravi preostalih protokolov. V uvodnem delu protokola je
največji poudarek na ohranitvi značilnosti Alp in želja po dolgoročni zagotoviti preživetja
krajevnega prebivalstva. Problem se namreč pojavlja pri tem, da so ljudje pričeli zapuščati
gorske kmetije zaradi lažjega preživetja v dolini, po drugi strani pa je gorski prostor postal
zanimiv za številne turiste in vse to danes vpliva na spreminjanje podobe gorske pokrajine.
Protokol Varstvo narave in urejanje krajine spodbuja in hkrati zavezuje pogodbenice, da
sodelujejo pri kartiranju, politiki zavarovanih območij, pri izdelavi sistema za sistematično
opazovanje narave in pokrajine ter pripravi programa skupnih raziskav. Še posebej pa je
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poudarjeno upoštevanje ciljev protokola na drugih področjih, kar je tudi obveznost
Konvencije o biološki raznovrstnosti. Pomembno je tudi sodelovanje lokalnih skupnosti pri
uresničevanju tega projekta, hkrati pa se morajo tudi lokalne skupnosti zavedati, da je
Alpska konvencija s protokoli zelo možno (v nekaterih primerih celo edino) orodje, s
katerim si lahko dolgoročno zagotovijo obstoj in razvoj. Ukrepi, ki se nanašajo na
protokol:
• tri leta po uveljavitvi protokola morajo pogodbenice pripraviti poročilo o stanju;
• v petih letih po uveljavitvi protokola pripravijo pogodbenice posebne planske
dokumente za uresničitev ciljev varstva narave in urejanja pokrajine;
• določbe o presoji vplivov na okolje se navezujejo na obstoječe pravne sisteme v
posameznih državah;
• v členu o temeljnem varstvu so predvidene spodbude in nadomestila, kadar so
lastniki pripravljeni varovati, ohranjati ali urejati posamezne biotope;
• sledijo določbe o ustanavljanju ter vzdrževanju zavarovanih območij in
povezovanju v ekološko omrežje; v tem členu je tudi iztočnica za dvostranska
zavarovana območja;
• po dveh letih po uveljavitvi protokola morajo pogodbenice izdelati seznam
biotopov, značilnih za celoten alpski prostor; zanje bodo veljali posebni ukrepi
za ohranitev;
• v dveh letih morajo pogodbenice pripraviti seznam v Alpah ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst, za katere veljajo posebni ukrepi;
• načelno je prepovedano naseljevati ne samonikle vrste in širiti genetsko
spremenjene organizme; predvidene so posebne izjeme;
• pod posebnimi pogoji je možno ponovno naseljevanje samonikle vrste.
(Skoberne, 1997)
3.8. Pomembnejše organizacije s področja varstva okolja na območju Alp
IUCN oz. Mednarodna zveza za ohranitev narave in naravnih virov (International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources) je bila ustanovljena leta 1948,
od zasedanja Generalne skupščine leta 1990 v Avstriji pa se vedno bolj uveljavlja krajši
opisni naslov The World Conservation Union oz. Svetovna zveza za ohranitev narave, a se
kratica s tem ne spreminja. Je vladno-nevladna organizacija na svetovni ravni, ki deluje v
okviru Združenih narodov, v svoj okvir pa združuje države članice, vladne agencije in
nevladne organizacije. Posebnost organizacije je, da v svoji sestavi združuje države,
državne agencije, nevladne organizacije (meddržavnih, državnih in krajevnih) v enkratno
družabništvo. Leta 1997 je IUCN štela 895 članov (74 držav članic, 105 vladnih agencij,
626 državnih nevladnih organizacij, 56 mednarodnih nevladnih organizacij in 34
pridruženih članic) iz 137 držav. Slovenija je članica IUCN od leta 1993, Uprava RS za
varstvo narave pa je v včlanjena kot vladna organizacija. Poslanstvo IUCN je vplivati,
spodbujati in pomagati družbam po vsem svetu ohraniti celovitost in raznovrstnost narave
ter zagotoviti, da bi bila kakršnakoli raba naravnih virov pravična in trajnostna. Cilji:
• zagotoviti ohranitev narave, predvsem biotske raznovrstnosti;
• zagotoviti smotrno, pravično in trajnostno rabo naravnih virov;
• usmerjati razvoj človeške družbe v kakovosten način življenja, ki bo v trajni
harmoniji s preostalimi deli biosfere.
Dosežki:
• sodelovanje pri vseh globalnih strategijah;
• pobudnica strategij in mednarodnih pogodb (npr. Ramsarska konvencija);
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sodelovanje pri opredeljevanju svetovne politike na področju varstva narave;
objava številnih publikacij;
razvila kategorije ogroženih rastlinskih in živalskih vrst;
razvila upravljavske kategorije za zavarovana območja;
koordinira Svetovni forum za biodiverziteto (GBF – Global Biodiversity
Forum). (Skoberne, 2004)

WCPA oz. Svetovna komisija za zavarovana območja (World Commission on Protected
Areas) šteje okoli 1.300 članov, s pomočjo katerih je razvila sistem kategorizacije
zavarovanih območij. Prva kategorizacija je bila sprejeta leta 1987 (kategorije od I – X),
leta 1992 pa je bila dopolnjena z doslednejšimi cilji in merili (kategorije I –VI). Zelo je bil
odmeven program Parki za življenje oz. enovita strategija za zavarovana območja v Evropi
(1994), ki upošteva naravne, zgodovinske, politične in gospodarske značilnosti Evrope in
njenih regij. Njegov cilj je zagotoviti primerno, učinkovito in ustrezno upravljano omrežje
zavarovanih območij v Evropi, izvajanje načrta pa poteka na državni, subregionalni in
regionalni (evropski) ravni. (Skoberne, 2004)
EUROPARC – Evropska zveza naravnih in narodnih parkov je panevropska, nevladna
in politično neodvisna organizacija s sedežem v Grafenauu v Nemčiji. Je krovna evropska
organizacija, katere člani so predvsem narodni, regijski, krajinski parki ali druge zvrst
zavarovanih območij z lastno upravo, nevladne organizacije ter vladne agencije. Doslej je
včlanjenih več kot 340 organizacij iz 38 držav (januar 2004) in zastopajo nad 400
zavarovanih območij. Organizacija je bila ustanovljena leta 1973 in se od tedaj posveča
izboljševanju kakovosti zavarovanih območij in njihovega upravljanja, da bi tako
pomagala ohraniti Evropo po vsej njeni raznovrstnosti tudi za prihodnje generacije.
Nasploh skrbi za izmenjavo izkušenj, informacij, tehničnega in strokovnega znanja ter
osebja med članicami. Cilji:
• praktično sodelovanje med zavarovanimi območji z izmenjavo znanstvenih in
tehničnih informacij;
• podpora stikom med zavarovanimi območji, vključno s čez mejnim
sodelovanjem za usposabljanje in izobraževanje osebja v zavarovanih
območjih;
• pospeševanje sodelovanja pri ustanavljanju novih zavarovanih območij in
izboljšanje učinkovitosti varstva v že obstoječih;
• uvajanje izobraževalnih in pojasnjevalnih ukrepov za izboljšanje znanja o
naravi in kulturni dediščini zavarovanih območij;
• uveljavljanje primernih rab ter dejavnosti, ki bi v zavarovanih območjih
zagotavljale trajnostni turizem in zdrave gospodarske razmere posamezne
regije. (Albini, 2003, Skoberne, 2004)
WWF - Svetovni sklad za varstvo narave oz. The World Wide Fund for Narure. Je
največja neodvisna svetovna organizacija za ohranitev narave, ki jo podpira okoli 5
milijonov posameznikov, v omrežje pa je vključeno 27 nacionalnih organizacij, 5
pridruženih članic in 21 programskih skladov (stanje leta 2000). WWF je bil ustanovljen
leta 1961, organizacija pa je registrirana v Švici in jo upravlja odbor skrbnikov pod
vodstvom mednarodnega predsednika. Poslanstvo WWF je ohranjati naravo in ekološke
procese:
• z ohranjanjem genske, vrstne in ekosistemske raznovrstnosti;
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z zagotavljanjem trajnostne rabe obnovljivih naravnih virov, ki naj bo
dolgoročno in v korist vsega življenja na Zemlji;
• s spodbujanjem dejavnosti za zmanjševanje onesnaževanja in nesmotrnega
izkoriščanja ter rabe virov in energije.
Končni cilj WWF je ustaviti oz. obrniti trend pospešene degradacije okolja našega planeta
in prispevati h graditvi prihodnosti, v kateri bo človeštvo živelo skladno z naravo.
(Skoberne, 2004)
CIPRA – Mednarodna komisija za varstvo Alp (Commission Intrernationale pour la
Protection des Alpes) - mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA je bila ustanovljena
leta 1952 kot nevladna organizacija in danes zastopa več kot 100 različnih združenj in
organizacij iz vseh alpskih držav. Sedež ima v kraju Schaan v Lihtenštajnu, sestavljena pa
je iz nacionalnih odborov Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Švice, Slovenije
in regionalnega odbora Južne Tirolske. Podporo pa ji daje tudi Nederlandse MilieuGroep
Alpen (NMGA). CIPRA ima status redne opazovalke pri uresničevanju Alpske konvencije,
za katero je dala prav ona pobudo, hkrati pa se zavzema za ohranjanje regionalne
raznovrstnosti v Alpah in za reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru. Prizadeva si
tudi za izmenjavo izkušenj in informacij med posameznimi članicami predvsem z raznimi
prireditvami, publikacijami in študijami. Cilji:
• spodbujanje varstvenih ukrepov za ohranitev narave in pokrajine;
• preventivni ukrepi (presoja vplivov na okolje in socialne posledice) pri
razvojnih načrtih;
• postopoma, trajno in učinkovito zmanjšati obremenitve okolja na neškodljivo
raven;
• razvijati zavest o pomenu Alp na območju alpskega loka in zunaj njega. (Jenko,
2004, Skoberne, 2004)
Leta 1986 je švicarska podružnica mednarodne organizacije CIPRA prvič predlagala, da bi
z staro šego opozorili na pomen naravne in kulturne dediščine in na nevarnosti, ki to
dragoceno dediščino ogrožajo in tako se je pred dvajsetimi leti začela mednarodna akcija z
naslovom Ogenj v Alpah. Ta ogenj nas spodbuja, da vzamemo prihodnost v svoje roke, da
tako pomagamo ohranjati skupno dediščino alpskega prostora in da tako vsak po svojih
močeh prispeva k trajnostnemu razvoju v Alpah. Vsako leto se tej mednarodni akciji
pridruži vedno več ljudi, pa naj so to pastirji, kmetje, gozdarji ali pa člani naravovarstvenih
organizacij in vseh, ki si prizadevajo za ohranjanje dediščine Alp in njihov sonaravni
razvoj. Danes v tej akciji sodelujejo vse alpske države, med katerimi je tudi Slovenija. Z
raznimi večjimi ali manjšimi prireditvami opozarjajo na skupne probleme alpskega
prostora in na krajevne posebnosti. (Keršič-Svetel, 2005)
Mountain Wilderness International - mednarodno nevladno in nepolitično združenje
za ohranjanje gorske divjine je bilo ustanovljeno jeseni leta 1987 v italijanskem mestecu
Biella. Pobudo za njeno ustanovitev je dal Akademski alpinistični klub Sella in sicer na
nekem srečanju, kjer so razpravljali o nevarnostih, ki ogrožajo neokrnjeno gorsko naravo.
Danes se organizacija zavzema za varovanje naravne dediščine gora po svetu, njeni člani
so predvsem naravovarstveno ozaveščeni gorniki, ki si prizadevajo za ohranjene
neokrnjenih gorskih območij tako v svoji državi, kot tudi drugje po svetu. V temeljnih
točkah ustanovnega dokumenta so zapisali, da je neokrnjena gorska narava izredna
dragocenost, ki je pomembna kot dediščina vsega človeštva. Nacionalne organizacije
Mountain Wilderness International delujejo v Franciji, Veliki Britaniji, Švici, Italiji,
Avstriji, Sloveniji, Grčiji, Indiji in Pakistanu in v Španiji, kjer sta kar dve, in sicer v
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Kastilji in Kataloniji. Danes organizacija Mountain Wilderness International aktivno
sodeluje z različnimi organizacijami in ustanovami na mednarodni ravni, tako z
UNESCOM, CIPRO, Evropskim parlamentom, s številnimi naravovarstvenimi
organizacijami in narodnimi parki in tudi z znanstvenimi ustanovami po vsem svetu.
(Raztresen, 2001)
Mountain Forum je svetovna mreža posameznikov in organizacij iz več kot 130 držav, ki
je bila ustanovljena leta 1996. Forum obsega globalni sekretariat s sedežem v Katmanduju
in pet regionalnih mrež: Afriška, Azijsko-Pacifiška, Evropska, Latinskoameriška in
Severnoameriška mreža. Članstvo foruma je brezplačno za vsakogar, ki želi pomagati oz.
sodelovati v problematiki gorskih območij povsod po svetu. Največja podpora foruma je iz
strani organizacije Swiss Agency for Development and Cooperation in Food and
Agriculture Organization (FAO), ki je v okviru Združenih narodov. Z izmenjavo
informacij, znanja, idej in izkušenj na globalni ravni se njeni člani zavzemajo za boljšo
blaginjo prebivalcev gorskih območij in za ohranitev njihove naravne in kulturne
dediščine. Zavzemajo se za sonaravni razvoj vseh gorskih območij po svetu in tako preko
svetovnega spleta na globalni in tudi regionalni ravni organizirajo različne akcije,
razgovore in pomembne dogodke, hkrati pa tudi organizirajo različne konference, ki
opozarjajo na problematiko gorskih območij. Mountan Forum razpolaga tudi s svojo
knjižnico, v kateri najdemo veliko različnih dokumentov oz. razprav iz omenjene
problematike. (Mountain Forum; citirano 30.08.2006)
Čezmejna združenja oz. sodelovanja na območju Alp:
• Alpe - Jadran – Delovna skupnost vzhodnoalpskega območja je bila
ustanovljena 20. novembra 1978 v Benetkah in danes v njej sodeluje 19 članic,
in sicer pet avstrijskih dežel, pet italijanskih regij, ena nemška regija, pet
madžarskih županij, švicarski kanton ter dve suvereni državi (Republika
Hrvaška in Slovenija). Delovna skupnost deluje na podlagi začrtanih projektov,
ki jih izvajajo delovne oz. projektne skupine znotraj petih strokovnih komisij.
Kakovostno oz. redno sodelovanje poteka predvsem na področju urejanja
prostora, varstva okolja, vzpostavitve geografskih informacijskih sistemov,
varstva pred naravnimi nesrečami, varstva tal, poškodb gozdov, varstva zraka in
voda, alpskih prometnih povezav in prizadevanj za zmanjšanje tovornega
prometa čez Alpe, komunalnih in industrijskih odpadkov, smotrnejšega in
okolju neškodljivega izkoriščanja naravnih virov, razvoja ekološke zavesti pri
mladih, varovanja najpomembnejših naravnih znamenitosti, predvsem parkov,
ter zagotavljanja trajnostnega razvoja hribovskih območij. (Jančič in Mikša,
1997)
• Delovna skupnost osrednji Alp (Arge Alp)
• Delovna skupnost zahodnih Alp (COTRAO)
Ostale organizacije oz. iniciative na območju Alp:
• UNESCO
• UIAA - Mednarodna zveza alpinističnih združenj
• CAA - skupnost, v katero so povezane vse planinske zveze alpskih držav
• Pobuda za ohranitev velikih zveri v Evropi
• Sklad za ohranitev velikih rastlinojedov
• Omrežja občin ''Povezanost v Alpah''
• Iniciativa PAN Parks
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INTERREG III je pobuda Evropske unije pri katerem gre za transevropsko sodelovanje,
katerega cilje in pravila definirajo smernice EU. Poglavitni cilj je spodbujanje skladnega in
uravnoteženega razvoja evropskega območja, kjer meje ne bi več predstavljale ovire pri
združevanju in razvoju. V okviru te pobude so na voljo različni financirani projekti in
ukrepi, ki ustrezajo pogojem programov. Pobuda INTERREG III se izvaja med leti 20002006, projekt pa naj bi zaključili do leta 2008. Pobudo sestavlja pet aktivnosti oz.
programov:
• INTERREG III A promovira integrirano čezmejno sodelovanje v katerem lahko
sodelujejo obmejna območja držav EU.
• Osnovni namen oz. naloga programa INTERREG III B je spodbujanje
transnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi
organi oblasti, da bi tako dosegli višjo raven harmoničnega razvoja na ozemlju
EU in boljše ozemeljske integracije s pridruženimi članicami in ostalimi
državami.
• INTERREG III C izboljšuje in vzpodbuja medregionalno sodelovanje z
izmenjavo informacij, izkušenj javnih institucij na področju strukturnih
skladov, INTERREG programov, inovacijskih programov, prostorskem
planiranju ipd. Namen INTERREG-a III C je torej izboljšanje učinkovitosti
politik in instrumentov za regionalni razvoj in kohezijo.
• ESPON je namenjen izvajanju Evropskih prostorskorazvojnih perspektiv
(EPRP), hkrati pa je njegov namen tudi zmanjševanje razlik med poznavanjem
prostorskih razvojnih in prostorskih učinkov evropskih politik na evropskem
območju ter izboljšanje povezanosti prostorskih in regionalnih ekonomskih
politik.
• INTERACT pripomore h kvaliteti INTERREG programov s tem, da omogoča
in vzpodbuja prenos izkušenj in dobrih praks med institucijami in posamezniki
na različnih območjih in hkrati oblikuje skupne postopke in standarde za
izvajanje programov. (INTERREG III B; citirano 30.08.2006)
Program INTERREG III B je namenjen transnacionalnemu sodelovanju in prispeva k
zagotavljanju trajnostnega prostorskega razvoja v Evropi. Poglavitni namen
transnacionalnih projektov je, da prvenstveno ne rešujejo ozkih lokalnih problemov in se
ne omejujejo na eno državo, temveč se osredotočajo na probleme, ki zahtevajo širše
zasnovane rešitve. Partner na projektu je lahko iz katerekoli države oz. regije, ki je
vključena v ustrezno območje sodelovanja. Projektni partnerji si med seboj izmenjujejo
informacije, znanje in primere dobrih praks ter tako zagotavljajo kvalitetnejše in bolj
uspešno reševanje problemov kot bi jih, če bi se problem reševal ločeno v vsaki državi oz.
regiji posebej. Transnacionalni projekti v okviru programa INTERREG III B niso
investicijski, temveč so zasnovani na strateški ravni, njihovi rezultati pa so podlaga za
razne izvedbene aktivnosti. V takšen projekt morata biti vključena vsaj dva partnerja iz
različnih držav, hkrati pa morata zagotoviti nacionalna sredstva. Vsak projekt naj ne bi
trajal več kot tri leta, celotna vrednost projektov pa se giblje med 500.000 evri in 1.500.000
evri z možnimi izjemami.
Slovenija se preko INTERREG-a vključuje v proces skupnega zagotavljanja trajnostnega
prostorskega razvoja v Evropi in tako se bodo preko omenjenega programa izvajale
Evropske prostorskorazvojne perspektive (ESDP) in vsi mednarodni dogovori (Alpska
konvencija, Barcelonska konvencija) ter nacionalni plani in programi. Z aktivnim
vključevanjem želi Slovenija doseči bolj aktivno vlogo pri vplivih na trende prostorskega
razvoja velikega merila, ki bodo bistveni tudi za Slovenijo, hkrati pa želi prispevati svoje
vizije k evropski prostorski razvojni politiki in pravočasno sooblikovati odločitve. V
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Sloveniji je za implementacijo programa INTERREG III B zadolženo Ministrstvo za
okolje in prostor-Urad za prostorski razvoj, programi INTERREG III B pa se izvajajo na
trinajstih območjih, od katerih Slovenija sodeluje v dveh:
• CADES (območje Srednje, Jadranske, Podonavske in JV Evrope);
• območje Alp.
Načela delovanja INTERREG-a III B so:
• skupna transnacionalna strategija in oblikovanje skupnega razvojnega
programa;
• partnerstvo in pristop od spodaj navzgor, usklajenost s strukturnimi skladi EU;
• bolj celovit pristop k implementaciji pobud Skupnosti;
• učinkovito usklajevanje med INTERREG-om III in instrumenti zunanje politike
EU, zlasti z vidika širitve (Phare, Ispa, Sapard,…).
Cilji programa so predvsem:
• izdelava operativnih strategij prostorskega razvoja na transnacionalni ravni,
vključno s sodelovanjem med mesti ter med urbanimi in ruralnimi območji z
namenom pospeševanja policentričnega in trajnostnega razvoja;
• spodbujanje učinkovitega in trajnostnega transportnega sistema ter izboljšava
dostopa do informacijske družbe, spodbujanje skrbi za okolje in dobrega
upravljanja s kulturno dediščino in z naravnimi viri, še posebej z vodnimi viri;
• spodbujanje integracije med pomorskimi regijami in integracije otoških regij;
• spodbujanje sodelovanja najbolj perifernih regij EU.
Prioritete in ukrepi programa INTERREG III B za Območje Alp:
• Prioriteta 1: Uveljavljenje območja Alp kot konkurenčnega in privlačnega
življenjskega ter gospodarskega prostora v okviru policentričnega prostorskega
razvoja EU.
• Ukrep1.1. Medsebojno poznavanje in skupne perspektive.
• Ukrep 1.2. Konkurenčnost in trajnostni razvoj.
• Prioriteta 2: Razvoj trajnostnih transportnih sistemov s poudarkom na
učinkovitosti, intermodalnosti in izboljšanju dostopnosti.
• Ukrep 2.1. Perspektive in analize.
• Ukrep 2.2. Izboljšanje obstoječih in uveljavljanje prihodnjih transportnih
sistemov z inteligentnimi rešitvami, kot je npr. intermodalnost.
• Prioriteta 3: Preudarno upravljanje kulturne in naravne dediščine, varstvo okolja
in preprečevanje naravnih katastrof.
• Ukrep 3.1. Narava in viri, še posebej voda.
• Ukrep 3.2. Dobro upravljanje pokrajine in kulturne dediščine.
• Ukrep 3.3. Sodelovanje na področju nevarnosti naravnih nesreč. (INTERREG
III B; citirano 30.08.2006; Cigale, Demšar Mitrovič, Mansoor, 2005)
3.9. Zavarovana območja v Alpah
Šele v začetku prejšnjega stoletja se je v Evropi porodila zamisel o ohranjanju prvotne
podobe narave in na podlagi tega je leta 1914 v Švici nastal prvi narodni park v Alpah
(Engadine) s površino 169 km2, kateremu je leta 1922 sledil italijanski narodni park Gran
Paradiso. Ko so se v 70. in 80. letih začeli zavedati ogroženosti več stoletij starih kulturnih
pokrajin, je to močno vplivalo na sam pomen varovanja narave. Tako je bilo pred približno
30 leti v Alpah zelo malo zaščitenih območij, konec devetdesetih let prejšnjega stoletja pa
jih je bilo že več kot 1.000 (različnih velikosti in različno zaščitenih). Leta 1998 je bilo
približno 13% površine Alp v varovanih naravnih območjih, narodnih parkih in regijskih
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naravnih parkih, hkrati pa je bilo manj kot 1% alpskega prostora zaščitenega kot divja
površina s svobodnim širjenjem narave, kjer je vsakršna človeška raba prepovedana. Kljub
temu obstajajo v zaščitenih območjih in tudi zunaj njih prostori v relativno neokrnjenem
naravnem stanju (pasovi grmičevja, alpske trave, ledeniki, snežišča, cone kamenin) ali v
polnaravnem stanju (pašniki, travniki, gozdovi). Največ zaščitenih območij (več kot 1.000
hektarjev površine) se nahaja med 1.500 in 2.500 m nadmorske višine, medtem ko je edino
na južni strani Alp teh zaščitenih območij več v nižjih nadmorskih višinah, saj se tu
nahajajo številni zavarovani regionalni parki. Na splošno velja, da je notranji oz. centralni
del Alp z veliko površinskimi zaščitenimi območji močno prezastopan, na drugi strani, in
sicer v obrobnem delu Alp, pa je zaščitenih območij premalo. Tukaj prevladujejo predvsem
zaščitena območja za ohranitev kulturnih površin v povezavi z regionalnem razvojem.
Predvsem na južnem obrobju Alp in v predelu obmorskih Alp je premalo
velikopovršinskih zaščitenih območij, medtem pa se v nižjih predelih Alp, še posebej na
severni strani Alp, pojavljajo problemi in težave pri razglasitvi zaščitenih območij.
(Gambino, Broggi, 1998)
Na območju Alp je bilo leta 2004 14 narodnih parkov, 91 rezervatov, 8 biosfernih
rezervatov in 61 naravnih parkov, katerih površina presega 1.000 ha. Ta zavarovana
območja pokrivajo površino velikosti 43.000 km2, kar znaša okoli 20% celotne alpske
površine. Član omrežja je tudi naš edini narodni park - Triglavski narodni park. Če pri vseh
teh zaščitenih območjih upoštevamo še druge vrste zavarovanih območij, lahko ocenimo,
da veljajo pravila posebne zaščite za več kot četrtino alpskega prostora. (Trilar, 2004;
Alpski signali 3, 2004)
Cilji, ukrepi in pravno varstvo narave in pokrajin se danes med posameznimi alpskimi
državami bistveno razlikujejo, saj v federalno urejenih državah na severni strani Alp o teh
zadevah odločajo posamezne zvezne dežele ali kantoni, medtem ko ima na južni strani Alp
in v zahodnih Alpah (predvsem Italija in Francija) daljnosežne pristojnosti na področju
varstva narave vlada. Danes imamo v Alpah 14 narodnih parkov, ki skupaj obsegajo 4,2%
površine Alp. Po ustanovitvi prvih treh narodnih parkov v švicarskih in italijanskih Alpah
med leti 1914 in 1935, so šele na začetku šestdesetih let začeli nastajati narodni parki v
Franciji in Sloveniji. Ta oblika zaščitenih območij je danes izredno priljubljena. Na to
priča dejstvo, da so v Alpskem prostoru v zadnji 15 letih ustanovili kar 4 narodne parke
(vključno s tirolskim narodnimi parkom Visoke Ture). Mehkejše oblike zaščite, kot so
krajinsko zaščitena območja in regionalni parki, so praviloma namenjeni ohranjanju
kulturnih pokrajin in zajemajo (brez Slovenije) 10,6% do 17,8% alpskega prostora. Od leta
1975 regionalne narodne parke predvsem radi uporabljajo v Italiji in Švici, medtem ko so
na severni strani Alp zelo razširjena krajinsko zaščitena območja, naravni parki pa so tu
namenjeni predvsem oddihu. Večino teh krajinsko zaščitenih območij so ustanovili v
poznih sedemdesetih in osemdesetih letih. Žal pa so zaradi pomanjkljive ureditve izgubili
svojo aktualnost. Območja zaščitene narave se med državami razlikujejo, razpon pa zajema
med 0,2% alpskega prostora v Italiji do 15,9% v Nemčiji. Visok, več kot četrtinski delež
Švice, pa si lahko razložimo z upoštevanjem zaščitenih območij, ki so opredeljena v
smernicah planskih načrtov, medtem ko prava zaščitna določila in pogodbe tukaj
mnogokrat manjkajo. Ta velika nasprotja pogojujejo različno ravnanje in spremenljivost v
različnih alpskih državah, še posebej pa zaostajajo na južni strani Alp. Lep primer
ohranjanja redkih življenjskih prostorov oz. prizadevanja za varstvo biotopov je zagotovo
regija Južna Tirolska - Trentino in dolina Aoste. Posebno mrežo zaščitenih območij
zahteva od svojih članic tudi EU v okviru programa Natura 2000, ki tako zajema predvsem
tista območja, ki so opisana v dodatkih Flora, Favna, Habitat. Sem prištevamo tudi različne
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alpske življenjske prostore. Poleg naštetih pa obstajajo še druga splošna določila o
varovanju in zaščiti značilnih ali redkih življenjskih prostorov, npr. za močvirja, livade,
ledenike, ruševje, hkrati pa obstajajo tudi splošna zaščitena določila za gorstva od določene
višine navzgor. Danes so ena najstarejših oblik varovanja okolja zaščitena območja rastlin,
razširjena predvsem na območju Švice, Avstrije in kneževine Lihtenštajn. Zaradi
občutljivosti prebivalcev pa se zdi ta način varovanja narave že nekoliko zastarel. K
zastarelim območjem pripadajo tudi lovska območja predvsem v Italiji, Franciji in Švici, ki
so namenjena ohranjanju redkih in ogroženih v divjini živečih sesalcev in ptičev ter
zdravih, krajevnim razmeram prilagojenih vrst, primernih za lov. Lov je na teh območjih
prepovedan in dovoljen le s posebnimi dovolilnicami. Ta območja bodo v bližnji
prihodnosti preoblikovali v funkcionalna območja miru, ki bodo posebej prirejena za oddih
v naravi in na katerih ni dovoljeno postavljati žičnic, vlečnic in tudi ne graditi cest. Gre
torej za strogo pokrajinsko zaščitena območja. Takšne pobude za določitev miru so zajete
tudi v pogodbi Alpske konvencije, trenutna pa taka območja najdemo v avstrijski deželi
Tirolski in v nekaterih švicarskih kantonih. (Broggi, 1998)
Stanje, ki ga prikazujejo številni podatki, je sicer pozitivno, toda današnja politika na
področju zavarovanih območij ne zadostuje več. Pri vseh zavarovanih območjih lahko
opazimo vrzeli kot so npr., da nekaterim izredno pomembnim območjem (npr. masiv Mont
Blanc in Monte Rosa) še vedno ni namenjena posebna varstvena skrb, določeni tipi
ekosistemov, kot so dolinska tla, obrečni pasovi in listnati gozdovi, pa komaj še obstajajo.
(Gambino, 2002)
Kategorije zavarovanih območij v Alpah po IUCN
Narodni park
• V vseh alpskih državah, razen v Lihtenštajnu in Monaku.
• Večja območja, kjer ima varstvo okolja prednost. Obstajajo sicer velike razlike
med posameznimi narodnimi parki, ki segajo od naravnih pokrajin, kjer ni bilo
človeških posegov, do tradicionalnih kulturnih pokrajin.
Ti. predprostor narodnega parka (n.pr. robno območje Triglavskega narodnega parka)
• Francija, Avstrija in Slovenija.
• V Avstriji in Sloveniji gre za kulturne pokrajine s tradicionalnim
gospodarjenjem, v Franciji pa je predprostor večkrat dobro razvit.
Naravovarstveno območje
• V vseh alpskih deželah.
• Območja raznih velikosti, kjer ima varstvo okolja prednost. Vsebine zaščite so
spremenljive, od gospodarstev za kulturno pokrajino, prek območij z
usmerjenimi ukrepi skrbi za okolje, do popolnoma zaščitenih območij, kamor je
celo dostop prepovedan.
Regijski parki
• Italija, Francija, Slovenija.
• Večkrat gre za območja z veliko površino s ciljem povezati varstvo narave s
stalnim razvojem gospodarstva regije. Večkrat fleksibilen instrument, ki se
prilagodi obstoječim interesom. Varovalna določila so zato zelo različna. Paleta
obsega relativno redko naseljena območja (n.pr. Piemont) do intenzivno
gospodarskih in naseljenih pokrajin (n.pr. Francija in Lombardija).
Naravni park
• Nemčija in Avstrija.
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Veliko površinski naravni parki so v prvi vrsti namenjeni počitku in so tudi
primerno opremljeni s počitniškimi objekti.
Območje zaščitene pokrajine
• Švica, Avstrija, Nemčija, Italija, Slovenija (krajinski park).
• Po površini relativno velike kulturne pokrajine. Omejitve zajemajo predvsem
zazidave. Zaščita pokrajin se med posameznimi deželami močno razlikuje in je
v več krajih še nezadostna.
Mirno območje
• Avstrijska zvezna dežela Tirolska in švicarski kantoni.
• Območje strožjega varovanja pokrajin, kjer je gradnja turističnih kompleksov
prepovedana.
Območja lovske zveze
• Švica, Italija, Francija.
• Območja, kjer je lov posebej omejen.
Območje zaščite rastlin
• Avstrija, Švica, Lihtenštajn.
• Območja s posebnim varstvom vegetacije.
Biosferni rezervat
• Nemčija, Francija (biosferni park v Vorarlbergu - Avstrija), Slovenija (Julijske
Alpe).
• Po določilih UNESCA območje, ki je sestavljeno iz raznih con z različnimi
določili varovanja (naravne cone, negovalne cone in razvojne cone).
Biotop
• Švica, Nemčija, Avstrija, Italija in Francija.
• Posamezni varovalni elementi (npr. močvirja, livade, sušna območja itd.).
(Gambino, Broggi, 1998, str. 187)
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Preglednica 3: Število zaščitenih območij v alpskih deželah (brez Slovenije).
A
I
CH
F
FL
5
19
1
6
0
Narodni park
4
4
1
3
0

Bavarska
2
1

Zaščitena območja
narave

359
216

343
46 (10)

2000 (ca.)
400 (ca.)

123
26

8
8

491
19

Regijski park

0
0

101
29

0
0

31
6

0
0

0
0

Zaščitena krajinska 242
193
območja
Območja zaščitenih
rastlin

14
14

1
1
41
38

Območja prepovedi
lova
Območja miru

0
0

7
7

18
Zaščiteni deli
8
pokrajine
Z redečo so označeni parametri Alpske konvencije, v oklepaju pa so prikazana zaščitena
območja narave znotraj narodnih parkov. Zaščitena območja v Sloveniji so podrobneje
razložena v poglavju Slovenija. (Broggi, 1998, str. 392)
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Slika 6: Zavarovana območja v Alpah, (Mreža zavarovanih območij v Alpah; citirano
04.07.2006)
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3.9.1. Avstrija
Dve tretjini Avstrije pripada Alpam in na sploh
sta lepota in relativna ohranjenost narave
pomemben del podobe dežele. V Avstriji imajo
vrsto različnih oblik zavarovanih območij, ki
zavzemajo 5,3% alpskega prostora. V največji
meri so to nacionalni parki, ki jih je trenutno osem
in za njih skrbi ministrstvo za okolje v obliki
posebnega združenja z imenom: Nacionalni parki
Avstrije. Združenje skrbi za varstvo, rekreacijo,
izobraževanje in raziskave teh parkov. Približno
18% avstrijskih Alp je v območju zaščitene
pokrajine, k temu pa sodi še sedem območij miru v zvezni deželi Tirolski, kjer ni
dovoljena tehnična infrastruktura. V šestih od devetih zveznih dežel najdemo zakonsko
splošno zaščitene ekosisteme, kot so barja, livadni gozdovi, vlažni travniki, ledine, vode,
suhe in neplodne lokacije, žive meje in skupine drevnin ter alpska regija ned drevesno
mejo, vključno z ledeniki. V nasprotju s Švico in Nemčijo, v Avstriji ni okvirne zakonske
zaščite, ki bi jo na področju varstva narave nudila država. Varstvo narave je tako urejeno
zelo različnimi deželnimi zakoni in vsaka izmed treh dežel ima točno določen deželni
zakon in nato še odredbo ali zakon o tistem delu nacionalnega parka, ki geografsko sodi v
posamezno deželo. Vsak deželni zakon in še posebej odredba o narodnem parku
opredeljuje kategorije varstva narave oz. režime znotraj posameznega parka, tako da v
narodnem parku ločijo osrednjo cono, izjemno varstveno cono in zunanjo cono. Deželni
zakon podrobneje opredeljuje kategorije varstva narave in hkrati tudi podrobno opredeljuje
dovoljene posege v parku. Pomemben element zakona zahteva, da je nujno potrebno
izdelati plan parka, ki je predpisan na osnovi tega zakona in mora vsebovati:
• podroben program razvoja celotnega območja strogo zavarovanih in manj
zavarovanih površin, ki so v zakonu opredeljene kot prostorske enote – cone;
• načrt upravljanja in finančni načrt varstva narave in kulture;
• načrt za vzpostavitev in delovanje informacijskih centrov in vodniške službe;
• načrt za znanstveno raziskovanje in monitoring stanja narave in kulture;
• podroben program in prostorski načrt za razvoj rekreacije in turizma v za to
določenih conah.
Tako v planu določijo, kje in kako se bosta odvijala rekreacija in turizem, medtem pa o
umetnem zasneževanju ne govorijo posebej, razen za strožje zavarovana območja, kjer je
to izrecno prepovedano. Iz podatkov CIPRE (Mednarodne komisije za varstvo Alp) pa
imajo na Južnem Tirolskem kar 35% pobočij Alp umetno zasneženih.
Poleg tega poznajo tudi naravne in krajinske parke, ki imajo posebno vlogo
samovarovanja. V teh parkih se prebivalci sami odločijo, da bo območje vodeno kot
zavarovana pokrajina in ga hkrati tudi sami vzdržujejo. V ta namen dobijo prebivalci
sredstva za vzdrževanje pokrajine, katera pa morajo zagotoviti lokalne skupnosti znotraj
parka. Gre za posebne vrste vaških skupnosti, ki dobijo denar od dežele za vzdrževanje
pokrajine. (Zbirke Državnega zbora RS-predlogi zakonov, Vučko, D., 30.05.2003; citirano
15.06.2006)
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3.9.2. Italija
V Italiji so bila zaščitena območja dolgo v pristojnosti države, narodne parke in zaščitena
območja pa še danes določa osrednja vlada v Rimu. V sedemdesetih letih so se pojavila
prizadevanja za prepustitev večjega dela pristojnosti regijam, tako da lahko danes regije
same označijo naravne parke in zaščitena območja. Na 5% italijanske alpske površine se
trenutno nahajajo 4 naravni parki, načrtujejo pa še druge. Površinsko pa so območja
zaščitene narave v italijanskih Alpah le obrobnega pomena, saj 42 območij zajema le 2
tisočinki alpskega prostora. V Italiji poznajo
različne stopnje zaščite narave: od popolnoma
zaščitenih območij narave, do zaščitenega
območja z možnostjo poseganja v naravo.
Imajo tudi 28 regionalnih naravnih parkov, ki
zajemajo 10% italijanskega prostora, medtem
pa obstajajo vsebinske razlike med
posameznimi regijami, saj parki lahko
obsegajo vse od popolnoma nenaseljenih
območij pa do kulturnih pokrajin. Največ
površin zaščitenih območij imajo regija
Lombardija (25%) ter pokrajini BolzanoJužna Tirolska (24%) in Trentino (16%). Leta
1985 so v Italiji sprejeli zakon imenovan Galasso, s katerim so posebne življenjske
prostore, gorska območja nad 1600 m nadmorske višine, vodotoke in druga gozdna
območja zaščitili. Po želji ohranitve pred nenadzorovanimi spremembami je tako skoraj
80% alpskih območij zaščitenih. Uresničevanje zakona so prepustili regijam, katere pa se
vse do danes temu upirajo in za to še niso pripravile potrebnih programov. (Broggi, 1998)
V Italiji je zakon o zavarovanih površinah začel veljati leta 1994 in določa splošne in
posebne mere ter nadzor nad zavarovano površino. Parke razvrščajo znotraj nacionalnih
parkov v I-prvo, II-drugo in III-tretjo kategorijo varstva, kjer prva kategorija pomeni
rezervatno varstvo, druga kategorija je druga IUCN kategorija in tretja kategorija je
vmesno območje, ki je tamponsko območje; namenjeno aktivnostim, ki so v skladu s cilji
trajnostnega razvoja. V Italiji imajo tri vrste zavarovanih območij:
• Narodni parki: sestavljajo jih zemeljske, rečne, jezerske in morske površine.
Vsebujejo enega ali več nedotaknjenih ali zaradi človekovih posegov samo
delno spremenjenih eko-sistemov. Sem sodijo tudi fizične, geološke, geomorfološke in biološke funkcije, ki imajo mednarodni in narodni pomen zaradi
svojih naravnih, znanstvenih, estetskih, kulturnih, vzgojnih in rekreativnih
vrednot in zahtevajo prisotnost države s ciljem, da se ohranijo za sedanje in
prihodnje generacije.
• Deželni naravni parki: sestavljajo zemeljske, rečne, jezerske površine in dele
morja in obale in so naravno in ambientno pomembna območja. V okrožju ene
ali več sosednjih regij sestavljajo homogen sistem pokrajinskih umetninskih
vrednot ter kulturnih tradicij lokalnega prebivalstva.
• Deželni naravni rezervati: sestavljajo jih zemeljske, rečne, jezerske površine in
deli morja in obale, ki vsebujejo eno ali več za naravo pomembnih vrst flore in
favne. Predstavljajo enega ali več eko-sistemov pomembnih zaradi biotske
raznovrstnosti in zaradi ohranjanja genetskih rezerv. Naravni rezervati so lahko
državni ali pa regijski (deželni).
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Uprava in nadzor v parku sta dobro organizirana in to je v parku odločilnega pomena za
določanje aktivnosti in finančne podpore rekreaciji, turizmu in urejanju športne
infrastrukture. Komite in tehnični svet za zavarovane naravne površine sta organa, katerega
sestavljajo ministri za okolje, minister za gospodarstvo in kmetijstvo, minister za trgovino,
minister za kulturne in naravne dobrine, predstavniki univerze, javnih del, tehnične in
znanstvene raziskovalne institucije in delegirani člani iz pomembnih podjetij ter šest
predsednikov regij ali samostojnih pokrajin. Vsi ti člani so imenovani za dobo treh let.
Minister skliče vsaj dvakrat letno člane komiteja, katerega naloge so:
• dopolnjevanje klasifikacije varovanih površin;
• sprejemanje programov zavarovanih površin in hkrati posredovanje navodil za
izvajanje in možne spremembe, če so seveda potrebne;
• potrjevanje uradnih seznamov varovanih naravnih površin.
Triletni program varovane površine je dokument, v katerem je določen teritorij zavarovane
naravne površine, hkrati pa so označene meje. V njem se določi tudi razdelitev finančnih
sredstev za vsako površino, predvidi prispevke in proračun za različne aktivnosti na
zavarovanih površinah, ki so jih ustanovile regije. V tem programu so določeni kriteriji in
smeri, po katerih se mora ravnati država, regije in organi upravljanja zavarovanih površin
pri izvajanju programa. Merila so zapisana tako, da določajo prednost pri dodeljevanju
državnih finančnih sredstev občinam in pokrajinam, ki so v celoti ali delno znotraj meja
narodnega parka, regionalnega ali naravnega parka. Ta finančna sredstva so običajno
namenjena za prenovo zgodovinskih centrov in zgradb, kmečki turizem na kmetiji,
kulturne aktivnosti in športne dejavnosti, ki parku ne škodujejo. Pobude za ekonomsko in
družbeno pospeševanje so določene s planom parka in so usklajene s pravilnikom parka in
na osnovi tega se prednostno obravnavajo območja, ki so znotraj parka. Skupnost nato v
roku enega leta od ustanovitve izdela večletni ekonomski načrt vzpodbud in razvoja.
Subvencije dodeljujejo zasebnikom in lokalnim skupnostim za razvoj, nikoli pa ni jasno
povedano, za kakšen razvoj gre. Izpeljejo ga na osnovi pogodbe, ki ni javna listina in tako
je mogoč tudi razvoj delno bolj intenzivnih turističnih zmogljivosti, med katera sodijo tudi
smučišča in zasneževanje, ker v Italiji to izrecno ni prepovedano. Ustanova parka lahko
dovoli uporabo znaka parka v komercialne namene, toda le v finančno korist parka. V
parku lahko organizirajo razne tečaje za vodnike, saj so specialni vodniki lahko le
domačini oz. lokalni prebivalci. Ta plan se naredi vsaka štiri leta na novo, obstaja pa
zakonska možnost, da ga dopolnijo vsako leto. Seveda pa tak razvoj ni mogoč na strogo
zavarovanih območjih. Po podatki CIPRE ima Italija svojevrstno ureditev za turistična
območja, med katere sodijo tudi smučišča in jih prostorsko določajo v manj zavarovanih
predelih kulturne pokrajine oz. v posebni robnih (mejnih), predvsem dolinskih delih III.
Kategorije varstva. (Zbirke Državnega zbora RS-predlogi zakonov, Vučko, D., 30.05.2003;
citirano 15.06.2006)
3.9.3. Nemčija
Tradicija varstva Alp v Nemčiji je stara že več kot 25 let,
največje pobude pri tem pa ima Planinska zveza Nemčije
(DAV). Imajo 13 nacionalnih parkov, prvi nacionalni
park v Nemčiji pa je bil ustanovljen na Bavarskem in
sicer je to Bavarski pragozd (Bayerisches Uhrwald).
Približno petina bavarskega dela Alp je prekrita z
narodnimi parki ali območji zaščitene narave, hkrati pa je
Bavarska v Alpah na prvem mestu glede območij
varovane narave v Nemčiji. Leta 1976 je bil prvič sprejet
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zvezni zakon, leta 1980 pa so ga s področja planiranja dopolnili in tako je nastal nekakšen
pokrajinski načrt. Nato je bil ta zakon dopolnjen še leta 1987 in takrat so bile vnesene
določbe oz. spremembe za nacionalne parke, katere so morale sprejeti posamezne dežele.
Naslednje leto so med kategorije parkov vpeljali še biosferne rezervate, zadnje spremembe
pa so bile v letu 2002, ko so v zvezni zakon vnesli načela o trajnosti, integralne rabe
prostora in varovanja. V Nemčiji poznajo štiri vrste coniranja (režime varstva) znotraj
biosfernih rezervatov. To so narodni parki z obrobno cono, te cone znotraj biosfernih
rezervatov pa se delijo na:
• osrednjo cono (Kernzone), ki je enaka rezervatnemu varstvu in pomeni, da je tu
najvišja mera zaščite in najbolj strog režim varstva, kjer se vse prepušča naravi;
• vzdrževano cono (Pflegezone), v kateri so planine (dovoljena paša);
• razvojno cono (Entwicklungszone), ki je namenjena razvoju in v kateri so
možne različne športne aktivnosti;
• obrobno ali prehodno cono (Volfeld), ki je gospodarsko območje parka in v
katerem so dovoljene gospodarske in bolj intenzivne športno-rekreacijske
aktivnosti. Gre za območja trajnostnega razvoja in cone, kjer se ustavi velika
večina obiskovalcev, ki si želijo aktivnosti, ki niso v popolnem sozvočju s
strogimi režimi varovanja narave in so tu le te dovoljene. S tem je osrednji del
parka razbremenjen in namenjen le tistim, ki želijo naravo občudovati.
V Nemčiji poznajo različne kategorije parkov, katere določa zakon:
• Naravni rezervat – imenovanje območij za naravne rezervate je pravno
obvezujoče in tako namenjeno zagotavljanju posebnega varstva narave in
pokrajin kot celote:
- za ohranitev biocenoz;
- iz znanstvenih razlogov;
- zaradi edinstvenosti, posebnosti in enkratne lepotne pokrajine.
• Narodni park – imenovanje območij za narodne parke je pravno obvezujoče in
je namenjeno zagotavljanju posebnega varstva narave in pokrajine kot celote:
- območje je veliko in enkratno;
- merila, določena za naravne rezervate, veljajo za večji del tega območja;
- območja, ki jih človekov poseg sploh ni prizadel ali pa samo v omejenem
obsegu;
- območje pripomore k ohranjanju največje možne raznolikosti domačih
samoniklih živalskih vrst;
- zvezne dežele zagotavljajo, da so narodni parki deležni enakega varstva, kot ga
imajo naravni rezervati, ob upoštevanju izjem zaradi velikega obsega območij
ali zaradi naseljenih središč. Narodni parki so dostopni javnosti, kjer se to
sklada z namenom varstva.
• Krajinski rezervati – imenovanje območij je pravno obvezujoče in je namenjeno
zagotavljanju posebnega varstva narave in pokrajin kot celote:
- za ohranitev ali obnovo učinkovitosti ravnovesja v naravi ali za ohranitev ali
obnovo uporabnosti naravnih virov;
- zaradi pestrosti, posebnosti ali lepote pokrajin;
- zaradi posebnega pomena območja za rekreacijo;
- prepove se vsako ukrepanje, ki spremeni značaj krajinskih rezervatov ali ki ni v
skladu z namenom njihovega varstva.
• Naravni parki – so območja, namenjena enakomernemu razvoju in vzdrževanju,
ki izpolnjujejo te pogoje:
- zadevno območje je veliko;
- območje obsega v glavnem pokrajinske ali naravne rezervate;
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območje je še posebej primerno za rekreacijo zaradi svojih pokrajinskih
prednosti;
- območje je bilo v skladu z načeli in cilji prostorskega in regionalnega
načrtovanja zveznih dežel imenovano za rekreacijsko območje ali turistično
območje;
- naravni parki se načrtujejo, oblikujejo in razvijajo v skladu s svojimi
rekreacijskimi nameni.
• Biosferni rezervat (povzeto po deželnem zakonu iz Saške). S pravno uredbo za
biosferne rezervate določijo velika območja, ki:
- se kot kulturna pokrajina z velikim naravnim bogastvom v pretežni meri
izkazujejo ali se lahko izkazujejo kot naravni rezervati ali krajinska varstvena
območja;
- imajo dragocene zgodovinske priče o ekološki in pokrajinsko tipični poselitveni
obliki in obliki koriščenja zemljišč in so na voljo za modelne projekte takšnih
oblik koriščenja;
- so primerna za dolgoročno nadziranje okolja, za ekološke raziskave in ekološko
vzgojo;
- ta območja se lahko s pravno uredbo v skladu z vsakokratnimi varstvenimi in
razvojnimi cilji razdeli na varstvene cone z različnimi zahtevami in
prepovedmi;
- za naloge upravljanja in oskrbovanja biosfernih rezervatov se ustanovi uprava
rezervata.
Poleg naštetih kategorij poznajo še naravne spomenike, ki so lahko habitati (npr. mokrišča)
in zavarovani deli pokrajin. V Nemčiji zvezni zakon določa, da morajo biti turistično –
rekreacijska območja določena v regionalnem in lokalnem prostorskem planu, še posebej
pa morajo ta območja določiti dežele v regijskih planih in pokrajinskih planih parkov.
Zaradi tega je bila celo potrebna sprememba zveznega zakona iz leta 1980 in nato še leta
1987. V teh planih določijo program, izvedbo in finančni načrt, hkrati pa je dežela tudi
dolžna gospodarsko razvijati območje oz. parkovno regijo. Najbolj pogoste oblike
gospodarsko – razvojnih regij so biosferni rezervati. Pri njih lahko skozi financiranje
raziskav, monitoringa in raziskovalne infrastrukture, dežele vzdržujejo oz. razvijajo to
regijo. V teh postopkih priprave in sprejemanja planov, ki so prostorski in hkrati tudi
gospodarsko razvojni, je zakonsko predvidena visoka stopnja soudeležbe in soodločanja
lokalnih prebivalcev, društev, združenj in različnih organov upravljanja. Iz podatkov
CIPRE za leto 1999 je razvidno, da je na območju Alp v Nemčiji 4,6% smučišč, ki
uporabljajo snežne topove, hkrati pa imajo vsa smučišča tudi plan širitve območij, ki so
namenjena za smučišča in na katerih nameravajo zgradili novo infrastrukturo. Predvsem
nove žičnice in infrastrukturo, ki je potrebna za snežne topove oz. druge oblike umetnega
zasneževanja. (Zbirke Državnega zbora RS-predlogi zakonov, Vučko, D., 30.05.2003;
citirano 15.06.2006)
Odnos do varstva narave izraža njihov statut ''Selbstverstandnis'', kar v prevodu pomeni
''samo po sebi razumljivo oz. samoumevno''. Osnovno določilo je nestrankarstvo,
demokratično povezovanje planinskih organizacij, vzgoja in izobraževanje, medtem pa so
v ospredju določila o odgovornosti za ohranjanje narave in kulturnega okolja ter
prispevanje planincev za okolju sprejemljiv socialni ter gospodarski razvoj območij. V
določilu statuta imajo različna področja, ki se nanašajo na mladino in družine, planinstvo
in šport, varstvo v gorah (naša GRS), koč, poti in plezalnih smeri, kulture in znanosti,
vodništva, založništva in informiranja. Planinska zveza ima pet stalno zaposlenih z visoko
izobrazbo, letni proračun za leto 2002 pa je znašal kar 500.000 evrov, ki so jih namenili za
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izobraževanje svojih referentov (v Sloveniji so to gorski stražarji) v 350 sekcijah in za
izdajo različnih publikacij, ki se poleg klasičnih naravovarstvenih vsebin ukvarjajo tudi s
področjem gorskega kmetijstva in trženja domačih kmetijskih pridelkov v planinskih
kočah. Naredili so tudi 10 letni program za varstvo okolja s pomočjo specializirane
institucije Ecotrans, še pred tem pa so izvedli anketo glede bodočih ciljev in usmeritev.
Program bo sprejela Skupščina DAV kot najvišji organ. (Naprudnik, 2002)
3.9.4. Francija
Za zaščito narave v Franciji skrbi država in na 40.000 km2 velikem alpskem območju
(približno 7% celotne površine Francije) so trije narodni parki in samo 25 območij
zaščitene narave, ki skupaj obsegajo 6,4% alpske površine. V Franciji, podobno kot v
Italiji, zaščitena območja narave nimajo posebno velike vloge, saj je bilo leta 1995 v vsej
Franciji komaj 128 državnih območij zaščitene narave ter nadaljnjih 98 na prostovoljni
osnovi zemljiških posestnikov. Na splošno ima v regijskih naravnih parkih v Franciji pri
vprašanjih okolja in regijskega razvoja zakonodajno oblast departma oz. upravno okrožje.
Takšna razdelitev pristojnosti je posebno ugodna za opredeljevanje parkov, vendar so tu te
odredbe za varstvo narave manjšega pomena. So pa v Franciji ti regijski naravni parki
vedno bolj priljubljeni. Med letoma 1995 in 1997 so v francoskih Alpah ustanovili kar tri
nove naravne parke, ki danes skupaj še s tremi zavzemajo približno 17% alpske površine.
(Broggi, 1998)
Leta 2002 je planinska zveza Francija (CAF) z ministrstvom za ekologijo vzpostavila
sodelovanje pri uresničevanju protokolov Alpske konvencije, v predvolilni kampanji za
izvolitev predsednika pa so celo vsem kandidatom postavili javno vprašanje o njihovem
stališču glede zakonodaje o gorah in o območju naravne dediščine ter prometni politiki v
Alpah. (Naprudnik, 2002)
Mont Blanc
Mont Blanc sodi med najbolj znamenite gore sveta, je
simbol alpinizma in hkrati tudi simbol vseh Alp. Goro
si delita državi Francija in Italija, celotno pogorje pa
tudi Švica. Danes Mont Blanc, za razliko od drugih
najvišjih gora ostalih celin, ne varuje nobena
naravovarstvena omejitev in tako je celotno pogorje
prepuščeno milosti in nemilosti nenadzorovanemu razmahu množičnega turizma in z njim
povezanih dejavnosti. Na žalost se je na območju Mont Blanca v zadnjih petnajstih letih
zgodilo veliko slabega. Zgradili so veliko infrastrukturnih objektov za množični turizem,
mnoge še načrtujejo ali pa so v izgradnji, hitro gradijo nove hotele, zemljišča v Chamonixu
in Courmayeurju so postala tako draga, da se jih domačini sploh ne morejo več privoščiti,
tako da si mlad človek, ki se tukaj poroči in ustvari družino, stanovanja ne more kupiti (kaj
šele hiše) in mu tako ostane le še, da se odseli. Kmetijstvo in živinoreja, ki so bili dolgo
odvisni od naravnih danosti, se danes v primerjavi s turizmom malo razvijajo in tako se
obe panogi spopadata s posebnimi težavami. Problem je tudi velikanski promet z
motornimi vozili (v dolini Chamonix je poleti tudi do 100.000 obiskovalcev dnevno),
onesnaževanje zraka, poslabšanje kakovosti naravnega okolja, odlaganje odpadkov,…
Dejansko v zadnjih nekaj letih vlade treh držav niso storili ničesar za trajnostni razvoj in
za zavarovanje naravne in kulturne dediščine samega območja okoli gore Mont Blanc.
Zato pa so se združili župani krajev pod Mont Blancom in ustanovili Mednarodno
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iniciativo za Mont Blanc in tako obljubili, da se bodo zavzemali za trajnostni razvoj, za
varovanje naravne dediščine in za naravo prijazen turizem. Zadali so si širi cilje in sicer:
• pomoč pri ohranitvi kulturne pokrajine s podporo kmetijski dejavnosti (zlasti
pastirskim dejavnostim);
• razvoj strategije za ohranitev narave in pokrajine, zlasti na najbolj občutljivih
območjih;
• spodbujanje razvojnega turizma s povečanjem vrednosti zemljišč, ob
upoštevanju lastnosti okolja, lokalnega prebivalstva in razpoložljivih sredstev;
• zmanjšanje vpliva prometa in prometne infrastrukture s spodbujanjem
kombiniranega prometa cesta-železnica na mednarodnem področju ter
kolektivnega prometa na lokalnem področju. (Feuvrier, 1998)
Občine so zaradi tega začele prejemati tudi finančne donacije in to ne le od treh vlad,
temveč tudi od Evropske skupnosti. Toda na žalost je bilo v zadnjih letih za pravi trajnostni
razvoj tega območja bore malo narejenega in problema se je bilo potrebno lotiti drugače.
Povezalo se je več kot dvajset nevladnih organizacij iz Italije, Francije in Švice in tako
ustanovilo Mednarodno združenje za zaščito Mont Blanca. Že v preteklosti so se pojavile
različne pobude za ustanovitev prvega mednarodnega parka, kateri bi ohranil prvobitnost,
naravno in kulturno dediščino te najvišje gore v Alpah. Prvotno so predlagali ustanovitev
parka po vzoru narodnih parkov le, da bi bil ta mednaroden in prvi take vrste na svetu,
oblike zavarovanja pa bi bile take, kot so pri narodnih parkih. Razlika ''Zavarovanega
območja Mont Blanc'' od ostalih naravnih parkov bi bila v tem, da bi imelo glavno pobudo
pri ustanovitvi lokalno prebivalstvo in ne državna oblast (dekreti od zgoraj), ki lokalno
prebivalstvo ne sprašuje dosti, kaj hoče. Tako bi to zavarovano območje temeljilo na
potrebah in željah domačinov, ki si želijo zaščititi naravo in svoj način življenja, hkrati si
pa želijo tudi razvoj. Razvoj po lastnih željah in potrebah in ne le razvoj turizma. (KeršičSvetel, 2002)
Lep primer zavarovanih območij v Franciji so regionalni naravni parki, ki obstajajo v
Franciji od leta 1967 in so v zadnjih letih doživeli velik razmah. Do danes je ustanovljenih
kar 31 takšnih parkov in 6 od teh jih je v Alpah. Ti parki so: Vercors, Luberon, Queyras,
Chartreuse, gorovje Bauges in Verdon in skupaj pokrivajo več kot 710.000 ha površine z
270.000 prebivalci. Na splošno je posebnost naravnih parkov v tem, da jih ustanavljajo za
varovanje okolja in hkrati za pospešitev gospodarskega razvoja na občutljivih ozemljih.
Regionalni naravni park je skupnost občin, ki se po dogovoru z regijami in okraji odloči za
oblikovanje lastne strategije razvoja. Tako izdelajo načrt, ki se pripravi in izvaja na podlagi
listine, katero potrdi država za obdobje 10 let. Osnovna naloga parka pa je končna ureditev
okolja in zagotovitev trajnostnega razvoja, medtem pa je druga naloga parka spodbujanje,
združitev ter uskladitev politike in akcij za uravnoteženo gospodarjenje v lastni regiji.
Seveda je v ta namen potrebno vzpostaviti sodelovanje s posameznimi dejavniki na tem
ozemlju. Regionalni naravni parki temeljijo na štirih načelih:
• Približevanje na območju regije: pri ustanovitvi parka je potrebno upoštevati
vse razsežnosti prostora, od fizičnih, biogeografskih, pa tudi kulturnih,
zgodovinskih in podobnih.
• Ureditev parka mora potekati po sprejetem načrtu, kar je pomembno za
zagotavljanje uspešnosti načrta; zavedati pa se je potrebno, da so ti načrti
pogosto pomanjkljivi, ko gre za vključevanje podeželskega prebivalstva v
razvoj in uresničevanje skupnega projekta.
• Razsežnost pogodbe: po izdelavi projekta je potrebno podpisati pogodbo, ki
zagotavlja njeno izvajanje. Pogodbo podpišejo vsi partnerji, to pa so regijske
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skupnosti in država. Za regijo je to pomembna pridobitev, saj ji je s tem
zagotovljena politična in finančna podpora, ki je jasno opredeljena v skupnem
projektu.
• Ustanovitev upravnega ustroja, ki bo skrbel za uresničitev projekta. Upravni
ustroj je združenje regijskih skupnosti po načelu subsidiarnosti: regija prevzame
svoje breme v okviru določil pogodbe, ki jo podpiše s partnerji.
Leta 1993 je v Franciji pričel veljati zakon, ki predvideva, da morajo biti vsi lokalni
razvojni dokumenti usklajeni z načrtom parka. Novi zakon je zelo pomemben, saj je z njim
razsežnost pogodbe ostala nedotaknjena, ker se bodo morali vsi udeleženci dogovoriti o
predlogu listine. Od trenutka, ko je listina sprejeta, bo v naslednjih 10 letih potrebno vse s
pogodbo dogovorjeno tudi uresničevati. S tem pa so parki dobili pomembno pravno
jamstvo, da se bo to tudi zgodilo. Naravni regionalni park tako predstavljajo dobro
izhodišče za izdelavo lokalnih agend 21, za katere so se dogovorili v Riu de Janeiru leta
1992. Vsekakor pa so ti parki odvisni predvsem od lokalnega prebivalstva, saj se lahko
ustanavljajo le na osnovi občinske odločbe, hkrati pa jim uredba o klasifikaciji prinaša
državno in meddržavno kredibilnost. (Sadorge, 1998)
3.9.5. Švica
Najstarejši narodni park v Alpah (Engadine) je bil ustanovljen leta
1914 v Švici in ima površino 169 km2 ter sodi med najmanjše svoje
vrste. Kot povsem alpski rezervat je svojevrstna posebnost,
trenutno pa razpravljajo o njegovi širitvi in o smiselni ureditvi
njegove okolice. Opredeljevanje naravnih rezervatov je v Švici
primarno v pristojnosti kantonov in občin, z nakupom ali pogodbo
pa jih lahko ustanovijo tudi zasebne in nevladne organizacije. Npr.
organizacija Pro Natura (nekdanje Švicarsko združenje za zaščito
narave, SBN) je konec leta 1996 skrbelo za 525 naravnih
rezervatov s površino 580 km2. Stopnje zaščite določenega
območja so po kantonih različne in tako je lahko del naravnih
rezervatov zaščiten z odredbami, druge pa upoštevajo samo pri
okvirnem načrtovanju. To so največkrat velike površine, kjer je
zaščita manj stroga in z odredbami ali pogodbami zaščitene
površine obsegajo le nekaj odstotkov alpskega prostora. Površinsko
učinkoviti so predvsem krajinski rezervati, toda je uresničevanje
take zaščite po kantonih za zdaj še nezadostno. Pravno določena
zaščita je obvezujoča samo, če imajo te pokrajine pomen za vso državo. Poseben primer v
Švici so zaščitena območja biotopov, kot so ravninska in višinska mokrišča ter livade, ki so
nacionalnega pomena in so prostorsko natančno označeni in z odredbami zakonsko
zaščiteni. Prav tako so nacionalnega pomena barja, ki so kot kulturne pokrajine prav tako
podvržena daljnosežnim zaščitnim določbam. Zvezne oblasti določijo predmet in cilje
zaščite, medtem ko kantoni skrbijo z odredbami za njihovo uresničevanje. Alpski prostor v
Švici zajema kar 58% celotne površine države, med katerimi je manj kot 1% zaščitenih
biotopov. Poleg zaščitenih biotopov in barjanske pokrajine pa velja zaščita z odredbami
tudi za druge življenjske prostore: obrežna območja, redke gozdne združbe, žive meje,
poljske drevnine, skalnate trate, ledeniki in gozdovi v soteskah. Za njihovo ohranjanje v
okviru ekoloških izravnalnih površin si prizadevajo kmetje, država in kantoni pa
neposredno priskrbijo finančna sredstva. (Broggi, 1998)
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Planinska zveza Švice (SAC) je na skupščini SAC leta 1999 sprejela memorandum Vloga
in pomen komisije za varstvo narave. Leta 2002 so se glede najbolj ekološko pomembnega
vprašanja ukvarjali z zmanjševanjem prometnih obremenitev, izdali pa so tudi vozni red za
okolju prijazen promet v območju Alp, katerega so pripravili ob sodelovanju z državnimi
železnicami, poštno avtobusno skupnostjo in zveznimi uradi za okolje, energijo, promet,
zdravstvo. (Naprudnik, 2002)
3.9.6. Slovenija
3.9.6.1. Varovanje alpskega prostora v Sloveniji
V Sloveniji se skrb za okolje oz. njegovo varstvo uvršča v najvišji pravni akt države – v
samo ustavo. To pa je pomembno zaradi samega položaja ustave, kot tudi iz
formalnopravnega vidika, saj morajo biti tako vsi zakoni in ostale pravne norme vedno v
skladu z ustavo iz katere izhaja:
• da je država dolžna skrbeti za zdravo življenjsko okolje in z zakoni določiti
pogoje in način upravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti;
• da je vsak posameznik dolžan v skladu zakoni varovati naravne znamenitosti in
redkosti;
• da morajo država in lokalne skupnosti skrbeti za ohranjanje naravne dediščine.
V preteklosti Slovenija ni imela osnov oz. pogojev za delo na področju varstva gorske
narave. Iz prehoda šestdesetih v sedemdeseta leta je bil sprejet zakon o regionalnoprostorskem planu, ki se je že s pripravljenem prostorskim planom spremenil v družbeno
planiranje. Planiranje se je preneslo v takratne samoupravne interesne skupnosti in občine,
država pa dejansko ni imela več pooblastil. Na področju varstva narave je bilo v Sloveniji
od osamosvojitve veliko sprememb. Po letu 1990 smo nekaj programskih dokumentov, ki
se nanašajo na območja poseganja v prostor že sprejeli: Zakon o varstvu okolja ZVO
(1993), Zakon o ohranjanju narave ZON (1999), Nacionalni program varstva okolja
(1999), Zakon o varstvu kulturne dediščine (1999), Zakon o vodah (2002), Zakon o varstvu
podzemnih jam (2004),… toda nad sektorskega dokumenta oz. prostorskega plana za
območje cele države še nimamo. Prav tako še zmeraj nimamo programa za trajnostni
razvoj, za kar nas zavezuje Generalna skupščina Združenih narodov (Rio de Janairo,
1991). (Naprudnik, 2002)
Dne 28. julija 1999 je pričel veljati Zakon o ohranjanju narave (Ur. List RS 56/99), ki je
danes temeljni predpis na področju varstva narave. Namen zakona:
• Zakon ZON določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva
naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Biotska
raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov oz. vključuje raznovrstnost
živih organizmov znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost
ter raznovrstnost ekosistemov. Biotska raznovrstnost se v naravi ohranja z
ohranjanjem naravnega ravnovesja.
• Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, s katerimi se ureja varstvo
prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, vključno z njihovim genskim
materialom in habitati ter ekosistemi, in hkrati omogoča trajnostno rabo
sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja.
Naravno ravnovesje je stanje medsebojno uravnoteženih odnosov in vplivov
živih bitij med seboj in z njihovimi habitati. Naravno ravnovesje je porušeno,
ko poseg uniči številčno ali kakovostno strukturo življenjske združbe rastlinskih
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ali živalskih vrst, okrni ali uniči njihove habitate, uniči ali spremeni sposobnosti
delovanja ekosistemov, prekine medsebojno povezanost posameznih
ekosistemov ali povzroči precejšnjo osamitev posameznih populacij.
• Sistem varstva naravnih vrednot je sistem, ki določa postopke in načine
podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega varstva.
Zakon v svojem besedilu določa različne pojme oz. ukrepe, ki se nanašajo na naravo,
hkrati pa v 4. členu uvaja pojem naravne vrednote, ki je v bistvu nov pravni izraz za
uveljavljeni pojem naravna dediščina. Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino
na območju republike Slovenije, hkrati pa naj bi bila naravna vrednota po zakonu ZON
poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav,
sestavina oz. del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi,
minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi,
podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike
ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska
obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori,
ekosistemi, krajina in oblikovana narava.
Urejanje zadev ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot je v
pristojnosti države, razen zadev lokalnega pomena na področju varstva naravnih vrednot,
ki so v pristojnosti lokalne skupnosti. Zadeve lokalnega pomena so:
• programiranje in planiranje na področju varstva naravnih vrednot lokalnega
pomena;
• sprejemanje ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena;
• zagotavljanje lokalnih javnih služb ohranjanja narave;
• popularizacija varstva naravnih vrednot lokalnega pomena.
Država ima pravico posredovati oz. ukrepati, če je v nevarnosti obstoj naravne vrednote
lokalnega pomena. (Ministrstvo za okolje in prostor; citirano 10.07.2006)
Oblikovanje celovitega in učinkovitega sistema varstva narave je odvisno od vrste
okoliščin in dejavnikov in eden najpomembnejših takih dejavnikov je zagotovo javno
mnenje, ki temelji na spoznavanju o nujnosti varstva narave. Za Slovenijo, ki je majhna
država z dobro ohranjeno naravo, je pomembna tudi mednarodna politika na področju
varstva narave, ki s svojimi mednarodnimi predpisi in standardi zavezuje države k
skupnemu reševanju. Eden najbolj pomembnih mednarodnih sporazumov je zagotovo
Alpska konvencija, saj poudarja varstvo izjemno pomembnega evropskega
biogeografskega prostora. Leta 1991 je Slovenija Alpsko konvencijo podpisala, leta 1995
pa je Konvencijo o varstvu Alp, ki ima status zakona, še ratificirala. Poleg Alpske
konvencije je Slovenija podpisala in ratificirala tudi vse pripadajoče protokole, društvo
CIPRA pa bo spremljala njihovo uresničevanje. Alpska konvencija je s svojimi protokoli
posebno pomembna obveza, ki jo moramo uresničevati resno ne le zaradi mednarodnih
odnosov, temveč tudi zaradi ciljne naravnanosti, ki je enaka našim usmeritvam pri
ohranjanju gorskih območij. Poleg Alpske konvencije in njenih protokolov pa mora
Slovenija v svoj pravni sistem vključiti še vrsto drugih mednarodnih konvencij s področja
varstva narave. (Berginc, 1997)
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Preglednica 4: Osnovni prostorski in demografski kazalci za območje Alpske konvencije v
Sloveniji leta 2002.
kazalec
površina (km2)
število občin
število naselij
število prebivalcev
število družin
(Ferreira, 2004)

Slovenija
20.272,9
193
5.997
1.964.036
555.945

Alpska konvencija
6.766,6
43 v celoti, 17 delno
1.193
365.614
102.494

Delež (%)
33,4
31,1
19,9
18,6
18,4

Območje Alpske konvencije v Sloveniji obsega 6.766,6 km2, kar predstavlja (33,4%)
tretjino države. Vanjo je vključenih 60 občin in od teh 43 v celoti, 17 delno in leta 2002 je
na območju Alpske konvencije živelo 365.614 prebivalcev oz. 18,6% vsega prebivalstva
Slovenije. V Sloveniji na območju Alpske konvencije prevladuje gozd (in ostale poraščene
površine) s skoraj 72%, ki ga je v primerjavi s celotno državo za 12,5% več, pa čeprav je
delež gozda v Sloveniji visok (59,3% in še narašča). Na drugem mestu so travniki s 15% (v
Sloveniji 17,2 %) in od tega je nekaj več kot polovica ekstenzivnih travnikov. Na tretjo
mesto se uvrščajo odprta zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom
(zemljišča prekrita z golimi skalami, melišča in ostale gole površine) in v Sloveniji je takih
površin le 1,4%. Pozidanih in podobnih površin je skoraj 3%, v Sloveniji pa več kot 5%.
Sledijo njive in vrtovi, ki se raztezajo na dobrih 2% površin (v Sloveniji jih je v celoti
skoraj 11%). V zaraščanju pa je 1% površine na območju Alpske konvencije, kar je celo
nekaj manj kot v celotni Sloveniji (1,2% ozemlja). Ostale kategorije rabe tal pa so
zastopane z manj kot 1% površja (Ferreira, 2004)

Slika 12: Obseg Alpske konvencije v Sloveniji, (Ferreira, 2004)
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Naloge Slovenije, ki izhajajo iz odločb Alpske konvencije:
• pripraviti in sprejeti je potrebno nove, predvsem pa dopolniti obstoječe zakone,
ki zadevajo navedene ukrepe in dejavnosti;
• prilagoditi je potrebno planske in izvedbene dokumente, ki zadevajo prostorski
razvoj ter pogoje rabe in ravnanja v alpskem prostoru v Sloveniji;
• prilagoditi je potrebno strategije oz. gospodarske dejavnosti, predvsem na
področju turizma, kmetijstva, prometa in energetske izrabe voda.
Navedene obveznosti, ki izhajajo iz Alpske konvencije so hkrati tudi naloge, ki jih mora
Slovenija prej ali slej opraviti sama v lastnem interesu. In takih nalog je kar precej, če
resnično želimo ustaviti negativne težnje na eni tretjini slovenskega ozemlja Alp, ki se
kažejo predvsem:
• v ogroženosti bogatih zalog pitne vode na območju Alp, ki oskrbuje danes že
četrtino prebivalstva naše države, v perspektivi pa skoraj polovico;
• v degradaciji pokrajine zaradi plazov in erozij, v največji meri zaradi
človekovih posegov v prostor pri gradnji naselij in gozdnih komunikacij;
• v onesnaženosti druge stopnje večine alpskih rek, jezer in z načetim rastlinskim
pokrovom zaradi onesnaženosti ozračja z izpušnimi plini avtomobilov,
žveplovim dioksidom in svincem.
Do danes je Slovenija podpisala in ratificirala mnogo različnih konvencij na globalni in
evropski ravni (Alpska konvencija, Bonska konvencija, Bernska konvencij,…), toda nujno
potrebujemo usmeritve za prostorski razvoj Slovenije, predvsem pri razvijanju urbanega,
prometnega, energetskega in vodno energetskega omrežja ter končno skupno podlago za
presojo financiranja načrtovanih prostorsko pomembnih investicij, ki ne bo temeljila zgolj
na finančnih merilih, ampak bo upoštevala tudi merila za razvijanje manj razvitih območij
in za zagotavljanje novih delovnih mest. Seveda bodo imele prednost investicije, ki ne
bodo ogrožale našega naravnega in zgrajenega okolja. Morda bodo obveznosti, ki izhajajo
iz mednarodnih pogodb, prispevale k hitrejšemu sprejetju ''Politike prostorskega razvoja''
in na tej osnovi k pripravi programa za njeno uresničevanje. (Naprudnik, 1997)
3.9.6.2. Zavarovana območja v Sloveniji oz. v slovenskem alpskem prostoru
V svetu in tudi pri nas sta za varstvo narave uveljavljeni dve temeljni načeli, ki ju je
mogoče uporabljati ločeno ali pa hkrati usklajeno:
• varovanje narave z ustrezno varstveno rabo narave in človekova dejavnost v
njej sta tolikšni in takšni, da naravo ohranjata v želenem ravnotežnem stanju;
• strožje varovanje narave z različnimi oblikami zavarovanih območij.
Po definiciji, ki jo je sprejela Svetovna zveza za varstvo narave IUCN, je zavarovano
območje območje kopnega ali morja, ki je posebej namenjeno varstvu in ohranitvi biološke
raznovrstnosti, skupaj z naravnimi in pripadajočimi kulturnimi dobrinami, z njim pa
upravljajo z zakonskimi in drugimi ustreznimi mehanizmi. Zaradi različnih ciljev in
namenov (funkcij) le-teh, je IUCN izdelala enotna merila ureditve zavarovanih območij in
tako sprejela priporočila za kategorizacijo zavarovanih območij. Zavarovana območja po
IUCN so razvrščena v šest kategorij:
• strogi naravni rezervat (varstvo divjine);
• narodni park (varstvo ekosistemov ter duhovna in telesna sprostitev in bogatitev
človeka);
• naravni spomenik (varstvo posebnih naravnih oblik oz. pojavov);
• zavarovano območje habitatov in vrst (aktivno varstvo habitatov in vrst);
• zavarovana pokrajina (varstvo pokrajine ter duhovna in telesna sprostitev in
bogatitev človeka);
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zavarovano območje naravnih virov (smotrna raba naravnih virov). (IUCN;
citirano 24.07.2006)

Omenjene kategorije naj bi države upoštevale pri opredeljevanju svojih zavarovanih
območij v nacionalnih zakonodajah, toda zaradi posebnosti posameznih držav pri
zavarovanju določenega območja je mogoče, in hkrati tudi priporočeno, prepletanje
posameznih kategorij ter uvedba nacionalnega sistema zavarovanih območij. Tako je npr.
narodni park lahko preplet dveh kategorij, in sicer II. za osrednje območje in V. za robno
območje. Pri tem je pomembnejša II. kategorija. Hkrati pa so znotraj posameznega
narodnega parka lahko tudi posamezna manjša območja ali posamezne lokalitete določene
kot strogi naravni rezervati ali drugi tipi zavarovanih območij. Mednarodni sistem
kategorizacije IUCN je v Sloveniji že povzet v zakonu o naravni in kulturni dediščini,
varovana območja pa so razdeljena na:
Slovenija
Naravni rezervat
Naravni spomenik
Spomenik oblikovane narave
Narodni park
Regijski park, naravni park
Krajinski park
(Berginc, 1996)

Primerjav as kategorijami IUCN
I., IV. Kategorija
III. kategorija
III. kategorija
II. ali II./V. kategorija
V. in V./II. Kategorija
V. kategorija

V Sloveniji Zakon o ohranjanju narave razlikuje med širšimi in ožjimi zavarovanimi
območji in sicer med širša območja prištevamo narodni, regijski in krajinski park, med
ožja pa strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik.
Narodni park je območje s številnimi naravnimi vrednotami in veliko biotsko
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, medtem ko se v manjšem delu narodnega
parka prvobitna narava prepleta s človekovim vplivom, ki pa je z naravo skladno povezan.
Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in pokrajine, kjer
se prvobitna narava prepleta z deli narave in kjer je človekov vpliv večji, vendar z naravo v
ravnovesju.
Krajinski park je območje z dolgotrajnim prepletom človeka z naravo in ima veliko
ekološko, biotsko ali pokrajinsko vrednost. Krajinski parki so lahko členjeni na območja,
ker poleg ohranitve naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti
omogočajo tudi razvoj lokalnega prebivalstva po načelu trajnosti.
Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih življenjskih prostorov ogroženih,
redkih ali značilnih rastlinskih in živalskih vrst, oz. je območje, pomembno za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, v katero človek ne posega.
Naravni rezervat je območje življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih
rastlinskih in živalskih vrst, oz. je območje, pomembno za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki se ohranja z uravnoteženim delovanjem človeka.
Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot z izjemno obliko,
velikostjo,vsebino in lego ali pa je redek primer naravne vrednote. (Mreža zavarovanih
območij v Alpah; citirano 05.06.2006)
Danes je v Sloveniji zavarovanih skoraj 11% državnega ozemlja, kar nas v evropskem
merilu uvršča med manj urejene države na tem področju. Znotraj teh 11% imamo 47
parkov in od tega en sam narodni park - Triglavski narodni park, ki meri 83.808 ha, 3

51

Varovanje okolja v Alpah in Himalaji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
regijske parke in 43 krajinskih parkov v obsegu 111.533 ha. Poleg tega pa imamo
zaščitenih še 49 naravnih rezervatov in 623 naravnih spomenikov. Nacionalni program
varstva okolja predvideva, da bo država do leta 2008 delež zavarovanih območij povečala
za 5% površine Slovenije, do leta 2014 pa za 10%. (Ministrstvo za okolje in prostor;
citirano 10.07.2006)
Preglednica 5: Zavarovana območja v Sloveniji leta 2006.
Kategorija
IUCN
Število

Površina (ha)

Narodni park

II/V

1

83.808

Regijski park

III,V

3

21.166

Krajinski park

V

43

111.533

Naravni rezervat

I, IV

49

*

Naravni spomenik

III

623

*

Skupaj
(Ministrstvo za okolje in prostor; citirano 10.07.2006)

216.507

Ekološko omrežje NATURA 2000
NATURA 2000 je ekološko omrežje območij, potrebno za ohranjanje evropsko
pomembnih vrst in habitatov v Evropski uniji, ki ga sestavljajo območja SPA (Special
Protection Area, posebno območje varstva) in SAC (Special Areas of Conservation,
posebna ohranitvena območja). Sistem zavarovanih območij NATURA 2000 izhaja iz
Direktive EU o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
in Direktive EU o ohranjanju prosto živečih ptic. Direktivo o habitatih za obveznosti
območja NATURA 2000 opredeljuje 6. člen direktive o habitatih:
• določitev potrebnih ukrepov, ki po potrebi vključujejo ustrezne načrte
upravljanja, in ustrezne zakonske, upravne ali pogodbene ukrepe;
• preprečevanje slabšanja stanja habitatov in vrst, zaradi katerih je območje
opredeljeno;
• vsak načrt ali poseg je potrebno presojati glede na njegove posledice na cilje
ohranjanja območja;
• če je presoja negativna in ni ustreznih alternativnih rešitev, je možno izvesti
načrt ali poseg zaradi prevlade javne koristi in izvesti izravnalne ukrepe.
Natura 2000 predvideva vzpostavitev usklajenega evropskega ekološkega omrežja, ki ga
sestavljajo območja z naravnimi habitati, pomembnimi za Skupnost, hkrati pa je cilj
omrežja zagotavljanje biotske raznovrstnosti, zlasti še ohranjanje naravnih vrst, habitatov
in krajinskega prostora in procesov, ki zaradi svoje velike ogroženosti še posebej
potrebujejo takšno varstvo. (Skoberne, 2004; Alpski signali 3, 2004)
29. aprila 2004 je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o posebnih varstvenih območji
določila območja Natura 2000, v katerih naj bi človek z zdravim in spoštljivim odnosom
pripomogel k ohranitvi redkih živalskih in rastlinskih vrst. V zaščitenih območjih Natura
2000 je danes 286 zaščitenih območij in od tega je 260 zaščitenih območij na podlagi
direktive o habitatih in 26 območij na podlagi direktive o pticah. Slovenija je v celotno
mrežo Natura 2000 uvrstila kar 55% svojega ozemlja, zaščitena območja pa so v večini
porasla z gozdom in zavzemajo 36% celotne površine Slovenije. Devet odstotkov površin
se nahaja nad gozdno mejo (predvsem so to stene), hkrati pa je v območju Natura 2000
pomemben tudi velik delež travišč. V trenutnih zavarovanih območjih, kot so Triglavski
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narodni park, regijski in krajinski parki ter rezervati in naravni spomeniki, je danes 25
odstotkov skupne površine območij Natura 2000. (Keršič-Svetel, 2004)

Slika 13: Območja NATURE 2000, (NATURA 2000; citirano 19.06.2006)
Območja Natura 2000 v Sloveniji so: (navedeno po abecedi) Banjšice, Breginjski Stol in
Planja, Cerkniško jezero, Drava, Dravinjska dolina, Goričko, Jelovica, Julijske Alpe,
Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke, Kočevsko - Kolpa, Kozjansko - Dobrava
- Jovsi, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje, Kras, Ljubljansko barje, Mura, Nanoščica porečje, Planinsko polje, Pohorje, Posavsko hribovje - ostenje, Reka - dolina, Sečoveljske
soline, Slovenske Gorice - doli, Snežnik - Pivka, Škocjanski zatok, Trnovski gozd,
Trnovski gozd - južni rob in Nanos. (NATURA 2000; citirano 19.06.1006)
V mednarodno mrežo zavarovanih območij v Alpah se Slovenija do danes vključuje le z
enim obsežnim območjem, in sicer s Triglavskim narodnim parkom, poleg njega pa še z
manjšimi krajinskimi parki: Porezen, Logarska dolina, Robanov kot, Golte in Topla. Zunaj
Alp, toda znotraj ozemlja, ki ga pokriva Alpska konvencija, so še krajinski parki Zgornja
Idrijca, rob Trnovskega gozda in rob Nanosa, hkrati pa še trije načrtovani regijski in
krajinski parki, in sicer krajinski park Trnovski gozd, Karavanško-Kamniško-Savinjski
regijski park in Pohorski regijski park. Dva od obstoječih oz. načrtovanih naravnih parkov
pa nakazujeta možnost nadaljevanja čez državno mejo, in sicer Triglavski narodni park na
italijansko (furlansko) stran in Karavanško-kamniško-savinjski regijski park na avstrijsko
(koroško) stran. Značilnost slovenskega dela Alp je prevladujoča karbonatna kamenina
(apnenec in dolomit), ki je v Alpah sicer v manjšini, toda s tem Slovenija pomembno
prispeva k raznolikosti biogeografske sestave zavarovanih območij v Alpah. Naslednja
pomembna vloga naših Alp (še posebno zavarovanih parkov) je, da z njimi vzpostavljamo
biogeografski koridor med južnimi apneniškimi Alpami in Dinaridi (TNP-Trnovski gozdNanos in naprej na Snežniško planoto) ter med kristalinskimi Centralnimi Alpami preko
Pohorja, Boča in Donačke gore v smeri Panonije na drugo stran. (Peterlin, 1997)
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3.9.6.3. Slovensko visokogorje
Čeprav Sloveniji pripada le majhen delež Alp (Južno apneniške Alpe); pravi alpski prostor
predstavlja samo 11% slovenskega ozemlja, se vseeno radi in s ponosom uvrščamo med
alpske narode. Slovenske Alpe oz. slovenski alpski prostor sestavljajo Julijske Alpe,
Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke in v geološkem pomenu tudi Pohorje, čeprav ne
dosega običajnih alpskih višin. V novejšem času se za najvišja alpska območja vedno bolj
uporablja tudi ime visokogorske Alpe ali pa alpsko visokogorje, toda sem ne prištevamo
nekaterih alpskih predelov na obrobju Julijskih Alp (Jelovica, Pokljuka, Mežaklja) in
nekaterih predelov na obrobju Kamniško-Savinjskih Alp (Menina, Velika Planina).
Pojavljajo se tudi poizkusi, da bi pojem slovenski alpski prostor razširili na Predalpsko
hribovje, ki je geografsko samostojno in reliefno povsem drugačno območje. V njem
namreč ni nobenega alpskega elementa niti sledov poledenitve kot enega od značilnosti
Alp, ki so s svojimi specifičnimi reliefnimi posebnostmi svet za sebe: erozijske ledeniške
oblike, absolutne in relativne višine, prepadne stene, melišča, priostreni vrhovi, visoke
planote, globoko zajedene doline, ledeniška jezera, slapovi,…(Kunaver, 2004)
Julijske Alpe
Julijske Alpe so slovenska največja gorska skupina, ki jih od Karavank in KamniškoSavinskih Alp loči gorenjska ravnina, Zgornja Savska in Kanalska dolina. Po površini
merijo 1.542 km2, ime Julijske Alpe pa izhaja iz latinskega izvora besede Forum Julii
(mesto Čedad). Čeprav navzven gorovje deluje kot zaključena celota, jih zaradi globokih
prečnih dolin in sedel delimo na Zahodne (od Kanalske doline do Predela) in Vzhodne
Julijske Alpe, nekateri pa gorske skupine od Predela do sedla Luknja imenujejo tudi
Osrednje Julijske Alpe. Zahodnim Julijskim Alpam pripadata pogorji Kanina in Jerebice,
del njih pa sega tudi v Italijo. Prave Vzhodne Julijske Alpe na eni strani sežejo
jugovzhodno od doline Vrat, Luknje in zgornje soške doline, na drugi strani pa segajo vse
do Savske ravni pri Bledu. Obsegajo tudi planote Jelovico, Mežakljo, Pokljuko in Spodnje
bohinjske gore oz. Bohinjski greben ter sežejo vse do t.i. tolminskih Julijskih Alp. K
Julijskim Alpam štejemo tudi Tolminsko in Kobariško, kateri pokrajini skupaj z Bovškim
vred imenujemo Zgornje Posočje. Julijske Alpe se proti jugovzhodu znižujejo v predgorja,
ob reki Soči in Idrijci pa se stikajo z Dinarskim gorstvom. (Kunaver, 1998)
UNESCO (agencija Združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo) je na
svojem zasedanju v Parizu od 8. do 11. julija
leta 2003 uvrstila območje Julijskih Alp v
mednarodno mrežo biosfernih rezervatov, s
katerim je ustanovila prvi biosferni rezervat
Unescovega programa Človek in biosfera na
območju Slovenije. Osrednja območja teh
rezervatov so pod strožjim nadzorom
varovanja in so ponavadi zavarovana s
posebno nacionalno zakonodajo držav, na
ozemlju katerih se nahajajo. Pogosto so to
narodni parki ali naravni rezervati, velikokrat
pa tudi območja zavarovana z mednarodnimi
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konvencijami (mokrišča vpisana na Unescov seznam naravne in kulturne dediščine). Na
svetu je danes že 440 takšnih zaščitenih območij in se nahajajo v 97 državah. (KeršičSvetel, 2003)
Največje zasluge pri ustanovitvi biosfernega rezervata v Triglavskem narodnem parku je
imel projekt z naslovom 3.000 let železarstva in pašništva v Julijskih Alpah, saj je s svojo
strokovnostjo in pomenom za ohranjanje naravne in kulturne dediščine prepričal
Mednarodni koordinacijski svet programa Človek in biosfera. Danes to biosferno območje
v Sloveniji zajema sedem občin, na katerih ozemlju se nahaja Triglavski narodni park,
hkrati pa sodelavci TNP pripravljajo strokovno podlago za vpis nekaterih pašnih planin,
kulturne pokrajine in naravnih vrednot narodnega parka na svetovni seznam naravne in
kulturne dediščine UNESCA. Biosferni rezervati so med seboj povezani v mednarodno
mrežo v okviru programa Človek in biosfera, katera sodelavcem teh rezervatov omogoča
medsebojno izmenjavo izkušenj, skupne raziskovalne in študijske projekte ter številna
izobraževanja. (Keršič-Svetel, 2003)
Biosferni rezervat je območje, v katerem naj bi se uresničevali trije poglavitni cilji:
• ohranjanje naravne dediščine in biotske pestrosti;
• trajnostni razvoj;
• znanstveno raziskovanje in spremljanje stanja (monitoring).
Posebni pomen biosfernih rezervatov ni le ohranjanje naravne dediščine in biotske
raznovrstnosti, ampak tudi ohranjanje bogate kulturne dediščine, znanja, tradicionalne
kmetijske in živinorejske tehnike in veščine, ki so jih stoletja dolgo razvijali ljudje v
tesnem sožitju s svojim naravnim okoljem. Omogočajo pa tudi ohranjanje značilnih
habitatov, ki so se z dolgoletnim spoštljivim sožitjem človeka in narave na teh območjih
izoblikovali (avtohtone pasme domačih živali, številne vrste kmetijskih pridelkov). Poleg
naštetega pa biosferni rezervat temelji na nenehnem dogovarjanju med prebivalci
zaščitenega območja in družbo v celoti, saj lahko le tako s skupnim namenom uresničijo tri
poglavitne cilje biosfernega rezervata: ohranjati dediščino, poiskati oblike razvoja, ki
dediščine ne ogrožajo in izobraževalna dejavnost. (Keršič-Svetel, 2003)
Triglavski narodni park – TNP
''Pomislimo, zakaj imamo narodni park! Zato, da ohranimo naravo. Vendar je ne
ohranjamo samo zato, da bo ostala tam nedotaknjena, temveč zato, da imamo mi, ljudje,
kaj od nje. Če bi namreč hoteli kako območje popolnoma zavarovati, potem bi ga bilo
najučinkoviteje kar ograditi z visoko ograjo in popolnoma prepovedati kakršen koli vstop
vanj. Toda kaj bi imeli mi od ega? Nič! Naš resnični cilj je, da imamo mi, ljudje, kaj od
ohranjene narave. In zato moramo imeti možnost dostopa do nje, uživanja njene
prvobitnosti''. (Stritar, 2004, str. 37)
Triglavski narodni park (TNP) je največji narodni park v Sloveniji in hkrati najobsežnejši
projekt, kar ga je do danes realiziralo slovensko varstvo narave. Njegovemu nastajanju so v
največji meri botrovali slovenski gorniki, med katerimi je bil tudi idejni oče parka dr.
Albin Belar. Bil je pomemben pionir na področju varstva narave v Sloveniji in se je že leta
1906 zavzemal za zavarovanje Doline Triglavskih jezer. Zaradi takratnih lastnikov ozemlja
Triglavskih jezer do predlaganega zaščitenega območja ni prišlo. Do želene realizacije
zavarovanega območja v dolini Triglavskih jezer je prišlo šele leta 1924 in če bi Belarjev
predlog pri deželni vladi uspel, bi bili Slovenci prvi v Evropi, ki bi se lahko pohvalili z
narodnim parkom. Tako pa je bil na Švedskem 24. maja leta 1909 ustanovljen prvi narodni
55

Varovanje okolja v Alpah in Himalaji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
park v Evropi, prvi narodni park na sploh, pa je nastal že leta 1872 v ZDA (narodni park
Yellowstone). (Mihelič, 2002)
Pomemben korak pri zavarovanju omenjenega območja je bila zagotovo ustanovitev
Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri Muzejskem društvu za Kranjsko
leta 1919, ki je bil prva organizacija na našem ozemlju, ki so jo ustanovili zaradi varovanje
narave. Njihova temeljna vsebinska listina je bila prava knjiga navarovarstva Spomenica iz
leta 1920, katera se lahko primerja z današnjimi svetovnimi konvencijami in predpisi
Evropske unije. Tako so že daljnega leta 1919 njeni pripravljavci podali trdno in logično
podlago današnjim organizacijam varstva
narave. Spomenica zajema vse rastlinske
in živalske habitate ter ekosisteme, ki so
redki in ogroženi, pri seznamu
predlaganih varovanih območij pa izstopa:
območje Ljubelja v Karavankah, osrednji
del Kamniško-Savinjskih Alp, Dolina
Triglavskih jezer in Snežnik nad 1.300
metrov nadmorske višine. Tudi pri
živalskih vrstah imajo velik pomen tiste,
ki živijo pretežno v gorah: kozorog, gams,
svizec, ujede, kuščarji, planinski kozliček, orjaški krešič in apolon, med rastlinami pa sploh
prevladujejo gorske. Spomenica je bila tudi podlaga za zavarovanje kraških jam leta 1922
in hkrati tudi za razširitev seznamov zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter
ustanovitev Alpskega varstvenega parka leta 1924 v dolini Triglavskih jezer v velikosti 14
ha. Bila je torej podlaga za zakupno pogodbo za zemljišča Zgornje in Lepe Komne, zaradi
česar lahko letnico 1924 štejemo za uradni začetek Triglavskega narodnega parka. Po drugi
svetovni vojni je nastal projekt narodnega parka, ki naj bi poleg Doline Triglavski jezer
obsegal še Triglav, Hribarice, Fužinske planine in Bohinjsko jezero z ožjo okolico.
Javnopravno gledano je bil Triglavski narodni park ustanovljen šele leta 1961, ko je začel
veljati odlok o razglasitvi Doline sedmerih Triglavskih jezer za narodni park. Po letu 1970,
ko so se pojavili znaki ločevanja varovanja kulturnih spomenikov in naravnih vrednot, so
pripravili Zakon o varstvu narave, ki je končno določil odgovorne za nadzor varovanja
narave na republiški in krajevni ravni, hkrati pa tudi denarne in zaporne kazni za kršitelje.
Danes je temeljni akt varovanja narave v Sloveniji Zakon o ohranjanju narave, velik del
Julijskih Alp pa zakonsko varuje Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki od leta 1981
zajema več kot štiri odstotke državnega ozemlja in s tem skoraj tretjino površine vseh
zavarovanih območij v Sloveniji. Triglavski narodni park meri približno 83.807 hektarov
in je danes razdeljen na dve območji: osrednje (55.332 ha) in robno (28.475 ha). Osrednje
območje obsega visokogorska območja slovenskega dela Julijskih Alp, kjer je varstvo
strožje, omejitve večje; poudarek pa je na ohranjanju prvobitnosti narave, njenih delov in
procesov. V robnem območju pa so dopustne sonaravne dejavnosti človeka, kot so
tradicionalne gospodarske dejavnosti kmetijstva in gozdarstva; precej pa je poudarka tudi
na trajnostnih oblikah rekreacije in turizma. V parku se danes nahaja 25 naselij in zaselkov
(največje je Stara Fužina v Bohinju) s skupno okoli 2.200 prebivalcev. S TNP upravlja
Javni zavod Triglavski narodni park, delo zavoda določa Zakon o Triglavskem narodnem
parku (ZTNP) iz leta 1981 in Zakon o zavodih, inšpekcijski nadzor nad parkom pa
opravljajo v mejah svojih pristojnosti upravni organi. (Dobravec, 2004)
Leta 1981 je bil torej sprejet zakon o TNP s primarno nalogo ohranjati naravno in kulturno
dediščino oz. ohranjanje narave in varovanje kulturne pokrajine. Januarja leta 2003 je na
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predlog poslanca Dušana Vučka in še treh koalicijskih poslancev nastal predlog novega
zakona o Triglavskem narodnem parku k oznako ZTNP-1. Podoben predlog je v sredini
leta 2002 že pripravljalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, a je obtičal v uradniških
predalih. Poslanci so ta predlog pol leta kasneje dopolnili glede na svoje politične cilje, ga
ukrojili po interesih kapitala ter novo besedilo nato predlagali v sprejem državnemu zboru.
Predlog zakona o edinem slovenskem narodnem parku naj bi imel namen ohranjati naravo
na ravni obstoječega zakona iz leta 1981, zavzema pa se tudi odpraviti neživljenjske
omejitve in omogočiti razvoj domačemu prebivalstvu. Pojavljati pa se je začelo vprašanje,
če bi zakon oz. novi predlog obstoječe probleme res rešil na ustrezne načine ali pa je vse
zgolj politično trgovanje. Namreč novi zakon je bil pripravljen tako, da bi uprava parka
imela še manj pooblastil kot pred tem, omogočeni bi bili še večji posegi v okolje, ki bi tako
spremenili naravno in kulturno pokrajino, o graditvi novih poslopij bi v prihodnje odločale
samo upravne enote in tako bi bil upravljavec parka o izdanih dovoljenjih le še obveščen,
spremenjene meje bi na škodo ožjega zaščitenega območja omogočale graditev hotelov na
obalah Bohinjskega jezera in dale možnost legaliziranja sedanjih na črno zgrajenih
objektov (cest in počitniških hišic), ki bi po zdaj veljavnem zakonu morali biti
odstranjeni… Na sploh je bil Vučkov zakon vsebinsko napisan v nasprotju s svojo prvotno
obrazložitvijo, hkrati pa je bil zaradi množice amandmajev nepregleden. Novi predlog
zakona TNP tako zaradi velikih nepravilnosti ni bil sprejet, v državnem zboru pa se je
začelo pojavljati vprašanje, če ne bi bilo pametno najprej izdelati usklajen upravljavski
načrt po obstoječi zakonodaji, narediti celovito analizo izvajanja obstoječega zakona in
preoblikovati celovito strategijo razvoja za območje TNP ter šele nato pripraviti nov in
sodoben zakon o Triglavskem narodnem parku. Zagotovo pa je, da javni zavod TNP ne bi
smel biti mesto križanja osebnih in političnih interesov posameznikov, temveč strokovna in
neodvisna institucija za upravljanje, promocijo, ohranjanje in varovanje edinega
slovenskega narodnega parka. Tako je potrebno sprejeti poseben zakon z dobrimi idejami
in tudi s preverjenimi ekonomskimi in socialnimi posledicami, ki bi ustrezneje urejal
območje samega parka in dosti natančneje opredeljeval, kaj je dovoljeno v parku in kaj ne.
Namreč veljavni zakon iz leta 1981 ni najboljši, saj so nekatere definicije in pristojnosti
napačno razumljive, hkrati pa zakon omogoča nedovoljene posege in ravnanja zasebnikov
(organiziranih skupin in celo državnih organov) v okolje oz. takih posegov ne preprečuje.
(Šnuderl, 2003)
Danes še vedno nimamo novega, nujno potrebnega zakona in načrta za Triglavski narodni
park, imamo pa zato novo delovno skupino in obljubo nove vlade, da bo pri novih
predlogih zakonov mislila tudi na vse posledice. Toda pojavlja se vprašanje, ali je veliko
ljudi, ki imajo za kaj takega sploh znanje. Dobili smo zakonsko podlago in ne samo eno, a
je premalo inšpektorjev in tudi podzakonski predpisi so slabi. Prav tako pa matrika
medsebojnega vplivanja ter nasprotja raznih, tudi sekundarnih drugje pripravljenih
pospeševalnih in zaviralnih politik, ni znana in ne pravočasno ocenjena. Lep primer je
helikoptersko prevažanje oseb v TNP, ki je prepovedano. Toda kako ga ustaviti, če z
različnimi razlogi na Kredarico, pred očmi inšpektorjev in tudi drugih odgovornih in
pristojnih, vozijo TV ekipe in druge pomembne ljudi. (Tovšak, 2006)
Razvoj TNP mora biti usmerjen v iskanje, izbiro in uresničitev učinkovitih gospodarskih
modelov, katerim bo skrb za okolje osnovno izhodišče za delovanje. Povečanje turistično
rekreativnih dejavnosti bi okrepilo pritiske na občutljivo in zavarovano okolje, zato so za
ohranitev statusa narodnega parka po mednarodnih kriterijih in za sonaravni razvoj
potrebni naslednji ukrepi:
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členitev TNP v štiri tipe varstvenih območij in strogo spoštovanje režimov
varovanja;
naravni rezervat – brez kakršnih koli posegov človeka;
naravna pokrajina – dopustni so le ukrepi za varstvo narave;
prehodna pokrajina – varovanje in sonaravna raba naravnih dobrin (virov);
kulturna pokrajina – varstvo in nega pokrajine, razvoj sonaravnih dejavnosti
(parkovno usmerjen turizem);
večja finančna pomoč države za spoštovanje zakonsko opredeljenih varstvenih
režimov;
razvoj blagovne znamke TNP;
povrnitev gorništva k izvirnim usmeritvam in oblikam (peš hoja, uporaba
osebnih spalnih rjuh, odnašanje lastnih smeti v dolino, sonaravna ureditev
planinskih koč,...);
število obiskovalcev prilagoditi specifičnim okoljskim in drugim omejitvam.
(Plut, 1998)

Ukrepi v Triglavskem narodnem parku
Številni planinci v okviru Planinske zveze Slovenije (PZS) so se že v sedemdesetih letih
odločili, da v visokogorju ne bodo več gradili novih koč in poti, ampak bodo vzdrževali in
izboljševali obstoječe. Ta odločitev je seveda prispevala k temu, da so trenutne številne
koče temeljito obnovljene in le redkim so povečali njihove zmogljivosti. V začetku
devetdesetih let so se začeli zavedali škodljivih vplivov koč na okolje in zato so v
preteklem desetletju vplive pri nekaterih kočah bistveno zmanjšali in sanirali s pomočjo
držav Francije in Avstrije ter s pomočjo programa PHARE, saj s strani naše države
(ministrstev) niso bili deležni posebne pomoči. Ukvarjati so se začeli z številnimi ukrepi in
sicer:
• zmanjševati so začeli hrup in smrad v okolici planinskih koč z zamenjavo
dizelskih generatorjev (fotoelektrične celice, plin, male hidroelektrične centrale,
raba vetra); danes od 35-ih postojank v TNP ni postojanke (razen tiste, ki so
neposredno priklopljene na omrežje), ki ne bi električne energije pridobivala z
napravami za izkoriščanje alternativnih virov energije, predvsem sonca in vetra.
Strokovnjaki pravijo, da postavitev vetrnic, katere ne presegajo višine slemena
planinske koče, ne kazijo izgleda, hrup pa je v primerjavi z dizelskimi
generatorji zanemarljiv. Vetrnice prav tako ne pomenijo motenj za nekaj ptic
okoli koč (mnenje ornitologov), hkrati pa z njimi ni ogrožena biotska
raznovrstnost;
• začeli so graditi naprave za čiščenje odpadnih voda (suha strnišča, rastlinske
čistilne naprave, biodiski) in tako začeli zmanjševati porabo čiste vode. Na
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda je bilo v Julijskih Alpah do danes
najmanj postorjenega;
• pričeli so s transportom smeti v dolino, uporabljati so začeli ekološke rjuhe
(postopna odprava posteljnine v kočah) in pranje posteljnine v dolini. Največji
problem so danes še stare deponije in obdobja v višku sezone;
• omejili so polete helikopterjev za oskrbo planinski koč na stalne koridorje;
• začeli so sodelovati pri zapiranju alpskih dolin za individualni promet z
motornimi vozili. Prizadevati so si začeli za tak način zapiranja cest, ki bo
spodbujal obiske gora in preprečeval mešanje motornih vozil na makadamskih
cestah s pešci, željnimi sprehodov po svežem in čistem gorskem zraku;
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podpirati so začeli omejitve letalskega prometa nad gorami in uvedbo prevozov
po alpskih dolinah in gozdnih cestah z manjšimi avtobusi;
prizadevajo si za ureditev protiprašnih prevlek na cestah po alpskih dolinah,
čeprav bi bile kasneje namenjene le javnemu prometu;
podpirajo urejanje parkirnih prostorov na primernih krajih;
začeli so usposabljati oskrbnike planinskih koč (vsebina tečaja zajema tudi
varstvo okolja in ukrepe, s katerimi želijo zmanjšati škodljive vplive planinskih
koč na okolje);
menijo da bi bila obnova železniškega prometa po nekdanjih progah za nas vse
idealna rešitev. (Duhovnik, 2000)

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo tako veliko planinskih postojank v
Triglavskem narodnem parku in tudi drugod po Sloveniji saniranih z opremo in drugimi
tehničnimi rešitvami. Sredstva za okoljsko sanacijo postojank so v največji meri prispevala
razna društva, veliko je bilo tudi drugih mednarodnih sredstev, hkrati pa je pri obnovi
pomagala tudi Gospodarska komisija PZS in številni prostovoljci in donatorji v obliki
sponzorskih sredstev. Še tako majhna sanacija pri planinskih postojankah je pomemben
kamenček v mozaiku varovanja narave. Danes moramo še naprej slediti usmeritvi TNP in
Gospodarske komisije PZS, da so adaptacije pri planinskih postojankah možne le v smislu
okoljske sanacije in da se mora v koče vrniti skromnost in preprostost. Res pa je, da mora
naš skupni cilj zagotovo ostati skrb za ohranjeno naravno okolje gorskih območij, saj brez
tega gore zagotovo ne bodo več privlačne za planinsko in drugo dejavnost. (Šolar, 2000)
Zaradi naraščajočega prometa v Alpah so se tudi v Triglavskem narodnem parku, po
zgledu nekaterih narodnih parkov, odločili izdelati koncept urejanja in zmanjševanja
prometa v alpskih dolinah in na visokogorskih cestah. Cilji so:
• omejevanje individualnega avtomobilskega prometa na najbolj obiskanih
lokacijah;
• uvajanje javnih lokalnih prevoznih sredstev (turistični avtobusi, minibusi,
kombiji);
• uvajanje cestnin za prelaze, gorske ceste in ceste v alpske doline;
• izključevanje individualnega avtomobilskega prometa v naravovarstveno
najbolj občutljivih območjih;
• cestne zapore za javni promet in urejanje velikih parkirišč zunaj območja dolin;
• uveljavljanje hoje in alternativnih oblik obiskovanja in spoznavanja naravnega
parka (kolo, konjska vprega);
• uporaba gozdnih in kmetijskih cest izključno za potrebe neposrednih
uporabnikov;
• prekategorizacija regionalnih cest v narodnem parku v turistične ali parkovne
ceste;
Uvajanje vseh teh ukrepov je možno le s skupnim dogovorom TNP, lokalnih skupnosti,
upravljavca posamezne ceste ter lastnikov in uporabnikov. Seveda so ukrepi v začetku za
obiskovalce nekoliko nezaželeni, vendar so za uresničevanje samih ciljev in za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine izredno pomembni. Hkrati njihovo izvajanje pomeni tudi
pridobitev nekaj delovnih mest, kar je izrednega pomena za lokalno prebivalstvo. Podobni
primeri iz drugih narodnih parkov dokazujejo, da so v končani fazi z zmanjševanjem
prometa oz. z njegovo ukinitvijo zadovoljni prav obiskovalci sami, saj lahko tako bolj
pristno doživljajo naravo. Nekaj takih ukrepov (ureditev parkiranja, delne zapore cest in
uvedba javnih prevoznih sredstev) so sedaj že uveljavili ob Bohinjskem jezeru, na cesti na
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Vogar, v zatrepu doline Vrat, na cesti v Tamar ter na vršiški in mangartski cesti (Šolar,
2001)
Žal pa je danes v TNP še veliko nedorečenega med vsebinskimi stališči, varovalnimi načeli
in dejanskim stanjem, zagotovo so pa največje težave oskrbovanje planinskih postojank,
ravnanje z odpadki in vprašanje motornih vozil. Velik problem je še vedno odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v visokogorju, saj je to izjemnega pomena za ohranjanje narave v
gorskih območjih in za varstvo vodnih virov.
3.9.6.4. Pomembnejše organizacije s področja varstva okolja alpskega
prostora v Sloveniji
Število okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij je v Sloveniji okoli 130
in vsaj tretjina teh je dejavna na področju, ki se nanaša na alpski prostor.
Slovenska planinska organizacija (PZS) je z več kot 75.000 člani, več kot 240
planinskimi društvi, s skoraj 800 člani gorske reševalne službe in s številnimi gorskimi in
planinskimi vodniki ena najmočnejših in najstarejših nevladnih organizacij v Sloveniji. S
svojim razvejanim sistemom usposabljanj vseh starostnih skupin članstva in ob pozitivni
dediščini preteklega delovanja, ki ga povzema Častni kodeks slovenskih planincev in z
izdajanjem številnih publikacij ima Planinska zveza Slovenije veliko možnosti za okoljsko
vzgojo. V svoji več kot stoletni tradiciji skrbi za zaščito slovenskega visokogorja in ljudi v
gorah, pomagala razvijati ljudem in goram prijazne dejavnosti in zato potrebno
infrastrukturo. Vse to in še več si prizadevajo člani PZS še danes, saj si tako želijo športno
prijetnega in kulturnega obiska gora in pomoči tistim, ki bi želeli v gorah ostati. Še danes
je njihovo vodilo dejstvo, da je Triglavski narodni park eno naših največjih naravnih
bogastev (eden izmed najbolj slikovitih in najlepših gorskih nacionalnih parkov v Evropi),
ki lahko pripomore k večji razpoznavnosti Slovenije, in katerega moramo ohraniti oz.
ustrezno urediti.
• PZS meni, da je potrebno v novem zakonu TNP oceniti, ali so splošna pravna
sredstva dovolj za pričakovane ureditve v parku in da je potrebna posebna
zakonska ali podzakonska ureditev za območja parka, katera bi bolj natančno
določevala dovoljeno od nedovoljenega.
• Predlagajo, da zakon ustrezno spremeni naziv sklada za razvoj TNP (da se
onemogočijo nepotrebne zamenjave), saj je država do sedaj namenila
premajhen del sredstev za razvoj TNP.
• Zavzemajo se, da bi vsak predlagani zakon imel še oceno predvidenih stroškov,
ugodnosti in bremen za posamezne udeležence in da je potrebno preučiti vladno
strategijo razvoja javne uprave in s tem tudi lokalnih skupnosti (vprašanje
koncesij in licenc je potrebno ustrezno dopolniti in urediti).
• Pričakujejo, da bo nova zakonska ureditev prinesla korenite spremembe z
določitvijo kriterijev in pravnih okvirov ter podlag za konkretne podzakonske
akte. Zavzemajo pa se tudi za oceno stanja lastnine (lastništvo zemljišč) oz.
konkretnih nepremičnin v TNP, vsaj v ožjem delu.
• PZS pričakuje, da se bo v zakonu tudi v prihodnosti upoštevalo stališče, da je
gospodar gora tudi gospodar voda in da so zato nekatere omejitve v zvezi s
potmi in planinskimi objekti odveč.
• Zdi se jim ustrezno, da bi bila z novim predlogom določena vizija parka (TNP
2010) in določene poti ter vmesni cilji, ki bi peljali v to smer.
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Sprašujejo se, kakšna bo nova zakonodaja za obdavčevanje nepremičnin in
kakšna bo aktivna državna zemljiška politika v parku.
Prepričani so, da stanje naravne, tehnične in kulturne dediščine še ni ustrezno
rešeno in da pregled funkcij in dovoljenih dejavnosti, novih možnih pojavov in
posameznih objektov, območij ter režimov v TNP še ni strokovno utemeljen.
Prav tako pravijo, da je upravljanje oz. gospodarjenje v parku slabo rešeno in
tudi neusklajeno z veljavno obstoječo zakonodajo (javni zavodi) in da je
potrebno urediti vlogo lokalnih skupnosti, civilne družbe in PZS, tako da bo že
v zakonu jasna upravljavska struktura, hkrati pa želijo da ima PZS še naprej
članstvo v svetu TNP. (Stališča PZS o predlogu novega zakona o TNP, 2003)

Leta 1999 je skupščina PZS sprejela celovit kodeks z opredelitvijo izhodišč za ravnanje v
gorah z sloganom ''Človek se mora v gorah obnašati kot gost''. PZS se je začela zavedati,
da je gorski prostor nenadomestljiv, hkrati pa se obvezala, da bo vzpodbujala zakonsko
zaščito gorskih območij, pri svojem delu pa se držala pravil, ki omejujejo množične obiske
v območju s krhkim naravnim ravnotežjem. Pričela se je prizadevati za omejitev
individualnega avtomobilskega prometa v visokogorskih dolinah in dostopih do koč, se
zavzemala za omejitev zračnega prometa nad gorami in si pridobila naravovarstveno oceno
za vsak nov poseg v okolje (pot, kočo, plezališče). Hkrati pa so tudi državo pozvali, naj
gorska območja zavaruje z zakonom.
Gorska straža (GS) je bila ustanovljena leta 1954 na pobudo dr. Angele Piskernik.
Osnovni namen Gorske straže je bil vzgajati državljane v pravilnem odnosu do narave in
tako preprečiti opustošenje. Klub temu, da GS ni imela upravnih pooblastil, so bile njene
poglavitne naloge:
• pošiljanje na teren posebnih skupin, ki so seznanjale izletnike s predpisi oblasti
o zaščiti narave in jih tako opozarjali na nepravilnosti ter jih poučevali o
varstvu naravnih vrednot;
• preprečevanje prekrškov proti zakonskim predpisom; hujše primere so prijavili
pristojnim organom;
• izdajanje strokovne in propagandne literature o varstvu narave;
• postavljanje opozorilnih in propagandnih napisov ob poteh, v hotelih, na
avtobusih in železniških postajah in po planinskih domovih;
• pomoč ob nezgodah in obveščanje Gorski reševalni službi o nesrečah.
Nekaj let kasneje so GS formalno ustanovili tudi pri Planinski zvezi Slovenije, ki je najprej
delovala pri Mladinski komisiji, leta 1961 pa so ustanovili posebno Komisijo za varstvo
narave in Gorsko stražo. Leta 1969 je GS pri PZS že imela 1500 članov. V 70. letih je
Gorska straža s pomočjo takratnega republiškega organa za prostor začela z
izobraževanjem gorskih stražarjev v planinskih društvih. Njihovo število je doseglo kar
900 prostovoljcev, ki pa so danes redko aktivni. Nato je bila pri PZS vzpostavljena
Komisija za varstvo narave, ki je imela pomembno vlogo pri sodelovanju na internih
lokacijskih obravnavah pri nameravanih posegih v gorskih območjih, hkrati pa je tudi
skrbela za izobraževanje naroda. Leta 1987 pa so pri PZS začeli uresničevati sprejeti
program Slovenski gorski svet in planinske postojanke, na podlagi katere je bil pripravljen
program za zmanjševanje prometa, ekološko ustrezno oskrbo z energijo, varčevanje z
vodo, čiščenje odpadnih voda in ravnanje z odpadki. Leta 1991 je bil izveden posvet na
temo Naredimo naše gore prijazne do okolja in tako so bile sprejete okolju prijazne
smernice za gospodarjenje v planinskih kočah. Gorska straža deluje še danes pri nekaterih
planinskih društvih kot posebna oblika vzgojnega dela na področju varstva narave.
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Pripadnik GS lahko postane vsak planinec, ki je dopolnil 16 let in opravil posebni tečaj, na
katerem se je seznanil z osnovnimi gorniškimi temami. (Praprotnik, 2005)
Leta 2000 je bila ponovno vzpostavljena Komisija za varstvo gorske narave (KVGN).
Gospodarska komisija je ponudila program dejavnosti, ki vključujejo dostopnost do koč,
preskrbo z energijo, varčevanje z vodo in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki v
planinskih kočah, hkrati pa je celo Ministrstvo za okolje in prostor podprlo program
čiščenja odpadnih voda v planinskih kočah. Medtem ko so Alpske države že pred desetimi
leti sprejemale dolgoročne programe za ohranjanje naravnega okolja, so se pri nas pojavili
problemi. Država se ni želela ukvarjati s takšnimi problemi, delo komisije je zamrlo,
društva so bila prepuščena sama sebi, število gorskih stražarjev je upadlo. Na prvi vtis
imamo občutek, da gremo v korak s časom in da prav nič ne zaostajamo za planinskimi
zvezami drugih alpskih držav. Če pa sprejmemo dejstvo, da je leta 2002 Komisija za
varstvo gorske narave prejela le 700.000 SIT iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor,
kar pomeni 0,25 SIT na obiskovalca naših gora v letu 2001, po tem so primerjave z
drugimi planinskimi zvezami na območju Alp nesmiselne. Le vprašamo se lahko, kaj
narediti, da sprejete programe prenesemo s papirja v resničnost. Smo v tretjem tisočletju in
pred nami so novi izzivi, vodilo pa nam bi lahko bile besede predsednika Planinske zveze
Švice SAC: ''Zagotovo pa so minili časi razkazovanja mišic po stenah - pred nami so nove
naloge''. (Naprudnik, 2002)
CIPRA Slovenije je Društvo za varstvo Alp in je bil ustanovljen leta 2000, medtem ko je
neformalni odbor deloval že od leta 1985 s sedežem pri takratnem Sekretariatu za
urbanizem in okolje, kasneje pa na upravi Triglavskega narodnega parka. Nastanek društva
je podprlo 39 ustanovnih članov, ki si prizadevajo, da se v delo vključi čim več ljudi, saj se
bo lahko le tako močno društvo neodvisno zavzemalo za trajnostni razvoj v Alpah in na
drugih gorskih območjih. Društvo CIPRA, kot nevladna organizacija, se bo skupaj v
sodelovanju in povezovanju z drugimi nevladnimi in strokovnimi organizacijami ter
alpskimi občinami zavzemalo za ohranjanje in varovanje pestrosti in lepote naravne
pokrajine, naravne in kulturne dediščine ter naravnega ravnovesja v Alpah in alpskem
predgorju. V Sloveniji je v CIPRA včlanjenih 8 organizacij (2001): Planinska zveza
Slovenije, Društvo arhitektov Slovenije, Geografsko društvo, Prirodoslovno društvo
Slovenije, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Občina Tolmin, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Člani
društva so si na ustanovnem zboru leta 2000 zadali tri temeljne cilje:
• uveljavljenje Alpske konvencije v Sloveniji;
• ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe;
• ureditev tranzitnega prometa (prometna politika). (Jenko, 2004, Skoberne,
2004)
Mountain Wilderness International (mednarodno nevladno in nepolitično združenje za
ohranjanje gorske divjine) oz. Mountain Wilderness Slovenije (MWS) - slovenska sekcija
združenja je bila ustanovljena na Jezerskem 2. junija 2001. Njeni člani so naravovarstveno
ozaveščeni gorniki, ki si prizadevajo za ohranjanje in zaščito neokrnjenih gorskih območij
v Sloveniji in tudi drugje po svetu. Podpirajo tudi delovanje Triglavskega narodnega parka
in drugih ustanov, ki skrbijo in bodo skrbele za zavarovanje gorske naravne dediščine tam,
kjer do sedaj še ni zavarovana, prizadevajo si tudi za različne oblike gorniških in drugih
dejavnosti, ki ne ogrožajo naravne in kulturne dediščine, po svojih lastnih močeh bodo
poskušali prispevati k uveljavljanju Alpske konvencije v Sloveniji, hkrati pa tudi želijo, da
bi slovenski alpinisti, ki so znani že po svojih vrhunskih alpinističnih dosežkih v tujih
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gorstvih, postali zgled za odgovorno ravnanje z naravno in kulturno dediščino. Slovenska
sekcija Mountain Wilderness Slovenije tudi namenja veliko pozornost izobraževanju
članov odprav in domačinov o tem, kako pomembno je ohranjanje in varovanje dediščine v
gorah, hkrati pa podpirajo številne mednarodne projekte za zaščito gora in preprečujejo
škodljive fizične in etnične posege v gorska območja. (Raztresen, 2001)
Člani se zavzemajo za:
• nov, celovit zakon o Triglavskem narodnem parku, ki bi zagotovil trajno
ohranjanje naravne, kulturne in duhovne dediščine Julijskih Alp;
• omogočiti domačemu prebivalstvu kakovostno življenje in prihodnost;
• da TNP mora ostane narodni park oz. zavarovano območje s pretežnim deležem
kategorije II po razvrstitvi IUCN, da tako izpolnjevati merila za uvrstitev v
mrežo PAN PARKS;
• da bi bila območja pašnih planin kot spomenik trajnostnega gospodarjenja v
tesni povezanosti z naravo vpisana na seznam UNESCA kot svetovna dediščina
človeštva;
• da bi prebivalci parka živeli kakovostno življenje in tako videli svojo
prihodnost kot skrbniki pomembne dediščine Julijskih Alp;
• poudarjajo, da mora biti celotno območje narodnega parka namenjeno
predvsem ohranjanju naravne, kulturne in duhovne dediščine in izobraževanju;
• čimprejšnjo izpeljavo načrtovanega krajinskega parka Kamniško-Savinjske
Alpe, saj lahko le tako zavarujemo njegovo najpomembnejšo dediščino;
• krepitev zavesti v javnosti o pomenu gorskega prostora kot območja ohranjanja
narave, pitne vode, biotske pestrosti in drugih vrednot;
• prometno ureditev na podlagi javnega prevoza, ekoloških alternativ;
• doživljanje narave kot vrednote, ki je ne more nadomestiti nobena druga in za
tradicionalne vrednote gorništva, kot sta solidarnost, spoštovanje vrednot drugih
in spoštovanje narave. (Keršič-Svetel, 2004)
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4. HIMALAJA
''Nekje je dežela, kjer še štiri tisoč metrov visoko
naletiš na brezo in kjer prav tako visoko štiriletni
otroci okopavajo krompir na njivah.
Nekje je dežela, kjer so ljudje v stoletjih zgradili na
milijone teras, da bi lahko v tej deželi živeli.
Nekje je dežela, kjer lahko živijo v isti vasi ljudje treh
ali štirih ali celo več različnih si jezikov, da se ne
morejo pogovarjati med seboj.
Nekje je dežela, čez katero se morajo odprave
prebijati tedne in tedne, da bi prišle do snega in ledu
najvišji vrhov našega planeta.
Nekje je dežela, kjer lahko včasih pospešiš korak in
prideš v enem dnevu iz kraljestva večnega ledu v
kraljestvo banan.
Nekje je dežela, ki je tako čudovita v svoji različnosti,
da jo moraš vzljubiti.
Ta dežela je Himalaja in dežela pod njo.
In v tej deželi na robu neba živijo ljudje, ki mislijo
enako in hkrati drugače kot ljudje po drugih deželah
našega sveta, ljudje, ki živijo še tako, kot so živeli
njihovi predniki pred stoletjem in še pred več stoletji,
ker čas zanje pogosto stoji, ko bi moral teči z
orjaškimi koraki''. (Rustja; citirano 20.06.2006)
4.1. Nastanek Himalaje in njena lega
Himalaja je najvišje in najbolj obsežno gorstvo na svetu v katerem živi 40 milijonov
prebivalcev. Leži na jugu Azije in s svojo višino, klimatsko in prometno neprehodnostjo
ločuje nižinski oz. severno Azijski del od Indijske podceline. Himalaja ni ena sama gorska
veriga temveč skupek številnih gorovij, zato je angleški izraz “The Himalayas” še
najprimernejši, saj pomeni Himalaje oz. več Himalaj skupaj. Pred približno 250 milijoni let
so bili vsi kontinenti združeni v enotno celino imenovano Pangeo, ki se je pred 200
milijoni let začela cepiti na dve veliki celini in sicer na severno Lavrazijo in južno
Gondvano, med njima pa se je razprostrl ocean Tetida ali Tetis. Kasneje se je Lavrazija
razdelila na Severno Ameriko, Grenlandijo in Evrazijo, Gondvana pa na Južno Ameriko,
Afriko, Avstralijo in Antarktiko ter več manjših kontinentov, med katerimi je bila tudi
podcelina Indija. Pred 120 milijoni let je bila Indija še mnogo bliže Afriki kot tedanji Aziji,
vendar se je proti njej počasi premikala in se z njo pred približno 50 milijoni let tudi
združila na območju današnjega Tibeta. Pri tem je prišlo do trčenja Indijske plošče ob
Evrazijsko oz. do gorotvornosti (orogeneze) in tako je nastala Himalaja, hkrati pa se je
ocean Tetis umaknil. Indijska plošča z debelo litosfersko skorjo je nato deloma potonila v
astenosfero in tako ustvarila visoko planoto Tibet. Temu pojavu pravimo podrivanje,
vendar pa je prišlo pri nastanku Himalaje tudi do narivanja. Plošča ni potonila v celoti,
temveč se je del, ki ni potonil, začel narivati na nasproti ležeče obale Azije. Pri tem je
začelo nastajati gorovje Himalaja, katero so kasneje in jo še zmeraj preoblikujejo številni
erozijski procesi (reke, sneg, ledeniki,…). Himalaja je razmeroma mlado gorovje saj
pripada skupini mlado nagubanih gorovij (alpidskim gorstvom), ki se razprostirajo od
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Pirenejskega in Apeninskega polotoka prek Alp, Karpatov, Dinarskega gorstva, Balkana,
Turčije, Irana, Tibeta in Himalaje in še naprej proti vzhodu Azije. Alpidi so se torej
nagubali v času alpidske gorotvornosti oz. orogeneze, ki se je začela v poznem mezozoiku
pred približno 80 milijoni let, višek pa je dosegla v terciarju in sicer pred 20 milijoni let.
Gorotvornost Himalaje še traja in v geološki prihodnosti se bo s Himalajo najverjetneje
zgodilo podobno kot se je z današnjimi evropskimi sredogorji iz mlajšega paleozoika ali pa
Kaledonidi v Skandinaviji iz starejšega paleozoika. Namreč njihovi gorotvorni procesi so
že zdavnaj končani, erozija pa je pustila le ostanke
teh nekdaj visokih gorstev. Pogorje Himalaje se v
širokem loku razteza iz smeri vzhod-zahod
približno 2.400 km daleč in se nato proti severu
nadaljuje v Tibetansko visoko planoto. Na zahodu
je lok širok približno 250 km, na vzhodu pa 150
km, skupna površina Himalaje pa meri več kot
600.000 km2. Njenih mej danes ni mogoče
natančno določiti, saj se mnenja geografov
razlikujejo o tem ali lahko kot Himalajo
imenujemo tudi pogorja Karakoruma, Hindukuša
in Pamirja, ki ležijo na skrajnem zahodu
Himalaje. Prav tako pa je nejasna tudi meja med Himalajo in Tibetsko visoko planoto.
Namreč obe gorstvi sta istega nastanka, vendar sta zaradi velikih političnih razlik med
strogo vladavino LR Kitajske v Tibetu in vladavino v Nepalu prometno ločena. Toda po
uradnih podatkih se Himalaja na zahodu začenja ob reki Ind, od tam pa se nato razteza
proti jugu in vzhodu skozi severozahodni Pakistan, Kašmir, Tibet, Nepal, Bangladeš,
Sikim in Butan in se nato končuje ob reki Brahmaputra tik ob Burmi. Danes velika porečja,
ki so si svoje struge izdolbla globoko v gorske verige, delijo Himalajo od zahoda proti
vzhodu na štiri velike dele:
• med rekama Ind in Sutlej se nahaja Pandžabska Himalaja;
• med Sutlejem in Kali Gandakijem je Kumanska Himalaja;
• med rekama Kali Gandaki in Tista je Nepalska Himalaja;
• med Tisto in Brahmaputro pa Asamska Himalaja.
Znotraj te členitve pa Himalajo delimo še na Visoko Himalajo, ki se nahaja na severu
Himalaje, z vrhovi, ki segajo nad 6.000 m; južno od nje je Nizka Himalaja z višinami med
2.100 m do 4.500 m, kjer se nahaja večina velikih mest (Katmandu), čisto na jugu pa je še
Zunanja Himalaja, ki jo omejujeta hribovji Churria in Siwalik. Posamezna gorstva v teh
območjih imajo še svoja imena. Na skrajnem vzhodu se še nahajajo Asamska, Butanska in
Sikimska Himalaja, na zahodu pa je najvišja Osrednja Himalaja. Na čisto skrajnem zahodu
pa sta v Hindukušu ter Karakoruma še Pandžabska in Kašmirska Himalaja, ki se nato
nadaljuje proti severozahodu v Pamir.
Pamir
Pamir je gorstvo, katerega večina geografov ne vključuje v sklop himalajskega pogorja.
Reka Ind je med Karakorumom in Hindukušem, ki sta skrajno zahodni gorovji Himalaje,
in med Pamirjem izdolbla s svojo globoko dolino mejo, toda kljub temu se vse pogosteje
govori o Pamirju kot podaljšku Himalaje. Pamir se razprostira na ozemlju Tadžikistana,
Afganistana in LR Kitajske v 500 km dolgem loku, deli pa se na Pamir - Alajsko pogorje,
Srednji Pamir (najvišji vrh Pik Ismail Somoni – 7.495 m), nahajata in še Jugozahodni
Pamir in Vzhodni Pamir.
Hindukuš
Gorovje se od Pamirja vleče proti jugozahodu v 800 km dolgem loku in se tako razprostira
pretežno po ozemlju Afganistana, z obronki pa sega tudi v Pakistan in celo v Indijo.
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Delimo ga na 200 km dolgi hrbet Vzhodni Hindukuš (v njem je 29 sedemtisočakov) in na
nižji Srednji Hindukuš in zahodni Hindukuš.
Karakorum
Na severozahodu se Himalaja razveji in ena od vej je gorovje Karakorum, ki se razteza ob
zgornjem toku reke Ind in sicer na ozemlju Kašmirja, Indije, Kitajske in Pakistana in sega
v loku okoli 900 km daleč in 100 km v širino. Povprečna višina Karakoruma je 6.100 m,
najvišji vrh pa je vrh K2 (8.611 m – druga najvišja gora na svetu). Karakorum delimo na
Veliki Karakorum, ki zajema sedem gorskih skupin in pet gor nad 8.000 m - K2, Broad
Peak, Gašerbrum I in Gašerbrum II ter Nanga Parbat, južneje od njega se nahaja Mali
Karakorum s štirimi gorskimi skupinami, severneje pa Severni Karakorum s skupinama
Ghujerab in Lupghar.
Srednja Himalaja
Glavni himalajski greben spremlja nekaj vzporednih pokrajinskih oz. gorskih pasov in
sicer se na jugu iz doline reke Ganges dviga nad nižinsko džunglo Terai poraslo hribovje
imenovano Siwalik (do višine 1.500 m). Nekoliko severneje se nahaja Mahabharat,
katerega vrhovi presegajo 3.000 m, še nekoliko bolj na severu pa sta 1.000 km dolga hrbta
Zanskar in Transhimalaja, ki dosežeta višino 7.000 m. Osrednji in najvišji sta Nepalska in
Garvalska Himalaja, ki se delita na 18 gorskih skupin. Tukaj je tudi osem od štirinajstih
osemtisočakov in najzahodnejši je Daulagiri (8.167 m), vzhodneje od njega pa si sledijo
Anapurna (8.091 m), Šiša Pangma (8.027 m), Manaslu (8.163 m), Čo-Oju (8.210 m),
Mount Everest (8.848 m), Lotse (8.516 m) in Makalu (8.463 m).
Sikkim in Butan
Najvzhodnejše gorske skupine Himalaje so Sikimska, Butanska in Asamska Himalaja in se
razprostirajo skozi Butan in Indijsko provinco Sikim ter merijo v dolžino 400 km, v širino
pa nekaj več kot 1.00 km. Povprečna višina je 2.500 m, najvišji vrh pa je Kanchenjunga, ki
leži na meji med Nepalom in Sikimom in je z 8.586 m tretji najvišji vrh na svetu. (Rustja;
citirano 20.06.2006)
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4.2. Kraljevina Nepal
''Gore so nastajale in še nastajajo. So nekakšno nujno zlo, ki nam ga Zemlja daje pa če
nam je prav ali ne. Pravzaprav niso nič posebnega. Stojijo na mestu, ki jim ga je določila
narava in nemo dopolnjujejo podobo okolice. Človeku so skozi tisočletja njegovega obstoja
v podzavesti oblikovale strah pred svojo mogočnostjo in nedostopnostjo. Že ljudstva
starega sveta so enačila gore z bogovi in njihova prebivališča postavila na najmogočnejše
vrhove. Mogočna gorovja najdemo po vsem svetu, a najvišje in najmogočnejše je samo
eno. To je Himalaja. Gorovje, ki se razteza tako daleč, da že stari nepalski pregovor pravi:
“Življenja tisočerih bogov ne zadostujejo, da bi odkrili vsa čudesa, ki se skrivajo v tej
najčudovitejši pokrajini sveta.” A Himalaja ni le veriga neštetih pogorij, je predvsem
dežela. Dežela, ki jo ni naredila tako edinstveno le narava ampak tudi kultura, ki s svojim
načinom razmišljanja in pojmovanja sveta povsem prekaša “razvito” kulturo zahodnega
sveta.'' (Rustja; citirano 20.06.2006)
Nepal leži v Južni Aziji oz. v osrednjem delu Himalaje in njenem južnem predgorju ter
obsega približno 800 km dolg in 200 km širok del osrednje Himalaje. Površina te
parlamentarne monarhije je 147.181 km2 in na severu meji na Kitajsko (Tibet), na jugu,
vzhodu in zahodu pa na Indijo. Od Indo-gangeškega nižavja na jugu pa do najvišjih vrhov
vzdolž meje s Tibetom na severu Nepal delimo na štiri pokrajinske enote:
• Na jugu je Terai - severni rob Indo-gangenškega nižavja (75-280 m.n.v.). Gre
za približno od 16 do 50 km širok pas nižinskega sveta, ki je rahlo nagnjen od
gora vstran. Zgrajen je iz prodnih in glinastih rečnih nanosov, nekoč pa so tukaj
bila obsežna območja močvirij. Danes smo lahko priča velikemu krčenju
gozdov, širjenju in izboljšavi obdelovalnih površin in splošnemu povečanju
zanimanja za celotno območje, saj Teraiu obetajo lepo prihodnost zaradi dobrih
obdelovalnih nižinskih tal, kar je za gorati Nepal še posebno velikega pomena.
Tu pridelajo približno 75% vsega nepalskega riža (žitnica Nepala), kar pa je
presenetljivo, saj je tudi v sredogorskem Nepalu riž med glavnimi poljedelskimi
kulturami. Nižinska območja Teraija pa so danes pomembna še za gradnjo
jezov in urejevanje namakalnih sistemov, za gradnjo novih cest, hkrati pa imajo
zaradi bližine indijske meje dobre osnove za razvoj industrije in trgovine.
• Himalajsko predgorje oz. hribovje Churia ali Siwalik (v zahodnem Nepalu
dosežejo višino do 1.900 m, v vzhodnem pa do 900 m). Hribovje sestavlja eden
ali več vzporednih hrbtov, ki se vlečejo stotine kilometrov daleč, prekinjajo pa
jih le prečno tekoče nepalske reke. V teh podolžnih dolinah so v preteklosti
nastala naselbinska jedra, gozd pa pomemben vir uporabnega lesa, zato je
marsikje že močno izkrčen.
• Za himalajskim predgorjem leži nepalsko sredogorje z Nizko oz. Malo
Himalajo. Tu se med razmeroma nizkimi hribovji in gorovji nahaja niz
podolžnih dolin in kotlin (600-2.000 m.n.v.), kjer živi polovica nepalskega
prebivalstva. Največji dolini sta Katmandujska (približno 25 km široka) in
Pokharska dolina, ki sta zapolnjeni z rodovitnimi jezerskimi in rečno
ledeniškimi nanosi. Prebivalstvo nepalskega sredogorja se skoraj v celoti
preživlja s kmetijsko dejavnostjo oz. z kultivacijo riža, pomembna prehrambena
kultura pa je tudi proso ali kodo in pšenica, ki nima tradicije, hkrati pa poleg
koruze in leče pridelajo v najvišjih poseljenih pokrajinah in vzhodnem Nepalu
vedno več krompirja. Na severu Nepala se razprostira visokogorska Visoka
Himalaja, zgrajena iz granitov in gnajsov, ki je nastala v jedru himalajske
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orogeneze iz korenov več naravnih pokrovov, ki so se ob koncu tega procesa
kot samostojni bloki premikali na razne strani. Visoka Himalaja je ena najbolj
izrazitih in ostrih klimatskih in vegetacijskih ločnic na Zemlji, saj se na njej
prenehajo vplivi monsuna. To se lepo odraža na višini gozdne in snežne meje
na njeni južni oz. severni strani. Gozdna meja je vsepovsod pod 4.000 m.n.v.,
meja večnega snega in ledu pa je na višini približno 4.800 m. Tu je tudi večina
osemtisočakov, najvišji vrhovi pa so v vzhodnem Nepalu, na osrednjem
grebenu, po katerem teče tudi nepalsko-kitajska meja.
Za prvimi grebeni južnega robnega tibetanskega pogorja, podolžnimi dolinami
in Visoko Himalajo je severna himalajska sušna cona. Imenovali bi jih lahko
tudi Notranje ali Zahimalajske doline, spadajo pa v sklop Visoke Himalaje. Gre
za manjše pokrajine kot so Mustang, Humla, Jumla, Mugu, Dolpa in Manang.
Zaradi zatišne lege visokih gora je padavin malo in zaradi tega ima pokrajina
marsikje polpuščavski videz. Zaradi slabe poraščenosti pa deževje (40% v
zimskem času) omogoča močno erozijo prsti, ki pa jo še povečujejo slabo
sprijete terciarne kamenine, ki so značilnost južnega roba Tibeta. (Natek, 2000;
Kunaver 1974/1975)

Slika 18. Geološki prerez nepalske Himalaje, (Kunaver, 1974/75)
1 – metamorfne kamnine pokrovov z redkimi vložki sedimentov paleozojske in
mezozojske starosti, 2 – sivališki skrilavci, peščenjaki in konglomerati terciarne starosti, 3
– pleistocenski jezerski sedimenti srednje nepalskih kotlin in v zgornjem toku in v
zgornjem toku Aruna, 4 – glavni mejni nariv, 5 – smeri prevladujočih pritiskov in gibanj v
zadnji tektonski fazi. (Kunaver, 1974/75)
Podnebje v Nepalu je monsunsko, večino padavin pa prinaša poletni monsun iz juga (junijseptember). Največ padavin dobijo južna pobočja himalajskega predgorja (3.000-5.000
mm), manj pa osrednji deli (1.500-2.000 mm). Proti severu je padavin manj, tako da so
zavetrne doline ob tibetanski meji izredno sušne. Katmandu - glavno mesto (približno pol
milijona prebivalcev) ima srednjo mesečno januarsko temperaturo 10oC, julijsko pa 24,4oC
in 1.394 mm padavin na leto. Številne gorke reke imajo velik strmec in tečejo po globokih
in težko prehodnih soteskah ter prenašajo velike količine drobirja, ki ga odložijo ob vstopu
v nižavje Terai. Najrodovitnejša tla so zagotovo na rečnih naplavinah na dnu kotlin in
večjih dolin v Teraiju, na pobočjih pa so tla izprana in večinoma kamnita ter zelo ogrožena
zaradi erozije, kar uničevanje gozda še pospešuje. Rastje je razporejeno v značilnih
višinskih pasovih: do 1.500 m.n.v uspeva listopadni monsunski gozd, od 1.500-2.700 m
zelo izkrčeni mešani gozdovi (hrast, bor, rododendrumi), od 2.700-3.900 m večinoma
iglasti gozdovi (macesen, himalajska cedra), nad njimi pa planinske trate do višine
približno 5.000 m. Gozdovi pokrivajo 38% vse površine. Leta 1998 je bilo v Nepalu 21,9
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milijona prebivalcev. Čeprav se je rodnost nekoliko zmanjšala, se naravni prirastek zaradi
zmanjšanja smrtnosti povečuje. Po narodnostni in kulturni pripadnosti je prebivalstvo zelo
raznoliko, kar je rezultat naseljevanja tibetansko-burmanskih ljudstev iz Tibeta in
indoevropskih iz Indije. V visokogorskih dolinah na severu Nepala so se ohranila
predvsem budistična tibetansko-burmanska ljudstva (Šerpe in Botiji), hkrati pa je
prebivalstvo nizke Himalaje tudi tibetanskega rodu, a je v večini prevzelo hindujsko vero
in nepalski jezik (Tamangi, Nevarji, Gurungi, Limbuji). V nižinah in sredogorju pa živijo
predvsem indoevropska ljudstva (Nepalci; 53%, Maithiliji, Tharuji,…). Na splošno je
poselitev zelo gosta v Teraiju, v Katmandujski kotlini in na dnu dolin (1.500 preb./km2),
medtem ko z višino gostota poselitve pada. 85% vsega prebivalstva živi na podeželju.
Nepal danes spada med 25 gospodarsko najmanj razvitih držav na svetu, saj so sedanje
ovire hitrejšega razvoja predvsem splošna nerazvitost gospodarstva, pomanjkanje
mineralnih in drugih surovin in energije, izredno razgiban relief, ki onemogoča izgradnjo
prometnega omrežja, oddaljenost od morja in nenazadnje tudi indijska konkurenca. Na
splošno so največji problemi države visoka stopnja revščine, nerazvitost in okoljska
degradacija. Več kot 80% nepalskega prebivalstva se preživlja s kmetijstvom (42% BDP),
približno polovica vsega prebivalstva pa živi pod uradno določeno mejo revščine. V
Nepalu prevladuje drobna zemljiška posest, saj ima kar 69,8% kmetij manj kot 1 ha
zemlje. Pridelava hrane komajda dohaja hitro rast števila prebivalcev, a brez možnosti
povečanja pridelave v prihodnje, saj ni rezervnih kmetijskih površin, njive pa na pobočjih
ogrožajo erozija tal in plazovi. Najpomembnejši pridelek je riž, ki ga pridelujejo na 60%
vseh kmetijskih površin (do 2.000 m.n.v.), v višjih in bolj sušnih dolinah pa gojijo še
koruzo, pšenico, proso, ječmen in krompir. Od živinoreje sta pomembna predvsem reja koz
in perutnine, v visokogorskih dolinah pa reja jakov, koz in ovac. Konec 80. let se je
uspešneje začela razvijati industrija, vendar jo pesti slaba prometna in druga infrastruktura
ter nizko kvalificirana delovna sila. Industrija zaposluje samo 3% delovne sile in prispeva
le 9,4% celotnega BDP. 60% proizvodne prispeva drobna industrijska in obrtna dejavnost,
drugo pa srednja velika podjetja v zasebni in državni lasti. Najpomembnejši dejavnosti sta
industrija preprog in tekstilna industrija oz. industrija oblačil (večina kapitala prihaja iz
Indije). Pri proizvodnji preprog sodeluje tudi približno 100.000 otrok mlajših od 16 let. Na
splošno industrija zaradi nerazvitosti ostaja odvisna od tuje pomoči, predvsem od pomoči
Japonske, Nemčije, ZDA in Indije. Rudnega bogastva ima Nepal malo, pridobivajo le
manjše količine lignita, lojevca, magnezita in kamene soli. Skoraj vso električno energijo
dobijo v HE, vendar je še veliko vasi danes brez elektrike. Zagotovo pa je najpomembnejša
gospodarska dejavnost turizem, ki je odprl vrata tujcem šele po letu 1951. Sprva so
prihajale v Nepal alpinistične odprave, v 80. letih so postali izredno priljubljeni trekingi
(beseda nima dobesednega prevoda; pomeni popotovanje po deželi večinoma na lastnih
nogah), v 90-tih pa športi na divjih vodah. Zunaj turističnih območij je turistična
infrastruktura zelo nerazvita, velika težava pa je tudi onesnaževanje okolja zaradi turizma
(odpadki, onesnaževanje voda). (Natek, 2000; Kunaver 1974/1975)
4.2.1. Ogroženost narave in varstvo okolja v Nepalu
Na skrajnem jugu Nepala in sicer v pokrajinski enoti Terai so znanstveniki zapazili enega
od prvih primerov globalnih klimatskih sprememb našega planeta, saj so opazili, da
lokalne temperature zraka v Teraiu rastejo nadpovprečno hitro. Poleg globalnih težav pa
Nepal danes ogrožajo predvsem štirje veliki problemi:
• hitra rast prebivalstva;
• turizem;
• onesnaževanje okolja, vodotokov, ozračja,…;
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• opuščanje tradicionalnih dejavnosti;
• deforestracija, prepaša.
Med leti 1950 in 1991 je prebivalstvo
Nepala naraslo iz 5 milijonov na 18,5
milijonov in če se bo trend rasti
prebivalstva nadaljeval, bo do leta 2020 v
Nepalu 34 milijonov prebivalcev. Leta
1997 je naravni prirastek znašal 2,5%, kar
potrjuje dejstvo, da so otroci v Nepalu
nekakšno življenjsko zavarovanje za stara
leta, hkrati pa tudi podpora in pomoč
staršem v ruralnih predelih. Zemlja je v
Nepalu namreč za več kot 80% vsega
prebivalstva edini vir preživetja, hkrati pa
predstavlja tudi statusni simbol posamezne
družine. Danes je za Nepal značilno vedno
večje priseljevanje prebivalstva v urbana
območja (delež mestnega prebivalstva je bil leta 1994 14%) zaradi želje za boljši jutri oz.
zaradi želje po modernemu načinu življenja. Zaradi hitre rasti prebivalstva, pomanjkanja
obdelovalne zemlje in želje po zaposlitvi prihaja v Nepalu do pomanjkanja hrane, zaradi
česar jo morajo veliko uvoziti iz tujine. V večjih urbanih naseljih (še posebno v
Katmandujski dolini) se pojavljajo tudi problemi povezani z onesnaževanjem zraka, saj se
naglo povečujeta število motornih vozil in uporaba poceni goriva iz Indije. Sanitarne
razmere, ki so izraz stopnje rasti države so neustrezne in minimalne, hkrati pa povzročajo
veliko okoljsko onesnaževanje in onesnaževanje čiste pitne vode. Problem je tudi vedno
večja poraba vode in umetnih gnojil, hkrati imajo pa le redki industrijski obrati čistilne
naprave. Skrb za odpadke v Nepalu ni tradicija in dejansko odpadke vidimo povsod. V
naseljih odpadke odvažajo na rob mesta oz. vasi ali pa jih celo odložijo na obrežje rek. V
gorah (predvsem v pokrajini pod Everestom in Anapurnami) pa lahko opazimo ogromno
praznih pločevink in plastičnih vreč, ki so jih za seboj pustili turisti. Hitra rast prebivalstva
danes povzroča tudi veliko potrebo po lesu oz. energiji in deforestracija in z njo povezana
erozija sta vidni že na vsakem koraku. V Nizki Himalaji se je naravna vegetacija ohranila v
večjem obsegu le nad stalno naseljenim pasom (od približno 2.300 m navzgor), drugod je
pa pravega ekonomskega gozda že malo, krčevine pa se še povečujejo. Zemeljski plazovi
in poplave so v monsunskem času kljub številnim terasnim poljem silno nevarna nadloga,
ki poleg rodovitnih polj ogrožajo tudi naselja in življenja. Pogozdovanje nepalskega
sredogorja, kot eno poglavitnih oblik borbe proti eroziji prsti, proti plazovom in kot vir
industrijskih surovin, je izrednega pomena za ves Nepal. Vsa ta prizadevanja pa morajo
najprej premagati ustaljene navade, kot je na primer gozdna paša. (Susan, 1995)
Podobno kot v alpskih državah, tudi Kraljevina Nepal uvršča skrb za varstvo okolja oz.
skrb za ohranitev naravne in kulturne dediščine v najvišji pravni akt države in sicer v samo
ustavo iz leta 1990. Na podlagi tega je vlada leta 1997 sprejela Zakon o varstvu okolja
(Environment Protection Act) in Pravila o varstvu okolja (Environment Protection Rules),
s katerimi bi rada zmanjšala oz. preprečila nadaljnjo okoljsko degradacijo in omogočila
ohranitev narave in zdravega oz. čistega življenjskega okolja ter tako omogočila socialno
in ekonomsko pravičnost vsem prebivalcem. Leta 1992 je Nepal pristopil k Agendi 21
(dokument, ki se zavzema za vključevanje trajnostnega razvoja v razvojne strategije) in
tako je trajnostni razvoj v Nepalu dobil veliko politično podporo, njegovo načelo pa je bilo
formalno vključeno v nepalsko nacionalno razvojno strategijo. V ta namen so ustanovili

71

Varovanje okolja v Alpah in Himalaji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Svet za varstvo okolja (The environmental Protection Council), Narodno komisijo za
trajnostni razvoj (National Commission on Sustainable Development) in Nacionalni
komite za narodnostni razvoj pod okriljem Ministrstva za lokalni razvoj. Na podlagi
globalne konference z naslovom Svetovni vrh o trajnostnem razvoju (RIO+10), ki se je
odvijala leta 2002 v Johannesburgu ob deseti obletnici konference Združenih narodov o
okolju in razvoju (Rio de Janeiro), je Nepal pripravil Agendo za sonaravni trajnostni razvoj
Nepala (The Sustainable Development Agenda for Nepal – SDAN) in sicer za naslednjih
20 let. Takšne strategije Nepal do tedaj ni imel, z njo pa si na socialni, ekonomski in
okoljski ravni prizadeva za tehnološki napredek in boljše življenjske pogoje vseh
prebivalcev Nepala, vendar ne na račun okolja. Izpostavili so tudi večjo pristojnost
lokalnih organov, ki naj bi bili zadolženi za zagotovitev trajnostnega razvoja na njihovem
območju, hkrati pa naj bi jim vlada zagotavljala tehnično pomoč in sredstva in se ob
podpori mednarodnih in regionalnih organizacij zavzemala za:
• vedno večji vpliv in sodelovanje lokalnih oblasti, nevladnih organizacij in
drugih ustanov pri reševanju perečih problemov;
• podporo nevladnim organizacijam, ki pomagajo lokalnim skupnostim;
• sodelovanje prebivalcev gorskih območij pri reševanju problemov njihovega
razvoja;
• ohranjanje tradicionalnih dejavnosti;
• razvoj politike, ki bi spodbujala kmete oz. prebivalce gorskih območij k
varovanju narave in k uporabi tehnologije, ki bi najmanj škodila okolju;
• zavarovanje območij oz. habitatov, kjer živijo ogrožene rastlinske in živalske
vrste.
Nepal je do danes podpisal tudi različne mednarodne konvencije na področju okolja in
človekovih pravic in sicer: Konvencijo o biološki diverziteti, Konvencijo o mednarodni
trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, Konvencijo o
varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, Ramsarsko konvencijo, Aarhurško
konvencijo in številne druge. Največji problem pri uresničevanju sonaravnega razvoja oz.
pri varovanju naravne in kulturne dediščine Nepala danes predstavlja zagotovo
pomanjkanje finančnih sredstev in strokovnjakov iz tega področja, hkrati pa velik problem
pri načrtovanih aktivnostih v zvezi s trajnostnim razvojem celotnega Nepala povzroča že
več kot deset let trajajoča državljanska vojna (maoistični uporniki). (Ministry of Population
and Environment; citirano 27.06.2006)
Nepal predstavlja samo 0,1% celotnega zemeljskega površja, toda kljub temu je v
svetovnem merilu ogromna zakladnica naravne oz. biološke raznovrstnosti. Tu se nahaja
kar 800 različnih vrst ptičev, kar predstavlja 9% vseh vrst ptičev na svetu in skoraj
polovica vseh vrst ptičev Južne Azije; tu je 4% vseh vrst svetovnih sesalcev in kar 6.500
različnih vrst rastlin, kar predstavlja 2% vseh rastlin na svetu. Poleg tega je Nepal tudi
bogat vir pitne vode, saj je v državi približno 6.000 različnih vrst vodnih virov, kar
predstavlja 170 bilijonov m3 zalog čiste vode. Tudi na kulturnem področju je Nepal
izredno bogata dežela, saj je v državi kar 45 različnih etničnih skupin, ki govorijo 100
različnih jezikov. Nepal v mednarodnem merilu predstavlja lep primer zavarovanih
območij, saj je kar je 18,32% oz. 13.000 km2 celotne države zaščitene z različnimi
oblikami zavarovanih območij. Leta 2002 je bilo v Nepalu devet narodnih parkov, tri
območja naravnih rezervatov, štiri posebna območja varstva narave, kjer sta v ospredju
sonaravni razvoj in ohranjanje naravne in kulturne dediščine in eno zavarovano območje,
kjer je dovoljen kontrolirani lov na živali. (Ministry of Population and Environment;
citirano 21.06.2006)
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Preglednica 6 : Zavarovana območja v Nepalu.
Velikost v km2

Zavarovana območja v Nepalu (letnica ustanovitve)
Royal Chitwan NP (1973)
Royal Bardia NP (1976)
Shivapuri NP (2002)

932
968
144

Khaptad NP (1984)
Makalu Barun NP (1992)

225
1.500

Sagarmatha (Everest) NP (1976)
Langtang NP (1976)
Shey Phoksundo NP (1984)

1.148
1.710
3.555

Rara NP (1976)
Koshi Tappu WR(1976)

106
175

Parsa WR (1984)
Royal Sukla Phanta WR (1976)
Kanchenjunga Conservation Area (1997)

499
305
2.035

Manaslu CA (1998)
Annapurna CA (1986)

1.663
7.629

Mustang CA (2000)

2.945

Dhorpatan HR (1983)

1.325

Odstotek zaščitenih območij v Nepalu

18.32

NP (national park) - narodni park
WR (wildlife reserve) - naravni rezervat
CA (conservation area) - posebno območje varstva narave
HR (hunting reserve) - območje, kjer je dovoljen kontrolirani lov na živali
(Ministry of Population and Environment; citirano 21.06.2006)

Procent zaščitenih območij

Grafikon 1: Zavarovana območja v Nepalu po kategoriji IUCN.
12%
10%
8%

Nepal

6%
4%
2%
0%
Kategorija I in Kategorija III, Kategorija VI
II
IV in V

Azija brez
Bližnjega
vzhoda

(Ministry of Population and Environment; citirano 21.06.2006)
Zavarovana območja po IUCN:
• strogi naravni rezervat (varstvo divjine);
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•
•
•
•
•

narodni park (varstvo ekosistemov ter duhovna in telesna sprostitev in bogatitev
človeka);
naravni spomenik (varstvo posebnih naravnih oblik oz. pojavov);
zavarovano območje habitatov in vrst (aktivno varstvo habitatov in vrst);
zavarovana pokrajina (varstvo pokrajine ter duhovna in telesna sprostitev in
bogatitev človeka);
zavarovano območje naravnih virov (smotrna raba naravnih virov). (IUCN;
citirano 24.07.2006)
4.2.2. Sagarmatha (Everest) narodni park

Narodni park Sagarmatha je bil ustanovljen leta 1976 in zavzema 1.148 km2 veliko
območje okoli najvišje gore sveta Mont Everesta (8.848 m). Leta 1979 je bil park vpisan
na seznam svetovne dediščine pri UNESCO, hkrati pa ga varuje velik kontingent Nepalske
vojske. Zavarovano območje se nahaja severovzhodno od Katmanduja v pokrajini Solo
Khumbu in zajema območje zgornjih porečij rek Dudh Koshi, Bhote Kosi in Imja Khola.
Leta 2002 je nepalski kralj v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi območje nacionalnega
parka še dodatno zaščitil in tako
so ustanovili posebno območje
varovanja biodiverzitete, hkrati
pa z 30-50% deležem dohodka
od vstopnin v narodni park
(2.500 SIT) pomagajo pri
razvoju
lokalne
skupnosti
celotnega območja. Ker gre za
zavarovano območje v obliki
nacionalnega parka, veljajo v
parku posebna pravila in sicer: v
parku je prepovedano kupovati,
sekati oz. odstranjevati les iz
gozda, prepovedana je uporaba
lesa za energijo oz. za potrebe kurjave (kurjenje je izključno dovoljeno na kerozin oz.
jakove iztrebke), turisti lahko prenočijo in se prehranjujejo le v hotelih oz. penzionih, kjer
za kuhanje uporabljajo kerozin, plin ali elektriko namesto lesa, za seboj obiskovalci ne
smejo puščati odpadkov, prepovedano je gorsko kolesarjenje, nošenje orožja, eksploziva,
plezati po gorah brez dovoljenja,… Toda kljub številnim prepovedim v parku še najdemo
domačine, ki kurijo na drva, pa čeprav pravila narodnega parka to izključno prepovedujejo.
Ena najbolj znanih etničnih skupin Nepala so zagotovo Šerpe, ki živijo v vzhodnih in
centralnih gorskih območjih Nepala ter v pokrajini Solo Khumbu. Šer ali šar pomeni v
tibetanščini vzhod, pa pa prebivalec, torej Šerpa pomeni prebivalec na vzhodu. Gre za
prave nomadske Tibetance, ki so se pred približno 400 leti priselili iz vzhodnega Tibeta v
Nepal in tako s seboj prinesli budistično kulturo in navade, na katere so izredno ponosni.
Danes v nacionalnem parku Everest živi približno 3.000 predstavnikov Šerp, v celotnem
Nepalu, Indiji, Tibetu in Butanu pa naj bi jih bilo 35.000, po uradnih podatkih pa kar
100.000. Slovijo po izredni fizični moči in prilagodljivosti na življenje in delo na velikih
višinah. Običajno imajo plezalci Šerpe za zdrav narod, toda umrljivost je pri njih zelo
velika (veliko jih umre v otroški dobi); petdeset let pa je za Šerpe že lepa starost. Nekoč so
bili Šerpe trgovci, ki so z jaki peš hodili v Tibet in nazaj tovorili volno in sol, toda
dandanes je treking turizem odprl veliko novih možnosti za lokalno prebivalstvo, tako da
svoje družine preživljajo predvsem z nošenjem tovora za himalajske ekspedicije oz. treking
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turiste, nekateri so kuharji na odpravah ali višinski nosači, vodniki… Zaradi vsega
naštetega pa moramo nujno razlikovati med pripadnikom naroda Šerpa in šerpo kot
nosačem, saj je ta izraz postal splošno znan kot ime za nosača alpinistične opreme. V nižjih
nadmorskih višinah Šerpe gojijo za lastne potrebe riž (tradicionalna jed je daal bhaath),
nekoliko višje krompir, velik pomen v celotni pokrajini ima pa tudi reja jakov oz. mešanice
lokalnega goveda z tibetanskim govedom. Nižje nadmorske višine jakom ne odgovarjajo,
zato jih uporabljajo za nošenje tovora v višjih nadmorskih višinah, dlako uporabljajo za
odeje, vrvi in obleko, usnje za izdelavo čevljev, posušene iztrebke za kurjavo, dajejo pa
tudi visoko kvalitetno mleko, iz katerega izdelujejo maslo in sir, meso je pa tudi okusno.
(Levstek, 1957; Lonely Planet, 2003)
Turizem
Nepal je svoja vrata odprl zahodnim turistom šele po letu 1950, ko so številni alpinisti v
želji, da bi osvojili najvišji vrh Mont Everest, začeli množično prihajati v pokrajino Solo
Khombu. V naslednjih desetletjih pa so sem začeli prihajati predvsem treking turisti v želji
po neokrnjeni naravi, po želji pogleda na najvišjo goro sveta, spoznati ljudstvo Šerp in
zaradi slavne legende o jetiju (snežni človek). Do leta 1964 je bilo v pokrajini samo
približno 20 treking turistov na leto, toda dandanes obišče pokrajino letno že več kot
17.000 turistov, kar je pet krat več, kot je celotnega lokalnega prebivalstva. Prav tako je
naraslo tudi število penzionov oz. hotelov in sicer jih je bilo v pokrajini leta 1973 le 7, leta
1980 17, leta 1990 74, konec leta 1997 pa kar 224. Vsi ti penzioni skupaj imajo kapaciteto
4.000 postelj in zaposlujejo 757 ljudi, v največji sezoni (traja tri mesece: september,
oktober, november) pa je v treking turizmu zaposlenih kar več kot 8.000 nosačev. V 80.
letih je kar 80% vseh gospodinjstev dobivalo prihodke od turizma, delež pa se je nato v 90.
letih še povečal.
Turizem omogoča zaslužek tudi številnim prebivalcem izven zaščitenega območja (nosači,
številni zaposleni v penzionih, trgovci iz Tibeta). (Nepal, 2000)
Okolje
Leta 1976 so območje v želji, da bi pokrajino
okoli najvišje gore ohranili tudi za bodoče
generacije in jo hkrati zavarovali pred
nadaljnjo degradacijo, zaščitili kot narodni
park. Turizem, ki je v pokrajino zagotovo
prinesel razvoj in ekonomsko blaginjo
domačinov, pa je prinesel v pokrajino tudi
vedno večje negativne posledice. Pritisk vse
večjega števila obiskovalcev oz. turistov je
opažen predvsem v degradaciji narave, saj je
le ta postala najvišje smetišče na svetu, pot do
baznega tabora pod Mont Everest pa t.i. ''pot
smeti''. Kljub temu da ima naselje Namče Bazar, kot administrativni center celotne
pokrajine, dve manjši hidroelektrarni, večina vasi v pokrajini še vedno nima elektrike. In
čeprav sta izsekavanje lesa in kurjava z lesom v parku strogo prepovedani, še zmeraj
veliko domačinov les uporablja za energijo in kot stavbni material. V mesecih najvišje
sezone turizma porabijo v pokrajini vsi penzioni oz. hoteli skupaj, kljub strogim
prepovedim, kar devet ton lesa za kurjavo oz. za gradnjo. Les tako kljub vsemu ostaja
najpomembnejši vir energije in stavbnega materiala in ker je znotraj meja parka
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izsekavanje gozdnih površin prepovedano, so vasi izven meja parka glavni centri oskrbe z
lesom, zaradi česar so gozdne površine tam že dobro načete. Potrebe po lesu pa bodo v
prihodnosti zaradi gradnje številnih novih penzionov še naraščale. Največji problem
pokrajine predstavljajo zagotovo odpadki, katere za seboj pustijo turisti. Ker število
turistov raste iz dneva v dan, se temu primerno povečujejo tudi količine odpadkov (leta
1993/1994 je bilo pobranih 126 ton različnih odpadkov, leta 1996/1997 pa že kar 243 ton).
Prav tako so pod velikim pritiskom tudi turistične poti, na katerih se že opazi erozija prsti,
njihovo posedanje, razširitev in razgalitev prsti, zaradi česar bi bilo potrebno več kot 12%
vseh poti v parku takoj obnoviti. Vedno večje kopičenje odpadkov bi se dalo zagotovo
zreducirati z vsakoletnimi čistilnimi akcijami, deforestracijo pa bi se dalo omejiti s
prakticiranjem drugih alternativnih virov energije, ponovnim pogozdovanjem in
izobraževanjem lokalnega prebivalstva. Toda prebivalstvo se ne more tako hitro odvaditi
svojih navad, ki so zakoreninjene globoko v njih. Res pa je, da se počasi že zavedajo, da
jim je turizem, ki je neposredno odvisen od narave, edini vir preživetja, in da sta sonaravni
razvoj in ohranjanje narave za bodoče generacije nujno potrebna. (Nepal, 2000)
Lokalna skupnost
Turizem ima že od samega začetka velik vpliv na lokalno skupnost, saj so Šerpe že na
samem začetku njegovega razvoja (v pokrajini Solo Khombu) spoznali, kaj jim prinašajo
prihodki povezani s turizmom. Namreč do leta 1978 so bile v pokrajini samo 4 turistične
agencije v lasti Šerp, ki so se ukvarjale s treking turizmom, medtem ko se je ta delež do
leta 1985 povečal že na 30%, leta 1985 pa je kar 65% vseh družin v pokrajini Solo
Khubmu že imelo prihodke od turizma. Zgodovinsko gledano so imeli Šerpe velik občutek
za lokalno skupnost, saj je bila nekoč celotna skupnost odgovorna za gozdove in travnike,
ki so bili v skupni lasti. Razvili so namreč svoj domač sistem varovanja okolja, tako da so
zbrali domačine, ki so bili nekakšni skrbniki oz. varuhi nad naravo. Žal pa se je vse skupaj
spremenilo leta 1957, ko je država nacionalizirala gozdove in pašnike, saj sta tako
legalizacija gozdov in pašnikov ter turizem prinesla negativne posledice tudi v odnos
lokalne skupnosti med seboj. Sosedje, ki so bili nekoč med seboj dobri prijatelji, so kar
naenkrat postali tekmeci za turiste in njihove prihodke. In vsa ta tekmovalnost, stres in
želja po hitrem dobičku je prinesla velike spremembe v življenje Šerp, saj kar naenkrat ni
bilo več časa za lokalne aktivnosti, tako da se danes vse skupaj vrti samo še okoli turistov
in ne več okoli skupnosti in religije, ki jim je nekoč tako veliko pomenila. (Nepal, 2000)
Odnos (turizem - okolje - lokalna skupnost)
Odnos med turizmom, narodnim parkom in lokalno skupnostjo je največji med Šerpami in
turizmom, saj so Šerpe danes dejansko odvisni od zaslužka iz turizma. Nekoč so se
ukvarjali predvsem s kmetijstvom, ki pa so ga v večini zaradi turizma opustili. Razvoj
turizma je preprečil nastanek drugih gospodarskih
dejavnosti, res pa je, da je v pokrajini poživil
trgovino med Tibetom in Nepalom, toda trgovci
niso več Šerpe, temveč Tibetanci, ki v turizmu na
nepalski strani vidijo svoj zaslužek. Turizem ima
danes koristi od samega parka, hkrati imajo tudi
Šerpe korist od turizma, toda park kot zavarovano
območje, od tega nima nič, saj so želje in
iniciative, da bi v sonaravni razvoj vključili
lokalno skupnost, pri domačinih žal premajhne. K
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temu ni pripomogla niti določitev Šerp za čuvaje parka, hkrati pa so prihodki od vstopnin v
park komaj dovolj za pokritje stroškov vodenja parka, kaj šele za razvoj lokalnega
prebivalstva. Res je, da je administracija nekoliko omejila svojo vlogo v parku, toda zaradi
pomanjkanja sredstev pomoči iz strani vlade, so Šerpe izredno indiferentni do kakršnih
koli vladnih oz. sponzorskih aktivnosti. V večjem interesu jim je torej dohodek od turizma,
kot pa varovanje lastnega okolja. Na splošno je povsod po Nepalu zapažen večji interes v
turizmu, kot pa interes v razvoju lokalnih skupnosti s pomočjo razvojnih agencij. Toda prej
ali slej bodo Šerpe morali spoznati, da je narava, v kateri živijo edini pogoj, da jih turisti
obiskujejo in da bo v primeru njene še večje degradacije to preprečilo njihov prihod. Žal se
pa za enkrat se še ne zavedajo, da je povezava med turizmom, ohranitvijo narave in
ekonomski dobičkom, med seboj nujno povezana. (Nepal, 2000)
4.2.3. Zavarovano območje Anapurna
Leta 1986 je neprofitna in nevladna organizacije kralja
Mahendra Zaupanje za ohranjanje narave oz. King
Mahendra Trust for Nature Conservation (KMTNC)
zaradi vse večjega števila obiskovalcev te pokrajine
zaščitila 7.629 km2 veliko območje okoli gorske verige
Anapurn (Anapurna Conservation Area), kot posebno
območje varstva narave, v kateri želijo ohraniti prvobitno
naravo in pomagati lokalni skupnosti in njenemu
socialno-ekonomskemu razvoju na podlagi sonaravnega
razvoja. Politika zavarovanega območja Anapurn je manj omejevalna, kot npr. pri
narodnem parku, saj je status oblikovan tako, da se birokracija izogiba pretiranosti. Leta
1992 so v zavarovano območje vključili še sosednji pokrajini Mustang (poudarek na
kulturni dediščini) in Manang, tako da je danes to območje največje zavarovano območje
v Nepalu, v katerem v 55 vaseh živi približno 120.000 prebivalcev oz. 10 etničnih skupin
in kast. Zavarovano območje je tudi pomembna zakladnica biodiverzitete, saj je dom 1.226
različnim vrstam rastlin, 101 sesalcem, 478 vrstam ptičev, 39 plazilcem in 22 različnim
vrstam dvoživk. Prvi turisti oz. treking turisti so na območje Anapurn prišli po letu 1950 in
od takrat, pa vse do danes je to zavarovano območje najbolj popularna treking destinacija v
Nepalu. Kar 60% vseh treking turistov v Nepalu se odloči za obisk območja Anapurn, tako
da je letno tu približno 76.000 turistov, kar pa predstavlja velik pritisk na okolje (odpadki
in odpadna voda). (The Annapurna ways, 2003)
Na celotnem območju zavarovanega območja
je lokalna turistična organizacija oz. posebni
turistični komite v penzionih oz. hotelih za
turiste določil fiksne cene osnovnih menijev, s
katerim želijo omogočiti enak zaslužek
lokalnemu prebivalstvu, za vstop v
zavarovano območje pa je potrebno plačati
tudi vstopnino, ki znaša približno 5.000 SIT. S
prihodki od turizma in s pomočjo zunanjih
virov dohodkov (vlada, druge organizacije)
želijo ohraniti naravno in kulturno dediščino,
izobraževati lokalno skupnost in omogočiti
socialno in ekonomsko pravičnost vsem
prebivalcem zaščitenega območja. Ker pa gre
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za posebno obliko varovanja narave sta tu lov in ribolov prepovedana; dovoljena sta le s
posebnim dovoljenjem, brez dovoljenja je prepovedano plezanje po vrhovih, gorsko
kolesarjenje je kontrolirano, snemanje dokumentarnih filmov mora biti vnaprej
napovedano, kurjenje na prostem je prepovedano, kurjenje na les naj bi bilo prav tako
prepovedano, prepovedano je kakršnokoli onesnaževanje in uničevanje flore in favne,…
Turizem
Podobno kot v primeru Nacionalnega parka Everest, so turisti v območje Anapurn začeli
prihajati šele v začetku 50-tih let prejšnjega stoletja. In ko je v mestece Pokhara ob vznožju
Anapurn v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prišla osnovna infrastruktura, sta bogata
lokalna biodiverziteta in lepota kulturne pokrajine postali najbolj obiskano območje v
Nepalu. Prvi penzion oz. hotel so v pokrajini odprli leta 1976, tri leta kasneje pa je bilo teh
penzionov že 53. Do leta 1989 je njihovo število naraslo na 176, leta 1996 pa jih je bilo že
kar 476. Turizem je tako v pokrajini postal poglavitna ekonomska in gospodarska
dejavnost, katera zaposluje čez 50.000 lokalnih prebivalcev. Danes je območje okoli
Anapurn najbolj obiskano območje v Nepalu in število turistov je iz dneva v dan večje: leta
1980 je bilo v vsej pokrajini 14.322 turistov, leta 1986 33.620, po letu 1996 pa že čez
50.000. (Nepal, 2000)
Okolje
Tako kot v pokrajini Solo Khumbu tudi v
območju Anapurn turizem povzroča
veliko ekoloških in gospodarskih težav.
Potreba po lesu kot energiji in potreba po
gradbenem materialu za približno 500
penzionov oz. ti. čajnih hiš (teashops) in z
njo povezana deforestracija so zagotovo
največji problemi celotne pokrajine. Res
je, da so se gozdovi v zadnjem času v
pokrajini ponovno začeli zaraščati in da se
je gospodarstvo, sloneče na kmetijstvu, spremenilo na osnovi turizma, da se je veliko
obdelovalnih površin opustilo in da so ljudje začeli saditi drevesne vrste na nekoč ornih
površinah, vprašanje pa je, če bo pogozdovanje namesto kmetijstva rešilo lokalno
skupnost. Lokalne skupnosti, ki temeljijo na turizmu, imajo danes lepe priložnosti za
razvoj svojega gospodarstva oz. blaginje v harmoniji s svojimi tradicijami, kulturami,
okoljem. Turizem je nekaterim družinam res prinesel dohodek, da so si lahko omislili
alternativne načine pridobivanja energije (kerozin, plin), toda za večino je les še zmeraj
edini vir energije. Velik problem je zagotovo tudi onesnaževanje z različnimi odpadki, ki
jih marsikje opazimo kar sredi vasi ali pa v potokih oz. rekah. Velik problem so tudi
sanitarije, ki so marsikje v neposredni bližini vodnih virov, v bližini vasi pa lahko tudi
opazimo, da je veliko ljudi v želji po dobičku iz turizma in zaradi želje po boljšem jutri
zapustilo kmetovanje in pašno živinorejo, zaradi česar je turizem postal izredno odvisen od
zunanjih dejavnikov, saj je potrebno večino živil (tudi riž in jajca) zagotoviti iz drugih
krajev izven zavarovanega območja. (Nepal, 2000)
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Lokalna skupnost
Do danes je medsebojno sodelovanje lokalnih skupnosti pri reševanju skupnih problemov
prineslo kar lepe uspehe, saj so npr. po vsej pokrajini ustanovili številne odbore oz.
komiteje (institucije), v katerih je zaposleno lokalno prebivalstvo; komite 37 skupnosti za
razvoj in ohranjanje narave, 15 institucij, kjer hranijo kerozin kot vir energije, 21 institucij
za proizvodnjo elektrike, 2 skupnosti za zdravje in skupnost za čisto pitno vodo. Zaposleni
oz. člani v vseh teh institucijah so izključno lokalni prebivalci in za razliko od
Nacionalnega parka Everest in še mnogih preostalih zavarovanih območij po Nepalu, kjer
sta lokalni razvoj in ohranjanje narave neposredno odvisna od vlade, v zavarovanem
območju Anapurna za to skrbijo domačini samih. (Nepal, 2000)
Odnos (turizem - okolje - lokalna skupnost)
Odnos med turizmom, zaščitenim območjem in lokalno skupnostjo je izredno uspešen, saj
ima turizem veliko korist za lokalno skupnost, hkrati pa tudi na zavarovano območje. Toda
kljub temu je potrebno doseči stopnjo pravičnosti, ki bi omogočila zaslužek iz turizma tudi
tistim območjem v zavarovanem pasu, ki od turizma neposredno niso odvisni. Zanimivo je,
da se je pri neki raziskavi le 10% ekonomsko aktivnih gospodinjstev zaposlenih v
kmetijstvu opredelilo, da imajo dohodek od turizma. Toda če bi dopustili, da bi turizem
postal edini vir dohodka domačinov oz. lokalnega gospodarstva in da bi domačini na
veliko začeli opuščati kmetovanje, potem bi bile lokalne skupnosti preveč občutljive na
spremembe v turizmu (terorizem, vojna). (Nepal, 2000)
Če vse skupaj povzamemo, je v primeru Nacionalnega parka Everest lokalna skupnost
odvisna od turizma in turizem je odvisen od zaščitne narave, toda med lokalno skupnostjo
in narodnim parkom je premalo sodelovanja. Ravno nasprotno je v zaščitenem območju
Anapurna, kjer so vsi trije dejavniki med seboj dobro povezani. Tu pa se je pojavila težava,
saj razvojnemu programu območja (ACAP) ni uspelo predstaviti programa, ki bi bil
povezan z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi. Spregledali so namreč dejstvo, bo hitri
razvoj turizma in zanemarjanje drugih gospodarskih dejavnosti, spravil v nevarni položaj
gospodarski razvoj celotnega območja. Razlika med zaščitenima območjema je tudi, da je
Narodni park Everest pod okriljem vlade, zavarovano območje Anapurna pa pod nevladno
organizacijo. Zanimivo je tudi, da je zavarovano območje okoli najvišje gore sveta pod
strogim vladnim nadzorom in da ne sodeluje z nobenimi zunanjimi agencijami oz.
razvojnimi skladi, medtem ko zavarovano območje okoli Anapurn dobiva veliko podporo
pri nevladni organizaciji KMTNC in iz drugih zunanjih virov. Turizem je dejansko
največji vir prihodkov lokalnega prebivalstva tako v NP Everest, kot tudi v zaščitenem
območju pod Anapurnami, toda razlika je v tem, da v NP Everest prihodki od vstopnin v
park in prihodki od dovoljenj za plezanje po gorah komajda zadostujejo za izdatke samega
parka, medtem ko v območju pod Anapurnami poleg teh prihodkov dobijo še pomoč od
zunanjih virov in razvojnih skladov. Razlika med območjema je tudi v tem, da se lokalne
skupnosti v okolici Anapurn med seboj posvetujejo o razvojnih programih, medtem ko
tega v NP Everest ni. Prioriteta Nacionalnega parka Everest namreč ni ohranjati kulturne
pokrajine, temveč ohranjati naravo v vsej njeni prvobitnosti. Posledično seveda je želja
ohraniti kulturno pokrajino, a so žal vse aktivnosti v parku dejansko izvršene brez
lokalnega sodelovanja, hkrati pa je tudi odziv lokalnih skupnosti na vladne aktivnosti oz.
razvojne programe zelo slab. Zavarovano območje pod Anapurnami je lep primer, po
katerem se zgledujejo pri ustanavljanju tudi drugih podobnih območij v Nepalu in tudi po
svetu, toda v bližnji prihodnosti se morajo na zavarovanem območju pod Anapurnami

79

Varovanje okolja v Alpah in Himalaji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
nujno osredotočiti še na ostale gospodarske dejavnosti. Turizem bo moral pospeševati še
ostale gospodarske dejavnosti oz. bo moral omogočiti gospodarski razvoj še ostalim
dejavnostim ali pa bi moralo biti planirano tako, da bi se ostale gospodarske dejavnosti
razvile v podporo turizmu, saj bi le tako lahko povečali dobičkonosnost oz. blaginjo
lokalnega prebivalstva. Zagotovo pa bodo morali odgovorni v NP Everest narediti temeljite
spremembe pri usmeritvi razvoja parka, če bodo želi ohranili kulturno in naravno
dediščino. Seveda pa je ohranitev kulturne in naravne dediščine v velikem interesu tudi
parka oz. zaščitenega območja, turizma in lokalnih skupnosti, saj bi bila lahko le tako
uravnotežena ohranitev narave in razvoj lokalne skupnosti. (Nepal, 2000)
Program za varovanje okolja Anapurna oz Annapurna Conservation Area Project
(ACAP) je največji projekt neprofitne in nevladne organizacije Kralja Mahendre, s katerim
si v zaščitenem območju z različnimi programi in aktivnostmi prizadevajo za ohranjanje
narave, razvoj lokalnih skupnosti in pomoč pri iskanju alternativnih virov energije, hkrati
pa si želijo zmanjšati negativne vplive turizma in izboljšati življenjski standard lokalnih
skupnosti. Njihovo vodilo je, da pri različnih programih in aktivnostih sodeluje čim več
ljudi iz lokalnih skupnosti, saj le oni vedo, kaj je za njih najbolje. Prepričani so, da
zavarovano območje Anapurn lokalne skupnosti ne oddaljuje od narave, s katero so že več
let v nenehnem stiku in da sta ohranitev narave in razvoj dve komplementarni dejavnosti,
pri katerih se more lokalno prebivalstvo zavedati, da so oni sami odgovorni za ohranjanje
svojega naravnega okolja v katerem živijo. (Ongoing Projects of KMTNC; citirano
22.06.2006)
Aktivnosti Programa za varovanje narave Anapurna – ACAP Anapurna Conservation Area
Project:
Ohranjanje narave:
• pravilno ravnanje z gozdnimi površinami;
• ohranjanje obdelovalne zemlje in čiste pitne vode za bodoče generacije;
• tehnična pomoč z različnimi viri energije in njihova uporaba (kerozin, sončne
celice);
• raziskovanje in popis biodiverzitete.
Razvoj lokalnih skupnosti:
• obnova in gradnja novih šol, bolnišnic, mostov, poti in druge infrastrukture ter
obnova zgodovinskih in arheoloških ostankov;
• priskrbeti osnovno zdravstveno in sanitarno oskrbo; oskrba s čisto pitno vodo,
primerna strnišča, primerno ravnanje z odpadki;
• pomoč ženskam in mladim skupnostim, ki so ekonomsko in socialno najbolj
zapostavljeni;
• izobraževanje mlajših in starejših (gozdni delavci, zdravniki);
• pomoč pri kmetijstvu; demonstracije, treningi sejanja;
• zavzemajo se za čim večjo sodelovanje lokalne skupnosti pri perečih
problemih, saj želijo, da bi v prihodnosti postali neodvisni od zunanjih virov
dohodkov in pomoči.
Pomoč pri turizmu - sonaravni turizem
• formiranje različnih lokalnih institucij oz. komitejev: Conservation Area
Management Committee – CAMCs;
• distribucija in objava različnih brošur;
• postavitev informacijskih postojank in turističnih centrov;
• čimprejšnja pomoč in iskanje pogrešanih oseb v zavarovanem območju;
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• izobraževanje lastnikov penzionov in treking vodnikov;
• razvoj eko-campov.
Izobraževanje
• ohraniti izobraževanje v šolah; (pomoč z avdio-vizualnimi programi);
• zagotoviti literaturo za izobraževanje;
• ustanavljanje skupin za čiščenje vasi;
• izobraževanje prebivalcev in študijske ekskurzije;
• ustanovitev centra za pomoč obiskovalcem;
• ustanovitev centrov za ohranjanje narave, knjižnic. (Ongoing Projects of
KMTNC; citirano 22.06.2006)
V ACAP so tako razvili posebno povezavo med razvojem lokalne skupnosti, ohranitvijo
narave in turističnim razvojem, s čimer so že vidni prvi uspehi in sicer: manjši pritiski na
deforestracijo, izboljševanje življenjskega standarda lokalnih skupnosti in razvoj bolj
odgovornega in okolju bolj prijaznega turizma. Pri ACAP so se začeli zavedati tudi, da je
uspeh eko-turizma odvisen od izobraževanja in razvojnih programov, ki so vzajemni oz.
medsebojni med turisti in lokalno skupnostjo. In če bodo zmanjšali odvisnost turizma za
ekonomsko rast, bo eko-turizem komplementaren in bolj prilagodljiv ostalim sektorjem
lokalnega gospodarstva. Cilj je torej narediti turizem bolj socialen, okoljsko bolj
odgovoren, ekonomsko bolj koristen in hkrati bolj prilagodljiv za celotno lokalno
skupnost. Res je, da je ACAP s svojimi programi uspešna, toda v prihodnosti bo morala
razviti tudi take razvojne programe, ki bodo turizem povezali z drugimi gospodarskimi
dejavnostmi (npr. kmetijstvom), saj bo le tako turizem lahko povečal celotno gospodarsko
sposobnost regije. Dobro pa se tudi zavedajo, da je turizem odvisen od politične stabilnosti
in negotovosti države, saj je bilo leta 2001 (11. september v ZDA in državljanska vojna v
Nepalu) kar 12% manj turistov, ki so obiskali Nepal kot leto prej. (Nepal, 2000)
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Preglednica 7: Razlike med Narodnim parkom Everest in zaščitenem območjem Anapurna.
NARAVA
Velikost
Relief
Vegetacija
Živalstvo

Posebnost
PREBIVALSTVO
Število
Etnične skupine
Religija
Gospodarstvo
Obdelovalna površina
Posebnost

TURIZEM
Vrsta
Zgodovina turizma
Največje turistične atrakcije
Omejitev števila turistov
Število turistov na leto
Število hotelov oz. penzionov
Dohodek od vstopnin
Število zaposlenih v turizmu
ZAVAROVANO OBMOČJE
Ustanovitev
Odgovornost

Upoštevanje lokalne skupnosti

Mont Everest
Približno 1.150 km2
Visoke gorovje nad (3.000 m)

Anapurna
7.629 km2
Srednje visoko in visoko gorovje
(nad 1.000 m)
Alpsko in sub-alpsko rastje, 11
Alpsko, sub-alpsko in subendemičnih rastlin
tropsko rastje
Fazani, gorske koze, ptiči, srnjad, Fazani, gorske koze, ptiči, srnjad,
snežni leopard
langurji, snežni leopard
Najvišja gora na svetu (Mont
Everest)

Najgloblja soteska na svetu (Kali
Gandaki)

Nekaj čez 3.000
Sherpa (v večini), Rai, Tamang

Približno 118.000
Gurung, Magar, Thakali, Bhotia

Budizem
Turizem, kmetijstvo, pašna
živinoreja, nekaj trgovine
Manj kot 3%
Ljudstvo Šerpa je prilagojeno na
življenje in delo v višjih
nadmorskih višinah, dobri nosači
in vodniki

Budizem in hinduizem
Turizem, kmetijstvo, nekaj
trgovine, vrtnarstvo
212 km2
Pogum in požrtvovalnost
ljudstva Gurungi (vojska
Gurkha)

Treking, alpinizem
Približno 35 let

Treking, alpinizem
Približno 20 let

Visoke gore, narava, kultura
ljudstva Šerp
Ni
Približno 17.000
224
Približno 200.000 $
Približno 16.000
Narodni park
1976 (UNESCO 1979)
Agencija Sagarmatha narodni
park, ki je pod okriljem oddelka
za NP in posebna območja
varstva narave

Visoke gore, narava, lokalna
kultura, romanja
Ni
Približno 55.000
476
Čez 800.000 $
Približno 50.000
Posebno območje varstva narave
1986
Program za varovanje okolja
Anapurna (ACAP), ki je pod
okriljem organizacije kralja
Mahendra: Zaupanje v
ohranjanje narave

Zelo malo

Izredno pomembno

(Nepal, 2000)
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Nepalska planinska organizacija (Nepal Mountaineering Association)
Nepalska planinska organizacija je neprofitna in nevladna organizacija, ki je bila
ustanovljena 1. novembra leta 1973. Razlika med nepalsko planinsko organizacijo in
planinskimi organizacijami v Evropi je v tem, da planinske organizacije po Evropi
združujejo ljudi, ki radi hodijo v gore v prostem času medtem, ko gre v Nepalu pri
planinski zvezi za poklicno združenje ljudi, ki živijo od gorskega turizma. Skoraj vsaka
malo večja gorniška odprava v Nepal potrebuje sodelovanje Nepalcev in zato se oblikovali
različni poklici kot npr. nosači tovora, kuharji, vodniki, višinski nosači,… Nasploh velja za
Nepal, da je gorništvo velika industrija in ta je od tega turističnega razvoja odvisno veliko
ljudi. Vse te ljudi združuje Nepalska planinska zveza, ki ima več kot 6.000 članov in v
katero je včlanjenih tudi 450 treking in drugih turističnih agencij. Nepalska planinska
zveza si danes skupaj z njenim predsednikom Ang Tsering Sherpa prizadeva posvečati
največjo pozornost ohranjanju gorske narave in okolja, hkrati sta pa primarni nalogi
planinske zveze tudi usposabljanje domačinov za varno delovanje v gorah in razvijanje
turizma v gorskih območjih. Prizadevajo si, da bodo prebivalci gorskih vasi čim bolje
živeli in da bodo imeli na razpolago zdravo pitno vodo, zdravstveno oskrbo, šole,…
Zavedajo pa se tudi, da je ohranjanje njihovega izročila in kulture prebivalcev njihovo
največje bogastvo, ki ga morajo izkoristiti. V tem vidijo svojo veliko razvojno priložnost,
hkrati pa se zavedajo, če bodo izgubili neokrnjeno naravo in svojo kulturo, bodo tako
izgubili identiteto in tudi osnovo za svoj razvoj. Nepalska planinska zveza posveča veliko
pozornost čiščenju gora in tako so najvišjo goro (Mt. Everest) do sedaj čistili že dvakrat in
sicer leta 1996 in 2002. Z gore so spravili več ton odpadnega materiala, katerega so
številne odprave predvsem v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stol. pustile za seboj
(stare jeklenke, šotori, vrvi,...). V bližnji prihodnosti načrtujejo dve veliki čistilni akciji na
gori Manaslu in Daulagiri, kjer je trenutni problem odpadkov najbolj pereč. Leta 1993 je
nepalska vlada sprejela predpis, da mora vsaka odprava, ki se odpravlja na kakšno
nepalsko goro deponirati določeno vsoto denarja, ki bo uporabljena za čistilne akcije.
Zvezni oficirji so odgovorni, da v primeru, če odprava svojih odpadkov za seboj na gori ne
bo pospravila, deponirani denar izgubi. Težava pa se pojavi pri tem, da so zvezni oficirji
(na žalost) državni uradniki, ki nikoli ne gredo iz mesta. Pogosto niso kos vzponu niti do
baze, ne poznajo samih gora in osnov alpinizma, ne morejo svetovati odpravi pri
odločitvah, še manj pa nadzirati početje članov odprave glede odpadkov in podobnega. Za
take stvari preprosto nimajo izkušenj in velikokrat se zgodi, da zvezni oficirji zbolijo že na
začetku odprave in tako potrebujejo nego ali pa celo reševanje s helikopterjem. Nepalska
planinska zveza si tako prizadeva, da bi za zvezne oficirje imenovali samo take ljudi, ki bi
imeli gorniško izobrazbo in izkušnje, saj bi lahko le tako odpravi res koristili. Toda kljub
temu je od leta 1993 uveljavljen predpis znatno zmanjšal količino odpadkov v gorah, ki jih
odprave puščajo za seboj. (Keršič-Svetel, 2004)
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5. ANALIZA VAROVANJA OKOLJA V ALPAH IN HIMALAJI
V spodnjih dveh preglednicah želim prikazati prednosti in pomanjkljivosti varovanja
okolja v Alpah in Himalaji, hkrati pa skušam podati tudi nekatere ugotovitve in zaključke
svojega diplomskega dela. Seveda pri analizi ne smemo mimo številnih nevarnosti, s
katerimi se srečujemo pri obravnavni temi, in priložnostmi, ki bi jih bilo v prihodnje pri
varovanju okolja v Alpah in Himalaji smiselno upoštevati.
Preglednica 8: Primerjava prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti okolja
v Alpah (SWOT analiza).
Prednosti
- varovanje okolja je v alpskih državah
uvrščeno v najvišji pravni akt države in
sicer v ustavo
- različni protokoli s področja varovanja
okolja (Alpska konvencija)
- bogata naravna in kulturna dediščina
- veliko primernih območij za zavarovanje
ali pa so že zavarovana
- ohranjena obsežna gozdnata območja
- gosta vodna mreža (pitna voda, voda za
namakanje, raba hidroenergije)
- vir obnovljivih virov energije (rudnin,
gozda, kmetijskih pridelkov)
- ohranjena narava je temeljni in
najpomembnejši vir turizma
Priložnosti

Nevarnosti
- depopulacija in velik delež ostarelega
prebivalstva
- ogroženost naravne in kulturne dediščine
- opuščanje tradicionalnih dejavnosti: število
kmetijskih gospodarstev in zemljišč bo še
naprej padalo
- prekomerno raba naravnih virov
- hitri razvoj turizma in vpliv turizma na
okolje (turistična infrastruktura,
onesnaževanje voda, promet,…)
- različni interesi prebivalcev gorskih
območij glede rabe prostora
- slabo izvajanje okoljske zakonodaje
- naravovarstvene težnje lahko prevladajo
nad ekonomskim razvojem območja
Pomanjkljivosti

-

-

-

-

sodelovanje med zavarovanimi območji
(čez mejno sodelovanje) z izmenjavo
znanja in prenosom izkušenj
večje subvencije prebivalstvu gorskih
območij in nudenje strokovne pomoči
vladna podpora nevladnim organizacijam,
ki pomagajo lokalnim skupnostim
sonaravni trajnostni razvoj oz. smotrna
raba obnovljivih naravnih virov
razvoj eko-turizma, ki temelji na naravnih
vrednotah in ne posega agresivno v naravo,
hkrati pa zagotavlja dohodek predvsem
lokalnemu prebivalstvu (poudarek na
pohodništvu)
razvoj blagovne znamke (nekje so že)
ustanavljanje zaščitenih območij, kjer bi
imelo glavno pobudo za to lokalno
prebivalstvo in ne državna oblast;
ustanavljanje regionalnih parkov, ki so
odvisni predvsem od lokalnega

-

-

pomanjkanje lastnega kapitala za naložbe
ekonomska pasivnost gorskih območij
premajhna ekonomičnost gorskega turizma
in zgrešene investicije v turizem
pomanjkanje vizij razvoja
neučinkovito izvajanje zakonodaje in
neučinkovitost inšpekcijskih služb;
nedorečena vsebinska stališča (ravnanje z
odpadki, oskrbovanje planinskih postojank,
vprašanje motornih vozil, helikopterski
prevozi – to velja predvsem za Slovenijo)
nepripravljenost na reševanje okoljskih
problemov
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-

prebivalstva in so dobro izhodišče za
Agendo 21
izboljšati kvaliteto bivanja lokalnega
prebivalstva in izboljšati konkurenčnost
podeželja Alp s pomočjo turizma
razvoj nerazvitih območij
velik vpliv nevladnih organizacij pri
varovanju okolja
Alpska konvencija je s svojimi protokoli
pravno obvezujoč dokument

Izdelal: Košir M., 2006
V Alpah zagotovo predstavlja največji problem hitri razvoj najhitreje rastoče gospodarske
dejavnosti na svetu, in sicer turizma, zato lahko v prihodnje pričakujemo, da bo turizem
svoje vplive na okolje le še stopnjeval (degradacija, splošno onesnaževanje). To lahko
privede do še večje ogroženosti naravne in kulturne dediščine oz. do t.i. praznih območij,
ki ne bi bile več zanimive ne za turiste in ne za prebivalstvo, ki tam živi. Menim, da bi bilo
število turistov v Alpah potrebno omejiti (vstopnine, prepovedi,…), saj bi lahko le tako v
prihodnje omejili negativne vplive na ranljivo okolje.
Za Alpe na splošno velja tudi velika depopulacija in velik delež ostarelega prebivalstva,
kar se bo v prihodnje nadaljevalo, zato menim, da bi bilo potrebno z različnimi ukrepi
izboljšati kvaliteto bivanja lokalnega prebivalstva in tako izboljšati konkurenčnost
podeželja Alp (lahko tudi s pomočjo turizma do določene meje). Predvidevam, da bi bilo
premišljeno ustanavljati zaščitena območja na podlagi regionalnih parkov, ker bi na ta
način imelo lokalno prebivalstvo, in ne država, možnost odločanja o svojem življenjskem
prostoru oz. bi tako domačini imeli pomembno vlogo pri razvoju oz. varovanju okolja, v
katerem živijo.
Velik problem predstavlja tudi slabo izvajanje okoljske zakonodaje (predvsem v Sloveniji).
Menim, da je Alpska konvencija s svojimi protokoli, pomemben pravni dokument,
katerega se bodo morale države podpisnice striktno držati, zato upam, da ga bodo vse
države na območju Alp čim prej začele dosledno upoštevati oz. uresničevati. Dokument s
svojim 12 protokoli pa je lahko tudi dobra podlaga pri varovanju okolja drugod po svetu.
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Preglednica 9: Primerjava prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti okolja
v Himalaji (Nepal).
Prednosti
- varovanje okolja je v Nepalu uvrščeno v
najvišji pravni akt države in sicer v ustavo
- Agendo 21 oz. trajnostni razvoj je Nepal
vključil v svojo nacionalno strategijo
- bogata naravna in kulturna dediščina
- veliko primernih območij za zavarovanje
ali pa so že zavarovana
- gosta vodna mreža (pitna voda, voda za
namakanje, raba hidroenergije)
- pomemben vir obnovljivih virov energije,
rudnin, gozda, kmetijskih pridelkov
- ohranjena narava je temeljni in
najpomembnejši vir turizma

Nevarnosti
- hitra rast prebivalstva in revščina
- slaba izobrazba, zdravstvena oskrba in
brezposelnost prebivalstva gorskih območij
- slaba ozaveščenost lokalnega prebivalstva
o okoljskih problemih (ravnanje z odpadki,
onesnaževanje zraka, vode,…)
- kljub različno zavarovanim območjem se
nadaljujejo degredacijski procesi:
deforestracija, prepaša, onesnaževanje
vodnih virov (posledica so plazovi in
poplave)
- renaturacija (vzpostavljanje naravnega
stanja v poprej degradiranih območjih)
zahteva velika finančna sredstva
- ogroženost naravne in kulturne dediščine
- želja lokalnih skupnosti po prihodku od
turizma je večja kot težnja po
naravovarstvu
- turizem povzroča številne negativne
posledice v naravi (onesnaževanje), hkrati
pa je prinesel velike spremembe v življenje
lokalnih skupnosti (opuščanje tradicionalnih dejavnosti), preprečil pa tudi nastanek
drugih gospodarskih dejavnosti v
zaščitenih območjih
- veliko nezaupanje v vlado in upravni
sistem
- neučinkovitost inšpekcijskih služb
- državljanska vojna traja že več kot 10 let
in predstavlja velik problem pri
trajnostnem razvoju gorskih območij,
hkrati pa vpliva na prihodek od turizma in
na preživetje lokalnega prebivalstva, ki se
ukvarja zgolj s turizmom
Priložnosti
Pomanjkljivosti
- sodelovanje med zavarovanimi območji
- pomanjkanje finančnih sredstev in
(čez mejno sodelovanje) z izmenjavo
strokovnjakov
znanja in prenosom izkušenj
- neprimerno kvalificirani zvezni oficirji
- mednarodna pomoč državam v razvoju
- prioriteta NP Everest je ohranjanje narave
- turizem omogoča številnim prebivalcem v
v vsej njeni prvobitnosti in ne ohranjanje
zaščitenih območij (tudi izven zaščitenih
kulturne pokrajine (le posledično) in zaradi
območij) edini vir zaslužka in večjo
tega je usmeritev razvoja parka neprimerna
blaginjo
- za lokalni razvoj in ohranjanje narave je v
- razvoj okolju prijaznega turizma (ekoNP Everest odvisna vlada (veliko
turizem)
nezaupanje lokalnega prebivalstva), hkrati
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-

izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev
gorskih območij
- pomoč tistim prebivalcem, ki se s
turizmom ne ukvarjajo (pospeševati morajo
druge gospodarske dejavnosti)
- večje izobraževanje in sodelovanje
lokalnega prebivalstva v razvojnih
programih
- sonaravni trajnostni razvoj
- zmanjševanje odpadkov z vsakoletnimi
čistilnimi akcijami
- uporaba alternativnih virov energije
- podpora nevladnim organizacijam, ki
pomagajo lokalnim skupnostim
- razvoj blagovne znamke
- razvoj nerazvitih območij
- vedno večji vpliv in sodelovanje lokalnih
oblasti, nevladnih organizacij in drugih
ustanov pri reševanju perečih
okoljevarstvenih problemov
- zavarovano območje Anapurna je lep
primer zavarovanega območja, po katerem
bi se lahko zgledovali pri ustanavljanju
drugih podobnih območij v Nepalu in po
svetu: za lokalni razvoj in ohranjanje
narave so v zaščitenem območju odvisni
domačini sami in nevladna organizacija
KMTNC
Izdelal: Košir M., 2006

pa NP ne dobiva podpore iz zunanjih virov
slabo ozaveščanje in izobraževanje
prebivalcev gorskih območij o varovanju
narave
turizem je spravil v nevarni položaj
gospodarski razvoj celotnega območja v
zavarovanem območju Anapurna, ni pa
programa, ki bi spodbujal druge
gospodarske dejavnosti območja

V interesu domačinov, ne samo v narodnem parku Everest, temveč povsod po Nepalu, je
predvsem dohodek od turizma in ne varovanje lastnega okolja. Pravila narodnega parka
Everest namreč strogo prepovedujejo kakršnokoli iztrebljanje lesa v zaščitenem območju,
vendar pa bo ta surovina nepalskemu prebivalstvu tudi v prihodnje predstavljala
najpomembnejši vir energije in osnovo za stavbni material. Potrebe po lesu bodo v
prihodnje le še naraščale, območja izven meja parka pa bodo zaradi tega še pod večjim
pritiskom deforestracije. Že danes so gozdne površine izven meja parka močno načete.
Med Šerpami, ki so s svojo kulturno dediščino zagotovo ena najbolj razpoznavnih etničnih
skupin na svetu, velja veliko nezaupanje do vlade in njenih iniciativ in kaj kmalu se lahko
pripeti, da bodo v prihodnosti popolnoma izgubili svojo lastno identiteto. Glede na to, da je
prioriteta narodnega parka Everest ohranjanje narave v vsej njeni prvobitnosti in ne
ohranjanje kulturne pokrajine (le posledično) menim, da je usmeritev razvoja parka
neprimerna. Rešitev vseh zgoraj naštetih tegob bi bila morda v spremembi upravljanja
narodnega parka. Morda bi bilo primerno, da bi park pod svoje okrilje prevzela kakšna
nevladna oz. neprofitna organizacija. Prepričan sem, da je sodelovanje med upravljavci
parka in lokalno skupnostjo edini ključ do uspeha.
Lep primer, po katerem se zgledujejo pri ustanavljanju zavarovanih območij v Nepalu in
tudi drugod po svetu, je zagotovo posebno zaščiteno območje Anapurna. Žal pa je turizem
pod Anapurnami v nevarni položaj spravil gospodarski razvoj celotnega območja, saj je
njegov nagli razvoj preprečil nastanek drugih gospodarskih dejavnosti. V primeru, da bi se
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število turistov drastično zmanjšalo (državljanska vojna, terorizem), bi tako izpad prihodka
od turizma povzročil težko preživetje prebivalstva, ki se ukvarja zgolj s turizmom. Zato
menim, da mora nevladna organizacija KMTNC čim prej sprejeti program, s katerim bodo
spodbujali tudi druge gospodarske dejavnosti in tako omogočili enakomeren oz. pravični socialni in ekonomski razvoj vseh prebivalcev zaščitenega območja.
Velik problem obeh zaščitenih območij zagotovo predstavlja množični turizem in z njim
povezano splošno onesnaževanje oz. degradacija narave, ki se bosta tudi v prihodnje
nadaljevali. Na splošno je velik problem Nepala tudi hitra rast prebivalstva in revščina,
posledično pa je slaba tudi njihova izobrazba in ozaveščenost, zato menim, da bo v
prihodnje potrebno veliko dela vložiti predvsem v njihovo ozaveščanje oz. izobrazbo.
Prebivalstvo Nepala bo moralo spoznati, da je število turistov odvisno v pretežni meri od
njihovega naravnega okolja in da bo v primeru vse večjega izkoriščanja in uničevanja
njihovega življenjskega okolja to preprečilo prihod novih obiskovalcev. Res pa je, da se
domačini počasi že zavedajo, da jim je turizem, ki je neposredno odvisen od narave, edini
vir preživetja, in da sta sonaravni razvoj in ohranjanje narave za bodoče generacije nujno
potrebna.
Prepričan sem, da sta lahko le ohranjena kulturna in naravna dediščina temeljni in
najpomembnejši vir turizma, ki lahko s premišljenim ravnanjem omogoča večjo blaginjo
lokalnega prebivalstva, posledično pa omogoča tudi večjo varovanje okolja ne samo v
Alpah in Himalaji, ampak tudi drugod po svetu.
Vsi ljudje na Zemlji imamo pravico do večje blaginje, toda ne na račun okolja! A kje je ta
meja izkoriščanja okolja!?
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6. ZAKLJUČEK
Danes so v mednarodnih razsežnostih gorska območja deležna posebne pozornosti,
poudarek pa je na ohranjanju identitete prebivalcev in skupnosti gorskih območij ter
njihove vloge pri trajnostnem gospodarjenju z okoljskimi viri in omogočanju uživanja v
okolju. Zagotovo je neokrnjena narava naš najdragocenejši kapital, ki ga moramo
zavarovati, saj omogoča človeku živeti in tudi preživeti.
Ne samo v Alpah in Himalaji, temveč povsod po svetu že nekaj desetletij obstaja močan
trend zmanjševanja biotske raznovrstnosti in zaradi tega je bilo sprejetih več mednarodnih
konvencij na globalni ravni in drugih pomembnih dokumentov, ki poudarjajo pomen
zavarovanih območij za ohranitev naravne in kulturne dediščine. V zadnjih desetletjih so
Združeni narodi na posebnih svetovnih konferencah morali z različnimi konvencijami in
protokoli, ki zavezujejo države k ustreznim dejanjem, poseči v okoljsko problematiko.
Zagotovo je najpomembnejši dokument Agenda 21 sprejeta 1992 v Riu de Janeiru, ki
predstavlja nekakšen globalni akcijski načrt za 21. stoletje. Agenda 21 temelji na načelih
trajnosti in naj bi bila nekakšno izhodišče za pripravo podobnih dokumentov na državni
ravni. Trajnostni razvoj gorskih območij pomeni izkoriščanje kulturne in naravne dediščine
v takem smislu, da ostane le-ta še našim zanamcem. Torej gre za rabo virov in možnosti
gorskih območij v tolikšni meri, da se ti ne izrabijo in imajo možnost obnove po naravni
poti, najbolje pa je izhajati iz tradicionalnega načina življenja v gorah. Potrebno je torej
zagotoviti družbeni in gospodarski razvoj vseh prebivalcev gorskih območij, hkrati pa
ohraniti naravo oz. njeno biološko raznovrstnost in drugo ekološko bogastvo. Zagotovo je
posledica Agende 21 nastanek Alpske konvencije oz. mednarodne pogodbe, ki je bila
sprejeta in ratificirana v vseh alpskih državah z namenom ohranjanja značilnosti alpskega
prostora in hkrati zagotavljanja trajnostnega razvoja. Gre za dokument mednarodnega
prava in države, ki so dokument ratificirale se s svojim pravnim sistemom dolžne skrbeti
za uresničevanje v konvenciji opredeljenih obveznosti. V svetovnem merilu je konvencija
zagotovo pionirski proces in zato so strokovnjaki danes mnenja, da je lahko Alpska
konvencija tudi model za reševanje vprašanj trajnostnega razvoja tudi v drugih gorskih
območjih po svetu.
Zagotovo je najpomembnejše dejstvo, da vse alpske države in tudi Nepal uvrščajo skrb za
okolje oz. njegovo varovanje v najvišji pravni akt države in sicer v samo ustavo. Za razliko
od številnih evropskih držav (in tudi Slovenije) ima Nepal danes že izdelano nacionalno
razvojno strategijo, ki temelji na trajnostnem razvoju (Agenda 21) in sicer za obdobje
naslednjih 20 let. Toda pri uresničevanju sonaravnega razvoja oz. pri varovanju naravne in
kulturne dediščine se Nepal danes srečuje z različnimi problemi. Velika ovira pri
varovanju okolja sta zagotovo splošno pomanjkanje in revščina prebivalstva, pomanjkanje
finančnih sredstev in strokovnjakov, hkrati pa velik problem pri trajnostnem razvoju
države povzroča že več kot 10 let trajajoča državljanska vojna.
Ideja o ohranjanju prvotne podobe narave se je v Evropi porodila šele v začetku prejšnjega
stoletja in na podlagi tega je leta 1914 v Švici nastal prvi alpski park Engadin, medtem ko
je prvi narodni park v Nepalu nastal šele leta 1976 (Sagarmatha NP). Danes lahko rečemo,
da je varovanje okolja oz. zavarovanje različnih območij kar nekakšen trend, saj se je v 20
letih število zavarovanih območij v svetovnem merilu povečalo kar za trikrat. Tako je v
Alpah več kot 300 različnih oblik zavarovanih območij, kar pomeni več kot 15% celotne
površine alpskega prostora, med tem ko je v Nepalu kar 18% celotne države zaščitene z
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različnimi oblikami zavarovanih območij, kar v mednarodnem merilu predstavlja lep
primer zaščitenih območij.
Območje zavarovanega okolja Annapurna v Nepalu je danes zagotovo eden lepših
primerov varovanja narave, lokalnih skupnosti ter njihovih tradicionalnih dejavnosti in bi
lahko bil lep primer pri ustanavljanju drugih podobnih območij v Nepalu in tudi drugod po
svetu. Namreč za lokalni razvoj in ohranjanje narave so v zaščitenem območju odvisni
domačini sami in nevladna organizacija KMTNC, tako da sem prepričan, da bi se lahko
ljudje oz. človeštvo od domačinov v Nepalu, ki vse svoje življenje preživijo v stiku z
naravo, lahko naučilo sonaravno živeti z življenjskim okoljem. Problem pa je žal v tem,
ker družba razvitega sveta in skupnost nerazvitega sveta nimata istega pogleda na vrednote
gorskih območij. Medtem, ko materialni svet hrepeni samo za svojim dobičkom in
uspehom in to ne glede na ceno, ki jo pusti v naravi, ljudje v Nepalu z naravo še znajo
živeti, saj se v tej državi več kot 80% vseh ljudi ukvarja s kmetijstvom (celo uradniki
obdelujejo svoj košček zemlje). Večina Nepalcev torej neposredno živi od zemlje, rastlin
in živali na njej: zemlja jim predstavlja tudi nekakšen statusni simbol, zato sem prepričan,
da so prebivalci Nepala ne glede na vse težave, s katerimi se spopadajo, veliko bolj
dovzetni za ohranitev narave, saj jim le-ta že vso preteklost zagotavlja edini vir preživetja.
Res pa je tudi, da je med lokalnim prebivalstvom v Nepalu prisotno veliko nezaupanje do
vladnih iniciativ varovanja okolja, po drugi strani pa se opazi vedno večji vpliv in
sodelovanje nevladnih organizacij in drugih ustanov pri reševanju perečih okoljevarstvenih
problemov.
V Alpah in Himalaji oz. v svetovnem merilu je zagotovo potrebno posebno pozornost
nameniti projektom, ki si prizadevajo za nastanek novih, različnih vrst zavarovanih
območij, ki bi delovali v skladu s sonaravnimi načeli, za kar pa je potrebno sodelovanje
vseh zainteresiranih strani. Zmanjšati je potrebno pritiske na okolje v zavarovanih
območjih, kjer je naravna ohranjenost večja. Različna zavarovana območja bi lahko v
prihodnje postala tudi nosilci blagovnih znamk, ki bi z uveljavljanjem regionalnih
produktov in storitev prinesla večjo socialno-ekonomsko pravičnost oz. blaginjo lokalnemu
prebivalstvu.
Ohranjena gorska naravna in kulturna dediščina danes privablja turiste od vse povsod in od
njihovega prihodka je odvisno veliko število prebivalcev tako v Alpah kot tudi Himalaji.
Zagotovo pa je množični turizem tudi eden največjih problemov gorskih območij, zaradi
česar bi bila nujno potrebna strokovna presoja zmogljivosti okolja za to dejavnost in
prehod oz. razvoj turizma na okolju prijazen način.
Na začetku 21. stoletja se človeštvo zaveda, da prihajajo desetletja velikih sprememb in
naloga nas vseh je, da zagotovimo okolju primeren razvoj. Zagotovo se v prihodnosti
narava ne bo podredila človeštvu, temveč se bo moral človek podrediti naravi. Prepričan
sem, da je varstvo gora možno le na globalni ravni oz. v mednarodnem kontekstu, če se
zanj zavzamejo vse države, ki si delijo določen gorski prostor. Tudi narava ima svoje meje
in več kot toliko škodljivih vplivov ne prenese in povratni učinek človekovega
nespametnega ravnanja v zvezi z naravo je že pričel ogrožati človeštvo. Danes se človeštvo
premalo zaveda dragocenih možnosti doživljanja narave, ki pa zna biti tudi surova in daleč
močnejša od človeštva, ki je le njen del, na kar pa velikokrat pozabljamo. Največ škode v
naravi naredi prav človek, tako da sem prepričan, da so vzgoja in z njo povezana kultura
prebivalstva, izobraževanje in ozaveščanje ter spoštljiv odnos do gora in njihove dediščine
zagotovo prvi pogoj in najboljše zagotovilo pri varovanju okolja, hkrati pa je varovanje
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okolja v gorskih območjih z različnimi oblikami zavarovanih območij bistvenega pomena,
da to edinstveno pokrajino ohranimo še za naše zanamce.
V številnih deklaracijah in pravilnikih je zapisano, kako naj bi ravnali in kako ne bi smeli,
a dejansko stanje kaže, da je na lestvici današnjih vrednot velikokrat na prvem mestu prav
neodgovornost do skupnih dobrin. Le z zakonodajo in različnimi pravnimi akti nadaljnje
degradacije narave ne bomo mogli preprečiti, zato je nujno potrebno temeljito spremeniti
mišljenje ljudi, hkrati pa tudi vzpodbuditi občutek odgovornosti v ljudeh samih. Naloga
nas vseh je, da gore uveljavimo kot prostor etike in vrednot, hkrati pa moramo vsi
upoštevati dve načeli, in sicer: pomoč domačinom, ki v gorskih območjih živijo, in
spoštovanje narave.
''Lahko bi torej govorili o globalni, regionalni in lokalni ogroženosti narave; lahko bi
predstavili natančno analizo stanja in vrednotenje naravnih pojavov na eni strani ter
motenj, vplivov in ogroženosti, ki jih povzroča človek, na drugi strani; lahko bi naštevali
pravne akte, ki smo jih sprejeli, da bi z njimi zavarovali naravo. Lahko bi ponosno
seštevali denar, ki smo ga doslej že vložili v naravo, lahko bi tarnali nad drugimi, ki so
tako brezbrižni, in tako naprej. Toda pot naravovarstva se ne začenja zunaj človeka.
Potrebno je najprej odpreti oči, naravo spoznati, spoznati tudi sebe in najti svoj odnos do
narave. Za naravovarstvo je najprej potreben cel, zrel in hkrati preprosti človek''.
(Dobravec, 2004, str. 8)
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SUMMARY
From global perspective the alpine world is nowadays getting a special attention. Main
stress is on keeping the identity of its inhabitants and alpine area communities, as well as
their role with enduring economizing of natural sources and making environment
enjoyable. The untouched nature is for us the most precious good, which we have to
protect, for it enables us to live and survive.
For all alpine countries, as well as Nepal, environmental care and protection belongs to the
highest legal act of countries - to the constitution. Nepal has already developed national
development strategy for next 20 years and is based on sustainable development (Agenda
21), which is something a lot of European countries (including Slovenia) haven't developed
yet. Though even Nepal has some difficulties with realizing sustainable development and
with protection of natural and cultural heritage. Maybe the biggest obstacle is general lack
and poverty, low financial resources and intellectual capital. At the same time one big
problem represents ten year old civil war.
Protected area of Anapurna in Nepal is one of the best cases of environmental protection,
local communities and their traditional activities. It could be a nice example for founding
other similar areas in Nepal and throughout the world. Local inhabitants and
nongovernmental organization KMTNC are those responsible for local development and
nature protection, which means people could learn from them, how to live in symbiosis
with natural environment, since they live that way for their whole lifes. The problem
however is that developed and undeveloped societies don't share the same values of alpine
world. Material world yearns for profits regardless of the damage it does to the nature,
while people in Nepal live with the nature, 80 % of them lives from agriculture (even
governmental employees own a small peace of land). Most Nepalese live directly form the
earth, plants and animals: the earth presents them some sort of a status symbol, which is
one more proof that they want to protect the nature regardless of all the problems, since the
nature has for ever been their source of living. It is also true, that local people are really
suspicious to governmental initiatives of environmental protection, so nongovernmental
organizations and other institutions have greater impact by saving environmental problems.
Special attention should be given to all projects (in Alps, Himalayas and other parts of the
world), who try to build new, different sorts of protected areas, which would work in
accordance with sustainable principles. That would request all sides to work together. The
pressures on environment in successfully protected areas should be reduced. Some
protected areas could in future become brand names and would with regional products and
services bring higher social-economic state to local inhabitants.
Well kept alpine natural and cultural heritage is nowadays a great magnet for tourists from
everywhere. Great number of inhabitants in Alps and Himalayas live from that income. On
the other hand mass tourism can as well be the biggest risk for alpine areas, that's why a
thorough professional consideration should be made about environment capabilities and
tourism development in environment friendly way.
On the beginning of 21st century mankind is well aware the decades of changes are here
and our mission is to ensure our environment a safe development. The nature will in no
ways bow to mankind, it will be vice versa. In my opinion, alpine world can be protected
only on global or international level, if all countries, who share a certain alpine area, agree
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on it. The nature has its limits by our destructing influences, and its feedback is already
started to jeopardize mankind. People are not aware of all the treasures nature can give us
and that the nature can as well be cruel and stronger than us. We are just a small part of the
nature, which is often forgotten fact. The biggest damage to nature is done by humans, so
the first condition of environmental protection should be education, raising, higher
consciousness and respectful attitude towards mountains. Environmental protection of
alpine world with various types of protected areas is also important so that the next
generations can experience this unique landscape.
Different declarations and regulations say, how we should or shouldn't treat nature, yet on
value ladders responsibilities to common goods all too often prevail. Just legal measures
and legal acts won't stop further degradation of nature, so we should change human way of
thinking and evoke feeling of responsibility. Our common goal is to present mountains as a
space of ethics and values. At the same time we should consider two principles: the help to
local inhabitants, who live in mountain areas, and respect to the nature.
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