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ŠOLSKI FILM GORSKI TURIZEM IN VARSTVO GORSKEGA OKOLJA TER
NJEGOVA UPORABA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Izvleček:
Diplomsko delo je zasnovano tako, da je kar najbolj uporabno in bo lahko učiteljem v srednjih
šolah služilo kot dobro učilo. Sestavljeno je iz dveh delov, in sicer iz šolskega filma Gorski
turizem in varstvo gorskega okolja ter pisnega dela, kjer je širše predstavljena in razložena
problematika, ki jo predstavlja že 25-minutni film. Film govori o odnosu med dvema, v
zadnjem času vedno bolj aktualnima geografskima pojavoma, gorskem turizmu in varstvu
gorskega okolja. Za prikaz le-tega sta primerjani dve gorski območji, in sicer Bela Kordiljera
v Andih in Osrednje Nebeško gorovje v Kirgizistanu. Ob nastajanju filma so bili v prvi vrsti
upoštevani učni cilji, ki so zapisani v učnem načrtu za prve letnike splošnih gimnazij, in sicer
v poglavju turizem. Kljub temu je film primeren tudi za predvajanje v višjih letnikih in na
drugih srednjih šolah. Pisni del diplomskega dela je zasnovan tako, da lahko služi učiteljem
kot pripomoček pri izpeljavi učnih ur na temo turizem in ostalih tem, ki so zajete v filmu.
Tako so na začetku podana nekatera didaktična izhodišča s področja izobraževalne
tehnologije ter okoljske vzgoje in izobraževanja. Sledi podrobnejša razlaga tematike, ki jo
predstavlja film. V nadaljevanju sta priloženi dve učni pripravi na temo turizem z večino učil,
potrebnih za njuno izpeljavo. V zaključku pa je podana analiza vprašalnikov, ki so jih dijaki
izpolnili po spremljanju učne ure s filmom, kateri sledi razmišljanje o tem, ali je diplomsko
delo doseglo svoj namen, torej njegovo uporabnost pri pouku geografije.
Ključne besede: didaktika geografije, regionalna geografija, gorski turizem, varstvo gorskega
okolja, film, Bela Kordiljera, Osrednje Nebeško gorovje
SCHOOL FILM MOUNTAIN TOURISM AND THE PROTECTION OF MOUNTAIN
ENVIRONMENT AND ITS APPLICABILITY TO GEOGRAPHY CLASSES
Abstract:
The B.A. thesis is organized in such a way that it is as useful as possible and could thus serve
secondary school teachers as a useful teaching aid. It consists of two parts; a school film
Mountain tourism and the protection of mountain environment and a written part where the
topic of the 25 minute film is presented and explained in a more complex manner. The film
discusses the relationship between two geographical phenomena which have been lately
increasingly discussed about; namely, the mountain tourism and the protection of mountain
environment. In order to demonstrate this specific relationship two mountain areas are
compared: Cordillera Blanca in the Andes and The Central Tien Shan in Kyrgyzstan. The film
was created following the criteria of teaching aims listed in the curriculum in the chapter of
tourism for the first classes of grammar schools. Despite this fact, the film is also suitable to
be presented in higher classes of grammar schools and also in other types of secondary
schools. The written part of the thesis is designed in such a way that it serves teachers as a
teaching aid when carrying out lessons on tourism and other topics included in the film. Thus
in the beginning some of the didactical starting points are stated to present the field of
educational technology and environmental education. This part is followed by a more detailed
explanation of the topic presented in the film. In the continuation two lesson preparations
dealing with the topic of tourism and most of the teaching aids needed are enclosed. The
conclusion brings the analysis of the questionnaires which were filled in by secondary school
students after having followed the lesson with a film. This analysis is followed by the
reflection on whether the thesis has achieved its purpose, which is its applicability to
geography classes.
Key words: Didactics of geography, regional geography, mountain tourism, preservation of
mountain environment, film, the Cordillera Blanca, the Central Tien Shan
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1. UVOD
1.1. NAMEN DIPLOMSKEGA DELA
Tema in oblika tega diplomskega dela sta nekoliko neobičajni za diplomsko delo iz
geografije, saj njegov najpomembnejši del predstavlja šolski film, poleg tega pa se dotika
nekaterih tem, ki niso popolnoma geografske. Po drugi strani pa vemo, da je geografija
kompleksna veda o procesih in pojavih na Zemljinem površju, ki proučuje tako naravne
značilnosti kot življenje ljudi ter zapletena razmerja med naravo in družbo (Geografija, 2001,
str. 116).
V geografiji dobiva vedno večjo veljavo tudi didaktika geografije, ki s širjenjem
geografskega znanja in dognanj, zlasti med mlade, širi geografski, torej najširši in kompleksen
pogled na svet oziroma geografsko okolje ter jih vzgaja v odgovorne in razmišljujoče osebe.
Poleg tega pa v zadnjih letih pri pouku geografije avdiovizualni mediji postajajo vedno
bolj uporabni in nepogrešljivi, zato so taka diplomska dela vsekakor dobrodošla.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov:
• šolskega filma (v DVD obliki) z naslovom Gorski turizem in varstvo gorskega
okolja ter
• pisnega dela diplomskega dela.
Glavni del predstavlja šolski film z naslovom Gorski turizem in varstvo gorskega okolja. V
njem je na primerih Narodnega parka Huascaran, ki se nahaja v Andih oziroma
južnoameriški državi Peru, in Osrednjega Nebeškega gorovja, ki se nahaja v Nebeškem
gorovju oziroma srednjeazijski državi Kirgizistan, predstavljena problematika gorskega
turizma in varstva gorskega okolja. Film je dolg 25 minut in opremljen s spremnim
besedilom, ki je prilagojeno srednješolski populaciji.
Pisni del, ki je nadgradnja filma, je zasnovan tako, da bo lahko v pomoč srednješolskim
učiteljem geografije. V njem so najprej podana didaktična izhodišča diplomskega dela
(nekaj osnov o izobraževalni tehnologiji pri urah geografije ter teoretična izhodišča okoljske
vzgoje in izobraževanja). Sledi podrobnejša razlaga tematike, ki jo predstavlja film
Gorski turizem in varstvo gorskega okolja (turizem in varstvo okolja s poudarkom na
gorskem turizmu in varstvu gorskega okolja ter podrobnejši opis obeh izbranih območij).
Pisni del vsebuje tudi dve pripravi učnih ur na temo turizma z večino potrebnih učil za
njuno izpeljavo (tu je učiteljem ponujena ena od možnih izpeljav učnih ur z uporabo filma
Gorski turizem in varstvo gorskega okolja). Sledi analiza odziva dijakov na izvedbo dveh
učnih ur, ki sta bili po pripravljenih učnih pripravah izpeljani v prvem letniku na Gimnaziji
Škofja Loka.
Delo je zasnovano tako, da je lahko kar najbolj uporabno pri pouku geografije v
srednjih šolah, zlasti v splošnih gimnazijah, saj so tako v filmu kot tudi v pripravi obeh
učnih ur na temo turizma upoštevani predvsem operativni učni cilji, ki so zapisani v učnem
načrtu za prve letnike splošne gimnazije.
Že pred nekaj leti, ko sem stopil v absolventski staž, sem imel željo napisati diplomsko delo,
ki bi bilo uporabne narave in bi zajemalo področje didaktike geografije. Od takrat sem se
udeležil treh alpinističnih odprav v: Kanado, Kirgizistan in Peru. Na njih sem ob alpinističnih
podvigih spoznaval problematiko gorskega turizma in varstva gorskega okolja. V tem času
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sem se začel ljubiteljsko ukvarjati tudi s snemanjem (na odpravah sem posnel preko 20 ur
video posnetkov) in montiranjem kratkih filmov.
Tako sta se mi letos tema in koncept diplomskega dela ponudila kar sama. Koncept se je takoj
zdel zanimiv tudi mojima mentoricama dr. Tatjani Resnik Planinc in dr. Metki Špes. Ob njuni
podpori in pomoči sem oblikoval diplomsko delo, ki je res neobičajno, vendar vsaj po mojem
mnenju ravno zato toliko bolj zanimivo.
Upam in verjamem, da bo to diplomsko delo pouk geografije v srednjih šolah naredilo
še bolj zanimiv in bo spodbudilo še več študentov geografije k izdelavi podobno
uporabnih diplomskih del.
1.2. METODE DELA
To je prvo diplomsko delo na Oddelku za geografijo, Filozofske fakultete, Univerze v
Ljubljani, ki vsebuje tudi dokumentarni oziroma šolski film. Zaradi njegove
drugačnosti se faze njegovega nastajanja nekoliko razlikujejo od faz običajnih
geografskih diplomskih del:
•

prvo fazo predstavlja terensko delo, ki sem ga večinoma opravil na svojih
alpinističnih odpravah. Tam sem se seznanil z obravnavano problematiko, posnel
potreben video material in pridobil ustrezne informacije;

•

drugo fazo predstavlja zasnova koncepta diplomskega dela in zbiranje literature.
Pri tem sem imel kar nekaj težav, saj je literature na temo varstva gorskega okolja šele
zadnja leta nekoliko več, literature na temo videofilm kot didaktično učilo pa je na
splošno zelo malo;

•

tretjo fazo predstavlja sestavljanje spremnega besedila filmu in montaža filma;

•

četrto fazo predstavlja oblikovanje večine pisnega dela diplomskega dela, tudi
obeh učnih priprav na temo turizem;

•

peto fazo predstavlja izvedba obeh učnih ur na temo turizem, katerih
pomembnejši del je tudi predvajanje filma Gorski turizem in varstvo gorskega okolja,
v prvem letniku na Gimnaziji Škofja Loka;

•

šesto fazo predstavlja pisanje zaključka, v katerem s pomočjo analize vprašalnikov,
ki so jih dijaki izpolnili ob koncu mojega izvajanja na Gimnaziji Škofja Loka, skušam
ugotoviti, če je diplomsko delo doseglo svoj namen, torej uporabnost pri pouku
geografije. Na koncu pa sledi še oblikovanje vsega zgoraj opisanega gradiva v
logično povezano celoto, torej v diplomsko delo.
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2. DIDAKTIČNA IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA
2.1. IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA PRI URAH GEOGRAFIJE
2.1.1. Na splošno o izobraževalni tehnologiji pri urah geografije
Tehnični razvoj, ki ga doživljamo na vseh področjih človekove dejavnosti, se kaže tudi pri
pedagoškem delu. Uvajanje izobraževalne tehnologije je v zadnjih letih zajelo vse oblike
izobraževanja. Pod tem pojmom po Brinovcu (Brinovec, 1995, str. 10) razumemo tehnična
sredstva in pripomočke zanje, po novejšem poimenovanju pa učila (učbenik, atlas, stenske
karta, prosojnica, diapozitiv, film, delovni list …) in učne pripomočke (televizija, LCD
projektor, računalnik, DVD predvajalnik, grafoskop, diaprojektor …).
Med najbolj pomembna in nazorna učila danes prištevamo avdiovizualna sredstva. Če
so ta pravilno izbrana, uporabljena na pravi način in so vsebinsko ustrezna, lahko močno
prispevajo h kvaliteti učnega procesa, spodbudijo ustvarjalnost učencev in razbremenijo
učitelje.
Učila imajo vedno pomembnejšo vlogo tudi pri urah geografije. Pri prenašanju geografskih
vsebin jim je namenjena osrednja vloga, ker omogočajo posredno opazovanje.
Omogočajo pa tudi boljše spoznavanje soodvisnosti geografskih pojavov in procesov, silijo k
povezovanju, večajo aktivnost učencev, dvigujejo zanimanje za nadaljnje delo in omogočajo
problemski pouk geografije.
Kljub vsem tem prednostim, pa se pri uporabi izobraževalne tehnologije pri pouku geografije
še vedno pojavljajo problemi. Prvi problem je, da šole in učitelji še vedno nimajo na
razpolago dovolj učil in učnih pripomočkov. Vzroka za tako stanje sta, da za mnoge vsebine
učila niso pripravljena in da številne šole nimajo na voljo dovolj učnih pripomočkov. Drugi
problem pa je nezadostna usposobljenost učiteljev za uporabo posameznih učnih
pripomočkov.
Pri pouku geografije je veliko pojmov, pojavov in procesov, ki so prostorsko oddaljeni
in ki jih učenci težko razumejo. Najlažji način za razumevanje take učne snovi je posredno
opazovanje s pomočjo učil. Funkcija le-teh ni le v tem, da so ilustracije učiteljevih trditev in
razlag, ampak so tudi vir znanja. Vsako učilo ima določeno pedagoško – didaktično vrednost,
za njegovo uporabo pa je potrebna resna metodična priprava (Brinovec, 1995. str. 10–12).
Po Brinovcu (Brinovec, 1995, str. 11–12) geografska učila delimo na:
• objekte neposrednega opazovanja (vsi objekti, ki jih neposredno opazujemo),
• učila nazornega posrednega opazovanja (slike, besedila in modeli); sem spadajo
tudi filmi in televizija,
• abstraktna učila posrednega opazovanja (abstraktne predstave pokrajine, statistični
viri in uporaba računalnika).
2.1.2. Učila nazornega posrednega opazovanja
Med učila nazornega posrednega opazovanja spadajo slike (slike v učbeniku, stenske slike,
zračni posnetki, diapozitivi, filmi in televizija …), besedila (učbeniški komplet, geografski
opisi, časopisi, strokovna in znanstvena literatura …) in modeli (Brinovec, 1995, str. 12).
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Opazovanje je osnovna metoda v geografiji. Ker ne moremo vsega opazovati
neposredno, je potrebno organizirati posredno opazovanje. Pri tem nam precej pomagajo
učni pripomočki (diaprojektor, grafoskop, televizijski sprejemnik, računalnik …), ki imajo pri
pouku geografije skupaj z metodo prikazovanja vedno večjo vlogo.
Pri geografiji potrebujemo vidne predstave pojavov, procesov in pokrajine. K temu nas ne sili
samo to, da je vidno sporočilo postalo najpomembnejši način sporazumevanja, temveč je
potrebno zaradi prostorskega proučevanja. Spoznavanje s pomočjo vida in sluha lažje in
hitreje vodi k cilju. Sodobni pouk geografije mora biti harmonična celota vidnega in
slušnega, pri čemer pa je vseeno poudarek na vidnem. Tako kot drugod tudi pri pouku
geografije ni zaželjeno, da le z razlago predstavljamo geografsko pokrajino in odnose v njej,
čeprav na žalost ta metoda še vedno prevladuje. Učitelji še vedno premalo uporabljajo metodo
prikazovanja in druge bolj nazorne in sodobne učne metode (Brinovec, 1995, str. 30)
Kadar uporabljamo pri pouku geografije metodo prikazovana, ta ne sme biti cilj,
temveč le sredstvo, da dosežemo vzgojno-izobraževalne cilje, ki smo si jih zastavili.
Zavedati se moramo, da z opazovanjem projekcije učenci uspešno osvajajo novo znanje le, če
je metoda prikazovanja pravilno uporabljena. Zato se mora učitelj na uporabo te metode
temeljito pripraviti. Tako iz vsebin pouka geografije določi pojme, pojave in procese, ki jih bo
obravnaval. Skladno s tem izbere ustrezna učila. Nato opredeli, kdaj in kako jih bo vključil v
učno uro in katere didaktične postopke bo pri tem uporabil. Za izvedbo opazovanja
določenega učila pri pouku geografije je dobro tudi že v naprej premisliti o možnostih
problemskega prijema in oblikovanja vprašanj.
Najpomembnejšo vlogo pri metodi prikazovanja ima opazovanje. Učenčevo opazovanje ni
samo enostavno gledanje, ampak zavestna dejavnost. Opazovanje usmerja in vodi učitelj, ki
učence pred tem seznani o objektih, pojavih in procesih, ki jih želi prikazati. Tako med
prikazovanjem učitelj učence usmerja z vprašanji, navodili in nalogami opazovanja. Z
njegovo pomočjo bodo učenci videli na sliki, prosojnici, filmu tisto, kar je bistveno za pojav
ali proces.
Nenazadnje je uporaba metode prikazovanja pri pouku geografije pomembna predvsem
zato, ker ima učenčevo opazovanje osrednjo vlogo pri čutnem zaznavanju in vodi v
logično učenje (Brinovec, 1995, str. 31).
2.1.3. Video pri pouku geografije
Učna pripomočka, ki se danes uporabljata pri pouku geografije za predvajanje videa, sta
televizija z videorekorderjem ali DVD predvajalnikom in računalnik z LCD
projektorjem.
Videofilm omogoča opazovanje tistih pojavov in procesov ter pokrajin, ki jih učenci ne
bi mogli opazovati. To je pomembno zlasti za take pojave in procese, ki se pojavijo iznenada
in je njihovo opazovanje nevarno (tajfun, tornado, izbruh vulkana …), ali pa take, ki trajajo
dolgo in jih brez časovne zaslonke ni mogoče sploh videti (oblikovanje Zemljinega površja).
Pojave, ki trajajo kratek čas, razvlečemo na daljše obdobje in obratno. Še pomembnejša pa je
možnost zamenjave časovnega zaporedja dogajanja. Pri prikazu oblikovanja površja lahko
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videofilm prikaže najprej rezultat, to je današnje površje, šele nato pa proces, ki je to površje
oblikoval (Brinovec, 1995, str. 32).
Merila, ki določajo, kateri videofilm je primeren za predvajanje pri pouku geografije, so dokaj
zahtevna. Tako lahko s filmom, ki je preveč obsežen in mu manjka tematska zgoščenost,
pri učencih in dijakih dosežemo ravno obraten učinek, kot smo želeli. Po Brinovcu
(Brinovec, 1995, str. 32) je na primer v videofilmu, ki je namenjen za predvajanje pri pouku
geografije, popolnoma neprimeren obsežen spremni tekst. Po njegovem naj bo film tak, da
med učenci in dijaki spodbuja pogovor ter vrednotenje pojmov in procesov, ki jih prikazuje.
Dober videofilm je paša za oči in gre v ušesa, kar omogoča skladno doživljanje in s tem
gospodarno in strokovno uporabo.
Video projekcijo učenci močno doživljajo, zato jih taka projekcija tudi močno utruja. Najbolje
je torej, da videofilmi niso dolgi. Po Brinovcu (Brinovec, 1995, str. 33) je najprimernejša
dolžina videofilma pri učni uri okrog 3–5 minut, še sprejemljivi pa so nekako do 25
minut.
Napredek videofilmske proizvodnje pa učiteljem le ne daje vsega. Učitelj mora za učno uro z
videofilmom sam sestaviti vrsto vprašanj. Poleg tega mora vedeti, kakšni starostni skupini
otrok je določen videofilm namenjen ter kakšna sta obseg in vsebina filma. Nenazadnje pa
mora tudi vedeti, katere cilje želi s predvajanjem filma doseči. Pri tem mu je lahko v
pomoč delitev filmov glede na namen, nalogo in vlogo.
Po Brinovcu (Brinovec, 1995, str. 33) pri pouku geografije videofilme lahko uporabljamo
kot:
• uvodne, ki uvajajo učence v učno uro ali temo;
• stimulativne, ki hočejo učence s čustvi motivirati za učno uro;
• ilustrativne, ki s številnimi primeri predstavljajo teže razumljive procese ali pojave;
• tematske, ki so namenjeni razlagi novih snovi;
• dopolnilne, ki dajejo učitelju možnost, da z njimi vsebine vizualno podkrepi;
• faktografske, ki omogočajo povezave med naravnimi pojavi, procesi in preobrazbo
pokrajine;
• sistematične, ki sistematično obravnavajo pojave in procese ter povezave med njimi.
Na gledanje je učence potrebno predhodno pripraviti. To lahko učitelj stori na koncu
zadnje ure, pred predvajanjem videa ali nekaj dni prej. Predstaviti jim je treba temeljno
vsebino filma, jih opozoriti na najpomembnejši del in razložiti nove pojme. Dobro je razdeliti
delovne liste z vprašanji, na katere bodo učenci odgovorili po filmu. Poleg take frontalne
priprave pa lahko posameznim skupinam učencev damo dodatne naloge, zlasti kadar vsebina
predstavljenega videa zahteva zapiske (številčni podatki, grafični prikazi …). Uvodni del pred
gledanjem videa ne sme biti predolg. Med gledanjem učenci pišejo najpomembnejša
dejstva, da bodo pozneje lažje odgovarjali. Učitelj med predvajanjem filma ne razlaga,
lahko le opozori učence na posebno pomembne dele.
Po ogledu je potrebno videofilm analizirati. Učenci, zlasti mlajši, brez zadržkov reagirajo
nanj. Najprej je potrebno kratko ponoviti vsebino, zlasti bistveno. Napraviti je treba
zaključke, odgovoriti na vprašanja, dodatno razložiti težje vsebine, narisati je treba skice in
utrditi vsebino. Pri vsem tem učitelj pomaga in vodi učence. Domača naloga je potrebna samo
takrat, kadar menimo, da bo pomagala pri razumevanju ali bo dopolnila vsebino filma.
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Največji problem videofilma je, da je vsebina časovno omejena in enaka za vse učence, ne
glede na njihove sposobnosti. Videofilm s frontalno obliko dela lahko oblikuje tudi
enostransko mišljenje. Je pa res, da kljub temu, da je tempo enak za vse učence in da vsi
sprejmejo isti izvor znanja, lahko dober učitelj sestavi različne naloge glede na sposobnost
učencev (Brinovec, 1995, str. 34–35).
2.1.4. Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja pri pouku geografije
Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja na primeru Bele Kordiljere in
Osrednjega Nebeškega gorovja prikazuje problematiko gorskega turizma in varstva gorskega
okolja. Po svojem namenu je tako najbližje ilustrativnemu, faktografskemu in
sistematičnemu šolskemu filmu, vendar pa vsebuje tudi prvine stimulativnega in
dopolnilnega šolskega filma.
V prvi vrsti je namenjen uporabi pri pouku geografije v prvem letniku splošne
gimnazije, saj je najbolj usklajen z učnimi cilji, ki so zapisani v učnem načrtu za splošne
gimnazije, v temi turizem. Primeren pa je tudi za predvajanje v višjih letnikih in v ostalih
srednjih šolah, saj se dotika številnih tem iz fizične, družbene in regionalne geografije ter
varstva geografskega okolja. Nenazadnje je prav, da se učitelji sami odločijo, v katerem
letniku in ob kateri temi, če sploh, ga bodo resnično uporabili, saj le oni najbolje
poznajo sposobnosti in želje svojih dijakov.
Film je dokaj obsežen in zahteven, zato sta za njegovo uspešnost pri usvajanju in
utrjevanju novega znanja bistvenega pomena tudi učiteljeva priprava na izvedbo ure s
filmom in samo vodenje te ure. Pri tem je učitelju v veliko pomoč pisni del tega
diplomskega dela, še zlasti njegov zadnji del, ki vsebuje eno od možnih izpeljav obeh učnih ur
na temo turizem (dve učni pripravi z večino potrebnih učil za njuno izpeljavo).
2.2. OKOLJSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
2.2.1. Nekaj uvodnih misli
Živimo v vedno hitrejši, globalno povezani, informacijski družbi. Boljše znanje in nove
tehnologije nam omogočajo, da vedno bolje razumemo okolje, ki nas obdaja. Kljub temu pa je
pri ljudeh še vedno v ospredju predvsem razmišljanje, kako bi sami čim lažje in čim lepše
preživeli svoje življenje, premalo pa se oziramo na soljudi in na okolje, v katerem živimo.
Pozabljamo, da je za preživetje človeštva, ali pa vsaj naše civilizacije, potrebno v okviru
družbene ureditve ohranjati in razvijati štiri temelje družbenega razvoja: bogastvo
narave, moč znanosti, sistem za vzgojo in izobraževanje ter etiko, tudi okoljsko. Med
temi temelji so za našo prihodnost zagotovo zelo pomembni okoljska etika, katere ključni
sestavini sta sožitje med generacijami in vsemi skupnostmi, skupna, globalna odgovornost za
sedanje razmere in prihodnost ter ustrezen vzgojno-izobraževalni sistem, ki s pravo vzgojo in
izobraževanjem širi to etiko med ljudi (Lobnik, 2002, str. 5; Plut, 2002, str. 8).
Dejstvo je, da lahko onesnaževanje preprečimo, ohranimo naše življenjsko okolje in s tem
omogočimo spodobno življenje generacijam za nami le, če onesnaževanje preprečimo pri
njegovih virih, z boljšimi tehnologijami in načini dela, nato pa doseženo tudi vztrajno
varujemo. Za to pa je nesporno potrebno soglasje in sodelovanje znanosti in
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izobraževanja, ekonomije in okoljske politike. Naš stvarni cilj je doseči zadostno oskrbo z
energijo in kakovostno hrano, utrditi druge osnove normalnega življenja ter kar se da omejiti
nesreče. Ob tem ne zadošča le temeljno naravoslovno znanje – potrebujemo še tehniško
in biotehniško, ekonomsko, sociološko, geografsko, jezikovno in drugo znanje (Lobnik,
2002, str. 6).
2.2.2. Okoljska vzgoja in izobraževanje sta nujna
V prihodnje bodo vedno bolj pomembni naše znanje, sodelovanje in odgovornost. Te lastnosti
pa človek večinoma pridobi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zelo pomembno, če ne kar
glavno vlogo ima v tem procesu šolski vzgojno-izobraževalni sistem (osnovne in srednje šole,
univerze ter šole za tretje življenjsko obdobje).
Geografija pa je zagotovo tisto aplikativno področje, ki zaradi povezovanja družbenih in
fizičnogeografskih vsebin oziroma zaradi celovitega obravnavanja geografskega okolja,
v katerem živimo in katerega del smo ljudje sami, lahko ogromno prispeva k vzgoji in
izobraževanju ljudi na tem področju. To potrjuje tudi definicija okoljske vzgoje po IUCN
(Mednarodno združenje za ohranjanje narave), ki okoljsko vzgojo opredeljuje kot proces
spoznavanja vrednot in hkrati pojasnjevanja pojmov, da bi razumeli in upoštevali medsebojno
povezanost človeka, njegove kulture, žive in nežive narave ter človeškega okolja (Pavšer,
2001, str. 37).
Okoljska vzgoja je večplastna, v njej se tesno povezujejo cilji s spoznavnega, čustvenomotivacijskega, vrednostnega in akcijsko-spretnostnega področja. To je razvidno že iz
klasične Unescove opredelitve: "Okoljska vzgoja je stalen proces, v katerem se
posameznik in skupnost bolj polno zavedo svojega okolja in pridobe znanja, vrednote,
spretnosti, izkušnje in tudi odločenost, da bodo delovali individualno in skupinsko za
reševanje sedanjih in prihodnjih problemov okolja." (Marentič Požarnik, 2002, str. 57).
Spoznavnih ciljev (znanja) ne gre razumeti enostransko, kot kopičenje spoznanj o naravnih
pojavih, procesih, zakonitostih, podatkov o degradaciji okolja in podobno. Gre med drugim
vsaj še za globlje razumevanje povezav (na primer, kaj je povzročilo določene okoljske
probleme) in za razvijanje raznih oblik mišljenja – tako logično analitičnega kot tudi za
okoljsko vzgojo posebej pomembnega ekosistemskega pa tudi ustvarjalnega in kritičnega
mišljenja. Pri razvijanju mrežnega ali ekosistemskega mišljenja gre za to, da damo večji
poudarek spoznavanju odnosov in povezav med pojavi kot kopičenju izoliranih
spoznanj. Ob tem gre nujno tudi za medpredmetno povezovanje, zlasti med naravoslovnimi
na eni in družboslovnimi predmeti na drugi strani.
Ob spoznavanju različnih povezav med pojavi v okolju in človekovimi posegi je veliko
možnosti tudi za razvijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja. Pri prvem usposabljamo
učence za to da gledajo na probleme z različnih zornih kotov, spoznajo tudi konflikte
interesov, se vživijo v perspektivo drugih ljudi, tehtajo argumente, premagujejo predsodke in
stereotipe, postajajo kritični do reklamnih sporočil in se tudi angažirano vključujejo v
reševanje okoljskih problemov. Ustvarjalno mišljenje vodi k novim originalnim in
neobičajnim rešitvam (Marentič Požarnik, 2002, str. 58).
Zahtevnejši spoznavni cilji se tesno povezujejo tudi z oblikovanjem stališč in vrednot.
Gre za ozaveščanje, razjasnjevanje in tehtanje okoljsko pomembnih vrednot, kot so
spoštovanje življenja, obzirnost, varčnost, skrb za druge, solidarnost in razvijanje lastnosti kot

14

Tine Marenče: Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije

je iniciativnost in podjetnost pri iskanju novih, do okolja prijaznejših tehnoloških in drugih
rešitev. Pri tem ni mogoče ločevati vrednot, povezanih z odnosom do narave, od tistih,
povezanih z odnosom do soljudi (Marentič Požarnik, 2002, str. 59).
V okoljski vzgoji so tudi zelo pomembni tako imenovani akcijski in v trajnostno
prihodnost usmerjeni cilji okoljske vzgoje, med katere pa štejemo predvsem razvijanje
akcijske kompetence – zmožnosti in pripravljenosti tudi kaj narediti v dobro okolju svoje šole
ali kraja.
Ta cilj je zajet tudi v redkih slovenskih osnovnih in srednjih šolah, ki so vključene v
program eko-šol. V teh šolah sistematično uvajajo okoljske vsebine kot medpredmetno
področje. Okoljska vzgoja omogoča sodelovanje učencev pri pouku, kar vpliva na povečano
motivacijo učencev in večje razumevanje pri prenosu teoretičnega znanja v prakso. Eko-šole
niso navdušile in spremenile pogledov do okoljskih problemov le pri učencih, ki v šole
življenja hodijo raje in jih imajo za poučno bolj sproščene in široke, temveč tudi pri starših in
njihovo delovanje se vidi, ne le čuti, tudi v okolju (Marentič Požarnik, 2002, str. 59; Lah,
2002, str. 24).
Konvencije Združenih narodov in protokoli za njihovo izvajanje določajo obveznosti, na
primer, kako moramo zmanjšati onesnaževanje z žveplovim ali ogljikovim dioksidom, porabo
kemičnih zaščitnih sredstev in še marsikaj, kar obremenjuje okolje in zmanjšuje naše
življenjske možnosti. Toda te cilje, za katere se zavzemajo tudi številne vlade, lahko
dosežemo ob dveh pogojih: v ustrezni družbeni klimi, ki stimulira te usmeritve in
naložbe, drugič pa, da vsi dejavniki, ki vplivajo na okolje, določene norme in naloge tudi
izvajajo (Pavšer, 2001, str. 40). Te dva pogoja pa je moč doseči le z dobro in uspešno
okoljsko vzgojo in izobraževanjem v šoli in izven nje (družina, družbeno okolje, mediji …)
Za našo boljšo prihodnost je z okoljsko vzgojo potrebno doseči, da se okolju in ljudem
škodljivo ravnanje tako pravno sankcionira (npr. denarne, pa tudi strožje kazni), kot tudi
moralno obsodi (npr. splošno neodobravanje teh dejanj in preziranje ljudi, ki jih naredijo).
Šele povezava pravnih sankcij s splošnim moralnim protestom proti degradaciji okolja
lahko postane glasnik nesprejemljivosti nekega preživelega načina življenja ali
določenih tehnologij (Vovk, 2002, str. 47).
2.2.3. Okoljska vzgoja in izobraževanje v Sloveniji
V osnovnih in srednjih šolah je pri nas zastopano predvsem izobraževanje o okolju, manj v
okolju in najmanj za okolje. Okoljski problemi so prisotni v učnih programih geografije,
biologije, kemije in sociologije kot raztresene informacije, ki jih učenci sami težko
uskladijo. Vendar je tudi pri nas vedno bližje čas večjega razumevanja pomena okoljske
vzgoje, ker je v večini evropskih držav ta vzgoja že pomembno merilo za oceno kakovosti
izobraževanja nasploh.
In res se v zadnjem času poglobljeno in praktično okoljsko izobraževanje vedno bolj
uveljavlja na vseh stopnjah izobraževanja. Na stopnji osnovne in srednje šole so tako
pomembne naslednje štiri oblike okoljskega izobraževanja: šole v naravi, eko-šole,
mladinski raziskovalni tabori in televizijske naravoslovne oddaje. Na stopnji
dodiplomskega in podiplomskega študija pa je pomembnih več posebnih visokošolskih
okoljskih programov, ki jih je nekaj tudi v okviru študija geografije na Filozofski fakulteti
(Pavšer, 2001, str. 37).
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V prihodnje je treba okoljsko izobraževanje pri nas še razširiti, saj je uspešno le, če je
celovito. Večplastni proces razmerja med človekom in naravo obsega vse vidike življenja
prebivalstva, gospodarski in tehnološki razvoj, rabo naravnih virov, sestavo in delovanje
ekosistemov, vire obremenjevanja in onesnaževanja okolja, ukrepe varstva okolja in narave in
tako dalje. Izobraževalne ustanove se morajo potruditi, da posamezniki in širša javnost
razumejo zapleteno razmerje med človekom in okoljem ter naravo in prepoznavajo
resnične korenine problemov okolja (Plut, 2002, str. 9).
Plut (Plut, 2002, str. 9) zato opozarja, da v naših šolah v bodoče potrebujemo medpredmetno
usklajeno izpopolnitev in tudi povezanost učnih predmetov z vsebinami, ki označujejo naše
življenje v okolju. Predlaga tudi temeljit razmislek o interdisciplinarno zasnovanem,
obveznem šolskem polju o celotnosti razmerja človek – narava in o okoljski etiki, saj v
šolskih predmetih na vseh ravneh izobraževanja pogreša okoljsko rdečo nit, ki jo ponazarja
trajnost stvarnosti: narava – gospodarstvo – družba.
Izhodiščni cilj okoljske vzgoje – spodbujanje čustvenega odnosa do narave – je v ospredju
bolj v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, čeprav tudi pozneje ne bi smeli nanj
pozabiti. Tudi v višjih razredih ne bi smeli zanemariti motivacijske vloge pozitivnih
čustev – občudovanja, spoštovanja, čudenja nad življenjem ter nad pojavnimi oblikami
naravnega in grajenega okolja.
Negativna čustva, kot so strah pred prihodnostjo, tesnoba, zaskrbljenost, ki so pogosti
spremljevalci razmišljanja o prihodnosti tako otrok kot odraslih, ne bi smela prevladati. Pri
tem morajo s podajanjem objektivnih informacij o stanju okolja oziroma sestavinah okolja,
pomagati tako učitelji v osnovnih in srednjih šolah, kot tudi profesorji na dodiplomskem in
podiplomskem študiju. Take informacije naj pomenijo spodbudo za spremembo našega
ravnanja, ne pa razlog za vdajo v usodo neizogibne zastrupitve in propada tega čudovitega
živega planeta (Marentič Požarnik, 2002, str. 57; Plut, 2002, str. 8).
V prihodnosti bi bilo za okoljsko vzgojo in izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah
potrebno dodatno usposobiti učitelje najrazličnejših področji, ne pa da je predstavljanje
okoljske problematike v večji meri še vedno odvisno le od tistih učiteljev, ki se te
problematike zavedajo.
Poleg tega bi bilo v prihodnje okoljski problematiki v učnih načrtih številnih šolskih
predmetov potrebno nameniti večjo težo in pri tej problematiki omogočiti tudi
medpredmetno povezovanje. Potrebno bi bilo tudi čim več otrok vključiti v tako imenovano
akcijsko in v prihodnost usmerjeno okoljsko vzgojo, kot je že zasnovana v nekaterih redkih
eko-šolah pri nas. Skratka, v slovenskih šolah bi bilo potrebno povečati kakovost poučevanja
in učenja z uporabo aktivnih oblik in metod dela ter obogatiti učne načrte z življenjskim
znanjem.
Nenazadnje so dosežki v izobraževalnem sistemu (tudi na področju okoljske vzgoje) dobra
popotnica za napredovanje človeške družbe na vseh področjih, ker je za vse dejavnosti ključ
razvoja v znanju in usposabljanju ljudi. Znanost in izobraževanje sta tako prednostni
razvojni področji in most do naše prihodnosti, ki je še v gradnji (Marentič Požarnik,
2002, str. 62).
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2.2.4. Okoljska vzgoja in izobraževanje za turistično dejavnost
Danes je okoljska etika, ki jo ljudje lahko pridobijo zlasti s pravilnim okoljskim
izobraževanjem in vzgojo, po mojem mnenju vedno bolj pomembna tudi za turistično
dejavnost in v turistični dejavnosti. Vzroka sta predvsem dva:
• turistična dejavnost postaja ena glavnih gospodarskih dejavnosti in zaradi svoje
množičnosti tudi vedno večji potencialni onesnaževalec okolja,
• večji del turistične dejavnosti je od naravnega okolja zelo odvisen, vedno več ljudi
pa si želi prosti čas preživeti v čim bolj ohranjenem naravnem okolju.
Zato se morajo okoljsko izobraževati in vzgajati tako turisti kot tudi turistični delavci.
Potencialne turiste je treba predvsem izobraziti in vzgojiti:
• da vedo, katere turistične dejavnosti povzročajo najmanjši in katere največji
pritisk na naravno okolje in tradicionalni način življenja,
• da se znajo obnašati v naravnem okolju in tako kar čim manj negativno vplivati
nanj,
• da spoštujejo vse omejitve v naravnem okolju, ki so bile sprejete zaradi težnje po
ohranjanju naravnega okolja in tradicionalnega načina življenja.
Turistične delavce pa je potrebno predvsem izobraziti in vzgojiti:
• da bodo poznali zakonitosti sonaravnega oziroma trajnostnega turizma in jih
poskušali pri svojem delu v čim večji meri upoštevati in izvajati,
• da bodo poznali potrebe sodobnih turistov in jim poskušali s svojo ponudbo v čim
večji meri ustreči, seveda v okvirih sonaravnega turizma,
• da se bodo zavedali pomembnosti ohranjenosti naravnega okolja in
tradicionalnega načina življenja za uspešnost turistične dejavnosti ter bodo
pomagali pri njunem ohranjanju in varovanju.
2.2.5. Primer vzgoje in izobraževanja o gorskem okolju – možnost sodelovanja alpskih
dežel na tem področju
Alpe so s svojo lego v več evropskih državah lahko izjemen dejavnik povezovanja in
skupnega preučevanja v celotnem šolskem sistemu. S skupnimi projekti šol alpskih dežel bi
lahko uresničili mnoge izmed ciljev, ki so zapisani v Zeleni listini o evropski dimenziji
izobraževanja (Resnik Planinc, 1999, str. 354).
V Zeleni listi je zapisano, da uvajanje evropske dimenzije zahteva od učiteljev:
• da se seznanijo z današnjo Evropo in možnostmi njenega razvoja,
• da se naučijo posredovati učencem bogastvo evropskih kultur,
• da uveljavljajo poznavanje skupne evropske kulturne dediščine ter evropskih
organizacij,
• da presežejo kulturne in jezikovne ovire in razvijajo večjezično večkulturno delovanje
(Resnik Planinc, 1999, str. 350).
Tako usposobljeni učitelji alpskih dežel bodo svoje učence veliko lažje pripeljali do splošnih
učnih ciljev, ki v učencih utrjujejo in spodbujajo:
• zavest, da so pripadniki svojega naroda pa tudi širše, evropske skupnosti;
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•

razumevanje in toleranco do okolja, v katerem živijo, in ljudi, s katerimi živijo v tem
okolju;
• poznavanje turistične dejavnosti (še posebej gorskega turizma) na območju Alp, ki
velja za najpomembnejšo gospodarsko dejavnost na tem območju;
• poznavanje zakonitosti sonaravnega oziroma trajnostnega gorskega turizma, ki je za to
območje dolgoročno najbolj primeren;
• občutek, da je treba gorsko okolje in tradicionalno kulturo na območju Alp varovati in
ohranjati, tudi za potrebe turistične dejavnosti;
• pripravljenost, da tudi sami pripomorejo k varovanju gorskega okolja in tradicionalne
kulture na območju Alp.
(Resnik Planinc, 1999, str. 355).
Zelo posrečen se mi zdi teoretični primer skupnega dela osnovnih šol iz Kranjske Gore,
Beljaka in Trbiža, ki ga je zasnovala Resnik Planinčeva. Vsaka od omenjenih osnovnih šol bi
pripravila učni list o svojem kraju. Vsi bi imeli isto zamisel, dejavnosti, dodatno delo in
povzetek, medtem ko bi se razlikovala slikovno gradivo in besedilo o domačem kraju. Nato bi
šole učne liste med sabo zamenjale, otroci bi rešili naloge, sklepe pa bi lahko medsebojno
primerjali na skupnem srečanju. Rezultat skupnega dela bi bila 'turistična' brošura s skupnimi
ugotovitvami in predlogi (Resnik Planinc, 1999, str. 357).
2.2.6. Uporabnost diplomskega dela na področju izobraževanja in vzgoje o (gorskem)
turizmu ter varstvu (gorskega) okolja
Diplomsko delo obravnava dve, za človeštvo vedno bolj aktualni in pomembni temi, turizem
in varstvo geografskega okolja, od katerih je prva popolnoma zajeta v učnem načrtu
geografije za splošne gimnazije, druga pa le delno.
V šolskem filmu Gorski turizem in varstvo gorskega okolja je na dveh izbranih primerih iz
regionalne geografije podrobneje in nazorneje predstavljeno prepletanje in soodvisnost
gorskega turizma in varstva gorskega okolja.
Film s pomočjo delovnih listov, ki so del učnih priprav v pisnem delu naloge, dijakom na
sodoben način približa to problematiko in jih pripravi k razmišljanju o njej. Učiteljem
pa celotno diplomsko delo omogoča enostavno (vse kar potrebujejo za izvedbo teh učnih
ur vsebuje to delo), a kvalitetno (to delo vsebuje zanimivi učni pripravi in sodobna učila)
pripravo in izvedbo učnih ur na temo turizma in varstva geografskega okolja ter jih na
ta način spodbuja k zanimivejšem in pogostejšemu obravnavanju obeh tem.
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3. VARSTVO OKOLJA IN TURIZEM S POUDARKOM NA VARSTVU GORSKEGA
OKOLJA IN GORSKEM TURIZMU
3.1 NEKAJ UVODNIH MISLI O VARSTVU OKOLJA
Dve zakonitosti označujeta razmere na Zemlji. Prva je obnavljanje in nadaljevanje
življenja na Zemlji – narava je poskrbela za obstanek tako, da se njen živi del nenehno
obnavlja z rojevanjem in razvojem novih organizmov, ki nadomestijo izgubljene. Za živo
naravo potrebne snovi in energija krožijo v vseh sferah življenja na Zemlji. Druga zakonitost
je, da se živa narava s svojo raznovrstnostjo in energijo v evolucijskem razvoju tudi
spreminja. V tekmovalnem dogajanju se uveljavljajo sposobnejši organizmi in družbe ter
nastajajo spremenjeni in novi. Spreminjajo se tudi energetski viri življenja (sevanje Sonca,
prepustnost in odbojnost ozračja), s tem podnebje (toplotne razmere in premiki klimatskovegetacijskih pasov, vplivi oceanov in puščav) ter vplivi človeštva na naravo.
Podobno označujemo razvoj družbe, družbene zakonitosti in stopnje. Tako je
kapitalizem, ki je danes prevladujoči gospodarskopolitičen sistem na svetu v drugi polovici
20. stol. prevladal nad socializmom, ki se je pojavil kot alternativa. Vzrok temu je predvsem v
tem, da je imel kapital in vpliv na tržišče, to pa mu je dovoljevalo, da je sprejel tudi del
socialnega programa.
Vpliv nosilcev znanja in dela skuša kapitalizem še vedno čimbolj izkoristiti. Toda ta sistem
že najedajo tudi škodljive posledice potrošništva ter zanemarjanja zakonitosti okolja in
razvoja slabše razvitega dela sveta. Posledice onesnaževanja okolja in stihijske urbanizacije
ob izrednem demografskem razvoju so tako velike in usodne, da je reševanje tega problema
prevzela OZN. Doslej je bilo že več svetovnih konferenc, ki so nakazale postopke zdravljenja,
vendar so premiki počasni in nedosledni. Poslabšuje se podnebje, krčijo se biotska
raznovrstnost, viri vode in hrane, civilizacijo najedajo hude bolezni.
Mednarodna solidarnost ni zadostna. To je razvidno tudi iz dejstva, da v sodobnem svetu
petina bogatega prebivalstva sveta pobere več kot štiri petine svetovnih prihodkov, večino
ljudi iz nerazvitih dežel pa najrazvitejši zapostavljajo ter pri reševanju okoljskih problemov,
ki so jih naprtili celemu človeštvu, skoparijo s sredstvi in zavlačujejo z dejanji.
Razvoj človeške družbe je odvisen od ustvarjalnosti in družbenih razmer, to pa od vloge
znanosti, izobraževanja in zdravstva. Človekov um spremlja pojave na Zemlji, z novimi
spoznanji in dosežki prodira vse globlje v skrivnosti narave ter pri tem odkriva in potrjuje
zakonitosti življenja in razvoja. Ni pa zagotovljeno, da bi to znanje izkoristili samo za
blaginjo in mirno ustvarjalno življenje. Medtem ko nam znanje pomaga ustvarjati potrebna
sredstva za raziskovanje, za proizvodnjo in storitve ter za potrebe našega življenja, se
izkorišča zlasti tisto, kar prinaša neposredne koristi. Očitno je zapostavljena etika, ker
kapitalizem ni učinkovit v reševanju bistvenih vzrokov krize in vztraja le pri
ekonomskih interesih. Družbeni sistem se mora razvijati z ustvarjalnostjo, socialno in
okoljsko hkrati.
Znanja o okolju, naravnih in družbenih zakonitostih razvoja imamo zmeraj več, toda istočasno
nas narava z nenadnimi pojavi ali skrivnostmi neredko preseneti in hudo prizadene.
Najrazličnejši naravni pojavi in katastrofe med drugim vedno bolj negativno vplivajo tudi na
razvoj turizma na številnih območjih. Ker imamo danes vedno več znanja o okolju, ki nas
obdaja, že lažje razumemo oziroma vemo, kako z določenimi dejanji in dejavnostmi vplivamo
na okolje in kako bi lahko ta dejanja in dejavnosti omejili in omilili, da se nam ne bo naše
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ravnanje v prihodnje vrnilo kot bumerang, v obliki še hujših naravnih katastrof in vedno
slabših življenjskih pogojev na Zemlji. Zavedati se moramo, da ljudje ne moremo
ukazovati naravi in jo še manj kontrolirati in voditi, saj smo nenazadnje sami le njen del
(Lah, 2002, str. 13–14).
3.2. VARSTVO OKOLJA V SVETU
Okoljska zavest je v svetu najbolj razvita med evropskim prebivalstvom (predvsem pri
prebivalcih Evropske skupnosti). Tako je leta 1996 po podatkih raziskave Evrobarometra
kar 98 odstotkov Evropejcev menilo, da je varstvo narave in okolja ter preprečevanje
škodljivih pojavov prednostna naloga evropskih vlad, 82 odstotkov pa je pričakovalo takojšne
ukrepanje (Mihalič, 2001, str. 29).
In res, Evropska skupnost okoljskim problemov posveča veliko večjo pozornost in jih tudi
veliko bolj zavzeto rešuje, kot večina drugih svetovnih držav. To je lepo vidno na primeru
Kjotskega sporazuma, ki skuša zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Ta sporazum je
zlasti zaradi prizadevanj in vztrajnosti Evropske skupnosti začel veljati leta 2005, z
ratifikacijo Rusije. Kljub temu, da je sporazum ratificiralo že skoraj 200 držav, pa mu še
vedno nasprotujejo Združene države Amerike, pa tudi Avstralija in Japonska, ki menijo, da je
sporazum nepošten, saj ne vključuje večjih držav v razvoju (Kitajske, Indije in Brazilije), ki
so prav tako velik proizvajalec toplogrednih plinov (Kjotski protokol, 2005).
V prihodnosti bi bilo zelo pomembno, da bi še več drugih držav sledilo Evropski skupnosti in
bi bolj zavzeto začele zagovarjati in uresničevati različne sporazume na področju varstva
okolja. Še bolje pa bi bilo, da bi se vse države aktivno vključile v najbolj široko
zastavljen program na področju varstva okolja do sedaj, v program Agende 21. Ta
program je bil sprejet na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju, ki je potekala leta
1992 v Riu de Janeiru. Opredeljuje vzpostavitev nove okoljske in razvojne etike, ki temelji na
načelih trajnosti.
Temeljno sporočilo je, da je treba presojo vplivov na okolje integrirati v razvojnopolitične
odločitve. Dokument obsega možne načrte za delovanje vlad, razvojnih agencij, organizacij v
okviru Združenih narodov in nevladnih organizacij na vseh področjih, pomembnih za stanje
okolja ter tako simbolizira potrebo po usmeritvi človeštva k zagotavljanju celovitega
trajnostnega razvoja v 21. stoletju (Skoberne, 2004, str. 145). Zavedati se moramo, da je brez
ustreznega solidarnostnega konsenza na tem področju med vsemi državami in ljudmi, naša
prihodnost na tem planetu negotova.
V prid zgornje trditve pričajo tudi naslednji podatki o procesu uničevanja našega naravnega
okolja v zadnjih desetletjih:
• še pred dvema desetletjema je bilo na površini Zemlje 35% gozdov, sedaj pa jih
je le še 24%, verjetno že celo manj;
• koncentracija toplogrednih plinov se je v ozračju v zadnjih 40 letih povečala za
18%;
• za kmetijstvo je ugodnih le 11% površja Zemlje in obdelovalnih površin za
pridobivanje glavnih vrst žita ni mogoče več širiti;
• število ljudi se je z 2 milijard leta 1924 povečalo na 6 milijard leta 2000. Zaradi te
hitre rasti prebivalstva se je v 2. polovici 20. stoletja obdelovalna površina na
prebivalca že prepolovila. Lakoti se sedaj rešujemo z intenzifikacijo kmetijstva, ki pa
je naravnemu okolju zelo škodljiva. (Lah, 2002, str. 14–15)
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Z vidika turizma in nasploh je zelo pomembno, da poskušamo nekatera naravna območja
ohraniti v prvotni obliki za naše potomce. Pomembno vlogo pri varovanju okolja imajo danes
v svetu zavarovana območja, ki na določenih območjih omejujejo posege v naravno okolje.
Neko območje se razglasi za zavarovano zaradi izjemnih naravnih in kulturnih značilnosti ali
pa zaradi prevelike ranljivosti. V svetu se danes nahaja preko 1000 zavarovanih območij,
ki varujejo 11.5% površine kopnega (17.1 milijon km²) in 0.5% površine oceanov in
morij 1.64 milijonov km²) (United Nation List …, 2006). To je še vedno občutno premalo.
Vzrok temu so predvsem navzkrižni interesi na posameznih območjih in še vedno preslabo
razvita svetovna okoljska politika.
Za določanje in sprejemanje kriterijev in kategorij za zavarovana območja je zadolžena
Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN), ki deluje pod okriljem UNESCA. Njeni
kriteriji in standardi so edine, po vsem svetu veljavne in za vsa zavarovana območja
dogovorjeno primerljive osnove pri varstvenih, razvojnih in upravljavskih ukrepih. IUCN
kategorije so tudi pogoj za mednarodno priznani status območij zavarovane narave po
posameznih državah. Zavarovana območja so po IUCN razdeljena na več upravljavskih
kategorij:
•

I. kategorija – naravni rezervati so manjša območja značilnih, enkratnih redkih in
ogroženih ekosistemov (tudi gozdni rezervati). Namenjeni so ohranitvi ekološke
raznolikosti in biotske skladnosti posameznih območij, vzdrževanju naravnega
ravnotežja, ohranitvi redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter
raziskovalnemu delu.

•

II. kategorija – narodni parki so večja, naravno zaokrožena, pretežno prvobitna
območja z ekosistemi in naravnimi znamenitostmi velikega ali izjemnega
nacionalnega in mednarodnega pomena. Namenjeni so predvsem ohranitvi in
proučevanju naravnih ekosistemov in rekreaciji;

•

III. kategorija – naravni spomeniki so posamezne naravne posebnosti ali zelo majhna
območja s posebnimi in estetskimi zanimivostmi oblik, vsebine, lege, in razsežnosti ali
so vzorčni primer nekega naravnega pojava. Namenjeni so ohranitvi redkih ali
značilnih naravnih pojavov;

•

IV. kategorija – območja za varovanje habitatov (naravnih bivališč) in vrst s
pomočjo človekovih posegov so predvidena za primere, ko je varovanje območij ali
habitatov bistveno za ohranjanje ustreznih življenjskih pogojev stalnih ali migratornih
vrst živali, ki so nacionalnega ali svetovnega pomena;

•

V. kategorija – zavarovana kulturna pokrajina, v katero uvrščamo široko paleto
območij s polnaravno ali kultivirano pokrajino. Predvsem ločimo dva tipa takih
območij: tiste, v katerih gre za krajino posebne estetske vrednosti, ki je rezultat
vzajemnega delovanja človeka in narave, in druge, ki so v prvi vrsti naravna območja,
intenzivno namenjena za rekreacijo in turistično rabo;

•

VI. kategorija – območja za varovanje naravnih virov in njihove trajnostne rabe,
so obsežna in razmeroma izolirana ter neposeljena ozemlja, ki so težje dostopna, ali
predeli, ki so redko naseljeni in so pod občutnim pritiskom za naselitev in intenzivno
izkoriščanje;
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•

VII kategorija – naravna biotična območja so območja, kjer vpliv sodobne
tehnologije še ni v opaznem nasprotju s tradicionalnim načinom življenja domačih
prebivalcev;

•

VIII kategorija – večnamenska zavarovana območja so območja, ki so primerna za
proizvodnjo lesa, vode, pašo, živali, morske dobrine ali rekreacijo na prostem;

•

IX kategorija – rezervati biosfere so reprezentančna naravna območja, ki so
namenjena ohranjanju pestrosti in celovitosti biotičnih skupnosti in živali v naravnih
ekosistemih ter zavarovanju genske pestrosti vrst, od katerih je odvisna nadaljnja
evolucija;

•

X kategorija – svetovna naravna dediščina (Unesco) –
svetovne dediščine so zavarovati naravne pojave, zaradi
ocenjeno kot vrednota svetovne dediščine, omogočiti
seznanjanje z njo in zagotoviti raziskovanje in spremljanje
okolja (Skoberne, Peterlin, 1991, str. 24–27).

cilji upravljanja območij
katerih je bilo območje
vsej svetovni javnosti
stanja njenega naravnega

Ob pravočasnem in pravilnem ukrepanju na področju varstva okolja lahko v prihodnost
gledamo vseeno tudi optimistično. Pri tem nam je lahko v spodbudo tudi dejstvo, da je vedno
več ljudi, ki se zavedajo okoljskih problemov. Tako se poleg številnih mednarodnih
organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja pod okriljem Združenih narodov
(Organizacija Združenih narodov za izobraževane, znanost in kulturo – UNESCO, Svetovna
zveza za ohranjanje narave – IUCN, Program Združenih narodov za okolje – UNEP, Komisija
Združenih narodov za trajnostni razvoj – CSD …), v zadnjem času pojavljajo tudi številne
nevladne organizacije (Svetovni sklad za naravo – WWF, Greenpeace, Wetlands
International …). Na tem področju pa je tudi vedno več novih sporazumov oziroma
protokolov, h katerim pristopa vedno več držav (Skoberne, 2004).
Vedno več imamo znanja o okolju v katerem živimo in tehnologije, ki nam omogoča bolj
gospodarno in prijaznejše obnašanje do naravnega okolja. Tako je že čas, da na naše bivanje
na Zemlji začnemo gledati dolgoročno, naše znanje in tehnologijo začnemo bolj smotrno
uporabljati ter se do okolja v katerem živimo začnemo bolj prijazno obnašati.
3.3. SMERNICE SVETOVNEGA TURIZMA
Svetovna turistična agencija obeta turistični dejavnosti dinamičen razvoj. Turizem postaja
dejavnost prihodnosti in tudi v številnih državah tretjega sveta predstavlja eno izmed
najpomembnejših razvojnih možnosti.
Gre za večpomensko in raznovrstno dejavnost, ki je odvisna od pričakovanj turistov in okolja,
v katerem se dogaja. Govorimo o počitniškem, izletniškem, kulturnem, zdraviliškem,
gorskem, kongresnem, verskem, športnem, mladinskem, poslovnem in še kakšni drugi
obliki turizma, ki je postal sestavni del našega življenja in družbene ravni. Razne oblike
rekreacije, ki jih gojimo ob vsakdanjem dogajanju in zato ne prenočujemo zunaj svojega
doma, ne štejemo za turizem (Lobnik, 2001, str. 5).
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Turizem je vselej in povsod povezan hkrati z okoljem, gospodarstvom in družbenim
življenjem. Strokovnjaki svetujejo, naj v sodobni družbi turizem pomaga ljudem, da po
napornem delu najdejo v naravi in urejenem turističnem okolju svoje naravno ravnovesje. Ko
je govor o turizmu, je govor o odnosih do gostov in do okolja. In ko se zavzemamo za
kakovost, se zavzemamo za sonaravno in za prihodnost obetavno ravnanje, kakor si to lahko
najbolje predstavljamo.
Nekatere spremembe v naravi in življenju ljudi postavljajo turizmu glede varstva okolja nove
izzive. Ker se zavedamo, da lahko narava brez škode prenese le določeno obremenitev,
moramo temu prilagoditi načrtovanje turistične infrastrukture, na določenih območjih
omejevati število obiskov in gibanje turistov, točno je potrebno določiti, kaj se na določenem
območju sme in kaj ne. Turizem je potrebno programirati na podlagi presoje o koristih in
tudi obremenitvah, ki jih prinaša, da bi bil izid sprejemljiv za gospodarstvo in
ohranjanje naravne vrednote. Očitno je vpet med odgovornost za zavarovanje okolja ter
interese in dogajanje v družbi (Lobnik, 2001, str. 5–6).
Mednarodne usmeritve pri turizmu poudarjajo pomen trajnostnega ali vzdržnega
razvoja, kar pomeni usklajen in uravnotežen sonaravni razvoj. Govor je o razvoju, ki
ohranja naravo kot trajno podlago življenja, v človeškemu okolju pa izboljšuje razmere. To
velja tudi za vse ostale gospodarske panoge. Po eni strani moramo varovati lepoto in
raznolikost našega okolja, po drugi strani pa moramo turistično in drugo infrastrukturo urejati
tako, da kar najmanj kazi pokrajino. Usklajevanje na sonaravnih osnovah poteka po etičnih
načelih in strokovnih merilih. Etična načela za usmerjanje turizma temeljijo na civilizacijskih
dosežkih, ki jih izraža pravilo, naj nihče ne počne ničesar, kar ne želi sebi in kar krati pravice
drugih ali lastnikov nepremičnin in države.
Od turističnih agencij in podjetji se upravičeno pričakuje, da turistom vedno predstavijo tako
pravice, ki jim gredo in možnosti zanje, kot tudi veljaven red v določenem okolju, ker se bodo
le tako počutili varne in tudi sproščene. Ta ugotovitev nas neposredno opozarja na velik
pomen izobraževanja in tudi objektivnega informiranja javnosti, ker na obojem temelji
ozaveščanje krogov, ki vplivajo na turizem in skrbijo za gospodarjenje (Lobnik, 2001, str. 7).
Zavedati se moramo, da turizem in sleherna druga dejavnost, ki deluje kulturno in
etično, tudi ekonomsko prinaša več. Usmerjenost turizma do naravnih in kulturnih vrednot
ter sploh do zgodovine narodov je enako važna kot odnos do sodobnega življenja, v katerem
delujemo ob zadovoljevanju tekočih potreb ali interesov za strateško usmerjeno razvojno
prihodnost (Lah, 2001, str. 20).
Svetovno turistično gibanje je zajelo že milijardo ljudi, vsaj še ena milijarda ljudi pa k
temu teži. Svetovna turistična organizacija v Sloveniji pričakuje šest odstotno letno razvojno
stopnjo turizma, v številnih slabše razvitih državah še precej več, v razvitejših državah pa
razvoj turizma tudi ne bo zanemarljiv, saj za Evropo čez dve desetletji napovedujejo tudi za
polovico večji obisk tujih turistov.
Pogledi in napovedi razvoja turizma, ki segajo v glavnem do leta 2020, temeljijo
predvsem na treh kazalcih:
• svetovni turistični tokovi. Leta 1960 je po svetu potovalo 70 milijonov turistov,
danes jih potuje že desetkrat več, za leto 2020 pa napovedujejo 2.5 milijarde turistov;
• turistična poraba oz. dobiček. Leta 1960 naj bi znašal 7 milijard USD, leta 1998 že
445 milijarde USD, leta 2020 pa naj bi po ocenah znašal 2000 milijard USD;
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•

dinamika rasti. Svetovno povprečje do leta 2020 ocenjujejo na 4.1 odstotkov letno,
toda latinsko-ameriški in azijski pospeški naj bi bili bistveno večji, evropski in
severnoameriški, od koder so turisti z debelejšimi denarnicami, pa počasnejši
(Rožič, 2001, str. 11–12).
Ob tako dinamičnem razvoju turizma se bo tudi pritisk na naravno okolje brez
ustreznih ukrepov še dodatno povečal. Zato je zelo pomembno, da se turizem kot ena izmed
dejavnosti, ki je najbolj odvisna od stanja v okolju, čim bolje prilagodi okolju in pri svojem
razvoju upošteva tudi zakonitosti naravnega okolja. Odnos med turizmom (kot eno
najpomembnejših gospodarskih dejavnosti prihodnosti) in naravnim okoljem (kot nujnem za
človekov obstoj in delovanje) je v prihodnje potrebno usklajevati z dveh vidikov: tako glede
vpliva turizma na naravno okolje kot z vidika pomena naravnega okolja za turizem. Čeprav
sta z etične in gospodarske presoje oba vidika enako pomembna, je pomen kakovosti
okolja danes še vedno neredko zapostavljen, morda celo namerno (Mihalič, 2001, str. 29).
3.4. GORSKI TURIZEM IN VARSTVO GORSKEGA OKOLJA V SVETU
Kar 27% kopnega leži nad 1000 metri nadmorske višine in tako pripada gorskim
območjem. Ta območja se večinoma nahajajo ob stikih litosferskih plošč, kjer so v zgodovini
Zemlje potekali trije močni gorotvorni procesi in sicer kaledonska orogeneza, hercinska
orogeneza in alpidska orogeneza.
Najmlajša, alpidska orogeneza, je začela potekati ob koncu mezozojka in danes še vedno
traja. V tem obdobju, so nastala mladonagubana gorstva, ki tvorijo tudi najdaljši gorski
verigi na svetu:
- verigo gorovij od Atlasa v Afriki preko Alp in Himalaje pa vse do Južnih Alp na
Novi Zelandiji ter
- verigo severnoameriških in južnoameriških Kordiljer
(Geografija, 2001, str. 357–359; Atlas sveta …, 1993, str. 150–151).
Zemljevid 1: Najdaljši gorski verigi na svetu.

Vir: Fizična karta sveta, 2006
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Gorska območja označujejo specifične reliefne, klimatske, hidrološke in vegetacijske
poteze. To je življenjsko pomemben, a tudi zelo občutljiv ekosistem. Ima pomembno
vlogo pri preskrbi z obnovljivimi viri energije, pri širši preskrbi s pitno vodo, odlikuje ga
velika biološka raznolikost, različni višinski pasovi omogočajo tudi veliko pestrost habitatov
in nudijo ugodne možnosti za rekreacijo in turizem. Občutljivost gorskih območij povečujejo
še ekstremni naravni pogoji. V primerih, kjer se naravni pojavi stopnjujejo s človeškimi
posegi, še posebej, če ne upoštevajo krhkega ravnovesja ali so rezultat napačnih presoj, lahko
pripeljejo tudi do obsežnih in katastrofalnih naravnih nesreč (Špes, 2000, str. 10–11).
V svetovnih okvirih je zelo pomembna razsežnost procesa ohranjanja trajnostnega razvoja
gorskih območij. Desetina svetovnega prebivalstva živi na gorskih območjih, še mnogo
več jih je pod posrednim vplivom gora. Revščina, ki je med najpogostejšimi problemi
človeštva, je na gorskih območjih še posebno pogost pojav, spremljata pa jo depopulacija in
izginjanje identitete domačega prebivalstva.
Tako ni nič čudnega, da je tudi celotno trinajsto poglavje mednarodnega programa
Agende 21, posvečeno posebnostim in potrebam gorskih območij v svetu. Drugače pa na
splošno Agenda 21 priporoča vzpostavljanje globalnih podatkovnih baz, ki bi bile v pomoč
pri pripravi programov za trajnostni razvoj gorskih območij. Vlade naj bi ob podpori
mednarodnih in regionalnih organizacij, ki se ukvarjajo s to problematiko, uresničevale
poskusne projekte, ki povezujejo varstvo okolja in razvojne vidike. Pri tem naj bi bil poseben
poudarek namenjen ohranjanju tradicionalnih oblik človeškega sožitja z okoljem oziroma
takšnih dejavnosti, ki dobro vplivajo na okolje. Na ta način naj bi:
•

razvili ustrezno načrtovanje, uporabljanje in rabo tal na obdelovalnih in
neobdelovalnih površinah. S tem naj bi preprečili erozijo prsti, povečali proizvodnjo
biomase in ohranili biološko ravnotežje;

•

spodbujali dejavnosti, ki prinašajo prihodek, kot na primer okolju neškodljiv turizem
in ribištvo, izboljšali infrastrukturne zmogljivosti ter raven socialnih storitev in
življenjskih razmer prebivalstva;
• v državah, ki so jih prizadele naravne nesreče, razvili tehnične in institucionalne
mehanizme za odpravo teh nesreč
(Ferjančič, 1997, str. 24).
Na gorska območja (posebej še na območja mladonagubanih gorstev) vedno močneje posega
tudi turistična dejavnost. Razvija se gorski turizem, v katerega uvrščamo vse prostočasne
človekove dejavnosti v gorskem svetu, kot so: smučanje, pohodništvo, alpinizem, tek na
smučeh, gorsko kolesarjenje in podobno.
Kljub temu, da se v zadnjem času na gorskih območjih vedno bolj spodbuja razvoj okolju
manj škodljivih oblik gorskega turizma (pohodništvo, turno smučanje, alpinizem …), se na
nekaterih gorskih območjih, lep primer so Alpe, še vedno razvijajo tudi oblike turizma in
rekreacije, ki potrebujejo številna motorizirana sredstva (žičnice, umetno zasneževanje,
helikopterje, motorne sani …). Ravno ta motorizacija in pa dejstvo, da turistični obisk
nekaterih gorskih območji postaja množičen (govorimo o masovnem turizmu), pomenita zelo
veliko grožnjo za krhka gorska območja (Jeršič, 1997, str. 62–63).
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Ena najbolj prijaznih oblik gorskega turizma je gorništvo, med katerega prištevamo
pohodništvo, plezanje in turno smučanje, ki v zadnjem času prav tako postaja množičen
pojav. Ljudem pomeni izjemno rekreacijo v naravi in bogati njihovo življenje v prostem času.
Sestavlja ga vrsta oblik od enodnevnih izletov, do daljših odprav v najzahtevnejša tuja
gorstva.
Po vsebini je večplastno: rekreacija, fizični trening, uživanje v lepoti in pestrosti naravnega
okolja, druženje, izobraževanje in celo raziskovanje. Mnogi strokovnjaki menijo, da je
intenzivno doživljanje stika z naravo in drugimi ljudmi tista prvina, ki ljudem v urbanih
okoljih in po utrujajočem delu osvežuje življenje in jih krepi. Gorništvo ni le šport, ampak je
njegova edinstvena vloga in pomen v njegovi široki kulturni paleti psiholoških, doživljajskih,
etičnih, spoznavnih in vzgojnih razsežnosti.
Gorništvo ima dolgo tradicijo in ga vodijo izoblikovana etična merila in kodeksi vedenja,
neguje tako odnos do narave kot do vseh ljudi ter se izogiba ali varuje pred dejavnostmi, ki
lahko tako ali drugače škodijo naravi in nam samim (Keršič Svetel, 2001, str. 75).
Gorništvo se v zadnjem času najhitreje razvija v slabše razvitih državah, v katerih se
nahaja večina mladonagubanih gorstev. Za to sta predvsem dva vzroka:
•

ta gorska območja so za gornike (turiste) zanimiva zato, ker so zelo odmaknjena in
neokrnjena, v njih pa živijo gostoljubni ljudje s preprostim, a za turiste zanimivim,
načinom življenja;

•

gorništvo ne potrebuje tako drage infrastrukture kot večina drugih oblik turizma, zato
se v slabše razvitih države, kjer je turistična dejavnost še v povojih, v prvi vrsti razvija
predvsem ta oblika gorskega turizma.

Gorništvo, oziroma gorski turizem nasploh, gorskim območjem v manj razvitih državah po
eni strani prinaša:
• nova delovna mesta,
• dodaten zaslužek,
• modernejšo infrastrukturo in tehnologijo,
• boljšo povezanost z ostalim svetom
(Kunaver et al., 1995, str. 216).
Po drugi strani pa zaradi množičnosti in vključevanja v to dejavnost turistov, ki nimajo
izoblikovanih pravih etičnih načel do gorskega okolja, gorski turizem tudi negativno vpliva
na gorsko okolje. Pri tem je potrebno izpostaviti predvsem:
• velike količine smeti in ostalo onesnaževanje, predvsem ledenikov in s tem tudi
potencialne pitne vode;
• krčenje že tako redkih gozdov in erozijo prsti;
• hrup in vznemirjanje živali;
• zmanjševanje naravne in kulturne pestrosti.
Zato je zelo pomembno, da se ljudje vedno bolj zavedamo posledic svojega prekomernega
poseganja v krhko gorsko okolje. Ta zavest je zaenkrat bolj prisotna v razvitejših državah,
zlasti Evropi (na območju Alp), vendar se s pomočjo številnih naravovarstvenih organizacij in
sporazumov počasi širi tudi v slabše razvite države, kjer se nahaja tudi večina gorskih
območij.
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Lep primer prizadevanj po varovanju in ohranjanju gorskega okolja je Alpska
konvencija, ki se je leta 1989 na pobudo nevladne organizacije CIPRA začela oblikovati
na območju Alp (veljati je začela leta 1995). Postopoma so h konvenciji pristopile vse
alpske dežele (Nemčija, Francija, Švica, Italija, Avstrija, Slovenija, Lichtenstein in Monako),
saj je dozorelo spoznanje, da je zaradi ohranitve Alp potrebno številne različne gospodarske
interese uskladiti z naravovarstvenimi in ekološkimi zahtevami, ki so opredeljene v Alpski
konvenciji in jih operacionalizirajo protokoli za glavna področja družbenih in gospodarskih
dejavnosti. Tako je Alpska konvencija predvsem okvirni dokument, ki pomeni podlago za
dogovore podpisnic na posameznih področjih, ki naj bi jih urejali protokoli (Gantar, 1997, str.
9; Premzl, Naprudnik, 1997, str. 19).
Temeljni namen podpisnic Alpske konvencije je preprečevanje nadaljnjega ogrožanja
Alp z upoštevanjem odgovornosti povzročitelja morebitnih posledic za dejavnosti v
okolju in izvajanje enotne politike varstva alpskega sveta z medsebojnim sodelovanjem
pri reševanju vseh pomembnih vprašanj. Za dosego tega cilja so zapisali ukrepe za
reševanje številnih problematik, med katerimi omenjajo tudi, da je potrebno turizem in
preživetje prostega časa razvijati skladno z varstvom okolja in socialnimi zahtevami (Premzl,
1997, str. 31).
Izjemno pomembno je, da je Alpska konvencija mednarodna pogodba. V primerjavi z
drugimi bolj ali manj neobvezujočimi oblikami povezovanja je sredstvo mednarodnega prava,
sklenjeno posebej z namenom ohranjanja bistvenih značilnosti alpskega območja in
zagotavljanja trajnostnega razvoja. To pomeni, da so države skleniteljice s svojim pravnim
sistemom in upravnim aparatom dolžne skrbeti za uresničevanje v konvenciji opredeljenih
obveznosti (Ferjančič, 1997, str. 25).
Če je na eni strani poudarjen velik turistični potencial, ki ga ima alpski prostor, pa je
treba na drugi strani poudariti potrebo po spoštovanju meja njegove ekološke
zmogljivosti. Ob spoznanju, da se ti pogosto nasprotujoči si osnovni interesi lahko razrešijo le
v čezmejnem okviru in s skupnimi ukrepi držav alpskega prostora, so se pogodbenice Alpske
konvencije, v okviru določbe o turizmu oz. protokola Turizem, dogovorile za okolju primeren
turizem kot pomembno sestavino trajnostnega razvoja alpskega prostora.
S protokolom Turizem so se pogodbenice tudi obvezale za podporo sodelovanja med
turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in obrtjo ter za sodelovanje na področju raziskovanj,
izobraževanja in obveščanja ter končno tudi za nadzor in vrednotenje izvajanja obveznosti
protokola. Ta dokument je zelo pomemben tudi zato, ker velja enako za vse turistične
tekmice v alpskem prostoru in tako v marsičem zmanjšuje nujnost enostranskega
ukrepanja ali omejevanja razvoja (Naprudnik, Pobega, 1997, str. 60–61).
Protokol Turizem s poglavitnimi smotri in usmerjevalnimi cilji je tako skupna podlaga za
ustrezno usmerjanje turističnega razvoja. Prvič so v širokem, institucionalno
organiziranem mednarodnem okviru opredeljene usmeritve, ki na podlagi strokovnih
gledišč vsebujejo smeri zaviranja in preusmerjanja problematičnega turističnega
razvoja v Alpah. Sodelovanje strokovnjakov iz različnih držav daje protokolu pomembno
strokovno težo, ki bo lahko pomembno prispevala k splošni zavesti o ekološko usmerjenem
razvoju alpskega turizma (Jeršič, 1997, str. 63).
Nastajanje in uveljavljanje Alpske konvencije in njenih protokolov včasih spremljajo težave,
pa tudi zastoji. Vendar pa je konvencija celo v svetovnem merilu pionirski proces, ki mu ne
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gre odrekati pomembnosti le za območja, na katera se nanaša, ampak tudi v mnogo širšem
merilu. Alpska konvencija je zagotovo lahko tudi model za reševanje vprašanja trajnostnega
razvoja v drugih gorskih masivih Evrope in sveta (Ferjančič, 1997, str. 25).
Ob tem se moramo zavedati, da Alpska konvencija s protokolom Turizem na področju
varstva gorskega okolja in gorskega turizma orje ledino in kljub številnim zapletom in
oviram kaže tudi ostalim državam sveta, ki imajo na svojih ozemljih gorska območja,
kako naj bi se reševala ta problematika.
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4. PREDSTAVITEV VARSTVA GORSKEGA OKOLJA IN GORSKEGA TURIZMA
NA IZBRANIH ŠTUDIJAH PRIMERA
V šolskem filmu Gorski turizem in varstvo gorskega okolja je s pomočjo primerjave dveh
gorovij, Bele Kordiljere oziroma Narodnega parka Huascaran v Peruju in Osrednjega
Nebeškega gorovja v Kirgizistanu, predstavljena vedno bolj aktualna in pereča problematika
gorskega turizma in varstva gorskega okolja.
Obe območji ležita v slabše razvitih državah (v Peruju je BDP po kupni moči samo 5.100
USA/preb., v Kirgizistanu pa celo samo 1.600 USA/preb.) (Peru, 2005; Kyrgyzistan, 2005), v
katerih se turistična dejavnost in varstvo okolja šele razvijata. Sta pa gorovji zelo primerni
za primerjavo, saj sta si po fizičnogeografskih značilnostih dokaj podobni. Poleg tega pa
tako v Peruju kot tudi Kirgizistanu gorski turizem predstavlja v prihodnosti eno izmed
glavnih razvojnih možnosti. Kljub tem podobnostim, pa sta do sedaj državi politiko
varstva gorskega okolja in gorskega turizma, zaradi številnih dejavnikov vodili različno.
V nadaljevanju tega poglavja so podrobneje predstavljene regionalnogeografske značilnosti
obeh območij. Tako so najprej kot geografska celota predstavljeni Andi, katerih del je tudi
Bela Kordiljera, potem Peru kot država, v kateri leži Bela Kordiljera in nazadnje še sama Bela
Kordiljera. Sledi predstavitev Nebeškega gorovja, katerega del je tudi Osrednje Nebeško
gorovje, potem Kirgizistana kot države, v kateri leži večina Osrednjega Nebeškega gorovja in
nazadnje še samega Osrednjega Nebeškega gorovja.
4.1. PREDSTAVITEV ANDSKEGA GOROVJA, PERUJA IN BELE KORDILJERE, S
POUDARKOM NA TURIZMU IN VARSTVU OKOLJA
4.1.1. Andsko gorovje
4.1.1.1. Naravne značilnosti Andov
Zemljevid 2: Lega Andskega gorovja.

Vir: Fizična karta sveta, 2006
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Andsko gorovje, katerega del je tudi Bela Kordiljera oziroma Narodni park Huascaran,
se v smeri sever-jug razteza ob vsej zahodni obali Južne Amerike, od karibskih obal
Paname, Kolumbije in Venezuele na severu do argentinske in čilske Ognjene zemlje na jugu.
Dolgo je okoli 7200 kilometrov in je najdaljše gorovje na svetu. Hkrati je tudi drugo
najvišje gorovje na svetu, saj ga s svojimi vrhovi presega samo še Himalaja. Najvišje, skoraj
7000 metrov visoko, se Andi vzpnejo na območju Peruja (Bela Kordiljera in Kordiljera
Huayhuash) in Bolivije ter na jugu, na meji med Argentino in Čilom, kjer se nahaja tudi
najvišji vrh pogorja 6960 metrov visoka Aconcagua (Dežele in ljudje …, 1992, str. 28).
Ande glede na reliefne značilnosti delimo na tri dele:
•

Severni (Ekvatorialni) Andi segajo od 12˚ S g.š. do 5˚ J g.š. Tu so Andi razcepljeni
na tri vzporedne verige: Kordiljero Occindental (Zahodno Kordiljera), Kordiljero
Central (Srednjo Kordiljera) in Kordiljero Oriental (Vzhodno Kordiljera). Zelo
izrazito so izoblikovani višinski klimatski oziroma vegetacijski pasovi. Značilno pa je
močno kemično preperevanje, debela plast preperelin in rahlo valovita pokrajina;

•

Srednji Andi segajo od 5˚ J g.š. do 30˚ J g.š. Tu se robni kordiljeri razširita,
centralna pa praktično izgine. Med obema verigama se nahajajo velike planote in
kotline, med katerimi je največja planota Altiplano, kjer se je na skrajnem južnem delu
izoblikovana obsežna kotlina z jezerom Titicaca. V Srednjih Andih prevladuje bolj
suho podnebje, zato so jezera dokaj slana, prisotno pa je tudi močno mehansko
preperevanje. Prehod v Veliko nižavje na vzhodu je položnejši in poln obviselih dolin;

•

Južni Andi segajo od 30˚ J g.š. do 55˚ J g.š. Gorovje, ki je tu že bolj ozko,
predstavlja enotna gorska veriga. Padavin je več, večinoma snežnih. V severnem delu
Južnih Andov se nahaja najvišji vrh Južne Amerike, Aconcagua, proti jugu pa se
gorovje znižuje, relief pa je ledeniško vedno bolj preoblikovan
(Špes, 2002, str. 23–25).
Andsko gorovje zavzema več kot 5 milijonov kvadratnih kilometrov ozemlja, kar
pomeni skoraj tretjino vse celine. Na najširšem delu je široko okoli 800 kilometrov.
Razdeljeno je na okoli 20 manjših gorovij (kordiljer), ki potekajo večinoma v smeri
severozahod – jugovzhod (Dežele in ljudje …, 1992, str. 28; Mrak, 2003, str. 4).
Andsko gorovje je del velikanske gorske verige, ki poteka prek dveh celin od Aljaske,
skrajnega severnega dela Severne Amerike do rta Horn, skrajnega južnega dela Južne
Amerike.
Dviganje Andov je bilo posledica pritiska, ki je nastal ob stiku dveh velikih tektonskih plošč
Zemljine skorje. Med podrivanjem oziroma subdukcijo oceanske plošče Nazca pod
kontinentalno Ameriško ploščo se je veliko kamenin, zlasti v osrednjem delu, zaradi vročine
in pritiska preobrazilo v metamorfne kamenine, ki so se jim iz globin Zemljine skorje
pridružile še globočnine, zato se v gorovju nahajajo tudi bogata nahajališča rud. Ob
nadaljnjem pritisku plošče Nazca se je območje sedanjih Andov še naprej gubalo in dvigalo,
tako da se sedaj njihovi najvišji vrhovi pnejo že preko 15 kilometrov nad dnom Perujskega in
Čilskega jarka, ki poteka ob zahodni obali J Amerike, na stiku plošče Nazca in Ameriške
plošče (Dežele in ljudje …, 1992, str. 28; Geografija, 2001, str. 549).
Gre za mladonagubano gorstvo, ki se je delno nagubalo že v času paleozoika, dokončno
pa v času alpidske orogeneze, v terciarju, ko so nastale tudi nekatere uravnave. Tako
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danes v notranjem oziroma vzhodnem pasu gorovja prevladujejo paleozoiske plasti, v
srednjem pasu so na površje prišle mezozoiske plasti, v zahodnem pasu pa se nahajajo ostanki
kristalinskega masiva (Špes, 2002, str. 22).
Tektonska dejavnost na tem območju (podrivanje plošče Nazca pod Ameriško ploščo) še
vedno poteka, kar dokazujejo tudi številni vulkani in potresi. Siloviti vulkanski izbruhi so
pogosti zlasti na pacifiški strani gorovja. Tako je leta 1988 izbruhnil vulkan Nevado del Ruiz
v Kolumbiji in sprožil velik plaz blata in kamenja, ki je v nekaj minutah pokopal 24 000 ljudi.
Eden najbolj znamenitih andskih vrhov pa je Cotopaxi v Ekvadorju, ki velja za enega
najvišjih delujočih ognjenikov na Zemlji (Dežele in ljudje …, 1992, str. 28).
Potres z najbolj katastrofalnimi posledicami v zadnjih letih pa je bil potres v Peruju leta 1970.
Zgodil se je v okolici mesta Huaraz, in sprožil velik podor v Huascaranu (najvišjem vrhu
Peruja), ki je pokopal preko 50 000 ljudi (Natek, Natek, 1999, str. 620).
V Južni Ameriki razvodnica med Tihim in Atlantskim oceanom poteka po Andih in je
tako močno pomaknjena na zahod kontinenta. Na območju Andov pade veliko padavin, še
več vode pa je ujete v snežiščih in ledenikih na pobočjih najvišjih vrhov, celo tik ob
ekvatorju. Tako ni čudno da se velik del gornjih tokov južnoameriških veletokov, kakršni
so Amazonka, Parana in Orinoko, ki odtekajo proti vzhodu in se izlivajo v Atlantski
ocean napaja v tem gorovju.
Reke, ki odtekajo na zahod so krajše, imajo večji strmec in bolj globoke doline. Preko celega
leta imajo dovolj vode, kar je zlasti v Srednjih Andih zelo pomembno, saj jih večina do
Tihega oceana teče preko precej sušnih a močno naseljenih območij in so zato zelo
pomembne tako za oskrbo s pitno vodo, kot tudi za kmetijstvo (velike namakalne površine) in
industrijo.
Največje območje brez odtoka v morje je v Andih osrednji del visoke planote Altiplano
(na meji med Perujem in Bolivijo), kjer se večina rek steka v jezero Titicaca, najvišje
ležeče plovno jezero na svetu (leži na 3810 metrih nadmorske višine; globoko je do 304
metre; njegova površina pa meri 8300 km²) (Dežele in ljudje …, 1992, str. 29; Natek, Natek,
1999, str. 620).
Podnebje v Andih je zelo raznoliko in je odvisno predvsem od tega na kateri geografski širini
in kateri nadmorski višini se neko območje nahaja ter koliko je oddaljeno od morja. Največ
padavin do Andov pride iz vzhoda, saj na zahodu hladen Humbultov tok preprečuje
vlažnemu zraku, da bi jih dosegel iz zahoda. Tam kjer gorovje sega nad višino, do katere se
običajno dvigajo oblaki, pade zelo malo padavin. Zato so zelo sušne tudi doline in planote, ki
se nahajajo med obema visokima andskima verigama v Srednjih Andih. Drugače pa podnebje
v Andih v grobem delimo na:
•

vlažno in toplo podnebje v Severnih (ekvatorialnih) Andih. Tu ponekod na
vzhodnih in zahodnih robovih gorovja pade tudi preko 5000 mm, na samem višavju pa
od 1000–1500 mm padavin na leto (neizraziti deževni dobi sta od marca do maja in od
oktobra do novembra). Letna nihanja temperature na višavju so majhna, dnevna pa so
večja. V kraju Bogota, ki se nahaja v Vzhodni Kordiljeri, je najhladnejši mesec
september (12.8˚C), najtoplejši pa marec (13.7˚C), preko leta pa pade 939 mm
padavin;

•

suho podnebje v Srednjih Andih. Tu padavine prinašajo pasati iznad Amazonije,
zato jih največ pade na vzhodnih pobočjih gorovja (1000–1800 mm), v samem
gorovju pa pade precej manj padavin (500–800 mm), na jugu Antiplana celo le 200
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mm. Deževna doba traja od novembra do marca. Temperatura se z višino naglo
znižuje, povečujejo pa se dnevna nihanja. V kraju La Paz, ki se nahaja blizu jezera
Titicaca na Antiplanu, je najhladnejši mesec julij (8.1˚C), najtoplejši pa november
(12.2˚C), preko leta pa pade 488 mm padavin.
•

vlažno in mrzlo podnebje v Južnih Andih. Tu se padavine povečujejo od severa
(300 mm) proti jugu (2000 mm). Bolj sušni so tudi skrajni južni predeli, Ognjena
zemlja (subpolarno podnebje, 500 mm), vzhodna pobočja gorovja (manj kot 250 mm)
in Patagonija. Dnevna nihanja temperature so tu velika, proti jugu pa se povečujejo
tudi letna nihanja. V kraju Puerto Arenas, ki se nahaja na skrajnem jugu, je
najhladnejši mesec julij (2.5˚C), najtoplejši pa januar (11.7˚C), preko leta pa pade 447
mm padavin
(Andes, 2006; Natek, Natek, 1999, str. 620).
V Andih je rastlinski in živalski svet zelo raznolik. Značilne andske živali so lama, alpaka,
vikunja in gvanako; vse štiri so južnoameriške predstavnice družine kamel. V svetu najbolj
poznana andska žival pa je največji ptič na svetu, kondor, ki med potomci Inkov še vedno
velja za sveto žival (Dežele in ljudje …, 1992, str. 29).
Zaradi spreminjanja količine padavin in višine temperatur z nadmorsko višino, se tu z višino
zelo lepo menja tudi rastlinstvo ter prehaja iz enega rastlinskega višinskega pasu v drugega.
Tako v ekvatorialnih Andih ločimo naslednje rastlinske višinske pasove:
•

do višine 1000 metrov naravno rastje predstavlja tropski gozd, od kulturnih rastlin pa
najbolj uspevajo: kakav, banane in agrumi. Ta pas se imenuje vroča dežela ali Tierra
Caliente;

•

od 1000 do 2000 metrov naravno rastje predstavlja tropski gorski gozd, od kulturnih
rastlin pa najbolj uspevajo: kava, žitarice in koka. Ta pas se imenuje zmerni pas ali
Tierra Templada;

•

od 2000 do 3000 metrov naravno rastje predstavlja svetli mešani gozd, od kulturnih
rastlin pa najbolj uspevajo krompir, stročnice in stare indijanske kulturne rastline. Ta
pas se imenuje hladna dežela ali Tierra Fria;

•

od 3000 do 4500 metrov naravno rastje predstavlja redka višinska stepa, od kulturnih
rastlin pa še uspeva krompir in stare indijanske kulture. Značilno je pašništvo lam in
ovac. Ta pas se imenuje Puna (v severnih, bolj namočenih Andih se ta pas imenuje
Paramos, značilno rastje pa so bujne šopaste trave in grmičevje);

•

nad 4500 metri uspevajo le še lišaji in mahovi. Ta pas se imenuje ledeniški svet ali
Terra Helada
(Špes, 2002, str. 58–59; Geografija, 2001, str. 459).

32

Tine Marenče: Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije

Slika 1: Rastlinski višinski pasovi v ekvatorialnih Andih.

Vir: Špes, 2002; Geografija, 2001
Proti severu in proti jugu se ti rastlinski višinski pasovi močno modificirajo, kar lepo
ponazarja tudi spreminjanje nadmorske višine meje večnega snega in ledu:
• v Severnih (ekvatorialnih) Andih se nahaja med 4500 in 4800 metri nad morjem;
• v Srednjih Andih se nahaja med 4800 in 5200 metri nad morjem;
• v Južnih Andih se proti jugu meja počasi spušča tako je na Aconcagui (32˚ S g.š.) na
2000 metri nad morjem, na skrajnem jugu (na Ognjeni Zemlji) pa nekateri ledenik
segajo vse do morja (Andes, 2006).
4.1.1.2. Družbene značilnosti Andov
Gorska območja severnih in osrednjih andskih verig so razmeroma gosto poseljena, vsaj
v primerjavi s podobnimi goratimi ozemlji drugod po svetu. V Peruju in Boliviji, kjer je
večina prebivalstva indijanskega rodu, ljudje živijo in delajo na majhnih kmetijah, ki ležijo
predvsem na visokih planotah med gorskimi verigami na višini med 2000 in 4000 metrov.
Tradicija je tu še zelo močno prisotna in nekateri stari običaji Inkov so še dobro ohranjeni.
Skromne zaplate obdelovalnih površin obdelujejo popolnoma ročno. Majhen pridelek pa
dopolnjujejo z živinorejo, domačo obrtjo in v zadnjem času z manjšimi storitvami v gorskemu
turizmu.
Proti severu v Venezueli in Kolumbiji živi v višavju dokaj malo Indijancev, več pa je
mešancev med Indijanci in belci, mesticev. V južnem negostoljubnem delu Andov pa je zelo
malo prebivalcev. Evropejcev v Andih skoraj ni, saj imajo težave pri prilagajanju telesa
na tako velike nadmorske višine.
Na tem območju je poleg kmetijske dejavnosti dobro razvito še rudarstvo, čeprav zaradi
težke dostopnosti še zdaleč niso izkoriščeni vsi rudarski potenciali. Zaradi slabe prometne
povezanosti pa na tem območju ni razvite nobene pomembnejše industrije, turizem, ki velja za
eno od glavnih razvojnih možnosti tega območja, pa se le počasi razvija.
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Cestno omrežje je skromno in še to slabo vzdrževano in zaradi velikih strmin in nenehno
grozečih zemeljskih plazov in usadov nevarno, kljub temu so v nekaterih državah zelo dobro
razviti avtobusni prevozi. Železniških prog je malo, vendar veljajo nekatere od njih za
najvišje normalnotirne proge na svetu, saj se ponekod povzpnejo preko 4800 metrov visoko.
Zaradi takih prometnih razmer je na andskem območju zelo pomemben letalski promet
(Dežele in ljudje …, 1992, str. 30–33).
4.1.2. Peru
Peru je Južnoameriška država, v kateri se nahaja celotna Bela Kordiljera oziroma
Narodni park Huascaran, zato so tu predstavljeni osnovni podatki o tej državi ter tiste
fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti, ki so pomembne za razumevanje
problematike Bele Kordiljere.
Zemljevid 3: Lega Peruja.

Vir: Google Earth, 2006
4.1.2.1. Osnovni podatki o Peruju
Uradno ime: Republika Peru (slovensko), Republica del Peru (špansko), Piruw (kečujsko)
Lega: v zahodnem delu Južne Amerike, ob Tihem oceanu in meji na Ekvador, Kolumbijo,
Brazilijo, Bolivjo in Čile
Velikost: 1.285.220 km²
Število prebivalcev: 27.544.300 (julij 2004)
Gostota: 19.1 preb./km²
Glavno mesto: Lima (z 6 milijoni prebivalcev tudi največje mesto v državi)
Državna ureditev: predsedniška republika
Uradni jeziki: španski, kečujanski, ajmarski
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Denarna enota: novi sol (PES)
BDP po kupni moči: 5.100 USD/preb. (2003)
Povprečna letna rast BDP: 4% (2003)
(Natek, Natek, 1999, str. 620; Peru, 2005)
4.1.2.2. Naravne značilnosti Peruja
Geografsko Peru delimo na obalni del (Costa), gorski svet (Sierra) in nižavje na vzhodu
(Selvas). Obalni del, ki predstavlja 11% ozemlja Peruja, obsega 50–140 kilometrov širok
pas ob 2300 kilometrov dolgi tihomorski obali.
Nad obalo se večinoma strmo dviguje gorski svet, ki zavzema 26% ozemlja Peruja. Na
jugu oklepata Zahodna in Vzhodna Kordiljera, katerih številni vrhovi segajo preko 5000
metrov visoko, okrog 200 kilometrov široko planoto Altiplano, ki se nahaja na 3000–4500
metrih nadmorske višine. Na jugu Altiplana je obsežna kotlina z jezerom Titicaco, najvišje
ležečim plovnim jezerom na svetu, proti severu pa je planota vse bolj razrezana s povirnimi
dolinami tihomorskih in amazonskih rek. V srednjem in severnem Peruju se gorski svet zoži
in visokogorska planota preide v niz medgorskih kotlin in globokih podolžnih dolin.
Sklenjena ostane le zahodna Kordiljera, ki največje višine doseže v Beli Kordiljeri na
Huascaranu (6768 m), ki velja tudi za najvišji vrh tropskega pasu na svetu.
Na vzhodu se pobočja Andov preko gričevnatega in težko prehodnega podgorja
(Montana) spuščajo proti Amazonskemu nižavju, ki obsega 63% ozemlja Peruja (Natek,
Natek, 1999, str. 620).
Tako kot relief je tudi podnebje v Peruju zelo raznoliko. Na vzhodu je ekvatorialno, z
enakomerno visokimi temperaturami in obilnimi padavinami vse leto (2000–3000 mm).
Na višavju je podnebje omiljeno zaradi višine, vendar s precejšnimi dnevnimi nihanji
temperature. Na jugu Andov pade 500–800 mm padavin, večinoma med decembrom in
marcem, na severu Andov pa pade 1000–2000 mm padavin in sušno obdobje ni več tako
izrazito.
V obalnem delu je podnebje zaradi hladnega Humboldtovega toka puščavsko, z zelo
majhnimi in nezanesljivimi padavinami. Na vsakih nekaj let ta obalna območja prizadene
vremenski pojav El Niño. Ta povzroči, da se morska voda ob obali ogreje za 5˚C, kar
pripelje do večjega izhlapevanja ter s tem do večjih padavin in poplav na sicer sušnih
zahodnih obalah Peruja (Natek, Natek, 1999, str. 620; Špes, 2002, str. 42).
Tudi v Peruju poteka razvodnica med Tihomorskim in Atlantskim povodjem po Andskem
gorovju. V gorovju izvirajo nekateri največji kraki in pritoki Amazonke (Ucayali z
Apurimacom, Huallaga in Maranon), ki odtekajo na vzhod. Reke, ki odtekajo na zahod, v
Tihi ocean, so krajše, imajo velik strmec in so v gorovje vrezale globoke doline in
kanjone (najdaljša je Rio Santa, 300 km). Izjema je edino osrednji del planote Altiplano, ki
je brez odtoka v morje, večina vode se steka v jezero Titicaca.
V obalnem delu prevladujejo plitva puščavska tla, debelejša so le na manjših ilavnatih
rečnih naplavinah. V tem pasu je tudi rastja zelo malo, zgoščeno je predvsem v oazah ob
rekah. V nižavju na vzhodu prevladujejo slabo rodovitna lateritna in peščena tla. Tu
prevladujejo obsežni tropski deževni gozdovi, ki prekrivajo kar 66% ozemlja Peruja. V
višavju so tla večinoma kamnita, v dnu kotlin tudi zaslajena. Tako na tem območju
prevladuje visokogorska stepa (puna), ki na severu prehaja v zeliščno visokogorsko stepo
(parano) (Natek, Natek, 1999, str. 620).

35

Tine Marenče: Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije

4.1.2.3. Družbene značilnosti Peruja
Po letu 1950 sta v Peruju značilna predvsem dva družbena procesa: hitro povečevanje
prebivalstva (posledica manjše smrtnosti), ki se je v 80. in 90. letih dvajsetega stoletja
umirilo, vendar ima država danes še vedno mlad demografski režim (leta 1995 je bilo 36%
prebivalcev mlajših od 15 let in le 7% starejših od 60 let); in močno odseljevanje z dežele v
večja mesta (1950: 36% mestnega prebivalstva, 1995: 71% mestnega prebivalstva),
predvsem v Limo, ki se je iz majhnega španskega pristanišča v nekaj stoletjih razvil v
enega največjih metropolisov v Latinski Ameriki. Ima preko 8 milijonov prebivalcev
(2005), od katerih jih več kot polovica živi v barakarskih naseljih, imenovanih barriadas
(Natek, Natek, 1999, str. 620; Lima, 2006).
V preteklosti je bilo zaradi dokaj goste poseljenosti Indijancev priseljevanje belcev skromno.
Posledica tega je, da tudi še danes v Peruju večinsko prebivalstvo predstavljajo Indijanci –
54%. Velik delež je potem še mešancev med Indijanci in belci, mesticev – 32%, belcev je
12%, nekaj pa je potem še črncev, mulatov in Azijcev. Kljub številčni premoči Indijancev, pa
bogati sloj (2% prebivalcev) zastopajo večinoma belci in z delom mestijcev tudi srednji sloj
(20% prebivalcev). Socialne razlike med maloštevilčno elito iz zelo revno večino (54%
prebivalcev) so zelo velike. Po veroizpovedi so prebivalci večinoma katoličani 90%, dosti pa
je tudi protestantov 6% (Natek, Natek, 1999, str. 621).
V Peruju je zaradi dokaj ugodnih klimatskih razmer jedro indijanske poselitve na
višavju. Tam je še leta 1940 zaradi dokaj ugodnih klimatskih pogojev živelo okrog 65% vseh
prebivalcev, danes pa zaradi hitrega preseljevanja v obalna mesta tam živi le še okrog 35%
ljudi (največ v višinskem klimatskem pasu terra fria, kjer so najugodnejši klimatski pogoji za
življenje). Tako danes v obalnem pasu živi že preko 50% prebivalcev, v nižavju na vzhodu,
pa je zaradi neugodnih klimatskih pogojev poselitev že tradicionalno nizka, le okoli 15%
prebivalcev (Natek, Natek, 1999, str. 621; Salte r et. al., 2000. str. 485).
Peru je značilna država v razvoju, z veliko revnega prebivalstva (polovica živi pod mejo
revščine), veliko brezposelnostjo (40% brez redne zaposlitve) in zunanjim dolgom (30
milijard USD). Po ustvarjenem BDP sta najpomembnejši dejavnosti industrija (23,3%) in
rudarstvo (8,4%), vendar se več kot tretjina ljudi še vedno preživlja s kmetijstvom (11,9%
BDP) (Natek, Natek, 1999, str. 622).
Zaradi raznolike pokrajine je v Peruju kmetijska dejavnost zelo pestra. Kmetijstvo
usmerjeno v izvoz se nahaja v obalnem pasu, kjer prevladujejo namakalne kmetijske
površine. Tu danes pridelajo največ povrtnin, sadja in riža. Na vzhodni strani Andov je
pomembno pridelovanje kave, še posebej pa ilegalno gojenje koke. Na višavju pa prevladuje
samooskrbno kmetijstvo s kombinacijo skromnega poljedelstva (koruza, krompir, kinoja,
ječmen) in živinoreje (lame, alpake, ovce, prašiči).
Peru ima zaradi hladnega Humboldtovega toka v svojem 200 milj širokem pasu
ozemeljskih voda zelo bogata ribolovna območja, vendar se ulov rib zaradi pretiranega
ulova zmanjšuje. Vsakih nekaj let ribištvo še dodano prizadene vremenski pojav El Niño, ki
ulov močno zmanjša.
Čeprav ima Peru kar 66% prekrite s tropskim deževnim gozdom, je pridobivanje lesa zaradi
težke dostopnosti skromno. Na višavju pa so že tako redki naravni gozdovi večinoma
izkrčeni in delno nadomeščeni z nasadi hitro rastočih evkaliptusov za domačo porabo.
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Zaradi zelo velikega rudarskega bogastva, spada Peru med sedem najpomembnejših
rudarskih držav na svetu, čeprav so številna nahajališča, zaradi težke dostopnosti
(večina jih leži v visokih predelih Andov), še povsem neizkoriščena. Za Peru je
najpomembnejše pridobivanje bakra, je pa tudi eden vodilnih v proizvodnji cinka, svinca,
zlata in srebra. V Amazonskem nižavju na SV in v obalnem pasu na skrajnem severu
pridobivajo tudi nafto.
Najstarejši industrijski panogi sta barvna metalurgija in predelovanje rib v ribjo moko.
Šele po letu 1950 so razvijali tudi industrijo blaga za široko uporabo in težko industrijo. Več
kot 70% vseh delovnih mest je na širšem območju Lime (Natek, Natek, 1999, str. 623; de Blij,
Muller, 1997, str. 261–262).
Po velikem zmanjšanju števila tujih turistov zaradi gverilske dejavnosti in epidemije kolere na
začetku 90 let 20. stoletja se odtlej njihovo število hitro povečuje. Turistični obisk se je med
leti 1986 in 2000 skoraj potrojil. Tako danes Peru obišče slab milijon tujih turistov na leto.
Preglednica 1: Rast števila turistov (v tisočih) in zaslužka iz turizma v Peruju (v milijonih $).
1986
1990
1995
2000
Število turistov
304
398
520
911
Zaslužek iz turizma
357
5
15
36
Vir: Statistical Yearbook
Grafikon 1: Rast števila turistov v Peruju med leti 1986 in 2003.

Vir: Statistical Yearbook
Najprivlačnejša so stara inkovska mesta, jezero Titicaca in izkopanine predinkovskih
kultur v obalnem pasu. Vedno več turistov pa obiskuje tudi neokrnjene predele gorate
notranjosti predvsem narodni park Huascaran. Država načrtno spodbuja domače in tuje
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naložbe v turistične zmogljivosti, vendar razvoj ovirajo razmeroma slabe prometne povezave
in šibko razvite storitvene dejavnosti (Natek, Natek, 1999, str. 623).
Peru ima preko 71 000 km cest vendar le 11% asfaltiranih. Železniških prog ima 3800 km.
Med temi progami je najbolj poznana in slikovita najvišje speljana železniška proga na
svetu, Lima-Huancayo (dvigne se do višine 4829 metrov nad morjem). Ob zahodni obali
ima Peru 17 pristanišč za večje oceanske ladje, največje je Callao, ki se nahaja v neposredni
bližini Lime. Ladijski promet pa poteka tudi v notranjosti države, po Amazonki in njenih
pritokih ter po jezeru Titicaca. Imajo tudi 27 letališč z rednim potniškim prometom in več kot
300 manjših letališč (Natek, Natek, 1999, str. 623).
4.1.3. Bela Kordiljera oziroma Narodni park Huascaran
4.1.3.1. Bela Kordiljera
Zemljevid 4: Lega Bele Kordiljere oziroma Narodnega parka Huascaran.

Vir: Google Earth, 2006
Bela Kordiljera ali Cordillera Blanca leži na okrog 8˚ južne geografske širine in je ena
izmed 20 kordiljer oziroma gorovij, ki tvorijo Andsko gorsko verigo. Nahaja se v
osrednjem delu Peruja in v smeri sever – jug meri 180 kilometrov.
Tako kot večina ostalih Andov se je dvignila in nagubala v času alpidske orogeneze. Najvišje
vrhove tako tvorijo magmatske kamenine, v nižjih predelih pa se pojavljajo sedimentne
kamenine mezozojske starosti. Proces dviganja še vedno traja, tako da so sezmične aktivnosti
na tem območju še vedno prisotne. Z 6768 metrov visokim Huascaranom velja Bela
Kordiljera za najvišje pogorje tropskega pasu na svetu. V njej se nahaja preko 650
ledenikov, 300 jezer in 27 vrhov, ki segajo preko 6000 metrov visoko (National Park of
Huascaran, 2005; Protected Areas Programme, 2005).
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V gorovju pade letno 884 mm padavin (merjeno na višini 3980 m), večinoma med
oktobrom in majem (deževno obdobje). Povprečna temperatura znaša 3º, minimalna pa
-30ºC. Tu dobi večino vode reka Santa, ki je zelo pomembna za gospodarski razvoj sušnih
obalnih območij Peruja na zahodu (Protected Areas Programme, 2005).
V Beli Kordiljeri so tako kot drugod v Andih zelo lepo oblikovani višinski vegetacijski
pasovi. V najnižjih predelih predstavljajo prvotno rastje gorski gozdovi (na zahodni strani
gorovja segajo do okrog 4100 metrov nad morjem), ki pa so že močno izsekani in delno
nadomeščeni s hitro rastočim evkaliptusom, višje prevladujejo gorski travniki (na zahodni
strani gorovja segajo do okrog 4900 metrov nad morjem), še višje pa sneg in led. Tu živi
veliko vrst živali, od katerih pa jih je zaradi nenadzorovanega lova v preteklosti, veliko
ogroženih. Najbolj poznane so: kondor, puma, gorska mačka in medved (National Park of
Huascaran, 2005).
Pred prihodom Špancev (16 stol.) je bilo to območje del Inkovskega cesarstva. Zaradi težkih
življenjskih pogojev, se je prvotno prebivalstvo, tu ohranilo tudi po španski kolonizaciji in še
naprej ohranja zelo bogato kulturno zapuščino (eno najbogatejših na svetu). V majhnih vaseh
neposredno pod gorovjem, tako danes še vedno živijo večinoma Indijanci s plemena
Kečua, belih priseljencev in mesticev pa je malo. Večinoma se ukvarjajo z poljedelstvom,
pašništvom in domačo (tradicionalno) obrtjo, le redki pa tudi z novejšimi dejavnostmi kot
sta turizem (danes ta dejavnost predstavlja okrog 10% dohodka domačinov) in
rudarstvo (Dežele in ljudje, 1992, str. 48; National Park of Huascaran, 2005).
4.1.3.2. Narodni park Huascaran
Poleg najvišjega vrha Huascaran (6768 m) in enega najlepših vrhov na svetu Alpamayo (5947
m), je prav pokrajinska, vegetacijska in živalska pestrost, v katero se nevsiljivo vpleta pestra
in večinoma tradicionalna kultura potomcev starodavnih Inkov doprinesla, da Bela
Kordiljera danes velja za eno najlepših gorovji na svetu. Ta sloves je na to območje v
drugi polovici 20. stoletja začel privabljati veliko število tujih in domačih turistov.
Nekontroliran obisk le teh je v povezavi z rudarsko pa tudi kmetijsko dejavnostmi začel resno
ogrožati občutljivo gorsko okolje. Tako so se pojavile težnje po zavarovanju območja. To se
je res zgodilo leta 1975, ko so celotno Belo Kordiljero zavarovali v okviru Naraodnega
parka Huascaran. Leta 1985 pa je bil park umeščen še na Unescov seznam svetovne
naravne dediščine (Huascaran National Park …, 2005).
Narodni park Huascaran zavzema preko 340 000 ha in obsega celotno verigo Bele
Kordiljere in nekatere nižje predele (najnižja točka parka 2500 m), predvsem zgornje dele
nekaterih dolin, kjer ni stalne poselitve. Območje parka je glede na vrsto rabe in glede na
neokrnjenost razdeljeno na več con. V njem živi okrog 350, v njegovem robnem območju
pa okrog 250 000 ljudi, med katerimi jih je še veliko takih, ki govorijo samo stari indijanski
jezik Kečua (Protected Areas Programme, 2005).
Na območju Bele Kordiljere so domačini pred nastankom narodnega parka brez omejitev
opravljali najrazličnejše dejavnosti: poljedelstvo (predvsem gojenje žitaric, krompirja in starih
indijanskih kulturnih rastlin), pašništvo (predvsem paša lam in ovac), sečno lesa, lov in
nabiranje zelišč, ki so negativno vplivale na krhko gorsko pokrajino.
Park danes v sodelovanju s turističnimi agencijami, tujimi naravovarstvenimi
organizacijami in domačini z najrazličnejšimi ukrepi dokaj uspešno odpravlja te
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negativne posledice. Domačini tako vedno bolj preudarno posegajo na območje parka. Vedno
več se jih tudi vključuje v najrazličnejše naravovarstvene programe kot sta program
ponovnega sajenje dreves in grmovja v robnem območju parka, in program za spodbujanje
gojenja lam in alpak namesto govedi.
V zadnjem času veliko grožnjo temu območju predstavlja vedno množičnejši turistični
obisk. Zato poskuša uprava parka ob pomoči tujih naravovarstvenih organizacij domačine
čim bolje pripraviti tudi na to dejavnost. Tako jim po eni strani učijo kako najbolje ustreči
tujim turistom in jim pomagajo pri izgradnji potrebne infrastrukture, po drugi strani pa jih
seznanjajo z načeli varstva gorskega okolja in sonaravnega turizma (na primer program
nošnje tovorov z lamami, namesto z osli in mulami) (Mrak, 2003, str. 13).
Uprava parka dobi denar za svoje delovanje od tujih agencij, države in od vstopnine, ki jo
pobirajo na dveh pomembnejših vstopnih mestih v park. Na teh dveh mestih so leta 1994
našteli preko 83 000 turistov (od tega 5% tujih) leta 2004 pa že preko 200 000.
Največji obisk je v jesenskih mesecih, največ tujih turistov pa park obišče v poletnih mesecih.
V parku je zaposlenih okrog 30 ljudi, kar je premalo za njegovo učinkovito delovanje
(Huascaran National Park …, 2005; Protected Areas Programme, 2005).
Najpomembnejše izhodišče za obisk Bele Kordiljere je bližnje mesto Huaraz (okrog 100
tisoč prebivalcev), ki leži na nadmorski višini 3100 metrov in je od Lime oddaljen 400
kilometrov. Mesto je dokaj dobro opremljeno s turistično infrastrukturo in storitvami (hostli
in hoteli, številne turistične agencije …), zato ga nekateri imenujejo kar Južnoameriški
Chamonix (Huaraz, 2005).
Zaradi vedno številčnejšega turističnega obiska Bele Kordiljere in s tem Huaraza se turistična
ponudba v mestu iz leta v leto povečuje in se vedno bolj prilagaja tujim turistom. To sem
opazil tudi sam leta 2004, ko sem večji del julija in avgusta preživel na tem območju. Ob tem
potovanju sem ugotovil, da kljub temu, da na svetovnem spletu številne perujske in tuje
turistične agencije ponujajo najrazličnejše organizirane izlete, se da po Peruju brez težav
potovati tudi v lastni režiji.
Večina tujih turistov, ki želi obiskati Belo Kordiljero, z letalom prileti v Limo, glavno mesto
Peruja. Tu se nahajajo sedeži številnih agencij, ki ponujajo dobro organizirane avtobusne
prevoze, tudi direktno do Huaraza, ki je oddaljen približno 8 ur vožnje.
V Huarazu so turistom na voljo številna ležišča po najrazličnejših hotelih in hostlih. Osrednji
del mesta ima zelo dobro ponudbo turističnih storitev, ki zadovoljijo tudi zahtevnejše turiste.
Tu se nahajajo številne turistične agencije, ki nudijo najrazličnejše organizirane izlete, zlasti v
Belo Kordiljero ter druge storitve kot so izposoja opreme, vodništvo in podobno.
V Huarazu so številni taksisti in zasebniki, ki nudijo prevoze s kombiji in avtomobili, tudi do
zadnjih vasi (do kamor so še speljane slabe ceste) pod Belo Kordiljero. Vasi, ki ležijo na
zahodni strani gorovja (vzhodna stran gorovja je veliko težje dostopna) so od Huaraza
oddaljeni eno do tri ure vožnje.
V številnih vaseh se nahajajo nekakšne kontrolne točke, kjer se morajo turisti prijaviti za
obisk parka in plačati vstopnino. V turistično bolj obiskanih dolinah so vasi že nekoliko lepše
urejene in turistom nudijo osnovne turistične storitve, medtem ko v manj obljudenih dolinah
te ponudbe še ni. Povsod pa domačini, ki poskušajo dopolnilno zaslužiti tudi s turizmom,
prodajajo turistom najrazličnejše domače pridelke in izdelke. Nudijo tudi storitve, kot so
vodništvo in nošnja tovora z osli, mulami in lamami.
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Iz teh vasi se navadno po lepo urejenih poteh, v nekaj urah hoje, pride do baznih taborov. To
so že v naprej urejeni prostori na koncu dolin, neposredno pod gorami, kjer si turisti lahko
postavijo šotore. Tu ponavadi obiskovalci preživijo nekaj dni in se vzpnejo na kakšnega od
bližnjih vrhov. Na koncu bolj obiskanih dolin stojijo tudi že planinske koče, z zelo široko
turistično ponudbo. Obstajajo pa tudi doline, ki so zelo malo obiskane in še zelo divje.
Ustanovitev Narodnega parka Huascaran je Belo Kordiljero v svetu naredilo še bolj
prepoznavno. Tako na to območje prihaja vedno več tujih turistov, ki povzročajo vedno
večji pritisk na krhko gorsko okolje. Zato je v prihodnje toliko bolj pomembno, da bo
narodni park v sodelovanju z tujimi agencijami in domačini vodil pravo okoljsko in
turistično politiko.
4.2. PREDSTAVITEV NEBEŠKEGA GOROVJA, KIRGIZISTANA IN OSREDNJEGA
NEBEŠKEGA GOROVJA, S POUDARKOM NA TURIZMU IN VARSTVU OKOLJA
4.2.1. Nebeško gorovje ali Tjanšan (Tien Shan)
4.2.1.1. Naravne značilnosti Nebeškega gorovja
Zemljevid 5: Lega Nebeškega gorovja.

Vir: Fizična karta sveta, 2006
Skoraj 3000 kilometrov dolgo gorovje, ki se najvišje vzpne na območju Osrednjega
Nebeškega gorovja, se razteza od vzhodnega roba puščave Kizilkum na ozemlju
Uzbekistana preko Kirgizistana in Kitajske, kjer razdvaja Tarimsko in Džungarijsko
kotlino, do jugozahodnega dela Mongolije. V povprečju je široko 600 kilometrov, v
zahodnem delu, kjer se razcepi na več gorskih verig, ki obdajajo Fergansko dolino, pa znaša
njegova širina kar 1450 kilometrov.
Geološko Nebeško gorovje ni enotnega nastanka, zato ga členimo na več delov oziroma
gorskih skupin. Temeljna je delitev na severni, osrednji, zahodni in vzhodni del oziroma
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na Severno, Osrednje, Zahodno in Vzhodno Nebeško gorovje. Prvi trije ležijo večinoma
na ozemlju Kirgizistana, slednji pa na ozemlju Kitajske.
Severni del gorovja je izoblikovala kaledonska orogeneza, med kamninami prevladujejo
paleozojske usedline in granitske globočnine.
Južni del gorovja je nastal s poznejšim hercinskim gubanjem. Med tamkajšnjimi
kameninami najdemo silurske in devonske skrilavce, devonske in karbonske apnence, nad
katerimi se je odložil fliš karbonske in permske starosti. Tudi v tem delu gorovja so
paleozojske granitne plošče. V času mlajše alpidske orogeneze je prišlo do močnega
dvigovanja površja, ki je v večini gorskih verig preseglo 3000 metrov, ponekod pa celo 5000
metrov. Hkrati je med gorskimi hrbti prišlo do močnega ugrezanja površja in nastanka
obsežnih kotlin, kakršna je na primer Ferganska dolina.
Ozemlje je še vedno tektonsko dejavno, posledica tega so močni potresi. Leta 1970 je bilo v
potresu ob jezeru Isik Kul porušenih več kot 5000 hiš, nastale pa so tudi številne površinske
spremembe (Gabrovec, 2004a, str. 5).
V gorovju se nahajajo obsežna poledenela območja. Površina vseh ledenikov je okrog
15 500 km², prostornina pa preko 1000 km³. Opazovanja v zadnjih letih pa kažejo, da se tudi
ledeniki na tem območju krčijo, in ker v navedenih podatkih še ni upoštevano umikanje
ledenikov v zadnjih desetih letih, so zdajšnje površine ledenikov zanesljivo manjše. Najdaljši
ledenik je Južni Engliček, ki z 60 kilometri dolžine velja za tretji najdaljši ledenik na
svetu.
V Nebeškem gorovju so zelo intenzivni recentni geomorfološki procesi. Zaradi močnega
dnevnega kolebanja temperature in visoke vlažnosti je mehansko preperevanje izrazito.
Nekatera pobočja so tako prekrita z več sto metrov debelimi plastmi grušča in morenskega
gradiva. Posledica tega so pogosti, lahko tudi obsežni, podori in plazovi. Tudi rečnodenudacijski procesi so zaradi tega tako intenzivni, da predstavljajo resno oviro pri
človekovem bivanju in gospodarjenju na tem območju (Gabrovec, 2004a, str. 5–6).
Na območju Nebeškega gorovja se po klasifikaciji Köppna in Voznesenskega v glavnem
pojavljajo trije podnebni tipi:
•

stepsko borealno podnebje. Značilnost tega je, da ima srednjo temperaturo
najtoplejšega meseca več kot 22°C ali pa imajo vsaj štirje meseci temperaturo višjo od
10°C. Tovrstno podnebje se večinoma pojavlja v dolinah in kotlinah, ki se nahajajo na
severnem in zahodnem obrobju gorovja ter v dolinah in kotlinah Osrednjega
Nebeškega gorovja;

•

tundrsko podnebje. Značilnost tega je, da ima povprečno temperaturo najtoplejšega
meseca nižjo od 10°C. Pojavlja se med 3000 in 5000 metri nad morjem;

•

podnebje večnega mraza. Zanj so značilne še nižje temperature kot v tundrskem
podnebju. Pojavlja se nad 5000 metri (Gabrovec, 2004b, str. 14–17).

Količina padavin in njihova razporeditev preko leta se na tem območju zelo razlikuje.
Odvisna je od izpostavljenosti vlažnim vetrovom, nadmorske višine in lege. V nižjih
legah je njihov višek ob pomladanskem prehodu polarne fronte. V višjih legah je zaradi
močnega izhlapevanja in z njim povezanih nalivov največ padavin poleti. Prevladujoče vlažne
zračne mase prihajajo z zahoda in severozahoda, delno tudi z juga. Največ padavin tako
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prejmeta Severno in Zahodno Nebeško gorovje (okrog 1000 mm). Osrednje Nebeško
gorovje prejme le okrog 300 mm padavin (Gabrovec, 2004b, str. 14).
Nebeško gorovje se nahaja sredi največjega brezodtočnega območja na Zemlji (večji del
Srednje Azije je brezodtočno območje), zato reke, ki izvirajo v tem gorovju, nimajo odtoka v
morje, ampak jih večina odteka v slana jezera po nižavjih in kotlinah Srednje Azije.
Največji del površja Nebeškega gorovja (vse Zahodno Nebeško gorovje in del
Osrednjega nebeškega gorovja) spada v povodje Aralskega jezera. Od tega večino v
porečje reke Sir Darje (dolga 3019 kilometrov), medtem ko v porečje Amu Darje sodi le
Alajska dolina z reko Kyzyl-Suu. S severnega Nebeškega gorovja tečeta proti severozahodu
reki Ču in Talas, ki se končujeta v puščavi Mujunkum. Večji del vode z območja Osrednjega
Nebeškega gorovja odteka proti jugovzhodu v Tarimsko kotlino, kamor odteka tudi del vode z
Vzhodnega Nebeškega gorovja. Preostanek pa iz tega območja odteka na severozahod, v
Balhaško jezero.
Režimi rek na tem območju so ledeniško-snežni, snežno-ledeniški in snežni. Visoke vode
pa se pojavijo v aprilu in trajajo do konca poletja. Tak rečni režim je zelo ugoden za
namakalno kmetijstvo v okoliških suhih kotlinah (Gabrovec, 2004b, str. 17).
Na zemljevidu ekoregij sveta je območje Nebeškega gorovja uvrščeno v pas
zmernotoplih puščav in polpuščav. Lastnosti prsti in rastlinstva tudi na tem območju v
največji meri določata izoblikovanost površja in nadmorska višina. Tako tu prevladujejo
gorske in visokogorske travne in gozdne prsti, na katerih uspevajo zlasti gorske stepe in
gozdovi.
Podrobna pedološka sestava tega območja je precej zapletena. Večje število tipov prsti je
mogoče združiti v naslednje skupine:
• sive gozdne prsti ali gejzirji,
• gorske prsti (črnozjomi, gorske kostanjeve prsti, gorske gozdne prsti, gorske stepske
prsti …),
• visokogorske prsti (visokogorske prsti suhe stepe in polpuščav),
• slane prsti ali solončaki
(Rejec Brancelj, 2004a, str. 18–19).
Območje Nebeškega gorovja je tudi rastlinsko razmeroma pestro območje. Značilni so
rastlinski višinski pasovi:
• na vznožju gora se širi pas suhih step in polpuščav, ki sega navzgor do nadmorske
višine 1200 metrov;
• nad 1200 metri je gozdni pas, ki ga ponekod sestavljajo iglasti gozdovi
• sledi pas bujnih planinskih pašnikov;
• še višje se nahaja pas pustih, mokrotnih visokogorskih tunder;
• najvišje je pas večnega snega in ledu.
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Slika 2: Rastlinski višinski pasovi v Nebeškem gorovju.

Vir: Rejec Brancelj, 2004a
Območje Nebeškega gorovja izstopa v svetovnem merilu tudi po raznolikosti živalskega
sveta, za katerega je prav tako značilna razčlenjenost na višinske pasove (Rejec Brancelj,
2004a, str. 19).
4.2.1.2. Družbene značilnosti Nebeškega gorovja
Nebeško gorovje je zaradi visokih nadmorskim višin in ne preveč ugodnega podnebja
relativno redko in neenakomerno poseljeno. Največ ljudi znotraj pogorja živi v dolinah in
kotlinah. Večinoma tu živijo narodi, ki so bili nekoč nomadi, predvsem Kirgizi.
Nekaj jih še vedno živi na višje ležečih območjih, kjer se preživlja s polnomadsko živinorejo,
zato ni čudno, da je na tem območju še vedno najpomembnejša panoga kmetijstvo oziroma
živinoreja. Na visokogorskih pašnikih, kjer živijo v tradicionalnih jurtah, okroglih šotorih,
redijo predvsem ovce in govedo, pa tudi jake, koze in konje. V dolinah in kotlinah, ki se
nahajajo znotraj gorovja pa pridelujejo tudi riž, pšenico, ječmen bombaž in tobak (Kušar,
2004a, str. 39–42).
Gorovje je bogato z rudnimi nahajališči, ki pa so zaenkrat še zelo slabo izkoriščeni.
Območje je zelo pomembno tudi z vidika energije, saj reke, ki pritekajo izpod gora, zaradi
ugodnega rečnega režima, omogočajo pridobivanje velikih količin hidroenergije preko celega
leta. Pomembnejša industrija se nahaja le na obrobju gorovja, v gorovju samem pa zaradi
slabe prometne povezanosti in odmaknjenosti ni večjih industrijskih obratov (Kušar, 2004b,
str. 52–53).
V zadnjem času na tem območju vedno večjo pozornost namenjajo turistični dejavnosti,
predvsem gorskemu in kulturnemu turizmu, ki veljata za eno od najpomembnejših
gospodarskih priložnosti. Obsežno lepo ohranjeno ter pokrajinsko in vegetacijsko pestro
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območje, kjer na tradicionalni način živijo preprosti domačini, v zadnjem času privablja
vedno več tujih turistov.
4.2.2. Kirgizistan
Kirgizistan je Srednjeazijska država, v kateri se nahaja večji del Osrednjega Nebeškega
gorovja zato so tu predstavljeni osnovni podatki o tej državi ter tiste fizičnogeografske in
družbeno-geografske značilnosti, ki so pomembne za razumevanje problematike Osrednjega
Nebeškega gorovja.
Zemljevid 6: Lega Kirgizistana.

Vir: Google Earth, 2006
4.2.2.1. Osnovni podatki o Kirgizistanu
Uradno ime: Republika Kirgizistan (slovensko), Kyrgyz Respublikasy
Lega: v Srednji Aziji in meji na Kitajsko, Kazahstan, Uzbekistan in Tadžikistan
Velikost: 198.500 km²
Število prebivalcev: 5.082.000 (julij 2004)
Gostota: 25.6 preb/km²
Glavno mesto: Biškek (z 650.000 prebivalci tudi največje mesto v državi)
Državna ureditev: predsedniška republika
Uradna jezika: kirgiški in ruski
Denarna enota: som (KGS)
BDP po kupni moči: 1. 600 USD/preb. (2003)
Povprečna letna rast BDP: 6.7% (2003)
(Natek, Natek, 1999, str. 287; Kyrgyzistan, 2005)
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4.2.2.2. Naravne značilnosti Kirgizistana
Kirgizistan je med vsemi državami na svetu najbolj oddaljena od svetovnih morij in
oceanov. Je izrazito gorata država, saj kar 80% površja leži nad 1500 metri in slaba
polovica nad 3000 metri nadmorske višine.
Večji del države zavzema Nebeško gorovje ali Tjanšan, na jugu pa sega v severni del
mladonagubanega gorovja Pamirja. V obeh gorovjih se najvišji vrhovi vzpenjajo več kot 7000
metrov visoko, najvišji vrh Nebeškega gorovja je Vrh zmage ali Pik Pobeda z 7439 metri,
najvišji vrh severnega dela Pamirja je Pik Lenin z 7134 metri.
Ravnega površja je malo, omejeno je na posamezne kotline med katerimi je največja Ysyk
Köln na vzhodu, ravnine ob rekah Ču in Talas na severu ter na obronke Ferganske doline na
jugozahodu (Natek, Natek,1999, str. 287; Gabrovec 2004a, str. 5).
Zaradi lege Kirgizistana v osrčju Azije je njegovo podnebje značilno celinsko, ki v višjih
legah prehaja v gorsko. Temperature in letna količina padavin se zaradi vpliva nadmorske
višine, izpostavljenosti in lege, v posameznih delih države zelo razlikujejo. Tako so na primer
srednje julijske temperature v razponu od 25°C na Čujski ravnini in v Ferganski dolini, 18°C
ob jezeru Isik Kul, do 10°C v višje ležeči Alajski dolini.
Največ padavin (800–1000 mm) prejmeta Severno in Zahodno Nebeško gorovje. V nižjih
legah se izcedi okrog 500 mm padavin, v Osrednjem Nebeškem gorovju le okrog 300 mm,
najmanj pa v nekaterih kotlinah znotraj gorovja (padavinskih sencah) le okrog 100 mm.
(Gabrovec, 2004b, str. 14; Natek, Natek,1999, str. 287).
Kirgizistan je brez odtoka v morje, zato največ njegovega ozemlja, kar 60% spada v
povodje Aralskega jezera. V to povodje spada tudi najdaljša kirgizistanska reka Narina
(dolga je 535 km), ki z zlitjem z Kara Darjo v Uzbekistanu tvori reko Sir Darjo (največji
pritok Aralskega jezera). Narina je izredno pomemben vodni vir za namakanje Ferganske
doline, poleg tega pa zaradi ugodnega rečnega režima predstavlja zelo pomemben vir
električne energije.
V Nebeškem gorovju izvira tudi veliko rek, ki odtekajo proti severu in izginjajo v puščavi
Mujunkum, največji med njimi sta Ču in Talas. Vode iz jugovzhoda države odtekajo v
Tarimsko kotlino, na Kitajsko, iz severovzhoda pa v slano jezero Ysyk Köln. To največje
kirgizistansko jezero kljub neposredni bližini reke Ču nima odtoka, zato je slankasto. Ponekod
je globoko tudi preko 700 m, prostornina jezerske vode pa je 1738 milijard m³ (Gabrovec,
2004b, str. 17; Natek, Natek,1999, str. 287).
V Kirgizistanu prevladujejo gorske in visokogorske travne in gozdne prsti. Sivih gozdnih
prsti, ki so najprimernejše za obdelavo pa je malo in se večinoma nahajajo na Čujski ravnini
in na vzhodnem obrobju Ferganske kotline. Drugače je naravno rastje tudi tu razporejeno v
značilne višinske pasove. Tako se do 1200 metrov nadmorske višine prevladujejo suhe stepe
in polpuščave. Višje so stepe in ponekod iglasti gozd (3% površja), nad njimi so zlasti v
Osrednjem Nebeškem gorovju in Aljanski dolini visokogorki pašniki, še višje pa večni led in
sneg (Rejec Brancelj, 2004a, str. 18–19; Natek, Natek, 1999, str. 287).
4.2.2.3. Družbene značilnosti Kirgizistana
Kljub visokemu naravnemu prirastku, ki je predvsem posledica nizke smrtnosti,
prebivalstvo v Kirgizistanu narašča počasi, saj se nekirgiški prebivalci po letu 1991
izseljujejo, s tem pa se povečuje delež Kirgizov (leta 1989 52%, leta 1999 pa že 65%
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Kirgizov). Kljub tem migracijam ima Kirgizistan izrazito mlad demografski režim (mlajšega
od 15 let je kar 37.5% prebivalstva, starejšega od 60 let 8% prebivalstva).
Kirgizi spadajo v turško jezikovno skupino in govorijo kirgiški jezik. Po izvoru so nomadski
živinorejci, ki so jih stalno naselili šele v obdobju sovjetske oblasti. V nižjih krajih na severu
živijo še Rusi (16%), Ukrajinci (2%), Nemci (2%), v Ferganski kotlini na zahodu pa Uzbeki
(14%). Večina versko opredeljenega prebivalstva (75%) je sunitskih muslimanov, med
slovanskimi prebivalci pa pravoslavcev (Natek, Natek, 1999, str. 287).
Večina Kirgizistana je zelo redko poseljena. Največ prebivalcev živi na zahodu, v
Ferganski dolini ter na severu države, v dolinah rek Ču in Talas, kjer je v mestih še vedno
velik delež nekirgiških prebivalcev, predvsem Rusov, ki se v zadnjih letih izseljujejo. Tako se
že tako skromna urbanizacija Kirgizistana (leta 1991 je bila 38%) še zmanjšuje in danes znaša
le 34%. Notranjost države pa je zelo redko poseljena, v gorskih dolinah so le posamična
pastirska naselja in manjša mesta (Natek, Natek, 1999, str 287; Kušar, 2004a, str. 36).
Kirgizistanu je bila v času Sovjetske zveze namenjena vloga dobavitelja kmetijskih
izdelkov, kar se še danes močno odraža v njegovem gospodarstvu. Drugače so se,
podobno kot v vseh drugih nekdanjih sovjetskih republikah, tudi v tej državi po osamosvojitvi
zelo zmanjšali industrijska in kmetijska proizvodnja ter BDP in življenjska raven, vendar se je
že leta 1996 upadanje ustavilo, k čemer je prispeval predvsem zasebni sektor, saj je tega leta
ustvaril kar 75% kmetijske pridelave in 90% prihodka v trgovini.
Kmetijstvo je najpomembnejša gospodarska panoga, v njej je bilo leta 2002 zaposlenih
55% delovne sile in prinese 35% BDP-ja. Njive in travni nasadi pokrivajo dobrih 7%,
travniki in pašniki dobrih 45%, gozdovi pa le 3.7% površja. Največ obdelovalnih površin je
na zahodu v Ferganski kotlini in na severu ob rekah Ču in Talas. Najpomembnejši pridelki so
žitarice, bombaž, sladkorna pesa, krompir, tobak, povrtnina in sadje. Nenadzorovano pridelajo
tudi veliko maka in konoplje, iz katerih izdelujejo mamila. Drugače pa je najpomembnejša
kmetijska dejavnost živinoreja, ki velja za tradicionalno dejavnost, saj se del Kirgizov še
vedno preživlja s polnomadsko živinorejo. Gojijo predvsem govedo, ovce in konje.
Zaradi raznolikih rud in velikih zalog velja Kirgizistan v svetovnem merilu za enega od
bogatejših rudnih območij. Njegovo rudno bogastvo pa se zaradi odročnosti nahajališč,
slabe prometne dostopnosti in pomanjkanja finančnih sredstev izkorišča le v manjši meri, zato
se država danes intenzivno povezuje s tujimi investitorji. Ima eno največjih nahajališč zlata na
svetu pri Kumtorju, pa tudi nahajališča živega srebra, urana in rjavega premoga. Kljub
velikim količinam premoga, v termoelektrarnah proizvedejo zelo malo električne energije, saj
jo kar 92% pridobijo v hidroelektrarnah, največ na reki Narin.
Največ industrije je v Biškeku in Ošu, pa še ta je zelo skromna, saj se v sovjetskem
obdobju zaradi odmaknjenosti države ni dobro razvila. Večinoma temelji na domačih
surovinah, tako so najpomembnejše panoge: tekstilna, obutvena, živilska, strojna in kovinska.
Šele v zadnjem času se s pomočjo tujega kapitala in znanja razvijajo tudi druge panoge in
nova industrijska središča, kot je na primer novo tehnološko središče v Jalal-Abadu.
Turistična dejavnost je skromno razvita, vendar se v zadnjih letih vedno bolj širi in postaja
ena izmed glavnih razvojnih priložnosti Kirgizistana. Tako je leta 1992 državo obiskalo le
9000 turistov, v naslednjih desetih letih pa je postajala turistično vedno bolj prepoznavna in
leta 2002 jo je obiskalo že 140 000 turistov (Kušar, 2004b, str. 46–59; Natek, Natek, 1999, str.
288).
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Preglednica 2: Rast števila turistov
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2
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Grafikon 2: Rast števila turistov v Kirgizistanu med leti 1992 in 2002.

Vir: Statistical Yearbook
Kirgizistan vedno več turistov iz zahodnih držav privablja zlasti z pestro in neokrnjeno naravo
ter z na tradicionalen način živečimi domačini. Tako se vedno bolje razvijata gorski in
kulturni turizem. V okviru narodnih parkih in naravnih rezervatih je v Kirgizistanu
zaščitenih le 3.3% ozemlja.
Zaradi izredno razgibanega reliefa je prometna infrastruktura v Kirgizistanu slabo razvita, kar
se še posebej odraža v povezavi severnega in južnega dela države. Ima 28 400 kilometrov
cest, od tega kar 80% asfaltiranih, vendar zelo dotrajanih. Železniških prog je relativno malo,
le 400 kilometrov. Tudi mednarodni letališči sta samo dve, v Biškeku in Ošu (Natek, Natek,
1999, str. 288, Kušar, 2004b, str. 59).
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4.2.3. Osrednje Nebeško gorovje ali Osrednji Tjanšan
Zemljevid 7: Lega Osrednjega Nebeškega gorovja.

Vir: Google Earth, 2006
Osrednji del ali Osrednje Nebeško gorovje, ki leži na okrog 42˚ severne geografske
širine, zavzema velik del srednjeazijske države Kirgizistan. Na skrajnem vzhodu
Osrednjega Nebeškega gorovja, na tromeji med Kitajsko, Kazahstanom in Kirgizistanom, se
je večinoma v alpidski orogenezi Nebeško gorovje dvignilo najvišje.
Tu se nahajata tudi okrog 7000 metrov visoki Khan Tengri, Gospodar neba, ki s svojo
izrazito piramidasto obliko velja za enega bolj prepoznavnih vrhov na svetu in 7440
metrov visoki Pik Pobeda, Vrh zmage, ki je najvišji vrh Nebeškega gorovja in Kirgizistana
ter velja za najbolj severno ležeč sedemtisočak na svetu. Na tem območju se nahaja tudi več,
preko 20 kilometrov dolgih ledenikov, med katerimi je najdaljši Južni Engliček.
Jugovzhodno od Vrha zmage se v dolžini nekaj sto kilometrov razteza gorska veriga
Kakshaal-Too z več kot 5000 metrov visokimi vrhovi in prav tako obsežnimi ledeniki. Ta
gorska veriga je nastala s hercinsko orogenezo. V njem prevladujejo usedline paleozojske
starosti, med njimi tudi apnenci.
Severneje se nahaja več vzporedno potekajočih, nekoliko nižjih gorskih verig, katerih najvišji
vrhovi pa se še vedno vzpenjajo več kot 4000 metrov visoko. Najdaljša med njimi je Terskey
Ala – Too, južno od jezera Isik Kul. Te gorske verige so nastale s kaledonskim gubanjem. Na
skrajnem severu pa se nahaja Isikkulska kotlina z jezerom Isik Kul, ki sta nastala z
ugrezanjem v času alpidske orogeneze, kar dokazuje do 4500 metrov debela skladovnica
kvartarnih usedlin (Gabrovec, 2004a, str. 5–10).
Območje Osrednjega Nebeškega gorovja je tako iz vidika gorskega turizma kot tudi
kulturnega turizma za turiste znotraj celotnega Nebeškega gorovja najbolj zanimivo in
najbolj obiskano. Vzrok temu so predvsem cenovno dokaj dostopni najvišji vrhovi
Nebeškega gorovja ter jezero Issyk Kul s svojo okolico in domačini, ki še vedno živijo na
tradicionalen način.
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Vzhodno od jezera Issyk Kul na nadmorski višini 1700 metrov leži tudi najpomembnejše
mesto tega območja, Karakol (okrog 70 tisoč prebivalcev), ki velja za največje središče
in izhodišče gorskega in kulturnega turizma v Kirgizistanu. V mestu in njegovi širši
okolici še iz sovjetskih časov obstaja nekaj turistične infrastrukture, ki jo danes počasi
obnavljajo in dopolnjujejo z novo. Iz teh časov so pomembne nekatere spalne kapacitete v
Karakolu, v bližnjih gorah in ob jezeru Issyk Kul, od katerih pa jih je veliko v zelo slabem
stanju in so potrebne obnove.
Najpomembnejša zapuščina iz sovjetskih časov na področju turizma pa so dobro
organizirani bazni tabori pod gorama Khan Tengri in Vrhom Zmage (Mrak, Willis,
2003).
V Karakolu sta danes zelo dejavni predvsem dve turistični agenciji, ki nudita celovito
turistično ponudbo. Tako ponujata organitirane izlete, lastna prenočišča (ena od agencij ima v
Karakolu lepo urejen kamp, kjer so goste nastanijo v tradicionalnih okroglih šotorih, jurtah),
vodništvo in izposojo opreme.
S švicarsko in državno pomočjo je leta 2003 v mestu začel delovati tudi turistični center,
ki naj bi se v naslednjih letih začel financirati sam, in naj bi kot nekakšen koordinator med
državo, turističnimi agencijami in domačini močno pripomogel k še hitrejšemu razvoju
turizma na tem območju. Ravno to je poleg še vedno nezadostne turistične in ostale
infrastrukture ter turistične neprepoznavnosti glavni problem območja.
Center naj bi tudi pripomogel, da se bo turizem začel razvijati v pravi smeri, torej v
smeri sonaravnega turizma in ne v smeri anarhičnega turizma, kar bo na tem območju
omogočilo:
• da bo turizem koristil vsem na tem območju in ne le turističnim agencijam,
• da se bosta naravno okolje in tradicionalen način življenja vsaj delno ohranila v
prvotni obliki in
• da bo turizem postal pomembna gospodarska panoga za dolgo obdobje in ne le za
kratek čas.
Pri promociji gorskega in kulturnega turizma ter širjenju osveščenosti o varstvu gorskega
okolja in ohranjanju tradicionalnega načina življenja na tem območju pomagajo tudi nekatere
zahodne agencije in države (Mrak, Willis, 2003).
Vrh zmage in Khan Tengri sta ena redkih sedemtisočakov na ozemlju nekdanje
Sovjetske zveze. Tako ni čudno, da so ju sovjetski alpinisti nekdaj pogosto uporabljali kot
vadišče za poznejše osvajanje najvišjih Himalajskih vrhov. Zato je že v sovjetskih časih pod
obema vrhovoma nastalo več dobro organiziranih baznih taborov, oskrbovanih s stalnimi
helikopterskimi leti. Prav ti tabori danes predstavljajo zelo pomembno osnovo za razvoj
gorskega turizma na tem območju.
Pred razpadom Sovjetske zveze na to območje zahodni alpinisti in turisti niso imeli dostopa.
Po razpadu velike države pa so tudi turisti iz razvitejših držav hitro odkrili turistične
prednosti tega območja (cenovna dostopnost, udobje v baznih taborih in enostavna
organizacija odprav) in začeli v večjem številu obiskovati gorovje. O tem sem se prepričal
tudi sam poleti leta 2003, ko sem skoraj dva meseca preživel na tem območju.
V zadnjem času se v Kirgizistanu pojavlja vedno več turističnih agencij, ki tudi preko
svetovnega spleta ponujajo najrazličnejša potovanja in izlete na območje Osrednjega
Nebeškega gorovja. Tako si danes večina tujih turistov, ki obiščejo to območje, izlete s
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pomočjo ene od teh agencij organizira kar doma. V lastni režiji morajo nato samo še prileteti
do Biškeka, glavnega mesta Kirgizistana, ali pa do Almatya, največjega mesta Kazahstana.
Od tod naprej pa zanje poskrbi izbrana turistična agencija, torej izpelje potovanje oziroma
izlet kot je bilo dogovorjeno.
Tiste turiste, ki si želijo ogledati, ali celo povzpeti na Khan Tengri ali Vrh Zmage, agencije
navadno za nekaj dni pripeljejo v Karakol (najpomembnejše mesto na območju Osrednjega
Nebeškega gorovja). Tu jih nastanijo v enem od hotelov ali pa v lepo urejenem kempu, kjer
lahko spijo tudi v jurtah, tradicionalnih kirgiških šotorih.
Iz Karakola je le nekaj ur vožnje do helikopterske baze, ki se nahaja na 3000 metrih
nadmorske višine. Od tod helikopter turiste v polurnem letu prepelje do enega od baznih
taborov, ki so postavljeni na ledeniku Engliček, neposredno pod vrhoma Khan Tengrijem in
Vrhom zmage, na višini 4200 metrov. V vsakem od teh baznih taborov v treh poletnih
mesecih (julij, avgust in september) za udobje turistov in alpinistov skrbi vodja tabora z nekaj
pomočniki. Nudijo pa tri obroke hrane dnevno, bivanje v že postavljenih šotorih z žimnicami,
elektriko s pomočjo agregata, občasno tuširanje in celo savno. Vse to udobje in pa stalna
radijska ter helikopterska povezava z dolino, je tem baznim taborom v svetu naredilo dobro
ime.
Udobni in dobro organizirani bazni tabori, ki pa žal še vedno ne delujejo po principih
sonaravnega turizma in vedno večji turistični obisk (v glavni turistični sezoni, avgusta,
helikopter prileti v vsako bazo tudi nekajkrat tedensko), povzročajo vedno večje
onesnaževanje krhkega gorskega okolja. Največji ekološki problemi so tako: hrup,
odpadki ter onesnaževanje zraka, vode in ledenikov. To situacija lahko v prihodnosti
izboljša razglasitev narodnega parka na tem območju, o katerem že tečejo pogovori.
4.3. PRIMERJAVA GORSKEGA TURIZMA IN VARSTVA GORSKEGA OKOLJA V
BELI KORDILJERI IN OSREDNJEM NEBEŠKEM GOROVJU
Osrednje Nebeško gorovje in Bela Kordiljera v zadnjih letih postajata vedno bolj
zaželjeni turistični destinaciji. Turiste privabljata zlasti z neokrnjenim gorskim okoljem v
katerem živijo gostoljubni ljudje s preprostim, a za turiste zanimivim načinom življenja. Med
gorovji, ki presegajo 6000 metrov nadmorske višine, pa veljata za organizacijsko in cenovno
bolj dostopni ter nudita številne možnosti za razvoj različnih turističnih dejavnosti, zlasti pa
gorskega turizma in kulturnega turizma.
Drugače pa tako Osredje Nebeško gorovje kot tudi Bela Kordiljera ležita v manj razvitih
državah, kjer gorski turizem predstavlja eno glavnih razvojnih možnosti ter kjer strategijo
turizma in varstvo okolja šele oblikujejo. Ker ima turizem na teh območjih kratko
tradicijo, je večina pogojev za njegov razvoj slabih. Med njimi izrazito izstopajo:
• slabo razvita turistična in ostala infrastruktura,
• preskromna turistična ponudba,
• nedodelana državna politika na področju turizma in varstva okolja,
• premajhna usposobljenost za turizem in premajhna osveščenost o varstvu okolja
domačinov,
• delna politična nestabilnost v Peruju in Kirgizistanu in njuni okolici.
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Kljub temu se gorski turizem v povezavi s kulturnim turizmom na obeh območjih hitro
razvija. Zaradi velikega turističnega obiska in posledično priliva finančnih sredstev iz
turistične dejavnosti prihaja do pozitivnih učinkov:
• nova delovna mesta in dodatni zaslužek domačinov,
• modernizacijo in gradnjo nove infrastrukture,
• boljšo povezanost z ostalim svetom in povezovanje v svetovne ekonomske tokove,
• vsaj delno upočasnitev depopulacije teh odročnih območij.
Vedno bolj pa so opazni tudi negativni učinki turistične dejavnosti, ki se najbolj kažejo:
•

v zmanjševanju naravne in kulturne pestrosti ter počasnem opuščanju
tradicionalnega, do okolja bolj prijaznega gospodarstva. To je lepo vidno v Beli
Kordiljeri, kjer domačini počasi opuščajo tradicionalni način življenja (pašništvo,
skromno poljedelstvo in domača obrt) in se vedno bolj prilagajajo turistom. Zmanjšuje
se tudi pestrost naravne vegetacije. Zlasti gozdno rastje zaradi izsekavanja in erozije
vedno bolj izginja, nadomešča pa ga hitrorastoči evkaliptus ter tako počasi deformira
lepo izoblikovane rastlinske višinske pasove;

•

v velikih količinah smeti in onesnaževanju ledenikov in s tem potencialno pitne
vode. To je lepo vidno na območju baznih taborov v Osrednjem Nebeškem gorovju.
Tu večino smeti še vedno zakopavajo na ledeniku. Poleg tega pa pokurijo veliko
bencina za pridobivanje električne energije (agregat), za ogrevanje jedilnih šotorov,
vode za tuširanje in celo savne ter za kuho. Nemajhno onesnaževanje pa pomenijo tudi
provizorične sanitarije (človek proizvede 200 gramov blata in 1100 gramov urina na
dan) (Mrak, 2005);

•

v hrupu ter vznemirjanju divjih živali in zmanjševanju njihovega življenjskega
prostora. To je lepo vidno na primeru Osrednjega Nebeškega gorovja kjer je iz leta v
leto bolj prisoten ropot helikopterjev in v Beli Kordiljeri, kjer je iz leta v leto več
turistov in posledično tudi več baznih taborov, planinskih koč in bivakov.

Tako na območju Osrednjega Nebeškega gorovja kot tudi Bele Kordiljere do sedaj še
zdaleč niso uporabila vsega turističnega potenciala in še niso izoblikovali prave
turistične politike. Se pa tako obe državi, kot tudi domačini, vedno bolj zavedajo priložnosti,
ki jim jih ponujata, pa tudi odgovornosti, ki jim jo nalagata ti dve območji. Tako so s pomočjo
mednarodnih in nevladnih okoljskih organizacij začeli voditi najrazličnejše projekte.
Lep primer takega projekta je projekt Lama 2000 v Beli Kordiljeri, ki sta ga med drugim
podprla tudi Evropska Skupnost in organizacija The Mountain Institute. Pobudniki projekta so
bili domačini, vodniki oslov, ki so se odločili, da bi tovore turistov začeli prenašati z Lamami.
Na ta način bi obudili predkolonialni način prenašanja tovora. na območju Bele Kordiljere
(Mrak, 2003, str. 13).
Po razvoju turistične dejavnosti in zavesti o varstvu okolja je danes območje Bele
Kordiljere (Narodnega parka Huascaran) v rahli prednosti pred območjem Osrednjega
Nebeškega gorovja.
Ima pa zato slednje območje možnost, da že na začetku množičnejšega turističnega
obiska začne gorski turizem voditi po sonaravni poti. Tako bo kratkoročni zaslužek
manjši, vendar se bosta na ta način bolje ohranila tradicionalna kultura in čisto okolje,
turistična dejavnost pa bo resnično postala močna razvojna sila države. Za uspešnost
sonaravnega pristopa pa je bistveno sodelovanje med turističnimi agencijami, državo in
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domačini, ki bi si morali zaslužek iz turistične dejavnosti pravično deliti in ga delno vlagati
tudi nazaj v okolje.
Zelo slabo bi bilo, če bi se v Osrednjem Nebeškem gorovju začel gorski turizem razvijati
tako, kot se je na številnih drugih turističnih območjih po svetu, brez nekega dolgoročnega
sonaravnega načrta. Na ta način bo kratkoročen dobiček večji, vendar bo to pomenilo izgubo
dela tradicionalne kulture, onesnaženje naravnega okolja in zapravljeno razvojno priložnost.
Pot iz nenačrtovanega razvoja gorskega turizma v sonaravnega je zelo počasna in
dolgotrajna, kar danes delno občutijo tudi na območju Bele Kordiljere.
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5. UPORABA ŠOLSKEGA FILMA GORSKI TURIZEM IN VARSTVO GORSKEGA
OKOLJA PRI POUKU GEOGRAFIJE
5.1. PRI KATERIH UČNIH URAH IN UČNIH VSEBINAH JE NAJBOLJ SMOTRNO
UPORABITI ŠOLSKI FILM
V filmu Gorski turizem in varstvo gorskega okolja so prednostno obravnavani učni cilji s
področja turizma in varstva geografskega okolja. Vsaj delno pa so predstavljeni tudi številni
drugi učni cilji, tako iz fizične, kot družbene in regionalne geografije, pa tudi varstva
geografskega okolja.
Močneje se dotakne naslednjih geografskih tem:
• fizična geografija: nastanek in zgradba Zemlje, površje Zemlje;
• družbena geografija: prebivalstvo, turizem;
• regionalna geografija: Azija, Latinska Amerika.
• varstvo geografskega okolja: vpliv turizma na okolje
Film je sicer prednostno namenjen prvim letnikom splošnih gimnazij, saj so bili ob
njegovem sestavljanju upoštevani predvsem učni cilji, ki so zapisani v učnem načrtu za
splošne gimnazije v poglavju Turizem, ki se po učnem načrtu obravnava ob koncu prvega
letnika. Kljub temu pa lahko celotni film ali njegove dele uporabimo tudi pri drugih
učnih urah in pri starejših populacijah dijakov.
Če se film predvaja ob temi turizem v prvem letniku, je pred tem smiselno narediti
uvodno uro v to temo, na koncu katere je potrebno dijakom razdeliti delovne liste, ki so
nujni za spremljanje filma in ki jih na kratko pripravijo na ogled filma. Na začetku učne ure, v
kateri se predvaja film, je potrebno narediti kratek uvod (5 minut), sledi predvajanje filma (25
minut), zadnjih 15 minut ure pa je dobro porabiti za diskusijo o vsebini filma in za pregled
rešitev delovnih listov.
Diplomskemu delu sta priloženi tudi dve učni pripravi na temo turizem, z večino učil, ki
so potrebna za njuno izpeljavo in tako učiteljem ponujata eno od možnih izpeljav učnih ur na
temo turizem s pomočjo tega filma.
Film je dokaj dolg, spremlja pa ga zahtevno besedilo, ki je polno najrazličnejših
podatkov. Problematiko turizma in varstva gorskega okolja obravnava na dokaj
zahtevnem nivoju, zato je zelo pomembno, da učitelj, ki najbolje pozna svoje dijake ve,
kako jih bo pripravil na ogled filma, na kakšen način jim ga bo predvajal (predvsem se
mora odločiti ali naj dijaki ob spremljanju filma rešujejo tudi delovne liste ali ne) in
kako bo izpeljal njegovo analizo ob koncu predvajanja.
5.2. BESEDILO V ŠOLSKEM FILMU GORSKI TURIZEM IN VARSTVO GORSKEGA
OKOLJA
(V poglavju 5.2. je bila uporabljena naslednja literatura in viri: Atlas sveta …, 1993; Kunaver
et al., 1995; Kunaver et al., 1998; Geografija, 2001; Rožič, 2001; Jeršič, 1997; Špes, 2000;
Dežele in ljudje …, 1992; Mrak, 2003; Natek, Natek, 1999, Mrak, 2004; Gabrovec, 2004a;
Gabrovec, 2004b; Kušar, 2004a; Kušar, 2004b; Statistical Yearbook, 1993, 1997, 2005;
Fizična karta sveta, 2006; Huaraz, 2005; Huascaran National Park …, 2005; Protected Areas
Programme, 2005; Mrak, Willis, 2003, Lipton, 2005)
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5.2.1. Uvod
Živimo v vedno hitreje razvijajoči se, globalno povezani, informacijski družbi. Zaradi novih
tehnologij in širokega znanja vedno bolje razumemo okolje, ki nas obdaja. Kljub temu pa se
premalo zavedamo vpliva svojih dejanj in se preredko sprašujemo, kako je okolje vplivalo na
nas, da smo naredili določeno dejanje, kaj smo s tem dejanjem povzročili v okolju, ali lahko
isto dejanje naredimo na drugačen, okolju prijaznejši način in podobno.
Dvig življenjske ravni, utrujajoči delovni ritem in utesnjeno življenje v mestih so povzročili,
da vedno več ljudi želi svoj prosti čas preživeti čimbolj kvalitetno. Tako ne preseneča, da se v
zadnjih desetletjih turistična dejavnost vse bolj razvija in postaja vedno bolj pomembna
gospodarska panoga.
Po svetu vsako leto potuje že blizu milijarde turistov. Turistična dejavnost je tako vedno bolj
razpršena in zlasti v manj razvitih državah postaja ena izmed glavnih razvojnih priložnosti, ki
bo v prihodnosti prinesla številna nova delovna mesta in velike zaslužke.
Na pomenu pridobivajo številne nove oblike turizma. Med njimi tudi gorski turizem, ki
vključuje vse prostočasne aktivnosti ljudi v gorskem okolju, kot so: smučanje, pohodništvo,
alpinizem, tek na smučeh, gorsko kolesarjenje in podobno.
Na gorskih območjih v manj razvitih državah se zaradi ohranjene gorske narave in slabo
razvite turistične infrastrukture razvijata predvsem pohodništvo in alpinizem, ki se zaradi
dobro ohranjenega tradicionalnega načina življenja domačinov lepo prepletata s kulturnim
turizmom.
Obisk nekaterih gorskih pokrajin je v zadnjem času že tako velik, da ponekod postaja
množičen, kar pa ob nepravi turistični politiki in gradnji neprimerne turistične infrastrukture
pomeni prevelik pritisk na občutljivo gorsko okolje.
5.2.2. Gorski turizem in varstvo gorskega okolja
Gorovja so posledica gorotvornih procesov v Zemljini skorji. Ti se večinoma pojavljajo ob
stikih litosferskih plošč, kjer prihaja do gubanja, narivanja in spodrivanja robov teh plošč, kar
se na površju odraža kot dvigovanje gorovij.
V zgodovini Zemlje so potekali trije močni gorotvorni procesi, in sicer kaledonska orogeneza,
hercinska orogeneza in alpidska orogeneza.
Najmlajša, alpidska orogeneza se je začela ob koncu mezozoika in traja še danes. V tem
obdobju so nastala mladonagubana gorstva, ki tvorijo tudi najdaljši gorski verigi na svetu:
• verigo gorovji od Atlasa v Afriki preko Alp in Himalaje pa vse do Južnih Alp na Novi
Zelandiji ter
• verigo severnoameriških in južnoameriških Kordiljer.
Mladonagubana gorstva so zaradi svojih fizičnogeografskih značilnosti, kot so: pestra
geološka zgradba, visoka nadmorska višina, strm in razgiban relief, zanimive reliefne oblike,
značilno gorsko podnebje, raznoliki vodni ekosistemi, debela snežna odeja ter pestro
rastlinstvo in živalstvo, med vsemi gorstvi najbolj primerna za razvoj gorskega turizma.
Zaradi številnih vodnih virov in velike biološke raznolikosti pa so ta območja tudi bistvenega
pomena za življenje na Zemlji.
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Večina mladonagubanih gorstev se nahaja v manj razvitih državah, kjer sta tako gorski
turizem kot tudi varstvo gorskega okolja še slabo razvita. Med taka gorstva spadata tudi
izbrana primera: Bela Kordiljera v Andskem gorovju in Osrednje Nebeško gorovje v srednji
Aziji.
5.2.3. Predstavitev Osrednjega Nebeškega gorovja in Narodnega parka Huascaran
5.2.3.1. Narodni park Huascaran
Andsko gorovje se razteza ob vsej zahodni obali Južne Amerike in obsega skoraj tretjino
površja tega kontinenta. S 7000 kilometri dolžine velja za najdaljše in z najvišjim vrhom,
6960 metrov visoko Aconcaguo, za drugo najvišje gorovje na svetu.
Ande delimo na okoli 20 manjših gorovij, imenovanih Kordiljere, ki večinoma potekajo v
smeri severozahod – jugovzhod. Turistično najbolj poznana in obiskana južnoameriška
Kordiljera je Bela Kordiljera oziroma Kordiljera Blanca, ki leži v Peruju, na devetih stopinjah
južne geografske širine. S skoraj 6800 metrov visokim Huascaranom velja za najvišje pogorje
tropskega pasu na svetu.
V Peruju se največ ljudi še vedno preživlja s kmetijstvom. Po ustvarjenem bruto domačem
proizvodu pa sta najpomembnejši dejavnosti industrija in rudarstvo, katerima dobro osnovo
dajejo bogata nahajališča rud v Andih.
Kljub nedodelani razvojni strategiji in slabi infrastrukturi pa se v zadnjih letih zelo hitro
razvija tudi turistična dejavnost. Peru tako danes obišče že slab milijon tujih turistov na leto.
Največ poleti, ko je vreme nekoliko hladnejše in bolj stabilno.
Večino turistov privabita v Peru kulturna in arheološka zapuščina Inkovskega cesarstva in
predinkovskih civilizacij. V zadnjem času pa gorska območja Peruja, z Belo Kordiljero na
čelu, postajajo vedno bolj zanimiva tudi za pohodnike in alpiniste.
Pohodnike navdušujejo predvsem lepe reliefne oblike ter bogat rastlinski in živalski svet, ki je
razporejen v značilne višinske pasove. Alpiniste pa privabljajo zlasti priostreni vrhovi, ki jih
večinoma tvorijo magmatske kamenine in prekrivajo težko prehodni ledeniki.
Bela Kordiljera je bila zaradi lepe pokrajine, visokih gora ter številnih rastlinskih in živalskih
vrst leta 1975 zaščitena v okviru narodnega parka Huascaran, ki je uvrščen na Unescov
seznam svetovne naravne dediščine.
Ta razglasitev je pripomogla k še večji prepoznavnosti pogorja, zato se število turistov na tem
območju naglo povečuje. Tako je leta 1992 park obiskalo 65 tisoč, deset let pozneje pa že
preko 250 tisoč obiskovalcev, med katerimi prevladujejo domači turisti.
Tako kot drugod v Andih, tudi pod Belo Kordiljero naselja ležijo vse do 4000 metrov nad
morjem. V njih večinoma živijo Indijanci iz plemena Kečua, ki so na okolje velikih
nadmorskih višin in težkih vremenskih pogojev dobro prilagojeni.
Zaradi številnih novih omejitev, predvsem na področju pašništva in gozdarjenja, domačini
dolga leta niso bili navdušeni nad razglasitvijo narodnega parka Huascaran. Danes so že bolj
zaupljivi, saj so spoznali, da jim park poleg omejitev prinaša tudi nujno pomoč pri ohranjanju
in turističnem trženju njihovega tradicionalnega načina življenja in naravnega okolja, v
katerem živijo.
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Tako se v turistično dejavnost vključuje vedno več domačinov, s tem pa se krepi njihovo
sodelovanje z upravo narodnega parka, najrazličnejšimi mednarodnimi naravovarstvenimi
organizacijami in turističnimi agencijami.
Razglasitev narodnega parka Huascaran in hiter vzpon turistične dejavnosti na območju Bele
Kordiljere sta danes najbolj opazna v hitrem razvoju bližnjega mesta Huaraz, ki leži
neposredno pod gorovjem, na 3100 metrih nadmorske višine.
Mesto, v katerem živi sto tisoč ljudi, počasi izgublja prvotno podobo perujskega gorskega
mesta in je vedno bolj prilagojeno potrebam turistov. Poleg tega pa se tudi vedno več
domačinov preživlja s turistično dejavnostjo, s tem pa počasi opuščajo tradicionalni način
življenja.
5.2.3.2. Osrednje Nebeško gorovje
Nebeško gorovje ali Tjanšan leži v srednji Aziji. V smeri vzhod – zahod meri skoraj 3000
kilometrov in se razteza od Uzbekistana na zahodu do Mongolije na vzhodu. Gorovje je
najobsežnejše v majhni srednjeazijski državici Kirgizistan, ki velja za izrazito gorato državo,
saj kar 94 odstotkov njenega površja leži nad 1000 metri nadmorske višine.
Nebeško gorovje se nahaja sredi najobsežnejšega brezodtočnega območja na Zemlji. Tako je
gorovje za velik del srednje Azije, kjer večinoma primanjkuje padavin, izjemnega pomena, saj
ga iz svojih obsežnih ledenikov oskrbuje z nujno potrebno vodo.
Gorovje so izoblikovale vse tri orogeneze in ga večinoma sestavljajo kamenine paleozojske in
mezozojske starosti. Geološko gledano tako ni enotnega nastanka, zato ga delimo na več
gorskih skupin. Najbolj poznano je Osrednje Nebeško gorovje, ki se je zaradi močnega
gubanja v času alpidske orogeneze dvignilo najvišje.
Večji del Osrednjega Nebeškega gorovja leži v Kirgizistanu, in sicer na 42 stopinjah severne
geografske širine. Tu se nahajata najvišja vrhova Nebeškega gorovja, okrog 7000 metrov
visok Khan Tengri, Gospodar neba, in skoraj 7500 metrov visok Pik Pobeda, Vrh zmage,
najbolj severno ležeč sedemtisočak na svetu.
Kirgizistan je bil vse do leta 1991, kot ena od republik Sovjetske zveze, zadolžen predvsem za
pridelavo hrane. Tako ni čudno, da je še danes v tej državi najpomembnejša gospodarska
dejavnost kmetijstvo in da sta industrija in rudarstvo kljub bogatim nahajališčem rud slabo
razvita. To stanje se zaradi slabe infrastrukture le počasi izboljšuje. Se pa zato v zadnjem času
zelo hitro razvijajo storitvene dejavnosti s turizmom na čelu.
Kirgizistan so v času Sovjetske zveze obiskovali večinoma le sovjetski turisti, po
osamosvojitvi pa je začel postajati turistično prepoznaven tudi drugod po svetu. Pojavile so se
številne domače turistične agencije, ki jih zaradi številčnejših izkušenj s področja turizma
večinoma vodijo Rusi.
Tako je leta 1992 državo obiskalo 9 tisoč, deset let pozneje pa že 140 tisoč turistov. Zaradi
visokih gora, naravne in kulturne pestrosti ter nekoliko boljše turistične infrastrukture je
turistično najbolj zanimivo Osrednje Nebeško gorovje.
Za hiter razvoj gorskega turizma na območju Osrednjega Nebeškega gorovja so zelo
pomembni dobro organizirani bazni tabori. Nastali so že v sovjetskih časih in danes zaradi
rednih helikopterskih povezav z dolino v svetu slovijo kot bolje organizirani. Ker stojijo med
visokimi gorami na 4000 metrih nadmorske višine, delujejo le v poletnih mesecih, ko je
vreme tu nekoliko toplejše in stabilnejše.
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Največ baznih taborov leži pod goro Khan Tengri, na južnem ledeniku Engliček. Postavljeni
so na slojih grušča in skal, ki zaradi močnega mehanskega preperevanja okoliških sten na
debelo prekrivajo srednji in spodnji del ledenika.
Ledenik Engliček s 60 kilometri dolžine velja za tretji najdaljši ledenik na svetu, vendar se v
zadnjem času tako kot vsi ostali ledeniki zaradi klimatskih sprememb hitro krajša in tanjša.
Najpomembnejše mesto na območju Osrednjega Nebeškega gorovja je Karakol, v katerem
živi preko 70 tisoč ljudi. Leži na severovzhodu Kirgizistana, na nadmorski višini 1700
metrov, in velja za najpomembnejše središče hitro razvijajočega se gorskega turizma v tej
državi. V njem delujejo številne domače turistične agencije, ki kljub slabi infrastrukturi na
tem območju nudijo pestro in celovito turistično ponudbo, zlasti na področju pohodništva,
alpinizma in kulturnega turizma.
Zaradi vedno večjega pritiska na krhko gorsko okolje se v Osrednjem Nebeškem gorovju v
zadnjem času pojavljajo težnje po zavarovanju tega območja. Ta prizadevanja bo zagotovo
pospešil turistični center, ki je pred nekaj leti nastal v Karakolu. Ta center naj bi v bodoče, kot
nekakšen koordinator med državo, domačini, mednarodnimi naravovarstvenimi
organizacijami in domačimi turističnimi agencijami, poskrbel za hitrejši in skladnejši razvoj
turizma na tem območju.
5.2.4. Primerjava gorskega turizma in varstva gorskega okolja na območju obeh gorovij
Bela Kordiljera in Osrednje Nebeško gorovje veljata med gorovji, ki presegajo 6000 metov
nadmorske višine, za organizacijsko in cenovno bolj dostopni ter nudita številne možnosti za
razvoj različnih turističnih dejavnosti, zlasti pa alpinizma in pohodništva.
Drugače pa obe gorovji turiste privabljata zlasti z ohranjenim naravnim okoljem, v katerem
živijo gostoljubni ljudje s preprostim, a za turiste zanimivim načinom življenja.
Turizem na območjih Bele Kordiljere in Osrednjega Nebeškega gorovja ima kratko tradicijo.
Zato poleg slabe infrastrukture in turistične ponudbe predstavljata velik problem tudi
preskromna osveščenost domačinov in nedodelana državna politika na področju razvoja
turizma in varstva okolja.
Veliko slabost za turistično prepoznavnost obeh gorovij pa pomeni tudi politična nestabilnost
območij, v katerih se nahajata.
Kljub pomanjkljivostim se turistični obisk tako v Beli Kordiljeri kot tudi v Osrednjem
Nebeškem gorovju iz leta v leto povečuje. Številni turisti tako po eni strani prinašajo nova
delovna mesta, dodaten zaslužek, modernejšo infrastrukturo in boljšo povezanost z ostalim
svetom ter tako zavirajo proces depopulacije teh odročnih območji.
Po drugi strani pa velik turistični obisk Bele Kordiljere in Osrednjega Nebeškega gorovja
negativno vpliva na krhko gorsko okolje in kulturo avtohtonega prebivalstva, kar je lepo
vidno:
•

v zmanjševanju naravne in kulturne pestrosti, ki je lepo opazno v Beli Kordiljeri, kjer
domačini počasi opuščajo okolju prijazen, tradicionalni način življenja.

•

v hrupu in vznemirjanju živali, ki ju povzročajo helikopterji v Osrednjem Nebeškem
gorovju. Že sedaj v poletnih mesecih v vsako bazo helikopter prileti povprečno vsaj
trikrat na teden;
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•

v velikih količinah smeti in onesnaževanju ledenikov in s tem pitne vode na območju
baznih taborov v Osrednjem Nebeškem gorovju. Največje onesnaževaje povzročajo
sanitarije, kuhinje, proizvodnja električne energije in ogrevanje jedilnih šotorov.

5.2.5. Zaključek
Peru in Kirgizistan do sedaj še zdaleč nista uporabila vsega svojega turističnega potenciala,
saj sta pri razvoju turistične dejavnosti še bolj na začetku. Zato imata še vedno možnost, da v
prihodnje izbereta pravo okoljsko in turistično politiko.
Bela Kordiljera oziroma območje narodnega parka Huascaran je po razvoju turistične
dejavnosti in zavesti o varstvu okolja danes v rahli prednosti pred območjem Osrednjega
Nebeškega gorovja. Ima pa zato slednje območje možnost, da že na začetku množičnejšega
turističnega obiska začne gorski turizem voditi po sonaravni poti. Tako bo kratkoročni
zaslužek manjši, vendar se bosta na ta način bolje ohranila tradicionalna kultura in čisto
okolje, turistična dejavnost pa bo resnično postala močna razvojna sila države.
Za uspešnost sonaravnega pristopa je bistveno sodelovanje med turističnimi agencijami,
državo in domačini, ki bi si morali zaslužek iz turistične dejavnosti pravično deliti in ga delno
vlagati tudi nazaj v okolje.
Zelo slabo pa bi bilo, če bi se v Osrednjem Nebeškem gorovju začel gorski turizem razvijati
tako, kot se je na številnih drugih turističnih območjih po svetu, brez nekega dolgoročnega
sonaravnega načrta. Na ta način bo kratkoročen dobiček večji, vendar bo to pomenilo izgubo
dela tradicionalne kulture, onesnaženje naravnega okolja in zapravljeno razvojno priložnost.
Pot iz nenačrtovanega in nenadzorovanega razvoja gorskega turizma v sonaravnega pa je zelo
počasna in dolgotrajna, kar danes delno občutijo tudi v Peruju.
Prav bi bilo, da bi vsaj del neokrnjenih gorskih pokrajin ohranili tudi za naše potomce. Pri tem
nas lahko najbolje vodita razumevanje in spoštovanje okolja, v katerem živimo, ter soljudi, s
katerimi živimo.
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5.3. UČNI PRIPRAVI NA TEMO TURIZEM (IN VARSTVO GEOGRAFSKEGA
OKOLJA)
5.3.1. Učna priprava 1
Učna priprava št.: 1

Razred: 1.č

Šola: Gimnazija Škofja Loka

Datum: 16. 2. 2006
Učitelj: Tine Marenče

Učna tema: Gospodarske dejavnosti človeka
Učna enota: Turizem
Vzgojno-izobraževalni cilji:
1. Globalni/etapni V–I cilji:
-

-

ponovi nekaj dejstev o temi Promet,
razloži pojma turizem in turist,
ve, da turizem postaja gospodarska dejavnost prihodnosti,
pozna motive in vzroke, ki ljudi spodbujajo k vedno številčnejši udeležbi v
turističnih dejavnostih,
pozna osnovne naravne (relief, podnebje, vodovje ter rastlinstvo in živalstvo)
in družbene (kulturni spomeniki, turistična infrastruktura in ponudba ter
prijaznost domačinov) elemente pokrajine, ki privabljajo turiste na določeno
turistično območje,
našteje in opiše glavne oblike turizma (vodni turizem, gorski turizem,
zdraviliški turizem, kraški turizem, kulturni turizem, rekreacijski turizem,
kongresni turizem),
poveže posamezne družbene in naravne sestavine pokrajine s posameznimi
oblikami turizma,
razume pojem množični turizem in ga poveže z nekaterimi turističnimi območji,
pozna pozitivne (razvoj infrastrukture, nova delovna mesta, gospodarski razvoj
in spoznavanje drugih kultur) in negativne (opuščanje okolju prijaznega
gospodarstva, prekomerno širjenje turistične infrastrukture – betonske
džungle, onesnaževanje, opuščanje avtohtone kulture) vplive turistične
dejavnosti na turistična območja.

2. Urni/operativni V–I cilji:
-

našteje, razloži in ovrednoti pogoje za razvoj turizma,
pozna nekaj pomembnejših svetovnih in domačih turističnih destinacij (Alpe,
Pariz, Bali, Machu Picchu, Veliki kanjon, Kenija (safari), …, Kranjska Gora,
Postojna, Piran, Čatež, Bled …) in jih poveže z določenimi oblikami turizma,
ob posameznih primerih iz sveta in Slovenije analizira pogoje, ki so vplivali na
razvoj turizma na določenem turističnem območju,
ob posameznih primerih iz Slovenije ugotovi in ovrednoti pozitivne in
negativne vplive turizma na določeno turistično območje.

60

Tine Marenče: Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije

Tip učne ure: pridobivanje novega znanja

Učne oblike:

X

frontalna

X

v dvojicah

X

individualna

X

razgovor

X

razlaganje

praktično delo

X

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

X

delo s slikovnim
materialom

delo z video
materialom

Učne metode:

skupinska

X

prikazovanje

Učila: Obča geografija (Učbenik založbe Modrijan), Power Point predstavitev z
naslovom Turizem, delovni listi, Atlas, Stenska karta sveta
Učni pripomočki: računalnik in LCD projektor

Literatura in korelacije: Diplomsko delo z naslovom: Šolski film Gorski turizem in
varstvo gorskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije, Obča geografija –
Učbenik založbe DZS, internet (http://image.pegs.com/images/LX/277/277_b1a.jpg,
http://www.ski.spb.ru/sklons/ShVEITsARIYa/images/Zermatt.jpg,
http://decouvrirlemonde.free.fr/entete/Machu_Pichu_overview.jpg,
http://www.roberthouse.com/other/france/images/paris/eiffel.jpg,
http://www.exodus.co.uk/pictures/ayth.jpg,
http://www.exodus.co.uk/pictures/c03hp05a.jpg,
http://cgi.cs.arizona.edu/~balaji/Photos/Grand%20Canyon.jpg),
Geografija – Leksikon založbe Učila, Geografski atlas Slovenije.
Novi pojmi: turizem, turist, turistična infrastruktura, turistična ponudba, vodni
turizem, gorski turizem, zdraviliški turizem, kraški turizem, kulturni turizem,
rekreacijski turizem, kongresni turizem, množični turizem, betonska džungla
Didaktične komponente učnega procesa:
X

priprava
urjenje

X

usvajanje

X

ponavljanje in utrjevanje

preverjanje in ocenjevanje

(Brinovec, 2004; Kunaver et al., 1998; Vzorec učne priprave, 2006)
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Čas

DELO UČITELJA

DELO DIJAKA

0 min.
O čem smo se učili zadnjo šolsko uro?

O prometu.

Katere oblike potniškega prometa
poznamo?

Cestni, železniški, letalski in vodni
promet.

Zakaj ljudje uporabljamo potniški promet?

Tako je! Našteli ste tudi nekaj uporab
potniškega prometa, ki jih lahko uvrstimo
tudi med turistična potovanja. To so: da
gremo po nakupih, da gremo na počitnice
in dopust …
O tem se pogovarjamo zato, ker bomo
danes začeli obravnavati novo temo,
Turizem.
1. prosojnica: Turizem

IZVEDBA UČNEGA PROCESA
IN DOSEŽENI CILJI
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)
UVOD IN PONAVLJANJE
Učne oblike:
● frontalna.

Učne metode:
Da pridemo v šolo in službo, da gremo po ● razgovor,
● razlaganje.
nakupih, da obiščemo sorodnike, da
gremo v kino, da gremo na počitnice in
dopust …
Taksonomija:
● znanje.
Učna načela:
● načelo prilagojenosti vzgoje
starostni stopnji učencev,
● načelo zavestne dejavnosti,
● načelo sistematičnosti in
postopnosti,
● načelo opazovanja.

Učni cilji:
● ponovi nekaj dejstev o temi
Promet.
_______ __________________________________ _________________________________ __________________________
4 min.
USVAJANJE NOVE SNOVI
Pod izrazom turizem običajno razumemo
Ali kdo od vas pozna definiciji besed
potovanja in bivanja ljudi v drugem kraju. Učni cilj:
turizem in turist?
Turist je vsak gost, ki je v kraju zunaj
● razloži pojma turizem in turist.
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2. prosojnica:
 Pod izrazom turizem običajno
razumemo potovanja in bivanja ljudi
v drugem kraju, če njihovo bivanje ni
namenjeno stalni naselitvi in če ni
vezano na njihovo zaposlitev.
 Turist je vsak gost, ki je v kraju
zunaj stalnega prebivališča prenočil
vsaj enkrat.
7 min.

stalnega prebivališča prenočil vsaj enkrat. Učne oblike:
● frontalna,
● individualna.
Učne metode:
● razgovor,
● razlaganje,
● prikazovanje,
● delo s slikovnim materialom.

Učni cilj:
Turistična dejavnost je vedno bolje razvita ● ve, da turizem postaja
Ali se turistična dejavnost glede na druge
dejavnosti vedno bolje razvija ali nazaduje? in postaja najpomembnejša gospodarska gospodarska dejavnost
dejavnost oziroma dejavnost prihodnosti. prihodnosti.
3. prosojnica:
 Turizem zlasti v nerazvitih državah
postaja ena izmed glavnih
gospodarskih priložnosti.
 Po nekaterih ocenah naj bi turizem v
21. stoletju postal celo
najpomembnejša gospodarska
dejavnost na svetu.

Taksonomija:
● znanje,
● razumevanje,
● uporaba.

9 min.
Poznate kakšnega od družbenih
dejavnikov ali osebnih motivov, ki ljudi
pripravijo h potovanju?

Družbeni dejavniki so: dvig življenjske
ravni ljudi, podaljševanje prostega časa in
utesnjeno življenje v mestih.
Osebni motivi so: polnejše preživetje
prostega časa, skrb za svoje zdravje in
telesno kondicijo, poslovni nameni.

Učni cilj:
● pozna motive in vzroke, ki ljudi
spodbujajo k vedno številčnejši
udeležbi v turističnih
dejavnostih.
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4. in 5. prosojnica:
- Hitri razvoj turizma v zadnjih letih je
predvsem posledica več družbenih
dejavnikov:
• dvig življenjske ravni ljudi
• podaljševanje prostega časa, ki
ga ljudje želijo čimbolj kvalitetno
preživeti
• utrujajoč delovni ritem in utesnjeno
življenje v mestih – v nezdravem
okolju
- Ljudje kot turisti v drug kraj potujejo tako
zaradi želje po zanimivejšem in polnejšem
preživetju prostega časa kot zaradi skrbi
za svoje zdravje in telesno kondicijo,
delno pa tudi zaradi poslovnih namenov.
13 min.

Ali se turizem lahko odvija kjerkoli?
6. prosojnica:
 Turizem se ne razvija kjerkoli,
ampak le na turističnih območjih,
kjer so zanj ustrezni naravni in
družbeni elementi pokrajine.
Poznate kakšen naravni ali družbeni
element pokrajine, ki na določenem
območju vpliva na razvoj turizma?
7. prosojnica (tabeli, v katerih so zapisani
glavni naravni in družbeni elementi
pokrajine).

Učna načela:
● načelo znanstvene in vzgojnoizobraževalne usmerjenosti,
● načelo prilagojenosti vzgoje
starostni stopnji učencev,
● načelo zavestne dejavnosti,
● načelo povezanosti teorije in
prakse,
● načelo sistematičnosti in
postopnosti,
● načelo nazornosti in
konkretnosti,
● načelo pozitivne usmerjenosti,
● načelo prostorske razmestitve
pojavov in procesov ter njihovih
medsebojnih odnosov,
● načelo celovitosti.
Ne! Samo v turističnih krajih in na
turističnih območjih.

Relief, vodovje, podnebje, kulturni
spomeniki, turistična opremljenost …

Učni cilji:
● pozna osnovne naravne in
družbene elemente pokrajine, ki
privabljajo turiste na določeno
turistično območje.
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17 min.
Naštejte nekaj glavnih oblik turizma!

20 min.

Vodni turizem, gorski turizem, zdraviliški ● imenuje in opiše glavne oblike
turizma.
turizem, kraški turizem, kulturni turizem,
rekreacijski turizem, kongresni turizem …

8. prosojnica:
- glavne oblike turizma so:
• vodni turizem (obmorski, objezerski,
obrečni …)
• gorski turizem (gorništvo, smučarski
turizem …)
• zdraviliški turizem
• kraški turizem
• kulturni turizem
• rekreacijski turizem
• kongresni turizem
Pogledali si bomo nekaj fotografij svetovno
znanih turističnih krajev. Ob vsaki fotografiji
bom nekoga izmed vas poklical pred
stensko karto, da mi bo na njej pokazal, kje
se ta kraj nahaja, naštel vsaj enega od
naravnih ali družbenih elementov
pokrajine, ki privabljajo turiste na v ta kraj,
in povedal glavno obliko turizma, ki se na
tem območju razvija.
9. prosojnica (fotografija Pariza).

Kulturni in zgodovinski spomeniki, dobra
turistična infrastruktura. Kulturni in
kongresni turizem.

10. prosojnica (fotografija tropske obale).

Vodovje in podnebje. Obmorski turizem.

● poveže posamezne družbene
in naravne sestavine pokrajine s
posameznimi oblikami turizma,
● pozna nekaj pomembnejših
svetovnih destinacij in jih poveže
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11. prosojnica (fotografija Matterhorna)

Relief in podnebje. Gorski in rekreacijski
turizem.

12. prosojnica (fotografija Machu Picchu)

Kulturni in zgodovinski spomeniki.
Kulturni turizem.

Ali po vašem mnenju turizem vpliva na
pokrajino, gospodarstvo, kulturo in življenje
ljudi. in če kako?Ti vplivi pa so tako
pozitivni kot negativni.

Da turizem zelo močno vpliva na
pokrajino, gospodarstvo, kulturo in
življenje ljudi, tako pozitivno kot tudi
negativno.

z določenimi oblikami turizma,
● ob posameznih primerih iz
sveta in Slovenije analizira
pogoje, ki so vplivali na razvoj
turizma na določenem
turističnem območju.

23 min.

15. prosojnica:
 Turizem izredno močno vpliva tako
na pokrajino in gospodarstvo kot
tudi na kulturo in življenje ljudi.
Te vplivi so najmočneje opazni na
turističnih območjih, ki jih obišče
veliko število turistov oziroma kjer se
odvija množični turizem.
Naštejte nekaj območij iz sveta in
Slovenije, kjer se odvija množični turizem.

Množični turizem se v svetu odvija na
območju: Sredozemlja, Alp …, pri nas pa
v krajih: Bled, Kranjska Gora, Čatež,
Postojna …

Naštejte nekaj pozitivnih in nekaj
negativnih vplivov turizma na turistična
območja.

Pozitivni: razvoj infrastrukture, nova
delovna mesta, gospodarski razvoj …
Negativni: prekomerno širjenje turistične
infrastrukture, premočan pritisk na
okolje, opuščanje avtohtone kulture …

● razume pojem množični
turizem in ga poveže z
nekaterimi turističnimi območji.
● pozna pozitivne in negativne
vplive turistične dejavnosti na
turistična območja.
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16. prosojnica (tabela pozitivnih in
negativnih vplivov turizma na turistična
območja).
_______ __________________________________ _________________________________
28 min.
Sedaj bomo s kratko vajo ponovili snov, ki
smo jo danes obravnavali. Razdelite se v
dvojice in si razdelite Delovne liste št. 1 –
Slovenski turistični kraji. Vaša naloga je, da
v preglednico vpišete manjkajoče. Zadnja
vrstica je dodatna, težja, naloga in je
zaželjeno, da jo rešite, ni pa nujno. Vmes
me lahko prosite za pomoč. Časa imate 5
minut.
33 min.
17. prosojnica (Delovni list št. 1).

__________________________
UTRJEVANJE NOVE SNOVI
Učne oblike:
● v dvojicah,
● frontalna.
Učne metode:
● razgovor,
● razlaganje,
● delo s tekstom.

Učna načela:
● načelo znanstvene in vzgojnoizobraževalne usmerjenosti,
● načelo prilagojenosti vzgoje
Preglejmo vaše rešitve. Odgovarjata naj
starostni stopnji učencev,
samo dvojica, ki je poklicana, po potrebi pa
● načelo individualizacije in
boste pomagali tudi ostali.
racionalizacije,
● načelo zavestne dejavnosti,
Gorski turizem, rekreacijski turizem.
Kakšne so rešitve prve vrstice (Kranjska
● načelo povezanosti teorije in
+ razvoj infrastrukture
Gora)?
- negativen vpliv umetnega zasneževanja prakse,
● načelo pozitivne usmerjenosti,
● načelo prostorske razmestitve
Postojna.
Kakšne so rešitve druge vrstice (kraški
Lepa in zanimiva kraška jama,
turizem)?
pojavov in procesov ter njihovih
dobra turistična opremljenost (vlakec).
medsebojnih odnosov,
● načelo celovitosti,
Obmorski turizem, kulturni turizem.
Kakšne so rešitve tretje vrstice (Piran)?
● načelo opazovanja.
Morski muzej, številne restavracije,
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obnovljeni kulturni spomeniki.
+ razvoj infrastrukture (obnova kulturnih
spomenikov)
- onesnaževanje morja
Kakšne so rešitve četrte vrstice (Čatež)?

Zdraviliški turizem, vodni turizem,
rekreacijski turizem.
Termalni vrelci, številne rekreacijske
površine.
Številni bazeni, velika prenočitvena
zmogljivost, široka turistična ponudba.

Taksonomija:
● znanje,
● razumevanje,
● uporaba,
● analiza,
● sinteza.

Učni cilji:
● našteje, razloži in ovrednoti
pogoje za razvoj turizma,
● pozna nekaj pomembnejših
svetovnih in domačih turističnih
destinacij in jih poveže z
Vodni turizem, kongresni turizem,
Kakšne so rešitve pete vrstice (Bled)?
določenimi oblikami turizma,
rekreacijski turizem.
● ob posameznih primerih iz
Jezero, dobra turistična infrastruktura.
Številni hoteli, številne turistične agencije. Slovenije analizira pogoje, ki so
vplivali na razvoj turizma na
+ številna delovna mesta
določenem turističnem območju,
- onesnaževanje jezera
● ob posameznih primerih iz
Slovenije ugotovi in ovrednoti
pozitivne in negativne vplive
turizma na določeno turistično
območje.
_______ __________________________________ _________________________________ __________________________
MOTIVACIJA IN PRIPRAVA
41 min.
Razdelite si Delovne liste št. 2 (dva lista)
NA NASLEDNJO UČNO URO
Individualno rešite le 1. nalogo –
odgovorite na štiri vprašanja. Po potrebi
me lahko prosite za pomoč.
44 min.
Ta štiri vprašanja so že uvod v naslednjo

Učne oblike:
● individualna.
Učne metode:
● delo s tekstom.
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učno uro, ko si bomo pogledali šolski film.
S pomočjo vprašanj, na katera ste sedajle
odgovarjali, poskusite doma ugotoviti, o
čem bo ta film govoril.

Taksonomija:
● uporaba.

(Brinovec, 2004; Kunaver et al., 1998; Vzorec učne priprave, 2006)
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5.3.2. Učna priprava 2
Učna priprava št.: 2

Razred: 1.č

Šola: Gimnazija Škofja Loka

Datum: 16. 2. 2006
Učitelj: Tine Marenče

Učna tema: Gospodarske dejavnosti človeka
Učna enota: Turizem
Vzgojno-izobraževalni cilji:
1. Globalni/etapni V–I cilji:
-

na višjem nivoju ponovi in utrdi del snovi iz prejšnje učne ure (uvodne ure v
temo turizem),
ponovi razporeditev mlado nagubanih gorstev na Zemlji,
spozna del regionalne geografije Latinske Amerike (točneje Peruja in Andov)
in Srednje Azije (točneje Kirgizistana in Nebeškega gorovja),
razume problematiko gorništva kot dela gorskega turizma in varstva gorskega
okolja,
ceni kulturno in naravno pestrost,
zaveda se, da so gorata območja pomembna za človeka,
ve kako se je treba obnašati v gorah.

2. Urni/operativni V–I cilji:
-

ob posameznih primerih iz sveta analizira pogoje, ki so vplivali na oblikovanje
turističnega območja in njegov razvoj,
ob primeru iz sveta označi vpliv turizma na pokrajino, gospodarstvo, kulturo in
življenje ljudi,
zaveda se problematike varstva gorskega okolja in ve, s kakšnim ravnanjem
bomo to okolje najlažje ohranili v naravnem stanju.

Tip učne ure: pridobivanje novega znanja
X

Učne oblike:

Učne metode:

X

frontalna

skupinska

v dvojicah

X

individualna

razgovor

X

razlaganje

praktično delo

X

delo s tekstom

X

prikazovanje
demonstriranje
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X

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

X

delo z video
materialom

Učila: Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja, delovni listi, Atlas,
Stenska karta sveta
Učni pripomočki: računalnik in LCD projektor

Literatura in korelacije: Diplomsko delo z naslovom: Šolski film Gorski turizem in
varstvo gorskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije.
Novi pojmi: pohodništvo, alpinizem, Andi, Acuncagua, Peru, Bela Kordiljera, Narodni
park Huascaran, UNESCO, Kečua, Huaraz, Nebeško gorovje, bazni tabor, Karakol,
Kirgizistan, Khan Tengri, Pik Pobeda, sonaravni turizem
Didaktične komponente učnega procesa:
X

priprava
urjenje

X

usvajanje

X

ponavljanje in utrjevanje

preverjanje in ocenjevanje

(Brinovec, 2004; Kunaver et al., 1998; Vzorec učne priprave, 2006)
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Čas

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN DOSEŽENI CILJI
(oblike, metode, taksonomija, načela, cilji)
UVODNA MOTIVACIJA IN UVOD V UČNO URO

0 min.
18. prosojnica (delovni list št. 2)
Najprej odgovorimo na
vprašanja iz 1. naloge, z
Delovnega lista št. 2, na katere
ste morali odgovoriti ob koncu
prejšnje ure. Odgovarja naj le
tisti, ki je poklican.

Učne oblike:
Poklicani prebere svoj ● frontalna,
● individualna.
odgovor.

Ste ugotovili, kakšen film si
bomo danes ogledali?

O gorah. Kaj lahko
počnemo v gorah …

Da. Danes si bomo pogledali
film Gorski turizem in varstvo
gorskega okolja, ki na primeru
Narodnega parka Huascaran v
Peruju in Osrednjega
Nebeškega gorovja v
Kirgizistanu govori o gorskem
turizmu in varstvu gorskega
okolja. Dolg je 25 minut.
S pomočjo tega filma bomo na
nekoliko višjem nivoju utrdili in
poglobili znanje iz prejšnje ure
ter ga nadgradili z znanjem s
področja varstva geografskega

Učne metode:
● razgovor,
● razlaganje,
● delo s tekstom.

Taksonomija:
● razumevanje,
● uporaba.
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okolja.
Pripravite delovne liste št. 2, ki
ste jih dobili že ob koncu
prejšnje učne ure.

Učna načela:
● načelo prilagojenosti vzgoje starostni stopnji učencev,
● načelo zavestne dejavnosti,
● načelo sistematičnosti in postopnosti,
● načelo nazornosti in konkretnosti
● načelo pozitivne usmerjenosti,
● načelo opazovanja.

Film natančno spremljajte in ob
tem vsak zase rešite 2., 3. in 4.
nalogo – vstavite manjkajoče
besede in dopolnite nemo karto.
Na koncu ure se bomo o filmu in
vaših rešitvah pogovorili.
Ali je še kaj nejasnega v zvezi z Po potrebi vprašajo.
ogledom filma?
_______ _________________________ _________________
7 min.

__________________________________________________
USVAJANJE IN PONAVLJANJE UČNE SNOVI
+
UTRJEVANJE UČNE SNOVI

Začnem predvajati film.
Učne oblike:
● individualna,
● frontalna.
Med predvajanjem filma sem
večinoma tiho, po potrebi
opozorim le na dele filma, ki so
pomembni za reševanje
delovnih listov.

Osredotočeni so na
film in reševanje
delovnih listov.

Učne metode:
● prikazovanje,
● delo s slikovnim materialom,
● delo s tekstom,
● razgovor,
● razlaganje.
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32 min.
Filma je konec! Sedaj imate še
tri minute časa, da vsak zase
rešite še 5. nalogo – odgovorite
na tri vprašanja.

35 min.
Sedaj bomo pregledali rešitve
2., 3., 4. in 5. naloge. Vsak, ki
bo poklican, naj ali prebere
odstavek z vstavljenimi
manjkajočimi besedami ali
pokaže rešitev neme karte s
pomočjo stenske karte sveta ali
pa odgovori na vprašanje.

Rešitve 2., 3., 4., 5. in 6. naloge
delovnega lista št. 2 so v prilogi
učne priprave in v Powew Point
predstavitvi Turizem (19.–24.
prosojnica)

44 min.
Kakšen se vam je zdel film?

Taksonomija:
● znanje,
● razumevanje,
● uporaba,
● analiza,
● sinteza,
● vrednotenje.
Učna načela:
● načelo znanstvene in vzgojno-izobraževalne usmerjenosti,
● načelo prilagojenosti vzgoje starostni stopnji učencev,
● načelo zavestne dejavnosti,
● načelo povezanosti teorije in prakse,
● načelo sistematičnosti in postopnosti,
● načelo nazornosti in konkretnosti,
● načelo pozitivne usmerjenosti,
● načelo večstranskega delovanja,
● načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter
njihovih medsebojnih odnosov,
● načelo regionalnosti,
● načelo celovitosti,
● načelo opazovanja.
Učni cilji:
● na višjem nivoju ponovi in utrdi del snovi iz prejšnje učne ure
(uvodne ure v temo turizem),
● ponovi razporeditev mlado nagubanih gorstev na Zemlji,
● spozna del regionalne geografije Latinske Amerike (točneje
Peruja in Andov) in Srednje Azije (točneje Kirgizistana in
Nebeškega gorovja),
Povejo svoje mnenje. ● razume problematiko gorništva kot dela gorskega turizma in
varstva gorskega okolja,

74

Tine Marenče: Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije

Vas še kaj zanima v zvezi z
današnjo učno uro?

Po potrebi vprašajo.

● ceni kulturno in naravno pestrost,
● zaveda se, da so gorata območja pomembna za človeka,
● ve, kako se je treba obnašati v gorah,
● ob posameznih primerih iz sveta analizira pogoje, ki so
vplivali na oblikovanje turističnega območja in njegov razvoj,
● ob primeru iz sveta označi vpliv turizma na pokrajino,
gospodarstvo, kulturo in življenje ljudi,
● zaveda se problematike varstva gorskega okolja in ve s
kakšnim ravnanjem bomo to okolje najlažje ohranili v
naravnem stanju.

(Brinovec, 2004; Kunaver et al., 1998; Vzorec učne priprave, 2006)
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5.3.3. Dodatna učila, ki so potrebna za izpeljavo učnih ur po učnih pripravah 1 in 2
5.3.3.1. Učilo 1: Power Point predstavitev Turizem
1.
2.
 Pod izrazom turizem obič
običajno razumemo
potovanja in bivanja ljudi v drugem kraju,
če njihovo bivanje ni namenjeno stalni
naselitvi in če ni vezano na njihovo
zaposlitev.

TURIZEM

 Turist je vsak gost, ki je v kraju zunaj

stalnega prebivališ
prebivališ ča prenoč
prenočil vsaj enkrat.

3.

4.
 Hiter razvoj turizma v zadnjih letih je
predvsem posledica več
več druž
družbenih
dejavnikov:

 Turizem zlasti v nerazvitih drž
državah
postaja ena izmed glavnih

gospodarskih prilož
priložnosti.

• dvig življenjske ravni ljudi
• podaljš
podaljševanje prostega časa,
asa, ki ga

 Po nekaterih ocenah naj bi turizem v 21.
stoletju postal celo najpomembnejš
najpomembnejša
gospodarska dejavnost na svetu.

5.

ljudje želijo čimbolj kvalitetno prež
preživeti

• utrujajoč
utrujajoč delovni ritem in utesnjeno
življenje v mestih - v nezdravem okolju

6.

 Ljudje kot turisti v drug kraj potujejo
tako zaradi želje po zanimivejš
zanimivejš em in

 Turizem se ne razvija kjerkoli, ampak le
na turistič
turističnih območ
območjih, kjer so njemu
ustrezni naravni in druž
družbeni elementi

polnejš
polnejšem prež
preživetju prostega časa
kot zaradi skrbi za svoje zdravje in

telesno kondicijo, delno pa tudi zaradi

pokrajine.
pokrajine.

poslovnih namenov.
namenov.

7.

8.

NARAVNI
ELEMENTI
POKRAJINE

DRUŽ
DRUŽBENI ELEMENTI
POKRAJINE

relief

podnebje

kulturni in zgodovinski
spomeniki
turistič
turistična opremljenost
(turistič
(turistična infrastruktura in
turistič
turistična ponudba)
varnost območ
območja

rastlinstvo in
živalstvo

prijaznost in zanimivost
domač
domačinov

vodovje


•
•
•
•
•
•
•

Glavne oblike turizma so:
vodni turizem (obmorski, objezerski, obreč
obrečni …)
gorski turizem (gorniš
(gorniš tvo, smuč
smučarski turizem …)
zdraviliš
zdraviliš ki turizem
kraš
kraš ki turizem
kulturni turizem
rekreacijski turizem
kongresni turizem
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 Turizem izredno moč
močno vpliva tako na

pokrajino in gospodarstvo kot tudi
na kulturo in življenje ljudi.
ljudi. Ti vplivi

so najmoč
najmočneje opazni na turistič
turističnih
območ
območjih, ki jih obiš
obiš če veliko š tevilo
turistov oziroma kjer se odvija množ
množični

turizem.
turizem.

POZITIVNI VPLIVI
TURIZMA
razvoj turistič
turistične in
ostale infrastrukture

nova delovna mesta
in dopolnilni dohodek
domač
domačinov
moč
močnejš
nejš i razvoj
gospodarstva
spoznavanje drugih
kultur

NEGATIVNI VPLIVI
TURIZMA
prekomerno š irjenje turistič
turistične
in ostale infrastrukture (npr.
betonske dž
džungle na nekaterih
morskih obalah)
opuš
opuš čanje okolju prijaznega
gospodarstva
premoč
premočan pritisk na okolje in
posledič
posledično preveliko
onesnaž
onesnaževanje
opuš
opuš čanje avtohtone kulture in
tradicionalnih vrednot
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17.

18.

TURISTIČNO
OBMOČJE
(KRAJ)

GLAVNA
OBLIKA
TURIZMA
NA TEM
OBMOČJU

VSAJ EN
ELEMENT
POKRAJINE
(družbeni ali
naravni), KI JE
UGODEN ZA
RAZVOJ TURIZMA
NA TEM
OBMOČJU

VSAJ DVA PRIMERA
DOBRE TURISTIČNE
INFRASTUKTURE ALI
DOBRE TURISTIČNE
PONUDBE NA TEM
OBMOČJU

VSAJ EN POZITIVEN
IN EN NEGATIVEN
VPLIV TURISTIČNE
DEJAVNOSTI NA TEM
OBMOČJU

Kranjska Gora

gorski in
rekreacijski
turizem

dolge in hladne zime
ter ohranjena
gorska pokrajina

številni hoteli in lepo
urejeno smučišče

+ razvoj infrastrukture
- negativen vpliv
umetnega zasnež
zasneževanja

Postojna

kraški
turizem

lepa in zanimiva
kraš
kraška jama ter
dobra turistič
turistična
opremljenost
(vlakec)

številne trgovine s
spominki in kraška jama,
opremljena s
sprehajalnimi potmi in
vlakcem

+ številna delovna mesta
- onesnaževanje kraških
voda

Piran

obmorski in
kulturni
turizem

morje ter kulturni
in zgodovinski
spomeniki

morski muzej, številne
restavracije in
obnovljeni kulturni
spomeniki
spomeniki

+ razvoj turistič
turistične
infrastrukture
- onesnaž
nesnaževanje morja

Čatež

zdraviliš
zdraviliški,
vodni in
rekreacijski
turizem

termalni vrelci in
številne
rekreacijske
površ
površine

številni bazeni, velika
prenoč
prenočitvena zmogljivost
in široka turistič
turistična
ponudba

+ hitrejši gospodarski
razvoj območja
- preobsežna turistična
infrastruktura

*Bled

vodni,
kongresni in
rekreacijski
turizem

jezero in dobra
turistič
turistična
infrastruktura

številni hoteli in
turistič
turistične agencije

+ številna delovna mesta
- onesnaž
nesnaževanje jezera

19.

Nariši silhueto gore, ki ti je najbolj
poznana in ti največ pomeni.
Kako se imenuje naš edini narodni park in
kje se nahaja?
Kaj ti pomenijo gore?
S katerimi dejavnosti se ljudje
najpogosteje ukvarjamo v gorskem svetu?

20.

Gorski turizem vključuje vse prostočasne aktivnosti v gorskem okolju.
V slabše razvitih državah ta oblika turizma zaradi ohranjene gorske
narave in slabo razvite turistične infrastrukture vključuje predvsem
pohodništvo in alpinizem ter se prepleta s kulturnim turizmom.
Na spodnjo nemo karto sveta približno vriši obe najdaljši gorski verigi
in dopiši vsaj tri gorovja, ki jima pripadajo.

21.

22.

23.

24.

Na gorskih območjih v slabše razvitih državah poleg slabe
infrastrukture in pomanjkljive turistične ponudbe velik
problem predstavljata tudi neosveščenost domačinov in
nedodelana državna politika na področju turizma in varstva
okolja.
Kljub temu pa se v zadnjem času turizem v teh državah
hitro razvija in po eni strani zavira proces depopulacije teh
odročnih območij. Po drugi strani pa povzroča:
•zmanjševanje naravne in kulturne pestrosti,
•hrup in vznemirjanje živali ter
•velike količine smeti in onesnaževanje ledenikov in s tem
pitne vode.

Kako bodo po tvojem mnenju izgledale
gore čez 30 let?
Kako lahko ti prispevaš k ohranjanju
našega naravnega okolja?
Kaj ti je bilo v filmu najbolj zanimivo?

Zato bi bilo prav, da bi se v prihodnosti gorski turizem
začel razvijati po sonaravni poti. Tak turizem bo prijaznejši
do okolja in dolgoročneje usmerjen kot turizem, ki se
razvija nenačrtovano in nenadzorovano.

78

Tine Marenče: Šolski film Gorski turizem in varstvo gorskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije

5.3.3.2. Učilo 2: Delovni list št. 1

1. Dopiši manjkajoče:
TURISTIČNO
OBMOČJE
(KRAJ)

GLAVNA
OBLIKA
TURIZMA NA
TEM OBMOČJU

Kranjska Gora

VSAJ EN ELEMENT
POKRAJINE (družbeni ali
naravni), KI JE UGODEN
ZA RAZVOJ TURIZMA NA
TEM OBMOČJU
dolge in hladne zime,
ohranjena gorska pokrajina,
dobra turistična
infrastruktura

kraški turizem

Piran

Čatež

VSAJ DVA PRIMERA DOBRE
TURISTIČNE
INFRASTUKTURE ALI DOBRE
TURISTIČNE PONUDBE NA
OBMOČJU
številni hoteli, lepo urejeno
smučišče, številne turistične
agencije

VSAJ EN POZITIVEN IN
EN NEGATIVEN VPLIV
TURISTIČNE
DEJAVNOSTI NA TEM
OBMOČJU

številne trgovine s spominki,
kraška jama, ki je opremljena s
sprehajalnimi potmi in vlakcem

+ številna delovna mesta
- onesnaževanje kraških voda

morje, kulturni in
zgodovinski spomeniki
+ hitrejši gospodarski razvoj
območja
- preobsežna turistična
infrastruktura

*Bled
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5.3.3.3. Učilo 3: Rešitve delovnega lista št. 1
TURISTIČNO GLAVNA OBLIKA
OBMOČJE
TURIZMA NA
(KRAJ)
TEM OBMOČJU

VSAJ EN ELEMENT
POKRAJINE (družben ali
naraven), KI JE UGODEN
ZA RAZVOJ TURIZMA
NA TEM OBMOČJU
dolge in hladne zime,
ohranjena gorska
pokrajina,
dobra turist. infrastrukt.

Kranjska Gora

gorski turizem,
rekreacijski
turizem

Postojna

kraški turizem

Piran

obmorski turizem,
kulturni turizem

Čatež

zdraviliški
turizem,
vodni turizem,
rekreacijski
turizem

*Bled

vodni turizem,
jezero, dobra turistična
kongresni turizem, infrastruktura
rekreacijski
turizem

lepa in zanimiva kraška
jama,
dobra turistična
opremljenost (vlakec)
morje, kulturni in
zgodovinski spomeniki

termalni vrelci,
številne rekreacijske
površine

VSAJ DVA PRIMERA DOBRE
TURISTIČNE
INFRASTUKTURE ALI
TURISTIČNE PONUDBE NA
TEM OBMOČJU
številni hoteli, lepo urejeno
smučišče

VSAJ EN POZITIVEN IN EN
NEGATIVEN VPLIV
TURISTIČNE DEJAVNOSTI
NA TEM OBMOČJU

+ razvoj infrastrukture
- negativen vpliv umetnega
zasneževanja

številne trgovine s spominki,
+ številna delovna mesta
kraška jama, opremljena s
- onesnaževanje kraških voda
sprehajalnimi potmi in vlakcem

morski muzej, številne
restavracije, obnovljeni
kulturni spomeniki
številni bazeni, velika
prenočitvena zmogljivost,
široka turistična ponudba

+ razvoj infrastrukture
(obnova kulturnih spomenikov)
- onesnaževanje morja

številni hoteli, številne
turistične agencije

+ številna delovna mesta
- onesnaževanje jezera

+ hitrejši gospodarski razvoj
območja
- preobsežna turistična
infrastruktura
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5.3.3.4. Učilo 4: Delovni list št. 2

1. Odgovori na vprašanja:

Nariši silhueto gore, ki ti je najbolj poznana in ti največ pomeni.

Kako se imenuje naš edini narodni park in kje se nahaja?

Kaj ti pomenijo gore?

S katerimi dejavnosti se ljudje najpogosteje ukvarjamo v gorskem svetu?

2. Vstavi manjkajoče besede in dopolni nemo karto:
Gorski turizem vključuje vse prostočasne aktivnosti v ___________ okolju. V slabše razvitih
državah ta oblika turizma zaradi ohranjene gorske narave in slabo razvite ___________
infrastrukture vključuje predvsem pohodništvo in ____________ ter se prepleta s kulturnim
turizmom.
Na spodnjo nemo karto sveta približno vriši obe najdaljši gorski verigi in dopiši vsaj tri
gorovja, ki jima pripadajo.
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3. Dopolni miselna vzorca:
Leži v južnoameriški državi _________
in predstavlja del Andskega gorovja.
Andi se raztezajo ob vsej _________
obali ________ _________ in s 7000
kilometri dolžine veljajo za najdaljše
gorovje na svetu.

Zaradi lepe pokrajine, visokih gora ter
številnih rastlinskih in živalskih vrst je
bila leta _______ zaščitena v okviru
narodnega parka Huascaran, ki je
uvrščen na ________ seznam svetovne
naravne dediščine.

BELA KORDILJERA
Danes jo vsako leto obišče že preko
_______ tisoč turistov. Velik turistični
obisk najbolj vpliva na razvoj bližnjega
mesta Huaraz. Mesto je vedno bolj
prilagojeno potrebam turistov in tako
počasi
izgublja
prvotno
podobo
perujskega _________ mesta.

Tako kot drugod v Andih tudi tu naselja
ležijo vse do ______ metrov nad
morjem. V njih večinoma živijo Indijanci
iz plemena _________, ki so na okolje
velikih nadmorskih višin in težkih
__________ pogojev dobro prilagojeni.

Predstavlja del Nebeškega gorovja in je
najobsežnejše v majhni srednjeazijski
državici __________ , ki velja za
izrazito gorato državo, saj kar ____ %
njenega površja leži nad _________
metri nadmorske višine.

Kirgizistan je bil do leta __________,
ko se je osamosvojil izpod __________
____________, turistično dokaj
neprepoznaven. Danes pa državo obišče
že preko ______ tisoč turistov na leto.

OSREDNJE
NEBEŠKO GOROVJE
Za hiter razvoj gorskega turizma na
tem območju so zelo pomembni dobro
organizirani ___________ tabori pod
goro Khan Tengri, ki so z dolino
povezani z rednimi ____________ leti.

Na tem območju je turistično najbolj
razvito mesto Karakol, v katerem živi
preko _______ tisoč ljudi. Mesto velja
za najpomembnejše središče hitro
razvijajočega se __________ turizma
v Kirgizistanu.
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4. Vstavi manjkajoče besede

Na gorskih območjih, v slabše razvitih državah, poleg slabe infrastrukture in pomanjkljive
turistične ponudbe, velik problem predstavljata tudi neosveščenost _____________ in
nedodelana državna politika na področju ____________ in ____________ okolja.
Kljub temu pa se v zadnjem času turizem v teh državah hitro razvija in po eni strani zavira
proces ___________ teh odročnih območij. Po drugi strani pa povzroča:
- zmanjševanje naravne in ____________ pestrosti,
- hrup in vznemirjanje ______________ ter
- velike količine ___________ in _____________ ledenikov in s tem pitne vode.
Zato bi bilo prav, da bi se v prihodnosti gorski turizem začel razvijati po _____________
poti. Tak turizem bo prijaznejši do okolja in dolgoročneje usmerjen kot turizem, ki se razvija
nenačrtovano in _______________.

5. Odgovori na vprašanja:

Kako bodo po tvojem mnenju izgledale gore čez 30 let?

Kako lahko ti prispevaš k ohranjanju našega naravnega okolja?

Kaj ti je bilo v filmu najbolj zanimivo?
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5.3.3.5. Učilo 5: Rešitve delovnega lista št. 2

2. Vstavi manjkajoče besede in dopolni nemo karto:

Gorski turizem vključuje vse prostočasne aktivnosti v gorskem okolju. V slabše razvitih
državah ta oblika turizma zaradi ohranjene gorske narave in slabo razvite turistične
infrastrukture vključuje predvsem pohodništvo in alpinizem ter se prepleta s kulturnim
turizmom.

3. Dopolni miselna vzorca:
Leži v južnoameriški državi Peru in
predstavlja del Andskega gorovja. Andi
se raztezajo ob vsej zahodni obali
Južne Amerike in s 7000 kilometri
dolžine veljajo za najdaljše gorovje na
svetu.

Zaradi lepe pokrajine, visokih gora ter
številnih rastlinskih in živalskih vrst je
bila leta 1975 zaščitena v okviru
narodnega parka Huascaran, ki je
uvrščen na Unescov seznam svetovne
naravne dediščine.

BELA KORDILJERA
Danes jo vsako leto obišče že preko
250 tisoč turistov. Velik turistični
obisk najbolj vpliva na razvoj bližnjega
mesta Huaraz. Mesto je vedno bolj
prilagojeno potrebam turistov in tako
počasi
izgublja
prvotno
podobo
perujskega gorskega mesta.

Tako kot drugod v Andih tudi tu naselja
ležijo vse do 4000 metrov nad morjem.
V njih večinoma živijo Indijanci iz
plemena Kečua, ki so na okolje velikih
nadmorskih višin in težkih vremenskih
pogojev dobro prilagojeni.
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Predstavlja del Nebeškega gorovja in je
najobsežnejše v majhni srednjeazijski
državici Kirgizistan, ki velja za izrazito
gorato državo, saj kar 94 % njenega
površja leži nad 1000 metri nadmorske
višine.

Kirgizistan je bil do leta 1991, ko se je
osamosvojil izpod Sovjetske zveze,
turistično dokaj neprepoznaven. Danes
pa državo obišče že preko 140 tisoč
turistov na leto.

OSREDNJE
NEBEŠKO GOROVJE
Za hiter razvoj gorskega turizma na
tem območju so zelo pomembni dobro
organizirani bazni tabori pod goro Khan
Tengri, ki so z dolino povezani z rednimi
helikopterskimi leti.

Na tem območju je turistično najbolj
razvito mesto Karakol, v katerem živi
preko 70 tisoč ljudi. Mesto velja za
najpomembnejše središče hitro
razvijajočega se gorskega turizma v
Kirgizistanu.

4. Vstavi manjkajoče besede:

Na gorskih območjih, v slabše razvitih državah, poleg slabe infrastrukture in pomanjkljive
turistične ponudbe, velik problem predstavljata tudi neosveščenost domačinov in nedodelana
državna politika na področju turizma in varstva okolja.
Kljub temu pa se v zadnjem času turizem v teh državah hitro razvija in po eni strani zavira
proces depopulacije teh odročnih območij. Po drugi strani pa povzroča:
- zmanjševanje naravne in kulturne pestrosti,
- hrup in vznemirjanje živali ter
- velike količine smeti in onesnaževanje ledenikov in s tem pitne vode.
Zato bi bilo prav, da bi se v prihodnosti gorski turizem začel razvijati po sonaravni poti. Tak
turizem bo prijaznejši do okolja in dolgoročneje usmerjen kot turizem, ki se razvija
nenačrtovano in nenadzorovano.
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6. ZAKLJUČKI
6.1. NEKAJ SPLOŠNIH ZAKLJUČKOV
To diplomsko delo, ki se dotika najrazličnejših področij, je v prvi vrsti vseeno popolnoma
geografsko diplomsko delo. Še natančneje bi lahko rekli, da gre za geografsko didaktično
diplomsko delo, ki poskuša zadovoljiti tudi zahteve regionalnogeografskega diplomskega
dela in ob tem teži za tem, da bi bilo čim bolj uporabno.
Že od samega začetka sem pri njegovem oblikovanju težil za tem, da bi bilo čimbolj uporabno
in poučno ter da bi učiteljem v srednjih šolah služilo kot dobro učilo pri pouku geografije. Pri
tej težnji me je najbolj oviralo dejstvo, da imam še zelo malo izkušenj s poučevanjem
geografije v šoli in da zato še nimam izoblikovanega občutka, ki bi mi pomagal pri presoji, na
kako zahtevnem nivoju je potrebno določeno geografsko znanje posredovati določeni
starostni skupini dijakov.
S pomočjo učnega načrta za splošne gimnazije lahko ugotovimo, da se film oziroma celotno
diplomsko delo močneje dotakne naslednjih geografskih tem:
• fizična geografija: nastanek in zgradba Zemlje, površje Zemlje;
• družbena geografija: prebivalstvo, turizem;
• regionalna geografija: Azija, Latinska Amerika.
Nazorneje pa obravnava tudi temo varstvo geografskega okolja, ki drugače ni podrobneje
zajeta v učnem načrtu splošnih gimnazij, vendar jo učitelji vseeno vedno predstavijo pri urah
geografije.
Zaradi širine se lahko film pri pouku geografije uporabi tako v prvem kot tudi v
drugem in četrtem letniku večine gimnazij, pa tudi v srednjih šolah, kjer se poučuje ta
predmet. Če strogo upoštevamo učni načrt za splošno gimnazijo, potem je film najbolj
primeren za predvajanje v prvih letnikih splošnih gimnazij, saj obravnava največ učnih
ciljev, ki jih morajo učitelji z dijaki doseči v tem letniku. To dejstvo je tudi bistveno
vplivalo na mojo odločitev, da film z dvema učnima pripravama umestim k pouku geografije
v prvi letnik, in sicer v temo turizem.
6.2. ANALIZA PRIMERNOSTI FILMA IN OBEH UČNIH PRIPRAV ZA PRVE LETNIKE
SPLOŠNIH GIMNAZIJ
Zaradi dolžine filma (skoraj 25 minut) pa tudi zaradi zahtevnosti in obširnosti teksta, ki
ga spremlja, sem se ob njegovem nastajanju začel spraševati, če ni prezahteven za dijake
prvih letnikov. Da bi te strahove lahko potrdil ali ovrgel, sem na predlog mentorice dr.
Resnik Planinc obe učni pripravi na temo turizem, ki vključujeta tudi predvajanje filma,
dejansko izpeljal v prvem letniku na Gimnaziji Škofja Loka.
Ob koncu svojega izvajanja sem dijakom razdelil vprašalnike, s pomočjo katerih sem
poskušal dobiti odgovore na svoja vprašanja in strahove. Na njih je devetnajst vprašanj, na
katera so dijaki odgovorili s pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 do 5 (1 ne, 2 malo, 3 še kar, 4
da, 5 da, zelo) in tako ocenili ustreznost filma in posredno tudi učne priprave, katere del je (le
druge učne priprave), za uporabo v prvih letnikih splošnih gimnazij.
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Vprašanja so bila razdeljena v tri sklope:
• v prvem sklopu so bila splošna vprašanja, ki so se navezovala na celotno učno uro, ki
je vključevala tudi film,
• v drugem sklopu so bila splošna vprašanja, ki so se navezovala samo na film,
• v tretjem sklopu pa so bila bolj podrobna vprašanja o filmu.
Učni uri sem izpeljal pred dokaj majhno skupino, pred 21 dijaki. Tako sem v analizo dobil le
21 rešenih vprašalnikov, kar pa je po mojem mnenju še vedno dovolj za objektivno izpeljavo
nekaterih zaključkov.
Že ko sem vodil drugo učno uro, v kateri sem predvajal tudi film, sem dobil občutek, da
so bili moji strahovi med sestavljanjem filma odveč. Med predvajanjem so bili dijaki mirni
in osredotočeni na ogled ter reševanje delovnih listov. Med analizo pa so lepo in domiselno
sodelovali ter odgovarjali na vprašanja iz delovnih listov. Da je bila učna ura s filmom
dobra in dijakom zanimiva, so pozneje potrdili tudi rezultati vprašalnikov, ki so me
popolnoma pozitivno presenetili. Zlasti izredno močno izraženo prepričanje dijakov, da film
po njihovem mnenju ni ne prezahteven in ne predolg.
Preglednica 3: Analiza primernosti filma in učne ure, v kateri je bil uporabljen.
Št.
VPRAŠANJE
ŠTEVILO IN ODSTOTEK
ODGOVOROV DIJAKOV PRI
POSAMEZNI OCENI
1
2
3
4
5
1.
Ali je bila ta učna ura dovolj
2
15
4
zanimiva?
9.5
71.5
19
2.
Ali je bila ta učna ura dovolj
1
10
10
razumljiva?
4.8
47.6 47.6
3.
Ali je bila ta učna ura dolgočasna?
13
6
2
61.9 28.6
9.5
4.
Ali je bila ta učna ura
18
2
1
prezahtevna?
85.7
9.5
4.8
5.
Ali bi ti bilo všeč, če bi imeli še
1
6
14
več podobnih ur geografije?
4.8
28.6 66.6
6.
Ali misliš, da bi to učno uro lažje
13
4
2
1
1
spremljal v 2. ali 4. letniku?
61.9
19
9.5
4.8
4.8
7.

Ali je bil film dovolj zanimiv?

8.

Ali je bil film dovolj razumljiv?

9.

Ali je bil film dolgočasen?

10.

Ali se ti je film zdel prezahteven?

11. Ali je bil film predolg?
12.

Ali se ti je film zdel dovolj
poučen?

17
80
19
90.4
18
65.7

3
14.2
1
4.8
3
14.3

1
4.8
1
4.8
1
4.8

9
42.9
10
47.6

12
57.1
10
47.6

POVPR.
OCENA

4.1
4.4
1.5
1.2
4.6
1.7

4.6
4.4
1.2
1.1
1.1

1
4.8

15
71.5

5
23.7

4.2
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ali je bilo v filmu preveč
besedila?
Ali so se ti posnetki zdeli dovolj
povezani z besedilom?
Ali bi film lažje spremljal brez
delovnih listov?
Ali so bili delovni listi
prezahtevni?
Ali so bili grafi in karte v filmu
dovolj jasni in razumljivi?
Ali bi moralo biti v filmu še več
grafov in kart?
Ali je bila glasba v filmu moteča?

17
80

6
28.7
11
52.4

12
57.2
17
81

2
9.5

5
23.8
10
47.6

5
23.8
2
9.5

2
9.5
1
4.8
2
9.5

1.3
9
42.9
5
23.8

11
52.3
3
14.2

4.5
2.7
1.5

2
9.5
2
9.5
2
9.5

12
57.1
2
9.5

7
33.4

4.2
1.7
1.3

Iz analize prvega sklopa vprašanj (od 1. do 6. vprašanja) je razvidno, da je bila učna ura s
filmom dijakom zanimiva in razumljiva ter ne dolgočasna in prezahtevna. Poleg tega so
močno izrazili željo, da bi imeli še več podobnih ur geografije. Nekoliko manj odločno,
vendar še vedno dovolj, so ob 6. vprašanju izrazili mnenje, da filma ne bi nič lažje spremljali
v 2. ali 4. letniku, ko bi bili starejši.
Iz analize drugega sklopa vprašanj (od 7. do 12. vprašanja) je razvidno, da je bil film dijakom
zanimiv, razumljiv in poučen ter prav nič dolgočasen, prezahteven in predolg.
Iz analize tretjega sklopa vprašanj (od 13. do 19. vprašanja) je razvidno, da so se dijakom tudi
posamezni sestavni deli filma zdeli dobri in dovolj povezani. Tako po njihovem mnenju
besedilo v filmu ni bilo prezahtevno in je bilo dobro povezano s posnetki. Grafov in kart je
bilo zadosti in so bili dovolj jasni in razumljivi. Glasba pa ni bila moteča. Najbolj so se
mnenja razhajala ob vprašanjih, ki se nanašajo na delovne liste. Ti dijakom sicer niso bili
prezahtevni, vendar jih kljub temu kar slaba polovica meni, da bi film lažje spremljala brez
njih.
Seveda se ob teh rezultatih zavedam, da dijaki le niso popolnoma objektivno dojeli in
ocenili teh dveh učnih ur in filma, saj je pri pouku poleg mene prisostvovala tudi njihova
učiteljica. Verjetno pa sta jim bili učni uri nekoliko bolj všeč tudi zato, ker sta bili drugače
vodeni in zelo skrbno pripravljeni (za njuno pripravo sem si vzel precej več časa, kot ga imajo
navadno na razpolago učitelji, tako da sem lahko zasnoval zanimivi učni uri in oblikoval
dobra učila).
Da bi dobil v analizo še več rešenih vprašalnikov in s tem bolj objektivne rezultate, bi
morali biti obe učni uri izpeljani pred več razredi. Ob tem bi bilo najbolje, da bi jih s
pomočjo mojih učnih priprav v svojih razredih izpeljali kar učitelji sami.
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6.3. SINTEZA ZAKLJUČKOV
Glede na odziv dijakov, kot tudi nekaterih učiteljev geografije v gimnazijah in študentov
dvopredmetnega študija geografije na ljubljanski Filozofski fakulteti, lahko zaključim, da
sem s tem diplomskim delom oziroma s filmom Gorski turizem in varstvo gorskega okolja
dosegel zastavljene cilje:
•

celotno diplomsko delo, kot tudi film sam, sta primerna za uporabo pri pouku
geografije v srednjih šolah. Dokončno odločitev, kljub nekaterim mojim navodilom
in usmeritvam, na kakšen način in v katerem letniku naj učitelji uporabijo film in
celotno diplomsko delo, prepuščam njim samim, saj le oni svoje dijake dovolj dobro
poznajo, da vedo, kaj je za njih najbolj primerno;

•

z diplomskim delom sem vsaj delno opozoril na pomanjkanje modernih učil pri
pouku geografije v Sloveniji in nakazal eno od možnih rešitev. Zavedati se
moramo, da je zadostna uporaba kvalitetnih učil nujna za doseganje nekaterih splošnih
in številnih zahtevnejših učnih ciljev pri pouku geografije;

•

na zanimiv in kompleksen način sem predstavil vedno bolj aktualni in pomembni
temi: gorski turizem in varstvo gorskega okolja. Danes se le dovolj informiran ter
pravilno izobražen in vzgojen človek lahko zaveda problematike varstva geografskega
okolja in tako skuša v okolju čimbolj prijazno ravnati.

Kvalitetno pripravljena učila, ki obravnavajo zanimive teme, po eni strani učiteljem
olajšajo delo ter jim omogočijo izpeljavo še bolj zanimivih in poučnih učnih ur
geografije, po drugi strani pa dijake pripravijo k še bolj kompleksnemu, kritičnemu in
ustvarjalnemu geografskemu mišljenju. Zato verjamem, da se bosta tako film kot tudi
celotno diplomsko delo pogosto uporabljala pri pouku geografije.
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6.4. SUMMARY
Despite touching various fields the B.A. thesis is still mainly a geographical thesis. More
precisely, it could be said that it is a geographical - didactical thesis which is also trying to
meet the requirements of a regional geographical thesis and at the same time it also strives
after its applicability.
With the aid of the curriculum for grammar schools it can be ascertained that the film as well
as the whole thesis deal more thoroughly with the following geographical themes:
•
•
•

physical geography: the creation and the structure of the Earth, the Earth's surface;
social geography: population, tourism;
regional geography: Asia, Latin America.

More precisely it deals also with the protection of the geographical environment - a topic
which is not specifically stated in the curriculum. Nevertheless, teachers always present it in
their geography lessons.
Due to its extensiveness the film can be used as part of geography classes in the first, second
as well as in the fourth years of most grammar schools as well as other secondary schools
where geography is taught. In case of rigidly following the grammar schools curriculum, the
film can be used as a teaching aid in the first years of grammar schools, since it deals with
most of the teaching goals which should be achieved in this year. This very fact influenced
my decision to place the film together with two lesson preparations as part of geography
classes into the first year, namely, within the theme on tourism.
The length of the film (almost 25 minutes), the difficulty and the extensiveness of the
accompanying text made me wonder if the material was not too demanding for the first year
students. To get rid of my fears I followed the suggestion of my mentor dr. Resnik Planinc
and performed both lesson preparations on the theme of tourism in the first year of the
grammar school Škofja Loka. At the end of the lesson I distributed some questionnaires to the
students and with the help of those questionnaires I tried to get the answers to my questions
and fears.
While performing my second lesson preparation, in which also the film was presented, it was
already obvious that all my fears were unnecessary. The students were calmly following the
film and fulfilled all the tasks (answered the questions etc.) referring to the film and the
accompanying text.
The quality of the lesson combined with the film was also confirmed later after the results of
the questionnaires had been analysed, which surprised me entirely. I was especially surprised
by the students’ strongly expressed belief that the film was neither too demanding nor too
long.
Of course I am aware that the students could not assess the lessons totally objective, since
their teacher was also present. They probably appreciated the lessons because they were
different from what they are used to and because they were prepared with lots of care.
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In order to get more solved questionnaires and thus obtain also more objective results, both
lessons should be performed in several classes. It would be probably best, if they were carried
out by teachers themselves using my lesson preparations.
Regarding the response of the secondary school students and also some teachers of geography
in grammar schools as well as students of geography (specializing in teaching) at the Faculty
of Arts in Ljubljana, it can be concluded that with the thesis and the film Mountain tourism
and the protection of mountain environment the set goals were reached:
•

The whole thesis as well as the film are suitable to be used as a teaching aid in high
school geography classes. Despite some of my instructions and directions, the final
decision on how and in which year the film and the whole thesis are used is left to the
teachers. Namely, they are the only ones who know their students well enough to
know what is most appropriate for them.

•

With this thesis I at least partly pointed out the lack of modern teaching aids in
geography classes in Slovenia and indicated one of the possible solutions. We must
realise that the adequate use of quality teaching aids is necessary for reaching general
and also more elaborate teaching goals in geography classes;

•

Very up-to-date and important themes, mountain tourism and the protection of the
mountain environment, were presented in an interesting and complex way. Nowadays,
only enough informed and properly educated person is able to realise the problem of
the protection of geographical environment and thus also tries to act in an
environmentally friendly way.

On the one hand, quality teaching aids dealing with interesting themes make a teachers’ work
easier. Besides, they also enable them to perform more interesting and educational lessons of
geography. On the other hand they challenge the students to use more complex, creative and
critical geographical way of thinking. That is why I believe that the film as well as the whole
thesis will be frequently used in geography classes.
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