Podnebna strategija in podnebni ukrepi planinskih
zvez združenih v CAA
Gorovja intenzivno reagirajo na podnebne spremembe kot "hot spot" točke biološke raznoterosti in
geomorfološko nestabilne regije: taljenje ledenikov, izginjanje ledenih pobočij, višanje snežne
meje, spreminjanje vodnih režimov, nestabilnosti tal itd.
Segrevanje podnebja prizadeva v Alpah vedno bolj centralno infrastrukturo planinskega športa planinske poti, steze in koče. Po eni strani moramo računati z vedno novimi tveganji glede
naravnih nevarnosti, po drugi strani pa bodo prilagajanja infrastrukture povzročila visoke stroške.
Poleg tega se soočamo s korenitimi spremembami v visokogorskih področjih, ki odločilno vplivajo
na planinski šport.
Planinski šport kot tak je aktivnost, ki je zelo tesno povezana z naravo, vendar hkrati tudi
povezana z visoko stopnjo mobilnosti. Pri tem še vedno imajo glavno vlogo prevozna sredstva z
visokimi emisijami toplogrednih plinov, kot npr. avto in letalo. Ker nam je varstvo gorskega sveta
prioritetna naloga, izhaja iz tega tudi močna soodgovornost za zaščito podnebja. CAA si prizadeva
za koordinirane ukrepe svojih zvez članic.
Podnebna strategija in ukrepi, ki jih predlaga CAA, merijo v prvi vrsti na zmanjševanje s planinskim
športom povezanih emisij toplogrednih plinov. Tako je v ospredju mobilnost za planinski šport.
Zveze članice CAA so v preteklosti že konkretno prispevale k zaščiti podnebja, npr. na področju koč
s pretežnim prehodom na obnovljive vire energije, zmanjševanje količine odpadkov in z okolju
prijaznimi koncepti preskrbovanja. Prav tako se vse zveze intenzivno ukvarjajo s temo "Energijska
učinkovitost v kočah", npr. v projektu, ki ga je spodbudila komisija CAA za koče in bo izpeljan do
leta 2012, zvezam pa bo nudil pomoč pri ovrednotenju in izboljšanju preskrbe z energijo v kočah.
Izvajanje ukrepov je naloga zvez članic. CAA se vidi v vlogi motivatorja, koordinatorja in predvsem
tudi kot politični glas in zagovornik planincev na evropskem nivoju.

Strateški podnebni cilji CAA in njegovih zvez članic
Zveze članice CAA si postavljajo naslednje strateške cilje kot prispevek za globalni izziv znatnega
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.
1. V CAA organizirani planinski športniki se zavedajo svoje soodgovornosti za podnebne
spremembe in so pripravljeni podpirati oz. izvajati konkretne ukrepe za zmanjševanje s planinskim
športom pogojene proizvodnje CO2.
2. Do leta 2015 se vpeljejo in začnejo izvajati prvi konkretni in merljivi ukrepi za zmanjševanje in
kompenzacijo s planinskim športom pogojene proizvodnje CO2. Pri kompenzaciji naj bodo v
ospredju projekti v Alpah.
3. CAA in njegove zveze članice podpirajo najmanj podnebne cilje in zahteve EU za zmanjšanje
emisij CO2.
4. CAA intenzivira svoj vpliv na evropskem nivoju (EU in Alpska konvencija) tako, da zahteva
dosledno izvajanje podnebne politike. Zveze članice podpirajo to iniciativo na nacionalnem nivoju.
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Politični podnebni ukrepi CAA in njegovih zvez članic za zmanjševanje s
planinskim športom pogojene proizvodnje CO2
1. Zveze članice CAA aktivno izvajajo ozaveščanje, informiranje in izobraževanje svojih članov. CAA
bo na svoji spletni strani ustvaril informacijsko platformo z zbirko primerov "najboljše prakse"
svojih zvez članic.
2. Zveze članice CAA spodbujajo konkretne in po možnosti merljive ukrepe za zmanjševanje s
planinskim športom pogojenih emisij CO2. V ospredju je pri tem kontinuirano povečevanje deleža
javnih prevoznih sredstev na turah zvez, boljša izkoriščenost privatnih vozil, skrajšanje celotnih
potovalnih razdalj, prilagojeni način vožnje in izbira vozil z nizko porabo energije. Važen instrument
naj bodo tudi spodbude, kot npr. da bodo potovanja z visoko emisijo CO2 bolj obremenjena,
potovanja z nizko emisijo CO2 pa subvencionirana.
3. CAA in njegove zveze članice pričnejo akcijo motiviranja planinskih športnikov, da ob potovanju
v gore z osebnim vozilom (če niso možni drugi načini mobilnosti) vozijo po načelu "Eco Drive" (z
nizko emisijo). K temu šteje predvsem znižana hitrost na avtocestah.
4. Multiplikatorji (pospeševalci), kot npr. vodniki izletov, gorski vodniki, predsedniki društev zvez
članic CAA se izobražujejo o podnebnih vprašanjih. Pri tem naj bo svetovanje o mobilnosti
osrednjega pomena za čim večje upoštevanje javnih prevoznih sredstev.
5. CAA in njegove zveze članice upoštevajo pri komunikaciji, reklami in sponzoriranju tudi
podnebno politične kriterije.

Ukrepi za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb v Alpah
Poleg ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se morajo planinski športniki in zveze
članice CAA ukvarjati tudi z nujnim prilagajanjem na spremembe v Alpah, ki so pogojene s
segrevanjem. To morajo opraviti zveze članice. CAA lahko pomaga kot koordinacijska in
informacijska platforma. V ospredju so:
1. Preverjanje in izboljševanje monitoringa ter upravljanja tveganja za dostopne poti h kočam in
planinske poti. Spoznati velja nova področja nevarnosti preden se zgodijo nesreče s človeškimi
žrtvami. Intenzivirati je treba prenos "know-howa" (znanja in izkušenj) med zvezami članicami
CAA.
2. Preverjanje in načrtovanje preskrbe z vodo, predvsem za koče v visokogorju, ki pridobivajo vodo
iz ledu/sreža, ki lahko zaradi okoliščin v nekaj letih popolnoma izgine. Kot možne opcije ni mogoče
izključiti niti opuščanja posamičnih koč.
3. Vključevanje podnebnih sprememb in njihovih posledic za planinski šport - posebej za ture v
visokogorju in na ledenikih - v alpinistično izobraževanje, v vodnike in publikacije zvez.

Sprejeto na skupščini zvez članic CAA dne 11.9.2010 v Münchnu.
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