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A

Poročilo

Potem ko je VIII. Alpska konferenca sprejela Večletni program dela (2005–2010), je Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (ISCAR) ob podpori Švicarske akademije naravoslovnih znanosti (SCNAT) in v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije začela pripravljati besedilo raziskovalne agende. Namen raziskovalne agende je ciljna področja
in dejavnosti, ki jih opredeljuje Raziskovalna agenda, „prevesti“ v znanstvena vprašanja, obenem pa agenda predstavlja podlago za projektno sodelovanje med Alpsko konvencijo in
raziskovalci v Alpah. Agenda je bila kot prispevek k dialogu z znanstveno-raziskovalno srenjo, za katero je dalo pobudo avstrijsko predsedstvo, v svojih osnovnih značilnostih že predstavljena na znanstveni konferenci o vodi.
Raziskovalna agenda obravnava teme, ki jih je treba raziskati z interdisciplinarnega vidika in
veljajo za celoten alpski prostor. Zasnovana je kot referenčni instrument razvoja raziskovalnih programov, projektov in oblik sodelovanja, pri katerih so pomembno upoštevana vprašanja Alpske konvencije, namenjena pa je tako raziskovalcem kot tudi nacionalnim in evropskim
ustanovam, ki spodbujajo raziskovalno delo. Za Stalni sekretariat je agenda postala pomemben instrument strukturiranja sodelovanja z znanstveno skupnostjo in ustanovami, ki spodbujajo raziskovalno delo.
Raziskovalna agenda, ki je nastala v sodelovanju z več kot 50 raziskovalci s celotnega alpskega območja, obsega seznam 22 raziskovalnih tem, ki so razvrščene v štiri ključne vsebine (key issues) Večletnega programa dela (izvirnik v angleščini):

1. ključna vsebina: mobilnost, dostopnost in tranzitni promet (poglavje 2.1, Večletnega
programa dela )
1a.

Razvoj vzorcev mobilnosti v toku časa

1b.

Regionalni in urbani razvoj v kontekstu dostopnosti

1c.

Vplivi prometa in z njim povezanih struktur: evalvacija in monitoring

1d.

Preusmeritev transporta: instrumenti in njihovi vplivi

2. ključna vsebina: družba, kultura in identiteta (poglavje 2.2 Večletnega programa
dela)
2a.

Blaginja posameznika

2b.

Socialna kohezija – socialna dinamika – kulturna identiteta
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2c.

Predpisi v zvezi s teritorialnimi spremembami in upravljanjem

2d.

Zmogljivost omrežij deležnikov na več ravneh

3. ključna vsebina: turizem, prosti čas, šport (poglavje 2.3 Večletnega programa dela)
3a.

Evalvacija konkurenčnosti obstoječih in novih turističnih modelov v kontekstu globalizacije

3b.

Razmerje med kulturo in turističnimi območji

3c.

Medsebojna učinkovanja med urbanizacijo in alpskim turizmom

3d.

Trajnostno upravljanje zimskih turističnih središč

3e.

Upravljanje in sodelovanje v alpskem turizmu: razvijanje pristopov, ki temeljijo na
strategiji in deležnikih (kako organizirati turizem znotraj turističnih območij in med njimi)

3f.

Potenciali in strategije trajnostnega turizma v Alpah, ki temelji na naravi, in športnih
dejavnostih

3g.

Turistična transportna infrastruktura na visokogorskih območjih

4. ključna vsebina: narava, kmetijstvo in gozdarstvo, kulturna krajina (poglavje 2.4
Večletnega programa dela)
4A: raba tal, prostorsko načrtovanje, zaščita
4a.

Vpliv strategij upravljanja in načinov obdelovanja na funkcije krajine in storitve ekosistemov

4b.

Vplivi sprememb rabe tal na biotsko raznovrstnost (genetika, vrste, habitati, krajina)

4c.

Medsebojni vplivi med različnimi načini družbenega življenja, spremembami rabe tal
in strukturami krajine

4d.

Novi pristopi za identifikacijo, razvijanje in monitoring območij ekološke povezanosti

4B: globalne spremembe, naravne nesreče, upravljanje virov
4e.

Regionalne podnebne spremembe v Alpah: napovedi in scenariji

4f.

Vplivi globalnih sprememb na ranljivost okolja in naravne nevarnosti v alpskih regijah

4g.

Vodenje in upravljanje vodnih virov pri spreminjajočih se vodnih ciklih

Za vsako od 22 tem so bili določeni utemeljitev, cilji, dejavnosti in deležniki. Raziskovalna
agenda je trenutno v redakcijski obdelavi in bo objavljena predvidoma spomladi leta 2007.
ISCAR bo o raziskovalnih dejavnostih, povezanih z Raziskovalno agendo, poročal na X. Alpski konferenci.
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Predlog sklepa

Alpska konferenca
1. pozdravlja pobudo za izdelavo Raziskovalne agende k Večletnemu programu dela in
se ISCAR-ju zahvaljuje za opravljeno delo,
2. sprejema v vednost poročilo in prosi Stalni sekretariat, da v primerni obliki razdeli
končno verzijo Raziskovalne agende.
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