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TISKOVNO SPOROČILO
SuperAlp!3 19. – 28. junij 2009
Potovanje preko Alp s trajnostnimi oblikami prevoza s ciljem odkrivanja
vodnih virov v Alpah
Stalni sekretariat Alpske konvencije prireja tretjo izdajo SuperAlp!, potovanja preko Alp s
trajnostnimi oblikami prevoza, ki bo potekala od 19. do 28. junija 2009 in bo tokrat posvečena
odkrivanju vodnih virov, belega zlata Alp!
Skupina novinarjev najuglednejših časopisov in revij na svetu se bo podala na desetdnevno
potovanje preko Alp s pomočjo trajnostnih oblik prevoza in tako preizkusila različne alternativne
možnosti mobilnosti, ki bi nadomestile prevoz z zasebnimi vozili. Skupina bo prepotovala več kot
1600 km med Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, Lihtenštajnom, Švico in Italijo z vlakom, kolesom,
električnim kolesom, avtobusom in peš.
Namen projekta je dokazati, da se je v Alpah in preko Alp mogoče premikati s trajnostnimi
prevoznimi sredstvi, ki so v tem območju redno na voljo - sporočilo, ki ima danes še posebno
pomembno vlogo prav zaradi podnebnih sprememb. Namen projekta je med drugim tudi
ozaveščanje o Alpski konvenciji, skupku instrumentov za trajnostni razvoj enotnega območja,
razdeljenega na osem držav, ki ga označujejo skupne kulturne posebnosti, značilnosti, priložnosti in
težave. Letošnja izdaja prireditve želi biti več kot le potovanje preko alpskega prostora, biti želi
potovanje z namenom odkrivanja vodnih virov v najrazličnejših oblikah: ledeniki, jezera, reke,
izviri, kanali,... in spoznavanjem njihove raznolike uporabe: voda kot vir za pridobivanje energije, za
potrebe kmetijstva, prevoza, rekreacije ipd.
Karavana bo pot pričela v Bovcu, ob izviru reke Soče, in se postopoma pomikala preko alpskega
loka do najpomembnejših rek, kot so Drava, Piava, Adiža, Ren, Adda, Ticino, Sesia, ter do
Bodenskega jezera in jezer Como, Maggiore ter Orta. Med različnimi etapami bo skupina
spoznavala izkušnje, ki so podlaga za obstoj Alpske konvencije tako na regionalni kot na lokalni
ravni. Superalp! se tako uvršča med akcije za “teritorializacijo” Konvencije, ene od prednostnih
nalog generalnega sekretarja Konvencije, Marca Onide, ki se bo potovanja osebno udeležil.
Projekt je organiziran v sodelovanju z bavarskim Ministrstvom za okolje in zdravje, slovenskim
Ministrstvom za okolje in prostorsko planiranje, avtonomno deželo Doline Aosta in pokrajine Belluno,
ob podpori Švicarskega zveznega urada za prostorski razvoj, Avtonomne pokrajine Trento, zvezne
dežele Koroške in Urada za gozdove, naravo in krajino kneževine Lihtenštajn.
Za informacije: Marcella Morandini tel. 0043-650-5885893 marcella.morandini@alpconv.org
Alpska konvencija je mednarodna konvencija, sklenjena med osmimi državami Alpskega loka
(Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Lihtenštajn, Kneževina Monako, Slovenija, Švica) in Evropsko
skupnostjo s ciljem trajnostnega razvoja Alp in zaščite interesov alpskih prebivalcev.
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