PROGRAM VARSTVA NARAVE 2019
DREVO ZA ZEMLJO

Gorsko okolje je še posebej občutljivo na podnebne spremembe. Te je v gorah tudi težje predvideti,
saj se lokalne podnebne razmere močno razlikujejo in spreminjajo na kratkih medsebojnih razdaljah.
Kljub vsemu se tudi v gorskem in hribovitem svetu napovedujejo splošne spremembe, kot so zvišanje
povprečne letne temperature, krajše trajanje snežne odeje, pozimi sicer več padavin, a v obliki dežja,
več bo ekstremnih vremenskih dogodkov. Te spremembe se bodo zagotovo odražale tudi v gorskih
ekosistemih, povečala se bo nevarnost plazov, pogostejša bo erozija, prilagoditve bodo potrebne v
gorskem turizmu, na hribovskih kmetijah, pri upravljanju z energetskimi viri...
Na temo ozaveščanja o podnebnih spremembah bomo organizirali:
23. – 25. 5. naravoslovni izlet v bližnjo okolico Maribora: tridnevna ekskurzija čez Kozjak.
5. junija, na MEDNARODNI DAN OKOLJA, promocija projekta - saditev drevesa in postavitev lesene
klopi in informacijske table na začetku SPP.
Za ozaveščanje o podnebnih spremembah in vplivu na gorsko okolje bomo pripravili zloženko, ki bo
objavljena na spletu in v tiskani.
Sodelujoči partnerji: Hortikulturno društvo in Podravsko gozdarsko društvo.

POT POD NOGE!

Promet je eden od krivcev za podnebne spremembe. Avtomobilski promet zaseda velike površine,
omejuje drugo rabo, ogroža naravne vire in je hkrati eden izmed največjih onesnaževalcev okolja.
Gradnja prometnega omrežja vpliva na okolje in onesnažuje z izpusti plinov, tekočin in drugih snovi, s
hrupom, svetlobnim onesnaževanjem. Obenem vzpodbujanje pešačenja in kolesarjenja izboljšuje
zdravje in zadovoljstvo posameznikov, prispeva k čistejšemu okolju in prijaznejšemu prostoru.
V času EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI bomo promovirali dnevno rekreacijo:
16. 9. Sprehod med izjemnimi drevesi mestnega parka (zelo lahka, utrjena pot, brez višinskih razlik,
primerna za vsakogar),
18. 9. Pohod po mestnih gričih (blago razgibana pot, mestoma neutrjena, zahteva nekoliko kondicije)
19. 9. Predavanje na temo potovanja s kolesom – prednosti, nevarnosti, kako se pripraviti na pot,
kolesarske poti po svetu, nujna oprema, zanimiva doživetja...
21. 9. Nordijska hoja na Pohorje (strma pot, že zahteva boljšo kondicijsko pripravljenost)
22. 9. Kolesarski izlet v Slovenske gorice ( kombinacija različnih oblik mobilnosti – kolo in javni promet
in s tem navajali k razmisleku o uporabi različnih trajnostnih načinov mobilnosti na potovanjih)
Oblikovali bomo plakat o pomenu in prednostih trajnostne mobilnosti – objava na spletu in v tiskani.
Sodelujoči partnerji: Hortikulturno društvo in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno
kontrolo.

Program varstva narave sofinancira Medobčinski urad za varstvo narave in ohranjanja okolja, Mestna
občina Maribor.

