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Projekt Urbabio prinaša razcvet biotske raznovrstnosti v mestih
Društvo Alpsko mesto leta predstavlja nove pobude in organizira aktivnosti, s katerimi
bo narava v urbanem okolju dobila več prostora.
Kar zadeva biotsko raznovrstnost, so evropske Alpe zagotovo nekaj posebnega. Ta alpski vrt
v osrčju Evrope je enkraten rezultat milijonov let evolucije v geografskem in klimatskem
pogledu. Pomemben cilj društva Alpsko mesto leta in njegovih članov je oblikovanje
trajnostne strategije razvoja alpskih mest in njihove trajnostne rasti v okviru Alpske
konvencije. Bistveno vlogo pri tem ima ozaveščenost prebivalstva o kakovostnem življenju v
alpskem okolju. K tovrstnim urbanim dejavnikom štejemo tudi biotsko raznovrstnost.
Kaj bo ponovno obudilo biotsko raznovrstnost?
Projekt Urbabio postavlja biotsko raznovrstnost v tesno povezavo z urbanim okoljem. Nekaj
primerov za to je navedla vodja projekta Claire Simon iz društva Alpsko mesto leta in ob tem
opozorila: „Ni nujno, da mora biti na zelenih površinah v mestnem okolju vedno vse
pokošeno do golega in da nikjer več ne opazimo plevela. Pomislimo na zelenje ob robu
cestišč ali na parke, na krčenje zelenih površin, na pozidavo zemljišč. Prenehajmo
uporabljati herbicide in pustimo naravnim cvetlicam in travam, da se razcvetijo.“ Mesta, ki so
se odločila, da bosta del njihove podobe znova postala naravnost in vrstna pestrost, že
iščejo dobre, inovativne in učinkovite primere in usmeritve. Za proces znotraj projekta
Urbabio so ključnega pomena uporaba znanstvenih spoznanj, krepitev aktivnega
državljanstva ter ozaveščanje in izobraževanje za vse udeležene. „Gre namreč za razvoj,
uresničevanje in sprejetje trajnostnih strategij. Sedanje aktivnosti moramo okrepiti in jih
postaviti v ospredje,“ je o načrtovanih dejavnostih povedala Simonova.
Pilotna in partnerska mesta na območju Alp
V okviru društva Alpsko mesto leta trenutno deluje 16 mest, ki so prejela istoimenski naziv.
Gre za alpske aglomeracije v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji in Švici. Eno od pilotnih
mest v projektu Urbabio je tudi mesto Annecy, ki ima vlogo pobudnika idej, pri izvajanju
projekta pa pomaga v finančnem in strokovnem pogledu. To francosko mesto je za svoje
trajnostno naravnano upravljanje prejelo tudi naziv „zelenega urbanega območja“ (Fleur
d‘Or). Druga pilotna mesta so Belluno/I, Trento/I in Chambéry/F.
Idrija kot primer dobre prakse – trajnostno in inovativno oživljanje zapuščenih
zemljišč in objektov
Projekt je nadaljevanje projekta Tour des Villes, pobude za učinkovito revitalizacijo zemljišč
in stavb, katerih prvotna raba je danes opuščena. Za oživitev izpraznjenih vojaških,
tovarniških in podobnih objektov se iščejo koristni in novi načini za njihovo oživitev. Eden od
projektov, ki dokazuje, kaj vse se da doseči, prihaja iz Idrije, kjer prostore tradicionalne
občinske hiše uporabljajo za izvajanje analiz medu in peloda ter ocenitev dobljenih
rezultatov, tako pa pripomorejo k spremljanju biotske raznovrstnosti in kakovosti lokalnega
naravnega okolja.

Delavnice in strokovne ekskurzije
Poleg primerov dobre prakse in študij v pilotnih partnerskih mestih bodo
organizirane tudi delavnice, kjer bodo sodelujoči sodelovali v razpravi in iskali spodbude za
udejanjanje konkretnih predlogov v praksi. Predvideno je tudi trajno spremljanje naravne in
vrstne pestrosti na lokalni ravni.
Učenje mora biti vzajemno
"Biotska raznovrstnost se s pritiski spopada po vsem svetu. V mestih na območju Alp so
spoznali, da lahko k ohranjanju naravnih življenjskih prostorov in biotske raznovrstnosti
pripomorejo tudi sami. Projekt Urbabio jim tako daje priložnost, da lahko svoje spoznanje
uresničijo z udeležbo v vzajemnem učenju," je poglavitni namen projekta povzela njegova
vodja Claire Simon.

Podatki o projektu: Tour des Villes – Urbabio:
Trajanje projekta: 2018–2020, nosilec projekta: Društvo Alpsko mesto leta
Pilotna mesta: Annecy (F), Belluno (I), Trento (I), Chambèry (F)
Cilji:
krepitev ozaveščenosti o pomenu naravne in vrstne pestrosti; primeri dobre prakse; krepitev
aktivnega državljanstva, začetek izvajanja idej, delavnic, ekskurzij; zagotavljanje trajnostnosti
aktivnosti
Konkretne aktivnosti:
Annecy: renaturacija vodotoka Fier, urbano vrtnarjenje
Belluno: ponovno pogozdovanje in ohranjanje zemljišč in travnikov, organizacija ekskurzij
Trento: izvedba javnega dogodka
Chambéry: vzpostavitev steze biotske raznovrstnosti za meščane
Več informacij na www.alpenstaedte.org in www.alpenstaedte.org/de/projekte/urbabio
Slika 1/ Alpenstadt des Jahres
Osrednje vprašanje projekta Urbabio: kako ohraniti in varovati biotsko raznovrstnost tudi tam,
kjer je prej ni bilo?
Naziv in društvo Alpsko mesto leta
Naziv Alpsko mesto leta, ki ga od leta 1997 dalje podeljuje mednarodna strokovna žirija,
prejmejo mesta z območja Alp, ki gospodarske, okoljske in družbene interese skupnosti
uresničujejo zgledno in v skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija.
Naziv pomeni priznanje mestu za uresničevanje njegove dosedanje politike, a tudi spodbudo
in odgovornost, da bo svoje zavzeto delovanje nadaljevalo po začrtani poti tudi v prihodnje.
Mesta, ki so prejela naziv Alpsko mesto leta, se med seboj povezujejo v istoimenskem društvu,
ki trenutno šteje 16 mest z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice. Po
Bellunu (1999), Trentu (2004), Sondriu (2007), Bolzanu (2009), Leccu (2013), Tolmeču (2017)
in Bressanonu (2018) je Morbegno (2019) osmo italijansko alpsko mesto leta.
www.alpenstaedte.org
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