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INTERVJU * Tina Trampuš, interpretatorka narave

“Portoroški turizem
ponuja gostom izlet
ali dva, tretji je že v
Benetke, v tujino.
Lahko pa bi imeli
petdnevne
interpretativne izlete
po obali in v zaledju.”
ciljno občinstvo posebej.”
* Zanimiv primer slednjega se
mi zdi Festival alpskega cvetja, ki
bo prihodnje tedne že 4. leto
potekal v Bohinju in okolici - ker
je primer, kako se da narediti iz
enega navadnega cvetja, ki ga
imamo povsod po Sloveniji v izobilju, dobra dva tedna dolg in
bogat festival.
“Ta festival je res zelo zanimiv,
tudi za interpretatorje, ki imamo
na njem delavnice, na katerih se

Interpretativna tabla ob orjaški figi v Avstraliji

srečamo z ljudmi z Goričkega, iz
Sečoveljskih solin in iz drugih zavarovanih območij, se veliko
naučimo, izmenjamo izkušnje. Za
vse udeležence pa so na voljo
številni vodeni izleti ter kulturni
in drugi dogodki. Letos smo s
finančno pomočjo Kneževine
Monako pripravili projekt - imenovali smo ga Naravni Bohinj -, v
katerem se del interpretacije usmerja skozi zgodbe ljudi...”
* ... ki so tu živeli nekoč?
“Ne samo teh; predvsem ljudi,
ki še živijo. Ko smo imeli srečanja
z njimi, smo jih spomnili tistega,
česar se oni sicer dobro spomnijo
in zavedajo, a se jim zdi samoumevno in nič kaj posebnega. Vse,
kar se v Bohinju dogaja, je povezano z alpskim cvetjem in Bohinjem nasploh.”
* Ker je človek s svojim delom
in bivanjem, tako kot drugod,
sooblikoval naravno krajino?
“Da, in smo videli, da je njihovo
življenje povezano s pašo, z mlekarstvom, nabiranjem zelišč,
košnjo travnikov, spravilom sena,
... Vse to so stvari, ki so neposredno povezane z alpskim cvetjem in ohranjanjem narave in
dediščine. Naša ideja je zbrati
zgodbe ljudi, ki tam živijo in skozi
te zgodbe interpretirati naravo. To
lahko uporabimo tudi v turizmu.
Če turistu pripoveduje domačin,
kako je sam vstajal zgodaj, da je
šel kosit travnik, se turistu to bolj
vtisne v spomin kot naštevanje
botaničnih podatkov o tej ali oni
rožici. Poleg tega se da ponudbo
vodenja nadgraditi tako, da se
turiste odpelje na kosilo v avtentično okolje na avtentično domačo hrano.”
* Kaj pa na Primorskem? Tu
imamo, glede na bogastvo narave, kar veliko 'kandidatov' za
interpretacijo.
“Na Primorskem so doslej največ naredili krajinski parki. V
Sečoveljskih solinah, denimo,
imajo lepo razvito zgodbo o pridobivanju soli, ki se je ohranila v
različnih oblikah in že zdaj med
vodenjem to veliko uporabljajo.
Drugi primer je Škocjanski zatok,
kjer je že nastanek lagune zanimiv za interpretacijo. Drugi del
pa so ptice, ki jih lahko le naštevamo z latinskimi imeni in opisujemo, z interpretacijo pa se jih
da predstaviti na mnogo bolj zanimiv način: da morajo ptice, ki
živijo v močvirskem svetu, imeti
dolge noge, da se lahko gibljejo, in
posebne kljune, da lahko pridejo
do hrane, ...”
* Kot v slikoviti pravljici o lisici
in štorklji, kjer je zlobna lisica
ponudila štorklji juho iz plitkega
krožnika, štorklja pa njej “vrnila” s koščki mesa v steklenici z
dolgim vratom!
“Podobno, ker gre večinoma za
to, da interpretacija ponuja slikovite odgovore na vprašanja, kot
se zastavljajo zvedavim otrokom.

Kraljica gora
Alpska možina, imenovana tudi
kraljica gora, je s kovinsko
modrim steblom in socvetjem
zelo privlačna rastlina.
Njeni močno narezljani, bodeči ogrinjalni listi socvetja, se postopoma spreminjajo od zelenkaste do ametistasto
modre barve. Bodeča trajnica zraste do
višine 80 centimetrov, s cvetovi pa se
ponaša od julija do septembra.
Uspeva v gorah in na gozdni meji.
Raste na opuščenih senožetih, na skalnatih planjavah in na grobih, poraslih
pobočnih gruščih.
Povsod v Alpah je redka in ogrožena
rastlina. Včasih so jo skoraj iztrebili pastirji, ki so jo v šopkih prodajali planincem. Rastlin niso samo trgali, pač pa
so jih tudi izkopavali, saj je nekoč veljalo
vraževerno prepričanje, da njene korenine prinašajo srečo v ljubezni.
Alpska možina je v Sloveniji zaščitena
že od leta 1922, danes pa je rastlina s
Habitatno direktivo varovana tudi na
območju celotne Evropske unije.
Ali se bo kraljica gora ohranila, je veliko
odvisno od nas. Se bomo sposobni upreti
njeni lepoti in jo pustiti v gorah?
KLAVDIJ BAJEC
ZRSVN OE Nova Gorica
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je zares prevzela šele, ko sem z
risbe in opisa na tabli ob njej
razbrala, kako je zrasla na drugem
drevesu, kako se je nagnila - torej
stvari, ki se same pose sebi v
naravi ne vidijo. Drug primer,
prav tako iz Avstralije, so sladkovodna jezera na otoku Fraser,
med katerimi je eno lepo modrikasto, drugo pa popolnoma
drugačne barve, oranžno rjavkaste. Takoj me je zanimalo, zakaj je
tako. Odgovor ponudi interpretacija: da je to zaradi različnih
geoloških podlag, skozi katere
pronica deževnica, ki tako dobi
različno barvo. Pri interpretaciji je
dobrodošlo, da tabla, zgibanka,
vodnik ali kaj drugega ponudi
odgovore na vprašanja, ki se porodijo obiskovalcem - da to ni le
tisto, kar želijo povedati strokovnjaki, temveč tisto, kar želijo izvedeti ljudje.”
* V tem smislu je interpretacija tudi neke vrste most med
znanostjo in turizmom.
“Absolutno. Ko turist pride nekam, se želi sprostiti, zabavati,
morda kaj zanimivega spoznati,
gotovo pa ne poslušati znanstvene razprave (če želi to, gre na
seminar), zato je interpretacija
obenem tudi način, kako narediti
zanimiv turistični produkt.”
* Je torej interpretacija narave
lahko tudi tržna niša?
“Seveda. So pa različni načini,
kako to doseči, odvisno od si-

tuacije: z zgibanko, razstavo, tablo ob naravni vrednoti, z vodnikom, ... Ta zadnji je zelo dobrodošel. Prvi načini so namreč
pripravljeni za splošno občinstvo,
medtem ko vodnik lahko prilagodi razlago vsaki skupini ali vsakemu obiskovalcu posebej.”
* Turizem, ki temelji na naravnih znamenitostih - kot je denimo Postojnska jama ali Škocjanske jame -, je torej že neke
vrste interpretacija narave.
“Lahko je, če namesto suhoparnih znanstvenih dejstev zanimivosti o jami ali jamarstvu
predstavimo na interpretativni
način - tako, da predstavimo
zgodbe o odkrivanju jam ali o
življenju v popolni temi. Interpretacija narave je možna za
praktično vsako reč in za vsako
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* Pri nas je interpretacija narave komaj dobro znan pojem,
ponekod v tujini pa je bolj
uveljavljena. Kje so najuspešnejši?
“Anglosaksonske države - predvsem Anglija, pa tudi Amerika in
Avstralija, imajo dolgo tradicijo
na tem področju zlasti v narodnih
parkih in pri urejanju sprehajalnih poti. Imajo tudi zelo veliko
prakse z vodenjem obiskovalcev,
zato se tudi mi učimo iz njihovih
primerov.”
* Je poleg zapletenosti naravnih procesov in čedalje obsežnejših znanstvenih baz podatkov o naravi med razlogi, da
ljudje potrebujemo interpretacijo kot nek vmesni člen do narave tudi v tem, da smo čedalje
bolj odtujeni od narave in je zato
ne
znamo
več
preprosto
doživljati?
“Zagotovo smo z naravo manj
povezani, kot so bili v preteklosti.
O številnih rečeh samo slišimo ali
preberemo v - večinoma strokovni - literaturi, po drugi strani
pa je tudi strokovnega znanja o
naravi vedno več in če nam nekdo
na dovolj preprost način to razloži, naravo dojemamo čisto
drugače.”
* Kateri dober primer interpretacije iz tujine se vam je najbolj vtisnil v spomin?
“Kar veliko jih je. Denimo primer orjaške fige v Avstraliji, ki me
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OGROŽENA VRSTA: ALPSKA MOŽINA

“Naj bo zeleni turizem zelen tudi
v svojem bistvu!”
Z interpretacijo narave skušamo pojave in procese, ki so
lahko znanstveno precej zapleteni, predstaviti tako, da
so ne le razumljivi, temveč da jih ljudje tudi celoviteje
doživijo, pravi Tina Trampuš s piranske enote zavoda za
varstvo narave, ena izmed peščice (trenutno jih je 38)
slovenskih interpretatorjev narave.
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Alpska možina

HABITATNI TIP: RASTLINE SKALNIH RAZPOK

Skromne in trpežne

Tina Trampuš
Pa tudi odraslim.”
* Kako je s financiranjem? Je
na voljo kaj evropskih sredstev?
“Pri naravi je neposredno vlaganje zelo redko. V tujini to že
zelo dobro funkcionira, pri nas pa
smo v glavnem še vedno pri osnovnih zadevah - označitve, podajanje informacij. Dobro bi bilo,
da bi naredili preskok od informacije do interpretacije in izvajali
projekte v tej smeri, saj je možnosti ogromno.”
* To je pravzaprav bolj razvojna komponenta - torej za
sklade, ki podpirajo razvoj in
podeželje, ne toliko za tiste, ki
financirajo varstvo narave.
“Priložnosti so pri obeh, a tu je
šibka točka povezanost s turizmom. Dobiti od njega kaj denarja
je težko, čeprav so že začeli razmišljati v smeri, da je trajnostni
turizem prav to: festivali, interpretacija dediščine. Ker privablja
obiskovalce in nima velikega vpliva na okolje. A v glavnem ostajajo

mnogi za zeleni turizem le na
načelni ravni in še vedno štejejo le
število nočitev.”
* Morali pa bi gledati predvsem število nočitev in iztržek
na gosta, da bo gost podaljševal
bivanje tudi zaradi narave ...
“Lani sem pogledala, kakšno
ponudbo ima poleg osnovne portoroški turizem: imajo morda dva
izleta, tretji pa je že izlet v Benetke, v tujino. Lahko pa bi imeli
petdnevne interpretativne izlete
po obali in v zaledju in še marsikaj
podobnega, če bi se povezali in
pripravili skupni turistični produkt.”
* Tu je torej prostor še za nove
ponudnike, gospodarske priložnosti, delovna mesta?
“Seveda. Vsa vodenja, vse to, kar
ljudje iščejo: doživetja. Tu se da
marsikaj. V Bohinju smo s festivalom že uspeli korak naprej,
Turizem Bohinj kot turistična organizacija že vključuje naravovarstvene vsebine. In imamo eni in

Narava in kultura za razvoj
V Sloveniji že 4. leto deluje Slovenska mreža za interpretacijo
dediščine (SMID), ki jo sofinancira Evropski socialni sklad.
SMID je združenje 51 nevladnih organizacij in drugih organizacij
s področja naravne in kulturne dediščine.
Mreže interpretacije dediščine temeljijo na štirih stebrih znanja,
ki se oblikujejo na osnovi primerov dobrih praks v konkretnih
okoljih. Tri štirje stebri so:
* dediščinska znanja
* znanja interpretacije * podjetniška znanja in * razvojno projektna znanja.
“Na področju interpretacije narave sta primera dobre prakse
Zavod Parnas in Muzej Jezerski hram,” pravi Lili Mahne, direktorica Notranjskega ekološkega centra, ki upravlja s SMID.

drugi korist od tega. Je pa težava v
tem, da se to gradi na dolgi rok, da
se to še ne pozna na številu
nočitev, zato je vprašanje, ali bodo
turistični delavci pripravljeni
podpreti festival ali ne.”
* Tu bi pričakovali pomoč
države - da bi del denarja, ki ga
zdaj namenja za gradnjo infrastrukture in nastanitvenih zmogljivosti - hotelov, bazenov ...,
namenila za vlaganja v ta povezovanja.
“Nujno, tako zaradi gospodarskega učinka kot tudi zaradi varstva narave. Tudi od Slovenske
turistične organizacije bi si želeli
več podpore. Na splošno se v
Sloveniji premalo zavedamo prednosti, ki jih prinaša sodelovanje
in povezovanje sektorjev. Mi kot
zavod za varstvo narave ne moremo sami ohranjati narave, ampak skupaj s turizmom, kmetijstvom in drugimi. Tudi zato imamo zdaj tudi projekt Morski datelj
- ne, hvala. Če se bomo povezali,
bomo lahko vpeljali naravi prijazno kulinariko. Alternativa morskim datljem obstaja. Tisti, ki datlje jejo, ponavadi ne vidijo
uničenega morskega dna, se ne
zavedajo, da so te školjke rasle 25
ali celo 50 let, da jih oni v nekaj
sekundah pojejo. Prepovedi in izvajanje nadzora so pomembni, z
interpretacijo pa lahko pomagamo ljudem razumeti problem.
Pokažemo jim, kako njihova dejanja vplivajo na naravo in jih
vzpodbudimo k ohranjanju. Za
ohranitev narave niso pomembni
samo naravovarstveniki, temveč
predvsem najširša javnost in sek-

torji, ki so povezani z neko vsebino: pri morskih datljih so to
gostinci.”
* Tu je kar opazen premik
naprej. Včasih si je bilo težko
zamišljati, da bi zavod za varstvo
narave sodeloval na sejmu Internautica (pogovarjali sva se
prav tam, op.a.). Naravovarstveniki so take sejme označevali kot
sovražne in jih skušali preprečiti. Vi pa, nasprotno, ste
prišli sem in skušate delovati
znotraj tega okvirja.
“Nobene koristi ni, če veslamo
vsak v svojo smer. Nenazadnje
smo eni in drugi veliki ljubitelji
morja in si želimo, da še naprej
ostane čisto, modro, polno rib in
školjk. Zavod za varstvo narave se
v okviru pristojnosti ohranjanja
narave vedno bolj usmerja k osveščanju ljudi, kjer pridemo v stik
s turizmom. Tako smo naredili
nov korak z naše strani. Pri Internautici smo nekje na sredini.
Internautica in Marina Portorož
zdaj načelno podpirata okolje z
organizacijo okoljskega dneva, ki
pa je žal precej slabo organiziran
in promoviran. Čakamo pa, da
tudi konkretno nekaj naredijo za
okolje, naravo. Morda tudi tako,
da nas podprejo pri akciji uveljavljanja prepovedi prodaje morskih datljev. To je isto kot v turizmu, kjer so načelno vsi za trajnostni turizem; ko je treba reči:
letos pa ne bomo vlagali v povečanje števila postelj, temveč v
usposabljanje vodnikov, ki bodo
vodili po naravnih poteh, je pa že
problem. A počasi se premika.”
MARICA URŠIČ ZUPAN

Skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok
najdemo praktično po vsej Sloveniji, glavnina
tega habitatnega tipa (tipa življenjskega
prostora) pa se nahaja v skalovitem svetu Alp.
Na močno nagnjenih in
strmih skalnatih stenah so si
v razpokah poiskale svoj
dom nekatere višje rastline.
V teh razpokah lahko živijo
le zelo skromne in trpežne
rastline, ki se zadovoljijo z
malo hranili in prenesejo
pogoste nalive, sončno pripeko, sušo, velika dnevno-nočna nihanja temperature in veter.

Kjer jih zaradi vetra ne
prekrije snežna odeja, so
lahko izpostavljene tudi zelo nizkim zimskim temperaturam.
V skalnih razpokah Krnskega pogorja najdemo
Traunfellnerjevo zlatico, rumeno milje, podaljšano
špajko, Zoisovo zvončico,
Clusijev petoprstnik, triglavsko rožo, zeleni sršaj,

karnijsko zvončico, kratkodlakavo popkoreso, skalno
črvinko, nasršeni kamnokreč, skorjasti kamnokreč,
dlakavo gladnico in druge,
predvsem pritlikave rastline.
Naštete rastline so v objemu skalnih razpok varne.
Grožnjo jim predstavljajo le
plezalski podvigi in z njimi
povezano ruvanje. Držimo
se torej stez in plezalnih
smeri ter s tem ohranimo
trpežne in hkrati ranljive
rastline skalnih razpok.
KLAVDIJ BAJEC
ZRSVN, OE Nova Gorica
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Zoisova zvončnica uspeva tudi v karbonatnih skalnih pobočjih

