Novica

Nočnega pohoda se je udeležilo več kot 50 pohodnikov
Ljubljana, 28.1.2013

V soboto, 26. 1. 2013 se je nočnega pohoda udeležilo 54 pohodnikov. Pohod
Planice do Tamarja je v podporo ohranjanju narave in zvezdnega nočnega neba nad
Planico organiziralo Društvo Temno nebo Slovenije v sodelovanju z enajstimi
okoljskimi organizacijami. Okoljevarstveniki smo predstavniku Zavoda za šport RS
Planica predali osnutek dogovora o postavitvi le nujno potrebne in naravi
sprejemljive zunanje osvetlitve objektov nastajajočega Nordijskega centra Planica.
Poudarili smo nujnost sodelovanja med investitorjem in okoljevarstveniki pri
načrtovanju projekta zunanje razsvetljave.
Dogodek se je začel s predavanjem o svetlobnem onesnaževanju v Olimpijskem
športnem centru v Planici. Andrej Mohar je predstavil problem posega na Pokljuki.
Poudaril je, da prostorsko neustrezen in svetlobno potraten športni objekt za smučarske
teke ne sodi v Triglavski narodni park. Udeležence predavanja je seznanil tudi z vplivom
umetne svetlobe na človeka, ki lahko vodi tudi v resne zdravstvene težave, in izrazil
zaskrbljenost nad pretiranimi in neracionalnimi investicijami v javno razsvetljavo v
Sloveniji.
Barbara Bolta Skaberne, vodja projekta Life+ Življenje ponoči je prestavila evropski
projekt in osvetlila negativne vplive umetne svetlobe na živali. Izpostavila je rešitve za
osvetljevanje kulturnih spomenikov, posebej cerkva. Poudarila je, da umetna svetloba v
naravnem okolju krni nočno doživljanje narave in je eden od pomembnih dejavnikov, ki
vplivajo na zmanjševanje biotske raznovrstnosti in z njo povezane kakovosti človekovega
bivanja.
Direktorja Zavoda za šport RS Planica Jelka Grosa je nadomestil Daniel Oblak, ki je
opisal načrte Nordijskega centra Planica. Zagotovil je, da bo razsvetljava minimalna in bo
v glavnem del montažnih objektov, ki bodo postavljeni le v času prireditev. Izjema bodo le
manjše skakalnice, kjer bo razsvetljava prilagojena potrebam televizijskih prenosov.
Po uvodnem delu smo se v soju polne lune odpravili iz Planice proti Tamarju. Jasna,
mrzla noč nas je razveseljevala s škripanjem snega pod nogami in pogledom na ozvezdje
Orion, na Jupitra in Julijske Alpe.
Navdušeni smo bili nad zimsko pravljico v dolini pod Poncami. Sedaj pa okoljevarstveniki
pričakujemo, da se bo investitor Nordijskega centra Planica pridružil prizadevanjem za
ohranjanje narave v neposredni bližini Triglavskega narodnega parka.

V pobudi je poleg Društva temno nebo Slovenije sodelovalo še 11 okoljskih organizacij:
društvo Alpe Adria Green, Krajinski park Goričko, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Slovensko društvo za
proučevanje in varstvo netopirjev, DONDES in Klub Okoljski center.
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