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brežin, zgraditve umetnih poti za 
vidro pod mostovi in nadhodi, ki 
so nastali z graditvijo železnice, do 
izobraževalnih delavnic o ravnanju 
z vodami, množice strokovnega 
gradiva, za gornjepetrovsko osnov
no šolo pa se je tako izkazalo, da 
ima vidra v njenih učencih goreče 
zaveznike. Kakšna škoda, da eni 
ostajajo nepremakljivi v svojih na
vadah: prav žalostno je bilo v ne
deljo videti velik kup pločevink in 
steklenic ob vhodu v dolino Male 
Krke  na istem mestu, od koder so 
le malo pred tem “udarniško“ po
čistili in odpeljali navlako. Nikoli 
dokončano delo pač ... 
Vidre kot da bi se zavedale, da je 
treba poplačati trud  videvajo jih 
vse pogosteje. “Težko bi rekla, da 
je to izključno posledica projekta, 
čas je enostavno prinesel svoje. 
Nekaj je naredila evropska zako
nodaja o varovanju voda, mnogi 
industrijski obrati, ki so vodo 

Okolju prijazno ni prijazno
Izhodišče za Life ni bilo slabo  vi
dra, izginjajoča evropska živalska 
vrsta, se je na Goričkem še upirala 
onesnaženim vodam, reguliranim 
strugam, nastajanju novih cest in že
leznice, ki so sekale njene poti, pod
vodnim pastem, kolesom avtomobi
lov. Marjano in njena sodelavca pri 
Lutri, Tatjano Gregorc in Jakoba 
Smoleta, je čakalo najprej razisko
valno delo: natančen pregled stanja 
vrste, zbiranje materiala za DNK
analizo, hkrati pa izboljševanje 
kvalitete voda in okolja, ki lahko 
edino zagotovi njen ostanek, in 
ozaveščanje ljudi, da imajo bogast
vo, ki ga ne kaže spuščati iz rok. Iz 
dobrih partnerskih stikov z gorički
mi občinami, ki so se poleg drugih 
partnerjev vključile v projekt, je 
nastalo nešteto izboljšav okolja, 
od ekoremediacij, torej zasaditev 
rastlinskih čistilnih “naprav“ na šte
vilnih vodotokih, renaturalizacije 

njeni divji, prvinski lepoti. Vidra tu 
sem polaga svoje šape. 
“Že zato, ker me tu, na Goričkem, 
vsi povezujejo z vidro, mnogi misli
jo, da je ideja o centru, dveh pavi
ljonih v obliki vidrinih tačk, moja. 
Pa ni  izmislila si jo je arhitektka 
Tanja Borovšak iz Murske Sobote. 
Ko nam je predstavila idejo, smo bi
li vsi najprej zelo presenečeni, pet 
minut po tem pa že navdušeni.“ 
Vidrin center v Križevcih v občini 
Gornji Petrovci bo pika na i izteka
jočega se projekta varstva narave. 
Leta 2004 je Evropska komisija 
odobrila financiranje štiriletnega 
projekta Life natura, za ohrani
tev vidre na Goričkem. Projekt je 
avtorstvo nevladne organizacije, 
Inštituta za ohranjanje naravne 
dediščine Lutra, prijavitelj je bila 
občina Gornji Petrovci, ki ima to 
igrivo prebivalko rek, potokov in 
ribnikov tudi v občinskem grbu in 
zastavi. 

“Nikoli si ne bi mislila, da mi bo sve
že posekan les kdaj tako dišal,“ pravi 
Marjana Hönigsfeld Adamič z Inštitu

ta Lutra, “zmeraj mi je bilo žal dreves.“ Člo
vek bi res pomislil, da je moral še hip prej 
tu dirjati kdo s kakšnim air sprejem, “sveži
na bora, ki prekrije neprijetne dišave ...“, če 
ne bi bili sedeli na kubikih zloženih tramov 
iz borovega lesa, skeletu bodočega vidrine
ga centra na Goričkem. Dolina Male Krke 
v Križevcih bi si zaslužila nekaj poetičnih 
vzdevkov, pa bi najbrž le malo povedali o 

Življenje v šapah

Vidrin center Aqualutra, ki bi po optimistični 
varianti v dolini Male Krke v Križevcih lahko 

zaživel že konec leta, prinaša tudi veliko 
skrbi. Tako pač je, da samo navdušenje 

nalog ne rešuje
Glorija	Marinovič
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ca, informacijska pisarna, laboratorij, 
razstavni prostor, drugo ‘šapo‘ pa na
menjamo raziskovalcem, ki bi delali 
na projektih, hkrati pa bi morala biti 
tod tudi možnost bivanja  kajti če cen
ter ni stalno odprt in na voljo javnosti, 
hitro postane sam sebi namen. Zgrajen 
bo po vseh najboljših načelih 
ekološke gradnje, vse do izvi
rov Male Krke bo učna pot, ob 
centru bodo čistilne rastlinske 
zasaditve, v drznih zamislih si 
slikamo tudi adrenalinski park 
za otroke in mladino, ki bi na 
zabaven način izobraževal in 
vzgajal in bil v vsem povezan z vidri
nim življenjem. Idej nam nikakor ne 
manjka. Še sploh, če bi nam uspelo 
odkupiti okoliška zemljišča, pa stari, 
propadajoči mlin v bližini, kamor so 
vidre redno hodile in kamor bi se jih 
dalo tudi danes zvabiti  samo dovolj 
hrane v kakšni mlaki, ki bi jo napravili, 
bi jim bilo treba ponuditi,“ pravi naša 
sogovornica. 
Projekt je kljub mnogim partnerjem fi
nančno pretežak, zato je treba zavihati 
rokave in poiskati sponzorje in donator
je. Najraje tiste, ki bi lahko v zameno 
za promocijo ponudili svoje izdelke in 
jih tam tudi oglaševali  od stekel, le
senih podnic iz akacije, sončnih kolek
torjev do pohištva, učnih pripomočkov 
... in bi se hkrati našli v dobri ideji za 
varovanje okolja. 
“Skupina delavcev iz občinskih javnih 
del se je popolnoma vživela v vlogo 
projekta, že pri zasaditvah rastlinskih 
čistilnih naprav smo vseskozi odlično 
sodelovali in zdaj so v rekordnem času 
pripravili les. Z občino Gornji Petrov
ci res zgledno sodelujemo. In res smo 

veseli, da je vidra v teh letih prišla v 
zavest tukajšnjih ljudi. Na srednji eko
nomski šoli so popolnoma samostojno 
opravili odlično javnomnenjsko anke
to, ki je pokazala, da je od vseh ogro
ženih živalskih in rastlinskih vrst s se
znama Natura na Goričkem prav vidra 

tista, ki so jo postavljali na prvo mesto 
po prepoznavnosti.“ 
Pa še nekaj je, kar jih vse skupaj žene, 
da bi center čimprej zaživel: konec leta 
bo Goričko gostitelj evropske konferen
ce o vidri.

Med igralci tudi vidra
“Hote na kozarček!“ z bližnjega dvo
rišča pokliče domačin, ko kamera že 
teče. Dan je bil kot iz albuma, menda 
je tako običajno, kadar je zraven Samo 
Podobnik, ki skrbi za snemanje filma o 
projektnem delu, za dobro voljo pa po
gosto tudi, pravi Marjana. Na nedavnem 
obisku vidrinega centra v Nemčiji se je 
vreme zarotilo proti njim, dokler se ni 
pojavil s kamero. In za njim sonce in naj
lepša svetloba. V današnji zgodbi Kaja 
in Lara, devetošolki petrovske šole, ob 
ribniku mestnemu mulcu pripoveduje
ta o najslavnejši zverinici svojih krajev. 
Med “igralci“ je tudi plišasta vidra. “Ne
ko ime bi morala imeti ... nekaj značilne
ga, mogoče povezanega z njeno hrano,“ 
glasno razmišlja Samo. Z ribami, raki, 
žabami? “Vid(r)a Žabot?“
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Vidrin center V KrižeVcih V 
občini Gornji PetroVci bo PiKa 
na i izteKajočeGa se ProjeKta 
VarstVa naraVe.

močno onesnaževali, so propadli. 
Najslabšega razreda voda skoraj 
ni več  no, tudi najboljšega ni , a 
vode se kar popravljajo in to je do
volj, da preživijo ribe, dvoživke in 
v nekaterih potokih celo raki, vse 
te vodne živali pa so na vidrinem 
jedilniku. Hkrati pa ne vemo, koli
ko PCBjev in nitratov se še vedno 
zbira v vodah in se potem kopičijo 
v tkivih vodnih prebivalcev; tega 
ne ugotavljamo, ker so raziskave 
predrage. Dobro pa vemo, da je 
vidra kot vrhovna plenilka zaradi 
tega lahko najbolj prizadeta. Švedi 
že imajo to izkušnjo  zaradi kisle
ga dežja je tam populacija vidre za 
nekaj časa povsem izginila,“ pravi 
Marjana Hönigsfeld Adamič. Pa 
še na nekaj opozarja: da so že pri
pravljeni načrti za številne hidroe
lektrarne na naših rekah, o katerih 
ljudje nič ne vedo. Elektroindustri
ja sanja o hidroelektrarnah na sred
nji Savi, Idrijci, tudi Mura je le na 
začasnem “čakanju“. Kapitala nič 
ne ustavi. “Vidra pa je žival, ki po
trebuje velik teritorij, do 20 km ne
kega vodotoka in preko preprek, ki 
jih predstavljajo jezovi, ne more ko
municirati. Kar je deklarirano kot 
okolju prijazni način, to še zdaleč 
ni. Hidroelektrarne so obnovljivi 
viri, pravijo, ampak pri tem vidijo 
samo vodo, ki je res obnovljivi vir. 

Posegi v okolje, ki jih zahtevajo hi
droelektrarne, pa niso obnovljivi in 
povzročajo nepopravljivo škodo. 
Vidra ima res štiri noge in lahko 
spleza čez jez, njen plen pa čez 
ne pride. Če ribe, raki, školjke ne 
morejo prečkati jezu, so njihove 
populacije ogrožene in s tem tudi 
vidra. Gre za kompleksen sistem 
celih sladkovodnih habitatov, ne 
le za vidro.“ 

Life after Life
Vidrin center Aqualutra, ki bi po 
optimistični varianti lahko v dolini 
zaživel že konec leta, prinaša tudi 
veliko skrbi. Tako pač je, da samo 
navdušenje nalog ne rešuje. “V pro
jektu Life so nam center najprej 
‘črtali‘ s programa, kasneje pa so 
ga ponovno odobrili. Evropa zdaj 
veliko stavi na ‘Life after Life‘, na 
to torej, da se z iztekom projekta 
aktivnosti ne končajo; še nadalj
njih pet let morajo stvari teči in 
to se mi zdi tudi prav. V projektih 
Phare je bilo večinoma tako, da po 
izteku ni nihče več vprašal, kako 
se nadaljuje, kar je bilo narejeno, 
veliko stvari je zamrlo in veliko de
narja je šlo v nič. Mi tega ne bi radi 
 projekt Life je priložnost, ki ti da 
dobro izhodišče, na tej osnovi pa 
gradiš naprej. En paviljon namenja
mo javnosti, tam bi bili predavalni
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Vidra je glasnik 
neokrnjenih voda.

Plišasta vidra v 
igralski vlogi.

00039436.indd   21 10.4.2008   10:17:27


