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Kadar govorimo o okoljskih škodah, ni nikoli povsem jasno, kdo pije in kdo 
plača. Največkrat se izkaže, da imajo korist od svinjanja okolja le nekateri, 
posledice pa plačamo vsi davkoplačevalci po vrsti. Ekonomisti so to dejstvo 
pred časom lepo zapakirali v pojem eksternih (zunanjih) stroškov. Ti nastanejo 
tako rekoč ob vsaki človekovi dejavnosti, a največji so ravno pri kurjenju fosilnih 
goriv. 

Preprost primer: za zgorevanje fosilnih goriv jemljemo iz zraka kisik. Logično je, 
da gorivo plačamo, a kisik iz zraka je zastonj. Tudi vse, kar nastane pri zgorevanju 
in lahko onesnaži zrak ali pa v primeru ogljikovega dioksida dolgoročno 
spremeni podnebje, spuščamo v ozračje zastonj. Ampak zdravstvene posledice 
onesnaženega zraka in ujme, ki se stopnjujejo zaradi podnebnih sprememb, 
povzročijo eksterne stroške. Teh ni v ceni fosilnih energentov, a jih čutimo in 
plačujemo na posreden način, na primer skozi stroške sanacije ob naravnih 
nesrečah in pomoč prizadetim, višje stroške za zdravstvo, zmanjšanje gospodar
ske rasti, višje zavarovalne premije itd. 

Vse skupaj spominja na ledeno goro, od katere vidimo le del nad gladino, to, kar 
plačamo za gorivo in za amortizacijo naprav za njihove pretvorbe. Pod gladino pa 
se skriva pošastno večja cena, s katero bodo obremenjene prihodnje generacije.

Seveda tako ne bo šlo večno. Zdaj namreč znamo približno oceniti, koliko 
škode napravi na primer ena tona izpuščenega CO2 ali en kilovat električne 
energije, dobljene iz premoga, ali pa promet. Obstajajo različne metode, kako 
to izračunati, a že okvirne vrednosti so velike. Raziskovalci mreže ExternE 
pod okriljem EU so ocenili, da so eksterni stroški, ki jih povzroči emisija ene 
tone ogljikovega dioksida, približno 20 evrov. Slovenija emitira letno okrog 18 
milijonov ton ogljikovega dioksida. Vsaj pol tega ustvarja eksterne stroške, saj 
bi morali po ocenah v industrijsko razvitih državah zmanjšati porabo 
fosilnih goriv na polovico, da bi omejili klimatske spremembe približno na 
sedanjo raven. 

Slovenija torej ustvari letno približno 180 milijonov evrov eksternih stroškov. 
Ti se sicer razpršijo po zemeljski obli, vendar jih tudi mi dobimo od vseh 
drugih, in to celo v večji meri, ker so velikost ogrevanja in posledice pri nas 
večje od globalnega povprečja. Ocenimo jih torej lahko krepko nad 200 
milijonov evrov. Če se bodo klimatske spremembe stopnjevale, bodo eksterni 
stroški v Sloveniji že čez nekaj desetletij dosegli milijardo evrov letno. K temu 
pa je treba prišteti še vse, kar nima cene: izumrtje avtohtonih rastlin ali 
živali, zmanjšano kakovost življenja, trajno spremembo pokrajine itd.

Čas je torej za pošteno plačilo zapitka, torej nove dajatve, ali kot temu pravimo 
bolj učeno, za internalizacijo zunanjih stroškov. Do te je pri nas še daleč zaradi 
številnih nasprotnih si interesov, negotovosti in izvedbenih problemov.

Žalostno pa je, da še tistega, kar zberemo s trošarinami in ekološkimi dajatva
mi, ne namenimo za preventivo ali sanacijo zunanjih vplivov.

“Sesalci izginjajo hitreje, kot smo si predstavljali,“ je na predstavitvi izsledkov 
raziskave in novega seznama ogroženih živali, pri nastanku katerih je sodelova
lo 1700 znanstvenikov, povedal vodja tima Jan Schipper. Grožnje so najhujše za 
azijske sesalce, kjer na primer orangutane ogroža izjemno hitra sečnja gozdov. 
Glavni vzrok izumiranja sesalcev sta krčenje habitatov in lov (ki služi vsemu, 
od prehranjevanja do zadovoljevanja potreb farmacevtske industrije). Več na: 
http://www.iucn.org

Pri Zavarovalnici Maribor od nedavnega ponujajo popust pri zavarovanju 
avtomobila za vse, ki na leto prevozijo manj. Na spletnih straneh ZM lahko izra
čunate tudi količino ogljikovega dioksida, ki jo proizvedete z vožnjo. Več na: 
http://www.zavarovalnicamaribor.si/bodieko

Hrana prispeva  
20 odstotkov emisij
Poročilo, ki so ga predstavili pri Food Climate Research Networku (Univerza 
v Surreyju) opozarja, da bi bilo treba zmanjšati uživanje mesa in mesnih izdel
kov na štiri skromne porcije tedensko, če naj prispevamo k boju proti podneb
nim spremembam. 

Prav tako bi bilo treba zmanjšati celotno količino zaužite hrane, sploh tiste, 
ki ima nizko prehrambno vrednost (kot so alkohol in sladkarije). Ljudi svarijo, 
naj med svoje navade ponovno vpeljejo nakupovanje lokalnih prehrambnih 
izdelkov v lokalnih trgovinah, kuhanje jedi za več dni naenkrat, uporabljanje 
ekonomloncev in naj ne odmetavajo hrane.  (etc)

Vidra je v 20. stoletju 
skoraj izginila iz zahodne 
Evrope. Šele prepoved 
lova in trud strokovnjakov 
sta omogočila, da se je 
ponovno naselila na  
nekdanjem prostoru. 
Kljub temu težav zanjo ni 
konec, ugotavljajo  
strokovnjaki, ki so se zbrali 
na evropski konferenci  
o ohranjanju vidre

ANDREJA	KUTIN

Teden svetovnega varstva živali se je 
začel precej žalostno. S poročilom, ki 
ga je sestavljalo več kot 1700 strokov
njakov in ki ugotavlja, da četrtini se
salcev sveta grozi izumrtje. Čeprav 
svetovna statistika ne obeta nič dobre
ga, strokovnjaki poznajo dobre načine 
varstva živali, ki bi jih veljalo uvesti v 
vse predele sveta. Eden takih vzorč
nih modelov je varovanje vidre. Še do 
nedavnega je kazalo, da kosmati ribi
či v Evropi ne bodo preživeli, a vidra 
se je vrnila v nekdanja prebivališča. 
Še kar nekaj časa in truda pa bo treba, 
da bo ponovno enakopraven del eko
sistemov. Prav o tem je tekla beseda 
na evropski konferenci o ohranjanju 
vidre v Moravcih, na kateri so se zbrali 
strokovnjaki za varstvo vidre.

Marjana Hönigsfeld Adamič z Inšti
tuta za ohranjanje naravne dediščine 
Lutra, ki je gostil konferenco: “Evrop
ska konferenca o ohranjanju vidre je 
pravzaprav delovno srečanje članov 
skupine za varstvo vidre pri medna
rodni zvezi za varstvo narave (IUCN). 
Pripadnost skupini pomeni čast in 
obveznost hkrati, člani pa so izbrani 
oziroma imenovani in delajo prosto
voljno. Kljub temu je delo na visoki 
strokovni ravni, saj skupina združuje 
najboljše strokovnjake in raziskovalce. 
Trudimo se, da bi v vsaki državi našli 
vsaj nacionalnega predstavnika, ki bi 
redno poročal o stanju vidre v državi 
in varstveni problematiki. Tokrat smo 
posebno pozornost namenili državam 
vzhodne Evrope in Balkana, kjer po 
vseh predvidevanjih živijo najbolj na
ravne populacije vider, raziskovalno 
področje pa je še vedno slabo razvito 
in finančno podhranjeno. Slovenija bi 
zaradi dobre geografske lege in tradi
cionalnih stikov v tem primeru lahko 
odigrala posebno povezovalno vlogo, 
vendar je bil uspeh v primerjavi z vlo
ženimi prizadevanji slab. Zelo smo 
ponosni, da smo dobili prvo poročilo 
doslej iz Albanije. Vseh udeležencev je 
bilo okrog 60 iz 23 držav.“

Lovili so jo ribiči in lovci
Evropske vidre so si delile usodo. Pov
sod se je v 20. stoletju zgodil drastičen 
upad populacij vider, sedaj pa se stanje 
počasi popravlja. “Težko je govoriti o 
državah, ko govorimo o življenjskem 
območju vidre. Živali namreč ne po
znajo političnih meja, ki smo si jih za
mislili ljudje, njihov življenjski prostor 
določajo naravne danosti. Vidre zahte
vajo izredno veliko ozemlje, teritorij, 
ki je še večji, če so življenjske razmere 
slabe. Takšne vrste je lahko prizadeti z 
lovom. In pri vidri z načini lova zares 
niso varčevali, ne ribiči in ne lovci. 
Tako so jo v prvi polovici 20. stoletja 
povsod po Evropi skoraj iztrebili. Ko 
bi si po drugi svetovni vojni lahko 
opomogla, so se pričela obsežna in 
vsakovrstna onesnaževanja voda, od 
komunalnih odplak (ki še zdaj pogosto 
tečejo kar v bližnje potoke) in odpad
nih industrijskih voda do onesnaževa
nja s kmetijskih površin.

Stanje vidrinih populacij po Evro
pi se večinoma res popravlja. Največ 
zaslug za to ima zagotovo prepoved 

lova, ki se je v različnih deželah uved
la v različnih letih, in po tem se države 
razlikujejo. Med najslabšimi so Angle
ži, ki so vidro zavarovali precej pozno; 
pri nas so se za zavarovanje prostovolj
no odločili lovci leta 1972, z zakonom 
(lovskim) pa je bila zavarovana leta 
1976. Zdaj jo varuje zakon o ohranja
nju narave, iz lovskega pa je izginila. 
Ker ima počasen generacijski obrat, 
populacija potrebuje precej časa, da 
si opomore. Zdaj je minilo nekako do
volj časa, da je spet naselila nekatere 
od zgodovinskih habitatov, še vedno 
pa se pojavlja ilegalen lov. Ribiči se še 
ne morejo sprijazniti s tem, da vidra ni 
njihov konkurent za plen, ampak nji
hov zaveznik pri ohranjanju voda in 
življenja v njih,“

Lažje je s tistimi, ki nimajo z vo
dami povezanih hobijev. V razvitih 
deželah vidro večinoma poznajo kot 
ambasadorko ohranjenih naravnih 
voda njenih habitatov, “kraljico voda“, 
pravi Adamičeva in dodaja: “Prevzela 
pa je še druge, družbeno koristne funk
cije; v Južni Koreji, kjer je bilo pred 
letom srečanje specialistov za vidro na 
svetovni ravni, so jo proglasili za amba
sadorko miru. Je namreč edina žival, ki 
lahko, po rekah seveda, prečka dobro 
zastraženo in zamreženo mejo med 
Severno in Južno Korejo, kjer živi isti 
narod in si močno želi ponovne zdru
žitve. Seveda lahko takšno funkcijo 
opravlja le karizmatična žival. Torej 
vidra ima karizmo, značilno za veli
ke zveri, vendar povsod zaradi nizke 
ozaveščenosti o potrebnosti varovanja 
našega vodnega okolja še ni prepozna
na. Na tokratnem srečanju v Sloveniji 
bi vidra lahko dobila avreolo povezo
valke zahodne in vzhodne Evrope, kar 
lahko interpretiramo z razvitimi in ne
razvitimi deželami ali pa z deželami, 
kjer je vidra skorajda izginila, in deže
lami, kjer je še pogosta. Taka oznaka 
seveda zahteva premislek o definiciji 
razvoja, četudi trajnostnega.

V Sloveniji vidra postaja prepoznav
na, vendar še ne dovolj. Prav zato je 
srečanje, kakršno je tokrat v Sloveniji, 
zelo pomembno za promocijo vidre in 
njene vloge v naravi pa tudi v družbi. 
Iz srečanja smo izpeljali vidrin mesec 
oktober, ko se o njej sliši in piše več, pri
pravili smo kopico promocijskih izdel
kov z enotno podobo: plakate, zastave, 
ki visijo po Moravskih Toplicah in po
nekod po Goričkem, kartice in poštne 
znamke, priponke, dežnike in še mar
sikaj. Če še ni dovolj prepoznavna, jo 
bomo takšno napravili!“

Poleg vseh že omenjenih lastno
sti je vidra tudi krovna vrsta v celin
skih vodnih ekosistemih. To pomeni, 
da je prav na vrhu prehranske pirami
de, podobno kot velike zveri ali ptice 
ujede. “Zato se slika dogajanja na niž

jih trofičnih stopnjah v rekah in jeze
rih zrcali v stanju teh živali; preprosto 
povedano, nekatere škodljive snovi, s 
katerimi obremenjujemo vode, se kon
centrirajo po prehranski verigi od alge 
prek drobnih vodnih organizmov, rib, 
školjk itn. do vidre. Ker je v njenem te
lesu koncentracija največja, je tudi 
škodljiv vpliv najmočnejši, torej se one
snaževanje najbolj izrazi. Raziskave 
po Evropi, največ je bilo narejenih na 
Švedskem, so pokazale številne okvare 
okostja in notranjih organov vider za
radi vplivov težkih kovin ali PCBjev, 
verjetna je celo sterilnost živali, zato 
bi bilo dobro, da bi v takšnih primerih 
pomislili tudi nase. Kaj nam pomenijo 
vode? Ali so res samo kanali, ki odnaša
jo odpadke in škodljive izpuste naprej, 
sosedom? Kaj bomo pili čez nekaj de
setletij? Pomembno je razumeti, da je 
človek del okolja, del vodnega ekosiste
ma vedno, ne le takrat, ko stopi v vodo. 
To je sporočilo, ki ga lahko prinaša 
vidra,“ je prepričana Marjana Hönigs
feld Adamič. 

16-krat pregrajena Sava
Portugalci so edini, ki so doslej študira
li vplive jezovnih zgradb na rekah na 
vidro in druge živalske vrste. Ugotovit
ve so alarmantne in živali v največji slo
venski reki so že zapisane kruti usodi. 
“Vplivi jezov se ne pokažejo takoj po 
gradnji, prva leta vidra še ostaja na 
reki, šele nekaj let zatem, ko postane 
življenjsko okolje za vidro izrazito neu
godno, ko se rečni ekosistem spremeni 
v stoječo vodo in se pritoki popolnoma 
izsušijo, vidra izgine. Še slabše se godi 
vodnim živalskim vrstam, ki ne more
jo premagati rečne pregrade, zato je 
komunikacija med populacijami preki
njena,“ razlaga Adamičeva. Opiše, kako 
so se udeleženci konference odzvali 
na podatek o verigi hidroelektrarn na 
Savi: “Kolegom iz Evrope sem predsta
vila načrtovano verigo hidroelektrarn 
na Savi, naši osrednji vodni žili. Bili so 
osupli nad načrti, ki so v razviti Evropi 
že pozabljeni, še več, reke renaturirajo, 
podirajo pregrade in vodi spet namenja
jo naraven obrečni prostor. V Sloveniji 
pa bi radi pozidali našo največjo reko 
in iz nje napravili eno samo tovarno 
elektrike za nove, pogoltne električne 
naprave, narejene nekje v Aziji, brez 
katerih ne bomo mogli živeti, kakor 
nam dopovedujejo vsiljivi oglasi. Na
mesto da bi s Savo, ki izvira v Sloveniji, 
pokazali svetu, da razumemo in zmo
remo uveljavljati trajnostni razvoj ter 
celostno gospodarjenje s porečji, in jo 
neokrnjeno predali sosedom, jo bomo 
šestnajstkrat pregradili! Ne pozabimo 
tudi, da je Sava od slovenskohrvaške 
meje do izliva v Donavo neprekinjen 
sistem in da bomo prvi, ki bomo dali 
zgled nižje ležečim deželam.“

Vir: FCRN
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Okolje	in	družba

Kdor pije,  
naj plača

Vidra - povezovalka  
vzhodne in zahodne Evrope

 Vidro so v prvi polovici 20. stoletja povsod po Evropi skoraj iztrebili.

Vidra	v	Gradu
Sodelavci inštituta Lutra so pripravili razstavo Aqualutra v okviru projekta 
Life. Razstava, katere glavna tema je seveda vidra, je odprta v gradu Grad na 
Goričkem, in sicer vsaj še ves oktober, mesec vidre. Ker je pripravljena tako, 
da jo lahko premikajo, pri Lutri upajo, da bodo z njo lahko obiskali kar naj
več mest.	(ank)

Medmrežno	okolje


