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Soseda z mlina vabi
Paviljon v obliki vidrine tačke, pretežno zgrajen iz “domačega” 
lesa, gline in slame, je obrasel s tipičnim svetlim goričanskim 
gozdom. In s tišino

Glorija Lorenci

“V osrednji Sloveniji še vedno velja, da je Prek-
murje ena sama ravnina. Da stopiš na bučo, ko 
prideš čez Muro, in vidiš vse tja do Madžarske,” 
pravi Marjana Hönigsfeld Adamič, ustanovi-
teljica Lutre, Inštituta za ohranjanje naravne 
dediščine. “A možgani te naše slovenske ‘kure’ 
so razgibano gričevnati in od tod tudi ime 
pokrajine.” Lutra lutra je latinsko ime za  
evrazijsko vidro, ki je bila nekdaj razširjena ob 
vseh naših tekočih in stoječih sladkih vodah. Ni 
bilo mlina, kjer je ni bilo, ni bilo jezera ali ribni-
ka, iz katerega se ne bi redno dvigovala glava 
z dolgimi brki. Povodni mož, soseda z mlina, 
kraljica voda ji pravi Marjana.

Goričko. Čarobno Goričko v vsakem letnem 
času, doda, ko s terase Vidrinega informacij- 
skega centra Aqualutra v Križevcih gledava 
dol proti tolmunastemu potoku Mala Krka. 
Paviljon v obliki vidrine tačke, pretežno zgrajen 
iz “domačega” lesa, gline in slame, je obrasel 
s tipičnim svetlim goričanskim gozdom. In s 
tišino.

PROJEKT LIFE
Biologinja Marjana Hönigsfeld Adamič je prišla 
pred mnogimi leti prav iz osrednje Slovenije na 
Goričko, kamor sta jo zvodili še edina sklen-
jena in vitalna populacija vider na naših tleh 
in osebna zaobljuba, da jo zavaruje. Evropska 
komisija je prepoznala izziv in Lutri zaupala 

projekt LIFE. Vidra je pri nas skoraj izginila prav 
zato, ker izginja njeno okolje. Ko se spreminjata 
gozd in voda, brez katerih ne more. Izginilo 
je, ko so bile hudo popularne melioracije, 
komasacije, arondacije, vse tisto nespamet-
no socialistično početje, zaradi katerega nas 
še danes boli glava. A tukaj na Goričkem so 
mnogi potoki ostali v zavidljivo dobri kondiciji, 
s tolmuni in šumelišči, z rokavi in z razgaljenimi 
pleteži korenin obvodnih dreves, kamor se je 
tako priročno skriti ... Vidra jih nujno potrebuje 
za preživetje.

“To je pomembna razlika med Goričkim in 
ravninskim delom Prekmurja. Tu izvirajo potoki 
in tečejo po ozkih dolinicah na jug, na-
jpogosteje v Ledavo. Na ravninskem 
delu so ti isti potoki uničeni do 

Marjana Hönigsfeld Adamič
Pomlad ob Mali Krki
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Vidrin center Aqualutra v Križevcih 
je odprt od srede do petka od 10. do 
17. ure in ob sobotah od 11. do 16. 
ure. Po poprejšnjem dogovoru center 
odprejo tudi zunaj navedenega časa. 
Številka, kjer dobite vse informacije, 
je 08/20 05 356 ali 051 622 111.

OSEBNA IZKAZNICA
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nerazpoznavnosti, na Goričkem ne. Goričko je 
največje območje v Sloveniji, ki sodi v evropsko 
ekološko omrežje Nature 2000, in je posebno 
varstveno območje, namenjeno ohranjanju 
habitatov, ohranjanju rastlinskih in živalskih 
vrst. Kmetijstvo tukaj nikoli ni moglo biti inten-
zivno, hkrati so bili potoki skorajda nedostopni 
za veliko gradbeno ‘mašinerijo’. V njih so ribe, 
raki, dvoživke, školjke in vse to je vidrin plen.”

Vidrin center je dobro viden rezultat obsežnega 
projekta LIFE, ki je trajal od leta 2004 do 2009 
in je tem igrivim, previdnim, spretnim in zveda-
vim zverinicam iz družine kun pomembno iz-
boljšal njihovo življenjsko okolje in vodno okolje 
Goričkega nasploh. Center stoji že sedem let 
in ponuja delavnice, naravoslovne tabore, 
strokovne ekskurzije, pohode ... Za vrtčevske 
otroke in osnovnošolce, za dijake in študente, 
tu se ustavljajo kolesarji, ljubitelji enodnevnih 
in večdnevnih kolesarskih tur po razgibani 
pokrajini Goričkega, domačini v center radi 
pripeljejo svoje goste, sorodnike in prijatelje, ki 
živijo v drugih krajih Slovenije, prihajajo turisti, 
družine ...

VRNIL SE JE BOBER
“V zadnjem letu smo doživeli še eno oboga-
titev,” pravi Marjana Hönigsfeld Adamič. “Na 
Križevsko jezero je prišel bober, zdaj ga torej 
imamo prav v bližini vidrinega centra.”

Kakšno leto prej se je naselil na Hodoškem 
jezeru; vrača se v nekdanje habitate. Ohranjeni 
podatki pravijo, da je prav v teh krajih na ob-

močju Slovenije tudi najdlje preživel. Ime jezera 
izhaja iz madžarske besede “hod”, kar pomeni 
bober. Tam na Hodoškem jezeru je mostiček, 
ki ga je čas dodobra načel, zato so občinske 
oblasti potegnile trak, ki obiskovalcem pravi, da 
most ni prehoden, ker ni varen. Bober je dodal 
svoj zapik. Podrl je veliko drevo, da je padlo 
pred mostiček in pot naredilo res neprehodno. 
Bobrišče za mostičkom pa raste.

Na Goričkem je spomladi čarobno.

Foto: Marjana Hönigsfeld Adamič

Vidra je radovedna zverinica
foto: Marjana Hönigsfeld Adamič
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Treba je z bosimi nogami v Malo 
Krko, poleti seveda, ob še drugih 
letnih časih pa prebrati sledi v blatu, 
snegu ... Kdo je hodil tukaj? Vidra, 
srna, lisica? Oditi na vidrino vodno 
učno pot, “forenzično” preiskati 
tolmun, mlako, mokrišče, mlinščico 
ob Harijevem mlinu - vse je na dosegu 
roke. V centru je postavljena razstava, 
otroci so navdušeni nad prepariranimi 
živalmi - ne, prav nobena ni poginila 
zaradi vloge na razstavi, vse so nes-
rečno končale ob trkih z vozili. Lahko 
se dogovorite za vodeno čakanje in 
opazovanje živali, za sezonska nočna 
doživetja, ki jih napolnjujejo petje 
murnov, oglašanje sov, jelenji ruk, 
lajež lisjaka ...

V VIDRINI UČILNICI  
NI NIKOLI DOLGČAS

Vidrin center v Križevcih
Foto: Aqualutra


