
14 Dobra družba Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine

»Žival? Ne, živali me pa res ni strah, saj zaradi
njih sem tu.«
»Zaradi živali? Kaj pa delate? Jih lovite?«
»Ne, varujem jih. Tiste, ki žive v potoku, čez
katerega gradite most. Predvsem vidre, saj ve-
ste, tiste velike vodne kune z lepim kožuhom,
ki lovijo ribe. Pod mostove gledam, tam rade
označujejo svoje ozemlje.«
»Vidre? Pa ne, da tu živijo tudi vidre!«
»Ja, povsod v teh potokih na Goričkem. Če ne
boste pazili, ko boste betonirali opornike in bo
cementno mleko steklo v potok, ne bo dobro
zanje. Drobni delci bodo zamašili škrge rakom
in ribam in drugim živalim, vidra ne bo imela
hrane in se bo odselila. Je redka in ogrožena
žival, zato moramo skrbeti, da bo njeno ži-
vljenjsko okolje čim boljše. S tem bomo poskr-
beli tudi za čisto vodo za ljudi. Boste mislili na
to, ko boste z batom nabijali beton v gradbeno
jamo?«
»Seveda bomo. Saj bi že prej pazili, pa nismo
vedeli. Nič nam niso povedali, ne delodajalec
ne kdo drug. Ali ste z ministrstva?«
»Ne, ministrstvo ne opravlja takih nalog. To je
novost. Biologinja sem, z zasebnega inštituta,
z varstvom narave se ukvarjamo. Ampak
imam pooblastilo ministrstva za okolje in tudi
pogodbo o naravovarstvenem nadzoru s Slo-
venskimi železnicami.«
Ne drznem si reči, da sem na inštitutu za ohra-
njanje naravne dediščine zaposlena sama. No,
in skuštrana terierka.
Ko pridem naslednji mesec na redni pregled
gradbišča, mi SCT-jevci pomahajo: »Vidite, ka-
ko čista je voda?« Most so zgradili kar najhi-
treje – da niso predolgo motili vidre in njenih
potepov po potoku oziroma koridorju.

Posegi v okolje in študije
Nujen sestanek v Celju za presojo vplivov na
okolje za avtocestni odsek Lenart–Spodnja Se-
narska. Predstavnica DARS vztraja, da potre-
buje poročilo najpozneje v dveh tednih. Vidre
tega niso brale, zato hodijo po jezeru Komar-
nik in po Pesnici, kakor se jim zdi, nikakor pa
ne ravno v tednu ali nekaj dneh, ko je treba
pregledati teren. Poleg tega so pametne in se
prilagajajo vremenskim razmeram. DARS iz-
streli: »Zakaj pa je treba toliko terena? Po-
znam biologe, ki tako presojo opravijo s svoje
pisalne mize!«

Izbojevali smo si tri mesece časa in pripravili
poročilo s predlogi omilitvenih ukrepov. Če-
prav bo avtocesta obšla Črni les, bodo zgradili
podhod za vidre pod regionalno cesto pri Čr-
nem lesu, kjer po naših podatkih vidre večkrat
prečkajo cesto in pogosto končajo pod kolesi
tovornjakov. Po podhodu, ki bo imel suhe po-
ličke, bodo lahko mirno hodile vohljat za riba-
mi v ribnike na drugi strani ceste.
Tudi država se včasih ne vede bolje. Jeseni
2002 trešči z ministrstva za okolje, prostor in
energijo: Vse moči v projekt Natura 2000! Do
vstopa v Evropsko unijo morajo biti opredelje-
na potencialna območja narave, pomembna za
EU. Natura 2000 bo rešila vso našo biotsko ra-
znovrstnost in ohranila krajinsko pestrost.
Toda Natura 2000 ni od včeraj. V Bruslju je bi-
la sprejeta leta 1992, s Habitatno direktivo. Za
vidro je kmalu po tem v Evropi stekel projekt
povezovanja njenih ohranjenih habitatov s ko-
ridorji in stopnimi kamni. Po svojih močeh
smo sodelovali vsi člani skupine za ohranitev
vidre pri IUCN. V Sloveniji pa še danes nima-
mo državnega območnega pregleda te žival-
ske vrste z rdečega seznama.
Toda za opredeljevanje območij Natura 2000
je treba kot iz topa izstreliti število vider v Slo-
veniji. Koliko jih je? Petdeset ali tisoč? In kje
jih je največ? Na Goričkem, je bil naš odgovor.
Službeni pes pa nič.

Javna dela in mali projekti
Inštitut za ohranjanje naravne dediščine si je
izoblikoval tržno nišo in postal prepoznaven,
kot vse nevladne organizacije pa je finančno
podhranjen. Kako zaposliti dodatno moč, ne
da bi bistveno povečali stroške? Rešitev so jav-
na dela, toda to je velik projekt. Delovno mesto
oblikujem kot pomoč pri razvojnih, razisko-

Evropski tokovi gredo po letu 1992 v pra-
vo smer, varstvo narave postaja vsak
dan pomembnejše. Tudi vidra, ki me ve-

seli še od diplomske naloge, je visoko na rde-
čih seznamih.
Na biotehniški fakulteti zraste nova podiplom-
ska smer: varstvo naravne dediščine. Vpišem
se s prvo generacijo in se znova rodim. Spet
študentka! Ker bom doma, si omislim še majh-
no belo kepo – kužka, ki bo hodil z mano na te-
ren.
Na delavnici za pripravo poslovnih načrtov
dvignem roko: Ustanovila bi zasebni zavod za
varstvo naravne dediščine. Osrednji objekt de-
la bo vidra in varstvo njenega življenjskega
prostora, vodnih ekosistemov. Predavatelj
osupne, vendar je navdušen. Končno nekaj
svežega!
Poslovnega načrta se lotim sama. Referentka
na zavodu za zaposlovanje vzame izdelek za
nedeljsko čtivo in ga na dušek prebere; česa
takega da še ne. Na zavodu za zaposlovanje
odobrijo pomoč, zavod dobi registracijo in
ime: Lutra, inštitut za ohranjanje naravne de-
diščine. Po vidri, kaj pa drugega.
Vidra postane zaščitni znak organizacije. Pri-
jatelj, slikar iz Švice, mi podari grafiko, vidrin
portret za logotip.
Po letu in pol se zaposlim kot ekologinja in ra-
ziskovalka na svojem zasebnem zavodu. Edi-
na zaposlena. In pes.

Naravovarstveni nadzor
Škornji se mi čez gležnje ugreznejo v gosto
blato, ko preskočim melioracijski jarek. »Do-
bar dan! Nije vas strah, góspa?« me pozdravi
glas z gradbišča železniške proge, novega kra-
ka petega evropskega prometnega koridorja,
ki naj bi prek Goričkega povezal Luko Koper z
Budimpešto.
»Ne, kje pa! Česa pa naj bi me bilo strah? Saj
imam psa!« pokažem na skuštrano, blatno te-
rierko, ki ne vliva kdove kakšnega strahospo-
štovanja. Vendar pozna traso železniške pro-
ge bolje kot železničarji.
Smeh. »Ja, ko pa kar sami hodite tu po poljih in
gozdu. Kakšna žival lahko pride, jelen ali sr-
njak!« delavec zaskrbljeno pokaže na gozd za
sabo.

Piše: Marjana Hönigsfeld Adamič

Lutra je latinsko poimenovanje evrazijske vidre, po njej pa se imenuje tudi inšti-
tut za ohranjanje naravne dediščine. Ukvarja se predvsem z ohranjanjem vidre in
njenega življenjskega prostora v Sloveniji. Nagrada Dobre družbe kaže na široko
področje delovanja nevladnih organizacij. Te so namreč tudi zaradi slabe medij-
ske zastopanosti premalo prepoznavne, kar vleče za seboj (pre)majhno podporo.

O povodnem možu in projekt

Vidra – pametna, zvedava, a previdna in zato red-
ko videna.
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valnih in projektnih programih zavoda na po-
dročju ekologije in ohranjanja naravne dedi-
ščine. Prijavim – in nismo izbrani. Očitajo, da
program ne ponuja brezposelnim osebam pri-
dobitve znanja, spretnosti in veščin, ki pove-
čujejo njihovo konkurenčnost na trgu dela. V
sveti jezi se pritožim – in dobim. Brezposelni
biolog dobi službo, inštitut sodelavca. Zdaj sva
na barki dva. In pes.
Zastaviva projekte, od manjših k večjim. Naj-
prej izobraževalno-ozaveščevalne aktivnosti
na ministrstvu za okolje. Dobimo, vendar pre-
malo. Pri merilih kakovosti ne popuščam, raje
nič kot slabo. Spustim se na spolzka tla spon-
zorstva in, z veliko vložene energije, dobim
več od pričakovanega. Izide prva publikacija
inštituta Lutra. O vidri, seveda.
Tudi prijava na drugi razpis na ministrstvu za
okolje je uspešna, pa tudi na uradu za informi-
ranje. Vidra postaja uspešnica in samozavest
upravičeno raste.
Na razpis Regionalnega centra za okolje za
srednjo in vzhodno Evropo, Donavski regio-
nalni projekt, se prijaviva s sklopom naravo-
varstvenih delavnic v šolah na zavarovanem
območju. Upamo, da bomo prek otrok lahko
razsvetlili tudi starše, strice, sosede. Pogledali
bomo, kaj živi v bližnjem potoku, kakšne ne-
varnosti grozijo vodam in kako lahko izboljša-
mo naše ravnanje z njimi. Rdeča nit delavnic
je seveda vidra, ambasadorka ohranjenih vo-
da. Predstavili jo bomo kot krovno vrsto v slad-
kovodnih ekosistemih in jo hkrati promovirali
kot nosilko kakovosti sladkovodnega okolja v
vsem porečju, ne glede na politične meje.
Projekt z naslovom Potok, moj dobri sosed je
izbran v prvem in drugem krogu.
V mednarodnem letu celinskih voda se lotiva
novega izziva: Phare malih čezmejnih projek-
tov. Iznajdem »novo vrsto« vidre: Lutra panno-
nica, podružnica inštituta Lutra na Goričkem.
Domicil dobi v novi zgradbi gojitvenega lovi-
šča Kompas v Peskovcih. Projekt z naslovom Z
vidro do čistejših voda pripraviva sama, od
ideje do oddanih osmih zvezanih izvodov. Pri-
javi ga občina Hodoš, inštitut Lutra je vodilni
partner. Presojevalci pravijo, da ne najdejo na-
pak.
Načrt je ambiciozen: dodatni popisi rastlin in
živali, monitoring, infrardeče kamere, kata-
ster onesnaževalcev, pridobitev strokovnih
podlag za ožje zavarovanje Hodoškega jezera
kot pomembnega habitata vidre, možnosti vr-
nitve bobrov. Vse v enem letu. Na Goričkem
sva vsaka dva tedna, denarja za plače pa ni.
Železnice ne plačajo, župan ne plača. Z nekaj
tisočaki shajava ves teden. Pes jé v gostilni.
Tako je mogoče preživeti samo na Goričkem.

Poleti 2004 je projekt končan. Razkošna bro-
šura o povodnem možu s Hodoškega jezera, za
katero so narisani originalni akvareli žival-
skih in rastlinskih vrst, je izšla, table ob jeze-
ru stojijo, živali na CD-romu kvakajo in žvi-
žgajo, mediji so polni hvale, skupine hodijo
obiskovat Hodoško jezero in sprašujejo za
strokovno vodstvo. Župan pa ne razume poan-
te. Pravi, da se Hodoš ne piše Hódoš, ampak
Hodoš. In ne plača.
Jezero pozimi sameva. Le vidra in projektni
pes še vztrajata. Oba nadvse rada obiskujeta
čarobno ledeno ploskev.

Projekt Life-Natura
Največji finančni pa tudi organizacijski zalo-
gaj varstva narave v Evropski uniji so projekti
Life. Zdaj meriva na najvišjo stopnico. Vidra je
na Habitatni direktivi, nevladne organizacije
imajo prednost, toda pogoji so neizprosni. An-
gleščina postane v hiši uradni jezik. Delava
brez počitnic, brez prostih dni – in brez plač.
Po nočeh, izmenično prespanih na istem kav-
ču, sva večkrat na robu obupa. Ko je najhuje,
se spogledava čez monitor: Bo šlo? Bo, zajame-
va sapo. Eden vsebino, drugi finance. Včasih
nekajurna tišina, potem glasna debata. Počasi
sestavljanka dobiva obrise: prijavitelj je obči-
na Gornji Petrovci, vodilni partner inštitut Lu-
tra, projektno območje krajinski park. Projekt
je vreden čez milijon evrov. Imamo enajst par-
tnerjev, sofinancerja in kup podpor. Devet
projektov iz Slovenije v konkurenci. Še nikoli
toliko. Težka bo.
Čez pol leta pride prva lastovka iz Bruslja: prvi
krog je dobljen, zdaj pričakujmo vprašanja ko-
misije. Sledijo faksi in telefoni. Da je vidrin ha-
bitat zelo prizadela železniška proga, se vidi iz
projekta. Napneva zadnje sile in dobiva sofi-
nancerja – Slovenske železnice. Na koncu mo-
či sva. Nisva pričakovala tolikšnega obsega
dela v tej fazi, ampak menda smo na dobri po-
ti.
Po predolgem molku sredi poletja faks, da smo
izbrani. Samo dva projekta iz Slovenije! Preki-
pevava od veselja in ponosa. Sproščena pro-
slava v poletni nevihti v Gornjih Petrovcih je
nepozabna, prva uradna predstavitev jeseni z
gosti z ministrstva in evropskim veleposlani-
kom daje občutek, da gre zares.
Za štiri leta je inštitut rešen finančnih skrbi.
Imamo projektno pisarno, stanovanje, opremo
in znanje. Delali bomo trdo, ampak vemo, za-
kaj. Še več bomo na Goričkem, kjer so vidre.
Veliko vider.
Zaposlili smo še eno delovno moč, geografinjo.
Zdaj smo trije. In srečen projektni pes.
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