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O podjetju

Delo, d. d.

Dunajska 5

1509 Ljubljana

Stik z Delom

Rubrike

Novice

Gospodarstvo

Šport

Kultura

Družba

Mnenja

D zgodbe

Tiskane izdaje

Delo

Sobotno delo

Sobotna priloga

Nedelo

Ona

Delo in dom

Polet

Vikend

Odprta kuhinja

Pogledi

Storitve

Naročanje

Oglaševanje

Mali oglasi

Osmrtnice

Zahvale

Spletna mesta

Slovenske novice

Polet

Pogledi

Delo in Dom

Zaposlitev

Nepremičnine

Vozila

Oglasi
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Med knjigami

Vse o vidri
V znanosti se vedno večji poudarek daje uporabnosti raziskav. Tudi na razpisih za podelitev sredstev
za bazične raziskave se poleg znanstvene kvalitete raziskovalcev danes dodatno presoja uporabnost
rezultatov raziskav za družbo.

In če so na nekaterih raziskovalnih področjih rezultati projekta že sami po sebi neposredno uporabni in
družbi takoj dostopni (predvsem kjer so raziskovalne ustanove neposredno povezane z industrijo), je
na drugih področjih treba vložiti kar nekaj dodatnega časa in znanja, da postanejo uporabni tudi zunaj
akademskega kroga.

Med vede, v katerih je treba za razširjanje znanstvenih izsledkov med ljudmi vložiti kar nekaj energije,
sodita tudi ekologija in varstvo narave. Obe disciplini raziskujeta odnose med živimi bitji (vključno s
človekom) in okoljem. Proučujeta jih s sodobnimi analitičnimi metodami, katerih rezultati laikom niso
razumljivi. Pa vendar nam prav ti rezultati najbolj verodostojno in objektivno pokažejo, kakšne bi morale
biti trajnostne poti razvoja naše družbe, določajo, kako učinkovito skrbeti za ogrožene vrste, ipd. Stvari
torej, ki se tičejo vseh, ne le znanstvenikov! Rezultate je zato pomembno predstaviti še v poljudni obliki.

V tem okviru je zato več kot primerno tudi na teh straneh predstaviti knjigo Vidra, zala mlinarica avtorice
Marjane Hönigsfeld Adamič. Kakor lahko zaslutimo že po naslovu, v trde platnice vezana knjiga
bralca ne nagovarja po pravilih, ki veljajo za znanstvene publikacije. Na 50 straneh na zanimiv, berljiv,
lahko rečem tudi »uporaben« način predstavlja znanstvene rezultate domačih in tujih raziskav o tej
ogroženi vrsti sesalca. Delo je bilo pripravljeno v sklopu projekta Ohranjanje populacije vidre (Lutra
lutra) na Goričkem (www.aqualutra.si), ki je bil financiran iz projekta Life III Natura. Life je evropski
mehanizem, katerega sredstva so namenjena ohranjanju okolja, tudi s premoščanjem zevajočega
prepada med znanjem in poslanstvom znanstvenikov ter raziskovalcev na eni strani ter upravljavci in
drugimi uporabniki današnjega sveta na drugi.

V 14 poglavjih knjige, opremljene s fotografijami in skicami, je omenjeno vse, kar je trenutno znanega o
vidrah, od morfološkega opisa vrste, sistematske uvrstitve, prek značilnosti njenega habitata, območja
razširjenosti, do življenjskih in razmnoževalnih navad. Ločeno izvemo o zgodovini in vzrokih njenega
zatiranja ter o ukrepih, ki nam bodo zagotovili, da ta predstavnik vodnih kun ne izumre. Skozi vsa
poglavja knjiga tudi razbija med ljudmi zakoreninjen, k sreči že nekoliko obledeli mit o škodljivosti vidre.
Mit je precej klasična zgodba o ozkem pogledu nekega izkoriščevalca naravnih dobrin (človeka) na
enega od njegovih tekmecev (vidro), brez trezne presoje o dejanski škodi glede na vse prednosti, ki jih
vrsta kot končni plenilec prinaša v ekosistem. Knjigo je s pomočjo partnerjev izdal inštitut za ohranjanje
naravne dediščine Lutra, na njihovem naslovu (info@lutra.si) lahko izveste vse dodatne informacije.
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