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Znak Aquaviva je zasnovan nekoliko drugače kot običajno. Izraža problem,  

ki je nastajal skozi vso človekovo zgodovino: problem človekovega poseganja  

v okolje in situacijo, do katere je to poseganje pripeljalo. 

Predpostavlja, da je do te situacije prišlo zaradi človekovega dojemanja 

samega sebe kot mere vseh stvari, in da si lahko okolje popolnoma 

podrejamo svojim hotenjem.

Malo znano je dejstvo, da je tako imenovani Homo mensura stavek le okrnjena 

oblika starogrškega originala. Ta se v celoti glasi: ”Človek je mera vseh stvari: 

bivajočih, da so, in nebivajočih, da niso.”

Človek je torej le priča biti. Skozi njega dobiva stvarstvo svojo zavest.  

Zavest (samozavest) pa zahteva odgovornost do vsega bivajočega. 

Znak je klic k odgovornosti do okolja, ki ima svoje meje in v katerem mora 

sobivati vse, čemur smo priča, vključno s človekom samim.

Zvone Kosovelj, oblikovalec
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      Voda. Gradnik življenja.
      Voda. Napoj življenja.
      Voda. Življenjski prostor, 
      za katerega smo odgovorni.
  Kje bosta cvetela streluša in porečnik,
   kje letala jezerka in studenčar?
    Kje bo našel dom jelševec, kod bo oprezal vodomec?
     Kje bodo svatovale rosnice, kod plavčki?
      Kje bo lovila in se igrala vidra?
   Kaj bo povodni mož brez svojega kraljestva?
    In kaj bomo ljudje brez povodnega moža?

Voda je življenje. 
Ohranjajmo življenje v vodah – 

kraljestvo povodnega moža.
Izpijmo čašo do dna.

www.aquaviva.si
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S slovesnim odprtjem »Vidrinega naravo-

varstvenega centra AQUALUTRA« v Križevcih 

na Goričkem se je z zaključkom poletja 2009 

končala tudi LIFE zgodba o vidrah, o razisko-

vanju njihovega življenja in sledenju njiho-

vim skrivnim potem, o izboljšavah njihovega 

življenjskega in vodnega okolja nasploh, 

predvsem pa o prepletenosti njihovih poti z 

našimi. Goričko je v javnosti postalo »vidrina 

dežela«, ki prinaša nove razvojne priložnosti 

občini, domačinom in Krajinskemu parku Go-

ričko, hkrati pa bogati ponudbo obiskovalcem 

te oddaljene slovenske regije.

Inštitut LUTRA, ki s svojo lokalno območno 

enoto LUTRA PANNONICA vzdržuje izobraže-

valne, ozaveščevalne in naravovarstvene de-

javnosti centra AQUALUTRA, je v obdobju »Life 

after LIFE«, življenja po projektu, nadgradil 

vsebino in opremo centra z drugimi naravo-

varstvenimi projekti, kot sta npr. norveški 

in švicarski finančni mehanizem. Zaposleni 

na Inštitutu LUTRA veliko prostih dni pro-

stovoljno preživimo v centru, sprejemamo, 

razlagamo, poučujemo in vodimo obiskovalce 

po razstavi, po učni poti ob potoku in gozdu; 

tudi urejanje in čiščenje hiše z okolico nam ni 

odveč. Toda to ni dovolj. Potrebno bo še veliko 

več razumevanja in sodelovanja pristojnih 

ministrstev, državnih organov, javnih zavo-

dov in občin, da bo center polno zaživel in 

zapolnil prosto tržno nišo na področju izobra-

ževanja, ozaveščanja in razvoja zdržnega so-

naravnega turizma v lokalnem okolju in širše. 

Življenje po projektu LIFE nikakor ni lahko.

Projekt LIFE AQUALUTRA je bil geografsko 

omejen na Goričko, območje današnjega 

krajinskega parka. Toda problematika tra-

dicionalno slabega ravnanja z vodami, ki 

je posledica nerazumevanja soodvisnosti 

preskrbe s pitno vodo od ohranjenih vodnih 

ekosistemov v naravi, je mnogo širša. In ker 

vsak dobro izveden projekt prinese več novih 

izzivov kot rešitev, vredno pa je izkoristiti tudi 

izkušnje projektne skupine, smo sprejeli izziv 

in pripravili nov LIFE projekt, tokrat informa-

tivno–komunikacijske vrste; s projektom smo 

naslovili javnost na območju celotne države. 

Evropska komisija je poleti 2011 potrdila izbor 

projektov za leto 2010: od vseh 748 prijav je 

bilo za sofinanciranje izbranih 183; med temi 

je bilo samo 15 iz 8 držav z informativno-ko-

munikacijskega področja in samo 7 od teh 

je bilo namenjenih ozaveščanju na področju 

ohranjanja narave in biodiverzitete. Projekt 

z naslovom ŽIVA VODA – od biodiverzitete 
do pipe (AQUAVIVA), ki ga je prijavil Inštitut 

LUTRA,  je bil edini med sedmimi iz Slovenije. 

Čeprav je bila vrednost projekta skoraj polo-

vico nižja od prvega, je potrditev prijaviteljski 

nevladni organizaciji prinesla zagotovilo za 

preživetje naslednjih treh let. Predvsem pa 

je bil to »naš« projekt. Razlogov za veselje je 

bilo torej več kot dovolj in podpis pogodbe je 

bil najbolj slovesen trenutek v letu. Primerljiv 

je le še s 1. septembrom, uradnim začetkom 

projekta, ki sva ga s kolegico Tatjano, zaslu-

žno za odlično finančno sestavo projektnega 

predloga, dočakali na XI. svetovnem kolokviju 

IUCN o vidri v Pavii v Italiji. Oznanjenju prve-

ga dne slovenskega projekta je zaploskala vsa 

dvorana na univerzi v Pavii, polna speciali-

stov za vidro z vseh koncev sveta; ne zgodi se 

namreč pogosto, da kdo od »vidrarjev« dobi 

LIFE projekt, ki pomeni tudi več raziskovanja 

in promocije te ogrožene vrste sesalca, amba-

sadorke celinskih voda. 

IZ PRVEGA RASTE DRUGI LIFE PROJEKT …

 Direktor podpisuje pogodbo za Life projekt AQUAVIVA

 Uvodno srečanje projekta AQUAVIVA na Goričkem

 Center Aqualutra na Goričkem
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Ste se že kdaj zagledali v divje zelene 

drevesne krošnje, ko vas je v pomladnem 

jutru prebudilo ptičje petje iz raznoterih grl? 

Ste kdaj prisluhnili pisanemu poletnemu 

travniku, ki se koplje v soncu, medtem ko 

čebele, čmrlji, metulji in druge žuželke hitijo 

s cveta na cvet? Ste kdaj zabredli v modrino 

potoka, pod previsno brežino zatipali raka in 

z dna dvignili velik prodnik, izpod katerega je 

švignil prestrašen kapelj? Če ste občutili kaj 

takega, potem veste, kaj je raznoživost narave 

oziroma biodiverziteta.

Evropska komisija je v svoji kampanji za 

ohranitev biodiverzitete leta 2010 takole poja-

snila pojem biodiverzitete: 

Biotska raznovrstnost je narava v vseh njenih 
oblikah in jo sestavljajo vsi živi organizmi. To 
so vsi ekosistemi z vsemi rastlinami, živalmi 
in mikroorganizmi, ki živijo v njih pa tudi 
geni teh vrst in povezave med njimi. To je os-
nova življenja. Ples čebele okrog cveta. Žabe, 
ki skačejo v vodo. Črvi, ki se zvijajo po zemlji. 
In ti, ki vse to opazuješ med sprehodom po 
travniku.

Biotska pestrost ima torej za obstoj življenja 

na planetu, torej tudi za človeka, nesporno 

vrednost. Toda v našem materialistično 

usmerjenem svetu je vrednost, ki temelji na 

občudovanju razkošja narave, težko oceniti, 

še težje tekmovati s kapitalskimi težnjami, ki 

brezobzirno uničujejo naravne vire za jut-

rišnje donose in se ne sprašujejo, kje bomo 

živeli čez petdeset ali več let. Zato se moramo 

vprašati: ali ima biodiverziteta ekonomsko 

vrednost? Težko jo izračunamo, kajti v naravi 

pogosto ena in ena ni dve, ljudje pa največ-

krat dojamemo pomen vrednot, ko le–te že 

izginejo … 

Nekateri ljudje menijo, da je skrb za nara-

vo razkošje, ki si ga ne moremo privoščiti: 

ohranjanje vrst je zaželeno in njihovo izgino-

tje žalostno, vendar je vredno svoje cene, če 

ohranja delovna mesta, povečuje naše dohod-

ke in zvišuje materialni standard.

Resničnost je povsem drugačna. Izgublja-

nje biotske pestrosti ne lajša gospodarskega 

razvoja, temveč ga slabi. Po nekaterih ce-

nitvah naj bi bila ekonomska vrednost biosfe-

re dvakrat višja od svetovnega letnega bruto 

domačega proizvoda. 

KAJ JE BIOTSKA RAZNOVRSTNOST — 
RAZNOŽIVOST — IN KAKO SMO LJUDJE 
POVEZANI Z NJO

BIODIVERZITETA:  
V TEM SMO VSI 
SKUPAJ.

 Blejski som Maks je izgubil življenje medtem, ko je njegova 
fotografija zbujala občudovanje na razstavi biodiverzitete v 
ljubljanskem Tivoliju. Avstrijskega ribiča je ulov stal le 25 €.

 Krastača

 Enodnevnica
 Novo odkrita 
vrsta slepe postra-
nice (rod Niphar-
gus) v podzemnih 
vodah porečja 
reke Reke še nima 
imena.

Bober   Povodni kos
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Prav biodiverziteta postavlja okvire živ-

ljenja na planetu, da se izraža v vseh razno-

terih oblikah in je takšno, kakršno je. Ne le, 

da je našim očem bolj všečno, temveč imamo 

ljudje od biodiverzitete oziroma raznovrstno-

sti narave tudi nepreštevne koristi. Tudi za 

te smo uvedli sodobnejši, naši zagledanosti 

v svojo vrsto ustrezen izraz: ekosistemske 
storitve. Celinski (sladko)vodni ekosistemi, 

denimo, zadržujejo vodo v širšem prostoru 

in namakajo poplavne ravnice, kar nam ni 

vedno prav. Večji količini razlite vode reče-

mo poplave; vendar je to povsem naraven 

pojav, ki ga ljudje pri načrtovanju poselitev 

(prostorskih načrtih) pogosto ne upoštevamo 

in poplavne ravnice pozidamo. S tem povzro-

čimo veliko škodo ne le ljudem, naseljenim 

na teh območjih, temveč tudi živim bitjem, ki 

žive v vodah.

Posebno pomembno vlogo naravne »gobe«, 

ki lahko vsrka ogromne količine vode, imajo 

barja, močvirja in podobna mokrišča, ki jih ve-

dno znova poskušamo zasuti, osušiti, uničiti. 

V svoji antropocentrični omejenosti smo 

prepričani, da lahko naravo ukrotimo in jo 

podredimo svojim interesom. A takšno ravna-

nje se vedno maščuje — s še hujšimi ujmami 

in še dražjimi ukrepi. In tako gre naprej, vse 

dražjim ukrepom naproti. Reka potrebuje pro-

stor — ne le takrat, kadar je vodostaj nizek in 

nam to ustreza; prostor je potreben predvsem 

takrat, kadar voda naraste in prestopi običaj-

ne meje. Preobilica vode, ki nima kam v širi-

no, se usmeri po toku navzdol in se razlije ob 

spodnjem toku reke — ter še močneje poplavi 

tamkajšnja naselja. Če bi preprečili razliva-

nje vode, kar poskušajo doseči neustrezni 

tehnični protipoplavni ukrepi, na primer trde 

regulacije vodotokov in zidovi ob njih, odstra-

njevanje varovalnega vegetacijskega pasu ob 

vodah ipd., bi trpeli sušo in obdelovalne po-

vršine bi morali namakati. Znižala bi se tudi 

raven podtalnice in pojavile bi se težave v 

preskrbi s pitno vodo iz črpališč — pitna voda 

pa je ena najpomembnejših dobrin, ki nam jih 

nudijo »sladkovodni« ekosistemi, seveda, dok-

ler so v dobrem stanju. Naše življenje mora-

mo prilagoditi naravnim danostim, narava se 

ne bo prilagodila nam. Prej ko bomo sprejeli to 

resnico in ustrezno ukrepali, boljše in cenejše 

bo naše sobivanje z vodami.

Ko bomo razumeli poplavljanje rek in 

potokov kot naravni pojav, bomo razume-

li tudi načela integriranega upravljanja z 

vodnimi viri po povodjih, ki jih določa evrop-

ska Okvirna vodna smernica. Ta nov (pa ne 

inovativen, saj ga je v ZDA priporočal že G. F. 

White leta 1946) pristop k upravljanju uvaja 

naravne geografske in hidrološke enote — 

porečja — kot osnovne enote upravljanja z 

vodami. Poleg tega, da v procese načrtovanja 

O POPLAVAH IN CELOSTNEM 
UPRAVLJANJU Z VODAMI

»POPLAVE SO 
VIŠJA SILA, TODA 
ŠKODA ZARADI NJIH 
ZVEČINE NASTANE 
ZARADI LJUDI.«
(G. F. White, »vodilni okoljski 
geograf 20. stoletja«: Human 
adjustment to floods, Ph. 
Dissertation, 1945)

 Sava v 
srednjem toku 
— neukrotljiva
 V Litiji ob veliki 
vodi — s tem je 
treba živeti.
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in odločanja vključuje sodelovanje javnosti in 

upošteva tudi druga področja gospodarstva, 

je najpomembnejše vodilo vodne smernice 

določanje naravnega območja porečja, četudi 

le–to sega prek državnih meja. Čeprav reke 

pogosto razmejujejo države, ne poznajo poli-

tičnih meja; so celovit naravni vodni prostor, 

ki ga lahko ponazorimo z življenjskim prosto-

rom živalskih vrst, kakršna je vidra ali sulec. 

Šele reka, skupaj s svojimi pritoki in drugimi 

vodnimi telesi v zaledju zagotavlja vse last-

nosti kakovostnega življenjskega prostora, ki 

populaciji dolgoročno omogoča preživetje. V 

naravni, bogato obrasli reki, v katero se izliva-

jo številni potoki, najde vidra dovolj različnih 

plenskih vrst in dovolj primernega prostora, 

kjer jih lahko ujame, pa tudi obrežna skriva-

lišča, kjer lahko počiva ali vzredi naraščaj. 

Samo reka brez umetnih pregrad zagotavlja 

sulcu zvezen koridor, da bo lahko vsako leto 

potoval na tradicionalna drstišča, kjer se bodo 

ribe obeh spolov drstile in poskrbele za zarod.

Vodna smernica skuša omiliti negativen člo-

vekov vpliv na vode in upošteva tudi interese 

drugih uporabnikov vodnega prostora, čeprav 

večinoma s področja človekovega delovanja. 

Vendar upravljanje z vodami ureja na celosten 

in trajnosten način s ciljem, da bi vsi uporabni-

ki dolgoročno imeli dovolj kakovostne vode. Le 

zdravi naravni vodni ekosistemi lahko zago-

tovijo za življenje nujne ekosistemske storitve 

tudi nam, ljudem. Zato vodna smernica od vseh 

članic evropske skupnosti zahteva dobro stanje 

voda do leta 2015, ki je pred vrati, večina držav pa 

tega cilja ne bo pravočasno dosegla. Ponovno se 

varstveni cilji, tudi za vodne organizme, odmika-

jo v negotovo prihodnost …

Vodni ekosistemi tudi pomembno sooblikuje-

jo podnebje in vplivajo na lokalno vreme – spet 

samo, dokler so v dobrem naravnem stanju. 

Skupaj s svojo rastlinsko komponento so 

mokrišča velike naravne čistilne naprave, ki 

filtrirajo vodo in iz nje odstranjujejo številne 

škodljive snovi, bremena naše civilizacije. 

Rastline pa v procesu fotosinteze porabljajo 

ogljikov dioksid, so torej ponor tega plina, 

sproščajo pa kisik, ki ga za dihanje potrebuje-

mo potrošniki — živali in ljudje.

Tako je krog soodvisnosti življenja skle-

njen. Zato je pomembno ohranjanje prav vsa-

ke žive vrste, kajti vsaka ima v naravi svojo 

ekološko vlogo, če to vidimo ali ne, če smo to 

pripravljeni sprejeti ali ne. V tem smo vsi sku-
paj, poudarja Evropska komisija.

Rezultati Eurobarometra o poznavanju iz-

raza biodiverziteta in njegovega pomena niso 

spodbudni. Vendar je potrebna previdnost, 

kajti na vprašanja Eurobarometra odgovar-

jajo le anonimni udeleženci s stacionarnih 

telefonov. Kaj pa, če je beseda le tuja ušesom 

malo starejših generacij in ne vedo dobro, 

kam bi z njo v sodobni poplavi tujk? Morda 

pa poznajo preprostejše izraze, kot so lepota 
narave, pestrost ali raznolikost narave, ki nas 

obdaja? Morda pa bolje kot mlade genera-

cije poznajo ptičje petje v pomladnih jutrih, 

letanje čebel s cveta na cvet, pisan cvetoč 

travnik in vaško kal, polno regljajočih žab ali 

pa zvijanje deževnikov v sveže preorani zem-

lji? Le da jim nihče ni povedal, da danes tej 

pisanosti živega sveta, ki nas obdaja, rečemo 

biodiverziteta, pa četudi je le–ta manjša kot 

v časih naših dedkov in babic… V želji, da bi 

bila raznovrstnost življenja razumljena, smo 

za biodiverziteto skovali novo, pa vendarle 

domače zvenečo besedo: RAZNOŽIVOST. Kako 

vam je všeč? Sporočite nam! Upamo, da se bo 

sčasoma prijela. 

 Planinsko polje, ko je kraško podzemlje napolnjeno z vodo.
 Kadar ji je struga pretesna, reka potrebuje prostor na ravnicah.
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KAJ SMO ŽELELI S PROJEKTOM 
SPREMENITI

Kljub številnim kampanjam, priporočilom 

in sprejetim mednarodnim obveznostim je 

biodiverziteta oz. biotska raznovrstnost po 

vsem svetu še vedno ogrožena. Izgubljamo jo 

kar 100– do 1000–krat hitreje od naravnega 

izumiranja vrst. Več kot tretjini znanih vrst 

grozi izumrtje in okrog 60 % ekosistemov po 

svetu je bilo v zadnjih 50 letih prizadetih ali 

uničenih. 

Od leta 1992, ko je bila v Riu de Janeiru 

sprejeta Konvencija o biotski raznovrstnosti, 

je finančni instrument LIFE najpomembnejši 

instrument za varstvo biotske raznovrstnosti 

v evropski skupnosti. Od tedaj se prizadeva-

nja na najvišjih ravneh za ohranitev biodiver-

zitete kar vrstijo, vendar ugotavljamo, da naj-

večkrat ostane le pri besedah in načrtih. Ko je 

na preizkušnji kapital, ki bi se moral umakniti 

varstvu narave in ohranjanju naravnih virov, 

vsi dogovori odpovedo. Generalna skupščina 

Združenih narodov je leto 2010 razglasila za 

mednarodno leto biotske raznovrstnosti, da 

bi pozornost javnosti usmerila na upadanje 

raznovrstnosti po svetu; Evropska komisija je 

junija 2011 sprejela novo strategijo za dose-

ganje cilja, ki ga je marca 2010 zastavil Svet 

za okolje, in sicer „zaustaviti izgubo biotske 
raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih 
storitev v EU do leta 2020 in jih, kolikor je mo-
goče, obnoviti, ter hkrati povečati prispevek 
EU k preprečevanju svetovne izgube biotske 
raznovrstnosti”. Tudi ti cilji niso bili doseženi. 

Biodiverziteta še kar naprej upada; rešilo naj 

bi jo desetletje biodiverzitete (2010 do 2020), 

vendar se z vizijo za leto 2050, opredeljeno v 

novi strategiji EU za biotsko raznovrstnost, 

cilji odmikajo v negotovo prihodnost. Vzrokov 

za zaskrbljenost torej ne manjka.

Javnomnenjska raziskava Eurobarometra je 

pokazala, da Evropejci kljub številnim kam-

panjam še vedno slabo razumemo grožnje 

vodnim ekosistemom in izgubo biodiverzite-

te. Čeprav se Slovenija ni odrezala veliko slab-

še od evropskega povprečja, smo bili vendarle 

leta 2007 Slovenci za 6 % bolje obveščeni o 

upadanju biodiverzitete kot leta 2010, v letu 

biotske raznovrstnosti; evropsko povprečje se 

je razlikovalo le za 1 %. V Evropi so upadanje 

biodiverzitete leta 2007 jemali za 6 % resneje 

kot tri leta kasneje, v Sloveniji je bila ta razli-

ka 11 %. Seznanjenost z Naturo 2000 in njenim 

pomenom sicer narašča, v Sloveniji  smo 

visoko nad evropskim povprečjem, ki je le 8 %, 

a še vedno je leta 2010 le 26 % prebivalstva 

vedelo, kaj je to. 

Bo morda potrebno stoletje biodiverzitete, 

da se bo upadanje zaradi številnih človeko-

vih vplivov umirilo? Morda celo več, kajti 

nevarnosti, ki povzročajo izgubo biodiverzi-

tete vodnih ekosistemov, še naraščajo: ljudje 

prispevamo več dušika v ekosisteme kot vsi 

drugi naravni procesi skupaj, naravne vire vse 

bolj in še vedno na netrajnosten način izko-

riščamo, invazivne tujerodne vrste ogrožajo 

avtohtone itn. Samo 18 % vodotokov v Slove-

niji je v dobrem eko–morfološkem stanju, vsi 

drugi so bolj ali manj spremenjeni, kar močno 

vpliva na raznovrstnost življenja, ki je v vod-

nem okolju še bolj ranljiva. In vodotokom v 

luči pogostejših poplav, ki spremljajo nekoliko 

intenzivnejše vremensko dogajanje v zad-

njem obdobju, do koder pač še sega spominja-

nje srednjih generacij, grozijo še hujši posegi, 

ki nikakor ne bodo v prid ohranjanja vodnih 

organizmov.

Informativno–komunikacijski projekt LIFE 

AQUAVIVA v primeri  z našim prvim projek-

tom ni predvidel dela z bagrom, traktorjem 

ali podobnimi stroji pa tudi ne z lopatami in 

krampi. Zastavil si je ambiciozen cilj, da bo 

v Sloveniji zaznavno izboljšal zavedanje o 

pomenu biodiverzitete vodnih ekosistemov 

za življenje na planetu. Za doseganje tega 

cilja je potreben dober komunikacijski načrt, 

premišljene javne kampanje in inovativni 

pristopi. V urbanih središčih, kjer je prostor 

zasičen z raznoterimi oglasi na vseh mogočih 

medijih, je namreč težko doseči zanimanje 

za ohranjanje tako abstraktnega pojma, kot 

je biodiverziteta voda, saj voda priteče iz pipe 

na vsakem vogalu. Ko odpremo pipo, pa ne 

razmišljamo o povezanosti vode, ki jo pije-

mo, z bližnjo reko. V Sloveniji imamo dobrih 

50 odstotkov možnosti, da ta voda prihaja iz 

Save ali enega njenih pritokov. 
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VODA NI LE TEKOČINA — JE ŽIVLJENJSKI 
PROSTOR

Voda ni samo tekočina, ki je največji del 

vsake žive celice in zato označena kot vir 

življenja. Ni samo pijača, ki poteši žejo, osveži 

in spere umazanijo, ko nam, razvajenim 

potrošnikom civilizacijskih dobrin, priteče iz 

pipe. In tudi ni samo brezmejen, najcenejši 

in dvomljivo »zelen«vir energije za turbi-

ne, ki napajajo našo potrošniško žejo. Tudi 

zabava in športi na vodi, na ledu in snegu so 

le postranske dobrobiti in užitki, povezani z 

vodo. 

Voda je tudi in predvsem življenjski pro-

stor in medij, ki je za vodne živali in rastline 

tako samoumeven in nepogrešljiv, kot je za 

nas zrak. Kolikokrat pomislimo na to, ko – v 

21. stoletju! – v razvitih deželah s pitno vodo 

spiramo celo stranišča in mestne ulice? 

Davek za naše ugodje in razvade plačujejo 

vodni prebivalci s svojim zdravjem in pogosto 

tudi z življenjem, nazadnje pa tudi mi sami. 

Imamo en sam planet, ki si ga delimo z drugi-

mi živimi bitji, ki nimajo svojih zagovornikov 

in so usodno odvisna od našega odnosa do 

živega sveta.

Slovenija se uvršča med vodno zelo bogate 

države v Evropi. Letno se po ozemlju Slove-

nije samo v rekah in potokih pretoči okoli 

34 milijard m3 vode: to pomeni, da skupna 

količina vode na prebivalca skoraj štirikrat 

presega evropsko povprečje. Večina rek izvira 

v alpskem svetu, zato je največ pitne vode 

v zgornjem delu rek. Med vodno bogastvo 

Slovenije uvrščamo tudi izvire, naravna in 

umetna jezera ter del Jadranskega morja.

Statistični podatki za leto 2010 pravijo, da 

v Sloveniji porabimo 42 m3 vode na prebivalca 

na leto, če pa upoštevamo še porabo v gospo-

darskih in negospodarskih dejavnostih, se ta 

številka povzpne na 57 m3 (približno 117 litrov 

na prebivalca na dan), kar je 13 m3 pod evrop-

skim povprečjem in se ne povečuje. Kar 98 % 

pitne vode za vodovode načrpamo iz podze-

mnih virov, zvečine v povodju Donave.

Pravica do pitne vode se nam v današnjem 

času zdi samoumevna za vse ljudi na svetu. 

Na žalost ni tako; o tej pravici je potrebno 

razpravljati in se zanjo boriti celo v razvitem 

svetu. Celo v Sloveniji, kjer vodnih virov ne 

primanjkuje, nam je skrb za pravico do pitne 

vode skorajda ušla iz rok. Spomladi 2014 je 

bil vložen predlog za spremembo 70. člena 

ustave RS, ki govori o javnem dobru, naravnih 

bogastvih in pravici do izkoriščanja le–teh. 

Državljani so zaskrbljeni, da bi kapital prevzel 

nadzor nad tako pomembnimi viri, kot je pi-

tna voda. Z ustavo želijo zagotoviti, da oskrba 

s pitno vodo ne bo postala tržna dejavnost, 

temveč bo ostala univerzalna pravica vseh 

prebivalcev.

»VSAKDO IMA 
PRAVICO DO PITNE 
VODE.
VODNI VIRI, KI 
SLUŽIJO OSKRBI 
PREBIVALSTVA S 
PITNO VODO IN Z 
VODO ZA OSKRBO 
GOSPODINJSTEV, 
SE IZKORIŠČAJO V 
OBLIKI NEPROFITNE 
JAVNE SLUŽBE.«
(Predlog dopolnitve 70. člena 
Ustave rs)

Le malokdo se sprašuje o pravici živali, kaj 

šele rastlin do čiste vode. In vendar so vse 

odvisne od vode, še posebej tiste, katerim je 

voda tudi življenjski prostor in medij. Nespor-

no pravico do vode, tako v količinskem kot 

kakovostnem pogledu, ki jo imajo tudi drugi 

organizmi, je skušal javnosti približati projekt 

LIFE AQUAVIVA, kajti brez tega težko govorimo 

o ohranjanju biodiverzitete v vodah. 

 Plavček — barska žaba 
v modrem
 Vodni drsalec

 Proteus, prebivalec kraškega podzemlja
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KAKŠNO VODO PIJEMO?

Popularnost ustekleničene vode v svetu 

še vedno narašča, največ se je proda v plas-

tenkah, kar je tudi zelo donosen posel. Dober 

občutek pri pitju vode iz plastične embalaže 

pa zbledi, če upoštevamo ogromno porabo 

energije za prizvodnjo emabalaže (za litrsko 

plastenko je potrebne četrt litra nafte!), za 

shranjevanje, hlajenje in prevoze embalirane 

vode. Dodati moramo še zamaške, nalepke 

in drugo opremo ter vodo pripeljati do praga. 

Najhujša obremenitev pa je plastika, ki je 

ne zbiramo in predelamo dovolj. Pomislimo 

samo na grozeče otoke plastike sredi ocea-

nov, katerih obseg merimo že v površinskih 

enotah »dežela«…

Razumljivo je, da je embalirana voda 

neprimerno dražja od vode iz vodovodne pipe, 

ni pa razumljivo, da smo zanjo pripravljeni 

plačati tudi tisočkrat višjo ceno v deželah, kot 

je Slovenija, kjer voda izvira izpod vsakega 

hriba. Črpamo pa jo lahko tudi iz podzemnih 

vodonosnikov na poplavnih ravnicah ob reki; 

in nekatere polnilnice vode počno prav to. 

Torej se embalirana voda prav nič ne raz-

likuje od pitne vode iz vodovoda, za obe pa 

velja tudi isti pravilnik o pitni vodi in enak 

nadzor. Razlika gre kvečjemu v korist vodo-

vodne vode, saj je voda iz pipe sveža, okusna, 

bogata s kisikom, v plastenki pa je prav lahko 

postana in zato manj kakovostna, če zane-

marimo neprijetno resnico, da s plastenkami 

obremenjujemo okolje; celo v razvitem svetu 

se jih reciklira manj od četrtine. Najhujši 

očitek plastenkam pa je poraba energije pri 

izdelavi plastike: iz sodčka nafte pridobijo le 

1760 enolitrskih plastenk. Če bi vsak prebi-

valec Slovenije vsak dan v letu porabil eno 

litrsko plastenko vode, bi samo za embalažo 

te količine vode porabili 415 000 sodčkov (66 

milijonov litrov) surove nafte … Dodatna ener-

gija pa je potrebna, da voda pride do konč-

nega potrošnika in še dodatna za morebitno 

recikliranje plastike.

Poleg fosilnih goriv pa je v procesu iz-

delave plastenke in polnjenja potrebna tudi 

— voda, ki konča kot odpadna voda. Za liter 

embalirane vode jo porabijo kar 3 litre! V Slo-

veniji, ki je bogato obdarjena z vodnimi viri, 

nam tega »razkošja« prav zares ni treba. Nato-

čimo si torej kozarec čiste vode iz vodovodne 

pipe in skrbimo, da bodo naše naravne vode v 

dobrem stanju! 

 Izvir Pod stenami jeseni
 Steklenica AQUAVIVA



18 19

IZOBRAŽEVANJE ZA VSE GENERACIJE

Na mladih svet stoji! Izobraževanje je 

najpomembnejše orodje za dvigovanje ravni 

ozaveščenosti o pomembnosti biodiverzitete 

celinskih voda. Kajti ohranjanje biodiverzitete 

se prične pri nas samih. In več vemo o tem, 

bolj se bomo zavedali pomena biodiverzite-

te in razumeli, zakaj jo moramo ohranjati. S 

tem namenom smo v projektu organizirali 

številne delavnice in predavanja za različne 

starostne skupine. Za pomoč pri spoznavanju 

raznolikosti življenja v vodah smo pripra-

vili številne delovne liste, ki jih najdete na 

spletnih straneh projekta (http://aquaviva.si/

sodeluj/delavnice). 

Na delavnicah in naravoslovnih dnevih 

smo spoznavali vodne živali in rastline, od 

vidre in bobra do rogoza in porečnika, njihovo 

povezanost in soodvisnost. Pojasnjevali smo 

razvojni krog dvoživk, rakov, vodnih žuželk, 

spoznavali kroženje snovi in vode ter umeš-

čali živalske vrste v prehranjevalno pirami-

do. Iz plastenk za vodo smo izdelovali prava 

mala mokrišča in spoznali, kako delujejo ter 

bili pri tem večkrat umazani in mokri. Bosi 

smo stopili v potok in z mrežicami ter rokami 

poiskali življenje v njegovih tolmunih in pod 

brežinami ter si ga ogledali v povečevalnih 

lončkih ali pod lupo. Seveda smo vse živali 

po končanih ogledih nepoškodovane vrnili 

v naravo tja, kjer smo jih ujeli; tako smo se 

hkrati naučili odnosa do prosto živečih živih 

bitij.

Ob pomoči računalniške aplikacije na 

projektnih spletnih straneh (http://aquaviva.

si/sodeluj/varcuj-z-vodo ali http://izobraze-

vanje.lutra.si/izracunaj-si-porabo-vode.html) 

smo računali vodni odtis in kovali nasvete za 

varčno ravnanje z vodo v kopalnici, v kuhinji, 

na vrtu in v trgovini. Vsaka kapljica šteje! 

Izvedeli smo, kaj pomeni virtualna voda in 

pojasnili, da običajno predstavlja večji delež 

našega celotnega vodnega odtisa. Veste, 

koliko je porabijo za izdelavo para kavbojk? 

Celo cisterno…Kaj pa za pridelavo kilograma 

koruze? Nič manj kot 900 litrov, toda za pše-

nico še več.

Vse te zanimivosti in modrosti je bilo 

mogoče izvedeti in preskusiti tudi na stojnici 

AQUAVIVA ob različnih dogodkih, kot so bile 

čistilne akcije, okoljski dnevi, obiski sejmov 

in razstav, športne prireditve ipd.

Namesto 20 načrtovanih smo pripravili kar 60 

izobraževalnih naravoslovnih dni na prostem 

in v učilnicah. Vključevali smo tako otroke 

v vrtcih kot osnovnošolce vseh triad, včasih 

tudi srednješolce. Poleg tega smo pripravili še 

30 delavnic in predavanj, razstave v nakupo-

valnih središčih, več kot 30–krat smo sodelo-

vali s stojnico ob dogodkih, ki so jih pripravili 

športniki, okoljevarstveniki, potapljači … 

V učilnici v naravi je vedno zanimivo.
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KAJ BO, ČE VIDRE NE BO VEČ?

Posebno zahtevna naloga projektnega 

partnerja, Inštituta za vode RS je bila zasno-

vati in izdelati vodne modele za nazoren in-

teraktiven prikaz pomena in funkcij rečnega 

ekosistema ter življenja v njem. S primerjavo 

modelov iste namišljene pokrajine, na enem z 

naravno, razvejeno nižinsko reko, na drugem 

z regulirano in zato osiromašeno reko, ugoto-

vimo, da najbolje delujejo naravni ekosistemi, 

v katere ne posegamo. Model je še posebej 

aktualen v zadnjem času, saj pojasnjuje, zakaj 

poplav ne moremo ukrotiti.

Na drugem modelu prepoznavamo ži-

vljenjska okolja (habitate) v naravni reki in 

v regulirani reki. Primerjava pokaže, da jih 

je veliko več v naravni reki, ki nudi bistveno 

večjo pestrost vodnega okolja.

Tretji model prikazuje pestrost orga-

nizmov, pomen posameznih vrst in vrstne 

pestrosti za delovanje ekosistema. Z mode-

lom prikazujemo povezave med organizmi 

v ekosistemu, kako se spremenijo razmerja 

med njimi in delovanje ekosistema, če neka 

vrsta iz sistema izgine.

Vrste organizmov se med seboj razlikuje-

jo. Nekatere vodne živali se prehranjujejo z 

majhnimi delci odpadlih listov, druge iz vode 

precedijo še manjše delce, ki jih s prostim 

očesom težko razločimo, nekatere strgajo 

alge z obraslih kamnov itn. Nekateri organiz-

mi se tesno držijo kamnov, drugi so zakopani 

v pesek, tretji občasno pridejo po zrak na 

vodno gladino itd. Kljub temu, da organizmi v 

ekosistemu živijo različen način življenja, so 

med seboj povezani v funkcionalno celoto.

Modeli torej predstavljajo povezave med 

pestrostjo ekosistemov v pokrajini, ki obdaja 

reko, pestrostjo življenjskih prostorov v reki 

in pestrostjo vrst v reki. Ogledali si jih boste 

lahko in jih tudi preskusili v dveh slovenskih 

gradovih: na gradu Goričko na Goričkem, kjer 

je sedež Krajinskega parka Goričko, in v gradu 

Bistra pri Vrhniki, kjer je Tehniški muzej 

Slovenije. 

KAKŠNE SO 
REŠITVE?
KLJUČNO JE 
SPOZNANJE, 
DA IMAJO VSI 
ORGANIZMI OZ. 
VRSTE POMEMBNO 
VLOGO V REKI IN DA 
NOBENA VRSTA NI 
ODVEČ. IZGINJANJE 
VRST LAHKO 
PRIMERJAMO Z 
ODSTRANJEVANJEM 
VIJAKOV IZ LETALA. 
BI SI UPALI LETETI 
Z LETALOM 
BREZ VIJAKOV, S 
KATERIMI SO SICER 
PRIVITA KRILA? 
SPOZNAJMO, DA LE 
OHRANJENA VRSTNA 
(BIOTSKA) PESTROST 
ZAGOTAVLJA 
STORITVE, KI 
NAM JIH REKA 
NUDI. VSAK 
LAHKO PRISPEVA 
K OHRANJANJU 
PESTROSTI, TUDI 
TI. VSI TI BOMO 
HVALEŽNI.
dr. Gorazd Urbanič, dr. Maja 
Pavlin Urbanič, Iztok Kavčič: 
iz brošure, ki spremlja vodne 
modele aquaviva
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ZGODBA O DIATOMEJAH IN KAJ VSE SO 
POSTALE

Pazstava Razkrita čudesa reke – Biotska 

pestrost diatomej porečja Ljubljanice, ki jo je 

postavil Inštitut LUTRA na 22 panojih velikega 

formata Krakovskem nasipu 8. Marca 2013, 

je bila edina razstava v letu 2013, ki je na 

Krakovskem nasipu stala dva meseca. Toda 

bilo je mednarodno leto voda! Požela je veliko 

zanimanja tako med strokovnim občinstvom 

kot med naključnimi sprehajalci in obisko-

valci nabrežij Ljubljanice in turisti (besedilo 

je dvojezično, SLO/ANG), kar smo preverili z 

anketnim vprašalnikom.

Vodeni obisk razstave smo vključili tudi 

v prireditev ob svetovnem dnevu voda, 22. 

marca na Špici. Razstava se je iz Krakovskega 

nasipa preselila v Arboretum Volčji potok, kjer 

je še na ogled obiskovalcem. V načrtu so še 

druge lokacije za razstavo po Sloveniji in tudi 

v tujini.

Alge. Na kaj vas spomni ta beseda? Na 

sluzasto oblogo rečnega dna? Na poletno 

»cvetenje« jezera ali morja? Na prehranski 

dodatek? Vidimo alge kot hrano in celo gorivo 

prihodnosti?

Vse to so alge – in še mnogo več. Prave 

lepotice med njimi so kremenaste alge ali 

diatomeje. Celično steno teh drobcenih eno-

celičnih bitij gradi kremen (SiO2). Po kreme-

nastem okrasju jih spoznamo. Krhek skelet 

pa je tudi vse, kar od teh organizmov ostane, 

ko odmro. Toda dokler živijo, oddajajo kisik, 

bistven element za življenje. Kar 40 % kisika 

na našem planetu pridelajo diatomeje! V tem 

pogledu se prav nobena živa bitja ne morejo 

kosati z njimi.

Kremenaste alge vsebujejo klorofil, ki 

ob sodelovanju sončne svetlobe omogoča 

nastajanje organske snovi, s katero se hranijo 

vodni mikroorganizmi in žuželčje ličinke. 

Množice diatomej so pravi »podvodni travni-

ki«, kjer se začenjajo prehranske verige in se 

nadgrajujejo v splete. Raziskovalci ocenjujejo, 

da te alge vežejo četrtino globalnega ogljika!

Mali princ je vedel, da je »bistvo očem 

nevidno«. Takšni so tudi ti mikroskopsko 

majhni pridelovalci hrane – nepogrešljivi 

za vsak vodni ekosistem, a vendarle našim 

očem nevidni. Majhnost nadomeščajo z 

množičnostjo in neverjetno vrstno pestrostjo: 

na cm2 rečnega dna jih lahko živi več kot 

milijon, samo reka Ljubljanica pa v svojem 

porečju skriva nekaj sto vrst diatomej. Prav 

zato smo se odločili pod vrstičnim elektro-

nskim mikroskopom ta majcena čudesa naše 

reke povečati tudi več kot 50.000–krat in tako 

pokazati na njihov neprecenljiv pomen za 

življenje v vodi. Miniaturne umetnine narave 

z raznolikimi ornamenti pri nekaterih vrstah 

spominjajo na okrogel čipkast prtiček, pri dru-

gih na umetelno okrašeno šatuljo – škatlico s 

pokrovom. 

Življenjsko okolje diatomej je zelo razno-

liko: najdemo jih v oceanih in morjih, rekah 

in potokih, jezerih in izvirih, močvirjih in 

barjih. Celo na mahovih in na drevesni skorji 

je dovolj vlage za življenje teh drobcenih bitij! 

Pestrejše je vodno okolje, več vrst alg lahko 

najdemo. 

Diatomeje so svetovljanke. Večino vrst 

najdemo po vsem svetu, zato težko govorimo 

o ogroženosti vrst ali skupin. Posamezne 

vrste pa žive le v določenih vodnih habitatih. 

Če jih prizadenemo, onesnažimo ali uničimo, 

izginejo tudi zanje značilne drobcene alge. 

Zato je vrstni sestav skupaj s pogostostjo vrst 

kremenastih alg uveljavljen kazalnik kakovo-

sti in zdravja vodnega okolja.

Reka sedmerih imen, Ljubljanica, gosti 

izjemno razkošno biodiverziteto. Kako tudi 

ne! Pomislimo na njeno porečje! Na pritoke 

iz cerkniškega in pivškega zaledja, na kraški 

podzemni svet s Planinsko in Postojnsko 

 Ob čipkasti 
»kraljici razstave 
diatomej«
 Diatomeje na 
obisku v Arboretu-
mu Volčji potok
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jamo, številne izvire, ponore in bruhalnike. 

Ljubljansko barje je njen zadnji neukrotljiv 

poskus prestopanja meja struge, nato se ob 

prestolnici umiri in kmalu zatem izlije v Savo. 

Čudovita raznolikost povodja Ljubljanice 

nudi najbolj različne in posebne življenjske 

prostore vodnim, jamskim in drugače na 

vodo vezanim vrstam živali in rastlin – tudi 

diatomejam. Vsaj dve tretjini od okrog 500 

vrst kremenastih alg iz slovenskega »šifran-

ta« alg, ki ga uporabljamo za vrednotenje 

kakovosti voda, živi v porečju Ljubljanice. 

Vrstna pestrost, s katero se kiti le redkokate-

ra evropska reka, je znak dobre ohranjenosti 

vodnega ekosistema reke s sedmerimi imeni. 

Ker lahko krivdo za različna onesnaženja in 

škodljive spremembe v vodah pripišemo iz-

ključno človeku, je naša dolžnost, da poskrbi-

mo za ohranitev in »dobro stanje« voda, kakor 

je zapisano v ciljih evropske okvirne vodne 

smernice.

Razstava diatomej se je z bregov Ljublja-

nice preselila v Arboretum Volčji potok; selila 

se bo še na druga prizorišča po Sloveniji in 

morda tudi v tujino. Razstavljene kremenaste 

lepotice pa so pritegnile tudi pozornost mi-

moidočih, ki imajo še posebej izostren čut za 

oblikovanje in estetiko: arhitektov, industrij-

skih oblikovalcev – in tudi kreatorjev  modnih 

pletenin. Navdih, v naravi spleten iz kremena, 

je postal izziv v svetu mode. Ali je mogoče te 

nežne strukture prenesti v drug svet, se po-

igrati s pletenino in z njo mehko oviti človeš-

ko telo? Ni lahko, toda Tomaž in Urška Draž 

sta sprejela igro in pokazala, da je mogoče. Di-

atomeje so zaživele povsem novo življenje na 

modni brvi v Kinu Šiška; na jesenskem tednu 

mode so osupnile privržence modnih novosti, 

posebej pletenin. Skladne športne in usnjene 

čevlje z vzorci diatomej je izdelala slovenska 

tovarna čevljev Alpina.

Drobcene diatomeje so v svet visoke mode 

ponesle misel o prepletenosti našega življenja 

z vodo in z naravo, zavest o neizprosni nuji, 

da spoštujemo živa bitja, ki nas obdajajo in 

nam zagotavljajo lepše življenje.

Razstavo smo pripravili v sodelovanju z 

Nacionalnim inštitutom za biologijo in ob 

podpori Turizma Ljubljana, ki nam je zagoto-

vil razstavni prostor. Ker je razstava v zuna-

njem okolju dostopna le na mestu samem 

in omejeno časovno obdobje, smo se odločili 

upoštevati številne predloge strokovne javno-

sti in razstavo pripraviti tudi v tiskani obliki 

(katalog), da bo trajno dostopna vsem inte-

resnim skupinam. Izšel je v dvojezični izdaji v 

skupni nakladi 2000 izvodov. 

Kraljica razstave, Thalassiosira weissflogii, ujeta 
v zanke pletenine Draž.
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ŽIVI ZAKLADI NAŠIH VODA — 
BIODIVERZITETA

Dobro sodelovanje s Turizmom Ljubljana 

smo izkoristili še enkrat, tokrat v zaključnem 

projektnem letu (2014). Razstavo o biodiverzi-

teti voda velikega obsega (120 velikih panojev) 

z besedili v slovenščini in angleščini smo 

pripravili na Jakopičevem sprehajališču v Ti-

voliju in jo naslovili »Živi zakladi naših voda. 
Z njimi je življenje lepše«.

Razstava na prostem, v Jakopičevem spre-

hajališču v Tivoliju, je nastala kot del projekta 

LIFE AQUAVIVA – Živa voda od biodiverzitete 

do pipe (2011–2014). Namen projekta, prav 

tako tudi razstave, je izobraževanje, ozave-

ščanje in spodbujanje različnih ciljnih skupin 

javnosti k boljšemu odnosu do vode, ki posta-

ja vse pomembnejši naravni vir; projekt spod-

buja k razmišljanju o povezanosti ohranjene 

biotske pestrosti naravnih celinskih voda z 

vodo, ki priteče iz pip v naših domovih. Pred-

stavlja, popularizira in promovira biodiverzi-

teto voda in poudarja pravico do vode za vsa 

živa bitja, ne le za človeka; posebej izpostavlja 

živalske in rastlinske prebivalce naših voda; 

navaja na trajnostno rabo naravnih virov in 

modro ravnanje z vodo. 

Razstava biodiverzitete voda, tako na ravni 

pestrosti vrst kot tudi ekosistemov, pripravlje-

na v enem najbolj prominentnih in obiskanih 

razstavišč na prostem, v Jakopičevem spre-

hajališču ljubljanskega mestnega parka Tivoli, 

krepi cilje projekta LIFE. Razstava je bila na 

ogled meščanom Ljubljane, predšolskim otro-

kom, osnovnošolcem, srednješolcem, študen-

tom in drugim ciljnim skupinam projekta.  Na 

120 panojih je bila velika pestrost podvodnega 

in obvodnega življenja slovenskih rek in jezer 

predstavljena tudi priložnostnim obiskoval-

cem prestolnice, turistom iz Slovenije in iz 

različnih tujih dežel. Informacija o pestrosti 

slovenskih voda in njihovem življenju, zdru-

žena in ponujena na enem mestu, prispeva k 

celoviti turistični ponudbi Ljubljane. 

Zaradi izbrane tematike in zahtevnosti 

formata je bil tudi nabor avtorjev fotografij 

zelo omejen. Za osrednje vodilo smo izbrali 

fotografije iz zraka Matevža Lenarčiča, biolo-

ga in letalca, ki je v ultralahkem letalu preletel 

in fotografiral večino slovenskih mokrišč-

nih sistemov. Dodali smo risbe in fotografije 

znanih avtorjev, razstavi pa smo pridružili 

tudi izbor nagrajenih fotografij fotografskega 

natečaja projekta LIFE AQUAVIVA.

Razstava je v dveh spomladanskih mese-

cih (maj, junij), ko številne šole organizirajo 

kulturne, naravoslovne in druge dneve, name-

njene obiskom kulturnih prireditev zunaj šole, 

postala tudi učilnica na prostem, včasih z 

razlago učiteljev, drugič s strokovnim vode-

njem biologov, zaposlenih na Inštitutu LUTRA. 

Posebej smo obeležili tudi okoljske dneve: dan 
biotske raznovrstnosti 22. maja (z otvoritvijo 

razstave, kulturnim programom in vodenjem 

po razstavi) in dan Save (s stojnico v soboto 

in nedeljo, 31. maja in 1. junija, s strokovnim 

vodenjem po razstavi).

Razstava — v celoti ali po delih — je pri-

merna tudi za postavitev v drugih podobnih 

okoljih v Sloveniji ali v tujini, zaradi velikosti 

panojev predvsem na prostem. 

Na odprtju 
razstave biotske 
pestrosti naših 
voda v Jakopiče-
vem sprehajališču 
v Tivoliju je zapel 
Biološki oktet BF.
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SE BO RIBA FARONIKA VRNILA?

Spomladanske čistilne akcije rek in poto-

kov, ki jih organizirajo občine, društva, šole in 

druge lokalne organizacije, so v Sloveniji že 

ustaljene, zato v projektu nismo želeli orga-

nizirati še novih. Raje smo se pridružili že 

tradicionalnim in jim dodali vrednost v obliki 

informativne stojnice, kjer so lahko tako 

udeleženci kot opazovalci čistilne akcije in 

mimoidoči izvedeli veliko o življenju v reki ali 

potoku, si ga ogledali pod lupo, potipali vidrin 

kožuh, se naučili razlikovati med obvodnimi 

sesalci in se seznanili z nevarnostmi, ki gro-

zijo biodiverziteti v vodah.

Zanimive kovinske odpadke človeške civili-

zacije, ki so končali v vodah, smo zbrali in jih 

prepeljali v Ljubljano, v avtonomni kulturni 

center Metelkova mesto. Umetniki, združeni 

v okviru tega pomembnega središča alterna-

tivne kulture v Sloveniji, so se zagnano lotili 

varjenja, vijačenja in oblikovanja; ustvarili 

so tri originalne skulpture z vodo povezanih 

živali: vidre, ribe in kačjega pastirja. Odšle so 

novemu življenju naproti: vidra Bistra na Go-

ričko, kačji pastir Kolpski porečnik na Kolpo, 

riba Soška faronika pa je v Kobaridu ob Soči 

postala osrednja privlačnost Festivala soške 

postrvi leta 2014. Vsaka je dobila svojo tablico 

s sporočilom o ohranjanju vodnega okolja in 

njegove biodiverzitete.

Posebno dragocene so vrste, ki živijo na 

ozko omejenem geografskem območju — en-

demiti. Takšna je tudi soška postrv, endemit 

soškega porečja. Skulptura, ki smo jo poime-

novali Soška faronika, je sestavljena iz odvr-

ženih kovinskih predmetov, ki so jih potaplja-

či potegnili iz voda; nastala je v Avtonomnem 

kulturnem centru Metelkova v Ljubljani, izpod 

rok kiparja Roka Moharja. Naša skupna želja 

je, da bo kot straža ob Soči opozarjala ljudi, naj 

vendar spoštujejo reke in jim prizanašajo z 

odpadki človeške civilizacije. Kajti veliko bolj, 

kot se zavedamo, smo odvisni od voda. Bajes-

lovna riba faronika, na kateri sloni naš planet 

in ki pri nas živi samo še v ljudskem izročilu 

na Primorskem, grozi: če bo zamahnila z 

repom, bo svet potopljen; če se bo zvrnila na 

hrbet, bo svet pogubljen. Iz teh starodavnih iz-

ročil razberemo svarilo, naj spoštujemo vode, 

naj jih varujemo in ohranjamo nedotaknjene 

— potem bo tudi riba faronika mirovala, ne bo 

potresov in ne poplav … 

Ribo »Soško faroniko« je iz odpadnih kovinskih 
predmetov, odvrženih v reke, izdelal Rok Mohar iz AKC 
Metelkova. V Kobaridu so jo na slovesnosti ob odprtju 
»Festivala soške postrvi« sprejeli za svojo.
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BESEDNI BOJ ZA SAVO

Reka Sava je najdaljša slovenska reka, ki 

samo na območju Republike Slovenije preteče 

220 km. To je le slaba četrtina celotne poti, ki 

se prične v Zelencih oz. v Savici in konča v 

reki Donavi. Na svoji 944 km dolgi poti Sava 

preteče štiri države (Slovenijo, Hrvaško, Bosno 

in Hercegovino ter Srbijo) in pri tem povezuje 

tri glavna mesta: Ljubljano (SI), Zagreb (HR) 

in Beograd (RS). Tudi Sarajevo, glavno mesto 

Bosne in Hercegovine, leži v porečju Save.

Okvirni sporazum o porečju reke Save, 

ki so ga leta 2004 sprejele države ob tej reki, 

razglašajo za dobro prakso in zgled sode-

lovanja med državami v okviru Podonavja. 

V 11. členu govori o skupnem trajnostnem 

upravljanju porečja Save, na prvem mestu pa 

je omenjeno »zagotavljanje zadostne količi-
ne vode primerne kakovosti za ohranjanje, 
varstvo in izboljšanje vodnih ekosistemov, 
vključno s floro in favno ter ekosistemi 
naravnih stoječih voda in mokrišč«. Med 

pomembnimi problemi, kot so organsko 

onesnaževanje in nevarne snovi, hidromor-

fološke spremembe, poplavljanje in vodni 

viri, ne omenja biodiverzitete tega porečja. 

Zato si je slovenski komunikacijski projekt 

LIFE AQUAVIVA zastavil nalogo, da opozori na 

skupno odgovornost za ohranjanje vodne bi-

odiverzitete od izvirov Save do njenega izliva 

v Donavo in tako pomembno vpliva tudi na 

ravnanje drugih držav Savskega sporazuma. 

Naša država ima še posebej odgovorno nalo-

go, saj vodozbirno območje obeh izvirov Save 

v celoti leži na območju Slovenije. Upravičeno 

bi pričakovali, da bomo vzorni skrbniki vre-

dnot naše osrednje reke in jo bomo, z vsem 

njenim naravnim bogastvom, čisto predali v 

nadaljnjo skrb južnim sosedom. Spomnimo, 

da Sava od slovensko–hrvaške meje do izliva 

 Kam tečeš, Sava? Kolikokrat 
boš še križana?
 Sava pri Globokem na Gorenj-
skem — še nedotaknjena
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v Donavo teče svobodna in – kljub mejam 

– nepregrajena. Vse okove smo ji nadeli v 

Sloveniji.

Od leta 2007 države pogodbenice praznu-

jejo 1. junij kot dan reke Save. Vsako leto se na 

ta dan po celotnem porečju Save vrstijo do-

godki in prireditve, ki promovirajo reko Savo, 

poudarjajo njen pomen, naravne vrednote 

in družbeno–ekonomske potenciale pa tudi 

pomen čezmejnega sodelovanja in dogovorov 

o izkoriščanju in varstvu voda celotnega sa-

vskega porečja. Savska komisija se je odločila, 

da bo dan Save obeleževala na poseben način, 

s Parlamentom mladih, dvodnevnim sreča-

njem srednješolcev izbranih šol iz vseh držav 

ob Savi. Letos prvič je bilo srečanje predvide-

no v Sloveniji, v Biotehniškem izobraževal-

nem centru na Špici v Ljubljani — letos prvič 

v organizaciji Inštituta LUTRA in v povezavi 

še z enim projektom, ki si prizadeva obvaro-

vati reke, to je Moja reka si. Kriterij za izbor je 

bila kakovostna vsebinska zasnova aktualne 

ekološke risanke po modelu, ki ga je pripravil 

UNESCO. 

Napetost v maju, pred izborom sodelujo-

čih šol, je naraščala. In ko je dosegla vrhunec 

in so bile najboljše šole znane (tri iz Bosne 

in Hercegovine, po dve iz Slovenije in Hrva-

ške in ena iz Beograda, Srbija), so se zgodile 

katastrofalne poplave na Balkanu in je bilo 

srečanje prestavljeno na september. Kako 

simbolično! V divjanju naraslih voda Save 

prav na njen praznik je bilo mogoče razbrati 

tudi svarilo… 

Dijake iz Kranja in Srednje šole Črnomelj 

smo na dan Save kljub temu popeljali po raz-

stavi Živi zakladi naših voda v Tivoliju. Sprva 

nekoliko zadržana, kasneje pa zelo živahna 

razprava je razkrila, da današnjim srednješol-

cem nikakor ni vseeno, kaj se dogaja z našimi 

rekami in naravo nasploh in so se pripravlje-

ni za svoje cilje tudi boriti. Sredi tivolskega 

zelenja smo posneli eno najbolj pretresljivih 

avtorskih pesmi o reki, ki je požela veliko 

občudovanja v javnosti in se zamislili nad 

prihodnostjo mladih ljudi.

Sredi septembra se je Parlament mladih le 

zgodil in presegel vsa pričakovanja. Mladinci 

so uživali v spoznavanju starega mestnega 

jedra Ljubljane, ko so reševali naloge orien-

tacijskega pohoda ob Ljubljanici. Naslednji 

dan so, razdeljeni na skupini ZA in PROTI, v 

»športnem« debatiranju (v angleščini) zago-

varjali oziroma izpodbijali trditev »Trajnostni 
razvoj z varstvom narave vzdolž reke Save 
je mogoč tudi ob gradnji številnih hidroe-
lektrarn na reki«. Mladi so debato vzeli zelo 

resno, na trenutke celo preveč, saj je morala 

moderatorka zaradi hude krvi kar nekajkrat 

prekiniti dvoboj. Ogreli so se vsi, debaterji na 

odru in mladi navijači v dvorani. Namen je 

bil dosežen in nagrada organizatorja LUTRA — 

druženje na ladjici ob vodenem ogledu mesta 

z žabje perspektive — več kot zaslužena. 

Dogodek je ves čas spremljala tudi infor-

macijska stojnica z biodiverziteto savskega 

porečja, kjer je bilo mogoče skozi lupo spoz-

navati vodne žuželke. Obiskovalci so lahko 

otipali vidrin kožuh, občudovali oglodano 

deblo, ki ga je podrl bober ter se preizkusili v 

razlikovanju domorodnih in tujerodnih vrst 

obvodnih sesalcev. 

Čez nekaj dni je s sedeža Savske komisije 

v Zagrebu prišla zahvala sekretarja komisije 

za najboljši savski dan doslej. 

Srednješolci iz dežel ob reki Savi 
s člani Mednarodne komisije za pore-
čje Save na 3. parlamentu mladih 
v Ljubljani. Srečanje se je veselo 
zaključilo s plovbo po Ljubljanici.
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KAKO SMO SE OGLAŠEVALI

V zadnjem projektnem letu (2014) bi 

vsakdo, ki količkaj uporablja javni prevoz, tež-

ko spregledal poslikane medkrajevne avtobu-

se, s katerih so nas gledali bober, som in sulec, 

zvezdogled, potočni rak, rega, vmes je rasel 

blatnik, se šopiril dristavec, letali kačji pastirji, 

v grmovju pa je sedel vodomec. Z zadka avto-

busa je dogajanje na cesti spremljala vidra. Ni 

bilo mogoče zgrešiti, šlo je za »biodiverziteto 

celinskih voda«. Avtobusi so vozili na štirih 

območjih Slovenije, povsod v najbolj prome-

tnem dnevnem času (na avtobusni postaji v 

Ljubljani je avtobus, ki je odpeljal ob Savi proti 

Litiji, čakal ob 15. uri).

Na sodobnih mestnih avtobusih, opre-

mljenih z LCD zasloni, smo potnike vabili 

na odprtje razstave na prostem, na nabrežje 

Ljubljanice in v Tivoli, na raznovrstno »vod-

no« dogajanje ob svetovnem dnevu voda na 

ljubljansko Špico. In kdor je zgrešil objavo 

na avtobusu, ga je dohitela na zaslonih v 

nakupovalnih središčih: Ali ste vedeli, da si 

vidra z dolgimi brki pomaga pri orientaciji v 

kalni vodi? Med informacijami s fotografijami 

vodnih organizmov so se zavrteli tudi krat-

ki stripi z bobrom in vidro, ki so nasmejali 

mimoidoče.

Prej ali slej vsak od nas zaide v ta ali oni 

nakupovalni center, najsi živi v mestu ali na 

podeželju. Zato smo sredi dežele nakupov – 

Qlandije obiskovalce presenetili z razstavo o 

raznolikosti živega sveta v naših vodah, jim 

prikazali ogroženost vrst in pripravili nasvete, 

kako naj se izogibajo pretirani obremenitvi 

okolja. Naloga razstave je bila z informacija-

mi, ki se sicer izgubijo v poplavi oglaševalskih 

sporočil, zbuditi občutljivost potrošnikov za 

vrednote narave in njihovo ohranjanje. »De-

žela nakupov« je zaradi zanimanja javnosti 

kar nekajkrat prosila za podaljšanje razstave, 

kar nam je bilo v veliko veselje, saj v trgovske 

centre prihaja dober milijon obiskovalcev na 

mesec.

Presenečeni smo ugotovili, da niso vsi na-

kupovalni centri enako dojemljivi za oglaše-

vanje družbeno pomembnih ozaveščevalnih 

tem. Spet smo bili za informacijo bogatejši. 

Ni pomembno ime trgovca, temveč ljudje na 

odgovornih mestih. 

Biodiverziteta naših voda je 
oživela pod slikarskim čopičem 

Jurija Mikuletiča. Kdo ne bi opa-
zil poslikanega avtobusa?

 Animirane stripe za LCD monitorje je pripravil finski ilustrator Seppo Leinonen.
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NA SVETOVNEM SPLETU

Spletna stran je v današnjem času ogle-

dalo projekta in organizacije, ki ga vodi. Če je 

projekt nima, je tako, kot da ne bi obstajal; če 

je stran neprivlačna in neredno posodobljena, 

ima projekt oziroma vodilna organizacija zelo 

malo možnosti, da jo bodo ljudje opazili. Sple-

tna stran www.aquaviva.si je bila posebej v 

zadnjem projektnem letu dobro obiskana, ker 

je nemudoma poročala o vsakem novem do-

godku, trudili pa smo se vsebine projekta tudi 

predstaviti na poljuden način, kar ni vedno 

lahko. Največ zanimanja so pokazali osnov-

nošolci in srednješolci, saj so našli dobrodo-

šlo podporo za učne vsebine in zunajšolske 

dejavnosti.

K dobremu obisku spletnih strani so pri-

pomogle tudi povezane domača in sorodne 

strani Inštituta LUTRA, predvsem izobraže-

valna mreža (www.izobrazevanje.lutra.si), ki 

je namenjena neformalnemu izobraževanju 

otrok pa tudi odraslih. Številne izobraževalne 

delavnice in naravoslovni dnevi na šolah ali 

na prostem pa tudi v vidrinem centru AQUAVI-

VA so povečale obisk šolarjev tudi na spletnih 

straneh in obrnjeno, vabljive spletne strani 

so vodile do zanimanja za delavnice. Tudi 

povezovanje z občinami, predvsem z Mestno 

občino Ljubljana, ki razpisuje in podpira 

manjše raziskovalne ter izobraževalne pro-

jekte, omogoča širjenje projektnih dejavnosti 

na nove vrtce, nove šole, različna društva in 

neformalne skupine.

Vloga spletnih družabnih omrežij v sodob-

ni komunikaciji je nedvomno ogromna in še 

narašča, čeprav se lahko vrste omrežij spre-

minjajo. V Sloveniji še vedno daleč prevladuje 

Facebook, sledi Twitter, druga pa so manj 

razširjena. Tudi na Facebooku  projekta AQUA-

VIVA smo na kratko poročali o novicah, jih 

komentirali, napovedovali dogodke in vabili k 

udeležbi. S kratkimi komentarji smo se redno 

oglašali na Twitterju. Z obema omrežjema pa 

tudi s povezavo z zasebnimi profili Fb smo 

povečali tudi obisk spletne strani projekta. 

Načrte pa nam je hudo otežil Zakon o elek-

tronskih komunikacijah, ki od sredine junija 

2013 tako močno varuje zasebnost obiskoval-

cev spletnih strani, da podatkov ne moremo 

več zbirati. Po izkušnjah in dotlej zbranih 

podatkih lahko sklepamo, da projektno stran 

obiskuje več kot 500 obiskovalcev na mesec.

V sodelovanju z MTV Slovenija smo z 

dovoljenjem organizacije UNESCO pripravili, 

prevedli in podnaslovili izobraževalni risani 

film o biodiverziteti, ki ga je posebej opazila 

mladina, saj ga je v sedmih dneh trikrat na 

dan predvajal MTV. Še je na ogled na spletni 

strani projekta Aquaviva. 

Na naši spletni strani se je ves čas nekaj 

dogajalo. Pripravili smo spletno igro spomin 

na temo biodiverzitete voda in jo tudi ogla-

ševali v spletnih medijih. S fotografskim 

natečajem smo pritegnili kar nekaj dobrih 

slovenskih fotografov narave, njihove izbrane 

fotografije pa so odlično izpopolnile posnetke 

iz zraka letalca in biologa Matevža Lenar-

čiča na razstavi o biodiverziteti voda 2014 v 

Tivoliju. 

 Projektno spletno mesto
 Igra »Spomin« na Facebooku Aquaviva
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UJETI V VIDRINO MREŽO

Povezovanje je ključ do uspeha. Če gre za 

komunikacijski projekt, je to trditev potrebno 

prebrati večkrat. Tako se rodijo nove dobre 

zamisli, spletejo nove poslovne in prijateljske 

vezi in ne nazadnje, ponudijo se nove mož-

nosti za delo na projektih in zato za preživet-

je. Predvsem pa nikoli ne izveš, kakšne prilož-

nosti si zamudil na srečanju ali dogodku, ki 

se ga nisi udeležil … In še, vedno se lahko kaj 

naučimo, tudi iz negativne izkušnje.

Naše povezovanje se je začelo že pred 

formalnim začetkom projekta, ko sva se s 

Tatjano udeležili XI. mednarodnega kolokvija 

o vidri na Univerzi v Pavii (Italija), najpo-

membnejšega srečanja specialistov za vidro 

pri Mednarodni zvezi za varstvo narave 

(IUCN), ki ga pripravijo vsake tri ali štiri leta, 

vsakič na drugem koncu sveta. Ne zgodi se 

prav pogosto, da »vidrarji« lahko kaj storijo 

za te ogrožene živali in njihovo življenjsko 

okolje v okviru večjega projekta, kakršni so 

LIFE, zato je mednarodna strokovna skupina 

1. septembra z aplavzom pozdravila začetek 

našega novega projekta. To je bil tudi povod 

za sprejem nove članice Inštituta LUTRA v 

skupino IUCN specialistov za vidro. Tako ima 

Slovenija zdaj dve predstavnici v tej skupini 

za varstvo vrst.

Podobno kot je skupina specialistov za vidro 

v okviru IUCN tesno povezana in je postala v 

tej organizaciji že legendarna »družina«, tudi 

maloštevilne prijavitelje, ki so imeli znanje 

in srečo, da so lahko delali na projektih LIFE, 

to dejstvo povezuje v posebno »LIFE družino«. 

Vsako leto več nas je in vse bolj si pomaga-

mo in »se mrežimo«, še posebej, kadar gre za 

nevladne organizacije. Nikoli ne potujemo v 

drugo evropsko deželo, ne da bi poprej pog-

ledali, ali se tam odvija kakšen zanimiv LIFE 

projekt, ki bi ga bilo vredno obiskati. Takšno 

druženje, vzajemno pomoč in izmenjavo dob-

rih praks podpira tudi Evropska komisija.

Tako sva na povabilo naših danskih 

kolegov, seveda tudi specialistov za vidro, 

jeseni 2011 s Tatjano obiskali Dansko in njihov 

dobro znan inštitut NERI, Oddelek za ekologijo 

prosto živečih živali in biodiverziteto v kraju 

Kalø. Predstavili sva oba naša LIFE projekta, 

AQUALUTRA, ki je bil že zaključen, in AQUA-

VIVA, ki se je prav takrat začenjal. Kolegi so 

pozorno poslušali o naših izkušnjah na pro-

jektih in izkazalo se je, da so precej podobne 

njihovim, čeprav je NERI bistveno večja in 

mednarodno uveljavljena organizacija. Na 

naravovarstvenem potepu po Danski pa sva 

spoznali danski LIFE projekt za ohranjanje 

sipin in njihove biodiverzitete, posebej ptičev 

 Na »zelenem tednu« v Bruslju nagrajena fotografija vidre,  
ambasadorke celinskih voda in njihove biodiverzitete (avtor Hrvoje T. Oršanič)
 Morska obala irskega otoka Sherkin je bogata s sladkovodnimi izviri,  
kar močno izboljšuje habitatne razmere za evrazijsko vidro.
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v Vest Stadil Fjordu, ki je pomemben za ohra-

njanje vidrine populacije na morskih obalah. 

Z našimi danskimi vodniki sva obiskali tudi 

Klosterheden, posebno zavarovano območje 

za bobre z vsemi značilnostmi njihovega 

habitata in bivanja (bobrov grad, jez, podrta in 

obglodana drevesa). Bobre so na to območje 

ponovno naselili in populacija se je uspeš-

no razmnožila. Ogledali smo si še močvirno 

območje v notranjosti dežele z močno vidrino 

populacijo, »počohali« po hrbtu velike jesetre 

v modernem akvariju v Silkeborgu in bili 

deležni demonstracije odlične interpretacije 

narave, nato pa se je izjemno poučen obisk 

Danske končal.

Naslednji mesec smo se že predstavili na 

srečanju RESTORE LIFE+ projektov v Ljubljani, 

ki so z osrednjo temo obnove rek zadevali 

prav tematiko projekta AQUAVIVA. Kako povr-

niti rekam njihovo prvotno obliko in kakovo-

stni življenjski prostor številnim živalskim 

in rastlinskim vrstam? Predvsem tako, da 

jim omogočimo nemoteno komunikacijo po 

rečnem koridorju, ki je hkrati njihov življenj-

ski prostor.

Eden od »sestrskih« LIFE+ rečnih projek-

tov z imenom Ljubljanica povezuje, ki ga 

vodi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

Univerze v Ljubljani, poteka tudi v Ljubljani. 

Njegov namen je izboljšanje ekološke funkci-

je močno degradiranega odseka reke Ljublja-

nice od mesta Ljubljane do izliva v Savo in po 

toku Save navzgor. Z obnovitvenimi ukrepi na 

ovirah v reki bo rečni koridor spet dobil prvot-

no vlogo habitata z veliko biotsko pestrostjo. 

Tako se cilji v celoti skladajo s cilji projekta 

LIFE AUQAVIVA pa tudi s cilji manjšega projek-

ta Inštituta LUTRA Z vidro skozi prestolnico, ki 

ga je podprla Mestna občina Ljubljana.

Maj 2012 je bil izjemno razgiban mesec, saj so 

dogodki kar deževali. Evropski projekti LIFE, 

ki jih upravičeno lahko imenujemo stroko-

vna akademija naravovarstva, so praznovali 

20. obletnico. Srečanju in predstavitvi vseh 

slovenskih LIFE projektov najprej na resor-

nem ministrstvu, nato pa še na zaključnem 

dogodku na gradu Podsreda v Kozjanskem 

parku se je z razstavo pridružil tudi naš 

projekt AQUAVIVA. V naslednjih dneh je že so-

deloval na »zelenem tednu« v Centru Evropa 

v Ljubljani, na povabilo Evropske komisije pa 

»skočil« tudi v Bruselj, na pravi zeleni teden. 

Inštitut LUTRA je namreč dobil nagrado na 20. 

fotografskem tekmovanju v okviru LIFE pro-

jektov. Nagrajena je bila — seveda — fotogra-

fija zehajoče vidre, ki jo je mojstrsko posnel 

Hrvoje Oršanič.

Konec aprila 2013 je na Irskem potekala 

Evropska konferenca o evrazijski vidri (IUCN 

European Otter Workshop 2013) ali krajše, 

EOW 2013. Konference sva se udeležili tudi dve 

članici projektne ekipe Aquaviva; poleg sode-

lovanja s tematiko ohranjanja vidre sva sreča-

nje izkoristili tudi za predstavitev in promoci-

jo projekta Aquaviva. Konferenca je potekala 

v turistično zelo znanem majhnem in prav po 

irsko prisrčnem mestu Kinsale, namenjena pa 

je bila poglabljanju v preučevanje, ohranjanje 

in upravljanje z vidro ter pregledu evropskih 

in nacionalnih projektov s to tematiko, da bi 

izboljšali povezovanje.

 Delavnice z otroki na Irskem  
so bile precej podobne našim.
 Na otoku Sherkin je še  
barka pozabljena.

Mreženje LIFE projektov  
na Irskem: Tatjana (levo), 

Ruairi in Marjana



42 43

Konferenci je sledil obisk območja SAC v zali-

vu Roaringwater Bay in dvodnevno pohajko-

vanje po čarobnem otoku Sherkin, kjer smo 

udeleženci srečanja kolegom pomagali iskati 

sveže vidreke (vidrine iztrebke) za genetske 

analize. Ob obalah Sherkina, kjer je narava še 

prvobitna, je mogoče srečati vidre podnevi, 

srečne oči pa lahko uzrejo celo kite in tjulnje! 

V takem okolju so se med sodelujočimi spletle 

nove »life« vezi. Načrtovane prvomajske po-

čitnice so kar nenadoma postale delovne: na 

povabilo irskih kolegov sva obiskali dva LIFE 

projekta, katerih ciljna vrsta je, poleg ohranja-

nja biodiverzitete rek, tudi vidra: IRD Duhallow 

Life Project in MulkearLIFE. Tako je delavnica 

ob reki za šolarje z najino udeležbo postala 

mednarodna — in vsi smo uživali. Predavanje 

za študente in skupno kosilo je bil nadvse 

prijeten zaključek Irske. Še se bomo videli, 

smo si obljubili.

In smo se videli. V Ljubljani, na zaključni 

konferenci projekta TRAP (Territories of Rivers 

Action Plans, http://trapproject.eu/ ), ki so se 

ga kolegi iz projekta Life Duhallow udeležili 

kot partnerji. Projekt povezuje ohranjanje 

krajine z obrečnim prostorom in išče dobre 

prakse za uresničenje skupnih ciljev. Ce-

lodnevni izlet z našim vodenjem ob divji Savi 

Bohinjki, obisk Zelencev in znanega čebelarja 

v Podkorenu, rečica Belca, Bohinjsko jezero, 

na katerega je skozi temno gmoto deževnih 

oblakov ravno pravi hip posijalo sonce, ko-

zolci v Studorju — vse to je mokrega vremena 

vajene Irce prepričalo, da je Slovenija čudovi-

ta in neizmerno vodnata dežela, ki jo morajo 

ponovno obiskati. Inštitut LUTRA ni partner v 

tem velikem mednarodnem projektu, bo pa v 

naslednjem … Vezi se tkejo naprej, čeprav že 

segajo prek okvirov zaključenega projekta.

Nekaterih dogodkov ni mogoče umestiti v pro-

jektni okvir, ker se pač zgodijo po koncu projekta. 

V Krakowu na Poljskem teče informacijski LIFE 

projekt Misija NATURA (NATURA Mission, LIFE11 

INF/PL/000478), ki je organiziral srečanje informa-

cijskih projektov LIFE. Vabilo Evropske komisije 

slovenskemu projektu, naj se aktivno udeleži sre-

čanja za komunikacijo omrežja Natura 2000 sredi 

oktobra 2014, je izstrelilo naš projekt v Krakow. 

Spet so se mrežile vezi med sorodnimi projek-

ti, se kresala mnenja o metodah komunikacije 

z javnostjo in izmenjavali primeri dobrih praks 

in izkušenj pri kampanjah za varstvo narave in 

Naturo 2000.

Prišlo je že vabilo za mreženje s sorodnim pro-

jektom iz Italije AQUALIFE (www.aqualifeproject.

eu), ki se je šele dobro začel … Dokaz, da življenje 

teče dalje ne glede na začetke in konce LIFE pro-

jektov. 

 Irci na obisku v Sloveniji: mokro vreme ni motilo prav nikogar, saj so Zelenci v dežju še bolj zeleni …
 Priprava na seciranje vidre na Inštitutu NERI na Danskem.
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LIFE JE ZAKLJUČEN — KAJ NAM OSTANE 
ZA NAPREJ

Kaj lahko ugotovimo ob zaključku projek-

ta in uporabimo v prihodnjem ali pa uporabijo 

kolegi na drugih, sorodnih projektih?

Ker se cilji in dejavnosti projekta LIFE 

AQUAVIVA skladajo s poslanstvom projektne-

ga prijavitelja, Inštituta LUTRA, ne bo težko 

nadaljevati projektnih aktivnosti tudi naprej. 

Vendar so viri financiranja izčrpani, nove pa 

je v času, ki ni naklonjen ohranjanju narave 

in neprofitnemu delovanju, izjemno težko za-

gotoviti. Poskušali bomo poiskati sofinancer-

je, sponzorje in donatorje s pravim posluhom 

za varstvo narave, da bomo lahko nadaljevali 

čim več aktivnosti, vendar bo za to potrebne 

tudi nekaj dobre volje in razumevanja mini-

strstev, občin in drugih javnih služb. Z neka-

terimi od njih, npr. Mestno občino Ljubljana 

in nekaterimi občinami na Goričkem (Gornji 

Petrovci), je naše sodelovanje že dodobra uve-

ljavljeno, druge tega posluha ne kažejo. 

Naš zavod je nepridobiten z razlogom, 

povrhu deluje v javnem interesu, zato bomo 

po najboljših močeh tudi sami iz sredstev, 

pridobljenih z opravljenimi nalogami na trgu, 

omogočali nadaljevanje projektnih aktivno-

sti. In ne le to, čaka nas povrnitev bančnega 

posojila, ki smo ga morali pod enakimi pogoji 

kot gospodarska podjetja najeti pri banki, za 

jamstvo pa zastaviti zasebno hišo … Toliko 

razumevanja pač kaže naša družba do nevla-

dnih organizacij, ki z velikimi napori priteg-

nejo nekaj evropskega denarja v Slovenijo 

— za ohranjanje narave, našega skupnega in 

javnega dobra.

 Predvsem želimo nadaljevati naravoslovne 

dni in vsakovrstne tematske naravoslovne 

delavnice za različne starostne skupine otrok 

in mladih, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol 

do višjih šol in fakultet. Kadar so takšne ak-

tivnosti vključene v projekt in zato brezplač-

ne, je zanje na šolah veliko zanimanja; ko 

projekt ugasne in je za delavnico potrebno 

plačilo, interes splahni, čeprav dejavnosti 

ostajajo enake. 

Komunicirali bomo tudi v prihodnje, 

vzdrževali spletne strani projekta in poro-

čali o novostih, se povezovali po družabnih 

omrežjih (Facebook, Twitter) in poskušali 

odgovoriti na čim več odprtih vprašanj v 

zvezi z varstvom biodiverzitete voda. Izobra-

ževalna in informativna gradiva bodo dos-

topna še naprej na spletnih straneh projekta, 

v fizični obliki pa v pisarni prijavitelja in v 

Vidrinem izobraževalnem centru AQUALUTRA 

na Goričkem.

Sicer pa se moramo organizacije, kakorko-

li usmerjene v ohranjanje narave, sprijazni-

ti z dejstvom, da pri ozaveščanju javnosti 

tekmujemo s profesionalnimi oglaševalci, ki 

jih plačujejo naročniki z dobrim finančnim 

ozadjem. Neprofitna logika ima v današnjem 

svetu instantnega materialnega potrošništva 

nasproti velikim, v dobiček usmerjenim pod-

jetjem silno skromne možnosti. Toda vendar-

le! Oglaševanje na avtobusih in v nakupoval-

nih centrih, sprotno delo na spletnih straneh 

in omrežjih, udeležba na 30 sejmih in razsta-

vah z informativno stojnico in predavanji, 60 

naravoslovnih dni in 8 samostojnih razstav, 

od tega 3 velike, pa še drugi dogodki — in ve-

liko od tega zabeleženega v tisku in na filmu 

— je moralo biti opaženo. Projekt LIFE AUQA-

VIVA je ob zaključku za 31 % bolj prepoznaven 

v javnosti kot na začetku. Zato upravičeno 

sklepamo, da je za tolikšen delež tudi povečal 

ozaveščenost javnosti: izraz biodiverziteta je 

v letu 2014 za 34 % bolj znan kot leta 2010; za 

36 % se je povečalo zavedanje, da je izguba 

biodiverzitete resen problem, čeprav ljudje 

menijo, da so o tem leta 2014 slabše obvešče-

ni, kot so bili leta 2010.

Naše izkušnje LIFE projektov, posebej 

pričujočega, kažejo, da so vezi z ustanovami 

in posamezniki, ki niso načrtovane v prijav-

nici in se rodijo spontano ob projektnem delu 

in druženju, mnogo trdnejše in trajnejše od 

tistih, h katerim smo se zavezali v prijavnici. 

Temu ustrezno so tudi rezultati bolj razvese-

ljivi in njihova trajnost zagotovljena. Nobena 

vnaprej načrtovana naravovarstvena kampa-

nja ne bi mogla preseči učinka, ki so ga v mo-

dnih krogih dosegle drobne alge — diatomeje, 

ko so pod elektronskim mikroskopom zrasle 

do velikosti, ki je »padla v oči« oblikovalcu;  v 

izvirnih in trajnostnih Draževih pleteninah 

so zaživele novo življenje in obšle vse modne 

brvi. Tega preprosto ni bilo mogoče predvi-

deti. Zgodba si je zaslužila epilog v Katalogu 

razstave – da se drobne diatomeje ne izgubijo 

in bodo z nami, ki smo se v zgodbi prepletli, 

rastle naprej tudi po projektu LIFE. 
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KDO JE BIL KDO V PROJEKTU LIFE 
AQUAVIVA

Projekti LIFE so velik zalogaj. To še 

posebej velja za majhne organizacije in še 

posebej za nevladne. Čeri, ki so sprva videti 

nepremagljive, je z dobro projektno ekipo 

mogoče obvladati. Včasih preprosto zmanjka 

energije za nadaljevanje, prevladata maloduš-

je in obup. Prijateljska podpora sodelavke, ki 

pozna vse podrobnosti projekta in vse skrite 

želje, samo s pogledom in kavo ob pravem 

času naredi čudež. Na koncu je tudi veselje 

skupno in zato neizmerno bolj dragoceno. Za 

dobro opravljeno delo na projektu in vztraj-

nost v kritičnih trenutkih so zaslužni Tatjana 

(projektna administratorka, odgovorna tudi za 

finančno plat), Marjetka (spletne strani in dru-

žabna omrežja, delo s šolami), Petra (delavni-

ce, stojnice in predavanja), Igor in Tomaž, vsi 

z Inštituta Lutra. Za naloge Inštituta za vode, 

predvsem za vodne modele, so poskrbeli Go-

razd, Maja in Iztok. »Biodiverzitetne« avtobuse 

je nadzirala HOPA, za komunikacije je skrbel 

Mitja. Zunanjih sodelavcev in prijateljev ne 

omenjam z imeni, vendar tudi brez njih pro-

jekt AQUAVIVA ne bi bil takšen, kot je bil.

Vsem iskrena hvala. Posebej hvala za 

požrtvovalnost trem dekletom iz ekipe, ki so v 

zadnjem letu projekta postale mlade mame in 

za vselej spremenile LIFE v življenje. 

8 % Inštitut Lutra

18 % Holding Slovenske elektrarne

20 % Ministrstvo za okolje in prostor

5 % hopa

6 % Inštitut za vode rs

43 % Evropska Komisija

PROJEKT NA KRATKO

Prijavitelj

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana 
Pisarna: Opekarska 11, 1000 Ljubljana
OE LUTRA PANNONICA, 9206 Križevci na Goričkem
www.lutra.si

Projektna koordinatorka Marjana Hönigsfeld Adamič, univ. dipl. biol. 
e–pošta: marjana@lutra.si

Kontakti
Tel.: 00386 1 429 31 70
Faks: 00386 1 429 31 71
Mobilni telefon: 00386 41 705613
e–pošta: info@lutra.si

Spletna stran projekta www.aquaviva.si

Sredstva
Skupna vrednost projekta: 548.141 €
Delež Evropske komisije: 235.314 € (43 %)
Delež MOP: 109.628 € (20 %)
Delež HSE: 100.000 € (18 %)

Partnerja Inštitut za vode RS
HOPA, reklamni studio d.o.o.

Sofinancerja Ministrstvo za okolje in prostor RS
Holding Slovenske elektrarne (HSE) d.o.o.

Trajanje 1. september 2011 do 31. avgust 2014

DELEŽ PRISPEVKA

Za nadaljevanje življenja po zaključku LIFE je poskrbljeno: Tatjana in 
Martin, »rezultat« zadnjega projektnega leta, na zaključnem dogod-
ku LIFE projekta.
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Poročilo za javnost projekta LIFE+ AQUAVIVA Živa voda — od biodiverzitete do pipe je pripravila projektna skupina 

Inštituta LUTRA, prijavitelja projekta

Uredila: Marjana Hönigsfeld Adamič

Besedilo: Marjana Hönigsfeld Adamič

Fotografije: arhiv projekta LIFE, arhiv Inštituta LUTRA, Teo Delić, Uroš Florjančič, Doroteja Gorše, Arne Hodalič, M. 

Hönigsfeld Adamič, Žiga Kozinc, Miha Krofel, Matevž Lenarčič, Ciril Mlinar – Cic, Hrvoje Oršanič, Jošt Stergaršek, 

Davorin Tome
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Založnik: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 2014

Naklada: 1000 slovenskih izvodov

Sofinancirano s pomočjo finančnega instrumenta za okolje Evropske skupnosti – LIFE.

ZAHVALA

Prispevkov nekaterih inštitucij pa tudi posameznikov k projektu LIFE+AQUAVIVA ni mogoče 
spregledati. Brez njih morda projekta ne bi bilo, zagotovo pa bi bili rezultati neprimerno 
skromnejši in delo na projektu ne tako polno uresničenih izzivov.

Prostor za dve veliki razstavi na prostem v Ljubljani je v sodelovanju z Mestno občino 
Ljubljana velikodušno zagotovil Turizem Ljubljana. Hvala takratni direktorici Barbari Vajda 
in ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču.

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je za razstavo Razkrita čudesa reke prispeval 
mikrografije, posnete na elektronskem vrstičnem mikroskopu JEOL Oddelka za biologijo 
Biotehniške fakultete UL, podprl pa je tudi izid Kataloga razstave Razkrita čudesa reke. 
Iskrena hvala direktorici prof. dr. Tamari Lah Turnšek, dr. Gorazdu Kosiju in dr. Kazimirju 
Drašlarju – Mikcu. Diatomeje sta z razstave v modne kroge zapeljala Tomaž in Urška Draž 
– hvala, da sta z nami ustvarila dobro zgodbo o uspehu najmanjših.

Interaktivne modele o vodi in pomenu življenja v njej sta v trajno varstvo sprejela Tehniški 
muzej Slovenije v gradu Bistra in Krajinski park Goričko v gradu Grad. Iskrena hvala za 
odlično sodelovanje dosedanjemu direktorju TMS dr. Orestu Jarhu in kustosinji dr. Romani 
Erhatič Širnik ter v.d. direktorice KPG Stanki Dešnik.

Dežela nakupov Qlandia je v svojih nakupovalnih centrih gostila razstavo AQUAVIVA, 
organizatorji čistilnih akcij so nas prijazno sprejeli medse. Številni obiskovalci projektnih 
spletnih strani so izpolnili spletno anketo in pomagali k širjenju naravovarstvenih idej. 
Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje.

Samo Podobnik je bil s svojo kamero že drugič del projektne ekipe LIFE. Zaslužen je, da so 
vsi pomembni projektni dogodki zabeleženi na film. Zvone Kosovelj in Dušan Antolin sta s 
predanim delom iz vsake publikacije naredila največ, kar je bilo mogoče. Hvala vsem.
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