15.04.2016

Štajerski tednik

Petek

Država: Slovenija
Doseg: 17.000
Stran: 4

1/5

Površina: 1.647 cm2

Podravje, Slovenija

• Aktivisti proti novim

zajezitvam rek, hidroelektrarn za oskrbo z elektrikcje dovolj

Vodna energija ni prav nic zelena, obnovljiva pa še manj
Slovenija s praskrbo z električno energijo nima nikaki, Milh težav, MJub temu pa se redno pojavllalo predlogi, Kje Hahko postavili nove hidroelektrarne (HE). v prihodnosti naj bi se poraba elektrike zaradi povečanega števila toplotnih črpalk In električnih vozil povečala, evropska direktiva pa vse države članice Evrapske unije zavezuje, da porabenei-gjje letno zmanjšajo tudi za 1,5 %. Ekologi svarijo, da hldroeneiglja nikakor ni zelena, obnovljiva pa še manj.

podatkih Elesa je Sloveni2014 iz tujine prevzela
letu
ja v
7.254 GWh električne energije,
na tuje pa oddala 9.946 GWh.
Tudi strokovnjak za energetska
in okoljska vprašanja dr. Peter
Novak je za Delo jasno povedal:
»Sedanje kapacitete za proizvodnjo elektrike pokrivajo 99,8
odstotka naših potreb, vendar
izvoz in uvoz nista vedno izravnana, zato se zgodi, da domače
elektrarne delujejo z zmanjšano
močjo ali celo stojijo, ker so v
sedanjih pogojih trga neekonomične.« To načrtovalcev novih
hidroelektrarn ne moti, saj je
mogoče pri gradnji veliko zaslužiti (s pomočjo subvencij tudi iz
državnega, torej našega, žepa),
kapital pa je tudi edini kriterij
za odločanje o gradnji HE. Težave z ekonomsko neupravičenostjo gradnje in katastrofalnimi
posledicami za okolje naj pač
reši država . .
Zgodovina protestov proti
zajezitvam rek se začne že z
ameriškimi Indijanci, eden največjih uspehov sploh pa ostaja
rešitev reke Franklin v avstralski Tasmaniji leta 1983. Nobene
posebne organizacije ali koordinacije ni bilo; približno 1.200
ljudi je preprosto pol leta neprestano protestiralo. Danes je
tam nacionalni park, ki prinaša
več dobička, kot bi ga HE sploh
lahko. Premiki se dogajajo tudi
pri nas; številne nevladne organizacije in posamezniki so
odločeni pred jezovi obvarovati
reko Muro, zavod Leeway collective pa bo s protestno plovbo stopil v bran slovenskim in
balkanskim rekam.
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V cem je težava
hidroelektrarn?

Jezovi rečni ekosistem spremenijo v jezerskega; temperatura vode se zviša, vsebnost kisika
v vodi pa zmanjša, kar ogroža
tam živeče živalske in rastlinske
vrste. Onemogočijo migracijo
rib in drugih vodnih organizmov, s tem pa škodijo celotnim

ekosistemom. Veliko vrst rib zaradi drsti ali letnih časov plava
proti toku in tako vsako leto po
reki navzgor prenaša na tone
hranljivih snovi, HE pa ta tok
prekinejo. Škodljivo je tudi nihanje vodostaja, ki uničuje ribja
drstišča, ikre in mladice. Upravljavci HE morajo pridobivanje
električne energije prilagoditi
dnevno nestalnemu povpraševanju, zato pretok skozi turbine
v kratkih obdobjih spreminjajo,
nihanja pa popustijo šele mnogo kilometrov za zadnjo elektrarno.

Vsaka HE sicer ima določen
minimalni pretok, ki naj bi
ravnovesje ohranjal. Kajakaš
in borec za reke Rok Rozman
iz zavoda Leeway collective pa
pravi: »Te določbe HE gladko kršijo. Na Blejskem mostu na Savi
Dolinki, denimo, je določen
minimalni pretok 10 kubičnih
metrov vode, dejansko pa včasih spuščajo samo 3 kubike.«
Zajezene reke so bolj revne z
živalskimi vrstami, pa tudi število osebkov je manjše. Če v reko
naselijo tujerodne ribje vrste, te
sčasoma prevladajo. Z domorodnimi vrstami iz ribogojnic, ki
so z ribami v akumulacijskem
jezeru plodne, pa se izgublja genetska pestrost.
Po reki pa ne potujejo le živali, temveč tudi rečni material. Avstrijski znanstveniki so v
Donavo vrgli prodnike z vgrajenimi GPS-oddajniki in tako
ugotovili, da so kamni v povprečju prepotovali 3 kilometre na
leto. Reke prenašajo in drobijo
grušč, prodni nanos pa je temelj za nastanek hranilnih prsti. Zajezene reke lahko začnejo
poglabljati korita, čemur sledi
upad nivoja podtalnice. V Etiopiji, recimo, bodo letos končali
največji jez v Afriki, kar bo gotovo povzročilo težave v Egiptu
in Sudanu, kjer vode primanjkuje že sedaj. Material (mulj in
prod) pa reka tudi nalaga ob
jezu. Rezervoar pri jezu na Kobili na reki Idrijci se je letos do
roba napolnil s prodom. Težavo

so rešili tako, da so zapornice
Na njej obratuje osem velikih
HE in tri male.« Pojavljajo pa se
preprosto odprli, material pa
vedno novi predlogi za gradnjo
je nekaj metrov na debelo zasul
zaščiten kanjon reke . .
malih HE na pritokih Drave,
Z zajezitvami se tudi. slabša
npr. na Meži, Mislinji, Lobnici,
kakovost vode in veča poplavRadoljni itd. Tumpej pojasnjuna ogroženost. Poleg tega v
je: »V zadnjih letih smo v DEM
akumulacijskih jezerih z anaaktivno pristopili k iskanju prierobno fermentacijo nastaja
mernih lokacij za izgradnjo mametan, ki je podnebju nekajlih HE. Kot rezultat povečanih
krat bolj škodljiv kot ogljikov
aktivnosti je pridobljenih 13
dioksid. Na celotni zemeljski
vodnih dovoljenj za energetsko
obli največ metana proizvede
izkoriščanje vode na različnih
živinoreja, takoj za petami pa
pritokih. Seveda so to objekti
so ji tropska akumulacijska jemanjših moči in proizvodnje,
zera. Če usedline čistijo, pride
vendar so nekateri kljub temu
do kratkotrajnega, a obsežnega
primerni in zanimivi za realizaonesnaženja vode, stroške sa- : cijo.« HE pa želijo graditi tudi na
nacije pa največkrat plačujejo reki Muri.
z javnimi sredstvi. Rozman doNa DEM priznavajo, da je
daja še: »Poskusite spati pod
ekonomska
upravičenost
jezom. Vsaka celica v telesu bo
gradnje predvsem manjših
to čutila kot zelo slabo idejo. Le
objektov vprašljiva, gradnjo
redko kdo pa se zaveda, da so
in obratovanje pa dodatno
jezovi tudi v resnici tempirane
dražijo okoljevarstveni pogoji.
bombe. Na svetu približno ena»V zadnjem času predstavlja
ko število žrtev umre zaradi nuosnovno težavo pri investiraklearnih elektrarn in počenih
nju v obnovljive vire energije
to, da so cene na trgu elekjezov.«
trične energije izredno nizke,
sistem podpor za proizvajalce
električne energije iz obnovljivih virov pa zelo omejen, zato
pritoki
je zelo težko doseči ustrezno
ekonomsko donosnost proV Sloveniji s HE pridobivamo
jekta,« razlaga Tumpej. »Kljub
približno tretjino vse električne
izredno nizki ceni električne
energije. Trenutno imamo 21 veenergije na trgu, ki trenutno ne
likih in okrog 450 malih HE, pa
ustrezne ekonomske
zagotavlja
tudi črpalno HE v Avčah na Soči,
donosnosti projekta, ostajamo
katere moč znaša 185 MW, za čroptimisti. Verjamemo, da so obpanje vode pa porabi 180 MW . .
viri električne energije
novljivi
»Slovenija elektriko izvaža. Ponaša bodočnost in energetski
datke o tem, koliko je dejansko
potencial naših rek je naše veizvozimo, pa vsi skrivajo, čeprav
liko bogastvo,« dodaja.
ne bi smeli. Dejstvo je, da lahko
Mirko Veronek z Vodnogoustavimo vse slovenske HE, pa
spodarskega podjetja Drava
ne bo ugasnila niti ena žarnica,«
Ptuj pojasnjuje: »Nizvodno od
meni Rozman. »Evropska banka
HE Formin je območje Nature
za obnovo in razvoj pa ima za
2000, torej tu HE ne more vec
nove jezove že rezerviranih 241
biti.« Primer Mure kaže, da to
milijonov evrov. Davkoplačevalne drži; »javni interes« (torej
skega denarja,« dodaja.
kapital) namreč nad zaščito deAndrej Tumpej z Dravskih
jansko lahko prevlada. Pa bi za
elektrarn Maribor (DEM) pa Dravo sploh še lahko kaj storili?
pojasnjuje: »Reka Drava je na
Rozman odgovarja: »Sedimente
območju Slovenije energetsko
z bagrom sicer lahko odstrapraktično v celoti izkoriščena.
njujemo. Lahko tudi postavimo

Dravo smo že
uničili, zdaj so na
vrsti njeni
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ribje steze, ki pa v praksi navadno ne funkcionirajo. Lahko pa
jezove tudi podremo!« Čisto zares? »V Ameriki to že počno,« se
nasmehne. Treba pa se bo tudi
odločiti, da bomo porabo energije zmanjšali, in poiskati alternativne vire, npr. plimovanje
morja. »Tudi to, da ne naredimo
ničesar, je odločitev!« sklene kajakaš. .
Eva Milošič
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Po podatkih organizacije EuroNatur je na Balkanu
povsem nedotaknjenih še približno tretjina rek, dobro
ohranjenih oz. delno reguliranih pa polovica. Žal se to
lahko hitro spremeni: v naslednjem desetletju namreč
na Balkanu načrtujejo kar 2.700 novih zajezitev! Organizaciji EuroNatur in RiverWatch sta za kampanjo
Save the Blue Heart of Europe (Ohranimo modro srce
Evrope) izdelali zemljevid jezov na Balkanu. Črne pike
označujejo že obstoječe jezove, rumene tiste, ki jih
pravkar gradijo (okrog 40 jih je), rdeče pa načrtovane
novogradnje.
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Premalo dihamo z Dravo
Reke lahko bolje kot s hidroelektrarnami izkoristimo na druge načine. Na to bo letos med

10. in 19. junijem opozoril prvi Drava Festival. Na celotnem območju reke med mejama z
Avstrijo in Hrvaško, bodo raznovrstna društva in organizacije prostovoljno pripravili naravovarstveno-izobraževalne, rekreacijske in turistične dogodke, namenjene tako lokalnim prebivalcem kot turistom.
Podrobnejši program festivala bodo objavili konec tega meseca, že zdaj pa obljubljajo več
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kot 35 izjemno raznolikih dogodkov. V spodnjem Podravju napovedujejo predavanje o monitoringu ptič ob Dravi, predstavitev ormoških lagun, živo knjižnico v ptujskem Sončnem parku,
piknike, spuste po reki od Starš do ptujskih term s kajaki, kanuji, rafti in supi (plovila si bo
mogoče tudi izposoditi), kolesarske vožnje po Dravski kolesarski poti od Slovenje vasi do
Središča ob Dravi, vožnjo s kočijami in jahanje od Središča ob Dravi do Zavrča, dobrodelni
sprehod s psi, pohode ob reki in Ptujskem jezeru, tek čez ptujski grad, prikaz športnega
ribolova, boksarski rekreativni trening z Dejanom Zavcem in še kaj. Višje ob reki se seznam
aktivnosti podaljša še z razstavami, koncerti, delavnicami, degustacijami, srečanjem oldtimerjev, plavalnim maratonom in spustom smešnih plovil . .
Koordinator festivala je Skupina za Dravo, nastala na osnovi že zaključenega evropskega
projekta SEE River. Sestavljajo jo Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave,
Zavod za turizem Maribor-Pohorje, Zavod za varstvo narave (Območna enota Maribor), Regionalna razvojna agencija za koroško regijo, Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, ZRS Bistra Ptuj in Zavod Iskriva. Skupaj želijo spodbuditi razvojne in okoljevarstvene
projekte regije ter povezati tukajšnje ponudnike različnih storitev.
Nov festi^l šo takole predstavili: »Drava Festival želi Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o zdravem ter kakovostnem življenjskem okolju,

ki ga reka omogoča, ter o pomenu njegovega ohranjanja.« Matija Brodnjak iz ZRS Bistra
dodaja še: »Sredstev za izvedbo festivala za zdaj nimamo še nič, lahko pa vanj vložimo svoj
čas. Vključiti želimo čim več društev in entuziastov; imamo jih. Še vedno premalo dihamo z
Hravrtl«

15.04.2016

Štajerski tednik

Petek

Država: Slovenija
Doseg: 17.000
Stran: 4

4/5

Površina: 1.647 cm2

»Naravovarstvenih

niso ljudje, ki objemajo drevesa in jejo

regrat Skrajni čas je, da naravovarstvo postane rokenrol!«
poziva Rok Rozman.
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Balkan RiversTour
Nekdanji olimpijec, veslač v Četvercu brez krmarja, kajakaš, biolog in ekološki aktivist Rok Rozman s predavanji in filmskimi projekcijami po vsej Sloveniji ruši dobro propagiran mit, da so HE zelen, obnovljiv vir energije, Z zavodom za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov Leeway collectiveto soboto, 16. aprila, pričenja največjo akcijo reševanja rek Slovenije in balkanskega polotoka
doslej. V akciji Balkan Rivers Tour se bo na stotine ljudi iz vse Evrope odpravilo na protestno plovbo
proti novim zajezitvam rek. Pluli bodo po osemnajstih rekah v šestih državah (Slovenija, Hrvaška,
Bosna, Črna gora, Makedonija in Albanija), pripravljajo pa tudi pohode, projekcije filmov, okrogle
mize, predavanja in še kaj.
Na pot se bodo odpravili po Savi Bohinjki, zaključili pa jo bodo v Tirani s protestno flotiljo iz kajakov, po vzoru Indijancev. Albanskemu predsedniku vlade Ediju Rami bodo tudi predali podpise peticije v podporo razglasitve rečnega narodnega parka na Vjosi. Projekt so podprli številni sponzorji
in organizacije, tudi WWF (Svetovna organizacija za varstvo narave), RiverWatch in EuroNatur. Ker
so pomoč obljubile tudi ugledne medijske hiše, kot sta National Geographic in BBC, pričakujejo, da
bo dogodek spremljalo okrog 120 milijonov ljudi, s solarno energijo pa bodo posneli dokumentarni
film. Vse prijazno vabijo, da se jim pridružite na celotni turi ali vsaj na kakšnem od dogodkov, več
Informacij pa lahko najdetena spletnem naslovu www.balkanriverstour.com
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Kampanjo Rešimo Muro so pričeli z mednarodno regato od
Petanjcevdolžakovcev.

Rešimo Muro!
Pretekli konec tedna je koalicija več kot 40 nevladnih organizacij pod vodstvom zveze Moja
Mura in WWF začela kampanjo Rešimo Muro Naj Mura teče brez hidroelektrarn. Interesi po zajezitvi Mure so se prvič pojavili že v 80. letih preteklega stoletja, vendar je lokalnemu prebivalstvu
uničenje reke takrat uspelo preprečiti. Zgodovina se zdaj ponavlja: Dravske elektrarne Maribor
načrtujejo gradnjo 800 milijonov vredne HE v Hrastju-Moti, zaradi katere bi nastalo 8 kilometrov
dolgo akumulacijsko jezero. Najbrž bi ji sledila veriga še sedmih HE: prvih šest jezov načrtujejo med
slovensko-avstrijsko mejo in Radenci, dva pa na območju med Radenci in mejo s Hrvaško. Trenutno
se za izgradnjo HE Hrastje-Mota še pripravlja državni prostorski načrt, postopek celovite presoje
vplivov na okolje pa teče že od leta 2012. Ministrstvo za okolje in prostor naj bi investitorjevo okoljsko poročilo javno razgrnilo še letos. Ker pričakujejo tudi čezmejne vplive, so v proces vključene
tudi Avstrija, Madžarska in Hrvaška.
Ta del Mure je zaradi ogroženih habitatov in vrst razglašen za zaščiteno območje Natura 2000.
To bi bila prva HE na območju Nature 2000, kar bi povečalo pritisk tudi na druga porečja na zaščitenih območjih znotraj Evropske unije. Gradnja pa bi tudi nasprotovala direktivam Evropske unije
o poplavah, pticah in habitatih.Nova HE bi prekinila edinstven 700 kilometrov dolg prosto tekoč
vodotok Mure,: Drave in Donave. Še več: prekrižala bi tudi načrte za biosferni rezervat Mura-Drava-Donava, znan kot evropska Amazonka.: Največje varovano porečje v Evropi (okoli 100.000 hektarjev bi merilo) riajbi upravljajo pet držav: Slovenija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška in Srbija. Projekt
je v Evropski strategiji za Podonavje naveden kot ključni projekt.
Povodje Mure je t. i. vroča točka biotske raznolikosti, kjer do sedaj našteli več kot 4.000 živalskih in rastlinskih vrst, tudi ogrožene. Po raznovrstnosti ribje favne paje to najbogatejše in najbolj
ohranjeno porečje v Sloveniji in verjetno tudi v Evropi. »Porečje Mure je edino v Sloveniji, ki s pregradami in jezovi ni razdeljeno na posamezne kose,« pojasnjuje Stojan Habjanič iz zveze Moja Mura.
Številne nevladne organizacije pozivajo vlado, da nemudoma ukrepa in ustavi projekt. Andreja
Siameršek, koordinatorica kampanje pri WWF, pravi: »Mura je naravni zaklad Slovenije, podobno
kot Škocjanske jame ali Postojnska jama, in ne bi smela biti žrtvovana za ekonomske interese.«
Avstrija pa je v zadnjih 15 letih s podporo evropskih skladov v razširitev rečnega toka ter obnovo
prbdiše in stranskih rokavov Mure vložila okrog 8 milijonov evrov. S tem si je leta 2014 celo prislužila evropsko nagrado mednarodnega sklada za varstvo rek
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