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V zagovor (pledoaje) reki Muri  

Demokracija deluje samo z aktivnimi državljani. To je njen smisel. Brez budnih državljanov odpove celo 

naša pravna država, to vemo v Avstriji že od leta 1984 (Hainburg). Takrat so podkupljivi eksperti v službi 

vlade, obsedeni z gradnjo, politično zamahnili z roko in izdali dovoljenje za vodno pravico. Šele z 

zasedanjem na zahtevo civilne iniciative so dosegli, da so raziskave izvedli neodvisni hidrologi, ki so 

ugotovili, da bi zajezitev reke uničila kakovost pitne vode in da bi s tem postale rezerve pitne vodne za 

700.000 prebivalcev neuporabne. Zaradi ločitve loke od razgibane, spreminjajoče se reke bi bil proces 

zračenja podtalnice ustavljen, loka bi stagnirala in začela gniti, kot podzemno močvirje. Vsemu temu bi se 

zaradi zajezenega prostora in ravnih nasipov pridružila še opustelost pokrajine vse do Dunaja. Danes, 30 let 

po tem, je Hainburška loka narodni park Donau-Auen. Takrat je pravni državi do preboja pomagal 

»nezakonit« in »anarhističen« državljanski protest. 

Hidroelektrarno, t. i. zapornično polje Dunaj, oddaljeno 40 km od NP Donau-Auen, so energetski lobiji 

reklamirali za »okoljevarstveno hidroelektrarno«. Danes se je izkazalo, da je zaradi čedalje večjega 

poglabljanja rečnega dna Donave obstoj rečne loke narodnega parka ogrožen. Od 70. let prejšnjega stoletja 

smo izgubili že več kot meter povprečne gladine podtalnice. Dragocena loka se izsušuje in je izgubila enega 

najlepših rokavov. Poleg tega prihaja pri vsaki poplavi iz zajezitvenega prostora lepljiv, fini mulj, ki se 

odlaga na površino loke, tako da se tla postopoma zvišujejo in prekrivajo življenju prijazne plasti podtalnice. 

Posledica je krajinsko-ekološka katastrofa, s katero se zdaj ukvarjajo tehniki in odvetniki. 

Propagandni energetski obračajoč milijone v prid hidroelektrarnam zlorablja okoljevarstvene argumente, kot 

so boj proti podnebnim spremembam in pozivi za umik uporabe jedrske energije, čeprav je jasno, da sporna 

gradnja novih hidroelektrarn na naravnih vodotokih ne bo prispevala k znižanju emisij CO2.  

1. Če hočemo preprečiti emisije CO2, moramo začeti tam, kjer nastanejo, to je pri ogrevanju, prometu, 

industriji in obrti. Namesto tega raje letno plačujemo v tujino 600 milijonov € za dvomljive »certifikate 

CO2« in 640 milijonov € za subvencioniranje dizelskega goriva! 

2. Poleg tega – tudi če zgradimo vse možne hidroelektrarne na vseh tekočih vodah – bi to samo prispevalo 

k naraščanju porabe električne energije poleti in k povečanju porabe fosilnih goriv pozimi, saj ima 

vodna energija ravno v zimski polovici leta svoj minimum moči, kar bi spet prispevalo k dodatnim 

emisijam CO2. 

3. S »totalno izgradnjo« stotin hidroelektrarn (morda s policijsko zaščito pred protesti državljanov?) bi 

lahko pokrivali zgolj RAST porabe električne energije za naslednjih 5 let, a ne za več kot 2 % celotne 

porabe energije v Avstriji, saj predstavlja električna energija samo petino celotne energije, vendar 

najcenejšo. 

4. Potrebujemo ENERGETSKI PREOBRAT. Dodatno žrtvovanje dragocenih pokrajin za že zdavnaj 

bedasto trošenje električne energije ni energetski PREOBRAT. PREOBRAT se začne šele z realizacijo 

strategij na strani POTROŠNIKOV. Od velikanskih tokov energije naše civilizacije je treba izkoristiti 

večkratnik 'storitve energije', torej oblike energije, ki jo dejansko rabimo, npr. toploto, luč, vrtilni 

moment ..., in ki bi jo lahko dosegli z znatno manj primerne energije, če bi imeli ustrezne tehnologije, 

na primer LED itd., in boljši energetski menedžment. S tem bi lahko dosegli znatno povečanje potreb po 
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delovni sili v več kot 28 panogah, s tem bi lahko dosegli pravi gospodarski čudež, primerljivega s 

takratnim po drugi svetovni vojni. UČINKOVITA RABA ENERGIJE – to je pravi preobrat. 

Res je skrb zbujajoče, kako se politične laži ponavljajo: Leta 1984 naj bi žrtvovali Hainburške loke, da bi 

preprečili »umiranje gozdov«, torej naj bi poleg umirajočih iglastih gozdov uničili še 700 ha prekrasnega 

listnatega gozda s pitno vodo vred. Niti eni sami smreki s tem ne bi pomagali. Gozdovom je konec koncev 

pomagalo rigorozno razžvepljanje emisij industrije, kurjav in dizelskih motorjev za 95 %. 

Danes, leta 2016, naj bi uničili zadnja, redka porečja, »da bi preprečili podnebne spremembe ...!« To pa 

ne! Rešitev je treba najti drugje. Vodna energija velja za »obnovljivo« energijo, vendar razdejane 

naravne pokrajine niso obnovljive ... 

Največja zgodovina uspeha našega gospodarstva po 2. svetovni vojni je bila gradnja hidroelektrarn, vendar 

pa je bila največja zgodovina naše deželne kulture pravočasno zaviranje tega razvoja, zlasti po zaslugi vstaj 

za ohranitev edinstvenih slapov, kot sta Krimler Wasserfälle in Umbalfälle, ter naravnih vodotokov Thaye, 

Ennsa, Donave in ne nazadnje Hainburške loke. 

Uporom dolgujemo zahvalo za razglasitev petih od šestih narodnih parkov in več območij svetovne 

dediščine UNESCA v Avstriji. Naša prihodnost ni gradnja elektrarn, temveč bolj inteligentno izkoriščanje 

energije, ki jo že imamo. 

Mura med Šentiljem in Črnim morjem je ena od zadnjih naravnih rečnih osebnosti – v svoji lepoti in 

dostojanstvu teče čez meje kot živo bitje. 

Tukaj šteje vsak kilometer njenih bregov. Reka Mura ni več darovalka organov v službi delničarjev in 

potratnežev!  

Za zadnje reke velja zakon »minimuma«: Njihova vrednost raste v neskončnost v tolikšni meri, 

kolikor hitro izginjajo njihovi deli. Kmalu niti potoki več ne bodo varni pred načrti inženirjev. 

Nedotaknjene reke so življenjske žile pokrajine. Elektrovampirji naj se končno brzdajo! Z dodatnimi 

žrtvami bomo samo okradli naše vnuke. Točno to je sporočilo mojstrsko senzibilno naslikanih podob 

reke Mure prekrasno NEprilagojene skupine umetnikov, slikarjev narodnega parka – da bi nam 

odprli oči za zaznavanje izginjajočih vrednot.       


