
Rok Rozman, Leeway collective, vodja projekta Balkan Rivers Tour 
in ambasador reke Mure 
 
 
Da Reko začutiš in se začeš zanjo boriti, jo moraš najprej spoznati. Muro sem prvič 
spoznal s kopnega kot osnovnošolec na ornitološkem raziskovalnem taboru, ko smo 
ob njenih zaraščenih bregovih in mrtvicah iskali najbolj posebne vrste ptic v 
Sloveniji. Že takrat se nisem mogel načuditi “džungli” in obilici živali ob tej posebni 
Reki. Tam je bila neka posebna energija, nekaj, česar pred tem še nisem doživel. 
Tako blizu ceste in naselij sem se počutil tako prijetno daleč od vsega, zdelo se mi je, 
da tam veljajo prava in ne izmišljena pravila. Na žalost mi v vseh prihodnjih letih ni 
uspelo preživeti vsaj enega celega dneva ob tem zanimivem nižinskem toku, čeprav 
sem se večkrat ujel pri mislih na to. Prav zato sem bil še toliko bolj vesel skupnega 
veslanja po Muri letos spomladi na naravovarstveni akciji Rešimo Muro. Tokrat sem 
jo kot kajakaš spoznal iz prave perspektive, iz vode, iz čolna. “Divjevodaši” običajno 
išemo in spoznavamo Reke, polne brzic, a Mura me je – kljub pomankanju brzic – 
popolnoma navdušila. Sedaj že z očmi biologa in človeka, ki je spoznal precej Rek po 
svetu, sem jo gledal bolj kritično in z največjim veseljem dojel, da je to zares posebna 
Reka. Reka, ki brez brzic teče hitreje kot mnoge divje Reke. Na Muri še vidiš in čutiš 
delujoče ekosisteme in tisti pravi vonj po Reki. Na njej je preprosto nekaj posebnega 
– in kar je najboljše: iz čolna ali bregov je dostopna prav vsakemu, da jo doživi s 
svojimi čuti.  
 
Prav zaradi tega in dejstva, da je nezajezena izjemno pomembno zatočišče za mnoge 
živalske vrste, je njena ohranitev tako zelo pomembna. Interes kapitala je vedno 
enak in hoče vedno več. Vodijo ga ljudje, ki Reke ne poznajo in so v svojih pisarnah 
in glavah daleč od nje. Zato je na nas, ki Reko poznamo, da stopimo skupaj in jo 
rešimo. Odločitev je tako preprosta, izvedba bo malce težja, nekaj pa je gotovo: če se 
odločimo, lahko uspemo in se imamo ob tem še hudičevo fino! 
 
 


