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Beseda urednice

Piše: Zala Kos
Biology is the study of complicated things that have the 
appearance of having been designed with a purpose. 
-Richard Dawkins

Biologija je, vsaj po mojem mnenju, najlepša veda. Je de-
finitivno najobširnejša veda, nahaja pa se vse okoli nas 
in v nas samih. Sama sem se za študij biologije odloči-
la prav zaradi tega: zaradi obširnosti same vede. Vedno 
sem bila vedoželjna, želela sem vedeti vse o vsem. Bi-

ologija pa mi omogoča pridobiti največji spekter znanja z različnih področji.

Moja radovednost me je tudi potisnila k izzivu uredništva. In tako smo tukaj: 
V rokah držite petindvajseto številko revije Antirepresor. V njej boste 
odkrili prispevke bodočih biologov (vas samih), ki svoje izkušnje, svo-
ja dojemanja biologije predstavljate skozi fotografije, članke, risbe… 

Revija je priložnost za izražanje, za združevanje tako vaše znanstvene stra-
ni kot tudi vaše umetniške iskre. Priložnost, da se preko celovečernih 
učenj, preko celodnevnih sedenj na predevanjih ali v laboratorijih, pre-
ko terenov, naučite, raziščete, spoznate kaj novega, da se preko izmen-
jav podate v tujino in odkrijete življenje izven meja Slovenije, pridobite 
nove izkušnje, ter tako svoja dognanja preko te revije delite z ostalimi.

Na tej točki bi se rada zahvalila vsem vam, ki ste pomagali oblikova-
ti že petindvajseto številko revije študentov biologije in pa vsem tistim, 
ki so mi kot ’brucki’ in neizkušeni urednici ter oblikovalki revije pomag-
ali na poti od začetka uredništva pa vse do samega tiska revije. Hvala!
 
Tebi, bralcu, pa želim, da med prelistavanjem izveš ali odkriješ kaj nove-
ga, dobiš navdih za ustvarjanje, raziskovanje in učenje. Veselo odkrivanje!
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Pajkarska sekcija

ANTIREPRESOR 25/ PAJKARSKA SEKCIJA

Besedilo: Neža Pajek Arambašić, Žan Kuralt, Maja Ferle, Luc Koprivc, Janko 
Šet, Primož Mihelič | Foto: Žan Kuralt

Sekcija je v tem študijskem letu z 
novo injekcijo nadobudnih študen-
tov dobila nov zagon. Organizira 
terene, delavnice in mesečna srečan-
ja. Vsak drugi ponedeljek v mesecu 
se dobimo na srečanju sekcije, kjer se 
ob kefirju in prigrizkih podružimo in  
pogovorimo o skrbno izbranih in na-

dvse zanimivih pajčjih temah. Pajki 
(Araneae) s preko 48 tisoč opisanimi 
vrstami spadajo med najbolj pestre 
živalske skupine. Pester pa ni le ses-
tav vrst, temveč tudi njihove prehran-
ske navade. Za bralce Antirepresorja 
smo pripravili kratke opise pajkov, 
ki so razvili prav posebne načine 

Sekcija za pajke se ukvarja z raziskovanjem araneofavne ter širjenjem 
znanja in novic iz sveta pajkov.
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Atypidae (slov. vrečkarji) so ena izmed 
dveh slovenskih družin ortognatnih 
pajkov (to pomeni, da so helicere in 
strupniki nameščeni vzporedno; dru-
ga družina pa so Nemesiidae - zaklop-
ničarji). Pri nas najdemo tri vrste, vse 
iz A. affinis, A. piceus in A. muralis. 

Samice so večje od samcev in 
dosežejo do 15 mm, na drugi stra-
ni pa so samci običajno veliki slab 
centimeter. Živijo v 20-90 cm glo-
bokih navpičnih rovih, ki jih ob-
dajo s svilo. Kolonije v katerih živi-
jo, lahko dosežejo do 200 osebkov.

ko, se pajek iz rova premakne proti 
površju in z dolgimi strupniki plen 
nabode kar preko vrečke. Plen nato 
potegne v vrečko in ga v varnem za-
vetju rova tudi zaužije. Plenijo talne 
nevretenčarje, menda tudi deževnike.

ANTIREPRESOR 25/ PAJKARSKA SEKCIJA

ATYPUS AFFINIS (Atypidae)

Svilnata vrečka (glej sliko) sega do-
brih 10 cm iz rova, kjer prekrita s 
prstjo in delci opada leži na podlagi. 
Ko se potencialni plen sprehodi pre-

DEINOPIS (Deinopidae)

Pajki iz rodu Deinopis imajo prav 
poseben način plenjenja pri čemer 
uporabljajo kribelatno mrežo. Ta 
ni lepljiva, ampak je močno nako-
drana in raztegljiva ter tako zelo 
uspešno služi imobilizaciji plena. 

Deinopis pred lovom izdela majhno 
kvadratno mrežo v velikosti znam-
ke. Nato jo napne med prva dva 
para hodilnih okončin. Večinoma 
lovi talni plen, pri čemer se zanaša 
na vidne signale.  Za pajka zavidl-
jiv vid mu omogoča ogromen par 
oči (za vse biologe, gre za poste-

VIR FOTOGRAFIJE: https://www.spektrum.de/
lexikon/biologie/atypus/5983

VIR FOTOGRAFIJE: https://alexhyde.photoshelter.
com/image/I0000iMWexDmO1G0

plenjenja, o katerih smo se pogov-
arjali na enem izmed srečanj sekcije.
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riorne mediane oči), ki je ponoči 
kar 12x boljši od človeškega. 
Pajek visi na mreži, lovilno mrežo 
drži obrnjeno proti substratu. Ko se 
mu plen dovolj približa, majhno kri-
belatno mrežo na široko raztegne in 
jo ovije okoli plena. Mreža se nato 
začne krčiti in tako imobilizira plen.

pogosto prevladajo večji osebki. 
Kljub temu, da rod obsega 20 vrst, je 
socialnost znana le pri treh tropskih 
vrstah (S. dumicola, S. mimosarum, 
S. sarasinorum). V južni Evropi je 
prisotna le vrsta S. lineatus, pri kateri 
pa do socialnosti ni prišlo.

Pri vrsti S. dumicola tako deviške 
samice skrbijo za zarod, saj se us-
pešno pari le 40% samic. Skupna 
mreža pajkom tudi močno poveča 
možnost za ulov plena. Pajki ga sk-
upnimi močmi onesposobijo, nato 
pa se začne požrtija, kjer vsa olikan-
ost odpove. V tej tekmi za hrano 

ci lovijo majhne dvokrilce s preže.
Kljub pogosti kolesasti mreži ara-
neidov je pri rodu Mastophora 
mreža reducirana le na nit s katere 
visijo. Med dnevno neaktivnost-

STEGODYPHUS (Eresidae)

Rod Stegodyphus (Eresidae) je za-
nimiv iz več vidikov, saj se je pri 
nekaterih vrstah razvila socialnost.
Na “neurejeni” mreži, ki lahko prekri-
va veliko površino živi več živali. 

VIR FOTOGRAFIJE: https://www.inaturalist.org/ob-
servations/9319352?fbclid=IwAR0he97-oWRvmz8ig-
4nu6Xwwwdhc2ThQUAjjkclodzeTnMgfG_cJQCem-
8Kc

MASTOPHORA

»Bolas spiders« so skupina pajkov iz 
družine križevcev (Araneidae: Mas-
tophora). 

Glavni plen samic teh pajkov so 
nočni metulji iz družine sovk (Noc-
tuidae). Te lovijo z nihanjem svilene 
bole, prepojene s snovjo, ki posne-
ma feromon plena. Medtem sam-

VIR FOTOGRAFIJE: http://nathistoc.bio.uci.edu/
spiders/Mastophora_files/Mastophora8.jpg

ANTIREPRESOR 25/ PAJKARSKA SEKCIJA
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jo se precej vrst zanaša na mim-
ikrijo. Nekaj vrst z umazano belo 
in rjavo barvo, strukturo telesa 
in pozo oponaša ptičje iztrebke.

Hyptiotes paradoxus (slov. Sm-
rekov pajek) je pajek iz družine 
Uloboridae in eden redkih v Ev-
ropi prisotnih nestrupenih pajkov.

Sama oblika njegove mreže je edin-
stvena, saj je v obliki trikotnika. 
Kompleks mreže zgradi med veja-

Pajki družine Scytodidae so znani tudi 
kot pljuvajoči pajki. Večina pajkov te 
družine je klateških in mrežo plete 
zgolj med levitvijo in izleganjem jajc. 

Njihova najzanimivejša značilnost je 
posebna prilagoditev helicer in žlez v 
glavoprsju, ki jim omogoča brizganje 
strupa, pomešanega s svilo, kar upo-
rabljajo tako za lov, kot tudi za obram-
bo pred plenilci. Ob stiku tekočina 
koagulira in tako tarči onemogoči 
premikanje ter jo zastrupi, vendar to 
večinoma ni dovolj, da bi plen po-
ginil, zato plen pokončajo z ugrizom.

mi in se po končanem delu drži za 
vrhovno nit ter jo napne, tako da jo 
navije nad telo z zadnjim parom nog.
Mreža z navito nitjo deluje kot 
frača. Ko se plen zaleti v mrežo, pa-
jek začuti vibracije in spusti navitek 
mreže. To povzroči, da se mreža pre-
ko vrha podre na plen in ga v hipu 
prekrije. Ko je plen popolnoma neg-
ibljiv, ga pajek razkosa s helicera-
mi ter posrka s sesalnim želodcem.

SCYTODES THORACICA 
(Scytodidae)

VIR FOTOGRAFIJE: https://spiderid.com/pic-
ture/1640/

HYPTIOTES PARADOXUS

VIR FOTOGRAFIJE: https://en.wikisource.org/wiki/
Popular_Science_Monthly/Volume_6/April_1875/
The_Triangle_Spider

ANTIREPRESOR 25/ PAJKARSKA SEKCIJA
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Naravoslovna fotografija
Besedilo: Maja Pungerčar | Foto:  Maja Pungerčar, Aleksander Kozina

Mnogi ljudje si ob pogledu na fotografije divjih živali ne predstavljajo ko-
liko truda, znanja, časa in izkušenj je potrebnih, da fotograf  posname eno 
samo kvalitetno fotografijo. Večina ljudi si, vsaj po mojem mnenju, nara-
voslovno fotografijo predstavlja, kot sem si jo predstavljala jaz. Sprehajaš 
se po travniku, mimo prileti ptica, pritisneš na sprožilec in že jo imaš. Žal 
pa ni tako preprosto.

ANTIREPRESOR 25 / NARAVOSLOVNA FOTOGRAFIJA

V sredo 27.2.2019 nas je na Bioteh-
niški fakulteti obiskal fotograf Jure 
Novak, ki je za nas pripravil pre-
davanje o naravoslovni fotografiji. 

Sam se s to vrsto fotografije ukvar-

ja že 10 let. K temu so ga pritegnili 
utrinki iz življenja živali, ki jih je 
želel ovekovečiti na fotografiji, poleg 
tega pa mu je všeč nepredvidljivost te 
panoge, saj nikoli ne more biti povsem 
prepričan, katere živali se bodo po-



Besedilo: Maja Pungerčar | Foto:  Maja Pungerčar, Aleksander Kozina

ANTIREPRESOR 25 / NARAVOSLOVNA FOTOGRAFIJA
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javile pred njegovim objektivom. 

Na predavanju je izpostavil nekaj 
najosnovnejših pravil fotografije, 
kot so osvetlitev, kompozicija, pers-
pektiva, razdalja do objekta, ozadje 
objekta... in nam objasnil še nekaj 
nastavitev fotoaparata, ki pomem-
bno vplivajo na kakovost naše slike 
npr. čas osvetlitve, zaslonka in glo-
binska ostrina ter občutljivost tipala 
(ISO). Nato se je osredotočil na nar-
avoslovno fotografijo in izpostavil 
nekaj predpriprav, ki so ključne pri 
fotografiranju živali. Najpomembne-
jši dejavnik je vsekakor poznavanje 
vrste, ki jo želimo fotografirati. Ve-
deti moramo kje ta vrsta živali živi, 
s čim in kdaj se prehranjuje, kakšen 
je njen dnevno-nočni in življenski 
cikel, kako se oglaša ter kako plaha je. 

Na osnovi tega lahko izberemo ma-
skirne pripomočke, ki so pri fotogra-
firanju večine divjih živalskih vrst 
nujni, in mesec ali del dneva, ko bo 
največja možnost, da žival vidimo. Pri 
tem je pomembno, da na žival med 
fotografiranjem s svojo prisotnostjo 
čim manj vplivamo, saj lahko zaradi 
naše bližine spremeni svoje vedenje. 

Pred samim fotografiranjem se 
moramo spoznati tudi s terenom in 
si po možnosti pripraviti skrivališče 
ali maskirni šotor, saj lahko čakan-

je na živali traja tudi več ur. Obsta-
ja pa tudi nekaj lokacij, kjer stoji-
jo stalni bunkerji iz katerih lahko 
opazujemo in fotografiramo živali.

Fotografiranje divjih živali je poseb-
na vrsta fotografije, saj priprave traja-
jo veliko dlje kot samo fotografiranje, 
zato je potrpežljivost nujno potrebna 
lastnost naravoslovnega fotografa. 
Potrebno je tudi precej iznajdljivosti 
pri izdelavi in uporabi maskirnih pri-
pomočkov ter zanimanja za življenje 
živali, ki jih želimo ujeti v svoj objek-
tiv. To jo loči od drugih vej fotografi-
je in jo naredi zanimivo in posebno.

ANTIREPRESOR 25 / NARAVOSLOVNA FOTOGRAFIJA



Avtorica: Urška Kajtna
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Ekosistemi Balkana 2018
Besedilo: Nika Tivadar | Foto: Cyril Mayaud

Tabor že z 20 letno tradicijo je to leto potekal v državi, kamor naša razis-
kovalna roka še ni segla - na Kosovem.

V četrtek, 26. aprila (nekateri že ka-
kšen dan prej), smo pograbili svoje 
metuljnice, kečerje, lupe, rokavice, 
določevalne ključe in vodne mreže 
ter se odpravili novim terenom 
naproti. Do cilja nas je čakala dva-
najst ur dolga vožnja, polna neudob-
nih položajev, težkih vek in čakanja 
na meji. Ko smo prispeli na cilj, smo 
ob čudovitih razgledih in naravi hi-
tro pozabili na tegobe te dolge vožn-
je in se prepustili vzdušju tabora. 
Na taboru je delovalo deset razis-
kovalnih skupin, ki so se vsakod-

nevno odpravile na teren, kjer so 
na različnih koncih ozemlja pop-
isovale favno Kosova. Dežurni, ki 
so se dnevno menjali, pa so skupaj 
z mano skrbeli za potešitev preh-
ranjevalnih potreb udeležencev na 
taboru. Za dostavo hrane na tisoč 
in nekaj metrov nadmorske višine 
pa je dnevno skrbel oskrbnik koče. 
Tabor smo na sredini presekali s 
tradicionalnim piknikom na katerem 
tudi letos niso manjkale lokalne spe-
cialitete. Naslednji dan je bil namen-
jen počitku, sončenju, oponašanju 



Besedilo: Nika Tivadar | Foto: Cyril Mayaud
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turistov, nakupovanju »adidask« ter 
ogledovanju poročnih oblek. Nekat-
eri, najbolj zagnani biologi, so se 
tudi na ta dan odpravili na teren.

Dnevi so se hitro odvijali, sezna-
mi popisanih vrst so se sorazmerno 
hitro povečevali, vreme pa nam je 
bilo vse manj naklonjeno. V enem 
tednu smo doživeli in preživeli 
marsikaj – od romantičnih večerov 
preživetih ob čelkah (zaradi izpa-
dov elektrike), do poskusov vloma v 
dva naša avtomobila... Vendar to je 
le drobec vseh dogodivščin in pri-
god, ki so nam v osmih dneh, tisoč 
kilometrov stran izoblikovale tabor.  
V soboto 5. maja je nastopil čas za 
odhod proti Ljubljani. Seveda po-
tem, ko smo napolnili vse prtljažnike 
in poiskali vse izgubljene predmete. 
Sledilo je veliko objemov, prijetnih 

ANTIREPRESOR 25 / EKOSISTEMI BALKANA

besed in tu pa tam kakšno orošeno 
oko. Nismo se predolgo zadrževali, 
saj nas je čakala dolga in neudobna 
vožnja nazaj domov, vendar so pol-
icisti na meji poskrbeli da se nismo 
še nekaj ur ločili drug od drugega. 
Zapuščanje Kosova je bilo tako 
veliko težje kot smo si mislili

Izvedba tabora na tej lokaci-
ji ne bi bila mogoča brez soorga-
nizatorke Behare Rexhepi- Beki, 
s katero sva skupaj poskrbeli, 
da  je bil tabor tak kot mora biti.. 

Za konec bi se predvsem zahvali-
la Balkanskim bogovom, da nis-
mo nobenega izmed šestdesetih 
borcev izgubili na minskih poljih. 
So pa zato mnogi vozniki izgu-
bili precej živcev med vožnjo po 
kosovskih anarhističnih cestah. 
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Pripravništvo v Peruju
Besedilo: Lona Lalić | Foto: Lona Lalić

Prejšnje poletje sem se za mesec dni odpravila v Peru, kjer sem opravila 
pripravništvo v Amazonskem gozdu ter doživela nepozabno potovanje. 
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Pripravništvo sem izvedla pri ne-
profitni organizaciji Alliance for 
a sustainable Amazon, katere cilj 
je spodbujanje ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in drugih naravnih 
virov v Amazoniji skozi raziskave 
ter izobraževanje. Udeležila sem se 
štiritedenskega pripravništva (in-
troduction to sustainability), ki 
deluje na dveh glavnih področjih: 

biološke raziskave in monitoring 
ter trajnostna tropska agrikultura.

Pripravništvo je potekalo na razis-
kovalni postaji Finca Las Piedras 
(FLP), v okrožju Las Piedras, ki se 
nahaja v regiji Madre de Dios na 
vzhodu Peruja. Kamp je postavljen 
na rob ‘’terra firme’’ deževnega goz-
da in je pol ure hoje oddaljen od ces-



Besedilo: Lona Lalić | Foto: Lona Lalić

cami in pastmi, ki smo jih postavili 
v krošnje, da bi dobili čim različne-
jše vrste. Vrste metuljev v krošnjah 
se namreč lahko zelo razlikujejo od 
tistih, ki se zadržujejo v nižjih plas-
teh gozda. Prav tako smo zbirali 
njihova jajčeca, katerih razvoj smo 
spremljali in dokumentirali vsak dan. 

te, ki vodi v glavno mesto te 
regije - Puerto Maldonado.                                                                                                                                       
    
Na pripravništvu sem sodelova-
la pri vseh projektih, ki se 
trenutno odvijajo v tej or-
ganizaciji. Projekti  biološke 
raziskave in monitoringa 
so bili: biodiverziteta in bi-
ologija metuljev. Ta projekt 

Delo pri tem projektu je vključevalo 
zbiranje odraslih osebkov z metuljni-

ANTIREPRESOR 25 / PRIPRAVNIŠTVO V PERUJU

biološke informacije, ki bodo podla-
ga za nadaljnje ekološke in biološke 
študije, ki jih je mogoče uporabiti za 
oceno stanja ogroženosti metuljev v 
jugovzhodni perujski Amazoniji. To 
vključuje število vrst, ki so prisotne 
v Madre de Dios regiji, pa tudi šte

V času mojega obiska sta vodji 
projekta dokumentirali razvoj 
vrste, za katero se je ob razvo-
ju v metulja izkazalo, da je še 
neodkrita vrsta. Poleg tega smo 
preučevali katere rastline so nji-

hov  glavni vir prehrane,   kar pred-
stavlja pomemben podatek za opre-
delitev statusa njihove ogroženosti. 

Poleg metuljev smo zbirali in pop-
isovali tudi nekatere skupine nočnih 
metuljev, ki z mimikrijo oponaša-
jo nekatere neužitne vrste met-
uljev, ter usnjate stenice in pajke.

predstavljajo največjo skupino vrst 
na svetu in ker imajo zelo pomembno 
vlogo za delovanje ekosistemov, ven-
dar pa je o njih znanega zelo malo. 
Ne vemo niti približnega števila vseh 
vrst žuželk v Amazoniji, lahko bi jih 
bilo 1, 10 ali celo 100 milijonov, prav 
tako ne poznamo osnovne biologije 
večine vrst. Cilj raziskave metuljev 
in drugih žuželk je ustvariti osnovne 

je pomemben, ker tropske žuželke 
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vilčnost oseb-
kov znotraj vrst 
in njihovo pora-
zdelitev po regiji.



je stalen projekt te organizacije in 
ima dva cilja: ustvariti in dopolniti 
spisek vrst v FLP in zbrati podatke 
o številčnosti vrst ptic, da bi sledi-
li upadu ali porasti različnih vrst ter 
opazovati razlike le teh skozi različne 
letne čase, dele dneva in habitate.

Ptice smo opazovali ob sredah ob pe-
tih zjutraj, določali smo jih glede na 
izgled, letenje in njihovo oglašanje. 

Drugi projekt, ki smo ga izvajali enk-
rat tedensko je bil fenologija rastlin in 
sicer fenologija drevesa imenovanega 
bertolecija (Bertholletia excelsa) in 
burita (Mauritia flexuosa). Opazovali 
smo 24 dreves vsake vrste, ki so bili 
naključno izbrani. Drevesa vsake 

vrste smo opazovali enkrat na dva 
tedna. Fenologija je vključevala opa-
zovanje gostote krošnje, delež zele-
nih in rjavih listov, delež plodov na 
drevesu in padlih plodov. Te podatki 
so pomembni za razumevanje kako 
delujejo različne amazonske rastlin-
ske skupnosti, kako se rastline odzi-
vajo in prilagajajo na podnebne spre-
membe, pa tudi za obnovo gozdov. 

Rastlini sta bili izbrani zaradi njune 
pomembne vloge, ki ju opravljata v 
ekosistemu. Brazilski oreh (plod ber-
tolecije) je naj pomembnejši nelesni 
proizvod v amazonskem deževnem 

Sodelovala sem tudi pri tedenskem 
opazovanju in popisovanju ptic, ki 

gozdu in predstavlja zelo velik del 
ekonomije te regije. Omogoča vir do-
hodka mnogim prebivalcem, ne da bi 
njegova izraba negativno vplivala na 
ekosistem, v nasprotju z izsekavanjem 
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tega drevesa. Brazilski oreh namreč 
ne uspeva na plantažah, zato njegova 
izraba temelji na drevesih, ki rastejo v 
tropskem deževnem gozdu. Prav tako 
je to eden izmed največjih dreves v 
gozdu in edini, ki v svojem deblu ust-
vari dovolj velike luknje za gnezden-
je Ar. Njegova ohranitev je torej zelo 
pomembna za ohranitev tega rodu 
pravih papig, prav tako pa predstavlja 
vir hrane številnim drugim živalim. 

Drugo drevo, ki smo ga opazovali, 
je palma burito ali aguaje, ki raste v 
‘močvirju palm’, imenovanem tudi 
Aguajal. Na tej palmi raste sadež, ki 

je drugi pomemben nelesni proiz-
vod v regiji Madre de Dios. Sekanje 
dreves za obiranje sadežev, ličin-
ke, ki se hranijo z njenimi plodovi, 
podnebne spremembe in uničevan-
je močvirskega habitata za kmeti-
jstvo ter rudarstvo zlata v tej regiji, 
ogrožajo dolgoročno sposobnost 
preživetja te vrste. Fenološki podat-
ki, zbrani na terenu, nam pomaga-
jo določiti vpliv teh groženj na njih. 

Dolgoročni cilj tega projekta je re-
forestacija s sadikami in izboljšane 
gozdarske prakse ter povečanje do-
bičkonosnosti za lokalne prebivalce.

17
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Projekt trajnostne agrikulture deluje 
na dveh glavnih področjih: izdelava 
organskega komposta in biooglja, 
ki bi nadomestil sintetične fertiliza-
torje, pesticide in herbicide, razis-
kovanje o njegovi učinkovitosti ter 
ponovna zasaditev gozda, kjer je bil 
ta izsekan. Enkrat tedensko smo pri-
pravniki pomagali vodji projekta pri 

omogočila učinkovitejšo izrabo pros-
tora, boljšo rodovitnost ter ponudila 
življenjski prostor številnim živalim.
Poleg sodelovanja pri teh projek-
tih smo imeli vsak teden razprave 
o znanstvenih člankih in knjigah, 
ki smo jih morali prebrati pred zač-
etkom pripravništva ter različne 
delavnice, kot so: orientacija z 
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delu na vrtu in v rastlinjaku. Sadi-
li smo semena, ki smo jih pred tem 
pripravili, da vzklijejo, rastline smo 
sadili na del izsekanega gozda in na 
posestvu kampa, zalivali smo rast-
line, izdelovali biooglje s postopkom 
pirolize, ga mešali z bio kompostom 
in še marsikaj drugega. Prav tako 
smo se udeležili koncesije brazilskega 
oreha ter obiskali plantažo, ki je pos-
nemala naravni ekosistem ter s tem 

GPS-om in kompasom, delo s pro-
gramom QGIS in R, identifikaci-
ja pajkov ter znanstveno pisanje. 
Čas smo si popestrili tudi s plezan-
jem na brazilski oreh s profesionalno 
opremo in kampiranjem v gozdu. V 
času, ki nam je preostal je vsak izmed 
pripravnikov opravil tudi kratko sa-
mostojno raziskavo. Jaz in kolegica 
sva opravili raziskavo z naslovom: 
Surveying of Armadillo activity in 
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Finca las Piedras (slovensko: Razisko-
vanje aktivnosti pasavcev v Finca Las 
Piedras). Raziskave sva se lotili, ker 
sva v gozdu našli veliko lukenj, med 
njimi zelo velike, kar je nakazovalo 
na dejstvo, da se na posesti nahaja 
veliki pasavec (Priodontes maximus), 
ki je redka in ranljiva vrsta.  Prav tako 
so ga predhodniki ujeli na kame-
ro, kar je potrdilo najino domnevo.
Zaradi kopanja brlogov in lukenj za 
prehranjevanje so zelo pomembni za 
oblikovanje ekosistema. Poleg tega so 
pasavci zelo slabo raziskani, večina 
obstoječih raziskav pa je bila nare-
jena v laboratorijih in ne na terenu. 

Vsi te razlogi so naju pripeljali do 
odločitve, da izvedeva raziskavo, ki 
nam bo morda razkrila kaj novega 
o vedenju teh živali, predvsem pa 
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postavila osnovo za nadaljnje razisko-
vanje kasnejših raziskovalcev v FLP.
 
Raziskovanje je v večini temeljilo 
na opazovanju in merjenju posred-
nih znakov njihove prisotnosti. Na 
terenu sva merili luknje, ki so jih 
skopali, opazovali njihovo razpore-
jenost s tem, da sva jih označeva-
li na GPS-u ter podatke prikazali v 
programu QGIS ter opazovali ostale 
znake (sadje, iztrebki ob vhodih v 
brlog), ki so nakazovali na koristenje 
lukenj s strani drugih živali. Z istim 

razlogom sva na drevesa ob luknje 
postavili kamere, na katere sva ujeli 
kar nekaj živali, med drugim pumo. 
Za raziskavo sva morali napisati pred-
log in ga predstaviti predsedniku or-
ganizacije ter naši mentorici, nato pa 
še metode dela in zaključno poročilo.
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Kljub aktivnemu urniku smo imeli 
dovolj prostega časa, ki smo ga lah-
ko izkoristili za branje, počivanje ali 
samostojne sprehode v gozdu. Skoraj 
vsak večer smo se s prijatelji odpravi-
li na nočni sprehod, kjer smo videli 
popolnoma drugačno favno, pred-
vsem herpetofavno, različne žuželke, 
ter, če smo imeli srečo, nočne opice 
in kajmana v bližnji reki. Vikende, 
ki so bili prosti, smo uporabili za 
izlete po Peruju, po zaključenem 
pripravništvu pa sem si za potovan-
je po Peruju vzela še dodaten teden.

Po prihodu domov sem raziska-
vo predstavila svojemu mentorju, 
prof. Primožu Zidarju, ki je delo 
odobril kot opravljen izbirni pred-
met Projektno delo. Pripravništvo 
je bila izjemna izkušnja, ki me ni le 
veliko naučila, vendar me je navdala 
s še večjo strastjo do dela z naravo.

Pesem o Cianobakteriji

Krožni kromosom in celična stena,
živi v vodi, fotosintetizira.

Rada ima sonce in vire ogljika,
zraven nam daje kar nekaj kisika.

To je cianobakterija,
v vodnih okoljih je rada doma.

Če jo srečaš v banji naj te ne bo strah, 
je nepatogena in izgleda kot grah?

Krožni kromosom in celična stena,
živi v vodi, fotosintetizira.

Rada ima sonce in vire ogljika,
zraven nam daje kar nekaj kisika.

(Ampak ne največ ker to je plankton).

Čeprav skrbi zate, ima kul proteine,
pazi se, pazi, ker ‘ma nevrotoksine.
Včasih klicana alga modrozelena
klasifikacija je totalno zgrešena.

AVTORJI:
Gea Anić
Nina Pust

Tim Zaveršek

20



21

ANTIREPRESOR 25 /PRIPRAVNIŠTVO V PERUJU

Uredništvo revije me je prosilo, naj na kratko opišem, kako najti in se prikl-
jučiti podobnim organizacijam. Na to sicer ne morem odgovoriti,  lahko 
pa vam povem svojo izkušnjo. Organizacijo, pri kateri sem opravila prip-
ravništvo, sem našla naključno na internetu (očitno so FB algoritmi le ko-
ristni za nekaj). Zavedati se je treba, da so taka pripravništva lahko velik fi-
nančni zalogaj. Plačati moraš samo pripravništvo, (ki vključuje vse stroške 
bivanja) ter približno enako drago letalsko karto. Seveda bi lahko ta strošek 
precej zmanjšal, če bi izbral kakšno drugo, prav tako zanimivo in eksotično 
destinacijo, ki ni Latinska Amerika. Mnogi študentje se ne zavedajo, da 
imajo možnost zaprositi Študentski svet Biotehniške fakultete za sofinan-
ciranje različnih izobraževalnih in športnih dogodkov. Meni je  svet odobril 
najvišje financiranje, to je 200€, v zameno pa sem morala napisati končno 
poročilo, priložiti kup dokazil o opravljenem pripravništvu in še kaj. Dejst-
vo je, da je organizacij, ki ponujajo tovrstne usluge, na pretek. Pomembno 
se je dobro pozanimati in prebrati čim več, predvsem pa se moraš zavedati 
kaj želiš od pripravništva in primerno temu izbrati program, organizacijo 
in navsezadnje, lokacijo. Sama sem si izbrala program, kjer sem sodelovala 
pri različnih projektih, saj sem se želela spoznati z različnimi živalskimi 
skupinami in načini dela, nekdo, ki je v svojem zanimanju že zelo usmer-
jen, pa bi lahko izbral program samostojnega raziskovalca. Kot diplomiran 
biolog lahko v takih organizacijah dobiš plačano delo ali vsaj brezplačno 
bivanje, medtem ko opravljaš raziskovalno delo. Možnosti je neskončno, 
pomembno je le, da jih izkoristiš in se podaš po svoji poti v svet izza knjig.
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Križanka
Izpolni križanko in odkrij geslo!

GESLO: _____________________________________

1 – Kremenaste alge ali ____________
2 – Osje gnezdo
3 - Kost nebnica (os __________)
4 – Oblika anizogamije pri ljudeh
5 – Del glivne steljke
6 – Bližnji sorodnik lipe

7 – Večji mezoameriški kuščar
8 – Višji takson (nad rodom)
9 – Rdeča krvna celica
10 – Rastlinski hormon zorjenja
11 – Skupinsko vedenje čebel 
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