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Ana ŠIMENC, Vesna GRGUR 
 

časih je težko povedati kaj, ne da bi bilo 
slišati osladno ali pa celo patetično. A 
vseeno bi želeli te misli deliti z vami, ki 

ste tri leta skupaj z nama ustvarjali našo revijo 
Antirepresor.  
 
Včasih se nama zdi, kot da je bil včeraj tisti oktobrski 
dan, ko nas je novoizvoljeni predsednik Društva 
študentov biologije, Damjan Vinko, zbral v Katrci in nas 
pozval k sodelovanju. Takrat nisva natančno vedeli v kaj 
se spuščava, ko sva sprejeli funkcijo urednic 
Antirepresorja. Z najino prvo številko, ki sva jo uredili, 
je prišel cel kup težav in dogodivščin. Od tega, da nisva 
vedeli, kakšen papir želiva, kakšna mora biti naslovnica 
in kaj sploh je naročilnica, do problemov s tiskom revije 
in pridobivanja ustreznih sredstev zanj.  
 
A z vsako številko nama je šlo lažje in hitreje, sploh po 
tistem, ko se je vodstvo DŠB odločilo, da nama prepusti 
vse delo. Kmalu sva dobili tudi zanesljivega oblikovalca, 
Dežija, ki je svoje delo vedno opravil več kot odlično.  

 
Posebno veseli sva bili vsakega prispevka, ki je prišel na 
najin naslov "prostovoljno", kar pomeni, brez dihanja za 
ovratnik več dni in noči. Najboljši odziv sva vedno 
dobili pri zaposlenih na našem Oddelku in za vse 
prispevke, fotografije ter intervjuje se jim še enkrat 
zahvaljujeva.  
 
Pred vami je 10. številka Antirepresorja iz "serie nove" 
in peta, ki sva jo uredili midve. Čas hitro teče in tudi 
midve sva se že malo "iztrošili". Prišel je čas, da svoje 
delo prepustiva novi, sveži ekipi študentov. Že pri 
nastanku te številke nama je pomagala mlajša trojica, 
Larisa, Klara in Martin.   
 
Upava, da boste tudi pri prebiranju te številke, ki smo jo 
skupaj napolnili z raznovrstnimi prispevki, uživali in da 
vas bo popeljala v več kot uspešno izpitno obdobje in 
noro ter nepozabno poletje. V naslednjem študijskem 
letu pa upava, da se bo elektronski predal 
anti@biologija.org šibil pod vašimi prispevki in da bodo 
novi uredniki našo revijo še izboljšali in posodobili. 
 
 

 
 

V 

UUUUUUUUUUUU            VVVVVVVVVVVV            OOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDD            NNNNNNNNNNNN            IIIIIIIIIIII            KKKKKKKKKKKK            

V SPOMINV SPOMINV SPOMINV SPOMIN    
    

Odloč i l  se je in se pos lov i l .  Nikol i  več ga ne bo med nami .  Pogreša l i  bomo n jegove pr ipombe,  
k i so bi le včasih že kar na mej i  dobrega okusa .  Odkar je n jegovo mesto v predavalnic i  prosto ,   

n ihče več ne zbi ja ša l .  
Na začetku n i sem mogla ver jet i .  Čakala sem, da se bo pr i smeja l skozi v rata .  
A čas je mineva l ,  n jega pa ni bi lo .  Č rna zastava mi je povedala ,  da je res .  

Zaka j? Ver jetno je vedel samo on.  
Za množico , k i  se je v i la med grobov i ,  je osta la le grmada cvet ja .  

Čas cel i  rane . Solze so se posuš i le in nasmehi so se v rn i l i  na naše obraze ,  
a vedno se bomo spomin ja l i  časa , k i  smo ga preži ve l i  skupa j .  

 

Jure, nikoli te ne bomo pozabili . 
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Vesna GRGUR, Ana ŠIMENC 
 

retja letošnja številka Antirepresorja je po 
vrsti že 10. iz serie nove. Pobuda za obudi-
tev Antirepresorja je prišla s strani Druš-

tva študentov biologije, natančneje Primoža Pre-
setnika, ki je bil tudi urednik prve številke. Svoje 
delo je nato predal Anji Palandačič, ki je uredila 
naslednji dve številki, za njo pa je delo urednice 
prevzela Tina Ličina. Naslednjih pet rednih šte-
vilk in posebno poletno izdajo Antirepresorja pa 
sva uredili midve, Ana in Vesna. V naslednjem 
študijskem letu bo zopet zapihal nov veter 
ustvarjalnih urednikov, kolegov iz nižjih letni-
kov, ki so že pomagali  pri nastajanju okrogle 10. 
številke. 
 

Zakaj piševa o obuditvi in ne o začetkih 
izhajanja revije študentov biologije? 
Zato, ker je Antirepresor nekoč že izha-
jal in ne boste verjeli, njegova urednica 
je bila prof. dr. Marija Štefančič, takrat 
še asistentka na Oddelku za biologijo na 
Aškerčevi cesti.  
 
»Prva številka Antirepresorja je izšla v 
70-ih letih prejšnjega stoletja. Izhajal je 
tri leta v približno 100 izvodih, saj več 

matrica ciklostila ni zdržala.« je med drugim za naš 
intervju povedala prof. Štefančičeva.   
 
Prof. Štefančičeva, kdaj je izšla prva številka Anti-
represorja?  
Prva številka Antirepresorja je izšla, ko sem bila jaz še 
asistentka. Nastala je na pobudo študentov. Ustanovili 
smo tudi Športno društvo Lipa, ki je preko športnih 
aktivnosti povezovalo študente, profesorje in asisten-
te. Študente je zastopal Miran Kralj, jaz pa sem zasto-
pala barve profesorjev. Antirepresor je bil nekakšna 
"spremljava" tega Društva, v njem smo namreč objav-
ljali rezultate športnih iger ter kakšne zanimivosti. 
Antirepresor je izšel enkrat letno. Športno društvo je 
bilo zelo aktivno. Vsako leto smo priredili Pogačnikov 

memorial, športne igre v spomin na prof. Pogačnika, 
ki je organiziral košarkarske dvoboje med študenti in 
profesorji. Imeli pa smo tudi izlet na Krvavec, kjer je 
bila lavoriada, slalom v lavorju. Včasih je bilo druža-
bno življenje mnogo bolj v ospredju.  
 
Ko je ta študent diplomiral in sem jaz napredovala, ni 
bilo več časa za to. Čas je bil, da delo predava naprej. 
Novi uredniki in organizatorji pa očitno tega niso 
vzeli zares in Športno društvo je prenehalo z delovan-
jem. Zato tudi Antirepresor ni več izhajal. 
 
Od kod ime za revijo? 
Represor je mišljeno kot neka represija, pritisk zaradi 
študija. S športnimi igrami smo želeli študente "pote-
gniti ven" iz tega pritiska, zato smo revijo poimenova-
li Antirepresor.   
 
Kaj menite o novih številkah? 
Nove številke in ponovno obuditev revije zelo odob-
ravam. Zdi se mi lepo oblikovan, z zanimivimi pris-
pevki in slikami. Edino kar pogrešam, je športno dru-
ženje, kakršnega smo imeli včasih, saj je povezovalo 
študente in profesorje.  
 
Naj bo ta kratka vrnitev v preteklost poziv za vse štu-
dente in zaposlene na naši fakulteti k organizaciji 
različnih športnih, terenskih, kulturnih, družabnih in 
podobnih dogodkov, ki bi doprinesli h kvalitetnejšim 
medsebojnim odnosom, na katere v tem hitrem živ-
ljenjskem tempu žal prevečkrat pozabljamo. 
 

 

Tako voščimo Antirepresorju 
VSE NAJBOLJŠE za 10. številko 
in si želimo ŠE VELIKO NOVIH, 

ŠE BOLJŠIH ŠTEVILK !!! 

T 

10.�številka�
ar-ja�
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Ana ŠIMENC, Vesna GRGUR 
 

ara Javornik Cregeen je aktivna študentka 
3. letnika biologije, ki je rada v družbi pri-
jetnih ljudi, je zanesljiva in … nekoliko 

"poklicno deformirana". V našem intervjuju je 
namreč večkrat omenila, da sovraži nezanesljive 
ljudi, ki ne naredijo tistega, kar pravijo, da bodo.  
    

 
 

»Rada se učim, uživam v stvareh, ki jih počnem in 
dopolnjujem se na vseh področjih.« so besede, ki jih 
slišimo od malokaterega študenta. Pravi, da je edino 
kar ji primanjkuje, malo več časa za dopust.    
 
Kakšno je tvoje delo na Biotehniški fakulteti in v 
DŠB? 
Sem predsednica Študentskega sveta Biotehniške 
fakultete ter blagajničarka v Društvu študentov biolo-
gije. Kot predsednica koordiniram ŠS BF, ki skrbi za 
pravice študentov, habilitacije (študentska mnenja o 
izvolitvi pedagoških delavcev v nazive) in izvajanje 
različnih projektov (glasilo BFKO, BF se igra, …). 
Šele zdaj vidim, kako naporno je to delo. Še dobro, da 
nisem vedela, v kaj se spuščam, ko sem sprejela to 
funkcijo. Vsak letnik vsakega oddelka ima svojega 

predstavnika, ki ga volijo študentje, znotraj Študent-
skega sveta pa se izvoli vodstvo, ki ga sestavljajo 
predsednik, trije podpredsedniki in tajnik. Podpredse-
dniki skrbijo za študijske zadeve, finance in projekte. 
Seje Študentskega sveta so enkrat na mesec in en 
teden prej se nanjo dobro pripravim. Delo pa je sicer 
odvisno od števila habilitacij in projektov.  
 

 

Si s študijem zadovoljna? 
Letos sem zaradi drugih obveznosti sicer bolj malo na 
faksu. Hodim na tista predavanja, ki me zanimajo, teh 
pa je v 3. letniku bolj malo. Zanimajo me živali, na 
začetku študija predvsem morska biologija, zdaj pa 
tudi filogenija in molekularne metode.  
 
Kaj počneš v prostem času? 
Hm … tega pa je bolj malo. V prostem času delam v 
laboratoriju na agronomiji. S tem delom sem pridobila 
že precej izkušenj, ki mi bodo vsekakor koristile. Pos-
kušam pa se udeležiti tudi čim večjega števila terenov 
in taborov, ki jih organiziramo v DŠB. Seveda pa se 
najde tudi čas za žur. 
 

 

Kje pa najdeš čas za fanta? 
Poskušam ga najti čim več, to je večinoma ob viken-
dih. Je pa tudi on precej zaposlen, sicer v drugih 

S 

Intervju:�
sara�javornik�
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vodah. Študira tolmačenje in ga biologija ne zanima 
preveč, a si vzameva čas drug za drugega. 
 

 
 

Kaj pa si hotela postati, ko si bila majhna? 
V prvem razredu sem hotela biti učiteljica, tako kot 
vse sošolke. Nato pa vedno kaj v povezavi z živalmi, 
sprva veterinarstvo in nato od prvega letnika gimnazi-
je karkoli v povezavi z morsko biologijo.  
 

 
 

Kje se vidiš čez 10 let? 
Nekje v tujini, na Škotskem ali pa mogoče celo nekje 
bolj oddaljeno, na Novi Zelandiji. Na Škotskem imam 
sorodnike in tam sem se vedno počutila bolj domače.    
 
Kaj meniš o novem vodstvu DŠB? 
Stvari so precej boljše, kot so bile. Lani je bil velik 
problem v komunikaciji, saj ni bilo sestankov. Letos 
sestanki so in tudi komunikacija je veliko boljša, a se 
mi vseeno zdi, da je za optimalno funkcioniranje druš-
tva še vedno premalo ljudi. Upam, da se bodo stvari še 
naprej izboljševale.   
 
Kaj meniš o AR? 
V redu je, da obstaja taka revija, a je morda postal 
premalo kritičen o dogajanju na faksu. Zadnjič, ko 
smo pospravljali študentsko sobo na Oddelku za agro-

nomijo, sem v omari našla staro številko, katere ured-
nik je bil Primož Presetnik. Članki so bili res odlični. 
Zabavni, a napisani zelo kritično. V zdajšnjih števil-
kah pa so mi všeč intervjuji s profesorji. 
 

 

Če bi lahko spremenila eno stvar na svetu, kaj bi 
to bilo? 
Veliko stvari bi se dalo spremeniti. Trenutno bi najra-
je videla, da mi ne bi bilo za vsako stvar, ki jo mora 
kdo opraviti, prositi dvakrat. Ampak to najverjetneje 
izhaja iz moje funkcije, ker moram stalno "težit" lju-
dem.  
 

 

Kaj bi vzela s sabo na samotni otok? 
Knjigo, daljnogled, kopalke. OK no, ne kopalk (ker bi 

bila tam tako ali tako sama), raje opremo za potapljat.  
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Tekst in foto: Miha KROFEL 
 

eptember je čas, ko se pari navadni 
jelen, ki mu mnogi pravijo kar kralj 
gozda. Takrat tihe gozdove napolni 

globoko rjovenje, ki bi ga marsikdo pripisal 
levu, če bi ga slišal kje v afriški savani.  
 
Parjenje jelenjadi, med lovci znano tudi kot jelenji 
ruk, je prav gotovo eden izmed zanimivejših dogod-
kov, ki ga lahko doživi obiskovalec slovenskih goz-
dov. Študenti biologije ga izkusijo v četrtem letniku v 
okviru vaj pri predmetu (osnove) ekologije živali. 
Zaradi prikritega življenja so neposredna srečanja z 
jelenom precej redka, v času ruka pa lahko njegovo 
prisotnost zaznamo preko oglašanja. Njihovo rukanje 
pa nam lahko pomaga tudi, če se želimo jelenu toliko 
približati, da bi ga opazovali. Kljub temu, da so jeleni 
"v rožcah", je še vedno treba biti zelo previden, da nas 
ne zavoha. Še skoraj bolj pa je treba paziti na košute, 
ki so pogosto v bližini in so nekakšni angeli varuhi 
svojega kralja. 
 

 
Jesen je čas, ko svatuje kralj gozdov. 
 

Lansko leto sem kar nekaj časa posvetil fotografiranju 
jelenjega ruka v dinarskih gozdovih. Nedvomno naj-
zanimivejši fotolov sem doživel na Gomancah v Gor-
skem Kotarju, nedaleč od slovenske meje. Zvečer, ko 
je sonce že zahajalo za hribom, sem zaslišal jelena, ki 
je rukal iz grebena nad menoj. Previdno sem ga začel 

zalezovati proti vetru. Med vzpenjanjem v pobočje pa 
naenkrat pred seboj zaslišim zvok padajočega kamen-
ja. »Pismo, pa sem ga splašil«, pomislim. Čeprav sem 
imel občutek, da je rukal višje gori na grebenu. Odlo-
čim se, da nekaj časa počakam pri miru. Jelen je nehal 
rukati, vendar čez nekaj minut iz istega mesta ponov-
no zaslišim zvok kamenja. Mogoče pa vseeno ni 
odskočil. Tiho se začnem približevati. Po tleh je sicer 
polno suhega listja, ki se v gozdni tišini zasliši kot, da 
bi udaril s činelami, ko stopiš nanj. Na srečo je teren 
tukaj precej zakrasel s številnimi skalami, ki gledajo 
iz zemlja, kar omogoča kolikor toliko neslišno giban-
je. Tudi veter imam še vedno ugoden.  
 
 
Ponovno zaslišim 
zvok premikajočega 
kamenja in kakšnih 
60 metrov naprej 
med drevesi za 
trenutek opazim 
nekaj rjavega. 
Ponovno padajoče 
kamenje. Tole je pa 
že malo čudno za 
jelena. V ruku jele-
ni sicer pogosto z 
rogovi udarjajo ob 
tla in rastlinje, ven-
dar nisem še slišal, 
da bi kdaj kateri 
prevračal skale. 
Mora biti kakšna 
druga žival. Uspe se 
mi približati na 
kakšnih 40 metrov 
in sedaj lahko dob-
ro razločim ... mla-
dega medveda,  ki  
koplje med skalov-
jem. No, pa res ni jelen. Odločim se, da naredim nekaj 
posnetkov, čeprav imam čas že precej dolg. Med foto-
grafiranjem pa naenkrat med listjem opazim, da se 
približuje še drugi medved. Ups, tole je medvedka z 
lanskoletnim mladičem. Mati se približa mladeniču in 
tudi sama začne kopati na istem mestu. Ogromne ska-
le kar letijo navzdol po pobočju. Res sem hvaležen, da 
imam tripod in žični prožilec, ker se mi roka kar malo 
trese.  
 
Nato medveda prenehata s kopanjem in se začneta 
igrivo ravsati. Težko je reči, kateri je bolj razposajen, 
ko se prerivata in vzpenjata drug na drugega. Jaz pa 
kar ne morem verjeti, da lahko vse to opazujem. Prak-

S 

medvedji�
ruk�

Zalezovanje jelena se je spremenilo v 
fotolov na medvede. 
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tično vsa moja dosedanja srečanja z medvedi so bila 
omejena na panični beg medveda, ko sem se mu 
nevede približal med hojo po gozdu ali ga z avtomobi-
lom presenetil  na cesti. Pri opazovanjih iz prež na 
raznih krmiščih pa so se medvedi vedno obnašali 
skrajno previdno, tako da dejansko še nikoli nisem 
imel priložnosti opazovati sproščenega vedenja med-
veda pri svojem vsakdanjem početju tako kot sedaj.  
 
Nato se medveda prenehata ravsati in pokažeta svojo 
nežnejšo plat, ko začne medvedka ljubeče lizati svoje-
ga mladiča. Nato se ponovno vrneta h kopanju. Ne 
vidim nobenih os ali čebel, ki bi letale naokoli, zato 
sklepam, da se poskušata dokopati do gnezda polhov, 
ki jih je tukaj v izobilju. Mladič se nato naveliča in 
začne stikati naokoli. Malo me zaskrbi, da ne bi po 
naključju prišel do mene, kar verjetno ne bi bilo naj-
bolj všeč njegovi mami. Zato se odločim, da je bilo 15 
minut opazovanja in fotografiranja dovolj in se potiho 
umaknem.  
 

 
Med ravsanjem je bilo težko reči, kdo je bolj razposajen – 
mladič ali mama. 
 
 
 

Čeprav medveda ne bosta nikoli vedela, da sem bil 
zraven, bo meni to srečanje za vedno ostalo v spominu 
in prepričan sem, da se nikoli več ne bom tako srečen 
vračal z ruka, na katerem nisem uspel videti jelena.  
 

 

Martin KAVŠČEK 
 
Zakaj si se odločil za študij biologije? 

Kot mali poba sem stalno zaostajal, ko smo šli na 
kakšen izlet, predvsem zato, ker sem nekaj zagledal in 
če je bilo to koliko toliko podobno živemu bitju, sem 
si rezerviral nekaj časa za ogled☺. Že kar zgodaj sem 
imel začrtano pot in mnogi vrstniki se niso mogli 
načuditi, kako sem jaz lahko tako trdno odločen kaj 
bom delal v prihodnje/v življenju.  
 
Ko sem dočakal maturo, sem se s pomočjo dodatnih 
točk prebil na ta faks... zelo sem zaslužen športni poti, 
ki mi je odprla marsikatera vrata (tudi tisto do garde-
robnih omaric na biologiji☺). 
 

 

Zakaj polži? 

E, polži, polži... Ne vem, najprej moram priznati da so 
me pritegnili bolj tisti z morja, zaradi svojih oblik, 
barv pa še simpatični so za povrh (mnogo se jih verje-
tno ne strinja s tem stavkom, "kaj čmo"). Potem sem 
si kupil prvi ključ (za določanje, "afkors") – Školjke 
in polži Jadrana od Nevena Milišiča, v tistih časih 
zame Biblija.  
 
Ker pa nisem bil zadovoljen z lupinami in ker me je 
zanimalo kako žival izgleda sem si naredil morski 
akvarij. V njem so bile školjke, polži, pa še kakšna 

intervju:�
Jan�simič�
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vetrnica in rakec... to je bilo to. Vse fino in prav, samo 
kvaliteta spanja pa se je drastično zmanjšala. Ko je 
črpalka noč za nočjo ponavljala svoj monotoni drrrrr-

rrrr in ko so vse blazine postale pretanke za moja 
ušesa, sem se odločil, da bom akvarije začasno raz-
drl... je bilo malo prehudo. 
 

 
 

Slišali smo, da imaš razstavo školjk in polžev (nji-
hovih lupin) nekje v Kopru. Povej kaj več o tem. 

Aha. V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja se nahaja in 
bo odprta do konca maja. No, ta ista knjižnica ima 
vsako leto simpozije na določeno tematiko. To leto je 
bilo premierno izbrano morje in to naše morje – Mare 
Nostrum (tako se je simpozij imenoval). To je eden 
večjih dogodkov, kar se dotika morja pri nas, vsak 
dan, dva meseca od ponedeljka do petka so potekala 
predavanja, ki so jih začinile raznorazne razstave. Ne 
vem iz katerih virov so izvedeli, da se ukvarjam s temi 
rečmi in me povabili k sodelovanju. Sprejel sem in v 
marcu postavil manjšo razstavo s skupno 220 vrstami 
tako polžev kot školjk iz celega sveta. Naredil sem 
manjši izbor iz svoje zbirke, ki obsega preko 10.000 
primerkov, potrudil sem se najti čim reprezentativnej-
še vzorce za naše jadransko morje in ostala morja in 
oceane po svetu. 
 
Glede na to, da je vse potekalo bolj "na impro" je vse 
skupaj super izpadlo! Ljudje so zadovoljni in bi si 
želeli še več takšnih razstav. 
 

No, da še omenim, razstavo smo podaljšali zaradi 
mojega predavanja, ki bo nekje ob koncu maja in bos-
te vsi, ki to berete lepo povabljeni v Koper, da se malo 
potopimo v globoko modrino in obiščemo svet školjk 
in polžev. 
 
Od kod pa so vsi ti primerki prišli in kje jih hraniš? 

Veliko se potapljam sam in najdem zanimive stvari v 
našem morju. Zdi se mi, da naše morje še zdaleč ni 
raziskano, še posebej pa ne s plati malakologije (veda, 
ki se ukvarja z mehkužci). Zato sem se tudi bolj osre-
dotočil na jadranske "žverce". 
 
Vse, kar je pa bolj eksotično, pa zamenjam s podob-
nimi "freaki" kot sem sam. Jaz mu pošljem našo latvi-
co (Patella sp.), on pa meni njihovo kalifornijsko. Rad 
hodim tudi na sejme v Italijo, Češko, Avstrijo... kjer 
najdeš "svašta" in si tudi tam kaj privoščim. 
 
Ko pridem s terena vse podrobno očistim, poskrbim 
za njihovo identifikacijo (če ne najdem imena mi gre 
najbolj na živce☺) in jih sortiram v škatlice, te pa 
spravim v globoke predalčnike, narejene posebno za 
zbirko. Trenutno imam toliko dela z zbirko, da se 
lahko zbujam ob 6h zjutraj in grem spat ob 11h ponoči 
par mesecev in ne bom še vsega sortiral... samo faks, 
imam občutek da se izpiti bližajo kot črna senca (to je 
bil moreč trenutek, ga že ni več☺). 
 

 

Kaj pa počneš s časom, ki ti ostane, ko nimaš 
faksa in domačega dela (ni mišljen samo hobi)? 

Kot večletni/dolgoletni športnik še vedno rad zaigram 
kakšno igro košarke s kolegi na igrišču in jih ne 
pustim lačne (glej izraz: banana). Rad poslušam dobro 
glasbo, ki mi vzame dosti časa, samo brez nje ne gre. 
Ko sem na morju (kar nisem ravno redko) pa uživam 
v potapljanju, sprehodih in večernih žurih! Tudi na 
celini dosti uživamo študentska leta in menjavamo 
dneve za noči... 
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Nina 
 

erjetno nisem edina, ki se mi zdi da čas 
prehitro beži. Saj smo komaj vstopili v 
predavalnico in se oddeli v fazansko 

perje, zdaj pa že odštevamo dneve do konca 
predavanj. Mnogi se odpravljajo na prve 
terenske dni, nekateri z njimi prav počasi 
zaključujemo. Pa saj sem se ravnokar podala na 
prvi terenski dan, zdaj pa so mi dnevi vedno bolj 
šteti.  
 
Nepozaben je bil prav vsak dan, vsak dan me je 
pričakalo nekaj novega, vsak dan novo doživetje. 
Spravila sem se spisati nekaj vrstic o terenskih 
dogodivščinah, ki vas bodo med izpitnim obdobjem 
morda kdaj pregnale tudi v naravo in na sveži zrak. 
Uporaba teorijo v praksi ima poseben čar terenske 
dogodivščine pa pridejo kar same od sebe ☺.  
 
Kot Ljubljančanki, mi poznavnaje gozdov, narave in 
njenih zakonov morda ni ravno samoumevno. Na prvi 
terenski dan sem se podala s svojim znanjem iz knjig 
Karla Maya, še dobro da sem se v mladosti učila od 
Vinetoua in Old Shatterhenda. Imela sem se priložnost 
na zimskem sledenju pridružiti Mihi. 
 
Kdo bi si mislil kaj vse nama bo prečkalo sled. Za  
tretjim voglom ris, nato srnjad, jelenjad, pa kuna, 
lisica, nekaj medvedov, volk, še zajec, gams ter 
verjetno se kaj… Joj, koliko jih je, če bo meni kdaj to 
določevanje šlo!  “Si videla miš? In tam je troprsti 
detel!”  … Ne vidim nič, ne slišim nič… (prevečkrat 
se mi je v gozdu mudilo, ko sem lovila tekaške 
rekorde, da bi se ustavila in se naučila opazovat ter 
prisluhnit naravi …), a neverjetno, s časom (in 
terensko kilometrino) se stvar obrne malce na bolje ☺. 
Si delam utvare, da opazim že vsakega desetega ptiča, 
ki mi prekriža pot? Zadnjič sem opazila tudi miško, ki 
se mi je skrila v luknjico, pa lisico… 

Sredi novembra je in med gaženjem po snegu mi 
čevlji hitro premočijo. Kdo pa je pričakoval takšno 
zimo? Ris pobegne čez državno mejo, zato sledi 
povratek, nato pa adrenalinska vožnja po zasneženih 
gozdnih cestah. Še dobro, da si človek na kolesu 
zapomne vsako drugo drevo in križišča, ter da od 
prejšnje zime nisem uspela iz avta pospraviti zimskih 
verig in da jih uspem celo pravilno „namontirati“! 
(Hm, morda pa bi bila oprema za tek na smučeh bolj 
primerna…)  
 
Prerinem se čez nekaj polmetrskih zametov sveže 
zapadlega snega in uspešno zvozim vse ovinke in si 
tako prihranim kakšnih 40 kilometrov krožne poti. K 
sreči se je vožnja dobro končala in kmalu se grejem 
ob kaminu ☺. Naslednjega dne se prebudim v zimsko 
idilo. Jasa počiva v spokojnem miru in kakšnih 
dvajset centimetrih snega. Podam se na pot. Za devet-
imi gorami in devetimi dolinami se skriva prva lokaci-
ja. Na poti uporabim Vinetoujevo in Holmsovo znanje 
in si po svoje interpretiram dogajanja v snegu ☺. Na 
lokaciji me skoraj odpihne - glede na mojo terensko 
vremensko lestvico, je veter dosegel najvišjo jakost, 
padavine pa tretjo. (Veter: 1-odložena terenska belež-
nica miruje, 2- dvigujejo se robovi popisnih listov, 3- 
popisni list dvigne v zrak, 4- popisni list dvigne in 
odnese pet metrov stran, 5-popisni list dvigne, ga 3x 
zavrtinči in odnese v bližje drevo oz. na nasprotni 
breg ☺;  padavine: 1-popisni list na terenski mapci, 2-
popisni list v plastičnem ovitku, 3-popisni list v plas-
tičnem ovitku in na spodnji strani podložne mapce, 4-
popisni listi na poti do lokacije v “ruzaku”, 5-
informacije o lokaciji se shranjujejo na začasni mož-
ganski disk in se šele kasneje prenesejo na popisni 
list). Čez devet hribov in osem dolin se uspem prebiti 
nazaj in do kosti premočena, prepihana, skratka prem-
ražena celo uspem najti avto. Krst je za mano ☺! Na 
drugi lokaciji me čaka presenečenje; sem mar naletela 
na volčjo markacijo? Kako pa naj zberem vzorec? 
Vrečka od sendviča verjetno ni ravno primerna, upam 
da zadošča škatlica od filma za fotoaparat. Še dobro 
da ostajam starokopitna…☺  
 
Neverjetno, kakšni lepi kraji se nahajajo prav pred 
našimi nosovi! Pa sem mislila, da te kraje vsaj malo 
poznam… Iskanje lokacij je bilo vedno znova 
zabavno in polno presenečenj. Eno osnovnih pravil je, 
da se le-te ponavadi nahajajo na najbolj neprehodnih 
in težko dostopnih mestih v bližini (vsaj na prvi 
pogled). Ko tokrat čez tri hribe in doline prideš do 
navpičnih kamnitih sten in ti GPS kaže še nekaj deset 
metrov, ti ne preostane drugega, kot da nehaš dvomiti 
v svoje plezalne sposobnosti in se zagrizeš v steno. 

V 

terenske�
zgode�in�
nezgode�
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Trud je poplačan s prekrasnim razgledom, postaraš pa 
se tudi za nekaj minut, še posebno ko ugotoviš, da je 
na vrh speljana prekrasna živalska pot, le malce 
naokrog (predstavljajte si Nanos: ali rineš gor po 
„tahitri“ ali pa po „tadolgi“ mimo sv. Jeronima - vsaka 
pot ima svoj čar). Zgodi pa se tudi obratno, ko pod 
teboj zazeva navpična skalna sten, točka pa sredi stene 
20 metrov nižje. Prav občudujem njihove plezalne 
sposobnosti. Nič nenavadnega ni tudi grizenje kolen 
skozi neprehodno goščavo (kaj je bilo treba 
gozdarjem tako na gosto saditi nov gozd) oz bodičasto 
rastje (saj robide imam poleti drugače zelo rada.. ☺).  
 
Zgodba zase so tudi GPS in baterije, ponavadi 
zmanjka signala, ko si že čisto blizu lokaciji oz. 
baterij, ko si najbolj oddaljen od civilizacije… Kot 
primer naj navedem zgodbo iz mojih začetkov, ko mi 
kar naenkrat zmanjka baterij in še dobro, da sem imela 
polnilec pri roki… Odpravim se v vaško trgovino, in 
poglej ga zlomka, saj prodajajo celo baterije za polnit. 
Povprašam prodajalko ali so polne in prodajalka me 
začudeno pogleda kot da bi bila bedak: “Seveda so, 
saj ne bi prodajali praznih!”. Verjamem ji na besedo 
in se odpravim na teren, ko mi kar naenkrat zmanjka 
tudi novih baterij! Vrnem se in se tolažim, da moje 
vprašanje če ni bilo tako neumesno! Baterije mi 
prijazna prodajalka pusti polniti v podajalni, z 
navadnimi pa se odpravim na teren… Nekaj časa 
držijo, prav dolgo pa ne. Še pred večerom se vrnem v 
trgovino, a nekaj ne štima. Prodajalka mi hiti razlagat, 
da so se baterije zasmodile! Polnilec res nekam smrdi 
in polovica ne deluje več, no ja… 
 
Včasih se sprašujem, kako volkovi zaidejo v 
električno ogrado z visoko napetostjo in  ovčarskimi 
psi, pa seveda z živino ali drobnico. Ferdo je živ 
dokaz za to, da to ni pretežko, če si pes (demonstracija 
je bila nazorna ☺). Imela sem to čast, da se mi je 
nekega dne na terenu pridružil prijazen Ferdo, navidez 
strog kraški ovčar, ki si je vzel nekaj minut pavze in 
zapustil mesto psa čuvaja. Menim, da bi mu bolj 
pasala služba lovskega psa, saj se je za to delo 
izvrstno izkazal. Povohlja malce tu, malce tam in kaj 
kmalu na dan privleče sveže kosti. Nič kaj mu ne 
dišijo, zato pa se vsake toliko malce pockrlja in nato 
vohlja naprej. Hitro odkrije drug plen, jelenjo nogo. 
Oo, to pa je nagrada za moje delo, si verjetno misli in 
si začne brusiti kosti. Nič kaj navdušen ni nad 
blagovno menjavo, sendvič s pršutom in sirom mu ne 
diši...:). 
 
Ponavadi se začne zabava že navsezgodi zjutraj. Se 
vam je že kdaj zgodilo, da ste zjutraj vstali in hoteli 
obleči bundo, pa je ni bilo nikjer? Nič nenavadnega  

razen če vam nekaj dni poprej ukradejo smuči in vam 
bundo vzamejo iz stojala za sušenje perila v  “varni 
soseski”, za trojnimi zaklenjenimi vrati… za povrh pa 
še flis… Sem slišala šalo na ta račun rekoč: “Kaj gat 
pa niso rabli?” zgleda da res ne...  
 
Vas je letos kdaj že zjutraj zeblo? (Morda je zima res 
bolj kilava, a kakšni dnevi odstopajo od povprečja…) 
Poznam rešitev! Prerinite avto, ki se mu je spraznil 
akumulator, na drugi konec nabito polnega 
ljubljanskega parkirišča (tistim, ki vam to ni poznano, 
avti so parkirani vsepovprek in to na centimeter 
blizu…). Če ne fizično delo, pa vam bo skrb za lastno 
in tujo pločevino pognala kri po žilah… Ali pa vam 
rampa na cestninski postaji pade na streho avtomobi-
la… Na postojnski priznavajo, da se jim to tudi brez 
razloga rado zgodi… 
 
Surfanju na robu avtomobila, da se ne prekucne, ko ga 
traktor vleče iz jarka, se raje izognite. Sklepanje novih 
poznanstev je mogoče tudi na drugačne načine! Reše-
vanje zakopanega vozila s švicarskim nožkom pa zna 
biti tudi zabavna reč. Si ne znate predstavljati kako to 
deluje? Po tem, ko na kraškem travniku ne najdete 
primernega kamenja za podstaviti in izmečete vso 
blato izpod kolesnic, se avto usede na v sredini rasto-
čo travo podolgem in počez. Kdo  bi si mislil, da se 
lahko tako zagozdi! In kaj ti preostane drugega, kot 
ped za pedjo odstraniti nekaj centimetrov bujnega 
zelenja pod celotnim avtomobilom… še dobro da sem 
vedno na teren krenila dovolj zgodaj ☺. 
 
Morda me je slednje malce izučilo in sem začela iskati 
spremstvo ☺. Zahvaljujem se pisani druščini 
biologov, gozdarju, novinarki, medicinki, 
stomatologinji, gradbenemu inženirju, športnici, 
germanistki, električistom, farmacevtkama, umetnici, 
pa tudi doktorjem znanosti in še marsikomu za 
njihovo družbo. Me prav zanima ali jih je bolj priteg-
nilo biološko delo ali pester spremljevalni program, 
kot so odkrivanje zakladov Rakovega Škocijana, 
Volovje Rebri in Cerkniškega jezera, pa šola drsanja 
in čarobno nočno drsanje v soju bakel na največjem 
naravnem drsališču pri nas. Tudi lopatanje ob soju 
mesečine sodi zraven ☺.  
 
Ter seveda kulturne znamenitosti Pivške doline, kot so 
grad Kalce in Snežnik, Japodska jama (z jamskimi 
slikarijami, ki naj bi segale v čas pred našim štetjem), 
Japodska trdnjava, Sveti Jeronim in unikatne vasi s 
svojimi gostilnami, kjer smo mnogokrat prisluhnili 
modrovanjem vaških starešin. Za nekatere nore biolo-
ge pa še krajši tečaji stavljenja verig, nikoli se ne ve, 
kdaj nam prav pride! 
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In še to: škornji so človekov dober prijatelj, a vzemite 
v zakup, da se jih v živem blatu lažje izgubi kot nava-
dne gojzarje. Včasih je lažje že takoj na začetku zariti 
v vodo, saj potem ko si že moker, ni več ovira kam bi 
stopil, moker si tako ali tako, prvo ali pa zadnjo minu-
to, če ne tako pa kako drugače. In kakšna je lekcija, ko 
se pri skoku čez jarek “nevemsicerkako” spotakneš ob 
vejevje ter pogrneš na vse štiri? Spustiš se na nivo 
živali in tako precej lažje ugledaš plen! Ta zna biti 
tudi razlog, kako pobližje spoznaš vso pasjo druščino 
od blizu in od daleč ☺. 
 
Jup, srečanja s takšnimi in drugčnimi kosmatinci zna-
jo biti zelo zabavno. No ja, le tiste z vilami se malce 
bojim! Črna lista švigne mimo nekje v daljavi. Kaj je 
to? Ptica, letalo, Superman že ne! Na dolgih nogah, z 
zašiljenim gobcem in vodoravnim repom švigne v 
mrak. Srce prešerno zaigra. Je možno, da je volk? 
Tistega dne so se nahajali v bližini…☺. 
 
Kako pa je z majcenima štorastima črnima kepicama 
sredi februarja, ki se nekam nerodno prekopicavata 
čez skale? Lahko bi bila letošnja medvedja mladiča! 
Še dobro, da materi nisem stopila na pot! Le za šest 
divjih svinj iz druge strani grmičevja sem čisto 
prepričana, kaj so bile... ☺. Srečanja so bila večinoma 
bežna. Kako že govori nek rek? Kratko, a sladko! Za 
konec pa še nepozaben prelet znanih in manj znanih 
krajev. Zares lep zaključek prvega sklopa terenskih 
dni!  
 
Je v Ljubljani tema, meglen dan? Le pot pod noge in 
kam na plan. Kaj pa veste, kaj vas vse čaka na ta lep 
dan ☺! 
      
P.S. 
Prav vsem, tako ali drugače sodelujočim, najlepša 
hvala za vašo pomoč (takšno ali drugačno). 
 

 

 
Tea ROMIH 
 

aziv "dan Zemlje" se uporablja za dva 
različna dogodka, ki se obeležujeta vsako 
leto spomladi na severni in jeseni na južni 

polobli. Njun namen je spodbuditi okoljsko 
zavest in naklonjenost ljudi tovrstni problemati-
ki.  
 
Organizacija združenih narodov (OZN) praznuje dan 
Zemlje, katerega pobudnik je bil leta 1969 John 
McConnel, vsako leto na spomladansko enakonočje 
(21. marca), medtem ko globalno praznovanje, ki se je 
začelo kot pobuda Gaylorda Nelsona za okoljske 
demonstracije in od januarja 1970 prav tako nosi ime 
dan Zemlje, poteka v številnih državah vsako leto 22. 
aprila. 
 
Zgodovina dneva Zemlje na 22. april 

Ta, bolj znani dan Zemlje vsako leto obeležuje rojstvo 
modernega okoljskega gibanja v ZDA leta 1970. Med 
drugim je to leto Američanom prineslo poboj študen-
tov na Kent State University v Ohiu med protesti proti 
vietnamski vojni, izum optičnih vlaken, Apollo 13, 
zadnji album Beatlesov, smrt Jimija Hendrixa in stali-
tev gorivnih palic v jedrski elektrarni Savannah River 
blizu kraja Aiken v Južni Karolini – incident, ki je 
ostal zamolčan 18 let. V tistem času je bilo onesnaže-
vanje splošno sprejeto kot stranski produkt blaginje, 
industrija pa je lahko izpuščala odplake in strupene 
pline v okolje brez strahu pred pravnimi posledicami 
ali negativno medijsko pozornostjo. 
 
V odziv na vsesplošno degradacijo okolja je septem-
bra 1969 na konferenci v Seattlu, Washington, ameri-
ški senator Gaylord Nelson pozval k vsedržavnim 
okoljskim demonstracijam, ki so bile izvedene 22. 
aprila leta 1970. Nelson, okoljski aktivist, je prevzel 
vodilno vlogo pri organizaciji dogodka v upanju, da 
bo z njim pridobil podporo javnosti za obravnavo 
okoljske problematike na politični ravni. Oblikoval ga 
je na podlagi zelo učinkovitih protestov proti vietnam-
ski vojni, za nacionalnega koordinatorja aktivnosti pa 

N 

čemu�dan�
zemlje?�

We have since defined Gaia as a complex 
entity involving the Earth's biosphere,  

atmosphere, oceans, and soil; the totality  
constituting a feedback or cybernetic system 
which seeks an optimal physical and chemical  

environment for life on this planet. 
 

James Lovelock 
(1919 - ) 
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je izbral študenta Harvardske univerze Dennisa 
Hayesa. 
 

Na dan dogodka je 20 milijonov 
Američanov zavzelo ulice, par-
ke in avditorije, da bi demons-
trirali za zdravo okolje in traj-
nostni razvoj. Dennis Hayes je s 
svojo mlado ekipo organiziral 
množična zborovanja od obale 
do obale. Različne izobraževal-
ne institucije so organizirale 
proteste proti slabšanju stanja 
okolja. Skupine, ki so se borile 
proti razlitjem nafte, onesnaže-
vanju s strani tovarn in elek-
trarn, neprečiščenim odplakam, 
strupenim odpadkom, pestici-

dom, avtocestam, izgubi divjine in izumiranju rastlin-
skih in živalskih vrst, so nenadoma spoznale, da si 
delijo skupne vrednote. 
 
Rezultati dneva Zemlje 1970. 

Dan Zemlje je kmalu postal popularen v ZDA in kas-
neje po vsem svetu. Na prvem dnevu Zemlje je sode-
lovalo 2000 kolidžev in univerz, približno 10.000 
osnovnih in srednjih šol ter stotine lokalnih skupnosti 
po celih Združenih državah. Kar je še pomembneje, 
dogodek je »pripeljal 20 milijonov Američanov na 
pomladno sonce med mirnimi demonstracijami v pod-
poro okoljske reforme,« kot se je izrazil Jack Lewis iz 
United States Environmental Protection Agency. 
 
Senator Nelson je izjavil, da je dan Zemlje »deloval« 
zaradi spontanega odziva na nacionalni ravni. Nepos-
redne zasluge dogodka so se pokazale v tem, da mu je 
uspelo prepričati ameriške politike, da ima okoljska 
zakonodaja stvarno in trajno podporo med volilci. V 
luči dneva Zemlje 1970 je Kongres sprejel mnoge 
pomembne zakone, vključno s Clean Air Act, zakoni 
za zaščito pitne vode, divjine in oceana ter ustanovit-
vijo United States Environmental Protection Agency. 
 
Dan Zemlje danes praznuje več kot 500 milijonov 
ljudi v 175 državah pod koordinacijo neprofitne orga-
nizacije Earth Day Network. Okoljska združenja se 
trudijo oblikovati dan Zemlje v dan akcije, ki bi spre-
minjal vedenje ljudi in izzval politične spremembe. 
Mnoga mesta raztegnejo prireditve v počastitev tega 
dogodka na cel teden, običajno z začetkom na 16. in 
zaključkom na 22. april. 
Prelomni dnevi Zemlje po letu 1970 

S pridobitvami na področju ameriške zakonodaje moč 
dneva Zemlje kot sprožilca globalnih sprememb v 

okoljski zavesti ni opešala, nasprotno. Omeniti velja 
vsaj še tri velike premike, ki so se zgodili na 22. april 
leta 1990, 2000 in 2007. 
 
Leta 1990 je dan Zemlje uspel 
mobilizirati že 200 miljonov 
ljudi 141 državah, s čimer je 
bil status okoljskih tematik 
povzdignjen na svetovno 
raven. To leto je dalo velik 
zagon svetovnim prizadevan-
jem za recikliranje in pomaga-
lo tlakovati pot za okoljski vrh 
Združenih narodov v Riu de 
Janeiru leta 1992. 
 
Ko se je približeval prelom 
tisočletja, se je Hayes odločil 
sprožiti novo kampanjo, tokrat 
osredotočeno na globalno segrevanje in spodbudo k 
uporabi »čiste« energije. Dan Zemlje leta 2000 je 
združil velikopoteznost in daljnosežnost prvega dneva 
Zemlje z mednarodnim civilnim aktivizmom dneva 
Zemlje leta 1990. Leta 2000 je aktiviste po vsem svetu 
pomagal povezati tudi internet – do 22. aprila se je 
tako zbralo približno 5000 okoljskih združenj, katerih 
sporočilo je doseglo milijone ljudi v rekordnih 184 
državah. Počastitve praznika so bile pestre: veriga 
»govorečih bobnov« je na primer potovala od vasi do 
vasi v Gabonu v Afriki, medtem ko so se stotisoči 
ljudi zbrali v parku National Mall v Washingtonu, D. 
C., v ZDA.  
 
Dan Zemlje leta 2007 je bil eden največjih dnevov 
Zemlje v zgodovini, saj je po ocenah v aktivnostih 
sodelovala kar milijarda ljudi na tisočih krajev, kot so: 
Kijev, Ukrajina; Caracas, Venezuela; Tuvalu; Manila, 
Filipini; Madrid, Španija; London in New York. 
 
Zgodovina dneva Zemlje na enakonočje 

Ekvinokcijski dan Zemlje se praznuje na spomladan-
sko enakonočje (okoli 20. marca) v obeleženje natan-
čnega trenutka sredine pomladi na severni in sredine 
jeseni na južni polobli. Enakonočje je v astronomiji 
trenutek (ne cel dan), ko je središče Sonca natančno 
nad Zemljinim ekvatorjem, kar se zgodi vsako leto 
okoli 20. marca in 23. septembra. Čeprav se astro-
nomsko to zgodi na sredini letnih časov, v nekaterih 
kulturah enakonočja in solsticije pojmujejo kot začet-
ke letnih časov oz. ločnice med njimi. Slavja na spom-
ladansko enakonočje so potekala že v Stonehengeu, 
Perziji, majevski civilizaciji in zgodnji kitajski zgodo-
vini. 
  

Senator Gaylord Nelson 

Dennis Hayes 
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Idejo svetovnega praznika, imenovanega »dan Zem-
lje«, je prvi predstavil John McConnel na UNESCO-
vi okoljski konferenci leta 1969.  K temu ga je vodilo 
njegovo zanimanje za raziskovanje Vesolja in zavest o 
spomladanskem enakonočju kot primarnem trenutku 
naravnega globalnega ravnovesja. Kot pravi sam, »ta 
posebni posebni trenutek naravnega ravnotežja zago-
tavlja trdno osnovo za člane človeške družine, da se 
sočasno združijo – vsak na svoj način – v tihi molitvi 
ali premisleku: je čas za posvetitev in zavezo k skrbi 
za naš planet, čas za zahvalo in praznovanje. Dan 
Zemlje se godi na prvi dan pomladi – naravni simbol 
obnovitve in novega življenja. /…/ Goji občutek pra-
vic in odgovornosti v zaščiti in skrbi za Zemljo. Z 
dnem Zemlje je prišlo rastoče soglasje, da bi se mora-
la vsak posameznik in institucija vesti kot Skrbnika 

Zemlje, v iskanju vsega, kar bi se dalo storiti v ekolo-
giji, ekonomiji in etiki za dobro ljudi in planeta.« 
 

Za dejanski praznik je dan 
Zemlje 21. marca 1970 razgla-
sil župan San Francisca Joseph 
Alioto. Takrat so pripravili 
praznovanja v večih mestih. 
Generalni sekretar Združenih 
narodov Kurt Waldheim ga je 
na podoben način obeležil na 
spomladansko enakonočje leta 
1972; od takrat se slovesnosti 
ob dnevu Zemlje nadaljujejo 
vsako leto na 21. marca, OZN 
pa sodeluje tudi z organizatorji 
praznovanja 22. aprila. Ekvi-
nokcijski dan Zemlje pri OZN 

organizira Earth Society Foundation. 
 
Po tradiciji se dan Zemlje na trenutek enakonočja 
počasti s potrkavanjem na »japonski mirovni zvon«, 
ki ga je Japonska podarila Združenim narodom. Na  
tovrstni proslavi leta 1977 je ameriška kulturna antro-
pologinja Margaret Mead izjavila: »Dan Zemlje je 
prvi popolnoma mednaroden in univerzalen praznik, 
ki ga je svet kdajkoli poznal. Vsak drug praznik je bil 
vezan na en kraj ali nek političen ali poseben dogo-
dek. Ta dan pa je vezan na Zemljo samo in na njeno 
mesto v celotnem Osončju. V trenutku, ko se bom 
vzpela po stopnicah in pozvonila z zvonom miru, bo 
enakonočje na vseh koncih sveta, in vsi ga lahko pra-
znujemo naenkrat v imenu vsakega kraja na svetu.«  
 
Z leti so hkrati s proslavo v OZN začeli pripravljati 
praznovanja tudi v številnih mestih po vsem svetu. 
Tako so 20. marca 2008 kot dotatek OZN-ovi sloves-

nosti potekale tudi na Novi Zelandiji, zvonovi pa so 
zazvonili v Kaliforniji, Litvi, na Dunaju, v Parizu, 
Tokiu in drugod.  
 
Pomen datumov 

• 21. april je bil rojstni dan 
Johna Muira, ustanovitelja 
Sierra Cluba. Mnogi orga-
nizatorji dneva Zemlje so 
bili zmotno prepričani, da je 
bil Muirjev rojstni dan 22. 
april. 

• 22. april je bil rojstni dan 
igralca Eddieja Alberta. 
Zaradi Albertovega zgod-
njega delovanja v okoljskih 
kampanjah in združenjih je 
bilo ob nastanku mednarod-
nega dneva Zemlje določe-
no, da mora potekati prav na 
ta dan. 

• 22. april je bil tudi rojstni dan Juliusa Sterlinga 
Mortona, ustanovitelja »drevesnega dne« (Arbor 

Day), nacionalnega praznika sajenja dreves z zače-
tkom leta 1872. Drevesni dan je leta 1885 postal 
zakonit praznik v Nebraski, praznuje se vsako leto 
na 22. april. Po National Arbor Day Foundation je 
»najpogostejši dan za državno praznovanje zadnji 
petek v aprilu …, toda številni drevesni dnevi se 
obeležujejo ob drugem času, da sovpadajo z najbo-
ljšim vremenom za sajenje dreves.« Od takrat je 
obeleževanje tega praznika zaradi bolj popularnega 
dneva Zemlje pretežno zamrlo, razen v Nebraski, 
od koder izvira.  

• 22. april 1970 je bil 100. obletnica rojstnega dne 
Vladimirja Iljiča Lenina. Časnik Time je poročal o 
sumničenjih, da datum ni bil izbran naključno, 
ampak da je bil dogodek »komunistični trik«, in pri 
tem citiral članico Hčera ameriške revolucije 
(Daughters of the American Revolution), ki je izja-
vila: »Subverzivni elementi načrtujejo življenje 
ameriških otrok v okolju, ki bo dobro zanje.« J. 
Edgarju Hooverju, direktorju ameriškega Zveznega 
preiskovalnega urada, se je zdela povezava z Leni-
nom dovolj spletkarska, da je FBI  domnevno nad-
zoroval demonstracije leta 1970. Ideja, da je bil 
datum izbran v počastitev Leninove stoletnice, v 
določenih krogih še vedno ostaja živa, čeprav 
Lenin ni bil nikoli pojmovan kot okoljevarstvenik. 

Kaj lahko storimo za dan Zemlje? 

Earth Day Network predlaga: »Veliko je načinov, 
kako se lahko vključite. Postanite prostovoljci. Pojdite 
na festival. Na svojo streho namestite sončne celice. 

John McConnel 

Margaret Mead 
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Organizirajte dogodek v svojem domačem kraju. 
Spremenite navado. Pomagajte urediti nov park v 
svoji lokalni skupnosti. Svojim izvoljenim predstavni-
kom sporočite svoje prioritete. Možnosti je neskonč-
no! Storite nekaj lepega za planet, zabavajte se, spoz-
navajte nove ljudi in naredite spremembo. 
 
Ni vam treba čakati ravno na 22. april, da bi pomagali 
Zemlji. Dan Zemlje je vsak dan – da bi zgradili boljšo 
prihodnost za okolje, se moramo zavezati k njegovi 
zaščiti za celo leto.« 
 
Povez@ve 

Dan Zemlje 22. aprila: 

• Earth Day Network: http://ww2.earthday.net/ 
• U.S. Environmental Protection Agency: 

http://www.epa.gov/epahome/aboutepa.htm 
• Koledar dogodkov v počastitev dneva Zemlje na 

spletni strani EnviroLink Network: 
http://earthday.envirolink.org/calendar.html 

• Kako praznovati dan Zemlje – nasveti na 
WikiHow: http://www.wikihow.com/Celebrate-
Earth-Day 

 
Ekvinokcijski dan Zemlje: 

• Uradna stran Mednarodnega dneva Zemlje (Inter-

national Earth Day): http://www.earthsite.org/ 
• Earth Society Foundation – Uradna organizacija za 

pripravo vsakoletnega praznovanja dneva Zemlje 
pri OZN: http://www.earthsocietyfoundation.org/ 

 
Viri 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day 
http://ww2.earthday.net/node/66 
http://www.earthsite.org/ 
 

HOIST THE SAILS! 

By John McConnell 
 

Four billion years ago 
Our lonely Earth 

Set sail on cosmic seas 
Guided by an unseen hand 
Of nature, God or chance.

 
As life evolved 

Through endles eco-cycles 
Man was born, destined 
To destroy or enrich 
the Precious Ship. 

 
And now his hand 
Has seized the tiller 
But his ear has not 

Yet caught the Captain's 
Quiet command. 

 
The sails are down, the ship becalmed, 

Its fragil life at stake. 
No longer do we ride the gentle swells of 

Silent seas and breathe 
The fragrant air. 

 
Broken are the rhythms 
Of our cyclic plants 

And other living things. 
 

But now the Captain speaks again 
Our quiet thoughts at last reveal his voice. 

 
"Hoist the sails, Earth Man. 
Set them for celestial winds. 

Hold the tiler firm, 
The course ahead is clear." 

 
Be He nature, God or chance 

His voice is heard 
And we shall heed 

The Captain's quiet command.
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Blaž JESENEK, 9.b 
 

a dan zemlje, 22. aprila, sem se tudi jaz 
odločil, da bom naredil nekaj dobrega za 
Zemljo.  

 
 
Pri skavtih smo organizirali dan zemlje z namenom, 
da bi bil svet lepši. Zbrali smo se ob deveti uri zjutraj 
na Bregu v Celju. Na obisk k nam sta prišla tudi g. 
Cvikl iz podjetja Vodovod kanalizacija Celje, ki nam 
je opisal celjski 400 let star vodovod in g. Hostnik – 
gozdar, ki sta spregovorila nekaj besed o Zemlji in 
naravi ter nam dal navodila za akcijo.  
 
Za tem pa je sledilo čiščenje bližnjega mestnega goz-
da, kjer je bilo ogromno odpadkov. Razdelili smo se v 
4 skupine in se lotili dela. Počistili smo večino gozda 
okoli sv. Miklavža. Vse smeti smo znosili na cesto, od 
koder smo jih s samokolnico odpeljali do smetnjaka, 
ki nas je čakal pri cerkvi. Dobro se mi je zdelo, da so 
vsi sodelovali z nami in nam omogočili akcijo. Veseli 
in v upanju na boljši svet smo se odpravili domov pod 
tuš.  
 
Naslednji teden pa smo pri izvidnikih po vodih izdela-
li posebne plakate in predstavitve o odpadkih različnih 
vrst in iz določenih snovi ter kaj se zgodi z njimi, ko 
jih odvržemo v koš. Izvedeli smo zanimive stvari in se 
odločili, da bomo po domovih začeli zbirati star papir 
in si s tem zmanjšali stroške za poletni tabor. Nato 
smo v soboto popoldne izvedli še akcijo zbiranja 
papirja po vaseh okoli Celja. Ljudje so nam pripravili 
veliko odpadnega papirja, mi pa smo ga s samokolni-
cami odvažali. Zbrali smo več kot tri tone papirja.  
 
Tako bomo staršem olajšali plačilo našega tabora. 
Skratka, zdi se mi zelo pomembno, da skrbimo za naš 
planet in ga čistimo. Upam, da bomo sčasoma vsi 
ljudje istega mnenja.  

 

 

 

Bia RAKAR 
 

a Dan zemlje, 22.4.2007, smo, kot že 
nekaj predhodnih generacij, tudi mi 
posadili svoje drevo. 

 
Po predavanjih se je večina našega letnika zbrala pred 
faksom z asistentko dr. Jasno Dolenc-Koce in dr. 
Marino Dermastio (oči strokovnjakov seveda niso 
smele manjkati). 
 
Iz botaničnega vrta so nam dostavili čremso (Prunus 

padus). Po temeljitem  in kritičnem ogledu našega 
bodočega drevesa naši fantje niti minutko niso okleva-
li. Zavihali so rokave in pričeli z izkopavanjem luknje. 
Ko je še ženski del našega letnika temeljito pripravil 
luknjo (beri: odstranil kamne ter večje grude zemlje), 
se je končno lahko pričelo dejanje, na katerega smo 
toliko časa čakali. Čremsa je dobila svoje zasluženo 
mesto. Po zalitju je sledilo malo občudovanja ter 
določitev »urnikov« bedenja nad našim drevesom. 
Celoten dogodek smo seveda dokumentirali s slikami, 
ki si jih lahko ogledate na našem forumu 
(http://www.darvinov.net/).  
 
Sledilo je najtežje opravilo…drevesu poiskati ime. Po 
dolgem premisleku z nekaj prepiranja smo se le odlo-
čili. Zaradi enakopravnosti med spoloma smo čremsi 
dodelili kar dve imeni : Marisa – Jakob.  
 
Po tem dnevu so naši ogledi generacijskega drevesa 
postali rutina. Med vročimi spomladanskimi in polet-
nimi meseci smo jo (čremso :P) redno zalivali. Trud in 
čas, ki smo ju vložili, sta bila poplačana, saj naša 
Marisa-Jakob lepo rase še naprej, morda bo cvetela že 
naslednje leto. 
 
Brez  pobude profesorice Marine Dermastie tega sim-
boličnega dejanja sploh ne bi bilo. Hvala Vam.  
 
Kdaj pa ste vi nazadnje kaj lepega naredili za našo 
Zemljo? 
 

N N 

drevo��
generacije�

1987�

dan�zemlje�z�
vidika��

osnovnošolca�
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prof. Toman, (vir: internetna stran 
katedre za ekologijo in varstvo 
okolja) 

 

Klara KAČ 
 
Vzgoja za odgovornost do okolja se začne zelo 
zgodaj – doma in v šolskih klopeh. Učence dru-
gega razreda osnovne šola Frana Kranjca v Celju 
smo povprašali: 
»Kaj je onesnaženost?«»Kaj je onesnaženost?«»Kaj je onesnaženost?«»Kaj je onesnaženost?«    
 
To so odpadki. 
Lana 
 
Vožnja z avtomobilom in CO2. 

Vito 
 
Izpušni plin, odpadki v naravi, avtomobili. 
Nik 
 
To so smeti. 
Kevin 
 
Da, Cinkarna najbolj onesnažuje zrak. 
Kristjan 
 
Stari grad. 
Klara 
 
To je nekaj čarobnega. 
Maša 
 
To je nafta. 
Zala Ana 
 
Smeti, ki ležijo v naravi. 
Lara 
 

 

 

Martin KAVŠČEK in Klara KAČ 
 

 tokratni številki Antirepresorja je ena 
osrednjih tem skrb za naravo. O razisko-
valni dejavnosti Katedre za ekologijo in 

varstvo okolja, njeni vlogi v širši javnosti in še 
marsičem drugem, smo se pogovarjali s prof. dr. 
Mihaelom Jožefom Tomanom, predstojnikom 
katedre, in  prof. dr. Alenko Gaberščik, vodjo 
ene od raziskovalnih skupin katedre. 
 

Ime katedre kar samo ponu-
ja vprašanje:  
 

Prof. dr. Mihael J. Toman, 
kakšna je razlika med 
pojmoma ekologija in 
varstvo okolja? V razno-
raznih prispevkih o ones-
naževanju se namreč 
uporabljata kot sopo-
menki. Pa sta res? 
Gre za dve povsem različni 
stvari. V sodobnem svetu se 
je beseda ekologija zlorabi-
la v razne politične, druž-
bene, protestniške in celo 
prehranske namene, vendar 
v vseh teh primerih ne gre 
za nikakršno ekologijo, 
temveč v večini primerov (kot so Eko šola, ekološka 
pridelava hrane, ekološka gibanja ipd.), za boljše živ-
ljenje ljudi, ne narave.  Ekologija pa je temeljna biolo-
ška veda, ki proučuje odnose med živimi bitji ter 
živimi bitji in okoljem. To je to. Varstvo okolja pa je 
aplikacija ekoloških znanj za različne namene. Hkrati 
je aplikacija tudi drugih znanj, ne samo naravoslovnih 
ampak tudi družboslovnih. In kakorkoli pogledamo na 
varstvo okolja ugotovimo, da gre za antropocentrični 
pristop.  Če odprem najbolj svežo temo: klimatske 
spremembe, ti. CC (climate changes). Antropocentrič-
ni sistem. Pri CC govorimo o tem za koliko se bo 
dvignila gladina morja in ogrozila naselja, koliko 
ledenikov se bo stalilo in ne bo več zaloge pitne vode. 
Koliko problemov bomo imeli z pitno vodo za koga? 

V

katedra�za�
ekologijo�in�

varstvo��
okolja�

 

Objective knowing is alienated knowing;  
and alienated knowing is sooner or later, 

ecologically disastrous knowing.  
Before the earth could become an industrial  
garbage can it had first to become a research 

laboratory. 
 

Theodore Roszak (1933 - ) 
 

kaj�je�
onesnaženje�
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Za slone, leve, žirafe ali poljske miši? Za ljudi! In s 
tem razvrednotenjem pojma je postala zgodba zanimi-
va družboslovno in politično. 
 
Katedra se deli na tri skupine. Zakaj ravno takšna 
razdelitev? 
Katedra je ena večjih kateder na oddelku, ki je bila že 
včasih heterogena. Tudi ekološki pogled mora biti 
homogen, če gre za znanstveno disciplino, ki raziskuje 
odnose v okolju - med organizmi in okoljem in orga-
nizmi samimi, vendarle pa imamo različne strukture in 
funkcije in na podlagi teh so nastale različne razisko-
valne skupine znotraj katedre. Tisto tradicionalno 
delitev v biologiji tudi znotraj ekologije ohranjamo, 
čeprav to ni bistvo – bistvo ekologije je celovit pogled 
na ekosistem. Zadeva se nam zdi smiselna, ker ima 
vsako področje svojo metodologijo raziskovanja. Bi 
bilo pa potrebno več povezovanja, saj v nekem gozdu 
ali jezeru ni ekologije rastlin in ekologije živali, 
ampak je ekosistem eden. Zaradi načina pridobivanja 
podatkov so stvari nekoliko razdeljene, v mislih pa 
morajo imeti vse skupine neko enotno idejo ekologije 
kot discipline. 
 
S čim se ukvarja Skupina za ekologijo živali? 
Raziskave so predvsem usmerjene v preučevanje vlo-
ge nekaterih živali v delovanju kopenskih ekosiste-
mov, raziskovanje vplivov gospodarjenja z ekosiste-
mom na biodiverziteto, ter še posebej na nekatere 
ogrožene živalske vrste. S favnističnimi, taksonom-
skimi in ekološkimi raziskavami strig, iščemo tudi 
odgovor, zakaj je biotska pestrost dinarskih gozdov 
tako izjemno velika. Z avtekološkim in sinekološkim 
proučevanjem velikih sesalcev, predvsem plenilcev 
kot sta divja mačka in ris, ugotavljamo njihov pomen 
v okolju ter s tem pomagamo pri postavljanju naravo-
varstvenih strategij varovanja le teh in njihovih habi-
tatov. 
 
Za kateri projekt menite, da je bil še posebej 
uspešen in zakaj? 
Pomen in vloga katedre kakršna je naša, ki raziskuje 
ekološko problematiko in jo nadgrajuje z varstvom 
okolja, je, da to ni zgolj raziskovalno delo, ampak tudi 
družbeno koristno in strokovno delo. 
 
Izjemnega pomena je projekt Dinaris, ki ga vodi sku-
pina za ekologijo živali. To je širše družbeno pomem-
bna komponenta, kolegi se vključujejo v družbeno 
problematiko prisotnosti medveda in stereotipnih stra-
hov, ki jih ta žival predstavlja. Nekateri bi jih povsem 
zaščitili, drugi pa vse postrelili in ta skupina mora na 
strokovnem in družbenem področju te stvari spraviti v 

neko pametno razmišljanje. Mislim, da jim uspeva in 
da je tudi kolega Kos pri tem zelo uspešen.  
 
Sodelavci skupine za limnologijo smo se zadnja leta 
predvsem vključevali v projekte, povezane s proble-
matiko vrednotenja kakovosti vodnih ekosistemov, še 
posebej po sprejetju okvirne evropske direktive o 
vodah oktobra 2000. Že od začetka smo se mnogi 
intenzivno vključevali v to, saj se je Slovenija zavzela 
prilagoditi svojo zakonodajo evropski. Kolega Urba-
nič in sodelavci so že zaključili tipologijo slovenskih 
vodotokov in delajo naprej na vrednotenju vodnih 
ekosistemov in postavljanju kriterijev za določevanje 
t.i. ekološkega stanja vodotokov. To je pomemben 
projekt, ki je širše zastavljen in poteka preko Ministrs-
tva za okolje in prostor.  
 
Tudi projekti kot je Life program, kamor se je vključi-
la kolegica Gaberščikova iz skupine za ekologijo ras-
tlin s programi na temo mokrišč, vrednotenja barij ipd. 
Sem spada tudi cela vrsta raziskovalnih nalog, ki 
menim, da so družbeno pomembne. 
 
O raziskovalnem delu Skupine za ekologijo rastlin 
smo se pogovarjali s profesorico dr. Alenka 
Gaberščik. 
Naša skupina se ukvarja z ekologijo rastlin, se pravi z 
vplivi okoljskih dejavnosti na rastline. Poučujemo vse 
predmete, ki so povezani z rastlinsko vsebino na 
oddelku za biologijo in na podiplomskih študijih bio-
loških in biotehniških znanosti. Naše raziskovalno 
delo je usmerjeno na različna področja, Slovenija je 
pač majhna in zato se lotimo vsega. Eno dolgo trajajo-
če področje, ki ga obravnavamo, je Cerkniško jezero, 
kjer nas zanimajo odzivi rastlin na spremembe vodos-
taja in prilagoditve v trstiščih na spremembe vodosta-
ja. Drugo področje je vpliv UV sevanja na rastline v 
povezavi z ostalim na stres. Tretje področje pa so 
makrofiti slovenskih vodotokov, to je bilo dolgo časa 
zanemarjeno področje. V raziskavah sodelujemo vsi 
skupaj, tudi številni diplomanti, magistranti in dokto-
ranti. Smo zelo povezani s študenti in ogromno dela 
opravijo študenti. In dobro opravljajo svoje delo. 
 
Semenke so rastline, ki se večini ljudi zdijo edine 
opazne in zanimive. Kakšno vlogo pa jim pripisu-
jete vi? So res zanimivejše od ostalih rastlin? 
Strinjam se, da so semenke, ko gledamo na biotsko 
pestrost najbolj prepoznavne. Na primer vidimo lep 
travnik in rečemo, aha, to je pa treba zaščititi. Če pa 
pogledamo bližje, lahko vidimo, da je pestrost favne 
ter gliv in bakterij zelo velika. In menim da je ta 
aspekt zanemarjen. Alge so kar dobro raziskane, ne 
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sicer na oddelku za biologijo, na NIB pa imamo kar 
precej strokovnjakov za to področje. Z mahovi se 
ukvarja prof. Martinčič, ki je že v pokoju, in upam, da 
bo rezultat njegovega dela kakšna monografija o slo-
venskih mahovih.  Rastline, ki smo si jih mi izbrali, so 
rastline v vodnih okoljih. To je bilo zelo malo pozna-
no področje. Znane so bile vrste, ki se v Sloveniji 
pojavljajo, kje in na kakšen način se pojavljajo pa ni 
bilo znano. In šele zdaj z vodno direktivo, ko so ugo-
tovili, da so vodne rastline tudi indikatorji stanja voda, 
se je začela evropska znanost usmerjati v to področje. 
Mi pa smo začeli že prej z magisterijem naše kolegice 
Germove pred 12 leti. 
 
Prof. Toman, kaj je predmet preučevanja Skupine 
za limnologijo? 
Limnologija izhaja iz delitve vodne ekologije in se 
danes ne ukvarja več le z jezeri, ampak jo danes 
razumemo mnogo širše - kot ekologijo celinskih voda. 
Do sedaj smo največ gojili raziskovalno področje 
makroinvertebatov. Gre za skupino živali, predvsem 
žuželk in ličink, ki živijo v vodotokih in jih razumemo 
kot najpomembnejše indikatorje in pokazatelje stanja 
v vodnih okoljih. Prav tako spada sem tudi področje 
planktonske problematike. Sam sem se veliko ukvarjal 
s kotačniki (Rotatoriji), ki imajo izjemno pomembno 
mesto v planktonskih združbah ne le jezer temveč tudi 
rečnih sistemih. Gre za vprašanja bioindikacije. Alge 
so pokazatelj trofičnega stanja – glede na spremembe 
ugotavljamo stanje v celotnem prispevnem območju. 
Vsaj v konzultacijskem smislu so naše področje tudi 
čistilne naprave, ki so umeten ekosistem z izjemno 
koncentrirano populacijo mikroorganizmov. Ta hip 
sam sodelujem v raziskovalni skupini na Inštitutu 
Jožef Štefan, ki se ukvarja z obremenjenostjo okolja s 
težkimi kovinami, konkretneje z živim srebrom na 
idrijskem. Biologe nas predvsem zanima privzem 
kovine. 
 
Kje lahko delo skupine opazimo tudi izven Oddel-
ka za biologijo?  
Mislim, da vse skupine dosti delujemo zunaj. Ne 
nazadnje sam sem član sveta Zavoda za  varstvo nara-
ve Republike Slovenije. To se pravi, da lahko tudi 
navzven delujemo v raziskovalnem, pedagoškem in 
strokovnem smislu. Mislim, da je pomembno, da smo 
na teh institucijah prisotni. Predvsem z znanjem, ki ga 
imamo in da pridobivamo znanja, ki so na samem 
terenu. Problematika Zavoda za varstvo narave je 
mnogokrat povsem drugačna, kot si mi, ki pravimo, 
da smo ekologi, varstveniki narave, dejansko predsta-
vljamo. Ti ljudje se srečujejo z ljudmi v krajevnih 
skupnostih in jim ne vem kakšno strokovno  znanje 
nič ne pomaga, pomaga pa ti morda nek sociološki, 

diplomatski pristop. Tudi medijsko mislim, da mora-
mo še bolj sodelovati, kot sodelujemo. Sem tudi član 
komisije za vrednotenje citofarmacevtskih sredstev. 
To je republiška komisija šestih ljudi, ki pravzaprav 
odloča in dovoljuje uporabo citofarmacevtskih sred-
stev v Sloveniji. Vprašanja so resna in morajo biti zelo 
strokovno obdelana. In zaenkrat upam reči, da je 
zakonodaja odlična, stvar je pod kontrolo. Vprašanje 
je le raba. Ne moremo kontrolirati ljudi. Kontroliramo 
lahko le postopek do tod, ko gre nekaj v prodajo. 
Legalno prodajamo avtomobile pa se jih 300 na leto 
pobije z njimi, razumete?! Enako je pri tem. 
 
Zakaj so taksonomske raziskave mladoletnic 
pomembno področje skupine za limnologijo?  
Niso zaradi imena, (smeh vseh)  čeprav bi lahko kdo 
mislil. Včasih smo se tudi pohecali, da so nam izmed 
vseh najljubše mladoletnice in smo šele potem pove-
dali, da mislimo na ličinkah teh značilnih žuželk, ki 
živijo v vodi. Tako kot druge žuželke in ličinke, ki 
živijo v vodi, imajo mladoletnice pomemben del raz-
vojnega cikla vezanega na vodno okolje, drugi del pa 
na kopno. To se pravi, da so nekakšen prenosnik, vek-
tor informacije, tako za vodno okolje kot za kopno. 
Takšne so na primer tudi vrbnice. Kolega Urbanič, se 
je s tem ukvarjal, ko je diplomiral. To je bila tista 
skupina žuželk, o kateri smo imeli pravzaprav najmanj 
informacij in njega so zanimale, zato in je bilo najbolj 
smiselno, da smo izbrali ravno njih in zdaj so mlado-
letnice postale, to si upam trditi, ene najbolj raziskanih 
ličink in žuželk v vodnem okolju pri nas. Pomembne 
so tudi z vidika bioindikacije. To pomeni, da so izje-
mni indikatorji stanja v okolju - zato so zanimive. 
Lahko pa da so še s kakšnega drugega vidika (smeh).  
 
Kakšne so prednosti, ki jih prinese sodelovanje s 
tujo univerzo? Obstajajo tudi slabosti takšnih 
navez? 
Sam sem predvsem na področju identifikacije in klasi-
fikacije tekočih vodnih ekosistemov sodeloval s kole-
gi na univerzi v Köbenhavnu, kjer sem tudi več let 
deloval na eni izmed najstarejših limnoloških postaj 
na svetu. Sodelujemo že do srede devetdesetih let. 
Letos sem navezal stike s še kolegi iz Petersburga, ki 
se ukvarja s problematiko Aralskega jezera. Moram 
reči, da s kolegi nismo samo raziskovalni kolegi, 
ampak smo tudi privatni kolegi, kar v znanosti zelo 
veliko pove. Pri sodelovanju s tujci se ti odpre širina, 
nisi tako zapet, kot smo običajno zapeti tukaj, nisi 
sobni hrček, kar so mnogi raziskovalci zelo radi. Pra-
vzaprav spoznaš druge ljudi, ki jih vidiš v člankih in si 
jih predstavljaš kot neka nadnaravna bitja. Ko pa si z 
njimi, ko nazdraviš s prvim pivom, vidiš, da so pribli-
žno taki kot ti, z drugimi znanji, z drugimi osnovami, 
ki jih pa lahko skupaj nadgrajujemo. Pomembno se mi 
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zdi, da tudi mladi greste ven in vidite, da je vendarle 
svet zelo podoben  in da nekaj prinesete in nekaj dobi-
te. To je prednost izmenjave. Absolutno prevladajo 
prednosti – obojestransko. To upam trditi.  Slabosti pa 
so povezane z individualnimi problemi. Včasih druži-
na težko tolerira, da nekoga 5 let ni in pošilja domov 
denar in sliko, kako izgleda čez pet let. V takem pri-
meru moraš razčistiti, kaj je zate pomembno in  kako 
še lahko sodeluješ. Danes v službi lahko sodeluješ 
tudi tako, da fizično nekje drugje prespiš pa ravno 
tako deluješ s tujimi kolegi. Mislim, da je pomembne-
je ali te tujci sprejmejo v kolonialnem smislu ali kot 
partnerja. Če te sprejmejo kot partnerja, je to sodelo-
vanje perfektno. Če si pa sprejet v kolonialnem smis-
lu, potem je bolj žalostno. To je lahko slabost. Vse ni 
rožnato, ampak tako pač je. 
 
Katera so dela, na katera ste na katedri še posebej 
ponosni? 
Ravno zdaj so mi prinesli kopijo ene izmed mojih 
pomembnih publikacij iz leta 1987 (leto rojstva naših 
novinarjev ☺). Napisal sem priročnik Spoznajmo naše 
vode. To je bil pravzaprav prvi priročnik, ki je govoril 
o tem, kaj se sploh v vodah dogaja. Izdan je bil v 300 
izvodih, jaz pa nimam niti enega originala. Ravno sem 
si pripravil, ga da bom na novo naredil. Tako sem 
preko Prirodoslovnega društva prvič prišel do naših 
srednjih šol, kjer se začne dogajat odnos do okolja. Ne 
ekologija, ampak naš odnos so okolja in s tem se raz-
vijajo tudi druge biološke veščine. Kolegica Gaber-
ščikova bi gotovo omenila knjigo o Cerkniškem jeze-
ru, ki je pomemben ekosistem - tu pri nas tudi svetov-
no. So tudi druge knjige in strokovna besedila, ki jih 
pišemo, na primer članki. Seveda je potrebno poudari-
ti, da so članki nujni za preživetje vsakega učitelja, 
knjige in podobne stvari pa so širše pomembne. In v 
tem pogledu smo mogoče včasih premalo aktivni. Ta 
premajhna aktivnost je vezana na prenizko vrednoten-
je teh del z ozirom na vložek, ki ga posameznik da. To 
je povsem drugo pisanje kot je znanstveno pisanje. V 
tem je mogoče ena od težav, da se učitelji, profesorji, 
raziskovalci ne odločajo za takšno pisanje, kot so pri-
ročniki, ki so v družbenem smislu, recimo v nekem 
državnem pomenu, lahko zelo pomembni za razvoj 
misli, tudi okoljske misli. In zato je, menim, tudi 
okoljska misel v Sloveniji v mnogo čem izkrivljena. 
Marsikdo se z mano ne strinja, ampak vedno pravim, 
da je velikokrat naravovarstvena misel nepravilna.  
 
Kako delo celotne katedre vpliva na varovanje 
slovenskega okolja?  
Zadnje čase se večina od nas tudi pojavlja na okroglih 
mizah, razgovorih, delavnicah, kjer je razprava o tem, 

kaj je varstvo okolja, kaj pravzaprav moramo početi in 
kakšna je vloga civilne družbe v tem. Ta pa ni vedno 
pozitivna, absolutno ne takrat, ko afront nasprotuje 
odlagališčem in sistemskemu reševanju te blazno 
pereče problematike, kjer prevladajo čustva in ''not no 
my back yard'' sistem, ki ima v Sloveniji močne kore-
nine. Tu je naša vloga da delujemo tudi izven institu-
cije in strogo raziskovalnih krogov. Poslanstvo v 
pedagoškem smislu je to, da zna univerzitetni učitelj 
svoje strokovno vedenje predstaviti tudi izven preda-
valnice na preprost način, ki ga ljudje sprejmejo. 
Osnovni problem danes v Sloveniji je ta, da stroka 
nima pravega mesta. Ni meje med civilnim mnenjem 
in strokovno obdelavo podatkov. 
 
Kako izgleda vaše terensko delo? Kam se odpravi-
te in s čim se vrnete?  
Ekolog v laboratoriju ne preživi. Lahko samo preživi 
v kombinaciji terena in laboratorija. Razumevaje eko-
sistemov se začne v naravi, nadaljuje se v laboratoriju 
in konec je potem nekakšen zapis, ki iz tega izhaja. 
Problemov ne moreš videti iz svoje oblazinjene sobe. 
Terensko delo je tisto, ki odpira ideje in nakaže prob-
leme, ki so v okolju. Mislim, da naš študij  v tem smi-
slu, ne zaostaja za primerljivimi študiji v tujini. Tere-
nu posvečamo veliko časa na tistih področjih, kjer je 
to pomembno. In ekologija je absolutno biološka dis-
ciplina, ki to zahteva. Če omenjam naše terensko delo 
na jezeru, si najbrž predstavljate, da pozimi ni najbolj 
prijetno, poleti pa je lahko zelo luštno, ob visokih 
vodah  je lahko celo nevarno, v nizkih vodah in v 
primerno čistih vodah  pa bi skoraj lahko rekel, da je 
dopust. Ampak terensko delo niti približno ni izlet, če 
ga hočeš resno vzeti. Odpravimo se marsikam. Tudi 
prepoznavanje drugih, ekološko zanimivih območij, 
morda tudi na drugih celinah, so pomembni podatki za 
širino ekološkega duha. S tako širino ekološkega duha 
tudi lahko plemenitiš študente. Moja dodana vrednost  
so lahko samo študentje in njihovo znanje, ki ga od 
tod odnesejo. Druge dodane vrednosti nimam. Tudi 
članki so dodana vrednost, ampak le zame in za nekaj 
kolegov po svetu, nič drugega. Prava dodana vrednost, 
zaradi katere sem na univerzi, ste v bistvu vi, študenti. 
Zdi se mi, da je to za pedagoga izjemno pomembno in 
da nikomur ne bi smelo biti škoda denarja, ki ga vloži 
tudi v to, da si nekoliko širše razgleda ta naš planet. 
Če hočem razpravljati o velikih vodnih sistemih, jih 
moram v živo videti! To je zame teren. Predstavljajte 
si reko, ki ima 300 kilometrsko ustje – je to nekako 
drugače, kot če deluješ na Glinščici. Oboje pa je 
pomembno. 
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Če bi katedra na lotu zadela sedmico, kaj bi razis-
kovali in s čim bi se ukvarjali?  

Če bi zadel sedmico, kaj bi raziskoval in s čim bi se 
ukvarjal – Jaz konkretno bi dal odpoved in bi se 
ukvarjal s svojim vrtom (smeh). Ne vem, če je glavni 
problem pri raziskavah denar. V raziskavah je naprej 
ideja, ki je tudi bistvena. Kako pa to idejo realiziraš? 
Lahko z veliko ali malo denarja. Če imaš veliko 
denarja lahko realiziraš več idej. Če si pa brez idej, ti 
pa sedmica čisto nič ne pomaga. 
 
Kdo vse sodeluje pri raziskavah katedre in koga bi 
še potrebovali? Imajo zainteresirani študentje kaj 
početi pri vas?  

Na naši katedri, imamo že nekaj let stalno prisotne 
študente, ki pomagajo pri sortiranju in prebiranju 
vzorcev, nabranih v rečnih sistemih pri raziskavah 
mladoletnic. Mnogi od teh študentov, najdejo v tem 
tudi takšen izziv, da potem opravijo diplomske naloge 
na tem. Pri kolegu Kosu imajo tudi precej vključene 
študente – bodisi z diplomskim bodisi z drugim 
delom, ker imajo tudi veliko terenskega dela. In te 
ljudi na nek način tudi potrebujejo. Da me ne boste 
narobe razumeli, to niti približno ni izkoriščanje štu-
dentov, ampak je pravzaprav uvajanje v delo. In pri 
tem nenazadnje dobijo tudi neka finančna sredstva. 
Torej imajo plačilo in se istočasno izobražujejo – to je 
zelo simpatična povezava. In če bi jih šli vprašat, bi 
večina rekla, da so zadovoljni. In mnogi se od tod 
vrnejo na terene, v zavode za varstvo narave itn. in  to 
delo nadaljujejo. Mislim, da ni nobenega vprašanja, 
kaj bi lahko tu počeli – vedno lahko nekoga vključiš 
in potrebuješ v določenih projektih in tudi pri samem 
raziskovalnem delu. Z diplomskimi nalogami se prav 
tako lahko izkažejo.  
 
Bralci verjetno pričakujejo tudi naslednje vprašan-
je: Kaj menite o vzrokih za globalno segrevanje in 
o reševanju te problematike? Kakšna je tu vloga 
Katedre za varstvo okolja? 

Prof. dr. Alenka Gaberščik: Že zelo zgodaj smo opazi-
li spremembe, v času ko smo bili še tujki, ki smo opo-
zarjali da se okolje spreminja. Udeležujemo se kon-
gresov, povemo svoje mnenje, konkretno lahko spre-
membe opazujemo na ekosistemih, ki jih poznamo in 
jih že dalj časa opazujemo, opažamo spremembe na 
področju mediterana, kjer je zaradi bolj vlažnih polet-
nih mesecev bujnejša vegetacija.  Pišemo članke za 
časopise, kjer opozarjamo na izgubljanje ekosistem-
skih storitev, zaradi delovanja človeka, ne samo zaradi 
globalnih sprememb.  
 
Z ukrepi se ne ukvarjamo, seveda pa imamo svoje 
opredelitve o stvareh in opozarjamo na spremembe, ki 
zanjo biti tudi neprijetne. 

 
Martin in Klara 

 
atja Jontes je študentka drugega letnika 
biologije, predvsem pa vrhunska igralka 
odbojke. Prihaja iz Koroške, trenutno pa 

igra pri ekipi Hita iz Nove Gorice. 
 
 

 

Za tabo je uspešna sezona, v kateri si z ekipo 
osvojila številne lovorike. Kako jo ocenjuješ? 

Sezona je bila najboljša doslej, saj smo osvojile drža-
vni pokal, državno prvenstvo, zmagale smo v interligi. 
Vendar verjamem, da lahko dosežem še več. Sem tip 
človeka, ki se ne zadovolji z uspehom in hoče zmeraj 
še več. 
 
 

K 

Intervju:�

katja�jontes�
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Kako se je začela tvoja športna kariera? Zakaj 
ravno odbojka?  

V OŠ sta učitelja športne vzgoje takoj opazila moj 
potencial ter me učila prvih odbojkarskih korakov. 
Dva krat na teden sem obiskovala celo odbojkarski 
krožek. Želja po igranju z odbojkarsko žogo pa me ni 
minila in že v osnovni šoli sem prvič zaigrala za ŽOK 
Mislinja. Takratni trener, Franjo Jež, je opazil moj 
talent in me naslednjo leto povabil v ŽOK Prevalje, 
kjer sem igrala eno leto. Vedno večje ambicije in zelja 
po bolj kvalitetnejši sredini pa so me pripeljale do 
odlocitve, da prestopim v OK  Benedikt pri MB. To je 
bila zame zelo težka odločitev, saj sem morala 4.letnik 
gimnazije in maturo dokončati v Mariboru. Prav tako 
pa je bila to moja prva izkusnja živeti samostojno v 
novem okolju z neznanimi ljudmi in moram reči, da 
sem jo kar dobro prestala.  
 

 

 
Naslednje leto sem imela ponudbe iz MB ter Novega 
mesta. Odlocila sem se za TPV iz NM, saj sem se 
vpisala na Biotehniško fakulteto v LJ, kjer pa ni bilo 
konkurencnih klubov, saj je uspešna ekipa Sladkega 
Greha isto leto razpadla. S TPV-jem smo v sezoni 
2005/06 postale državne prvakinje, v finalu pokala pa 
so nas premagale HIT-ovke. Kljub ponudbi iz HITa 
sem v Novem mestu v ostala tudi naslednje leto, saj 
smo se igralke dobro razumele in smo želele ponoviti 
uspeh.   Prebile smo se do finala državnega prvenstva 
ter pokala, kjer pa sta obe lovoriki pripadli igralkam 
HIT/-a, ki so bile lani okrepljene kar s tremi tujkami 
iz Srbije ter korošico Kramolčevo.   
 
Letos pa sem se koncno preselila na Primorsko, kjer 
smo z igralkami odigrale odlično sezono, ki se je 
ravnokar zaključila. 
 

Kateri so tvoji največji športni uspehi? 

Prvi večji uspeh je bil 3.mesto na DP 2002/03 z ekipo  
kadetinj ŽOK Mislinja, že naslednje leto pa smo bili v 
mladinski konkurenci drugi na DP z ŽOK Prevalje.V 
sezoni 2005/06 smo s soigralskimi iz Novega mesta 
postale državne prvakinje, naslednjo sezono pa 
osvojile dve drugi mesti, v slovenskem pokalu ter 
državnem prvenstvu. Letošnje leto smo z igralkami 
Hita postale Državne in pokalne prvakinje, prav tako 
pa smo zmagale vmednarodni Interligi. Vseskozi 
nastopam za slovensko državno reprezentanco, 
največji uspeh pa smov sezoni 2005/06 dosegle z 
drugim mestom v svoji skupini in se tako uvrstile na 
kvalifikacije za EP, kjer so nas porazile Belorusinje. 
 
Kako potekajo treningi in koliko trenirate v klubu? 

Treniramo 9 krat na teden. Vendar zaradi obveznosti 
na faksu v LJ ponavadi izpustim dva jutranja treninga. 
Ob sredah ter sobotah igramo tekme pokala Slovenije, 
Interlige ali pokala CEV. 
 
Na kateri poziciji igraš? 

Igram na poziciji centralenga blokerja.Na drugih 
pozicijah se še nisem preizkusila, saj mi ta položaj 
ustreza. 
 

 
Kako se razumete s soigralkami in trenerjem? 

Dober odnos je predpogoj za dobro predstavo na 
igrišču. S soigralkami in trenerjem imamo 
prefesionalen odnos.  
 
Zakaj si se odločila za študij biologije? 

Hmmm, zanimivo vprašanje. Všeč mi je narava in ker 
veliko časa preživim v telovadnicah in na cesti mi 
študij   biologije   omogoča,  da   združim   prijetno   s 
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koristnim ter včasih tudi zaradi študijskih obveznosti 
zaidem na sprehod v naravo(herbarij). 
 
Imaš kakšnega vzornika? 
Da, Božo (Božo Frajman op.p.), ker pozna vsaka rožo 
(smeh). 
 
Kaj pa ljubezen? 
Bom rekla samo, najde se čas (smeh). 
 

 
 
Za konec pa še vprašanje o prihodnosti. Te mika 
igranje v tujini? 
Seveda bi v prihodnosti rada zaigrala tudi za enega 
izmed tujih klubov. Dobila sem več ponudb iz 
Špranije, Francije ter drugih evropskih klubov. Prav 
tako so me povabili na nekaj ameriških univerz. 
Mislim, da počasi prihaja čas, ko se bom morala 
odločiti za tujino. 
 
Katja, hvala za pogovor in veliko sreče v tvoji 
nadaljni karieri. 
 

 

 
Martin KAVŠČEK 
 

hen you are tired of London, you are 
tired of life, so znane besede Samuela 
Johnsona. S svojimi osmimi milijoni 

prebivalcev, ki govorijo kar 300 različnih jezi-
kov, ter bogato zgodovino se Londona, glavnega 
mesta Velike Britanije, res težko naveličaš. 
 

Tower bridge je dvižni most zgrajen leta 1894. 65m visoka 
stolpa mu dajata posebno identiteto, ki se je dobro zasidrala 
v Londonski turistični ponudbi. 

 
Svojo zgodbo je London začel že za časa Rimljanov. 
Brez dvoma  je danes kulturna, politnična, gospodar-
ska ter modna prestolnica vedno igrala pomembno 
mesto v zgodovini. Tu se je zgodila industrijska revo-
lucija, angleška renesansa ter še mnogi drugi pomem-
bni dogodki. 
 
Z Westminstersko opatijo, Big benom, Houses of 
Parlament, Royal Botanical Gardens, London's eye, 
Tower bridge-om, … vsako leto privablja množico 
turistov, ki si ogledujejo njegovo slavno preteklost 
zarisano v mogočnih stavbah, ljudje iz vsega sveta pa 
se iskajoč novih priložnosti priseljujejo in iščejo delo. 

W 

London�

 

Serious sport has nothing to do  
with fair play. It is bound up with 
hatred, jealousy, boastfulness, dis-
regard of all rules and sadistic 
pleasure in witnessing violence; in 

other words  
it is war minus the shooting. 

 
George Orwell (1903 - 1950) 
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Množica ljudi se vsak dan premika po mesti in mu daje 
poseben utrip. Zdi se, kot da mesto nikoli ne zaspi. In res, 
ko se nočni žurerji odpravljajo spat se najzgodnejši prebi-
valci že odpravljajo na delo. 

 
 
 
 

 
Naravoslovni muzej razpolaga z ogromno zbirko živega in 
neživega sveta in je hkrati pomemba raziskovalna institucija. 
Vsekakor muzej, ki ga mora obiskati vsak biolog. 

 
 
 
 
 

Podzemna železnica imenovana Tube je vsekakor najhitrej-
ši način za potovanje po mestu. 
 
 
 
 
 

Znan stolp, ki ga večina ljudi poimenuje kar Big Ben (to je v 
resnici samo zvonec v uri), je ena izmed najslavnejših Lon-
donskih zgradb. 96 m visoka zgradba stoji zraven Houses of 
parlament, kjer je sedež Britanskega parlamenta. 
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Katedrala, že četrta po vrsti, ki stoji na tem mestu, je bila 
zasnovana konec 17. Stoletja in predstavlja vizijo vladarjev, 
ki so želeli ustvariti veličastno cerkev za svoje prebivalce. V 
njej so potekali številni pomembni dogodki, zapisani v zgo-
dovino Britanskega imperija. 
 
 

 
Palačo, ki od leta 1837 služi kot glavna rezidenca Britanskih 
vladarjev,  obdajajo čudoviti pisani vrtovi, v čast kraljice pa 
jo varuje kraljeva vojska, ki vsak dan uprizarja svečano 
menjavo straže. 

 
 

 

Brina in Nina 
 
Avgust 2007, Serowe, Botswana 

 
Ojla, 
 
me smo žive in zdrave in v Botswani! (Saj ste brali 
zgodbe o Ma Ramotswe in prvi ženski detektivski 
agenciji☺? No, tu smo pristale☺.) 
 
Zdaj končno na internetu - tu smo res malo odrezani 
od sveta, čeprav v čisti civilizaciji. Le mobilni telefoni 
ne lovijo, javni pa ne delajo … 
 

 

In kako smo tu pristale? Iz Johannesburga smo srečno 
našle pot čez mejo do Gaboroneja (glavnega mesta 
Botswane). Na poti nas je sicer ustavilo vsaj pet 
policajev, a so le preverjali opremo in avtomobilske 
dokumente. Presenetljivo vzorni so vozniki tu, vozijo 
po predpisih, z ustavljanjem na rdečih semaforjih, 
nihče ne prehiteva v škarje (pa saj ni čudno, pri toliko 
policajih☺). Organizatorji so nas pobrali na avtobusni 
postaji in zapeljali v prostovoljno vas Mochudi,  kjer 
smo srečali člane naše delovne skupine. Vsega skupaj 
nas je trinajst. Osem tujcev (Angležinja Alice, Finec 
Johan, Nizozemka Michelle, Američanka Shelly, 
Anglež David in tri Slovenke) ter pet domačinov (Ras, 
Blue, Mudi, Piero, Binang) Prespali smo v hiškah iz 

pismo�iz�
daljne�
dežele�
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slikanic, okroglih iz blata in s slamnato streho☺. 
Udobno, toplo, prostorno☺.  
 

 
 

Naslednji dan smo se skupaj zapeljali proti severu v 
mesto Serowe in v park Khama Rhino Sanctuary, 
kamor smo prišli pomagat kot prostovoljci. Tu so nas 
rangerji prijazno sprejeli in še vedno zelo lepo skrbijo 
za nas☺. Razvajajo nas s safariji in z vožnjami po 
parku, delamo bolj malo, večinoma dve uri na dan. En 
dan se mi zdi, da celo štiri ... Ampak nisem čisto 
ziher, bi rekla da prej manj☺. Delo ni zahtevno. 
Širimo cesto, kar pomeni, da se spopadamo s trnastimi 
drevesi in grmičevjem, kar zna biti precej nadležno. A 
vaja dela mojstra in zdaj že vemo, kako se spopasti s 
trnastimi napotoami. Videli smo verjetno že prav vse 
živali v parku, precej med potjo na delo☺. Ravno 
danes se je kakšna dva metra od nas pasel črni 
nosorog Nody☺. Celo sliši na svoje ime in te pride 
pogledat, če ga prijazno pokličeš. V parku sta le dva 
črna, drugače pa dvaintrideset belih nosorogov, tudi 
teh smo že ogromno videli, kot tudi žiraf, zeber, 
gnujev, nojev ter mnogo drugih kopitarjev, za katere 
slovenskega imena še ne poznam. Srečanja so najbolj 
fascinantna, ko se gledamo iz oči v oči, “peški” na 
delu. Levov in leopardov ter ostalih velikih mačk v 
parku ni (občasno pride na obisk le gepard).  
 
Drugače smo nastanjeni v taboru. Spimo v šotorih, a 
na dvojnih žimnicah☺. Čez dan je precej vroče, 
ponoči pa zmrzne voda v loncih☺!! (Ne pozabite, da 
smo v Afriki!) Kuhamo po afriško, torej na odprtem 
ognju☺. Imamo kopalnico z vročo vodo, kar je pravi 
luksuz, le elektrike ni in ker je tema tu že ob 18h, se 
večinoma tuširamo v temi.  
 
Večere preživljamo ob tabornem ognju ali pa v bližnji 
restavraciji in pri rangerjih doma☺.  

 

V vasi smo srečali tudi Slovenko, sestro Fani☺. In to 
po kakšnem naključju! Prišli smo pomagat na lokalni 
sejem, kjer je imel naš rezervat svojo stojnico, pa smo 
jo mimogrede mahnili še v mesto ... Nakar za 
smetnjaki zagledamo belo roko.” Pa kaj me stane 
jezika?” si mislim in jo povprašam. Bila je ona! 
Vedeli smo, da bi morala biti nekje na tem koncu 
sveta, kje točno pa ne … Kakšno naključje!! Ne vem, 
kako bi jo našli drugače, saj hiše nimajo naslovov in 
še nihče ni slišal zanjo, dokler nismo začeli omenjati 
centra Tsedilo, ki je center za rehabilitacijo, šolsko 
pomoč ter sirotišnica. Zapeljala nas je do centra, kjer 
smo se oglasili tudi naslednji dan in prisostvovali maši 
v lokalni cerkvi, ki je bila zelo zabavna, taka kot jo 
vidiš v filmih, z veliko plesa in petja. Sicer je trajala 
dolgo, eno uro in 45 minut, a nam ni bilo dolgčas. Še 
predstaviti smo se morali celotni vasi in to za 
oltarjem! Smešno☺.  
 
V sredo so nam dali v parku prosto dopoldne, pa smo 
šli vsi skupaj pomagat v center za rehabilitacijo in 
sirotišnico, ki ga te sestre vodijo ... V bistvu je čisto 
nov, zgradili so ga lani. Tam imajo neke vrste šolo za 
življenje za fizično in mentalno prizadete ter za sirote 
iz okolice ... Izkopali smo jim korenine iz dvorišča, da 
bodo lahko postavili streho in kuhinjo pod njo, ter 
pokosili veliko trave, da bodo lahko uredili zelenjavni 
vrt☺.  
 
Kar ne morem verjeti, da nas tu zebe. Zadnje dni smo 
imeli pravo zimo, oblačno, vetrovno in mraz! Še celo 
nekaj dežnih kapelj smo doživeli in to sredi sušne 
dobe v Afriki - smo srečneži, a☺? Jah, zdej res lahko 
potrdim, da smo imeli še na vsakem taboru dež, ne 
glede na čas in kraj! Morda pa nebo joka z nami, ko 
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smo se poslovili. Tabora je neuradno konec, saj so 
danes že vsi prostovoljci odšli, ostali so le še domačini 
in Slovenke ... Res je šlo hitro, kar ne morem verjeti☺ 
Nepozabno je bilo! Še dobro, da spomini ostajajo, če 
že ljudje odhajajo … Super smo se imeli!☺  
 
Ob koncu tabora smo se odpravile naprej proti severu, 
v delto reke Okavango. Najprej smo uštopale karava-
no Južnoafričanov, nato pa prestopile na bus do Mau-
na, ki je izhodiščno mesto za ture po delti. Tam smo 
postavile šotor v zelo prijetnem kampu ob reki, nasle-
dnji dan pa smo se odpravili na izlet. Sprva, ko je bila 
voda globoka, smo pluli z motornim čolnom, nato pa 
presedlali na tradicionalne lesene kanuje, imenovane 
mokoro. Ker je na tem območju voda zelo nizka, se 
mokoro vozi tako, da stojiš in se z lesenim kolom 
odrivaš naprej. Reka Okavango priteče v Botswano iz 
Angole in se razliva v (pol)puščavo, zato to ni delta v 
klasičnem pomenu besede. Med »rokavi« je nešteto 
večjih in malih otočkov, glavne struge kot take ni bilo 
videti, ponekod pa so globoki kanali (kjer se običajno 
zadržujejo povodni konji).  
 
Na več mestih se voda razliva med ločjem in ustvarja 
enakomerna območja nizke vode. Vožnja je bila prava 
sprostitev, resnična »uživancija«! Ležale smo v čolnu 
in lenobno opazovale svet okoli sebe ... Med vožnjo 
smo videle veliko ptic, štorklje, čaplje, jastrebe, ibise, 
razne vrste pobrežnikov in čudovite črno-bele vodom-
ce (vrste žal še nisem uspela ugotoviti). Od daleč smo 
na otokih videle tudi slone in zebre. Na enem od več-
jih otokov smo se nato utaborili in ker je bilo do veče-
ra še daleč, smo si po kosilu izprosile opoldanski 
»walking safari«. Z voznikoma – vodičema smo zako-
rakale v »bush«. Pokrajina je tam res lepa, grmovje in 
trava sta rumena in grmovje ima vonj, podoben temu, 
ki ga imajo divje živali, vmes se iztezajo iz mivke 
narejene skulpture termitnjakov, nad vsem tem pa 
modro nebo in žgoče sonce! Ker je bilo poldne in 
vročina zato kar velika, živali sicer ni bilo na spre-
gled, smo pa videli kar precej njihovih sledi v pesku, 
ki smo se jih nato poskušale naučiti prepoznati.  
 
Pri slonu ni večjih problemov, zatakne pa se pri vseh 
tistih številnih kopitih ... Hijene imajo kremplje ves 
čas zunaj (psi), medtem ko jih imajo levi (mačke) med 
hojo vpotegnjene navznoter in jih zato na sledeh ni 
videti. Prišli smo tudi do kačje luknje, kjer je bila pred 
njo jasno vidna sled kače (črne mambe?) ...  
Proti večeru smo se ponovno odpravili k reki in se 
odpeljali do bazena, kjer se običajno ob tem času 
zadržujejo povodni konji. In res so bili tam! Prišli smo 
jim kar blizu (okoli 60 metrov), vendar se na srečo 
niso vznemirjali (verjetno so že navajeni?). Povodni 

konji so daljni sorodniki prašiča, ki dneve večinoma 
preživljajo v ali ob vodi, ponoči pa se pasejo ob bre-
govih. Ta »ob« zna biti sicer kar širok pojem, saj se 
odpravijo tudi do tri kilometre stran od reke. Pri pos-
tavljanju šotorov je treba paziti, da se šotora ne posta-
vi tik ob reko oziroma na pot povodnim konjem, saj 
lahko ti na vsiljivca odreagirajo zelo agresivno. 
 

 

Tudi mi smo se kar hitro umaknili, ko se je eden od 
konjev začel premikati v smeri čolnov. Medtem je 
sonce pričelo zahajati in nad reko so se risale čudovite 
barve. Ko smo pripluli do zalivčka, nad katerim smo 
imeli postavljene šotore, je bila že skoraj tema. Zaku-
rili smo ogenj in povečerjali. Od nedaleč je bilo slišati 
rezgetanje zeber in rjovenje povodnega konja, pa tudi 
popevanje nekih pijanih turistov, ki so taborili malo 
naprej ob reki.  
 
Naslednje jutro smo zopet odšli na »walking safari«, 
in tokrat smo imeli več sreče. Pravzaprav kar preveč, 
saj nas je za kratek čas celo lovila čreda bivolov, ki 
smo se jim preveč približali. Hvala Bogu so bili še 
vedno tako daleč, da  so nas, potem ko smo stekli 
stran in se začasno utaborili na nekem drevesu, nehali 
loviti. Verjetno so nas hoteli le pregnati, sicer bi se 
stvar lahko precej resneje končala. Popoldne smo 
imeli še krajši tečaj vožnje mokora. Luštno, ampak če 
moraš to početi kar naprej, zna biti najbrž kar utruja-
joče. Vozniki mokorov (ki so hkrati tudi vodiči) dobi-
jo pravzaprav zelo majhen delež denarja, ki ga plačaš 
za izlet, večino pobašejo turistične organizacije. 
(Kljub temu, da naj bi le-te spodbujale tovrstne izlete 
zaradi ohranjanja tradicije.)Opoldne smo si privoščile 
še osvežilno kopanje v hladnem Okavangu, nato pa 
smo počasi odpluli nazaj v Maun. 
 
Zvečer smo ob šanku v kampu spoznale Črnogorca 
Svetoslava (sicer iz Srbije), ki je na delu v Botswani 
že deset let. Kar nenavadno »domače« je srečati sose-
da na drugem koncu sveta. Naslednje jutro smo prav 
po njegovi zaslugi dobile zelo ugoden let nad delto, 
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dal pa nam je tudi naslov svoje družine, ki živi v 
Gaboroneju, in nas prijazno povabil na obisk. 
 
Zjutraj smo se odpravile proti maunskemu letališču in 
se skupaj s še nekaj turisti vkrcale na majhno športno 
letalo. Tudi to je svojevrstno doživetje! Popoldne smo 
priletele v Kasane, majhno mestece čisto na severu 
Botswane, tik ob mejah z Namibijo in Zambijo. Kasa-
ne leži ob mogočni reki Chobe, ki je tudi izhodišče za 
safarije po istoimenskem narodnem parku. Chobe je 
bil ustanovljen kot prvi narodni park v Botswani in 
njegova posebnost je, da ni ograjen; tako v tem delu 
države ni nič presenetljivega videti slone ali žirafe (pa 
tudi druge divje živali), ki se mirno pasejo ob strani 
ceste. Je pa zato pri vožnji potrebna toliko večja pre-
vidnost. Nevarnost za vožnjo v Botswani pa predstav-
ljajo tudi domače živali ob cestah, tako da ko se zve-
čer stemni, večina voznikov preneha z vožnjo in nada-
ljuje pot šele ob svitu. 
 

 
 

Ob prihodu v Kasane smo se utaborile v kampu tik ob 
reki Chobe. Chobe je mejna reka med Botswano in 
Namibijo in je na nekaterih mestih precej široka, tako 
da je na njej celo nekaj otokov. Živali lahko plavajo s 
kopna na otoke in obratno, predvsem pogosto se tega 
lotevajo sloni. Tudi me smo opazovale nekega slona 
pri plavanju, ko smo se v popoldanskih urah z ladjico 
odpravile na rečni safari. Videle smo tudi kormorane, 
kako stoje ob bregovih z razprostrtimi perutmi in si 
sušijo perje, čebelarje in njihove luknje v pesku, 
vodomce, kafrske bivole, krokodile, ki so se na bre-
govih nastavljali soncu, opice, ... Zjutraj pa smo se 
odpeljale še na safari z džipi. Videli smo slonjega 
mladiča, ki so ga levi uplenili pred nekaj dnevi, naza-
dnje pa smo imeli tudi priložnost opazovati skupino 
levinj, ki so se pripravljale na lov. Kuduji, ki so bili po 
sklepanju vodiča verjetno tarča, so sprva le stali na 

gozdnem bregu, strigli z ušesi in pozorno spremljali 
premikanje levinj pod njimi. Sprva se mi je zdelo to 
povsem nelogično. Zakaj vendar ne zbežijo, ko je še 
čas? Vodič je nato razložil, da poskušajo kuduji naj-
prej ugotoviti, kakšno taktiko bodo ubrale levinje, šele 
potem se bodo spustili v beg. Če bi ob pogledu na leva 
kar na vrat na nos zbežali proč, bi se lahko zgodilo, da 
bi pritekli naravnost v levje žrelo.  
 
Naslednji dan smo zapustile mestece Kasane. Jasna se 
je odpravila nazaj proti jugu, v park Mokolodi blizu 
Gaboroneja, midve z Nino pa sva jo mahnili proti 
Zambiji, kjer sva si nameravali ogledati Viktorijine 
slapove. Ker je bila meja z Zambijo prav neverjetno 
blizu našega kampa, sva se tja odpravili kar peš. Spo-
toma sva se ustavili še v Snake parku, kjer sva si 
ogledali nekaj botswanskih vrst kač. Meja med Zam-
bijo in Botswano je pravzaprav reka Zambezi, čez 
katero sva se pripeljali s trajektom in nato nadaljevali 
pot z lokalnim minibusom vse do mesta Livingstone, 
ki je nekakšno izhodišče za izlete do Viktorijinih sla-
pov. Ker je bila agencija za tovrstne izlete ravno na 
dvorišču najinega kampa, si nisva dali dvakrat reči in 
tako sva se že takoj naslednji dan zjutraj odpravili 
preizkusit nekaj adrenalinskih aktivnosti, ki se jih 
izvaja v bližini slapov. Najprej je bilo na vrsti »abzaj-
lanje« nad sotesko, nato »polet« nad njo po nekakšni 
žičnici in za konec »gorge swing«, kar je v bistvu 
neke vrste prosti pad na vrvi. (Po tem zadnjem nas je 
bilo precej rahlo zelenih v obraz in smo se drugemu 
skoku prostovoljno odpovedali.)  
 

 

Popoldne sva šli po pešpoti ob Viktorijinih slapovih. 
Noro in nepozabno☺. Ko voda prši, ustvarja na vsa-
kem koraku nove mavrice, na vrhu slapov pa se da 
imenitno kopati, saj je tok precej močan in voda plit-
ka, tako da se lahko kar nekaj metrov »dričaš« po toku 
navzdol. Nina je nato tudi preizkusila tolmune prav 
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med slapovi. Naslednji dan je Nina odšla na rafting na 
Zambeziju, zjutraj pa je napočil čas za odhod proti 
Botswani. Na poti sva spoznali domačinko Hazel, ki 
nama je »po vezah« organizirala prikladen štop – na 
tovornjaku! Se splača poizkusit☺. Razen če nimate 
doma tovornjaka ... S tovornjakarjem in njegovo ženo 
smo se, kot je v Botswani navada (predvsem iz zgoraj 
omenjenih varnostnih razlogov) ob sončnem zahodu 
ustavili v manjšem mestecu sredi puščave. Tovornjak 
smo parkirali ob strani ceste in zakurili ogenj za 
večerjo. Žena je hitro in spretno zrezala zelenjavo in 
kmalu je v loncu prijetno zadišalo. Midve sva si sku-
hali že kar tradicionalno jed na tem potovanju – špa-
gete s tuno. Prijetno siti smo zaspali in ob treh ponoči 
nadaljevali pot proti mestu Francistown, kjer sva z 
Nino nato nameravali ujeti avtobus do glavnega mes-
ta. Zgodaj zjutraj sva se poslovili od voznika in nje-
gove žene in odšli na avtobusno postajo, kjer so me 
»veselo« oropali�. Vzeli so sicer bolj malo denarja, 
ker sem ga takrat na srečo imela drugje, žal pa tudi 
potni list in fotoaparat�. A kaj »čmo«. Francistown 
leži zelo blizu meje z Zimbabwejem, katerega prebi-
valci zaradi že znanega režima, ki odpušča vse po 
vrsti, zapuščajo domove in mnogi se preživljajo s 
krajami. Po opravljenih formalnostih na policijski 
postaji sva se odpeljali nazaj na »kraj zločina«, kjer  
mi je Nina pomagala iskati in je tudi našla skoraj vse 
ukradene dokumente, ki so jih tatovi odvrgli na begu. 
Čez nekaj časa sva se uspešno vkrcali na avtobus za 
glavno mesto Botswane, Gaborone. Tam naju je v 
svoj dom prijazno sprejela gospa Katarina, žena 
Črnogorca Svetoslava, ki smo ga spoznale v Maunu. 
Razvajala naju je z božansko hrano, nama oprala vse 
obleke in z njenima otrokoma smo se naigrali vse 
mogoče igre, šli v kino ... Skratka uživali☺. Tako da 
se ji na tem mestu še enkrat najlepše zahvaljujeva. V 
teh dveh dneh  sva uredili Ninin prevoz naprej v Južno 
Afriko in na nemški ambasadi zame nekakšen nado-
mestni potovalni dokument, ki mi je omogočal nemo-
teno vrnitev v Evropo, žal pa ne tudi vstopa v Južno 
Afriko�. Tretji dan sva odšli v narodni park Mokolo-
di, na obisk k Jasni, ki je bila tam na prostovoljnem 
taboru. Od tam je Nina nato odšla na pot proti Cape 
Townu, midve z Jasno pa sva ostali še en teden na 
taboru. Zadnji vikend smo odšli v Kalahari na San 
dance festival, torej plesni festival Sanov (oziroma, 
kakor jih mi (sicer nepravilno) imenujemo, »bušma-
nov«). Sani so najstarejši prebivalci tega dela Afrike: 
ozemlje Kalaharija so naselili že pred več kot 20000 
leti! Sicer večinoma ne živijo več tradicionalno, čep-
rav (vsaj kakor sem jaz razumela) večina ne zato, ker 
ne bi hoteli, ampak ker so jih iz botswanskega dela 
Kalaharija kratko malo pregnali, ko so v drugi polovi-
ci 20. stoletja ustanovili rezervate oziroma narodne 

parke in s tem prepovedali lov sanskim družinam, ki 
se kot nomadski lovci in nabiralci z lovom preživljajo. 
Botswanci, ki delajo v rezervatih, pravijo, da lov 
nekoč ni bil tak problem, preprosto zato, ker je bilo 
Sanov manj. Sedaj pa so to velike družine, ki bi za 
svoje lovne potrebe rabili ogromne površine in s tem 
tudi veliko število živali. Neuradno pa naj ne bi bili 
razlog za preselitev Sanov le nacionalni parki, temveč 
tudi odkritje diamantov v botswanskem območju 
Kalaharija. Sani se sedaj borijo za to, da bi dobili odv-
zeto oziroma ukradeno zemljo nazaj, vendar so v boju 
z botswansko vlado za zdaj bolj ali manj neuspešni. Je 
pa Gibanje za pravice ljudstva San pred nekaj leti 
dobilo alternativno Nobelovo nagrado za mir.  Na 
festivalu so zvečer skupine Sanov ob šotorih zakurile 
ognje in plesi so se nadaljevali še pozno v noč. Tam 
smo opazovali plese in klepetali z domačini, zjutraj pa 
je že napočil čas za odhod.  
 

 

Na koncu smo bile vse tri v polnem številu na letalu iz 
Johannesburga v Dubaj. Tokrat se je izkazala (verjet-
no edina) prednost tega, da so mi ukradli potni list, saj 
so me z nemškim potovalnim dokumentom spustili v 
mesto Dubaj brez vize☺. (Mimogrede, na tem poto-
vanju smo ugotovile, da Slovenci za vse države, ki 
smo jih obiskale, potrebujemo vize, medtem ko jih 
ostala Evropska unija ne.) Tako sem se še z dvema 
Nemkama, ki smo ju spoznale na letališču, odpravila 
na hiter taksi ogled mesta. Nazaj grede sem za las 
srečno ujela letalo, ki nas je pripeljalo v München. 
Šok je sledil ob prihodu domov, ko sem se zares 
zavedela, da je (vsaj aktivnega) potovanja konec, da 
nismo več v Afriki in nazadnje, da me čaka še nekaj 
učenja ... Tako, da od takrat naprej sanjam o ponov-
nem obisku Afrike. Upajmo, da čim prej, če Bog da in 
če bodo finance zadostne☺.  
 
 
P.S. Več o prostovoljnih taborih si lahko preberete na 
www.zavod-voluntariat.si.  
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Alenka LOZEJ 

 
arca se je pet študentov biologije, Tea, 
ta velika Alenka, Uroš, Jasna in ta mala 
Alenka, potepalo po Litvi. Pa ne kar 

brez razloga. Bili smo pridni in da bi še kdo drug 
vedel za rezultate našega dela, smo jih predsta-
vili na konferenci. Ampak to je bilo zgolj postran-
skega pomena. Kaj je lepšega kot s sponzorskim 
denarjem pohajkovati po tujini ter biti opravičen 
študijskih obveznosti? 
 
Ko so imeli Tea, Alenka in Uroš že izdelane vse načr-
te, sva se jim zadnji hip pridružili še Jasna in jaz, saj 
sva s prijavo dolgo odlašali. Je že tako, da včasih do 
zadnjega nisi prepričan, če ti bo sploh uspelo dobiti 
kakšne rezultate. In tako so se Tea, Alenka in Uroš v 
četrtek zvečer odpravili proti Litvi z avtom, midve pa 
sva naslednji dan odleteli. Na tri popotnike v avtu so v 
Avstriji prežali policaji, ki niso znali angleško in jim 
zato niso znali povedati, kje se pride na avtocesto, 
poleg tega pa je Benki zmanjkalo baterije. (Benka je 
prijazna teta na telefonu, ki se poveže s satelitom in te 
usmerja do cilja. Nekateri ji rečejo kar GPS.) Na Polj-
skem jih je zato ugrabila Warshava, da so celo uro 
krožili in iskali pot ven iz tega mesta. Ko so jo končno 
našli, jih je čakala samo še neskončna ravnina do Lit-
ve. Zvečer so prispeli do cilja, a ker se niso zavedali 
enournega zamika, so se čudili, zakaj so vsa prenočiš-
ča že zaprta. Po dolgem iskanju so jih prijazno spreje-
le nune in jim ponudile sobo. Po štiriindvajsetih urah 
v avtu so se končno lahko stuširali, potem pa so popa-
dali v postelje.  
 
Ko so naslednji dan še spali, sva bili z Jasno že na poti 
proti letališču v Benetkah. Vse je potekalo gladko, 
dokler letalo ni vzelo zaleta za vzlet. Namesto da bi 
nas pospešek prilepil na stole, smo zaradi nasprotnega 
pospeška z nosovi skoraj pristali v stolih pred nami. 
»Zaradi tehničnih težav se vračamo na parkirišče.« 
Tako sva na Dunaj prispeli s štiriurno zamudo in 
seveda je letalo za Vilnius že odletelo. Med tem ko so 
trije popotniki že prispeli v Vilnius in so kljub teža-
vam z Benko našli fakulteto, da bi se dobili z organi-
zatorji konference, sva rezervirali naslednji let in si 
privoščili kosilo na račun letalske družbe, ki je bila 

kriva za najino zamudo. Tisti del ekipe, ki je že pris-
pel v Litvo, se je po neuspešnem čakanju na organiza-
torje odločil, da obišče mesto Trakaj. Tam naj bi bil 
grad, makadamska tropasovnica pa jih je namesto do 
gradu pripeljala do Jazz Hotela v starem mestu. Izgub-
ljenim je prijazen starejši stric brez dveh prstov na 
roki povedal, kako pridejo do novega Trakaja, oni pa 
so ob tej podobi dobili asociacijo na Frančka z motor-
ko iz grozljivke. Po ogledu starega Trakaja s presiha-
jočimi jezeri in gradu v obliki cerkve so končno našli 
pravo pot do novega Trakaja. Tam so našli izjemno 
zanimivo, na pol zamrznjeno jezero z racami mlakari-
cami, ki so pritegnile njihovo pozornost za naslednje 
pol ure. Potem so se končno odpravili proti gradu in 
ker se še vedno niso zavedali časovne razlike, so hote-
li na vsak način vstopiti, čeprav so ga zaprli že čez 
dvajset minut. K sreči je to njihovo zmoto odpravila 
prijazna teta pri okencu z vstopnicami, ki jim je poka-
zala uro. Tako jim ni preostalo drugega, kot da so se 
odpravili nazaj proti Vilniusu in poiskali hostel, ki 
smo ga skupaj rezervirali. 

Čakajoč na Jasno in Alenko 
 
Medtem ko sva midve z Jasno že srečno prileteli v 
Prago in čakali na naslednji let, tokrat končno v Vilni-
us, so oni našli pravo ulico po principu »tudi slepa 
kura zrno najde«. Treba je bilo le po napačni smeri v 
enosmerno. Po nastanitvi so se odpravili po naju na 
letališče, ki so ga našli tako, da so sledili tablam za 
železniško postajo.  
 
Končno sva utrujeni od »prekladanja« po letališčih 
srečno prispeli na cilj, najini prtljagi pa to žal ni uspe-
lo. A nasmeh na obraz so nama vrnili trije s tablo 
»Slovenia«, ki so naju čakali na izhodu. V hostlu sva 
si izposodili vse potrebno in se zvrnili v posteljo. 
 

M 

Litva�
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Z leve: Jasna, Uroš, Tea, tamala in tavelika Alenka 
 
Naslednji dan smo se odpravili v Rigo. Na poti smo se 
v Vilniusu ustavili v nakupovalnem središču, da sva si 
kupili nekaj spodnjega perila, Uroš pa je bil zgrožen 
ob dejstvu, da mora v trgovino z oblekami s štirimi 
ženskami. Ko smo prišli iz mesta, sva z Jasno najprej 
navdušeno gledali pokrajino, čez pet minut sva se 
naveličali neskončne ravnine in čez petnajst minut 
sem že spala v upanju na boljše čase. Nisem pa vede-
la, da je lahko cela država in še vse sosednje, tako 
utesnjujoče prostrano ravna. Tik preden sem zdrsnila 
v sanje, sem slišala Tejin komentar, da je tudi naju 
prevzela pokrajina. Ko smo prispeli do Rige, smo bili 
že pošteno lačni in odločili smo se, da poiščemo eno 
od petih restavracij na neki ulici blizu morja. Ko pa 
nas je GPS Benka pripeljala do ulice s tem imenom, 
smo se znašli v zares revnem delu mesta. Po nekaj 
krogih, ko nam je postalo jasno, da pri nas prave rev-
ščine ne poznamo, smo iz obupa vprašali za pot neke-
ga domačina. Seveda nismo pričakovali da bo govoril 
angleško, zato smo po informacije poslali Uroša, ki se 
je v takih trenutkih najbolje znašel. Izkazalo se je, da 
stric prav dobro govori angleško in prijazno mu je 
razložil, da iščemo ulico v sosednjem mestu. Tako 
smo se končno obrnili v pravo smer in se odpeljali še 
dvajset kilometrov zahodno, proti Jūrmali. To je turis-
tično naselje, ki niti pozimi ne izgleda čisto zapušče-
no. A tudi tu se je med bogatimi vilami kazala revšči-
na. Razpadajoče hiše in prazne zapuščene parcele so 
bile prav nenavaden kontrast razkošnim vilam. Našli 
smo pravo ulico in vseh pet restavracij, ki pa si jih 
seveda nismo mogli privoščiti. Po sprehodu smo se 
rajši odločili za malico na dolgi peščeni plaži in se 
nato odpravili nazaj proti Rigi.  
 

Odločili smo se, da ne bomo tvegali in smo najprej 
poiskali prenočišče. Našli smo hostel za športnike, ki 
niti ni bil tako poceni, notranjost sob pa je bila v nas-
proti s hodnikom prav klavrna. Z receptorko smo se 
uspeli sporazumeti in dobili smo tri sobe s po dvema 
ležiščema. Z Jasno sva si prvi ogledali sobo in skozi 
kopalnico prišli v sosednjo sobo še pred Alenko in 
Teo. Ko je Alenka odklenila vrata, se naju je tako 
prestrašila, da niti kričati ni mogla in zgodba o Franč-
ku z motorko je spet oživela. Po tem nobena od punc 
ni hotela spati v ločeni sobi, zato pa je bil Uroš vesel, 
da bo lahko v miru smrčal.  
 
Ko smo odložili prtljago, smo se odpravili na nočni 
ogled Rige. Uspešno smo našli parkirišče blizu centra 
in se peš odpravili na sprehod. Na koncu smo našli 
lokal, ki je izgledal nekam navijaško in so natakarice 
odlično govorile angleško in si privoščili nekaj za pod 
zob. Brez latvijskega piva seveda ni šlo, zato sem se 
»prostovoljila«, da peljem nazaj. Utrujena in zaspana 
sem se počutila, kot da sem prvič za volanom in še 
dobro, da mi je Uroš na sovoznikovem sedežu zelo 
natančno govoril, kdaj in kam naj obrnem volan.  
 

 
Tudi obala je ravna 
 
 

V ponedeljek smo se podali nazaj proti Litvi, in sicer 
na zahodno obalo. Na poti smo se ustavili na znameni-
tem »Hill of Crosses, kjer je na manjši vzpetini (s 
katere se skoraj vidi morje ☺ ) nakopičenih na tisoče 
križev. Ta tradicija naj bi segala še v čas pred krščans-
tvom in čeprav je bilo tako početje med strogim rus-
kim režimom prepovedano, se je ohranila. Tea je ob 
tabli s prečrtano svečo najprej dobila preblisk, da bi 
vse skupaj zažgali in tako povzročili mednarodni inci-
dent. Na vrhu, kjer ljudje puščajo denar, pa smo se 
strinjali, da ga vzamemo in gremo na kosilo v turistič-
no Jūrmalo. Pred odhodom pa smo se vendar odločili 
pustiti tudi svoj pečat in postavili smo križ iz dveh 
zobotrebcev. 
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Naslednja je bila na sporedu nekdanja ruska letalska 
baza, ki naj bi bila največja izven ruskega ozemlja. Po 
napotkih domačina smo jo kmalu našli, spraševali smo 
se le, kaj si misli Benka, ko takole vozimo po polju 
(cesta seveda ni bila nikjer vrisana). Iskali smo vojaš-
ko bazo, naleteli pa smo na ogromne količine rablje-
nih vozil (ne vem zakaj imam občutek, da ukradenih). 
No, vsaj parkiranje ni bilo problem. Po temeljitem 
ogledu bunkerjev smo si privoščili malico.  
 

 
Hill of Crosses 
 

Po malici smo se peljali 100 kilometrov, ki sem jih 
vsaj jaz prespala, do Palange na zahodni obali Litve. 
Po ogledu plaže in v zimskem času precej penzionisti-
čnega mesta smo šli še do Kalipėde. Od tam vozi tra-
jekt na rt, ki se kopnega drži v Rusiji, na litvanski 
strani pa je zavarovan kot narodni park. Po težavnem 
sporazumevanju smo le uspeli kupiti karte za trajekt in 
se zapeljati čez ozek preliv. Kaj si je mogla misliti 
Benka šele, ko smo plavali po vodi!  
 
Prva stvar, ki smo jo poiskali, je bil WC. Sama sem se 
odločila za naravno varianto s pogledom na mahove in 
lišaje, ki rastejo po gozdnih tleh in to se je izkazalo za 
boljšo rešitev. Potem smo si ogledali še ribiški muzej 
na prostem in se odpeljali proti za biologe daleč naj-
zanimivejšemu delu Litve. Prvi postanek je bil na 
plaži, kjer smo rešili kar dva brodolomca in vzeli na 
pol mrtvega hrošča. Naprej smo se odpravili šele ob 
sončnem zahodu, kar smo kasneje tudi obžalovali. Ker 
so prepovedane poti najbolj zanimive smo se odpravili 
tudi po eni od teh, a smo kmalu ugotovili, da to o 
zanimivosti ne drži vedno. Potem smo ob prvi prilož-
nosti parkirali avto in se peš odpravili čez posekano 
ruševje. Ko smo prišli do neposekanih borovcev, so 

bili ti pregosti za nadaljevanje lomastenja. Poleg tega 
smo odkrili sčiščeno pot čisto zraven, tako da je bila 
hoja do avta neizmerno lažja. Med tem se je že popol-
noma znočilo in odločili smo se, da si bomo polotok 
kar se da dobro ogledali iz avta. A kaj kmalu smo 
prispeli do zapornic in razočarani ob misli, da smo že 
pri meji z Rusijo že skoraj obupali. Ker pa poskusiti ni 
greh, smo spet poslali Uroša, da se je sporazumel. 
Nazaj je prišel ves nasmejan in rekel »No Russia, 
park«. Plačali smo smešno nizko vstopnino in brez 
časovne omejitve smo se lahko vozili naokoli. Med 
vijuganjem čez celo cesto, da bi žarometi osvetlili čim 
večji del gozda, smo videli tri lisičje repe, enega zajca, 
naleteli pa smo tudi na mamo svinjo, ki je s svojimi 
štirimi prašički prečkala cesto. Ker pa to ni bilo 
dovolj, smo zavili na trim stezo in se z avtom vozili 
po gozdu. Med tem ko je Uroš pazil na ogledalca pa je 
bilo Alenko na smrt strah Frančka z motorko, zato je 
prepovedala ustavljanje za lulanje. Ko smo čez čas 
prišli iz labirinta gozdnih stez smo si privoščili send-
viče v Nidi, tokrat zares zadnjem mestu pred Rusijo. 
Eni naveličani, drugi prestrašeni smo se odločili, da 
nima smisla iskati prenočišča v bližini in smo se 
odpravili približno 200 kilometrov daleč, nazaj v Vil-
nius. Seveda je Benki spet zmanjkalo baterije a Uroš 
je našel pravo pot iz labirinta nedokončanih cest in 
tako smo ob štirih zjutraj prispeli v hostel, zbudili 
receptorko in spali do poldneva. 
 

 
Nekdanja ruska vojaška baza 
 

Naslednji dan smo se po plačilu prijavnine prepustili v 
vodstvo organizatorjem. Po zadnjih pripravah na 
predstavitve smo se skupaj peš odpravili do fakultete, 
kjer je potekala uvodna slovesnost s folklornimi plesi 
(ki so tako dolgočasni kot pokrajina). Po slovesnosti 
smo se odpravili na ogled mesta nazaj proti hostlu, na 
poti pa smo se šli različne družabne igrice, ki niso 
zadele svojega namena. Mogoče pa zaradi nizkih tem-
peratur… 
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Prvi… 
 
 

 
…in drugi brodolomec. 
 

Zvečer smo imeli družabni večer s predstavitvijo 
držav in degustacijo tipičnih jedi. No, lahko rečemo, 
da smo nekaj tujih študentov naučili plesati polko, 
vino pa je tudi kar hitro zmanjkalo. Le s potico smo se 
mastili še naslednji dan.  
 
Naslednji dan pa ni bil več tako zabaven. Po uvodnem 
predavanju gostujoče profesorice in prvem sklopu 
predstavitev smo šli na kosilo. Po kosili sta svoje štu-
dije predstavili Alenka in Tea, za njima pa še midve z 
Jasno. Zvečer smo si zasluženo privoščili degustacijo 
vseh litvanskih piv in po bratsko izpraznjenih vseh 
steklenicah smo strokovno ugotovili, da se zaradi piva 
ne splača hoditi v Litvo. 
 
Tretji dan konference ni bilo predavanj, pač pa smo se 
po slovenskem zgledu iz konference Life science 
podali na terenski izlet. Vendar pa si organizatorji 
niso prav zapomnili, kako se to dela in so nas peljali 
na čudovit teren v tovarno encimov. Kasneje smo si 
ogledali še konjski muzej, kjer smo videli kup starih 
vozov in enega konja, pa še ta je bil nagačen. Zvečer 
smo si še enkrat ogledali mesto, tokrat z zelo zabavno 
vodičko. Ko smo prišli v sobo, je Uroš naznanil 
»Kure, frej mate!« in smo šle spat, on pa je do jutran-
jih ur pripravljal svojo predstavitev. Vmes sva mu z 
Jasno popestrili delo, ko me je sredi noči v sanjah 
zbudila in mi razlagala, kako morava popraviti svojo 
predstavitev. Ko se nisva uspeli sporazumeti, o čem 

govori, me je v spanju poslala nazaj spat, Uroš pa je 
skoraj počil od smeha. Pa naj še kdo reče, da je nastop 
na konferenci mačji kašelj, še ko je mimo, sanjaš o 
tem! 
 
Zjutraj smo se spet peš odpravili do fakultete in po 
predstavitvah pojedli kosilo. Tokrat se je vodja hare-
ma odločil, da potrebuje moško družbo in se usedel k 
Estoncema. Proti koncu kosila smo mu v zahvalo, da 
nas prenaša, naročile pivo, njegova razlaga pa je bila 
»Kure me pogrešajo«. Sledil je še zadnji blok predsta-
vitev, med katerimi je bila tudi Uroševa, zaključil pa 
ga je gostujoči predavatelj. Potem smo si še zadnjič 
privoščili pivo, potem pa pojedli večerjo. Sledila je 
zaključna slovesnost, nato pa zabava v klubu Woo. 
 

Vilnius ponoči 
 

Naslednje jutro smo s težavo vstali, pospravili prtljago 
in se odpravili proti letališču. Sledil je še zadnji, nep-
rostovoljni ogled mesta, ko smo se izgubili, nato pa so 
naju z Jasno odložili na letališču in srečno sva prispeli 
domov. Sami so se odpravili še proti Kaunasu, kjer si 
je Uroš privoščil počitek v avtu, med tem ko sta si 
Alenka in Tea ogledali mesto. Okrog šestih popoldne 
so se odpravili proti domu, a so se tik pred mejo obr-
nili, ker so pozabili poslati kartice.  
 
Sledilo je še nekaj dogodivščin, kot na primer pijanec, 
ki je spal na sredi štiripasovnice v Warshavi, na Češ-
kem pa so na avtocesti srečali pravo kokoš. Ko so v 
Avstriji zagledali prve hribe, se jim je počasi vrnil 
nasmeh na obraz.  
 
 
In ko so končno prispeli v Ljubljano, se kar niso 
mogli ustaviti in mahnili so jo na morje… A to je že 
druga zgodba. 
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Tekst: Katarina MAHER       foto: Valentina MAHER 
 

Ekskurzija je potekala v okviru mednarodne študent-
ske konference biotehnoloških ved "Life with scien-
ce". 
 

rganizatorji smo si ekskurzijo zamislili 
kot spoznavanje naravnih, kulturnih 
znamenitosti ter predstavitev pomem-

bnih gospodarskih panog v tem delu Slovenije. 
Program je zajemal ogled čistilne naprave Dom-
žale-Kamnik,  pivovarne Laško ter obisk vinske 
kleti Vinag v Mariboru. 
 
V jutranjih urah smo prispeli v čistilno napravo, kjer 
so nam najprej, s pomočjo prosojnic, strokovno pred-
stavili delovanje čistilne naprave, nato pa smo si tudi 
v živo ogledali vse stopnje čiščenja; mehansko, aero-
bno biološko (odstranjevanje ogljikovih komponent in 
odstranjevanje amonijskega dušika) ter anaerobno 
biološko čiščenje (brez prisotnosti kisika). Na čistilno 
napravo doteka mešanica komunalne, industrijske in 
padavinske odpadne vode iz občin Domžale, Kamnik, 
Mengeš in Trzin.  
 
Na kanalizacijsko omrežje je v povprečju prikloplje-
nih nad 80% vseh gospodinjstev (53.000 prebivalcev). 
Dotočna odpadna voda je slabo biorazgradljiva, ker 
vsebuje relativno visok odstotek industrijske odpadne 
vode. Obdelana odpadna voda se nato izteka v vodo-
tok Kamniška Bistrica. V mehanski stopnji se izloči 
veliko delcev (surovo blato), pri aerobnem biološkem 
procesu pa nastane veliko aktivnega blata, ki ga doda-
tno obdelajo v anaerobnih gniliščih pri 40oC. Aktivno 
blato je mešanica odpadne vode in mikroorganizmov, 
za katere je odpadna voda vir hranil. V času 45 dni 
blato delno pregnije do bioplina (mešanica plinov 
metan, ogljikov dioksid, žveplov dioksid), ki ga upo-
rabijo za proizvodnjo električne energije.  
 
Pregnito blato pa se centrifugira in odloži na deponijo. 
Študente je obisk navdušil, še posebno tiste, ki so se 
teoretično že spoznali s procesom delovanja čistilne 
naprave, v živo pa si je še niso ogledali.  
 

Tujce so krofi navdušili 
 

Pot smo nadaljevali preko Trojan, kjer smo si privoš-
čili izvrstne krofe, do Laškega, kjer so nas prijazno 
sprejeli v največji pivovarni v Sloveniji. Spoznali smo 
proces varjenja piva ter vse sestavine, ki so potrebne 
za dobro pivo (ječmen je osnovna surovina za izdela-
vo slada, kvasovke, hmelj kot začimba ter kakovostna 
voda). Proizvodnji slada sledi mletje in dodajanje 
vode v precejevalno posodo, od koder se odstranijo 
tropine.  
 
Nato se doda hmelj v kuhalno posodo, sledi posoda za 
sedimentacijo pivine in hlajenje. Ohlajeni tekočini se 
doda kvas in s tem se začne proces alkoholnega vren-
ja, čemur sledi zorenje in filtracija piva. Predhodno 
pasterizirano pivo se polni v čiste steklenice, sledi 
zapiranje in etiketiranje, pločevinke pa napolnijo z 
nepasteriziranim pivom, jih zaprejo in nato tunelsko 
pasterizirajo. Ogledali smo si varilnico, spoznali 
avtomatizirano kemično krožno čiščenje, ki predstav-
lja tehniko čiščenja cevi in opreme na mestu delovanja 
brez predhodnega razstavljanja v posamezne elemente 
z učinkovitim prečrpavanjem čistil in razkužil ter 
začetnim in končnim izplakovanjem z vodo, obiskali 
pa smo tudi polnilnico, kjer poteka pranje steklenic, 
pasterizacija, polnjenje in etiketiranje.  
 
Ta del ogleda nas je najbolj navdušil, saj je pogled na 
naštete steklenice, ki se bučno premikajo po tekočem 
traku od stopnje do stopnje, nekaj posebnega. Delo za 
tekočim trakom pa mora biti kar precej monotono, a 
odgovorno, čeprav je že velik del procesa avtomatizi-
ran. Po ogledu so nas povabili na degustacijo, kjer 
smo izkoristili še zadnjo priložnost za vprašanja in 
primerjanje različnih okusov.  
 
V popoldanskih urah smo prispeli v Maribor. Najprej 
smo se sprehodili po Lentu, kjer so nekoč pristajali 
splavi in male tovorne ladje, do najmanj 300 let stare 

O 
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trte, ki je bila upodobljena že na najstarejši veduti 
Maribora s konca 17. stoletja. Trta še vedno rodi, pos-
tala pa je tudi simbol Maribora kot mesta vina in vin-
ske trte. Vrnili smo se na Glavni trg, kjer smo si ogle-
dali mestno hišo, ki je bila zgrajena okoli leta 1515.  
 

 
Najstarejša trta 
 

Krasi jo renesančno pročelje z beneško-renesančnim 
balkonom in mestnim grbom z letnico 1565. Sredi 
Glavnega trga nas je navdušilo tudi kužno znamenje, 
ki so ga Mariborčani postavili svojim someščanom, 
umrlim v epidemijah kuge. Sprehodili smo se do 
Vinagove kleti, ki je ena največjih vinskih kleti v Cen-
tralni Evropi. V tunelih, ki so dolgi več kot dva kilo-
metra in pokrivajo območje 20.000 kvadratnih met-
rov, je spravljenih 5,5 milijona litrov visoko kvalitet-
nih vin. Hranijo tudi vzorčne stekleničke z vinom, ki 
ga vsako leto pridobijo iz grozdja najstarejše trte na 
svetu. Poskusili smo 3 različna vrhunska vina in sku-
paj izbrali najboljšega. Najbolj nas je navdušila aro-
ma, okus in vonj vina Sauvignon. Maribor smo obis-
kali ravno v času martinovanja, ko so po vseh večjih 
trgih praznovali, zato smo si Maribor vtisnili v spomin 
kot živahno mesto, z bogato kulturo in tradicijo. 
 
Udeleženci so bili na koncu dneva navdušeni, polni 
novih spoznanj in doživetij. Slabo vreme nas je malce 
prikrajšalo za kakšno lepo panoramsko fotografijo 
štajerskih gričev ali sprehod v naravo. V enem dnevu 
lahko obiščeš le delček, preostale mikajoče zanimivo-
sti pa za tuje študente ostajajo razlog za ponoven 
obisk Slovenije. 
 
 
V imenu organizatorjev se še enkrat zahvaljujem 
vsem, ki so nas prijazno sprejeli in nam predstavili 
svoje delovanje. 

 

Tekst in foto: Tina ŠANTL TEMKIV 
 
Iščejo zaposlitev ... 
 

...vodja tabora,  
 

mentor za ektoparazite ptic in malih sesalcev,  
 

RTŠB:�
vransko�
2007�
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mentor za ptice,   
 
 

 
mentor za dvoživke,  
 
 

 
mentor za kačje pastirje,  
 

 
mentorica za plazilce,  
 

 
mentor za botaniko,  
 

mentor za netopirje,                    mentorica za metulje. 
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Že takoj naslednji dan smo se neustrašno podali na lov za 
plenom… ups… vzorci. No, nekaterim se je poznalo, da 
malo preveč berejo Harryja Potterja. 
 

 
Česar nismo smeli početi v šoli, a smo si vedno skrivoma 
želeli, smo lahko poizkusili na taboru. Živali so se ujele v 
pasti, ki smo jih nastavili ponoči. Pobrali smo jim zunanje 
zajedalce ter določili vrsto in spol. Nato smo jih še izmerili, 
stehtali in jim vzeli vzorce krvi in organov za virološka in 
bakteriološka testiranja. Sesalčji in parazitski material so 
shranili v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, vzorce krvi in 
tkiv pa na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicin-
ske fakultete v Ljubljani. 
 

 
Ker smo bili v vrtcu omejeni s tuši, ki smo si jih delili z ekipo 
nogometašev, terensko delo pa je bilo kot vedno umazano, 
smo izrabili naravne danosti Vranskega. 
 

Francozi so prisegali na Laško. Tabora so se udeležili štirje 
udeleženci iz tujine: Italijanka, Francoz in dve Hrvatici. 
 

Na taboru smo poslušali tudi štiri predavanja: o klopih, kuš-
čaricah in velikih zvereh Slovenije ter kačjih pastirjih Šri 
Lanke. Poleg tega pa smo se na deževni večer zbrali na 
filmskem večeru, ki je potekal v jedilnici OŠ Vransko. Na 
koncu smo raziskovalno delo in zbrane rezultate predstavili 
zainteresiranim domačinom. 
 

»Legenda pravi, da je bilo 
nekoč v kotlini, kjer danes 
leži trg, jezero, ob kate-
rem je živelo veliko vran. 
Po osušitvi jezera je na 
tem mestu zraslo naselje, 
ki so ga poimenovali po 
teh močvirskih prebival-
kah. Zato je tudi v trškem 
grbu, ki od leta 1868 sim-
bolizira trg Vransko, upo-
dobljena vrana, stoječa na 
veji prikrajšanega smre-
kovega debla.« 

(http://www.vransko.si/kraj.htm) 
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Vransko, doslej znano kot kraj, kjer te Dars na avtocesti 
obere za dober evro, in v katerem stoji doslej neobiskani 
famozni muzej motociklov, je lani poleti privabilo množico 
biologov. Spoznali smo se z naravnimi danostmi daleč nao-
koli Vranskega in med prostim dnevom obiskali muzej. 
 

 
Za to, da lahko iz oči v oči zreš s takim lepotcem, je vredno 
zamuditi tudi kakšen žur. Podnevi so se netopirci potikali po 
cerkvenih zvonikih, ponoči pa so netopirje lovili z mreženjem 
pred jamami, ki bi lahko bile množična zatočišča netopirjev. 
Obiskali so jami Huda luknja in Škadovnica, ki jih je prese-
netila s pestrostjo vrst. Sledilo je določanje, merjenje in 
tehtanje. 
 

 
Vsaka skupina je vzorčila na svoj način. Pri tem smo upora-
bljali različne osnovne biološke pripomočke: od daljnogleda 
in kečerja pa do pincete po predhodnem tepežkanju. Vse 
smo si sproti tudi pridno beležili. 
 

Skupina za ektoparazite ptic in malih sesalcev je labodom 
jemala brise za ugotavljanje ptičje gripe ter jim namestila 
velike obročke. Včasih nismo čisto dobro vedeli, kdo bo 
koga… 
 

Vsak dan je bil za ekipo dežurnih organiziran tudi shopping 
v lokalnem nakupovalnem centru »pri Mirku«. Za zajtrk smo 
stregli svež kruh, domače marmelade in Nutello (no, dokler 
je ni zmanjkalo). 
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Prišli, videli, slišali in prijeli vse kar je lezlo in šlo. Pomirjeni 
odšli. Je bil logo RTŠB Vransko 07 natisnjen na majici, ki so 
jo dobili vsi udeleženci. 
 
 
Po taboru nas je kar nekaj časa dajala nostalgija 
in nekateri so se vrnili že naslednji dan ter obis-
kali eno od številnih gostiln na Vranskem. Naučili 
smo se veliko, sklenili mnogo novih poznanstev 
in žurali do onemoglosti. Zdaj pa komaj čakamo 
nadaljevanje poletne zgodbe na RTŠB Kolpa 
2008! 
 
Na Youtube si lahko ogledate tudi filmček, ki smo 
ga posneli na RTŠB Vransko 07:  
 
 
Pojdite na naslov 
http://www.youtube.com/watch?v=RLb6bkjgFNc 
ali vtipkajte RTŠB v iskalnik Youtubea. O taboru 
na Vranskem in kmalu tudi o prihajajočem taboru 
na Kolpi si lahko več preberete na: 
http://rtsb.blogsome.com/. 
 
 

 

Lara KASTELIC 
 
V prvih spomladanskih dneh, ko so temperature nekaj 
dni dovolj visoke, nato pa pade še nekaj kapelj dežja, 
opazimo na nekaterih cestah ogromno dvoživk. 
Toplota in vlaga sta jih prepričali, da je prišla pomlad 
ter primeren čas, da se odpravijo do mrestišč. Nekate-
re vrste, kot npr. navadna krastača in sekulja, se jeseni 
odpravijo v gozd, kjer se zakopljejo v zemljo in tako 
preživijo zimo. Njihov jesenski pohod je pogosto 
manj opazen, ker je selitev časovno bolj razpršena, saj 
se osebki odpravijo v gozd, ko se jim zazdi, da je čas 
primeren. Za razliko pa se spomladi vse predramijo v 
približno enakem časovnem obdobju in množično 
zapuščajo gozd.  
 

 

Mnoge dvoživke na poti do vode prečkajo cesto, kjer 
jih ogromno konča pod kolesi in po nekaj urah se 
voznik lahko sreča s pravo preprogo povoženih živali. 
 
To se dogaja tudi na Radenskem polju v občini Gro-
suplje, na cesti med vasema Malo Mlačevo in Velika 
Račna. Lokalno prebivalstvo je zato skupaj s CEN-
TROM Grajski vrt Boštanj d.o.o. ter TD Boštanj 
organiziralo akcijo Pomagajmo žabicam čez cesto. 
Namen je bil rešiti čim več dvoživk, predvsem pa o 
problemu ozavestiti kar največ ljudi. To težavo so 
namreč poznali predvsem ljudje, ki se vsak dan vozijo 

pomagajmo�
žabicam�čez�

cesto�
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po tej cesti, ostalim občanom pa je bila večinoma 
neznana. 
 

 
 

28. febraurja in 11. marca 2008 smo tako izpeljali dve 
večji akciji. Na vsaki se je zbralo približno 30 prosto-
voljcev ter domačih gasilcev, ki so skrbeli za našo 
varnost. Ker mreže še niso postavljene (to načrtujemo 
za naslednjo pomlad), smo »pešce« prenašali v vedrih. 
Hodili smo ob robu ceste in ko smo zagledali žabo, 
smo jo prijeli ter dali v vedro in nato smo jih več 
naenkrat prenesli na drugo stran ceste. In ko se v temi 
sam sprehajaš ob cesti, obdani z gozdom in kar naen-
krat zaslišiš precej glasno šuštenje listja, pričakuješ 
vsaj žival velikosti zajca, ki se bo prikazala iz gozda. 
No, na koncu je samo »mičken« samček krastače, ki 
se počasi premika naprej in po možnosti še malo 
zakotali po strmem bregu. Velikokrat si žabo v resnici 
prej slišal kot pa videl. 
 

 
 

Presenetilo nas je, ker smo na prvi akciji srečali pred-
vsem samčke krastače. Verjetno je bil razlog v tem, da 
so manjši in se hitreje ogrejejo, čeprav to ne razloži 
tega, zakaj se niso v istem obdobju pojavile tudi rjave 
žabe, ki so podobne velikosti. Mogoče je bil razlog 
premajhna vlažnost, saj so na to bolj občutljive. Čez 
dva tedna je bilo samičk krastač precej več, predvsem 
pa je bilo veliko tudi rjavih žab. Samčki krastač so 
dodali še eno zanimivost, to je oglašanje. Ko samčka 
primeš (ponavadi za sprednjimi kraki), se oglasi s 
tankim piskanjem. Ta pa ne pomeni nič drugega kot 
»pusti me, jaz sem tudi samček«. Samec namreč sple-
za samici na hrbet in s piskom sporoči samčku, ki po 
pomoti spleza nanj, da iz te moke ne bo kruha. Za 
razliko od njih je samica tiho. 
 

 

Pri prečkanju ceste je prišla do izraza tudi razlika v 
premikanju rjave žabe in krastače. Prva, za žabo tipič-
no skače in lahko v nekaj skokih pride na varno stran. 
Včasih si jo tako bolj kot ne opazil in je bila že na 
varnem. Krastača je nekaj popolnoma drugega. Poča-
si, počasi. Pa ne da so krastače res tako počasne, samo 
temperatura okolica je nizka, pa še asfalt je lahko 
topel in se je prijetno malo pogreti. Poleg tega ne ska-
čejo, ampak hodijo. Če pa si samica in nosiš na hrbtu 
še samca, traja vse skupaj še nekoliko dlje. Zato si 
lahko za prečkanje ceste vzamejo tudi nekaj minut. 
Koliko avtov z 90 km/h pridrvi v tem času mimo je 
druga stvar.  
 
Skupno smo prenesli okrog 3500 dvoživk! Večino 
vseh so predstavljali samci krastač, samic je bilo nep-
rimerno manj (cca 100). Tiste, ki smo jih prenesli, so 
bile v glavnem v paru s samcem, v t.i. ampleksusu. 
Manj kot polovico je bilo rjavih žab (sekulj in rosnic). 
Zelo malo je bilo zelenih žab ter pupkov. Še vedno pa 
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to predstavlja le zelo majhen del populacije, saj so 
dvoživke prečkale cesto vsak dan v obdobju več kot 
enega meseca. 
 
Večina ljudi poprej ni imela veliko stika z žabami, 
predvsem krastačami, zato so bili na začetku precej 
zadržani pri pobiranju, na koncu pa je vsak s ponosom 
povedal, koliko »žab« je rešil.  
 

Projekt se zdaj nadaljuje v okoliških šolah ter vrtcih, 
kjer se je otrokom predstavil žabec (samec krastače), 
ki je zaradi stresa pri prečkanju ceste pozabil svoje 
ime. Otroci so imeli možnost žabca spoznati, prijeti, 
videti njegovo premikanje in ga primerjati z rjavo 
žabo. Spoznali so tudi mrest ter paglavce, ki jih imajo 
nekateri zdaj v razredu in opazujejo njihov razvoj. 
Poleg tega je njihova naloga, da napišejo predloge 
imen za žabca, izmed katerih bomo najboljše in najle-
pše ime izbrali s pomočjo spletne ankete na 
www.radenskopolje.si (glasuješ lahko tudi ti :)). 
 
S tem pa akcija še ni zaključena, saj bomo s pomočjo 
Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev izvedli 
tudi popis dvoživk in plazilcev na Radenskem polju v 
maju ter v juniju organizirali predavanje o dvoživkah 
in plazilcih Radenskega polja. 
 
Za naslednje leto, pa kot že rečeno načrtujemo posta-
vitev mrež. To bo še več dvoživkam omogočilo, da 
bodo preživele grožnjo, ki neusmiljeno zmanjšuje 
njihovo število. Če boste imeli naslednjo pomlad pre-
več časa, veste kje nas najdete :) 
 
 

 
 

 

Ana ŠIMENC 

 
edse smo sprejeli še eno generacijo štu-
dentov biologije. Malo pred koncem štu-
dijskega leta smo končno dočakali slavno-

stni dogodek, ki krsti bruce v prave študente 
biologije, brucovanje.  
 
Dogodek, ki se je odvijal v sredo, 14. maja, v Gostilni 
pri Jovotu, so tako kot običajno organizirali 4. letniki. 
Po dolgotrajnem čakanju in zbiranju študentov, profe-
sorjev, asistentov ter seveda brucev, kar je mimogre-
de, trajalo več kot eno uro, smo lahko s tem slavnost-
nim dogodkom tudi uradno začeli.   
 

 

Bruci so v štirih »nalogah« preverili svoje znanje ana-
tomije in plesa, pri čemer so jim v treh pomagali tudi 
profesorji. V prvi nalogi iz anatomije sta brucki iz 
kumar izrezljali, kakšnega imata profesor dr. Petrič in 
asistent dr. Zupančič (… nos, kaj pa drugega?). 
Nadaljevali smo s pravim plesnim spektaklom med 
profesorji in bruci na pesem, ki jo je zmiksal asistent 
dr. Belušič. Naloga ni bila tako lahka kot se sliši, saj 
je asistent Belušič za svoj mix skrbno izbral pesmi 
neznanih ritmov.  
 
Eden izmed plesalcev je bil tudi prof. Jogan, ki je lani 
obljubil, da se bo vpisal na plesni tečaj, letos pa se je 
izgovoril, da »je lani to rekel bolj za hec«. Sledili sta 

M 

 

Take off they pants,  
I say,  

and men look like frogs to me.  
No matter how you kiss 'em,  

as far as I'm concern,  
frogs is what they stay. 

 

 

Alice Walker   (1944 - ) 
 

brucovanje�
2008�
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še dve nalogi iz anatomije; v prvi so brucke ugotavlja-
le, kje imata prof. dr. Trontelj in prof. dr. Pohar dolo-
čene mišice, in jih označile z listki. Ugotovili smo, da 
ima prof. Pohar gluteus maximus (ali po domače rit) 
na čelu. Za konec je ostala še naloga, pri kateri sta 
bruca po demonstracijah prof. Drašlarja secirala pliša-
sta medvedka. Po slavnostni zaprisegi »da bodo vedno 
obiskovali faks in hodili na terene« so bruci popili še 
sumljivi napitek iz epruvet in tako postali pravi štu-
denti biologije.  
 

 
 

Kljub temu, da so 4. letniki vložili ogromno časa in 
energije v pripravo brucovanja, se dogodek ni tako 
razživel kot bi se moral. Programa je bilo konec še 
preden smo se sploh ogreli, in razen desetih brucev, ki 
so sodelovali v nalogah, ostali niso doživeli pravega 
krsta. Tudi profesorji, katerih udeležba je bila spet 
bolj klavrna, niso bili preveč zainteresirani nad sode-
lovanjem v različnih nalogah (razen nekaterih, ki so se 
res izkazali). Škoda, saj bi lahko celotna zadeva izpad-
la veliko bolje.  
 

 
 

Sprejemu pa je sledil še žur do jutranjih ur.  

 
 

 

PROSIM 
 

Čakam, da mine. 
Čakam na tvoj dotik, 

tvoj pogled, tvoj poljub… 
Čakam, da bom tvoja 

za vedno. 
Ker te ljubim. 

Ti mi lahko pomagaš, da mine. 
Le s teboj je lahko 

vsega konec in se vse znova začne. 
Prosim te, stori, da mine; 

da bom lahko živela. 
Prosim, ljubi me, da bom varna 

v tvojem objemu. 
Čakam na tvoj dotik, 

tvoj pogled, tvoj poljub… 
Čakam, da mine. 

 

Metuljčica 

 

Reka - DUŠA mesta 
 

Voda je zrcalo duše. 
Hodim po svetu 

in opazujem stanje duše. 
 

Oči so uprte v to motno in smrdljivo tekočino, 
ki se pozabljeno vije po mestu. 

 
Reka Ljubljanica je zrcalo duše našega mesta. 

Vode s sedmih polj in podzemlja se združijo v njej. 
 

Pozabljena je 
in končno odlagališče vseh smeti potrošništva. 

Kapitalizem vlada. 
 

Reke so zrcala naših duš. 
V njih lahko vidimo, kdo smo. 

 
Intuitivno iščem vodo in jo najdem. 

Živim ob Ljubljanici. 
Na poti jo opazujem. 

hel1 
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Luč sveta je ugledal nov logo Antirepresorja... 
 

 

 



 

 

 


