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niso obvezani z nobenimi razpisi, na katere so se prijavili). 
Torej, če so si že oni lahko vzeli nekaj minut, ur svojega 
dragocenega časa, da so nam olajšali delo in pomagali pri 
ustvarjanju AR-ja, zakaj bi lahko naš prioritetni seznam 
ciljev opravičil neizpolnjevanje naših dolžnosti. Ni opravičila!

Zato se na tem mestu prvič zahvaljujem vsem avtorjem 
člankov, da ste nam pomagali ustvariti 13. številko 
Antirepresorja! Brez Vas ga ne bi bilo. 

Hkrati pa se vam iskreno opravičujem za pozno objavo! 

Še posebno Črtu Zupančiču, ki bi s pravočasno objavo 
svojega članka dobil še nekaj dodatne reklame za poletni 
tabor RTŠB Mokronog 2009!

Izdajanje revije, kot mnoge druge stvari, ni zadeva, ki jo 
je moč izpeljati brez dobre ekipe oz. brez sodelovanja med 
ljudmi in njihove pomoči. Zato pozivam mlajše biologe, da se 
malce podvizate in če vam ni vseeno za prihodnost te revije, 
če radi pišete, ste radovedni, ste željni novih izkušenj, bi radi 
dodali karikature ali risbice posameznim člankom in jih tako 
popestrili ali na kakršen koli podoben način sodelovali pri 
ustvarjanju revije Društva študentov biologije tudi pridružite 
naši ekipi in pripomorete k nastajanju še boljših izdelkov 
oz. kakšne številke AR-ja. Za kakršne koli informacije se 
lahko oglasite kar na moj mail larisa.gregur@gmail.com. 
Upam, da revija študentov biologije ne bo utonila v pozabo.

Na koncu bi se še rada zahvalila Luku Mohoriču, ki je 
oblikoval 13. številko Antirepresorja. Brez njega bi bil ves 
trud avtorjev člankov zaman! 

Kljub vsemu vam želim lepo listanje in tudi branje nove 
številke Antirepresorja. 

Uživajte v počitnicah in čim uspešnejše jesensko izpitno 
obdobje vam želim.

	 	 	 	 	 	 	 								
	 	 	 	 	 	 Larisa G.

Vsak človek si v življenju postavlja cilje, ki jih skuša čim 
uspešnejše doseči. Ti cilji nam služijo kot motivacija, da ne 
stagniramo. A včasih se zgodi, da se nam več ciljev preplete. 
Kaj narediti takrat? Sprva poskušamo vse zadane cilje kljub 
zagati doseči, a kot se mnogokrat zgodi, nam to ne uspe. 
Sedaj je že skrajni čas, da si naredimo prioritetno lestvico 
naših ciljev. Torej tiste cilje, ki so nam manj pomembni oz. ki 
nam ne prinesejo zadosti zadoščenja, slave ali kakršnih koli 
drugih pozitivnih stvari, postavimo na zadnje mesto, če ne 
celo izbrišemo s svojega seznama. A kaj prinesejo posledice 
te premestitve cilja na zadnje mesto oz. njegov izbris??

Zakaj toliko dolgovezim? 
Nekaj podobnega se 

je zgodilo v naši AR 
ekipi, zaradi česa 
je prišlo do tako 
pozne objave 13. 
številke. Vse bi bilo 
lepo in prav, če ne 
bi bili v naše dejanje, 
torej zamik objave 
A n t i r e p r e s o r j a , 
vpleteni tudi mnogi 
drugi ljudje. Kajti ne 
smemo pozabiti, da 
te revije ne bi bilo, 
če se mnogi ljudje 
ne bi (bolj ali manj) 
prostovoljno javili, 
da bi napisali kakšen 
članek (za pisanje 
člankov ne prejmejo 
nobenega plačila, niti 

1

2

6

12

14

18

19

21



4 5

oreščki, ob odurnem specifičnem vonju scaline, ob glasnih 
tovornjakarjih, ob opazovalcih in tudi preživeti mrzel tuš 
(škropilnik za travo), ki se samodejno vklopi ob 2h ponoči. 
Ena mojih bab se je nekega jutra zbudila tako zabuhla, da 
na eno oko ni nič videla. Revica. (beri: salve smeha!) Nič kaj 
vzpodbudno tudi ni bilo, ko so ob 10h zvečer na nekaterih 
bencinskih črpalkah prodajalci zaklenili trgovino in delali le 
še za malim okencem za močno kovinsko mrežo. Um…je 
morda nevarno? Očitno ne, ker je bilo vedno 
vse vredu. No, pa ni bilo tako hudo. Te noči so 
bile polne smeha in šal…zjutraj so nas zbujali 
delavci, ker smo brisače sušile na mešalcih 
betona ali pa so nas ponoči budili varnostniki, 
ki so bili mlajši od nas in so le želeli klepetati. 
Hja, najbrž smo res dale napačen vtis…
spale napol oblečene in noge ven iz spalke…
ampak bilo je takoooo vroče. Moj vedenjski 
mehanizem termoregulacije je pač očitno 
bil striptiz. In ja, bilo mi je prav malo mar. V 
inozemstvu sem še bolj sramotna družba kot 
doma – vzemite v zakup, ko me kam vabite!

»....zjutraj so nas zbujali 
delavci, ker smo brisače sušile 
na mešalcih betona...«
Vsak dan smo se seveda kopale – večinoma 
v času sieste. Siesta v Španiji niti približno ni mit. Mesta 
dobesedno umrejo od 2h pa do 5h popoldne…muzeji ne 
delajo, trgovine ne delajo, pošte so zaprte, celo parkirne 
ure ni potrebno plačati v tem času! J Torej naši dnevi so bili 
natrpani, saj smo bile željne videti čim več. Vstajale smo ob 
rani uri, ko so nas žarki zbudili in ko je postalo dogajanje 
na bencinski preživahno. Jedle 
smo ves čas kot ciganke, kruh 
in razne dodatke, kjerkoli 
in kadarkoli. Zvečer smo si 
postiljale (beri: iskale očem 
snažen prostorček brez 
fecesa), okrog 10h do 12h 
delale plane za drug dan in 
nato končno nabirale moči. 
Kljub neverjetno dolgim dnem 
so ti hiteli mimo z vrtoglavo 
hitrostjo. Naučile smo se kar 
nekaj španskih besed, res pa je, 
da je ena mojih deklet izvajala 
predzačetni vrtčevski tečaj 
španščine zame ob večerih – 
sama se je namreč enkrat, 5 let 
nazaj nekje par mescev nekaj 
učila. Ah, malo, pa vendar 
dovolj. No chiero mas. Moj 
prvi stavek. Estos nadadores 
tienen un cuerpo atletico. 
Moj najljubši stavek. Seveda 
najbrž veste, da so Španci 
angleščine vešči ravno toliko, 
kot je je vešča moja stara mama. Ljubko, a neuporabno.

Sicer pa so bile moje izkušnje takšne, da so Španke po 
večini paša za oči, Španci pa so sramotno nezanimivi. Res 
pa je, da to dokaj uspešno kompenzirajo s širokimi nasmeški 

in ogovarjanjem. Zelo pripravljeni so tudi pomagati, pa 
naj bo to pri vrtenju telefonske številke v govorilnici 
ali pa pri interpretaciji zemljevidov. Seveda se je bilo za 
pot potrebno, če citiram eno mojih bab, zmeniti na roke.

Dnevi so hiteli mimo, kraji tudi, eni bolj fascinantni, drugi 
precej bolj dolgočasni, kot bi bilo pričakovati. Nešteto istih 
cerkev. Nešteto prijaznih ljudi. Prekrasni in bogati boljši 

sejmi. Nore zabave in veliko plesa. Veliko arabskega sveta 
vpletenega v mesta. Slastna paella. Vroče ulice. In veliko 
dobre volje. Ja,   še  bi vzela pot pod noge in šla v Španijo. 
In za poletje pride v poštev samo obala. V Madridu se 
dobesedno spremeniš v čevap. Kljub aktivnemu mazanju.

Nato smo jo z letalom mahnile 
na Portugalsko. Ogledale smo 
si stari del Porta, degustirale 
čisto pravi Portovec na bregu 
reke Douro in uživale. Nato 
smo se ločile, moje babe so 
šle same še do Lizbone in 
okrog (sem jih pogrešala!), 
jaz pa sem se udeležila 
simpozija Symbiose, na 
katerem sem bila že lani v 
Latviji. Stari in novi obrazi, 
smeh, solze in ogromno 
čudovitih dni. Neprecenljivo! 
Lovili smo se po ulicah 
Coimbre in raziskovali Aveiro. 
Potapljali smo se v Atlantiku 
in očarano opazovali vse 
tiste ribe, ki so velikani proti 
našim drobižkom. Klepetali 
smo, se smejali, ogromno 
plesali ob bobnih, poslušali 
fado, letali po sipinah in 
spoznavali nove in nove 

nasmejane obraze iz cele 
Evrope. Tudi letos je bilo čudovito!

Po koncu simpozija sem imela v načrtu še malce več kot 
teden prebiti v tej deželi. Polovico tega časa smo se še z 
nekaterimi iz simpozija podili po Lizboni, večere pa preživljali 

Seveda, na rent-a-car firmi so zamešali. Opravičilo: 
so Španci. In tako smo dobile popolnoma nov avto s 
1000 nekaj prevoženi kilometri za isto ceno. Berlinge 
preprosto moraš imeti rad…prostora je toliko, da se ti 
zmeša! Seveda je že imel nekaj 'površinskih' poškodb, 
za katere pa se nihče ni sekiral in tudi nam je bilo 
naročeno, da če ga ne ranimo preveč hudo, bo vse tip top.

Potencialno najbolj stresna so bila krožna križišča, nobenih 
prog na tleh, vzporedno sedem avtomobilom, od katerih 

notranja dva do trije pasovi ne upoštevajo semaforjev, ki so 
v krožnem prometu. Aja, pa popolnoma nič presenetljivega 
ni, če se drugi iz notranje strani kar nenadoma odloči 
zaviti ven iz krožnega. Ne uporabi smernika in nihče od 
udeležencev niti poseže ne po hupi. Malce se zavira oz. 
pohodi gas. Pač na hitro oceniš, kaj bo povzročilo manjši 
trk. J Da dodam, povprečna hitrost v krožnem prometu 
je 30km/h. Divje!! Ampak smo padle noter. Tudi me smo 
postale Španke – pač, če nisi eden njih, težko preživiš. J

Hja, rekli boste…kakšne backpackerke neki – bogatunke z 
avtom! Ne, ne…vse smo imele najnižji možen budget in se 
odločile prihraniti kolikor se le da. Avto smo res imele, spale 
pa smo pod zvezdami. Ah…kakšna romantična popolna 
misel, kajne? Realnost je bila malce bolj »avanturistična«. 
Prvo noč smo se amatersko spravile na lov za idealnim 
prenočiščem prepozno (ponoči!) in seveda so vsi kraji 
zgledali sumljivo. Aja, lov je pač izgledal tako, da smo se 
vozile po naši začrtani poti in aktivno preverjale primernost, 
ljubkost, varnost…bencinskih črpalk. Saj veste, da si si 
po celem dnevu na sončnih 30°C lahko zjutraj vsaj zobke 
skrtačil in se počesal in spet bil podoben svoji vrsti rodu 
Homo (čeprav si dišal bolj kot kaj drugega). Nekako vsako 
tretjo  noč smo le žrtvovale nekaj penezov in šle v kamp…
ah…topli tuši – bogastvo! Torej, če se vrnem na prvo noč. Pol 
smo jo meže prebedele v avtu, drugo polovico pa v spalki na 
mali zaplati trave na bencinski. Kot se je kasneje izkazalo, 
je bilo to najboljše, kar se da dobiti. J Skozi naslednje 
noči sem se naučila spati na betonu brez kakršnekoli 
bolečine, spati poleg postanih pasjih drekcev, med trnjem in 

Živa Justinek; Foto: Živa Justinek

Opis sem hotela začeti z receptom za dobre počitnice…
ampak to je že res zlajnan uvod…zato bom začela 
kar normalno…jaz in moje tri najboljše prijateljice – 

kasneje zloglasno imenovane 'moje babe' – smo se odločile, 
da si končno utrgamo čas in se spravimo na ene malce bolj 
aktivne počitnice…takšne, ki ne bodo tako zelo vsakdanje, 
bodo zahtevale malce več priprav, potrpežljivosti in 
prilagajanja, hkrati pa nam bodo navadni svet, skrbi, prepire 
s starimi, košenje trave ter Slovenijo odtujile za en mesec…
uau…mogoče se to zdi nekaj povsem običajnega, ampak 
dejansko še nisem bila tako dolgo v tujini – vsaj v enem kosu 
ne. Torej, planov skoraj nismo delale, ker te pač čudovit študij 
biologije prisili v to, da imaš sredi julija še tik pred odhodom 
kopico izpitov in terenskih vaj….ampak šle pa smo kljub temu!

S sladkim fejk glaskom je ena 'mojih bab' le pregovorila 
fotra, da nas je odpeljal na letališče v Treviso…že po poti 
smo se kljub prijaznemu glasu gdč. GPS uspeli izgubiti 
in to mi je bilo hudo všeč…ker vedno, ko gre kaj narobe, 
postanejo spomini neprecenljivi…če imaš res srečo pride 
še do aktivnega dretja, zariplih obrazov, izstopajočih žil, 
naključnih mimohodečih zijal in nasploh si zvezda scene…ja, 
to so eni najlepših spominov iz mojih otroških let. Moj fotr 
je res znal priredit predstavo. Kakorkoli…na letališču smo 
med več urnim čakanjem začele končno planirati potovanje. 
(Žal sem bila s plani več ali manj seznanjena šele na 
letalu, ker sem uspešno zaspala na letaliških tleh…nažgali 
so me komarji pa tudi slinila sem se malo. Res častno.)

Na letalu pa so moje princeske furale lepotilni spanec, jaz pa 
sem se seznanila z mojim sosedom. Texačan (brez zoprnega 
naglasa! Bojda samo periferija govori tako kot v filmih). 
Biolog. Potapljač. Zelene očke. Charlie (khm…da ne bom na 
tem mestu izpadla obsedena, bi samo poudarila, da si imena 
seveda nisem memorirala (videz pa :p), ampak smo na poti 
pisale vsaka svoj 'potovalni dnevnik', ki je na koncu izpadel 
bolj hec kot pa potopis). In ja, zgledal je še bolje kot se sliši…
hudo dober začetek. Seveda je mislil, da sem se mu vse o 
sebi zlagala, ker je bilo naključje pač preveliko. Poba je bil še 
zainteresiran za potovanje z nami, pa na žalost nismo mele 
prostora v bodočem avtu. Hja…vsega pač ne moreš imeti.

Torej naš načrt je bil preroadtripat več ali manj celotno 
obalo Španije z zaključkom v Madridu. 2.300km! Ker sem 
eno hudo zanesenjaških bitij, ko pride do vožnje, sem se 
kar sama podala za volan in tako še malce bolj realno 
doživela španski in kasneje še portugalski temperament. 
Sprva rahlo v šoku nad neorganiziranostjo sem začetno 
negotovost hitro odpravila in popolnoma padla v divjaški 
svet Špancev, kjer res ni važno, koliko prask ima avto. To 
je idealen svet zame…nobenega jajcanja na cesti. Nobene 
slabe volje. Nobenega čakanja. Nobene zamude. Nobenega 
jokcanja zaradi prask na bemflu/merđotu/… Nobenega 
ogledovanja čarobne zelene lučke na semaforju. Nobenih 
funkcionalnih policajev. Minus? Nobenih žmigavcev!

Pa lepo po vrsti. Že takoj na začetku se nam je nasmehnila 
sreča, saj smo namesto malega Citroena C4 dobile Berlinga. 

Iberija perfekten popotniški (beri: klošarski) mesec
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največ na cestah ubije. Uf! No, nekako sem za las ujela 
letalo – dobesedno!! In se zadovoljno sesedla na sedež…
Božansko…fantastične počitnice! Toliko spominov, da je bilo 
treba pisati. Vsem poročati o tem. Gledati slikce znova in 
znova…uau…to bom še ponovila. Pa četudi to pomeni delati 
in služiti denarce vsak prosti trenutek. Ahh…nepozabno.

Moram pa priznati, da sem malce tudi uživala ob 
misli na tisto, kar me je čakalo doma…sproščanje in 
razvajanje pa razmišljanje o vsem, kar sem doživela.

Meta Kogoj; Foto: Meta Kogoj
no, morda ne ravno dno, ampak zelena pa gotovo ni, se 
mi zdi...« Skorajšnje jutro, zadnje kapljice reke mi, med 
prsti in pod lasmi, izhlapevajo v jutranji toploti. Zginjajo 
skupaj z nočjo, tako spretno, kot da ne bi šele v poznem 
jutru postale del soparnih meglic nad opečnatimi strehami. 
Nedelja je. Spali bomo že jutri, danes je dan za odprte oči!

Atlantik. Ah ne... pa vendar! Otok Berlengas. Prerit z žilavo 
invazivko. Ptičja avenija. Nekaj je v zraku. Koščki oblakov 
odpadajo. Galebi prezračujejo svoje posteljne pernice. 
Pillow fight!!! Za nas pa piknik na plaži. Tudi danes kurje 
nogce, kravje nogce, prašičje krače... no nogce pač... tiste 
ta mastne... mm, s hrustljavo zapečeno kožo in še celo nekaj 
kocinami (šparajo s kolofonjo). Portugalska specialiteta. 
Raje imam melone – bele, oranžne, zelene, rumene, 
rumene z zelenimi pikami, roza... aja to so pa že lubenice. 
Njihov sladek sok teče čez brade naše in se na nohtih nog 
razpršuje kot sladkorni dež po tistih, ki se predajajo pesku 
in lovijo pravi vpadni kot žarkov za pristno obatlantski 
ten. Ko te oblije Atlanitk ni časa za plavanje mrtvaka ali 
veslanje samo z desnim mezincem in levim uhljem. Srce 
zleze v tolščo tvojih podbradkov in neusmiljeno bije na meji 

fibrilacije. Kar naenkrat si v vsej svoji budnosti postavljen 
natančno v sedanjost (po portugalskem času seveda).

Sipine de St Jacinto. Začenši z borovimi gozdovi. 
Izpod tanke travnate ruše se usipa perlast pesek. 
Grmički z belimi kuglicami. »Užitne so!« Z zgubanim 
čelom, ki dvomi še bolj kot jaz, se jih lotim. Potem 
ne neham, dokler me proti volji ne strpajo nazaj v 
avtobus, moje pesti pa še vedno polne belih kuglic.

Aveiro – portugalske Benetke. Obožujem način kako 
Portugalci izgovorijo ime tega mesta. Najprej »a« in zlit 
z njim »v«, kot nenaden vzdih. Kot saudad (neprevedljiva 
beseda, ki pomeni portugalsko stanje duha, ki hrepeni 
po časih, krajih in stvareh svoje preteklosti, na karseda 
nostalgičen način). Nato se za dlje časa ustavijo pri »e«. 
Še en dokaz, da se Portugalcem nikamor ne mudi in tokrat 
res zadanejo v polno. »E« se neopazno stopi z i-jem. 
»R« te popolnoma predrami iz prvotne začaranosti, spet 
si popolnoma prizemljen, potem pa znova presenečen, 
ko »o« nepričakovano izveni v »u«, kot razplet zgodbe. 

Aveiro ni ravno prepoln z nočnimi lokali. Kakšna 
priložnost za kreativnost! Izpiti pirski sodčki, polne, 
prazne steklenice in tiste nekje vmes, bobni, kitare, 
dlani, noge in grla. Afro – portugalski trans. Izvirnost 
v plesu je na višku, kaj takega se ne da izvesti v barih 
na zlajnane komade vedno istih komercialnežev.

Letalo Porto-London-Treviso. Sanjam z odprtimi očmi. 'Spali 
bomo jutri' se je namreč prestavil na 'spali bomo doma'. In 
spet silšim fado... No templo que é só do fado. A alma é como 
um jardim. Onde as flores dançam de lado. Na ventania 
sem fim. – V  templju, ki pripada samo fadu, je duša kot 
vrt, kjer rože poplesavajo v nikdar pojenjajočem vetru.

»Uredništvo se opravičuje avtorici članka Meti Kogoj za 
napako, saj bi ta članek naj izšel že v prejšnji številki AR, a se 
je na žalost založil. Kljub temu - Hvala ti Meta, za prispevek!«

"Samo dva načina sta, kako 
živeti svoje življenje. Prvi je, 
kakor da ni nič čudež. Drugi 
pa je, kakor da je čarobno vse." 
-Albert Einstein-

na drugi strani reke Tejo, na domu prijaznega Portugalca, ki 
nam je na simpoziju ponudil prenočišče. To je bil cel luksuz…
fant ima bazen in ogromno hišo. Starše pa na počitnicah 
v Nemčiji (čudni ti Portugalci…doma imajo raj, pa gredo 
pohajkovat po tisti hitleriji J). Kuhali smo skupaj, se igrali razne 
igre, razmišljali o življenju in obiskovali neskončne peščene 
plaže ob mrzlem Atlantiku in visokih valovih. Fantastično!

Zadnje dni pa smo se sošolka Anča, Švicar Raphi in jaz 
odločili še malce prevoziti širšo okolico Lizbone. Od fanatično 
verske Fatime, kjer se najbolj temeljiti verniki po kolenih 
odpravijo do cerkve (?!), smo se podali v prečudovito 
Sintro. Visoke skalnate pečine nad morjem, najbolj 
zahodna točka Evrope in neznanski veter. Pedro, prijazen 
Portugalec, prav tako s simpozija, je bil naš vodič in gostitelj.

Kasneje smo šli še skozi narodni park Arrabida ((oni) 
dvojni 'r' berejo tako, kot da ga ne znajo izgovoriti J), 
se podali na sprehod, najlepšo plažo in nato še malce 
južneje. Na poti smo videli flaminge in se dosti kopali.

Na Portugalskem sem le dve noči spala na prostem. 
Verjeli ali ne, ampak tu se ponoči tako shladi, da ne 
moreš spati! Na sebi sem imela dvojne dolge hlače, kratke 
rokave in dvojne dolge rokave, spala sem v spalki, ki sem 
jo zadrgnila tako, da sem bila cela v vreči in sem misla, 
da me bo neslo. In jaz res nisem zmrzljivo bitje! Brrrr!

Z mojima sopotnikoma sem se ločila v Sinesu, vzela avto 
in se na poti do Lizbone, kjer sem morala ujeti letalo, 
izgubila! Groza, ceste so tu precej slabe in še slabše 
označene, kar naprej pa ti grozijo s podatki, koliko mrtvih 
je bilo zadnje leto na določenem odseku. Ja, Portugalska 
velja za eno tistih evropskih držav, kjer se jih na leto 

Po več kot pol leta in nešteto spominih, naloženih na 
tistega na srečanje evropskih študentov biologije na 
Portugalskem, je težko spisati popoln dnevnik dogodkov. 

To je torej samo delček Portugalske lanskega poletja, ki sem 
ga, kot nepovezan tok misli uspela priklicati iz spominov. 

Letališče Porto. Koliko je ura ... 14.00... ouu zamujam, 
pa niti ne jaz ampak letalo in šele potem jaz z njim! 685 
kosmatih slovenskih medvedov!!! Gotovo imata že vse lase 
pokonci. Dva nasmejana dečkota med množico vrvečnežev, 
ki so na lovu za svojimi kovčki. »Oh you must be 
Symbionts!?!« »Aha!« O super in kar je sploh zabavno, sploh 
ne zamujam. Čisto sem pozabila na portugalski čas, ki je 
poleg zamaknjenosti ure tako ali tako povsem pojem zase!

Kako diši Portugalska? Po soncu, ki je še enkrat večje od 
tega, ki sije pri nas. Po evkaliptusih. Ja tako je, po slokih 
avstralskih drevesih, ki so invazivno razširjena preko 
velikih območij Portugalske. Po portovcu, belem, črnem, 
vedno prav tekočem. In po Fadu, odetem v črni šal. Slišiš 
ga v vetru. Razgreta rdečkasta zemlja ga žejna srka vase, 
skozi vsako poro. Med odcvetajočimi oleandri se širi.
Vse od Porta do Aveira, kot nikoli končujoča se melodija.

Coimbra. Vedno več Symbiontov in vsak od njih ti želi na 
vedno nov, prikupen način predstaviti portugalsko pivo. 
Torej pijemo! Kot stari prijatelji za šankom akademskega 
društva. Toliko navdušenih študentov iz cele Evrope 
in vsi so nori na biologijo. To definitivno naredi vtis.

»Nedelja je. Spali bomo že jutri, danes 
je dan za odprte oči!«
Večer na griču enega najstarejših univerzitetnih mest v 
Evropi. Tu stoji ena najstarejših knjižnic. Knjige ohranjajo 
pred raznoraznimi žuželčjeki na zelo unikaten način. 
Z netopirji, ki imajo to prioriteto, da so lahko v knjižnici 
dlje kot katerikoli turist. Ponoči je Coimbra skoraj samo 
naša – Symbiontska, brez turistov ter preostalih motenj 
v pristnosti. Nočno kopanje? »Veš, da... Mondego je 
gotovo čistejša od Ljubljanice.... vidiš!?! ...dno se vidi... 
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na sliki v zoofiziološkem praktikumu).

Bil je metuljar, entomolog širokega znanja in splošno 
razgledan biolog. S študijskega dela v Nemčiji je prinesel 
vrsto novih in svežih idej. Raziskovalno delo mlade 
katedre je bilo najprej usmerjeno v raziskave žuželčjih 

barv, kasneje pa se je utrdila še 
danes prevladujoča večinoma 
biofizikalna usmeritev na področje 
fiziologije recepcije pri žuželkah. S 
svojimi mladimi sodelavci Matijo 
Gogalo, Borutom Ženerjem ter 
demonstratorjema Kazimirjem 
Drašlarjem in Borutom Bartolom 
je zasnoval prvo veliko raziskavo 

- Spektralna občutljivost žuželk. 

Prvi poskusi so bili izvedeni z 
za današnje razmere primitivno 
opremo, ki pa je vendarle 
zadoščala tedanjim raziskovalnim 
standardom. Veliki met te raziskave 
je bilo odkritje Ascalaphusa. 

Ali poznate tega mrežekrilca? (Ascalaphus macaronius; 
danes je vrsta prestavljena v rod Libelloides) 

Lepa, metulju podobna žival – od tod tudi slovensko ime 
metuljčnica. Izjemno spreten letalec. Veliko spretnosti in 
ATP-ja je potrebno, da jo ujameš. Zgodba iz tistega časa 
govori: »Rumen blisk – nič, zelen blisk – nič, rdeč blisk – 
spet nič!!! Huudiča, ta žival je slepa! Nov preparat, spet 
slepec …« in tako naprej. Panika v laboratoriju, kaj če 
je crknil ojačevalnik – tragedija. Ni trajalo dolgo, da so 
ugotovili, da žival ni slepa in da vidi le v ultravijoličnem 
delu spektra. To je bilo tedaj veliko in pomembno odkritje.

V poletju leta 1968 je delo na katedri prekinila nenadna 
Michielijeva smrt. Tako je moral praktično čez noč Matija 
Gogala prevzeti naloge in dolžnosti predstojnika katedre in 
učitelja fiziologije živali, Kazimir Drašlar pa, ki je  hiberniral  
kot t.i. »Kraigherjeva notranja rezerva« v časih, ko je bilo tako 
kot danes zaposlovanje omejeno, je zasedel mesto asistenta.

Z zoofiziologi so povezani tudi začetki razvoja elektronske 
mikroskopije na Oddelku za biologijo. Raziskave 
trihobotrijev so zahtevale tudi poznavanje funkcionalne 
morfologije receptorjev. Prva SEM (= vrstična – scanning 
elektronsko mikroskopska) raziskava je bila opravljena 
na Danskem. Ta zvrst elektronske mikroskopije (SEM) se 
je izkazala za idealno orodje. Zato se je Kazimir Drašlar 
angažiral pri nabavi najprej prvega in nato še drugega, 
še vedno na Oddelku za biologijo delujočega, vrstičnega 
elektronskega mikroskopa. Poleg tega se je poglobil v 
tehniko za pripravo preparatov za vrstično elektronsko 
mikroskopijo in je osvojil tudi zelo zahtevno, a tudi izredno 
močno tehniko lomljenja zamrznjenih preparatov brez 
predhodne stopnje fiksacije in dehidracije preparata.

Raziskovalne skupine in nov začetek

Prelomnica v zgodovini Katedre za zoofiziologijo je bila 
leto 1987. Takrat je profesor Matija Gogala med poletnimi 
počitnicami nepričakovano zapustil Oddelek za biologijo in 
se zaposlil v Prirodoslovnem muzeju. Nekoliko po odhodu 
prof. Gogale pa je prišlo še do popolne ločitve Inštituta od 
Oddelka za biologijo. Delavci Inštituta so zapustili vse skupne 
lokacije in se preselili na svojo novo lokacijo ob Karlovškem 
mostu. Ločitev je bila še prav posebno boleča za Katedro 
za fiziologijo živali, saj je pomenila izgubo velike večine 
raziskovalne opreme. Sodelavci Inštituta so namreč s seboj 
na novo lokacijo ob Karlovškem mostu odnesli vso skupno 
opremo, ki je formalno nosila inventarne številke Inštituta.

Takrat sta edina zaposlena učitelja na katedri ostala Kazimir 
Drašlar in Peter Stušek. 

Kot tehnik pa se je prav tisto leto zaposlila na katedri tudi 
Suzana Logar.

Pisec se tega časa dobro spomnim, saj sem pripadal prvi 
generaciji biologov, ki sta jim omenjena kolega predavala 
fiziologijo živali. Predvsem z današnje perspektive moram 
priznati, da jima je pravzaprav zelo dobro uspelo, sploh 
glede na okoliščine. Oba sta obenem namreč vodila tudi 
vaje. Te so tisto leto zato izjemoma potekale v poletnem 
semestru. Z vaj pa se še zelo dobro spomnim predvsem 
elektrofiziološke opreme (ojačevalnikov in starih izposojenih 

Zgodovina Katedre za fiziologijo 
živali
Gregor Zupančič in Kazimir Drašlar; Foto: 
Katedra za fiziologijo živali

Katedra, ki je ni več

Navada je železna srajca, pravijo. Tako sem, ko sem bil 
naprošen, da naj nekaj napišem o naši katedri, seveda 
najprej pomislil na Fiziologijo živali, ne da bi se spomnil na 
eno zelo pomembno dejstvo. Katedra za fiziologijo živali je 
namreč pod tem imenom prenehala obstajati konec lanskega 
leta. Postala je del nove katedre, ki je nastala z združitvijo 
Katedre za fiziologijo živali in Katedre za nevroetologijo in 
se sedaj imenuje Katedra za nevrobiologijo, fiziologijo in 
etologijo. Vseeno sem se odločil, da bo zapis govoril le o 
stari katedri in je zato to na nek način obračun zgodovine 
fiziologije živali na Oddelku za biologijo zadnjih 50-ih let.

Začetki

Katedra za zoofiziologijo je bila na Oddelku za biologijo 
ustanovljena leta 1960, ustanovitelj katedre in tudi prvi 
učitelj je bil dr. Štefan Sušec Michieli (za nepoučene: gospod 

Matjažu je, ob pomoči kolegov fiziologov z medicine, 
predvsem akademika prof. dr. Andreja O. Župančiča in 
njegovih kolegov z Inštituta za patofiziologijo, uspelo ohraniti 
in rešiti tako pedagoški kot raziskovalni del mlade katedre.

Kakšen zaklad za znanost je metuljčnica, se je 
izkazalo šele pri sodelovanju z raziskovalno ekipo, ki 
jo je na Univerzi v Bochumu vodil  prof. Kurt Hamdorf. 

Elektrofiziološki in biokemijski poskusi, ki so jih opravili 
prof. Gogala, prof. Hamdorf  in sodelavci, so danes 
zgodovinski. Med drugim so z njimi dokazali, da je za 
občutljivost metuljčničnega rodopsina na UV svetlobo 
odgovoren beljakovinski del – opsin. To so naredili tako, da 
so združili retinal iz goveje mrežnice z opsinom izoliranim iz 
Ascalaphusove mrežnice in dobili rodopsin, ki je absorbiral UV 
svetlobo na enak način kot originalni metuljčnični rodopsin. 
To delo je bilo kronano s člankom v reviji Nature (1973).

Razmah	po	uspehih

Približno v tem času je na Katedri za zoofiziologijo prišlo tudi 
do kadrovskih širitev. Del raziskovalne skupine je deloval 
v okviru Inštituta za biologijo, ki ga je tako kot katedro 
pomagal ustanoviti Štefan Michieli. Tam sta z delom začela 
Peter Stušek in Andrej Čokl. Ko je skupino zapustil asistent 
Borut Žener, ga je kot drugi asistent na katedri nasledil Peter 
Stušek. V tem času je Kazimir Drašlar zasnoval praktikum 
iz fiziologije živali, ki jih ga še danes poznajo vsi študenti 
biologije, njegovo delo pa je kasneje dopolnil še Peter Stušek.

V tem času se je prof. Matija Gogala pričel zanimati tudi 
za mehanorecepcijo in oglašanje stenic. Kazimir Drašlar in 
Andrej Čokl sta tako začela vsak s svojimi raziskavami – 
eden na trihobotrijih, drugi pa na vibracijski komunikaciji 
stenic, medtem ko se je Peter Stušek posvetil fotorecepciji. 
Sledila so leta razvoja v treh glavnih smereh: fotorecepciji, 
mehanorecepciji ter bioakustiki in vibracijski komunikaciji. 
Oddelek in Inštitut za biologijo sta bila tedaj že nekaj let 
»podnajemnika« na Filozofski fakulteti na Aškerčevi 16. 
Ker je bil ta prostor ob glavni mestni prometnici izrazito 
neprimeren za poskuse povezane z mehanorecepcijo, je 
laboratorij za mehanorecepcijo gostoval v t.i. »bunkerju«,  
stari potresomerni postaji v kleti stavbe Univerze.

metuljčnica-Ascalaphus macaronius

dr. Štefan Sušec Michieli (levo), prof. Kurt Hamdorf (sredina), prof. Matija Gogala (desno) prof. dr. Kazimir Drašlar - Mikec (levo), doc.  dr. Peter Stušek (desno) 
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osciloskopov), ki je bila ves čas na tem, da »spusti dušo«. 
Na praktičnem kolokviju se nama je s kolegom zgodilo 
celo, da sva zato morala zamenjati prav vse kose opreme. 
Edino, kar je ves čas delalo, je bil preparat žabjega živca.

Sledilo je skoraj desetletje stagnacije, kjer je celotno 
pedagoško breme tako vaj kot predavanj ter raziskovalno 
delo s preostanki raziskovalne opreme, slonelo le 
na dveh ljudeh. Raziskovalno delo so v tem času v 
glavnem rešile povezave z nekdanjimi člani Bochumske 
skupine – Kurtom Hamdorfom, Reinhardom Paulsnom 
in Joachimom Schwemmerjem ter seveda metuljčnica 
in njeno čudovito oko kot raziskovalni objekt. Šele 
konec leta 1995 po selitvi v nove prostore v Biološkem 
središču, sem se skupini kot asistent pridružil Gregor 
Zupančič, kar je celotni skupini nekoliko olajšalo življenje 
in bolj »človeško« porazdelilo pedagoške obremenitve. 

Zanimivo je, da si od tedaj zoofiziološki skupini z Oddelka 
in z Inštituta za biologijo spet delita isti hodnik, le da je bil 
čas ločitve vendarle tako globoka zareza, da iz njiju ni nikoli 
ponovno nastala enotna raziskovalna skupina izpred leta 1987. 

V sodelovanju z laboratorijem nekdanjega člana Bochumske 
skupine prof. Paulsna z Univerze v Karlsruhe-ju se je 
lotil elektrofiziološke karakterizacije izredno dolge vrste 
mutant in transgenih sevov vinskih mušic, s spremenjenimi 
komponentami fototransdukcijske kaskade, ki so jih tam 
»proizvajali« molekularni biologi. Doktoriral je predvsem 
na področju regulacije G-beljakovinske transdukcijske 
kaskade v fotoreceptorjih vinskih mušic, z medigro vidnega 
pigmenta, fosfataz in encima terminacije, arestina. Poleg 

tega je raziskoval še mušice s spremenjenim G-proteinom, 
s himeričnimi ionskimi kanalčki TRP in TRPL, z izločenimi 
posameznimi razredi fotoreceptorjev, elektrofiziološko 
pa je obdelal tudi eno redkih fotoreceptorskih mutant 
večje muhe brenčačke. Po zaslugi tega raziskovalnega 
sodelovanja na katedri kot poskusne živali že deset let 
uporabljamo genetsko spremenjene ali mutirane vinske 
mušice, ki predstavljajo močno orodje za študij osnovnih 
načel celične signalizacije in, splošneje, celične biologije. 
Mušičji del katedre tudi spada v sklop laboratorijev, ki 
so v okviru Oddelka za biologijo pri ARSO registrirani 
za gojenje in študij gensko spremenjenih organizmov.

Za katedro je bilo zopet pomembno leto 2000. Takrat se je v 
Bochumu upokojil prof. Kurt Hamdorf. Z njegovo upokojitvijo 
so zaprli oz. razformirali njegov tamkajšnji laboratorij. Prof. 
Hamdorf se je takrat odločil, da zapusti zelo velik del preostale 
opreme doc. Petru Stušku – kolegu, s katerim sta toliko let 

sodelovala pri raziskavah vida metuljčnice.  Tako smo kot 
donacijo dobili en kombi raziskovalne opreme iz Bochuma.

Ta oprema je omogočila razmah predvsem raziskav, 
povezanih z neinvazivnim spremljanjem delovanja 
mitohondrijev v mušjih očeh. To nam je omogočilo, da smo 
v laboratoriju za fotorecepcijo razvili povsem novo metodo 
meritev sprememb redoks stanj 
mitohondrijskih dihalnih pigmentov 
v živem tkivu s pomočjo dinamične 
spektroskopije in analizo časovno-
spektralnih matrik, podprto z metodo 
poglavitnih komponent. Na ta način 
nam je uspelo zelo natančno izmeriti 
časovne poteke redukcije citokromov 
v intaktnih očeh muh in vinskih mušic, 
do katerih pride ob prehodu v anoksijo, 
kasneje pa tudi časovne poteke 
mnogo manjših sprememb, do katerih 
pride ob aktivaciji fotoreceptorjev.

Poleg tega pa smo v laboratoriju 
naredili korake tudi v drugih smereh. 
Začeli smo z meritvami parcialnega 
tlaka kisika v mušjih očeh s 
polarizacijskimi mikroelektrodami 
iz ogljikovih vlaken. Spremljali smo 
zunajcelične koncentracije fiziološko 
pomembnih ionov Na+, K+ in Ca2+ z 
ionsko-selektivnimi elektrodami ter iz 
njihovih časovnih potekov ob nenadni 
hipoksiji, v povezavi z izmerjenimi 
redoks stanji dihalnih pigmentov, 
sklepali na parametre potrebne 
za metabolno aktivacijo glavnih 
ionskih kanalčkov udeležnih pri 
fototransdukciji – TRP in TRPL. Andrej 
Meglič, mladi raziskovalec, ki trenutno 
zaključuje svoj doktorat na katedri, se 
je v okviru teh raziskav posvetil trem 
področjem – znotrajceličnim signalom, 
ki sprožijo mitohondrijsko aktivacijo 
pri vinskih mušicah, metabolni 
aktivaciji TRP kanalčkov, ki jo je 
spremljal posredno z znotrajceličnimi 
meritvami membranskih potencialov 
fotoreceptorskih celic ob sočasnih 
meritvah redoks stanj dihalnih 
pigmentov ter od starosti in stalne 
obremenitve odvisnim spremembam 
v količini in odzivnosti dihalne verige 
na metabolne obremenitve s svetlobo.

Poleg navedenega pa še vedno ostaja 
kot stalnica raziskovalnega dela na 
katedri tudi metuljčnica. O njej pa 
smo večino novih stvari izvedeli v 
okviru poletne šole Ascalphus, na kateri se je s širokim 
naborom raziskovalnih tehnik in metod seznanilo več 
generacij študentov biologije, o tem več nekoliko kasneje.

Predvsem v zadnjem času se krepijo tudi povezave z 

dvema laboratorijema očesne klinike UKC Ljubljana: enim 
za klinične raziskave dr. Jelke Brecelj, kjer trenutno deluje 
kot mlada raziskovalka tudi naša nedavna diplomantka 
Maja Šuštar, in enim temeljno-raziskovalnim prof. dr. Marka 
Hawline, kjer prav tako dela naš nedavni magistrant Darko 
Perovšek. Predvsem slednji laboratorij smo celo pomagali 
zagnati  tudi člani naše katedre, pri čemer je bila tam 

izvedena tudi ena diplomska naloga.

Laboratorij za mehanorecepcijo

Filiformne senzile imenovane tudi 
steničji trihobotriji so zanimiv 
eksperimentalni model, ki omogoča 
študij elementarnih procesov 
zaznavanja mehanskih dražljajev. 
Raziskave imajo dve težišči, 
raziskave oblike in ultrastrukture 
posameznega receptorskega 
organčka in elektrofiziološke meritve 
njihovih funkcionalnih lastnosti. 

Sodobna raziskovalna tehnologija, 
skrbno načrtovanje poskusov in 
moderni analitični pristopi, ki sta jih 
prof. Drašlar in Aleš Škorjanc izgradila 
v zadnjih letih so pripomogli, da je 
laboratorij naredil velik korak naprej. 
Z Alešem je eksperimentalno delo 
dobilo še nov zagon. Zanimajo ga 
predvsem biofizikalni in matematični 
vidiki mehanorecepcije, torej 
področja, ki se jim večina biologov 
običajno v velikem loku izogne. 

Eden zadnjih sadov teh raziskav je 
ugotovitev, da v nasprotju s splošnim 
prepričanjem vendarle obstajata 
pri kodiranju spontane aktivnosti 
trihobotrijev vsaj dva ločena 
mehanizma – eden, ki pri smerno 
občutljivih tipih nastavlja enakomeren 
mirovni ritem proženja akcijskih 
potencialov, in eden, ki je odgovoren 
za povečevanje in zmanjševanje 
frekvence akcijskih potencialov.

Druge smeri raziskovanja in 
sodelovanja

Kot vsaka katedra tudi naša goji 
in vzdržuje stike z drugimi tujimi in 
domačimi laboratoriji. Kot sem že 
omenil, sem prvi pisec zapustil svoje 
izvorno raziskovalno področje študija 
uravnavanja eksocitoze na celičnem 
nivoju. Vendarle to slovo le ni bilo 

popolno. Še vedno namreč sodelujem z laboratorijem Toma 
Carterja z britanskega Nacionalnega inštituta za medicinske 
raziskave, ki se ukvarja s študijem uravnavanja eksocitoze 
pro- in antikoagulantov iz človeških endotelnih celic. 
Predvsem Gregor Belušič vzdržuje stike in sodelovanje z 

doc. dr. Gregor Zupančič

asist. dr. Gregor Belušič

Hamdorf v Ljubljani; osebe (z leve proti desni) - Mikec, Stušek, 
Hamdorf, Zupančič in spodaj Belušič

 A
leš Š

korjanc, m
lad raziskovalec (zgoraj); S

uzana Logar, tehnična sodelavka (sredina); A
ndrej M

eglič, m
lad raziskovalec (spodaj)

Laboratorij za fotorecepcijo

Sam sem s prehodom v nov raziskovalni laboratorij povsem 
zamenjal tudi raziskovalno področje. Od študija uravnavanja 
eksocitoze na nivoju posameznih celic sem šel v raziskave 
fotorecepcije in njene metabolne podpore pri žuželkah. 
Tedaj smo se v laboratoriju za fotorecepcijo ukvarjali s 
procesom aktivacije oksidativne fosforilacije v žuželčjih, 
bolj natančno mušjih, fotoreceptorjih ter meritvami porabe 
kisika posameznih mušjih oči z magnetno potopno tehtnico. 
To je že poprej izdelal Peter Stušek, na temelju naprave, ki 
jo je v sedemdesetih letih razvil prof. Miro Brzin s sodelavci 
z Inštituta za patofiziologijo Medicinske fakultete. Ob 
nekaj modifikacijah nam je tedaj uspelo narediti do danes 
tako po časovni kot amplitudni ločljivosti najnatančnejše 
neposredne meritve porabe kisika žuželčjih oči ter priti korak 
bližje k razumevanju tega še vedno enigmatičnega procesa.

Takrat se je katedri pridružil sprva kot (brezposelna) »notranja 
rezerva«, čez dve leti pa kot asistent stažist, tudi Gregor Belušič. 
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laboratorijem Armina Huberja v Stuttgartu, ki je podedoval 
večino raziskovalne tematike nekdanjega laboratorija prof. 
Paulsna iz Karlsruheja. Prav tako že precej let sodelujemo 
tudi z laboratorijem prof. Doekeleja Stavenga v Groeningenu 
na Nizozemskem, ki je bil eden začetnikov uporabe optičnih 
metod za spremljanje delovanja mitohondrijev, sicer 
pa se še vedno ukvarja z različnimi vidiki fiziologije vida 
pri žuželkah. Na področju raziskav mehanorecepcije je 
Aleš Škorjanc navezal stike z laboratorijem Jana Bende v 
Münchnu ter Haralda Tichy-ja na Dunaju ter bo kot štipendist 
DAAD-ja v Münchnu preživel v prihodnosti kar nekaj časa.

Praktikum

Pred tremi leti je na katedri spet prišlo do sprememb – 
tokrat takih, ki so vidne predvsem študentom. Zelo se je 
spremenila podoba praktikuma. Generacije in generacije 
biologov so se vaj iz fiziologije živali spominjale predvsem 
po kimografih. Kdo se ne spomni prave groze, če je kolega 
iz skupine z eno neprevidno potezo roke z rokavom halje 

z osajenega valja na mah izbrisal pet ur trdega dela. Pa 
kako težko je bilo pripraviti švedsko pisalo do tega, da se 
je premikalo natančno pod pravim kotom in praskalo saje 
z vrtečega se valja po svoji celotni poti! Sedaj je švedska 
pisala in osajene valje kimografov zamenjala najsodobnejša 
elektronska merilna tehnika, ki omogoča računalniško 
vodenje poskusov in se lahko kosa z merilnimi inštrumenti 
v kateremkoli raziskovalnem fiziološkem laboratoriju. Lahko 
smo začeli tudi s celo vrsto novih vaj iz fiziologije človeka, v 
prihodnosti pa načrtujemo tudi nove vaje iz nevrobiologije. 
Vse druge možnosti, ki jih ta merilna tehnologija omogoča, 
predvsem na področju diplomskih nalog, pa še zdaleč niso 
izkoriščene.

Diplomske naloge

Najbrž ni potrebno govoriti, da so vse glavne smeri raziskav 
– vloga celičnega metabolizma pri senzoričnih procesih, 
žuželčja fotorecepcija ter mehanorecepcija, seveda tudi 
področja, kjer pri nas potekajo tudi diplomske (oz. bodo 
že v bližnji bodočnosti to magistrske) naloge. Seveda 
te naloge nikoli niso rutinske in zahtevajo nekoliko bolj 
individualen pristop, nekoliko zahtevnejše pa je tudi 
samo delo. Vendarle pa bolj zagretih študentov, ki se ne 
ustrašijo bolj biofizikalnega laboratorija to nikoli ni ustavilo.

Mednarodno poučevanje

Na katedri smo vpeti tudi v poučevanje na mednarodnem 
nivoju. Prvi pisec že skoraj 15 let poučujem elektrofiziološko 
tehniko meritev membranske kapacitivnosti posameznih 
celic v kombinaciji z metodo vpete napetosti celotne celične 
membrane (»whole-cell patch clamp«) na mednarodni 
elektrofiziološki šoli mikroelektrodnih tehnik v Plymouthu 
v Veliki Britaniji. Na njej se lahko udeleženci naučijo 
tako teoretičnih osnov vseh predstavljenih tehnik kot 
tudi praktičnih pristopov. Druga mednarodna šola pri 
kateri smo sodelovali in smo jo celo organizirali pa je bila 
Mednarodna poletna šola »Ascalaphus«. To šolo sta leta 
2000 Mikec in Uwe Wolfrum po tretji steklenici sekta za 

krematorijem v Mainzu zasnovala kot ekološko- fiziološki 
molekularno-biološki praktikum. S to šolo smo začeli v 
sodelovanju z laboratorijem Wolfrum z Univerze v Mainzu, 
leta 2000. Na njej so študenti preživeli 14 dni v Sloveniji 

– polovico v Ljubljani, polovico na Krasu - ter 14 dni v 
Manizu. Na Krasu so potekale ekološke, etološke in eko-
fiziološke raziskave, v Ljubljani fiziološke raziskave vida in 
oksidativnega metabolizma metuljčnice ter ultrastrukture 
raziskave z vrstičnim elektronskim mikroskopom, v Mainzu 
pa imuohistokemične raziskave lokalizacije posameznih 
encimov in strukturnih ter motornih beljakovin ter 
ultrastrukture s transmisijskim elektronskim mikroskopom. 
Poletne šole so generacijam nemških in slovenskih študentov 
posredovale edinstven uvid v življenje in delovanje neke 
živali in njenega vida od nivoja molekul do ekosistema.

Vse pridobljeno znanje so mnogi udeleženci kasneje s pridom 
uporabili pri svojem raziskovalnem delu v medicinskih in 
bioloških raziskovalnih laboratorijih. Poleg tega pa so v 
minulih letih te poletne šole prinesle tudi vrsto novih spoznanj 
o metuljčnici. Na eni strani so to ocene gostote populacij 
na posameznih nahajališčih, njihovo vedenje v naravnem 
okolju na splošno, termoregulacija in načini detekcije plena, 
na drugi strani pa smo ugotovili za kakšen tip zatemnitve 
očesa gre in kako je delovanje vida pri metuljčnici odvisno 
od temperature itd.. Prihodnost poletne šole trenutno še ni 
povsem jasna, vendar pa jo bomo v prihodnosti vsekakor še 
organizirali, čeprav morda v nekoliko zmanjšanem obsegu.

Druge dejavnosti

Tu pa še ni konec vseh aktivnosti članov katedre. Kateri 
bruc ne pozna srednješolskih učbenikov izpod peresa Petra 
Stuška, ob katerih so se osnov fiziologije učile generacije 
gimnazijcev. V zadnjem času smo sodelovali (predvsem 
prvi pisec prispevka) tudi pri posodobitvah učnih načrtov 
za praktično vse stopnje izobraževanja biologije od 
6. razreda devetletke do konca gimnazije. Kot vedno 
kadar gre za relativno korenite in nenadne spremembe, 
so le-te sicer izzvale veliko polemik. Vendar pa so bile 
spremembe po eni strani nujne za vzdrževanje stika s 
hitrim korakom razvoja biologije v svetu, po drugi strani pa 
potrebne za formiranje in širjenje novega konceptualnega, 
celostnega pogleda na življenje, ki med seboj povezuje 
zgradbo, delovanje in okolje živali, s procesom evolucije 
na vseh organizacijskih nivojih od molekule do biosfere.

Prihodnost

In kaj nekdanji Katedri za fiziologijo živali prinaša 
prihodnost? Če je bila kar nekaj časa problem katedre 
zelo zastarela oprema tako praktikuma kot laboratorijev, 
to sedaj ni več tako. Tako kot je sodoben praktikum, so 
tudi raziskovalni laboratoriji opremljeni s sodobnimi 
elektrofiziološkimi in optičnimi aparaturami, s katerimi je 
možno realizirati skoraj vse dobre eksperimentalne ideje. 
Največji zaklad katedre pa je dolga tradicija in široko 
znanje, ki se lahko povsem brez sramu postavi ob bok 
kateremukoli fiziološkemu laboratoriju na svetu. In prav to 
znanje želimo kar najbolje prenesti tudi na naše študente na 
vseh nivojih – od diplomskega do doktorskega. Prihodnost 
katedre je torej sedaj odvisna predvsem od ljudi, ki se Jutro na Krasu - študenti poletne šole Asalaphus, Gregor Zupančič ter Uwe Wolfrum

bodo njej mudili – od učiteljev, asistentov in tehnikov do 
doktorantov, diplomantov in vseh dodiplomskih študentov. 

Njeno prihodnost bo soustvarjal prav vsak od njih.

In memoriam:

Prav med pisanjem tega prispevka nas je razžalostila novica, 
da je Kurt Hamdorf, človek, ki je bil na mnogo načinov povezan 
s Slovenijo in z našo katedro, po bolezni umrl na svojem 
domu v Wittnu pri Bochumu. Fiziologija nevretenčarskega 
vida je z njim izgubila velikega znanstvenika, mi pa velikega 
prijatelja.

Zupančič, Stušek in Stavenga na Krasu
Kaj bo padlo?
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Kako	 uspe	 nekomu	 iz	 postelje	 ob	 ranih	 jutranjih	
urah	 priti	 do	 tropskega	 vrta	 in	 naprej	 do	
domače	 zaseke	 v	 pičlih	 nekaj	 urah,	 brez,	 da	
bi	 se	 kaj	 silno	 upehal?	 Jasno	 –	 v	 Sloveniji	 je	
možno	 vse,	 sploh	 pa	 na	 ekskurziji	 s	 BŠD	 in	 DŠB!

Kakor rečeno, dan se je šele napravljal in takoj se je nakazala 
prva preizkušnja za prav tako zaspane organizatorje: vozniku 
minibusa je bilo treba nekako raztolmačiti pot do vhoda v 
BF. Ker imamo sposobne študente in seveda ob jutranjih 
urah še bolj trezne profesorje (z nami je bil prof. dr. Borut 
Bohanec, redni profesor za Žlahtnjenje rastlin in rastlinsko 
biotehnologijo na Oddelku za agronomijo), smo se čez dobre 
pol ure že zdavnaj veselo vozili po avtocesti proti Prekmurju.

Prva postaja je bilo podjetje Ocean	Orchids, ki leži v relativno 
nizki, nekaj več kot tri hektare veliki stavbi, nekaj kilometrov 
južno od Dobrovnika (ta pa je vzhodno od Murske Sobote). 

moramo ljudje bolje paziti na naš planet. In vem, ni samo naš!)

 Sama ideja za projekt se je porodila okoli leta 2000, nato je 
sledilo iskanje vlagateljev in posojil. Pomagala je Nizozemska 
ambasada, ki je točno vedela, kaj želita mlada podjetnika 
ustvariti. »Ko smo s finančno pomočjo Nizozemske ambasade 
naredili poslovni načrt, je šlo vse lažje,« pravi Tomaž. »Z 
nekaj deset tisoč prodanimi rastočimi falenopsisi na dan 
(na leto se v Evropi proizvede cca. 80 mio falenopsisov, 
op. T. J.), smo imeli trg takorekoč zagotovljen,« še doda. 

  Imeli smo privilegij, da smo se lahko z njegovim vodstvom 
podali v samo nedrje obrata – v rastlinjak, kjer na mizah 
pod budnim očesom zaposlenih (teh je vseh skupaj 30) 
rastejo falenopsisi. Nad nami se 
je bohotilo le nekaj sto od sicer 78 
000 m ogrevalnih cevi, nad njimi 
pa smo videli senčila, s katerimi 
poleti zagrnejo sonce (poleg tega, 
da z apnom pobelijo streho samo). 

Sadike, 1 leto stare, s po 
dva do tremi listi in prav 
toliko koreninami, dobijo po 
6-mesečnem laboratorijskem 
delu in 6-mesečni aklimatizaciji, 
posadijo pa jih okoli 10-11 000 na 
dan. Substrat, v katerega sadijo 
in v katerem jih dobijo kupci, 
je mešanica borovega lubja in 
šotnega mahu (hm, ja), zato, da ostanejo pokončne kot 

tale na sliki, pa uporabijo palčko za oporo in … špangice 
za lase! (Le-teh se porabi par milijonov letno;))

  Zavili smo še v del rastlinjaka s pravcato tropsko 
klimo – vlaga za znoret, vam rečem. S stropa 

se useda vlaga ali pa celo zares teče oz. 
prši iz cevi. Mize, na katerih so v strogo 
določenem razmerju ena od druge skrbno 
zložene mlade orhideje, pa imajo luknje, 

tako da se odvečna voda lahko odteka. 
Tam smo izvedeli, da rastlinjak po manj 

kot treh letih delovanja proizvede približno 1,2 
milijona orhidej na leto, da pa bodo šele septembra 
tega leta polno izkoriščene vse kapacitete. 

Podjetje največ izvaža svoje orhideje rodu 
falenopsis, ki sicer izvirajo iz področja med 

Indijo in severno Avstralijo, v sosednje 
države – Madžarsko, Hrvaško in Italijo, saj so 
Nizozemskim podjetjem zaradi občutljivosti 
teh rastlin na dolgotrajni prevoz do tukajšnjih 

prodajnih polic te države težje dosegljive. 
Nekaj pa jih prodajo tudi na Nizozemsko 

samo, na svetovno znano cvetlično borzo.

Poleg vzdrževanja primerne temperature in količine 
vlage, pa so sovražnik številka 1 občasno tudi mrtvaške 
pršice (Sciaridae), katerih ličinke se naselijo v substrat in 
grizljajo korenine. Napadejo jih lahko tudi razne bakterije 
(npr. Erwinia), virusi, glive in ostalo, a obstajajo relativno 
učinkovite metode zatiranja vseh omenjenih (od špricanja 

z mešanico kemikalij do tega, da zavržemo del populacije). 

Po ogledu samega rastlinjaka, ki ga v prihodnje kanijo tudi 
razširiti, smo si ogledali še tropski vrt; to je simpatično 

in dih-jemajoče urejena polkrožna pot v zadnjem delu 
zgradbe pri vhodu. Tam lahko ob različnih urah dneva v 
pravi sezoni vidimo cveteti za slovenski prostor povsem 
eksotične rastline, na primer vanilijo, ki se bohoti s stropa. 

Po končanem ogledu smo se odpravili naprej, v Ljutomer. 
Tam so nas prijazni domačini (oz. bolje rečeno domači 
enega izmed organizatorjev izleta) povabili na kapljico 
rujnega in domačo zaseko s čebulo. Ko smo se do sitega 
najedli, so prinesli še meso. Vročina je bila velika, želja 
po odkrivanju novega pa še večja, zato smo jo mahnili 
proti centru Lotmerka, kakor mu lokalno prebivalstvo 
še vedno pravi. Po skupinski fotografiji na glavnem trgu 
in ogledu parka z veličastnimi drevesi (ter lepimi, novimi 
in skrbno urejenimi sprehajalnimi potmi) nas je pot 
zanesla do hipodroma, kjer smo bili priča epski bitki dveh 
konj in njunih voznikov. Slednja sta dozdevno lahkotno 
sedela z razkrečenimi nogami na vozovih, a poznavalci 
so nam zagotovili, da v tem primeru videz vsekakor vara. 

Dolgih poti nevajene noge smo spočili na stolih v slaščičarni 
in natakarju so se svetile oči, ko nam je nosil vsakemu svojo 
sadno kupo (teh je bilo dvajset, kolikor je bilo tudi nas).
Sledil je ogled domačega lončarstva	 Žuman, kjer smo 
se čudili vsem razstavljenim (dokončanim in nedokončanim) 
izdelkom iz gline izpod rok mojstra družine. Ker je slovenska 
fovšija praktično stari ljudski običaj, smo se za naslov 
Najbolj čutečih rok izleta potegovali študentje različnih 
smeri – predstavniki so izdelali namreč vsak svoj izdelek 
na vretenu. Kljub fascinantnosti in očividni profesionalnosti 
izdelkov (po izboru pričujočih so zmagali krajinski arhitekti z 
ličnim pepelnikom) smo se nekateri odločili, da za vikende in 
naše mamice oz. očkate kupimo izdelke iz domače trgovine.

  Minibus, v katerem se je šofer odločil ponoviti temperaturne 
razmere iz tropskega vrta rastlinjakov, ki smo jih videli 
dopoldne, nas je odpeljal proti še zadnji destinaciji 
dneva pred povratkom domov: vinorodnim goricam. 

V gostilni Taverna (http://www.taverna-mn.si) smo si 
privoščili jedače in pijače, nato pa, po kratkem sprehodu 
do sosednjega hriba s cerkvico, …. »da si človk malo nohe 
pretehne, ja, ja ….« (kakor v Betuli poje Iztok Mlakar), smo 

Prav prijazno nas je sprejel bivši študent biotehniške 
fakultete Tomaž Jevšnik, ki je skupaj s 
poslovnim partnerjem Romanom	 Ferenčakom 
(tudi nekdanji študent BF) pred dobrimi šestimi 
leti ustanovil podjetje, katerega glavni adut 
(poleg čudovitih in cenovno dostopnih »slovenskih« 
orhidej) je ogrevanje z geotermalno energijo. 

Pred samo stavbo namreč stoji vitrina, kjer je na 
ogled črpalka, katere cev vodi 1582 m v globino, 
črpa pa s hitrostjo do 25 L/s, kar lahko da do 
3 MW energije. Tomaž je povedal, da so imeli 
pravzaprav kar srečo, da je ravno na njihovi parceli 
ugodna lokacija za vrtino, ki je dala dva vodonosna 
sloja: na –1000 in na –1200 m. Investicija v 
vrtino, vredna tri četrt milijona evrov pa 
se je izplačala: z geotermalno energijo 
so postali energetsko skorajda neodvisni 
(pozimi ogrevajo še minimalno s plinom). 

Ko vstopiš v center, se na desni ustavi oko na 
slikah, ki jih je moč kupiti, seveda poleg čudovitih 
orhidej (večinoma rodu Phalaenopsis) v 
lončkih (glej sliki spodaj). V pomoč pri 
gojenju doma sta tudi knjigi Gojenje tropskih 
orhidej in Falenopsis - Nasveti za uspešno 
gojenje, obe delo direktorja Tomaža Jevšnika. 
Ko se sprehodimo mimo miz na sredini, kjer so 
razstavljeni falenopsisi, pa nas o pokrajini, naravi in 
samem obratu informirajo čudovite informacijske table, ki 
visijo na steni. (Hvalim jih zato, ker so na njih zapisane 
tudi take misli, ki poudarjajo skrb za naravo, in dejstvo, da 

Aljaž Gaberšček, Foto: Ocean orchids, Luka Mohorič 

Rastlinjak Ocean orchids 

Tropski vrt Ocean orchids
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bili povabljeni v klet. Klet. Vinsko KLET. Sorte vina, ki so 
romale v naše kozarce in kasneje seveda tudi želodce, 
so bile: Renski rizling, Rosé, Sivi pinot, Ljutomerčan, in 
mnoga druga, povečini vsa pridelovalca Kupljen. Na 
koncu smo, sicer vidno utrujeni, uspešno našli pot nazaj 
na dnevno svetlobo in prijetno popoldansko sonce, ki je 
svoje aprilske žarke stegovalo po naših obrazih in okoliških 
brajdah. Resnično – gostilno toplo priporočam, saj je prvič 
lokacija enkratna (na vrhu hribca, s katerega se vidi ves 
okoliš), drugič nismo imeli pripomb nad strežbo, kaj šele 
jedačo, navsezadnje pa imajo tudi prav prijetno dopadljiv 
kmečki ambient. Štiri zvezdice in pol … je to, kar so morda 
nekateri videli, ko so se vozili nazaj proti Ljubljani, sam 
pa sem si kot biolog izprosil prevoz do Čentibe, kjer smo 
imeli biološki terenski vikend Društva študentov biologije. 

A to je že druga zgodba.

Maja Vrhovnik, Foto: Udeleženci tabora 
Ekosistemi Jadrana 2009

Četrtek,	23.4.2009

Društvena sobica, ki se je v zadnjih dneh spremenila v pravo 
skladišče vsega mogočega, se je danes končno začela prazniti. 
Vsak je prevzel del prtljage, ki sta mu ga zaupala vodji, da ga 
bo pripeljal do tabora. Ja, Ekosistemi Jadrana v Črni gori so 
tik pred nami. Čakajo nas samo še zadnja predavanja ali vaje, 
nato pa se bo začelo pakiranje. Kar pa je tudi svojevrsten 
izziv – kako spakirati ogromno stvari, ki jih potrebuješ (ali 
pa samo misliš, da jih) ko pa je prostor v avtu zelo omejen?

Torej, začenjam odštevati – še 27 ur in GREMO!

Sobota,	25.4.2009

850 km poti je proti vsem pričakovanjem minilo kar hitro. 
Verjetno tudi zato, ker sem večji del poti kar prespala. Avto je 
bil naložen do zadnjega kotička, tako da še nog nisem mogla 
premikati, a tudi moji sopotniki niso bili dosti na boljšem.

Še preden smo sploh zapustili Ljubljano, smo dobili klic 
na pomoč – nekaterim se je kar preveč mudilo na pot 

in so pozabili napolniti tank z gorivom, tako da se je 
njihov avto ustavil na avtocesti še pred Trebnjem. »Kako 
ste pa mislili priti do Črne gore?« sta ju spraševala 
tudi policista, ki pa na položnico seveda nista pozabila.

Ko smo se pripeljali do nesrečnikov, smo jima poleg kanglice 
bencina naložili še nekaj naše prtljage in tako imeli celo nekaj 
prostora za dihanje v avtu. Še vedno pa je bilo precej tesno, 
kljub temu pa se je hrvaški carinik na meji pošalil, kje imamo 
petega. Pa smo že štirje napolnili avto, da je pokal po šivih.

Eden od naših postankov je bil v Neumu v Bosni in 
Hercegovini, kjer smo na bencinski postaji našli dva velika 
nočna pavlinčka Saturnia pyri in seveda ne bi bili biologi, če 
ne bi takoj začeli fotografirati. Prvega smo prenesli na travo, 
drugi pa je nadaljeval pot z nami kar v cigaretni škatlici.

Avtokamp Oliva v zalivu Maslina nas je pričakal v 
senci starih oljk in pod njimi že nekaj znanih obrazov, 
medtem ko je bila večina udeležencev tabora še na poti. 

Ker smo imeli do večera, ko naj bi se vsi zbrali, še dosti časa, 
smo do takrat raziskovali okolico – prvi cilj je bil iskanje 
trgovine in hrane. Kar pa pred začetkom sezone sploh ni lahko 
in med vsemi gostilnami je bilo kar težko najti eno odprto.

Nedelja,	26.4.2009

Prva noč kljub dolgi vožnji ni bila namenjena spanju, vsaj 
za večino ne. Ker smo še vedno veliki otroci, vsaj mi 

bolonjci J, smo se spet igrali. Tokrat smo se morili med 
sabo s poljubi in ugotovili, da nekateri kar spretno kradejo 
poljube kar pred vsemi, ne da bi bili pri tem sploh opaženi… 
Vživeli smo se tudi v taborniško vzdušje in se posedli pod 
svetilko (namesto okrog ognja) in tudi kitara ni manjkala.

Po kratki noči se je jutro še prehitro začelo in moja prva 
misel je bil zajtrk in kava, za kar pa so dežurni že poskrbeli. 

Kačjepastirska skupina se je prvi dan skupaj z dvoživkarsko 
odpravila do Skadarskega jezera, ki me je presenetilo s 
svojo velikostjo. Kaj pomeni največje jezero na Balkanu 
si je težko predstavljati, dokler se ne voziš ob njem. Ne 
preseneča pa samo s svojo velikostjo, temveč tudi z 
lepoto, kateri dajejo svojevrsten značaj številni otočki 
in razgibana obala, nad katero se strmo dvigajo vrhovi 
okoliških hribov. Še posebej lepa in bogata pa je njegova 
favna in flora, ki jo imamo priložnost opazovati v teh dneh.

Presenečenj pa s tem še ni bilo konec. Ceste ob jezeru so 
pravi labirint. Vse so si zelo podobne in se kar naprej razvejijo 
med vasmi, ki so pravi mozaik različnih naselij – vse od čisto 
navadnih vasic do majhnih kmetij, okrog katerih se pasejo 
krave, ovce ali osli, ki so le redko ograjeni in se pogosto 
sprehajajo tudi po cesti. Med vasmi so tudi palače, peljali 
pa smo se tudi mimo dveh ciganskih vasi, ki sta od daleč 
izgledali kot smetišče… Vsem vasem pa je skupno to, da so 
neoznačene in zato je kar težko najti pravo pot med njimi.Že 
kmalu potem ko smo začeli z delom, sta nas že prišla preverit 
dva policista, še veliko več pa je bilo radovednih domačinov. 

Če je bila odonatološka favna ta dan precej nerazburljiva, 
pa je dogajanje popestrila najdba majhne rečne sklednice, 
ki nam je morala kar nekaj časa pozirati, medtem ko je 
Nina modrasa slikala samo od daleč.

Ponedeljek,	27.4.2009

Danes smo bili na terenu kar 
v bližini kampa. Sredi vasi 
smo našli zelo lepo urejen kal, 
iz katerega se je že od daleč 
slišalo regljanje. Ni pa bilo 
samo veliko žab, ampak 
tudi kačjih pastirjev. 
Poleg številnih odraslih 
Libellula depressa, smo 
videli še dva, ki sta se 
pred kratkim levila 
in sta se sušila na 
soncu. Videli smo 
še bogomolko, 
ki je bila prav 
neverjetnih oblik. 

Pri iskanju naslednjega 
kala pa nismo imeli 
take sreče – samo 
slišali smo regljanje 
daleč nekje, pot do 
njega pa nam je bila 
vedno znova onemogočena. 

Ekosistemi Jadrana v Črni Gori
Dnevnik iz doživetij na taboru
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Spotoma smo videli še nekaj grških kornjač in se nazadnje 
odpeljali iskati izvir potoka v bližini. Slabo smo sledili 
navodilom in našli drug potok in po naključju v njegovi 
bližini še poplavljene travnike. Ko smo se vračali proti 
avtu, smo srečali domačina, ki je šel z oslom po vodo. 
Mislim, da smo mu pregnali njegovo največjo skrb, vsaj 
tako se je razveselil, ko smo mu odgovorili, da pijavke, 
ki jih je bilo tam kar precej, niso nevarne in strupene. 

Torek,	28.4.2009

Temni oblaki, ki so se cel teden zbirali nad gorami ob obali, so 
se že ponoči z vso močjo zlili na nas. Žal se je tako pokazala 
edina velika pomanjkljivost kampa,  da ni imel kakšnega 
večjega pokritega prostora za druženje večje skupine in 
tako nam ni preostalo drugega, kot da smo vedrili v šotorih 
ali pod strehicami pred apartmaji. Nazadnje smo našli 
apartma, ki so ga še urejali in smo se stisnili vanj ter cel dan 
preživeli tam, ker so izginili tudi vodje večine skupin - ni bilo 
dovolj, da je bilo vreme slabo, zmanjkalo nam je še elektrike 
in tako nismo mogli uporabljati niti stereolup, da bi lahko 
določevali ličinke. Tako smo imeli nazadnje kar prost dan...

Sreda,	29.4.200

Včerajšnje celodnevno brezdelje smo ponoči kar pošteno 
popestrili. Aljaževo igranje kitare je malo dvignilo 
razpoloženje. Ko je večina že odhajala spat, pa smo 

se odločili, da bomo raje prepevali na obali. Pregnal 
nas ni niti dež, ki je spet začel padati, in smo vedrili na 
terasi na obali vse do jutranjih ur. Preden smo ob sedmih 
zjutraj zlezli v svoje spalke in zaspali, smo še vsem, ki 
so že nekaj ur spali, namesto budnice zapeli uspavanko – 
sicer pa so bili naši glasovi po celonočnem prepevanju 
že tako razglašeni, da bi lahko bila to tudi budnica.

Slabemu vremenu kar ni 
bilo videti konca, a kljub 
temu smo se takoj, ko je 
nehal padati dež, odpeljali 
skupaj s skupinami za 
metulje, dvoživke in plazilce 
do Šaskega jezera.  Najprej 
smo šli do terase nekdanje 
vojašnice JLA in uživali 
v razgledu na jezero ter 
opazovali ptiče. Nekateri 
smo raziskali še notranjost 
vojašnice, kjer so številna 
gnezda lastovic. Komaj 
pa smo prišli do jezera 
in začeli delati, pa nas je 
že spet pustilo vreme na 
cedilu in je začel padati dež.  
Danes zvečer pa nas čaka 
že težko pričakovan piknik. 

Četrtek,	30.4.2009

Tudi na pikniku nas je 
preganjal dež, ki bo očitno 
zbijal naše razpoloženje kar 
skozi cel tabor. Kljub temu 
pa je bilo na pikniku kar 
pestro. Med drugim se je 
vodja tabora Andrej oblečen 
kopal v morju, seveda 
neprostovoljno. Ne vem 
sicer, kako ni posumil, kaj ga bo doletelo, ko so ga najprej 
pregovorili, da jim je dal telefon in očala. In tako, še preden 
mu je bilo jasno, kaj se dogaja, si je bistril misli v morju.

Ko sem se zjutraj zbudila, sem začutila, da bo danes še zelo lep, 
sončen dan, čeprav nebo nad kampom ni prav nič kazalo na to. 

»Gremo ali ne gremo na teren?« smo se spraševali. To pa 
je bil tudi moj zadnji terenski dan v Črni gori, zato sem 
ga hotela izkoristiti. Skupaj s skupino za dvoživke smo se 
odpeljali proti črnogorsko-albanski meji do mlake v bližini 
Velike plaže. Za seboj smo pustili še temne oblake in ko smo 
prišli do izbrane lokacije, nas je čakal nepozaben razgled 
na zelo umazano mlako, kjer so se na deblih, kamnih in 
na bregu sončile sklednice. Najbolj presenečeni smo bili 
nad njihovo številčnostjo – našteli smo jih namreč kar 14! 

Ravno smo hoteli zaključiti z malico, ko se je skupini za dvoživke 
zaklenil ključ od avta kar v sam avto… Kaj narediti? Pustiti 
avto tam ne bi bilo pametno, ker so že ptičarjem vlamljali v 
avto in so imeli srečo, da so ravno takrat prišli do njega. Če 
bi nam poslali ali pripeljali rezervne ključe iz Slovenije bi spet 

trajalo. Kaj pa vlamljanje v nov avto? Nazadnje sta nas vodja 
pustila pred avtom in se odpeljala v bližnji Ulcinj, udeleženci 
pa smo medtem ''stražili'' avto in opremo pred njim. 

Z Andrejem sva se sprehodila do Velike plaže in videla, 
da ji drugega imena pravzaprav ne bi mogli dati – 11 
km naravne plaže iz mivke, prav neverjetno pa je, da je 
bolj ali manj zapuščena.  Po uri čakanja (verjetno je bilo 

Danes sem dežurna in ker ni bilo kaj dosti dela, 
sem si čez dan privoščila še par uric spanja, ki mi 
jih je po celem tednu ponočevanja že kar pošteno 
manjkalo. Danes je tudi praznik in so nam domačini 
krajšali dan z zelo glasno glasbo že od 12-ih naprej. 

	 	 					Sobota,	2.5.2009

Pa je prišel… zadnji dan tabora L in 
še prej zadnja noč v taboru, v kateri 
se vedno nekaj ušpiči. Večina je šla 
tokrat spat bolj zgodaj – nekateri so 
bili utrujeni, druge pa je naslednji dan 
čakala vožnja nazaj proti Sloveniji. Tudi z 
Laro sva bili že v šotoru, ko sva zaslišali 
tihe korake in šumenje okrog sebe, ki 
se je potem še nekajkrat ponovilo.

»...še vedno pa je bilo dovolj 
njunih stvari nezaklenjenih 
in sta jih naslednje jutro 
iskala v krošnjah oljk«

Ko se je iz sosednjega šotora zaslišalo 
še ogorčeno kričanje, sva se odločili, da 
ne bova več čakali, kdaj bo še naju kaj 
doletelo in sva zlezli iz šotora. Pogled 
na kamp je bil prav smešen – kar nekaj 
šotorom so izpulili kline in so se sesedli. 
Ker jih je bilo še vedno dovolj budnih, je 
vsak zagrabil 1 klin, ga izpulil in so vsi 
zbežali stran ter se smejali… No ja, malo 
je že bilo kruto do tistih, ki jih je to doletelo, 
so jim pa tako skrajšali pospravljanje 
naslednji dan. Ko so šli spat še nagajivci, 
smo sicer dobile nalogo, da podremo 

še šest šotorov, vendar smo mi raje ponagajale našima 
vodjama skupin, ki sta mirno spala, na ''varnem'' zaklenjena 
v apartmaju. Še vedno pa je bilo dovolj njunih stvari 
nezaklenjenih in sta jih naslednje jutro iskala v krošnjah oljk.

Zadnje jutro nas je prebudilo sonce in po celem tednu dežja 
je bil seveda prav zadnji dan sončen in topel. Tokrat smo 
res vsi vstali ob 8.00, ker ni bilo na voljo nobenih podaljškov 
zajtrka in je bilo treba kamp pospraviti. Ob 10.00 smo se vsi 
oblekli v majice, ki smo jih dobili na taboru in se fotografirali  
na plaži – prvič in nato še enkrat, za vsak slučaj, da bo vsaj ena 
slika dobra. Ampak za drugo sliko sta imela Nika in Črt druge 
načrte in sta zlila vodo, ki smo nekaj dni prej zajeli v mlaki 
pri Veliki plaži na vodjo tabora. Tokrat je bila na udaru Živa.

Ekosistemi Jadrana 2009 v Črni Gori so minili in preostala 
nam je samo še pot domov. Sama se bom pridružila 
skupini, ki se je odločila podaljšati potepanje po Balkanu 
in gremo še v Mostar in Sarajevo, oziroma tja, kamor 
nas bo vodila pot, ampak to je že druga zgodba…

manj, samo nam se je zdelo še več) in sončenja so se spet 
prikazali oblaki, ki so nam grozili z dežjem. Še preden 
nas bi pošteno premočilo, sta se vrnila David in Damjan 
skupaj z domačinom, ki so jim ga priporočili na servisu, 
ko sta jim opisala naš položaj. Kako enostavno je lahko 
vlamljanje v avto, nam je pokazal ''mojster'' ključavničar. 

Konec dober – vse dobro, bi lahko rekla. Vsi veseli, da se 
je naš problem rešil tako zlahka. Še preden smo šli naprej 
do peskokopov, ki nam jih je priporočal ''mojster'', smo 
se šli še malo pajkarje in iz lukenj na tleh izvabljali pajke 
(nazadnje pa smo si v stilu vodnih skupin pomagali kar 
z vodo in to je preverjeno najhitrejši in najbolj učinkovit 
postopek). Tudi peskokopi so se izkazali za dobro lokacijo. 
Čeprav se je dan že bližal koncu, smo še vedno precej videli 
– med drugimi tudi Libellula fulva in Otrhetrum albitylum.

Petek,	1.5.2009

Hm, tudi danes ponoči se je dogajalo kar precej, ampak bi bilo 
bolje vprašati koga drugega, ker se jaz ne spomnim dosti… 
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Živa Justinek; Foto: udeleženci 
Ekosistemi jadrana 2009

Črna gora je, kot jo domačini sami imenujejo, res biser Jadrana. 
Biserček, pravzaprav. Je namreč še manjša od naše kure in 
ima manj prebivalstva. Sami kot glavne atribute navajajo 
gore, jezera, reke in morje – vse dosegljivo v enem dnevu, 
ampak meni so se najbolj v spomin vtisnili ljudje. Je že res, 
da je divja narava Črne gore osupljiva, da je morje čisto in 
gore čudovite, a ljudje so tisti, ki Črni gori dajejo glavni pečat.

Zakaj je bila letos za tabor izbrana tako južna lokacija? 
Direktnega odgovora ni…ampak ko se je začela omenjati 
Črna gora, 
smo si bili 
nekako vsi 'ta 
glavni' enotni: 
ja! Moj motiv 
se je skrival 
v dejstvu, da 
tam še nisem 
bila, da sem 
o Črni gori 
slišala veliko 
hvale in da 
H r v a š k o 
poznam že 
precej dobro. 
In ni mi žal!

Res je, da 
nam je vreme 
n a g a j a l o . 
In res je, 
da asfaltirane ceste dajejo občutek makadama, vožnja 
domačinov in način njihovega življenja pa te takoj povede k 
besedni zvezi ' wild wild west'… ampak se vklopiš – Balkan, 
točno tak prvinski, kot si ga predstavljaš. Ljudje so sproščeni, 
brezskrbni in domači. Vsakdo te ogovarja, poklepeta s tabo 
in ti da občutek, da si pri njih zaželjen. Fantastični so!

prinesli od doma, malce na preizkušnji. Nasmejani obrazki 
so se umirili in skrbelo me je, da bo vse propadlo. K sreči 
so bile vodje skupin optimistične in res, v nadaljnjih dneh 
smo imeli tako dež kot sonce in ljudje so spet dobili zagon. 
Saj so vendarle počitnice! Tudi zamakanje šotora, selitev h 
kuharju, živahen žužek v spalki in močvirna voda so bili del 
te pestre dogodivščine! Tabor je zletel mimo z vrtoglavo 
hitrostjo – kot vedno, kadar uživaš. Nekatere je opeklo 
sonce, drugi so našli novo področje zanimanja, spet drugi 
so spoznali nove prijatelje ali se zaljubili. Za vsakogar nekaj!

Sama sem te izkušnje najbolj vesela iz dveh razlogov. Prvič, 
všeč mi je bil izziv, ki ga prinese organizatorsko delo. Seveda 
so bili drobni zapleti in seveda niso vsi vedno pripravljeni 

sode lovat i . 
Ampak v 
končnem je 
bil projekt 
d o b r o 
izpeljan in 
ude leženc i 
zadovo l jn i . 
Še posebej 
sva bila z 
A n d r e j e m 
v e s e l a 
č e s t i t k , 
pohval in 
mejlov, ki 
so nama 
zagotavljali, 
da je bil 
t a b o r 
čudovit in da 

sva res dobro opravila svoje delo. To potem nekaj šteje! 
Drugi razlog pa so nova poznanstva in novi prijatelji. Že 
od nekdaj rada spoznavam ljudi in kot 'šef' si res nekako 
center vsega, če se le ne držiš preveč vzvišeno. Preprosto 
najboljša stvar je, ko spoznaš nove ljudi, jih opazuješ v 
ugodnih in neugodnih situacijah in dopolnjuješ sliko o njih 
počasi in čez cel teden. Ko se nasmehnejo ali jim je nerodno, 
če jim pomežikneš. Ja, res sem se zabavala. In čeprav sem 
ob večerih morala urejati nekaj birokracije ali spiti kozarček 
rakije pri gazdarici kampa (obisk pri njej namreč brez 
tega ni mogel steči), je bil večer kasneje še kako zabaven. 

Zato bi se zahvalila, tako v mojem kot v Andrejevem imenu 
vsem, ki ste nama zaupali, se udeležili tabora, se prepustili 
pozitivni energiji in pridno dežurali. Posebna zahvala gre 
seveda tudi vodjam skupin, DŠBju, ki vodi novopečene 
organizatorje, ter vsem zlata vrednim sponzorjem in 
donatorjem, brez katerih bi bil takšen projekt dosti težje 
izvedljiv, če ne celo nemogoč. Hvala še enkrat! Bilo je super!

In vprašali so me, če bi še kdaj prevzela takšno vlogo. Hja, 
če bo čas, zakaj pa ne? 

Brucovanje
Dajira Omerćehajić, Foto: Tea Knapič

Začelo se je februarja, čas izpitnega obdobja, ko smo 
na mailing listo dobili prošnjo od sošolke Branke, 
naj začnemo razmišljati o letošnjem tradicionalnem 
Biološkem Brucovanju. Sama se na mail nisem odzvala, 
od same organizacije sem želela biti čimbolj oddaljena, 
neuporabna, preprosto se mi ni dalo delati, pa še 
nekako se med sošolci nisem počutila najbolje. Po 
vseh glupih in nekaj norih idejah, ki so jih sošolci 
pošiljali na mailing listo, sem si mislila: »Kok bomo 
izpadli neumni pred bruci.« Skrbela me je posledica, 
a sama nisem želela imeti prstov vmes.

Ko se je dokončno razvila tema o grahu 
na predlog sošolke Ane, ki je decembra 
2008 postala tudi mamica, smo ji 
sledili. In začelo se je sestankovanje,  
tvorjenje programa itd., sama sem še 
vedno neumorno brisala maile z zadevo 
»brucovanje« in si mislila: »Delajte kot hočete.«

Kasneje je Ana poslala idejo, naj nekdo posname 
Večernik, kot ga vodi Jurij Zrnec v oddaji As ti 
tud not padu?!; tu sem zastala. Ne vem, zakaj 
sem se v tistem trenutku videla v filmu in sem 
napisala:»Jaz bom posnela.« Imela sem ta film v 
glavi: miza, jaz, pijana, čudna, nenavadna oseba, 
ki bo povedala nekaj tračev, o kom drugem kot o 
profesorjih. Rabim ime, rabim imidž, rabim novice.

Anina ideja, da brucom podarimo kot obesek grah iz 
plastelina, je pognala večino deklet v učilnico B6, 
kjer so veselo gnetle kroglice, tvorile stroke 
in oblikovale končne izdelke. Prav začutila 
sem povezanost tega našega 4. letnika in 
mnoge sošolce dejansko doživela kot sošolce. 
V obilici govora in smeha, se mi zdi, da so 
se tvorile nevidne vezi med nami, vendar 
je naš cilj ostajal le eden - Brucovanje 
mora uspeti, še več - biti mora nepozabno.

Nato smo se odpravili na lov za izjavami profesorjev, ne da 
bi vedeli, kaj bomo z njimi, kam jih bomo uvrstili…vse, kar 
smo želeli vedeti, je, kaj si intervjuvanci mislijo o grahu. 

In tako sva z Niko štiri ure tavali po fakulteti in prosili, 
če lahko posnameva izjave. Profesorje sva šokirali s 
kamero v roki in večina naju je zavrnila, bodisi zaradi šoka 
bodisi zaradi obremenjenosti z delom, a kopica, če lahko 
rečem »ta boljših« profesorjev in asistentov pa je veselo 
nastopala pred kamero in podala izjavo. Sprva razočarane 
nad začetno izjavo, kaj si mislijo na Katedri za fiziologijo 
rastlin: »Zelene in SMB kuglice,« (takrat se nam še sanjalo 
ni, kaj to je) sva z Niko postajali vse bolj navdušeni 
nad izjavami prof. Štefančičeve, Štrusove, Trontlja, 
Jogana, Gaberščikove, Gunde-Cimermanove, asistentov 
Kostanjška, Frajmana, Sepčičeve, pa vse do naše 
priljubljene izjave prof. Tomana - on je namreč zadel terno.

Zdaj pa še o novicah. Te smo posneli v pičlih 10 minutah 
s tremi ponovitvami in veliko krohotanja, dobesedno, 
ker se pred kamero kar nisem mogla nehati smejat. 
Uživala sem neizmerno, toliko, da bi lahko posnela 
reklamo za Mastercard: »Laško pivo (0,5 L): 0,70 
€; Ovseni kosmiči: 0,99€; Organizacija Brucovanja: 
neprecenljivo; za vse ostalo pa je tu Mastercard.«

Sledilo je montiranje filmčkov in ne vem od kje nam ta 
zagon, da smo delali pozno v noč, spali izredno malo 

oz. zadovoljivo in nadaljevali s podnapisi, ker smo 
predvidevali, da se zvoka ne bo najbolje slišalo.

Po vikendu zapravljenem za organizacijo 
brucovanja sem še vedno čutila potrebo 
pomagati: pripraviti prostor, ponuditi 
računalnik, prosti čas za pripravo prostora, 
pomagati kot tehnični sodelavec in dajati 
sošolcem upanje, da nam bo uspelo 
priklopiti moj računalnik na projektor 
in da če ne bo šlo, bom hodila od 
posameznika do posameznika in kazala 
filmčke, ki smo jih zmontirali in na 
katere sem bila izjemno ponosna.

Z enourno zakasnitvijo se je pričel 
program Brucovanja, navdušeni 
bruci so se zabavali na plesišču, 

profesorji in asistenti so prihajali en 
za drugim. Po mnogih zabavnih točkah: 

KVIZ	 o	 profesorjih, pri čemer so 
nam pomagali le-ti, saj so nam izdali 
nekatere »skrivnosti«. Najbolj me je 
presenetil odgovor na zadnje vprašanje 
»Kdo je na sliki?«, obe skupini sta namreč 

prepoznali otroško sliko prof. Barbare Vilhar,

Karaoke	 na predlog sošolke Larise, pri čemer 
smo dali na izbiro tipične slovenske 
pesmi, pa še nekoliko povezane z 
biologijo (Mrtva reka, Siva pot),

Gnetenje	guana	na idejo sošolke Tee, in 

Zeleni car (David Stankovič)

Zgodba o raziskovalnem taboru v drobni, a 
markantni deželi na jugu Balkana

No, pa da ne bom samo hvalnice Črni gori pela, naj povem 
še malce o taboru. Torej, udeleženci so začeli kapljati v 
kamp že v soboto zjutraj. Prva izredno všečna plat tega, 
da si eden izmed dveh glavnih organizatorjev tabora, je, da 
poznaš vse obraze in vsi poznajo tebe. Z vsemi si domač 
in poskušaš jim dati občutek, da tudi če bo kaj narobe, 
bomo uredili skupaj. Udeleženci so mi bili že s prve všeč – 
nasmejani, dobre volje in čeprav nekateri malce negotovi, 
vseeno željni dogodivščin. Imela sem občutek, da smo se 
ujeli. Prvi dan je bil v stilu 'kje bomo postavili šotor?', 'kje 
je trgovina?', 'poglej, gremo na plažo!'…in je minil čisto 
prehitro. Tudi prvi terenski dan je vse navdušil, saj so 
bile to njihove prve stopinje po – takrat še – sončni Črni 
gori. Skozi naslednje dni pa se je  nad nas zgrnilo nekaj 
temnih oblakov in dež, tako je bila dobra volja, ki smo jo 
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odlično oblikovan netopir iz t.i. »netopirjevega dreka«, ki se 
je na žalost razdrobil po tleh, pa vendar dobil najboljšo oceno,

Pantomima in nerazumljivo kazanje »spermija« prof. 
Jogana pod temo »razmnoževanje žab«

je Brucovanje dosegalo vrhunec. In sledil je le še uspeh 
našega programa in vloženega truda.

To so izkazali tudi profesorji na brucovanju in sošolci, ki so 
me zaustavljali in mi čestitali za super ideje in program. S 
»prosim« na ustih sem si mislila: »Evo, zato pa so se enoceličarji 
združili v večceličarje.« Življenje je veliko lažje, uspehi so 
bolj na dosegu roke pa še osamljenost postane neznanka.

4. letniki smo kljub štirim skupnim preživelim letom 
precej porazdeljeni po skupinicah. Določenim sošolcem 
še kar ne poznam imena in nekatere sem prvič spoznala 
na organizaciji letošnjega Brucovanja. Zato mi ni žal, 
da sem se udeležila priprav na ta izjemen dogodek 
in spletla nekakšne »več kot le kolegialne vezi«. 

Spomnim se, da nam je na maturantskem plesu 
ravnateljica povedala: »Leta bodo minevala, vi pa si 
boste za vedno zapomnili mlade obraze vaših sošolk 
in sošolcev.« No, zdaj ko sem spoznala večino, si bom 
zapomnila tudi njihova imena, karakter, kakšno prigodo, 
ki jih ni manjkalo v teh zadnjih dneh in upam, da bo na 
težko pričakovanih letošnjih terenih na Rabu, v Bohinju, 
Rakovem Škocjanu in Medvednjaku število še naraslo.

Charles Darwin - ga poznamo?

Tea Romih, Foto: Internet

Mladost

Charles Robert Darwin se je rodil 12. februarja 1809 
v Shrewsburyu, v pokrajini Shropshire v Angliji. Bil 
je peti od šestih otrok Roberta Darwina, premožnega 
podeželskega zdravnika in bančnika, ter Susannah 
Darwin. Bil je vnuk Erasmusa Darwina, znanstvenika, 
filozofa in pesnika, po očetovi, ter Josiaha Wedgwooda, 
premožnega lončarja in tovarnarja, po materini strani. 

Mladi Darwin je leta 1825 skupaj z bratom Erasmusom sprva 
odšel študirat medicino na univerzo v Edinburghu, vendar je 
študij zanemarjal, saj so se mu zdela predavanja dolgočasna, 
kirurška praksa pa preveč stresna. V drugem letniku se je 
pridružil Plinian Society, študentski naravoslovni skupini, 
kjer so debate segale vse do radikalnega materializma. Bil 
je tudi asistent Roberta Edmunda Granta pri raziskavah 
morskih nevretenčarjev v zalivu Firth of Forth. Ko je nekega 
dne slišal Granta hvaliti Lamarckove evolucijske ideje, je 
bil osupel, vendar mu niso zbudile zanimanja, saj je poznal 
podobna razmišljanja svojega deda Erasmusa. Naučil se je 
sistematike rastlin in sodeloval pri urejanju zbirk University 
Museum, enega večjih evropskih muzejev tistega časa.

Darwinova neresnost pri študiju je močno ujezila njegovega 
očeta, zato je leta 1828 sina poslal na Christ's College 
univerze v Cambridgeu študirat teologijo, da bi kasneje 
postal anglikanski pastor. Tudi tu je Darwin raje jahal in hodil 
na lov kot študiral. Njegov bratranec Fox ga je vpeljal v takrat 
popularno zbiranje hroščev, česar se je Darwin lotil s takšno 
zavzetostjo, da so nekaj njegovih izsledkov objavili v reviji 
Illustrations of British entomology. Postal je tesen prijatelj 
in učenec profesorja botanike Johna Stevensa Henslowa ter 

srečal ostale vodilne naravoslovce, ki so videli znanstveno 
delo kot neke vrste naravoslovno teologijo. Ko so se bližali 
izpiti, se je Darwin posvetil študiju ter zaključne izpite 
januarja 1831 opravil kot 10. od 178 uspešnih študentov.

Darwin je moral ostati na Cambridgeu do junija. V tem času 
je študiral Natural Theology Williama Paleyja, ki je podpirala 
tezo o božjem načrtu v naravi ter razlagala prilagoditve kot 
božje delovanje skozi naravne zakone. Prebral je novo knjigo 
Johna Herschela, ki je najvišji smisel naravne filozofije 
opisovala kot razumevanje teh zakonov skozi induktivno 
sklepanje na podlagi opazovanj, ter Personal Narrative 

Charles Darwin 1816

Darwinovo leto 2009
Kot že mnogokrat slišano in še večkrat prebrano je letos 
Darwinovo leto. Povsod po svetu se prirejajo raznorazne 
prireditve, razstave, tekmovanja in podobne stvari, s 
katerimi skušajo ljudje opozoriti na pomembnost tega 
možakarja. Prireditev v Sloveniji tudi ne primanjkuje.

A kdo je bil ta možakar, o katerem seže glas celo dlje 
kot v deveto vas? Malce več o njem si lahko preberete v 
članku študentke biologije, ki je vso to pestro življenje 
Charlesa Roberta Darwina skušala zajeti v en članek.
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razvojne linije, ki so vodile k vedno naprednejšim oblikam. 

Darwin je izrabil vsako priložnost za poizvedovanje 
pri strokovnjakih in, nekonvencionalno, tudi pri ljudeh 
s praktičnim znanjem, npr. kmetih in rejcih golobov. 

Sčasoma se je njegovo raziskovanje 
razširilo na njegove sorodnike in 
otroke, družinskega butlerja, sosede, 
kolonizatorje in nekdanje sopotnike 
na ladji. V svoje špekulacije je že v 
sami zasnovi vključil človeštvo in ob 
srečanju z orangutanom v živalskem 
vrtu poudaril njegovo, otroškemu 
podobno vedenje. Poleg intenzivnega 
razvijanja študije o razvoju vrst je 
Darwin še vedno pilil svoj dnevnik, 
urejal in izdajal poročila strokovnjakov 
o svojih zbirkah ter spisal več knjig. 
Marca 1838 je sprejel dolžnosti tajnika 
Geological Society. Od preobilice dela 
in stresa je začel bolehati za različnimi 
boleznimi neznanega, verjetno 
psihosomatskega vzroka, ki so ga 
spremljale do konca življenja, saj so 
bili vsi poskusi zdravljenja neuspešni.

Med raziskovanjem v Londonu je 
Darwin znotraj širokega razpona 
virov informacij naletel na šesto 
izdajo Malthusovega An Essay on the 
Principle of Population. Malthus je v 
njem zagovarjal stališče, da se število 
ljudi, v kolikor se ne ohranja pod 
nadzorom, povečuje z geometrijsko 

rastjo in lahko kmalu preseže zaloge hrane, kar je znano 

Charles Darwvin leta 1854, nekaj let pred izidom knjige 
Origin of Species (svoja slavno brado si je pustil leta 1862)

Potovanje ladje Beagle

of scientific travels Alexandra von Humboldta. Ta dela so 
ga navdala z »gorečo vnemo«, da bi tudi sam prispeval 
k znanosti. Po diplomi je z nekaterimi sošolci načrtoval 
obiskati Tenerife, da bi preučeval naravno zgodovino 
tropov; kot pripravo na to se je udeležil geoloških predavanj 
Adama Sedgwicka ter z njim 
poleti odšel na kartiranje 
kamninskih plasti v Wales. 
Ob vrnitvi domov je našel 
pismo Henslowa, ki ga je 
priporočal kot primernega 
naravoslovca za spremstvo 
kapitanu Robertu FitzRoyu 
na ladji Beagle, ki je čez štiri 
tedne odhajala na odpravo 
kartiranja obal Južne 
Amerike. Darwinov oče je 
načrtovanemu dveletnemu 
potovanju nasprotoval, saj 
ga je videl kot zapravljanje 
časa, vendar se je pustil 
prepričati ženinemu bratu, 
naj sinu dovoli sodelovati.

Potovanje	ladje	Beagle

Potovanje je trajalo skoraj pet let in, kot je FitzRoy načrtoval, 
je Darwin večino svojega časa preživel na kopnem med 
preučevanjem geologije in ustvarjanjem zbirk primerkov, 
medtem ko je Beagle raziskovala in kartirala obale. O svojih 
opazovanjih in teoretičnih špekulacijah je pisal natančne 
zapiske ter v presledkih med potovanjem pošiljal primerke v 
Cambridge skupaj s pismi in kopijo dnevnika za svojo družino.

Na prvem postanku v Santiagu na Zelenortskih otokih je 
Darwin odkril, da je bel pas visoko v klifih iz vulkanskih 
kamnin vseboval školjčne lupine, na podobne najdbe pa je 
kasneje na različnih krajih naletel še večkrat. Med plovbo 
je prebral knjigo Principles of Geology Charlesa Lyella, 
zagovornika uniformitarijanskih konceptov počasnega in 
dolgotrajnega dviganja in spuščanja kopnega, in takrat 
povzel njegove ideje o »centrih stvarjenja« vrst. Vendar 

so njegova lastna odkritja in teoretiziranja izzivala 
Lyellove ideje o gladki kontinuiteti ter izumiranju vrst, 
zato je razmišljal, da bi sam napisal knjigo o geologiji. 

Poleg prelomnih geoloških in paleontoloških odkritij se je 
Darwin na potovanju srečal z 

mnogimi tujimi kulturami, 
ki so nanj naredile 
močan vtis in usodno 
zaznamovale njegovo 
mnenje o človeški vrsti. V 
Braziliji se je tako srečal 
s suženjstvom, ki je v 
njem vzbudilo močan 
odpor. Na ježah z gavči 
v notranjost celine z 
namenom, da bi raziskal 
geologijo in zbral še več 
fosilov, je dobil socialne, 
politične in antropološke 
vpoglede v argentinsko 
družbo v času revolucije, 
tako domačinov kot 

kolonizatorjev. Na krovu Beagla so bili tudi trije domorodni 
prebivalci Ognjene zemlje, ki so bili zajeti med prvo 
odpravo ter so se po treh letih življenja v Angliji vračali 
domov kot misijonarji. Darwinu so se zdeli prijazni in 
civilizirani, medtem ko je njihove sorodnike dojel kot 
»bedne, zaostale divjake«, ki so se od prvih razlikovali 
kot divje od udomačenih živali. Za Darwina so te razlike 
pomenile kulturni primanjkljaj, ne razne manjvrednosti. 
V nasprotju s svojimi znanstvenimi kolegi je bil od takrat 
mnenja, da med živalmi in ljudmi ni nepremostljive vrzeli.

Na geološko mladih Galapaških otokih je Darwin iskal 
dokaze, ki bi divje živali in rastline povezali s starejšimi 
»centri kreacije«, in našel ščinkavce, sorodne tistim v Čilu, 
vendar različne od otoka do otoka. Slišal je, da se po rahlih 
variacijah na želvjih oklepih da določiti, s katerega otoka 
izvirajo, vendar mu jih ni uspelo zbrati. Beagle je preučeval, 
kako so se oblikovali atoli Kokosovih otokov, in raziskava 
je potrdila Darwinovo teorijo, da se ob dviganju kopnega 

oceanski otoki potopijo, koralni grebeni okoli njih pa zrastejo 
in tvorijo atole. Ko je FitzRoy začel pisati uradno Narrative 
potovanj Beagla, je po branju njegovega dnevnika Darwinu 
predlagal, da bi ga vključil v pripoved. Dnevnik je bil na 
koncu objavljen kot ločen tretji zvezek dela, s tematiko 
naravne zgodovine. V Cape Townu 
sta se Darwin in FitzRoy srečala 
z Johnom Herschelom, ki je pred 
kratkim pisal Lyellu v podporo 
njegovemu uniformitarianizmu, 
saj naj bi odprl drzno špekulacijo 
o »skrivnosti vseh skrivnosti, 
nadomeščanju izumrlih vrst z 
drugimi« kot o »naravnem v 
nasprotju s čudežnim procesom«. 
Med organiziranjem svojih 
zapiskov, ko je ladja plula proti 
domu, je Darwin zapisal, da v 
primeru, če so njegovi rastoči 
sumi o ščinkavcih, želvah in lisici 
s Falklandskih otokov pravilni, 
»takšna dejstva spodkopavajo 
stabilnost vrst«, nato pa pred 
besedo »spodkopavajo« previdno 
dodal »morebiti«. Kasneje je zapisal, 
da takšna dejstva »dozdevno 
mečejo nekaj luči na izvor vrst«.

Oblikovanje	 in	 objava	
Darwinove	evolucijske	teorije

Ko je Beagle 2. oktobra 1836 
prispela v Anglijo, je bil Darwin 
v znanstvenih krogih že zvezdnik, 
saj je decembra 1985 Henslow ugled svojega nekdanjega 
učenca še okrepil, tako da je izbranim naravoslovcem 
izročil pamflet Darwinovih geoloških pisem. Pomagal mu 
je najti strokovnjake, ki bi bili pripravljeni obdelati njegove 
zbirke, pri tem pa je Darwina finančno podprl tudi njegov 
oče. Zoologi so dobili velikansko zalogo dela in obstajala 
je nevarnost, da bodo primerki zgolj obležali po shrambah.

Kmalu po vrnitvi se je Darwin seznanil z legendarnim 
geologom Charlesom Lyellom ter vzpenjajočim se 
anatomom Richardom Owenom, ki je prevzel obdelavo 
dela njegovih primerkov. Darwin se je v tem času posvetil 
urejanju svojega dnevnika ter pisanju znanstvenih člankov, 
ki so mu ob Lyellovi navdušeni podpori prinesli članstvo 
v Council of the Geographical Society. Marca 1837 se je 
preselil v London, bližje svojemu delu, ter se pridružil 
Lyellovemu socialnemu krogu znanstvenikov. Začel 
je špekulirati o možnostih, da se »ena vrsta spremeni 
v drugo«, da bi pojasnil geografsko razporeditev tako 
živečih kot izumrlih živalskih vrst. Njegove misli so se 
razvijale od tematike življenjske dobe in nespolnega 
razmnoževanja do variacij med potomstvom, »da bi se 
prilagodili in zoperstavili tekmi v spreminjajočem se 
svetu«, s čimer je pojasnjeval galapaške želve, ščinkavce 
in ree. Skiciral je razvejujoč se izvor, nato genealoško 
razvejujoče se eno samo evolucijsko drevo, v katerem 
»je absurdno govoriti o eni živali kot o višje razviti od 
druge«, s čimer je zavrgel Lamarckove neodvisne 

Darwinova soba v Christ’s College

Znameniti napis » I think« nad 
prvim evolucijskim drevesom
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živalskih oblik, vključno z evolucijo družbe in človeških 
umskih sposobnosti. Poleg tega se je usmeril tudi v inovativne 
rastlinske študije in pojasnjevanje dekorativne lepote v divjini.

Raziskave o žužkocvetnosti so leta 1861 vodile v nove študije 
divjih orhidej, ki so pokazale prilagoditev njihovih cvetov, da 
privlačijo za vsako vrsto specifične vešče in s tem zagotavljajo 
navzkrižno opraševanje. Fertilisation of Orchids, objavljena 
leta 1862, je dala prvi podroben prikaz moči naravne 
selekcije, s katerim je pojasnila kompleksne ekološke odnose 
in postavila predvidevanja, ki bi jih bilo mogoče testirati. 

Prvi del Darwinove načrtovane »velike knjige«, Variation of 
Plants and Animals Under Domestication, je zrasel v dva 
gromozanska zvezka, kar ga je prisililo, da je izpustil temi 
evolucija človeka in spolna selekcija. Delo je bilo leta 1868 kljub 
obsegu bliskovito razprodano in prevedeno v številne jezike. 
Darwin je napisal večino drugega dela o naravni selekciji, 
vendar je do konca njegovega življenja ostal neobjavljen.

V The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 
objavljeno leta 1871, je Darwin na podlagi številnih virov 
zbral dokaze, da so ljudje živali, saj kažejo kontinuiteto 
fizičnih in psihičnih značilnosti. Predstavil je spolno selekcijo 
kot pojasnilo za nepraktične živalske lastnosti, kot je npr. 
pavje perje, pa tudi za evolucijo človeške kulture, razlike 
med spoloma ter fizične in kulturne rasne karakteristike, pri 
čemer je poudaril, da vsi ljudje pripadajo isti vrsti. Svoje 
raziskovanje na podlagi podob je leta 1872 razširil z delom 
The Expression of the Emotions in Man and Animals, eno 
prvih knjig, v katerih so bile uporabljene tiskane fotografije. 
V njej je razpravljal o evoluciji človeške psihe in njene 
kontinuitete z vedenjem živali. Obe knjigi sta se izkazali 
za zelo popularni; splošno odobravanje, s katerim so bili 
pospremljeni njegovi pogledi, je na Darwina naredilo velik 
vtis in pripomnil je, da »vsi govorijo o tem, ne da bi bili šokirani.

Sadove svojih eksperimentov in raziskav, povezanih 
z evolucijo, je popisal še v knjigah o gibanju 
vzpenjalk, mesojedih rastlin, učinkih navzkrižnega 

kot maltuzijanska katastrofa. Darwin je takoj sprevidel, 
da se ta proces nanaša tudi na de Candollovo »vojno med 
vrstami«, ki je pojasnjevala, kako lahko število osebkov v 
grobem ostaja stabilno. Ker se vrste vedno razmnožujejo 
preko razpoložljivih virov, bi koristne variacije organizmom 
omogočile uspešnejše preživetje in prenos teh variacij 
na svoje potomce, medtem ko bi se škodljive variacije 
izgubile. To bi vodilo v nastanek nove vrste. Ta uvid je 
zabeležil 28. septembra 1838, opisujoč ga kot nekakšno 
zagozdo, ki sili prilagojene strukture v vrzeli ekonomije 
narave, medtem ko izbija šibkejše strukture. V sledečih 
mesecih je primerjal kmete, ki odbirajo najboljšo živino za 
razplod, z maltuzijansko naravo, ki izbira med naključno 
izbrnimi variacijami, tako da je »vsak del vsake novo 
pridobljene strukture v celoti preizkušen in prilagojen«, 
in o tej analogiji menil, da je najlepši del njegove teorije. 

Darwin je zdaj imel okvir za svojo teorijo naravnega izbora, 
na katerem je lahko delal kot na svojem »prvenstvenem 
hobiju«. Njegovo raziskovanje je vključevalo živinorejo in 
obširne eksperimente z rastlinami v iskanju dokazov, da 
vrste niso bile fiksne, in preučevanju mnogih podrobnih 
idej za prečiščenje in okrepitev svoje 
teorije. Za več kot desetletje 
je to delo potekalo v ozadju 
njegove prednostne zaposlitve, 
objavljanja znanstvenih izsledkov 
s potovanja ladje Beagle. Pri tem 
se je posvetil predvsem seciranju 
in razvrščanju vitičnjakov, ki jih 
je zbral na potovanju; osem let 
podrobnega ukvarjanja s skupino 
Cirripedia mu je leta 1853 prineslo 
krajevo medaljo Royal Society in 
utrdilo njegov ugled v biologiji.

Maja in junija 1842 je Darwin 
napisal »skico« svoje teorije 
o naravni selekciji, ki jo je do 
julija 1844 razvil v 230-stranski 
»Esej«, ki naj bi ga v primeru 
prezgodnje smrti razširili z 
njegovimi raziskovalnimi rezultati. 
Novembra je izbruhnila javna 
afera zaradi idej o evolucijskem 
napredku v anonimno objavljeni 
knjigi Vestiges of the Natural 
History of Creation, spretno napisani prodajni uspešnici, ki 
je razširila javno zanimanje za spreminjanje vrst. Darwin 
je sicer preziral njeno amatersko geološko in zoološko 
vsebino, vendar je pazljivo revidiral svoje lastne argumente. 

V tem času si je Darwin dopisoval z botanikom Josephom 
Daltonom Hookerjem, ki je prebral njegov »Esej« in mu 
poslal komentarje v umirjeno kritičnem tonu. Hooker je 
vedno bolj dvomil v tradicionalno mnenje o nespremenljivosti 
vrst, toda njun mladi prijatelj Thomas Henry Huxley 
je odločno nasprotoval evoluciji. Lyella so Darwinove 
špekulacije provocirale, vendar ni dojel njihove razsežnosti. 
Ko je prebral članek mladega in takrat še neuveljavljenega 
Alfreda Russela Wallacea, je v njem opazil podobnosti z 
Darwinovimi razmišljanji in ga pozval, naj jih čim prej objavi 

ter si s tem zagotovi prednost. Čeprav Darwin v tem ni videl 
nobene nevarnosti, je začel ustvarjati kratek članek. Iskanje 
odgovorov na zahtevna vprašanja mu ni dalo miru, zato je 
razširil svoje načrte za »veliko knjigo o vrstah« z naslovom 
Natural Selection. Nadaljeval je s svojimi raziskavami, 
pri čemer je pridobival informacije od naravoslovcev z 
vsega sveta, vključno z Wallaceom, ki je delal na Borneu. 
Ameriški botanik Asa Gray je pokazal podobne interese, 
tako da je septembra 1857 Darwin Grayu poslal podroben 
oris svojih idej, vključno s povzetkom Natural Selection.

Njegova knjiga je bila že na pol poti, ko je junija 1858 
Darwin prejel Wallaceov članek, ki je opisoval naravno 
selekcijo. Šokiran ob misli, da je bil »onemogočen«, je 
Darwin knjigo poslal Lyellu, in, čeprav Wallace ni prosil za 
objavo, predlagal, da jo bo poslal katerikoli reviji, ki bi jo 
ta izbral. Lyell in Hooker sta se raje odločila, da 1. julija pri 
Linnean Society pripravita skupno predstavitev Darwinove 
in Wallaceove teorije z naslovom On the Tendency of Species 
to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and 
Species by Natural Means of Selection. Ta razglasitev teorije 
je pritegnila le malo takojšnje pozornosti; ko je bil članek 

objavljen v avgustovski reviji te 
institucije, so ga ponatisnile 
številne revije in v odzivu je 
nastalo nekaj kritik ter pisem, 
toda predsednik Linnean Society 
je maja 1859 komentiral, da 
preteklo leto ni bilo zaznamovano 
z nobenim revolucionarnim 
odkritjem. Darwin se je zatem, 
ob nenehnih zdravstvenih 
težavah, mučil še trinajst 
mesecev, da je za objavo pripravil 
povzetek svoje »velike knjige«.

Odzivi	na	knjigo

On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection, or 
The Preservation of Favoured 
Races in the Struggle for Life 
(običajno okrajšana v On the 
Origin of Species) se je izkazala 
za nepričakovano popularno in 
celotna naklada 1250 izvodov 
je bila takoj razgrabljena, ko 

je 22. novembra 1859 prišla na 
prodajne police. V knjigi je Darwin postavil »en sam dolg 
argument« na podlagi podrobnih opazovanj, zaključkov ter 
preudarjanja nasprotujočih argumentov. Njegova teorija je 
preprosto povzeta v uvodu: »Ker se rodi veliko več potomcev 
vsake vrste, kot jih lahko preživi; in ker obstaja, posledično, 
pogosto ponavljajoč se boj za obstanek, iz tega sledi, da 
bo vsako živo bitje, ki se kakorkoli malenkostno razlikuje 
v kakršnemkoli pogledu koristnem zanj, pod kompleksnimi 
in včasih spreminjajočimi se življenjskimi pogoji imelo 
večjo možnost preživetja in bo torej naravno izbrano. Iz 
močnega principa dednosti bo katerakoli izbrana različica 
težila k razširjanju svoje nove in modificirane oblike.« 
Poudaril je veliko verjetnost skupnega izvora, vendar 
se je izognil takrat kontroverznemu pojmu »evolucija« 

in knjigo zaključil z mislijo: »Veličina je v tem pogledu 
na življenje, z njegovimi številnimi močmi, najsi je bilo v 
osnovi vdahnjeno v eno ali več oblik; in da so se, medtem 
ko je ta planet krožil v skladu s fiksnim zakonom gravitacije, 
iz tako preprostega začetka neskončne, najlepše in 
najčudovitejše oblike razvijale ter se še vedno razvijajo.«

Knjiga je vzbudila mednarodno zanimanje, z nič manj 
kontroverznosti, kot je bila sprejeta priljubljena Vestiges of 
Creation. Čeprav je bil Darwinov edini namig na človeško 
evolucijo skromna opazka, da »bo na izvor človeka in 
njegovo zgodovino posijala luč«, je prva recenzija trdila, da 
je iz ideje »človek iz opic« iz Vestiges naredil nauk. Celo 
Darwinovi bližnji prijatelji Gray, Hooker, Huxley in Lyell 
so še vedno izražali različne zadržke, a mu hkrati dajali 
močno podporo, prav tako pa mnogi drugi, še posebej 
mlajši naravoslovci. Gray in Lyell sta skušala njegove ideje 
uskladiti z vero, medtem ko je Huxley poudarjal polarizacijo 
med religijo in znanostjo. Razkol med znanstveniki je 
izrabil za spopad s svojim in Darwinovim nasprotnikom 
Richardom Owenom, vodjo znanstvenega establišmenta 
»stare šole«, in ga po sistematičnem spodkopavanju 
njegove znanstvene avtoritete tudi dokončno strmoglavil.

Odziv angleške Cerkve je bil mešan. Darwinova stara tutorja 
s Cambridgea, Sedgwick in Henslow, sta ideje zavračala, 
toda liberalni kleriki so naravno selekcijo interpretirali kot 
instrument Božjega načrta. Leta 1860 je liberalni anglikanski 
teolog Baden Powell v publikaciji Essays and Reviews celo 
argumentiral, da čudeži rušijo Božje zakone, zato je vera 
vanje ateistična, in je hvalil Darwinovo »mojstrsko delo«. 
Istega leta je bila v Oxfordu organizirana javna debata 
o evoluciji, v kateri je prišlo do legendarnega soočenja 
med oxfordskim škofom Samuelom Wilberforceom, ki 
je nastopil proti Darwinovi razlagi, čeprav ni nasprotoval 
spreminjanju vrst, ter Josephom Hookerjem in Thomasom 
Huxleyjem na drugi strani, ki sta odločno zagovarjala 
Darwina. Huxley si je zaradi pikrih pripomb na Wilberforceov 
račun tedaj celo pridobil naziv »Darwinov buldog«. 

Origin of Species je bila prevedena v številne jezike in 
postala temeljni znanstveni tekst, ki je pritegoval pozornost 
vseh družbenih slojev, vključno z delavci, ki so se zgrinjali na 
Huxleyjeva predavanja. Darwinova teorija je tudi odmevala 
v številnih družbenih gibanjih tistega časa in postala eden 
glavnih motivov popularne kulture. Darvinizem je sam 
postal gibanje, ki je pokrivalo širok razpon evolucijskih idej. 
Lyellova Geological Evidences of the Antiquity of Man je 
popularizirala prazgodovino, Huxley je z Evidence as to Man's 
Place in Nature pokazal, da so ljudje anatomsko opice, Henry 
Walter Bates pa je v The Naturalist on the River Amazons 
prikazal empirične dokaze za naravno selekcijo. Lobiranje 
je Darwinu prineslo najvišje znanstveno odlikovanje, Copley 
Medal Royal Society, ki so mu jo podelili 3. novembra 1864.

Descent of Man,	spolna	selekcija	in	botanika

Kljub ponavljajočim se izbruhom bolezni v zadnjih 22 letih 
življenja je Darwin svoje delo nadaljeval. Po objavi On the 
Origin of Species kot povzetka svoje teorije je še pospešil 
eksperimentiranje, raziskovanje in pisanje svoje »velike 
knjige«, ki naj bi pokrila izvor človeštva iz zgodnejših 

Darwinova sestrična Emma Wedgood 

On the Origin of Species
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in samoopraševanja ter različnih oblikah cvetov na 
rastlinah iste vrste. V svoji zadnji knjigi se je vrnil k The 
Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms.
Zasebno	življenje

Po vrnitvi s potovanja Darwin ni bil več rosno mlad, 
dolgotrajna odsotnost z doma pa ga je tudi odrezala 
od socialnega življenja, kjer bi si lahko poiskal družico. 
Z odločitvijo o poroki je dolgo časa okleval. Kot si je bil 
navajen dnevno zapisovati miselne utrinke o reji živali, je 
nekoč na košček papirja načečkal dva stolpca z naslovoma 
»Poročiti se« in »Ne poročiti se«. Med prednostmi je 
navedel »stalna spremljevalka in prijateljica na stara 
leta … vsekakor bolje kot pes«, med slabostmi pa »manj 
denarja za knjige« in »grozna izguba časa«. Zakonsko 
življenje je kljub vsemu pretehtalo in 29. januarja 1840 
se je Darwin poročil s svojo sestrično Emmo Wedgwood. 

Svoj prvi dom sta si zakonca Darwin uredila v Londonu, vendar 
sta se leta 1842 preselila v 22 km oddaljeno vasico Downe, 
da bi ušla mestnemu vrvežu. Imela sta deset otrok; Darwin 
je bil predan in nenavadno pozoren oče. Druga hči, Mary, je 

Prosili so me, naj napišem kratek prikaz svojega predavanja ob neki dvestoletnici,
Darwin 
in naša drobna spotikanja.  
Prav, tukaj je. 

***
Fant ne prenese krvi, pa ga spravijo študirat medicino.

Ne prenese morja, pa se spravi na škripávi barki okrog sveta.
Gre študirat za duhovnika, pa se Cerkvi izpridi v kamen spotike.

Pripravlja se za podeželskega ležetrudnika, pa doživi	svetovno	slavo.

To je bil Darwin, Charles, rojen na Angleškem, kjer je tudi preminul. Zato smo o njem pisali že l. 
1982, ob stoletnici smrti. Med svojim mučnim, a poučnim, potovanjem okoli sveta je veliko mislil. 

. Prišel je do spoznanja, da so živali različnih območij različne zato, ker so se spreminjale. 
Ko je smiselno združil spoznanja s tega potovanja z izkušnjami britanskih žlahtniteljev pasem, 
pa še z Malthusovo sociološko teorijo, mu je bilo tudi jasno, kako in zakaj se vrste spreminjajo.
Osnovno: vsi organizmi se čezmerno razmnožujejo; okoljski viri so omejeni, poseljenost se 
ne more v neskončnost večati; zato med osebki nujno pride do boja za obstanek. Žive vrste pa 
so po naravi spremenljive, niso vsi potomci enaki; v boju za obstanek bodo verjetneje preživeli 
tisti boljši in se bodo tudi uspešneje plodili. Ker se lastnosti na nek način dedujejo, tako pride 
do naravnega	 izbora. Zato je razvoj, evolucija, praviloma prilagajanje, torej napredek. Da 
ima nekoliko svojevrsten 'spolni izbor' lahko nekoliko drugačne posledice, je Darwin tudi zaznal.
Mi danes vemo, da izoblikovanje lastnosti rod za rodom zagotavlja zapis v DNK, ki se prenaša iz 
roda v rod; spremembe pa so posledica mutacij. A Darwin še ni bil te sreče. Gregor Mendel, ki se 
je 'nekaj igral z grahom' (citiram vašega kolega) je to sicer deloma zaznal že v Darwinovem času, 
a smo prav dojeli šele veliko pozneje. Z razvojem genetike, pa citologije, molekulske genetike, pa 
ekologije, populacijske ekologije in populacijske genetike in še česa, je prišel čas, da se Darwinovo 
učenje z vsem tem oplemeniti v sintetsko	teorijo	evolucije ali novo sintezo, tudi neodarvinizem. 
Ker so bile Darwinove novotarije nezdružljive z verovanjem v ustvarjenje vrst, je Darwin seveda 
takoj doživel hude kritike. Ni mu bilo lahko, a je imel tudi dosti glasnih zagovornikov. Vendar pa so 
tudi znanstveniki iskali slabosti in ustvarjali nove hipoteze. Trdim, da skoraj nobena od teh hipotez 

Društvo biologov Slovenije je v sklopu 
Darwinovega leta organiziralo biološke večere 
na Biotehniški fakulteti. Prof. dr. Boris Sket in 
prof. dr. Marija Štefančič sta bila tako prijazna, 
da sta si vzela nekaj časa tudi za nas in nam 
napisala kratka povzetka svojih predavanj.

ni zadrla res v bistvo darvinizma ali neodarvinizma, čeprav so si avtorji to včasih po nepotrebnem 
domišljali. Poglejmo nekaj primerov.
Darwin si je cepitev vrst v nove vrste (speciacijo) predstavljal kot simpatričen proces. Danes 
vemo, da speciacija večidel poteka alopatrično, a spet ugotavljajo nove in nove primere, ki jih 
lahko razložijo le kot simpatrično speciacijo. Naj bo slednje res ali ne, to ni bistvo darvinizma.
Zelo razgledana paleontologa sta nasprotovala darvinizmu s svojo teorijo 'prekinjanih ravnovesij'  
(punctuated equilibria). Darwin naj bi namreč govoril o neprestanem počasnem spreminjanju, 
paleontologi pa so našli primere, ko naj se vrsta kar skozi nekaj miljonov let nebi spreminjala, nato 
pa je sledilo kratko obdobje spreminjanja. Če pustimo ob strani nepopolnost paleontoloških podatkov, 
hitrost tudi ni ravno bistvo Darwinovega učenja. Povrhu so drugi paleontologi ugotovili tudi primere 
neprestanega postopnega spreminjanja.
Nasprotni razvoju kot posledici slučajnih sprememb naj bi bili 'ortogenetski trendi', usmerjeni razvoj. 
Tako je dolgo kazalo, da se je neka sesalčja skupina pasje postave usmerjeno razvijala v današnjega 
ponosnega žrebca. Oziroma v konja. A nova odkritja paleontologov so pokazala, da je bilo v tem razvoju 
kar cel kup stranskih evolucijskih vej; ker so bile manj uspešne, so bile slepe. Ob tem moramo seveda 
vendar domnevati, da zgradba organizma do neke mere usmerja možnosti njegovega evolucijskega 
spreminjanja. Pa se je vendar lahko iz drobni rovki podobnega sesalčka razvil orjaški ribi podoben kit!
Čisto mimo pa so udarili tisti, ki dolžijo Darwina za 'socialni darvinizem' in podobne stranpoti 
humanistike in politike. Darvinizem nam namreč razlaga in opravičuje le gibala razvoja v nemislečem 
živem svetu, naša družba pa si je ustvarila lastne zakonitosti. 
Toliko o drobnih spotikanjih, ki jih je seveda bilo še nekaj. Hujša pa je štorija z lisenkizmom. 
To je teorija, ki je povsem zanikala darvinizem in še genetiko povrhu. Boju za obstanek je 
Трохим	 Денисович	 Лисенко	 zoperstavil sodelovanje med osebki. Svoje teoretične 'izsledke' 
je uspel vsiliti agronomom, kar je prineslo velikanske gospodarske izgube. Politično močni 
Lisenko je uničil tudi sovjetsko biologijo, deloma celo na račun življenja (ne le kariere) nekaterih 
znanstvenikov. Na roko sta si šla z nekim totalitarnim režimom; pri nas k sreči ni našel plodnih tal.
Nekoliko podobne narave, tudi politično podprta, pa sta starožitni kreacionizem in bolj modna 'teorija 
inteligentnega načrta'. Čeprav je danes katoliška – in še kakšna – cerkev priznala evolucijo (pri tem 
je ostala enako 'nezmotljiva', kot je bila prej, ob njenem zanikanju), naj bi Stvarnik ostal bodisi 
vsaj stvarnik človekove duše, bodisi pa kar stvaritelj naravnih zakonitosti, po katerih evolucija 
teče. Ali pa preprosto vodi evolucijo do ciljev, ki jih poznamo. Zagovorniki teh pogledov seveda 
pozabljajo, koliko je v živem svetu nepopolnosti in nedoslednosti; te lahko razumemo le kot posledice 
neusmerjenega, nenačrtovanega razvoja. Sprijaznimo se z dejstvom, da je vera, verovanje, lahko 
zelo koristno tistemu, ki jo potrebuje – bodisi za obogatitev duhovnega življenja (če duhovnosti ne 
najde v lepih umetnostih, v prelestnosti narave, ljubezni, in še čemu), bodisi za moralno oporo ob 
krivičnosti okolja ali pa ob spoznanju lastne pokvarjenosti. Za razlago narave pa rabimo znanost. 

Vpreči moramo kritičnega duha, logiko. Hočeš-nočeš, treba je delati na osnovi  in 

ne I would simply believe	…  To zna seveda biti naporno. In ne vedno odrešujoče.

Urednice so me prosile, naj bi dodal kakšno fotografijo. Je lahko risba? Pa še pripis v nepozabljenje 
prijaznemu možu, po imenu Alfred	Wallace; istočasno z Darwinom je prišel do podobnih sklepov, a 
je prepustil slavo drugemu.

umrla že nekaj dni rojstvu, zadnji sin, Charles, ki se je rodil 
z Downovim sindromom, pa pri 18 mesecih. Leta 1851 je za 
škrlatinko zbolela takrat osemletna Annie, ki sta jo Darwinova 
imela najraje; njena smrt jima je prizadejala bolečino, od 
katere si nikoli nista opomogla. Darwin je vseskozi živel 
v strahu, da je bolehnost njegovih otrok posledica dednih 
napak zaradi poročanja v bližnjem sorodstvu, vendar so 
ostali otroci preživeli do odraslosti ter si ustvarili kariere kot 
ugledni člani znamenite družine Darwin-Wedgwood. Trije 
sinovi so postali Fellows of the Royal Society, George kot 
astronom, Francis kot botanik, Horace pa kot inženir. Četrti, 
Leonard, je postal vojak, politik, ekonomist in evgenik ter 
mentor statistiku in evolucijskemu biologu Ronaldu Fischerju. 

Darwin je umrl v Downu 19. aprila 1882 v starosti 75 let. 
Pričakoval je, da ga bodo pokopali na tamkajšnjem vaškem 
pokopališču, toda njegovi kolegi iz Royal Society so mu 
uredili državniški pogreb v Westminstrski opatiji v Londonu, 
kjer je pokopan blizu Johna Herschela in Isaaca Newtona. V 
19. stoletju je bila ta čast dana le petim osebam, ki niso 
pripadale kraljevi družini.

Boris Sket
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poznavanju geološke zgodovine zemlje, znanju o živalskih 
fosilih in odkritju mnogoštevilnih  kamenih artefaktov,  
najdbe niso prepoznali kot  izumrlo vrsto človeka. 

Desetletje po odkritju neandertalskega okostja in burnih 
reakcijah na Darwinovo delo O nastanku  vrst z naravnim 
izborom, je leta 1871 izšlo drugo pomembno Darwinovo delo: 
Izvor človeka  (Descent of Man and Selection in Relation to 
Sex). V delu se je Darwin osredotočil na izsledke primerjalne 
anatomije in embriologije svojih sodobnikov. Poudaril je, da so 
anatomske in embriološke podobnosti med ljudmi in človeku 
podobnimi opicami tako številne, da jih lahko pripišemo le 
skupnemu izvoru iz prednika, ki je manj specializiran kot 
katerikoli od danes živečih potomcev. Darwin je predvidel, 
da se je človeški rod odcepil od debla ozkonosih opic daleč 
nazaj v preteklosti na afriškem kontinentu. Ni pojasnil, kdaj 
bi to bilo, vsekakor nekje na začetku terciarja. Skupnega 
prednika je opisal kot četveronožno žival z repom, torej 
kot repato ozkonoso opico. Od skupnega prednika naj bi 
se odcepile današnje Cekopitecinae, človeku podobne 
opice in človek. Darwin svojega dela ni podprl z niti enim 
človeku podobnim fosilom, saj ni bil še noben odkrit.

Šele 20 let kasneje, ko se je zgodilo odkritje Pitekantropa 
na Javi leta 1891, in predvsem po zaslugi nadaljnih 
odkritij, se je postopoma uveljavila nova veja znanosti, 
paleoantropologija, ki preučuje izvor in razvoj človeka.  

Danes ni več dvoma, da si delimo skupnega prednika 
s šimpanzi, ki je živel v pliocenu pred približno 6 
milijoni leti. Dokazi za to so fosilne najdbe in pa analize 
molekularnih genetikov, ki so uspeli določiti zaporedja 
nukleotidov človeškega (leta 2000) in šimpanzovega 
genoma (leta 2005). Genoma človeka in šimpanza se 
ujemata v 98,4%. Razlikujeta se v nekaterih kromosomskih 
preureditvah kot so insercije, delecije in duplikacije. 
Očitne razlike, ki jih opažamo med vrstama pa pripisujejo 
molekularni genetiki, v glavnem delovanju regulacijskih 
genov, ki vklapljajo in izklapljajo gene, ki so med seboj 
povezani v zapletene mreže sočasnosti in soodvisnosti. 

Prvi korak v smeri človekove evolucije in odmik od 
skupnega prednika  je bila vzravnana drža in posledično 
dvonožna lokomocija. Evolucijo dvonožne lokomocije 
povezujemo s klimatskimi spremembami na področju 
Vzhodno afriškega tektonskega jarka. Gozdnata pokrajina 
se je v pliocenu postopno izsušila in spremenila v odprto 
travnato savano. Podnebne spremembe so imele za 
posledico zmanjšano produktivnost ekosistema. Selekcijske 
sile so delovale v prid osebkom, ki so bili v tekmi za 
preživetje v okolju z omejenimi viri hrane uspešnejši. To 
pa so bili hominidi z vzravnano držo in dvonožno hojo. 

Drugi korak v smeri človekove evolucije je povezan 
z razvojem možganske skorje. Le ta  je omogočil 
razvoj kulture in kompleksnih družbenih odnosov. 

Danes razpolagamo s številnimi fosilnimi kostnimi 
ostanki človekovih prednikov z nahajališč, ki so natančno 
datirana in raziskana. Paleoantropološke raziskave 
omogočajo verodostojno interpretacijo evolucije zaradi 
timskega dela znanstvenikov; geologov, paleontologov, 
paleopalinologov, paleoekologov, primerjalnih anatomov, 
primatologov, paleoarheologov, in molekularnih genetikov. 
Zato lahko izdelamo scenarije poteka človekove 
evolucije. Ne smemo pa spregledati možnosti, da bi 
lahko morebitna katera nova najdba močno zapletla, če 
že ne spremenila, današnji pogled na človekov razvoj. 

Evolucija človeka in Darwinov 
čas

dr. Marija Štefančič
Izredna profesorica za fizično antropologijo 
Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta

Marija.stefancic@bf.uni-lj.si

Prvi zagovorniki evolucije so se soočali z nepremagljivimi 
ovirami, saj nauk o božjem stvarjenju sveta ni prenesel 
dvoma in kritike.  Še posebej nesprejemljivo je bilo 

razmišljanje o človekovi evoluciji. Od ugotovitve, da je zemlja 
starejša od biblijskega izročila, pa vse do možnosti obstoja 
kakšne druge človeške vrste razen Homo sapiensa, je bila pot 
dolga in težavna. Za uveljavitev spoznanja, da se je človek 
razvil  iz opičjega prednika  so se v drugi polovici 19. stoletja 
borili Charles Darwin,  Thomas Huxley in Ernst Haeckel. 
Svoje prepričanje, da si s primati delimo skupnega prednika  
so utemeljevali z anatomskimi primerjavami med velikimi 
primati in človekom, saj niso imeli  na voljo fosilnih ostankov 
ali pa le ti niso bili prepoznani za izumrle  vrste človeka. 

Pomemben mejnik v zgodovini raziskav človekove evolucije 
je leto 1856. Tega leta so v Feldhoferjevi jami v soteski reke 
Neander izkopali okostje neandertalca. Močno poškodovane 
ostanke skeleta: lobanjski svod, obe stegnenici, fragmenti 
kosti roke in del kolčnice je podrobno preučil profesor anatomije 
Hermann Schaaffhausen. Ugotovil je, da so nenavadno 
robustne kosti nosile zelo mišičasto telo in domneval, da 
je ta človek živel v predpotopnem času. Nenavadno dolg 
lobanjski krov z ogromni nadočesnimi  oboki, je označil za 
zadnje sledove primitivne vrste, kakršno naj bi predstavljale 
lobanje neciviliziranih, na severu živečih predgermanskih ras.	 

Neandertalsko lobanjo je podrobno preučil tudi Thomas 
Henry Huxley, vendar je žal potrdil  Schaaffhausnovo 
razlago o najbolj primitivni obliki živečih ljudi. Primerjal 
jo je z lobanjo avstralskega aborigina ter jo uvrsti v 
vrsto Homo sapiens. To je precej nenavadno, saj je imel 
Huxley to prednost, da je v času, ko je napisal razpravo 
že izšlo Darwinovo delo O nastanku vrst z naravnim 
izborom in bi kot zavzet zagovornik Darwinove ideje že 
lahko gledal na neandertalca z razvojne perspektive. 

Sicer so pa v tistem času prevladovali veliko bolj  čudni  
pogledi na neandertalca. Friedrich Mayer  je trdil, da pripadajo 
kosti iz Neandertala človeku s patološko degeneracijo 
okostja, zaradi rahitisa. Nadočesni obok pa naj bi  nastal 
zato, ker je bolnik ob hudih bolečinah neprestano mrščil 
čelo. Kasneje je na osnovi oblike stegnenic zaključil, da gre 
za jezdeca, najverjetneje pripadnika vojske Kozakov, ki je 
v času Napoleonovih vojn – te so bile leta 1814 -  prečkala 
Neandertal. Mayer ni opazil, da so kosti močno fosilizirane. 

Rudolf Virchow, znastvena avtoriteta tistega časa in priznan 
patolog 	 je neandertalca proglasil za primerek s hudimi 
bolezenskimi znamenji kot so rahitis, kronični artritis in 
poškodbe glave, ki so povzročile bebavost. Poudaril je tudi,  
da človek ne more biti zelo star, saj v davnini ni bila družba 
tako razvita, da bi človek s takimi težavami lahko preživel.	

Za prvo uradno priznanje obstoja drugačne vrste človeka, 
razen Homo sapiensa, je zaslužen   William King. Na 
kongresu Britanskega društva za napredek znanosti, 
je leta 1864 predstavil svoj izjemno napreden pogled 
na neandertalca z izjavo, da lobanja  iz Neandertala 
ne more biti uvrščena v vrsto Homo sapiens.  Fosilno 
najdbo je poimenoval Homo neanderthalensis. 

Vendar s svojim pogledom ni prepričal strokovne 
javnosti. Da naj bi neandertalec pripadal človeški 
predniški vrsti ali pa bi bil njegov daljni sorodnik, je bila 
za tisti čas nemogoča ideja. Viktorijanski pomisleki glede 
zgodnjih ljudi so bili premočni. Kljub že dokaj dobremu  

Evolucija do konca 20. stoletja. Je na tem kaj resnice?

A tudi Društvo študentov biologije ne spi. Konec maja 
so se v DŠB-ju odločili, da bodo tudi oni naredili nekaj 
na to temo, in sicer natečaj. Na natečaj se lahko 
prijavijo osnovnošolci, srednješolci in študentje. 
Natečaj bo tako likovno obarvan kot tudi literarno.. 
Več podrobnosti si lahko preberete na strani http://
darwin.biologija.org/natecaj.php in tudi na priloženem 
plakatu (za študente) na predzadnji strani AR-ja.
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