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Uvodna beseda, prolog … Čemu je namenjena? 
Govoru o sebi? Govoru o vsebini revije, ki jo, če 
jo držite v roki, nameravate prebrati? Govoru v 
trenutnem dogajanju v Sloveniji ali po svetu, o 
katerem slišite že na televiziji, radiu ali berete v 
enem izmed mnogih časopisov? Ali pa govoru o 
pomembnih obletnicah, kot je na primer Darwinovo 
leto, in naštevanju vsega pomembnega, kar se je 
organiziralo v čast temu pomembnemu možakarju? 
Govoru o razmerah na faksu, ki se iz leta v leto 
(kaj šele iz dneva v dan) niti ne spreminjajo tako 
zelo – dobijo le nov ovitek, a žal so si vsebine med 
seboj zelo podobne in največkrat se še vedno 
ustavi pri človeku in njegovi sebičnosti, lenobi … In 
tako pridemo spet na začetek … Uvodna beseda, 
prolog.

Raje bi namenila nekaj besed prihodnosti te revije, 
Antirepresorja, katerega začetek se je zgodil 
davnega leta 1987 in ki je od takrat zamenjal že 
mnogo urednikov in ekip. Kot je bilo omenjeno že v 
prejšnji številki, se zdajšnja ekipa nekako poslavlja 
(oz. kar je ostalo od nje) in vajeti bodo prevzeli: 
Nika, Katja, Asim in Anja, nova ekipa, vsa sveža, 
polna idej in željna novih izkušenj. Obljub, kot so, 
da se boste imeli le super, da ni dela z izdajanjem 
revije, da boste prejemali le hvale in vzpodbudne 
besede, ne bom dajala … Je brez pomena. 
Ustvarite si svoje mnenje in pridobite nove izkušnje. 
A ni konec koncev celo življenje ena velika šola? 
Kjer niso le učitelji učitelji? Jaz pravim, da je! In 
pravim, da niso! Skratka, želim vam, da se boste 

imeli nepozabno (seveda v pozitivnem smislu) in da 
boste čim uspešneje ustvarjali še naprej!

Na tem mestu oz. koncu bi se rada zahvalila vsem 
avtorjem člankov, ki so pomagali sooblikovati 
številke, ki so ustvarjali pod budnim očesom zdajšnje 
AR ekipe, in tudi vsem drugim pomagačem, ki so 
na takšen ali na drugačen način prispevali k reviji. 
Pomagalo je vse! Tudi neprostovoljni članki, tudi 
graje in včasih nič hvale, tudi nedvigovanje telefona 
in neodpisovanje na maile, takojšnje izginotje AR-ja 
po razdelitvi na faksu, smeh ob prebiranju člankov 
… Vse …

Posebna zahvala je tudi tokrat namenjena Luki 
Mohoriču. Brez tvojega oblikovanja tudi tokrat ne 
bi kaj prida daleč prišli. Hvala ti!

Epilog? Načeloma se držim reka: Odidi, ko ti je 
najlepše! Slovo? Eni pravijo, da je grenko. Jaz pa 
pravim, da ne zmeraj. Lepo se imejte!
       
Mogoče vaša, ali pa tudi ne,  Larisa ;) 

ŽELIM VAM VESELE IN MIRNE PRAZNIKE!

P.S.: Rada bi se opravičila še Aljažu Gaberšku, ki si 
je vzel nekaj minutk svojega časa in za 13. številko 
AR-ja napisal prispevek, pri katerem se je zgodila 
tiskarska napaka ravno pri njegovem imenu. 
Oprosti! 
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Nina Strus, Morigenos – 
drustvo za raziskovanje in 
zascito morskih sesalcev; 

Foto: Whale & Dolphin 
Conservation Society,

Colin Speedie

Terapija z delfini je v zadnjem času modna muha, 
ki omogoča interakcije ljudi z delfini v ujetništvu. 
Delfini so zaprti v bazenih ali ogradah, ljudje pa 
se jih lahko dotikajo, jih hranijo, z njimi plavajo 
ali jih jahajo. Poleg obiskovalcev so prisotni 
še trenerji živali in »terapevti«. Ta alternativna 
metoda zdravljenja ni regulirana s predpisi ali 
akreditirana, zanjo tudi ni potrebno nikakršno 
strokovno usposabljanje ali certifikat. Pa je 
terapija z delfini uspešna? Je to sploh terapija?

Terapija z delfini vključuje plavanje z delfini v 
bazenu z namenom zdravljenja nekaterih psihičnih 
motenj in različnih boleznih in je še posebno 
priljubljena pri starših, ki močno verjamejo v 
pozitiven učinek takšne terapije na miselne, fizične 
in socialno-čustvene sposobnosti njihovega otroka. 
Ti programi so izredno dragi; stanejo tudi več tisoč 
dolarjev. Običajno terapije z delfini organizirajo v 
morskih parkih ali delfinarijih kot del programa, ki 
ljudem omogoča plavanje z delfini. Otroke, vključene 
v terapijo z delfini spremlja terapevt (običajno 

logoped, terapevt delovne 
fizioterapije ali fizioterapevt). 

Čeprav so terapije z delfini 
prisotne po vsem svetu, pa 
plavanje z delfini ni nič 
drugega kot prevara naivnih 
ljudi. Raziskav, ki bi resnično 
znanstveno podprle obljube 
organizatorjev, pravzaprav ni 
ali pa zajemajo premajhen 
vzorec in trajajo premalo 
časa. Pozitivni učinki, ki jih 
tako radi poudarjajo, so 

plod pristranskih »raziskav« 
iste organizacije, ki terapijo z delfini 

omogoča. K tako veliki priljubljenosti terapije 

z delfini so v največji meri pripomogli mediji in 
čustvene izjave obupanih staršev, ki resnično 
verjamejo, da je delfin pomagal njihovemu otroku.
Raziskave, ki podpirajo terapijo z delfini, ne dajejo 
nikakršnih podatkov o tem, ali so dejansko delfini 
tisti, ki pozitivno vplivajo na otroke z določenimi 
boleznimi, ali gre za skupek drugih dejavnikov. 
Dokazov o tem, da je terapija z delfini za te otroke 
resnično boljša od drugih terapij z živalmi, ni. Tako 
še ni jasno, ali terapija z delfini resnično daje boljše 
rezultate kot terapije z drugimi vrstami domačih živali.
 
Zakaj je potem prav terapija z delfini tako poznana 
in jo uporabljajo po vsem svetu? Večinoma zaradi 
velike reklame. Seveda so primeri, ko se je stanje 
otrokom s posebnimi potrebami izboljšalo, vendar 
pa ni nikakršnih dokazov za to, da ne bi na enak 

način delovale tudi druge podobne metode, 
ki pa ne uporabljajo divjih živali v ujetništvu.
Ali so vsi ti pozitivni učinki resnično posledica terapije 
z delfini? Tega ne vemo. Prav lahko bi izboljšanje 
pripisali druženju, zaupanju in odgovornosti, 
plavanju v slani vodi, pozornosti terapevta in 
podobno. Nemalokrat ljudje te pozitivne učinke od 
»večno nasmejanih« bitij preprosto pričakujejo in 
so prepričani vanje - gre za t.i. »placebo« učinek. 
Podobno ljudje sprejemajo preizkušanje novih, 
drugačnih metod – »ker je novo, zagotovo deluje«. 
Terapija z delfini torej združuje vrsto nespecifičnih 
pozitivnih učinkov, ki pa nikakor niso značilni 
izključno za to vrsto terapije.
Kljub pomanjkanju dokazov o dejanski učinkovitosti 
terapije z delfini obstajajo številne hipoteze, ki 
ponujajo različne razlage delovanja terapije z delfini. 

Terapija z delfini
 da ali ne?
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Izkoriscanje morij

Ana Hace, Morigenos – 
društvo za raziskovanje in 
zascito morskih sesalcev; 

Foto: Tilen Genov (Morigenos)

Poklic ribiča je danes vse prej kot zavidljiv. Na morju le 
še poredko opazimo majhne ribiške barke, ribiči pa 
se s svojim poklicem težko preživljajo. Vzroke ne gre 
iskati le v gospodarski preusmeritvi v komercializem, 
temveč tudi v vse bolj izpraznjenih morjih. 
 
Komercialni ribolov je vse od 60-ih let 20. stoletja 
nezadržno naraščal. V 90-ih letih je ulov znašal 
že okoli 100 milijonov ton na leto, v zadnjih 
desetletjih pa smo priča velikemu upadu. Po ocenah 
organizacije za hrano in kmetijstvo združenih 
narodov - FAO (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) je 75% svetovnih ribolovnih 
območij polno ali celo preveč izkoriščenih.

Evropska ribiška flota šteje skoraj 100.000 plovil 
ter za Kitajsko in Perujem predstavlja 3. največjo 

Ena izmed njih je, da delfini oddajajo zdravilne 
energijske vibracije ali alfa valove, ki pozitivno vplivajo 
na počutje ljudi in jih sproščajo. Enake občutke pa 
sprožijo tudi druge živali, plavanje in celo topla kopel. 
Druga domneva pravi, da pozitivne učinke 
omogoča ultrazvok, ki izvira iz eholokacijskih 
klikov delfinov in spodbuja zdravljenje s pomočjo 
stimulacije endokrinega sistema. Vendar pa so 
raziskave pokazale, da četudi bi delfini neprestano 
oddajali takšne ultrazvočne signale, ti ne bi bili 
primerljivi z medicinskimi ultrazvočnimi terapijami, 
saj niso nikoli tako dolgotrajni ali natančno 
usmerjeni na točno določenega človeka. Po drugi 
strani pa bi predolgo delovanje ultrazvoka na tkivo 
lahko povzročilo tudi poškodbo tkiv. Torej ultrazvok 
gotovo ni dovolj dober razlog za uporabo delfinov 
v terapevtske namene ljudi. Poleg tega pa delfini 
v ujetništvu eholokacije sploh ne uporabljajo, saj 
zanjo nimajo prav nobene potrebe v premajhnem 
prostoru in mrtvih ribah, ki jih prejemajo od ljudi.

Vprašljivost te terapije se nenazadnje poraja tudi 
s stališča varnosti. »Terapevtski« delfini so namreč 
divje živali, ki jih ujamejo in prisilno hranijo. Delfini 
v bazenih lahko postanejo agresivni in poškodujejo 

svetovno floto. Nam najbližja 
Mediteranska flota predstavlja kar 
46% ribiške flote EU, vendar njen 
ulov predstavlja le 8% (500.000 
ton na leto) ulova EU. To dejstvo 
potrjuje ugotovitev evropske 
okoljske agencije (EEA), da je 
večina ribjih zalog komercialnega 
pomena v evropskih vodah izven 
varnih bioloških mej.

Prekomerni ribolov nima le 
očitnih negativnih vplivov na ribje 
zaloge temveč tudi na morski 
ekosistem. V močno izkoriščenih 
morjih pride do znižanja 
biodiverzitete, zmanjšanja 
produkcije naravnih virov, upada 
povprečne trofične stopnje, 
povečanega nenamernega ulova ter večjega 
vpliva na antropogeno spreminjanje habitata.

V zakone je zato potrebno uvesti ekosistemsko 
komponento, ki bi omogočala smotrno rabo 
naravnih virov brez večjih degradacijskih učinkov. 
Dovolj objektivne in izmerljive parametre za 
ekosistemsko upravljanje je zelo težko določiti, 
posebno zaradi specifičnosti posameznih 
ekosistemov. Potrebno je dobro poznati značilnosti 

vrst ter njihove potrebe, interakcije med vrstami, 
njihov habitat ter nosilnost okolja.

Na žalost teh informacij primanjkuje, saj za veliko 
število vrst ni niti dovolj zanesljivih ocen o njihovem 
številu. Problem prekomernega ribolova izvira iz 
sistematičnega prelova in uničujočih praks lova, 
kljub že obstoječim priporočilom. Tako imenovano 
ribarjenje navzdol po prehranjevalni verigi (fishing 
down the food chain) je privedlo do strmih upadov 
ekonomsko pomembnih zalog, posledično pa tudi 
do sprememb v drugih vrstah. Ko močno upade 
ciljna populacija, se lov enostavno preusmeri 
na naslednjo ekonomsko pomembno vrsto. 
 
Ena najpomembnejših komercialnih ribjih vrst je 
modroplavuti tun, po katerem je še danes veliko 
povpraševanje. Gre za veliko pelagično vrsto, ki 
je pri vrhu prehranjevalne verige in zraste tudi do 
3 metrov. Zaradi drastičnega upada populacije, 
modroplavuti tun danes spada po kriterijih

IUCN-ovega rdečega seznama med kritično 
ogrožene vrste. Večina ulovljenih tunov danes ne 
doseže spolne dozorelosti.

Nedavni projekt Oceane (mednarodna organizacija 
za zaščito morij) MarViva je v letu 2008 na podlagi 
vzorčenja ličink pokazal, da so območja v Mediteranu 
(JZ Malte, J Tirensko morje, Egejsko morje) ključna 
drstitvena območja te migracijske vrste. Zato 
bi bilo potrebno vzpostaviti stroga zavarovana 

ljudi (udarci, ugrizi,…). Obstaja pa tudi možnost 
prenosa virusnih, bakterijskih ali glivičnih okužb z 
delfinov na ljudi (ter obratno!). 

Terapija z delfini je prav gotovo zelo priljubljena 
med ljudmi zaradi delfinarijev, ki ljudem na 
napačen način predstavljajo te čudovite živali in 
ljudje si napačno razlagajo njihov »večni nasmeh«.
V resnici pa so delfini divje živali in to, da jih 
uporabljamo za zabavo ali namišljeno zaščito v 
ujetništvu, je nečloveško in krivično. Plavanje z 
delfini je nedvomno življenjska izkušnja za mnoge, 
a misliti, da imajo delfini enake želje kot mi – 
naše zdravje in dobro počutje, presega vse meje 
verjetnosti.
Terapija z delfini ni nič drugega kot dobičkonosna 
poteza velikih podjetij, ki svoj uspeh kujejo na 
račun nemočnih živali v ujetništvu ter naivnih 
ljudi, in nima nobene zveze z znanostjo. Dokazov 
za upravičenost uporabe delfinov v terapevtske 
namene praktično ni in ostaja le sklep, da je terapija 
z delfini še ena potegavščina, s 
katero izkoristijo obupane starše.

Več na www.morigenos.org

območja, ki bi pripomogla k ohranitvi te vrste.

Velik problem komercialnega ribolova je tudi 
neselektivnost ter nenameren ulov. V Sredozemlju 
se vsako leto zavrže med 13.000 – 22.000 ton ulova 
oziroma 12%, ki ga predstavljajo tako imenovane 
nezaželene vrste. Zaradi nenamernega ulova vsako 
leto umre na tisoče delfinov, želv, morskih psov ter 
drugih ogroženih vrst.

Največjo grožnjo tega ulova predstavljajo predvsem 
»viseče mreže« (drift-nets). Gre za več kilometrov 
dolge mreže, ki lebdijo na odprtem morju. Prav 
zaradi nenamernega ulova je od leta 2002 
uporaba visečih mrež daljših od 2,5 km v Evropski 
uniji povsem prepovedana, posamezne resolucije 
in prepovedi so bile sicer na različnih ravneh in v 
okviru različnih organizacij sprejete že veliko prej.

Kljub temu se nelegalni lov s temi mrežami nadaljuje. 
Nedavno je novinarka Sabrina Giannini na osnovi 

lastnega raziskovanja na to temo javno izpostavila 
problem nelegalnega lova in prekomernega 
ribolova v Italiji, za kar je prejela častno nagrado 
»Cetacean Conservation Star« (Zvezda varstva kitov 
in delfinov). Prizadevanja za ohranjanje narave in 
živali ne prinašajo zgolj osebnostnega zadovoljstva, 
marveč so cenjena tudi v strokovni mednarodni 
javnosti.

Viri: Oceana, FAO
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napredek, kot tudi za slovensko fantastično 
kinematografijo, ki je pridobila še enega močnega 
predstavnika na svoj sicer dokaj pičel seznam.

 Miha Mehtsun

Snemanja so potekala med vikendi in v prostih 
dneh. Čeprav se člani ekipe med seboj poznajo, 
so ta lahko trajala dosti dlje od pričakovanega. 
Zbiranja ekipe in make-up pred snemanjem so se 
ponavadi pričeli s kavico v eni izmed gostiln in najbrž 
je jasno, da so se včasih shootingi zaključili že pri 
tem. Alkohol in strah pred ljubezenskimi prizori pa 
nista preprečila tega, da je končni izdelek razred 
zase in »bog se usmili« tistega, ki bi to poslastico 
lahko preskočil.

Da pa režiser, scenarist, montažer in igralec 
Vitomir Kaučič ne počiva, priča novi projekt reboot 
Vinopirov – Vinopiri: nova pizdarija, ki so ga začeli 
snemati že letos novembra.. Obljubljen je za 
naslednje leto, ko ga bodo premierno prikazali na 
6. Grossmanovem festivalu. Šlo bo za zimski film 
noir, ki bo že z vpeljavo lika fatalnega moškega 
redefiniral žanr.

Nataša Bavec; Foto: Vitomir 
Kavcic

»Milan in Marko sta prava moška, ki ju veže 
ljubezen do lova in ribolova. Na lovskem izletu 
obstrelita ogabnega tipa, v konfliktu ga Milan 
ubije. Slaba vest in skrivnostni, v duhovnike 
oblečeni tipi, katerih mračna skrivnost sega 
daleč nazaj v same začetke krščanstva in 
cerkve, njuno prijateljstvo postavijo na težko 
preizkušnjo …«

Korpus krispi je drugi celovečerec režiserja Vitomirja 
Kaučiča, ki je na letošnjem Grossmanovem 
festivalu v Ljutomeru premierno ugledal platno. 
Film je bil posnet za 1500 € z digitalno kamero, 
kljub skromnemu budgetu pa film ne zgleda niti 
malo poceni. V filmu nastopajo amaterski igralci, 
predvsem medsebojni prijatelji in znanci, vajeni 
kamere, saj igrajo tako v produkcijah Plan 9 kot v 
filmih, ki se snemajo v delavnicah 
pod vodstvom Vitomirja Kaučiča. 
Korpus krispi je po srednjemetražni 
Grozi ju jitsu zombijev in 
celovečercu Vinopiri: Blutvajnšpricar 
saga tretji večji projekt Plan 9.
Film se od prejšnjih produkcij 
razlikuje predvsem po dobro 
strukturiranem provokativnem 
scenariju, prepričljivi igri in dobri 
fotografiji. S tem so se strinjali tudi 
gledalci na številnih projekcijah po 
Sloveniji, kjer je film naletel na zelo 
pozitiven odziv (da o nabitih dvoranah 
v Prlekiji sploh ne govorimo). Gre za 
mistično srhljivko, v kateri se prepletajo 
motivi, kot so slaba vest, ljubezen, moško 
prijateljstvo, maščevanje in pohlep. 
Film se ne trudi biti politično korekten 
in se požvižga na socialno odgovornost.

Za vse, ki menite, da je Da Vincijeva šifra 
prepovršna, Kristusov pasijon premalo 
ekspliciten in Poslednja Kristusova 
skušnjava premalo blasfemična, nudi 
ekipa, zbrana okoli režiserja Vitomirja 
Kaučiča, s krvjo, filozofijo in črnim 
humorjem začinjeno filmsko jed, po kateri 
vas bo zagotovo še dolgo pekla zgaga.
Predstavlja odločen korak naprej tako za 
mlado ekipo, ki je pokazala osupljiv tehnični 

Od kje ideja posneti film?

Vitomir je diplomiral na likovni akademiji v Ljubljani 
in je že od nekdaj zelo ambiciozen. Predvsem ga 
zanima, koliko je sposoben in kako daleč lahko 
gre. Ker je prvi film Groza ju jitsu zombijev nastal 
poskusno z domačo kamero (in požel nagrado za 
izvedbo), se je ekipa za naslednji film Vinopiri že 
dokaj razširila in okrepila, s tem se je podaljšala 
tudi dolžina filma. In kakor koli sta oba filma 
zanimiva, je Korpus krispi zelo velik napredek v 
primerjavi s prejšnjim filmom. Ekipa z Vitomirjem 
na čelu bo tako naslednji film mogoče dvignila 
iz lokalne uspešnice v slovensko in celó evropsko 
znan film. 

KORPUS KRISPI KORPUS KRISPI
Slovenija; 2009; digital; 89 min
Režija in scenarij: Vitomir Kaučič
Producenta: Darjan in Vitomir Kaučič
Fotografija: Vitomir Kaučič
Montaža: Vitomir Kaučič
Glasba: Cypher Louis (Miloš Bavec, Darjan 
Kaučič, Petar Makovec, Peter Beznec)
Posebni učinki: Vitomir Kaučič
Vizualni učinki: Vitomir Kaučič
Igrajo: Mario Belovič, Marko Mehtsun, Nataša 
Bavec, Darjan Kaučič, Andrej Horvat, Leon Štrakl, 
Vid Voršič, Marko Čuš, Tina Ščavničar, Blaž 
Slana, Nina Jordanovski, Sandra Nemec in Miha 
Mehtsun kak Jezus
Produkcija: Plan9
Žanr: Mystery /Thriller

KAM PO NASVET 
IN INFORMACIJE, 

KO POSTANEŠ 
ŠTUDENT? NA ŠOU V 

LJUBLJANI!

 ŠOU v Ljubljani

Kot študent Univerze v Ljubljani si postal tudi član 
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v 
Ljubljani). To je avtonomna organizacija, ki zastopa 
interese in pravice študentov ter se zavzema 
za njihovo uresničitev, hkrati pa z organizacijo 
številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih 
ter zabavnih dogodkov in prireditev skrbi za 
raznovrstnost in kakovost obštudijskega življenja. 
V študentskem jeziku to pomeni, da se bomo 
skupaj zabavali in skupaj reševali vaše težave. 
Obišči nas torej na www.sou-lj.si, na Kersnikovi 
4 v Ljubljani, v Rožni dolini, za Bežigradom in 
na ŠOUinfo točki na Trubarjevi 7 v Ljubljani.

   Študentsko življenje s seboj prinese mnogo 
sprememb, tako na področju izobraževalnega 
sistema kot tudi v zasebnem življenju. V 
osnovni in srednji šoli te z vseh strani 
zasipajo s pametnimi nasveti, napotki in 
predlogi. Mama, oče, pametni starejši 
bratje in sestre, pa še šolski psiholog, 

pedagog in, če hočeš, tudi vaški župnik. Ko prideš 
na fakulteto, pa kar naenkrat nič. Nepoznani 
obrazi, neznane navade, tuji kraji. Kako naj se 
človek znajde? Obisk v Študentski svetovalnici 
ŠOU, ki je nastala prav zaradi potrebe študentov 
po informiranju in svetovanju v času študija, 
je torej neizogiben (www.svetovalnica.com).

Študentska svetovalnica ŠOU te bo sprejela takoj 
ob vstopu na Kersnikovo 4, v Ljubljani pa tudi 
v Študentskem centru za Bežigradom (FDV). 
Študentje svetovalci smo na voljo vsem študentkam 
in študentom, ki se na svoji življenjski poti srečujete 
z vprašanji, na katera sami ne najdete 
odgovora. Skupaj iščemo načine za 
premagovanje osebnih težav. Včasih 
potrebuješ le pravo informacijo, 
včasih pogovor, mnogokrat pa 
tudi nekoga, ki te bo zastopal. 
Strokovno in zavzeto se posvetimo 
prav vsakemu, ki se obrne na nas. 

V kinoteki! 21.12. ob 20h!
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SEKCIJA ZA PAJKE
Tea Knapic; Foto: Tea KnapiC

V začetku letošnje pomladi smo v Društvu 
študentov biologije ustanovili Sekcijo za pajke. 
Sekcija združuje ljudi, ki jih zanima delo s 
pajki. Ker pa smo si ljudje različni, imamo 
tudi različne interese in zanimanja; tako se 
člani sekcije ukvarjamo z različnimi področji 
biologije, vse pa nas povezuje veselje do 
pajkov. Nekateri se zanimajo za ekologijo 
in samo razširjenost ter vrstno pestrost v 
Sloveniji, drugi poskušajo razvozlati zapleten 
vozel evolucije in filogenetsko razporeditev, 
nekatere zanima razmnoževanje in etologija, 
druge pa prehrana. Vsi pa se radi družimo, 
debatiramo in hodimo po terenu, na lov 
za tisto novo vrsto, ki v Sloveniji še ni bila 

zabeležena.

Tako smo se v tem kratkem času, odkar je 
sekcija ustanovljena, mnogokrat podali 
na lov v različne konce Slovenije, upajoč 
uspeha in polni optimizma ter dobre volje. 
Sodelovali smo z društvom na različnih 
terenskih vikendih, v sklopu katerih smo 
raziskali vrstno pestrost Primorske v okolici 
Budanj, se naužili razgleda z vrha Nanosa, 
raziskali smo del bogastva Dolenjske. Najbolj 
pridni smo se podali tudi v tujino, kjer smo 
se v času spomladanskega tabora naužili 
črnogorskega morja in se načudili razliki v 
vrstnem bogastvu južnejših predelov. Tako 
smo že na terenu lahko ugotovili, da se vrstna 
pestrost toplejših krajev precej razlikuje od 

Tako ti brezplačno ponujamo vse informacije v 
zvezi s študijem (vpis, prepis, prehod, vzporedni 
in zaporedni študij, pavziranje, podaljšanje 
absolventskega staža, pogojni vpis, podiplomski 
študij, bivanje, štipendije, zdravstveno zavarovanje 
…), svetovanje študentskim družinam, pravno 
pomoč (prošnje, pritožbe, informacije o dohodnini), 
psihološko svetovanje in svetovanje za študij v 
tujini, v brezplačni posredovalnici sob m2 in 
ŠOUinfo točki na Trubarjevi 7 pa lahko poiščeš 
pomoč pri iskanju namestitve v Ljubljani. Tam so na 
voljo tudi informacije o dogajanju v Ljubljani 
ter brezplačen dostop do interneta. Vse omenjene 
informacije lahko dobiš tudi na brezplačnem 
študentskem telefonu 080 98 67.

Naj torej moto Študentske svetovalnice ŠOU 
postane tudi tvoj: Pametni vprašajo!

Da pa ti ne bo treba spraševati po osnovnih 
informacijah, eno izmed njih podajamo v 
nadaljevanju:

Kam, kako in kdaj po študentske bone?

Sistem subvencionirane študentske prehrane 
bo v letošnjem študijskem letu doživel prenovo. 
Prenovljen sistem subvencionirane študentske 
prehrane bo uporabniku bolj prijazen, dostopen 
in enostaven za uporabo. Deloval bo na principu 
mobilnega telefona ali magnetne kartice, s katerim/
katero bo študent izkazal svojo upravičenost do 
subvencije. V t. i. testno obdobje boste vključeni 
tudi študentje Univerze v Ljubljani, a šele potem, 
ko ga bodo prej preizkusili študentje Univerze 
na Primorskem. Do takrat pa za študentske bone 
na področju ŠOU v Ljubljani velja kot doslej – v 
Ljubljani jih lahko kupiš vsak dan od ponedeljka 
do četrtka od 8.00 do 19.00, ob petkih pa od 
8.00 do 15.00, in sicer na štirih prodajnih mestih:

ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4 – Akvarij  

Metropol, Kersnikova 6

Študentsko naselje Rožna dolina, Blok IV 

Študentsko naselje Bežigrad, Kardeljeva 
ploščad 5.

Vsak mesec ti pripada takšno število bonov, kot je 
delovnih dni v mesecu. Posamezen bon je veljaven 

še dva meseca od meseca nakupa. Pretečeni bon 
lahko na prodajnih mestih zamenjaš za enak ali 
drug bon, vendar izključno v roku enega meseca po 
prenehanju veljavnosti. Da boš lažje našel pot do 
izbranega gostinskega lokala, poglej na Zemljevid 
študentske prehrane, ki ga najdeš na www.sou-
lj.si. Morda še nekaj nasvetov za nakup bonov: 
izogni se kritičnim trenutkom gneče, to je na 
začetku meseca, v zgodnjih popoldanskih 
urah in prve dni v tednu, ter kupi vse bone 
hkrati, da ti ne bo treba vsak dan stati v vrsti!

Prav tako ti ne bo treba stati v vrsti, če boš želel 
spremljati ŠOUVIZIJO, novo spletno televizijo ŠOU 
v Ljubljani. Delovati je začela oktobra 2009 in jo še 
malo mučijo poporodni krči. Ampak to se oprosti, 
kajne?

Bodi osveščen, glej ŠOUVIZIJO! 

S ŠOUVIZIJO sta Slovenija in svet dobila nov 
medij, glavna ciljna publika (študentje) pa nov 
vir relevantnih informacij, zabave in možnosti 
izobraževanja. S svojim programom se ŠOUVIZIJA 
obrača na študentke in študente Univerze v Ljubljani 
in širše, na mlade in mlade po srcu ter na tiste, ki 
jih zanimajo nove vsebine, predstavljene na svež 
način.

ŠOUVIZIJA te informira z dnevnimi prispevki 
s področja družbe, kulture, politike, zabave, 
glasbe, zdravja, včasih celo seksa. Pri nas 
lahko gledaš odpuljene oddaje in si priča 
novim konceptom. Ponujamo ti dnevno sveže 
teme, video komentarje, študentske kolumne 
in študentske filme z vsega sveta. 

Ekipo ŠOUVIZIJE sestavljamo zagnani študentje, ki 
smo se odločili, da je končno čas za nov študentski 
medij, za spletno televizijo, za ŠOUVIZIJO. 

ŠOUVIZIJA – svet skozi oko študenta

(www.souvizija.si)

tiste, ki smo jo opazovali na Koroškem, ko smo 
se zopet potepali po domači deželi.

Najbolj pridni smo se poleti udeležili tudi 
vsakoletnega poletnega tabora RTŠB, kjer smo 
izpopolnili, dopolnili, osvežili svoje znanje.
Ker pa se delo pajkarja ne konča na terenu, 
ampak ga čaka še veselo določanje ulovljenega 
materiala, za katerega navadno težko najde 
čas, je tudi nam ostalo še veliko dela in zabave. 
Vsekakor pa, če potegnemo črto pod to kratko 
obdobje, odkar sekcija deluje, smo se z vsemi 
prigodami in nezgodami, ki so se vmes pripetile, 
imeli veselo, za kar se bomo potrudili tudi v 
prihodnje.

Tako za leto, ki je pred nami, obljubljamo 
še več terenskega dela, še več druženja. Da 
se malo pohvalimo in predstavimo svoje 
dosedanje delo, bomo pripravili tudi kakšno 
strokovno in potopisno predavanje, vsekakor 
pa bomo v sekcijo z veseljem sprejeli tudi nove 
člane. Torej, če te mika dobra družba, imaš kaj 
prostega časa in te zanima kaj več o pajkih, se 
nam le pridruži, prijavnica te čaka v DŠB sobici.
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NACIONALNI 
INŠTITUT ZA 

BIOLOGIJO
Za NIB: Helena Koncar

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je tretji 
največji javni raziskovalni zavod na področju 
naravoslovnih ved v Sloveniji in predstavlja 
najprodornejše in najsodobnejše raziskovalne 
potenciale v osnovnih in uporabnih bioloških 
raziskavah. Osrednjo dejavnost Nacionalnega 
inštituta za biologijo predstavljajo temeljne in 
aplikativne raziskave, le-te pa so vsebinsko 
usmerjene na različna področja biologije in medicine. 
Raziskave pretežno financira Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(ARRS) prek programa ter temeljnih in aplikativnih 
projektov. S svojimi raziskavami smo raziskovalci 
NIB vključeni tako v raziskovalne projekte EU kot 
tudi v projekte dvostranskih sodelovanj. Vse več 
naših raziskav pa je uporabnih. S pogodbenimi 
projekti namreč sodelujemo tudi z industrijo, 
predvsem s farmacevtsko in prehrambeno. Zelo 
pomembna vzporedna dejavnost inštituta je tudi 
izobraževanje mladih raziskovalcev. 

Inštitut sestavlja pet raziskovalnih oddelkov. Oddelek 
za biotehnologijo in sistemsko biologijo 
se ukvarja s tremi glavnimi področji raziskav: 
omikami, mikrobiologijo in gensko spremenjenimi 
organizmi. Pri raziskavah uporabljajo vrhunsko 
raziskovalno opremo instrumentalnega Centra 
Planta. Oddelek za gensko toksikologijo in 
biologijo raka se ukvarja z ekotoksikologijo, 
genetsko toksikologijo in biologijo raka. V okviru 
treh osnovnih področij raziskuje vodne ekosisteme 
in vplive onesnaževanja, poškodbe genskega 
materiala ter nastanek in razvoj rakavih obolenj. 
Na Oddelku za ekologijo sladkovodnih in 
kopenskih ekosistemov izvajajo pet glavnih 
področij raziskovanja, ki zajemajo proučevanje 

Orientalski ples
Branka Kohek; 

Foto: Bojan Težak

Orientalski ples je v geografskem smislu ples 
severnoafriških držav, Turčije, Bližnjega vzhoda, 
Arabskega polotoka in Perzije (Iran). Govorimo o 
izredno veliki regiji z več sto milijoni prebivalcev, 
zato moramo vedeti, da vsaka država pozna več 
različnih stilov folklornega plesa. Navkljub velikosti 
regije in raznolikosti plesov pa lahko potegnemo 
vzporednico skozi nekaj gibov, ki so skupni večini 
folklor in tvorijo korenine današnjega orientalskega 
plesa. 

Večina medeničnih in trebušnih gibov modernega 
orientalskega plesa ima več tisoč let stare 
korenine. Te gibe so ženske uporabljale pri 
vsakodnevnih obredih, rojevanju, religioznih 
ceremonijah tako za sprostitev in zabavo kot 
tudi za čaščenje in v terapevtske namene. 
Orientalski ples je ohranil tisoč let stare gibe, ki so 
povsem naravni in priporočljivi vsem ženskam. S 
tem plesom se ženske poklonimo našim prednicam 
in spoštljivo nadaljujemo več tisoč let staro tradicijo.

Verjetno so bili Romi tisti, ki so pripeljali tradicionalne 
plese izza varnih zidov domačih skupnosti in 
kraljevih palač na ulico in oder. Muslimanska 

vera je bila v teh državah ukoreninjena v vse 
segmente družbenega delovanja. Romski ognjeni 
temperament je v muslimanskih družbah tistega 
časa pustil neizbrisen pečat.

Turčijo so v 15. stoletju zabavali predhodniki 
današnjih kabarejskih orientalskih plesalk Chengis 
(izhaja iz turške besede »Chingene,« ki pomeni 
Cigan). Izoblikovali so umetniški stil plesa, ki je 
osnova večini gibov orientalskega plesa, in bili 
izredno cenjeni ter popularni vse do konca 19. 

stoletja. Ženske so lahko plesale le za ženske in 
moški le za moške. Pri plesu so uporabljali tudi 
prstne činele. Propad otomanskega imperija in 
modernizacija Turčije sta izkoreninila Chengis, 
namesto njih pa turistom ponudila današnji 
kabarejski t. i. »turkish belly dance« (turški trebušni 
ples). 

Tisti cigani, ki pa so svojo pot nadaljevali v Egipt, 
so plesali na javnih mestih, na porokah in drugih 
prireditvah, kjer so zabavali večje množice ljudi 
(tako ženske kot moške). Egipčanskim ciganskim 
plesalkam so rekli Ghawazee. Njihov ples je 
bil unikatna mešanica tradicionalnih plesov, 
improvizacije, pri plesu pa so uporabljali tudi 
tančice, palice, meče in svečnike. Leta 1834 so iz 
Kaira pregnali Ghawazee plesalke in prepovedali 
tovrsten ples, češ da je pohujšljiv in da zavaja 
publiko. Šele dobrih petnajst let kasneje se je 
orientalski ples lahko vrnil v Kairo, ampak nič več 
na ulice, temveč v varna zavetja nočnih klubov.

Zahodnemu svetu so bile orientalske plesalke prvič 
predstavljene konec 19. stoletja kot eksotična 

Gamal, Naima Akif in druge. 

Današnji način poučevanja orientalskih plesov na 
zahodu sega v 60. leta 20. stoletja, ko so se v dobi 
preporoda in nove dobe ljudje začeli zanimati za 
ORIENT. Največja ponudba šol orientalskega plesa 
je v ZDA, vedno več pa jih je tudi v Evropi in v 
Sloveniji.

sladkovodnih in kopenskih ekosistemov, vpliv 
okoljskih dejavnikov in človeka na okolje, ter na 
podlagi pravil taksonomije razvrščajo organizme v 
skupine. Raziskave Oddelka za entomologijo so 
osredotočene na bazična področja biologije žuželk. 
Raziskujejo komunikacijo tako na vedenjskem kot 
nevronalnem nivoju, primerjalno in evolucijsko 
nevrobiologijo, vpliv bolezni na vedenje in 
fiziologijo ter populacijsko genetiko. V okviru NIB 
deluje tudi dislocirana enota Morska biološka 
postaja Piran (MBP). Je edina slovenska 
ustanova, ki proučuje morje in spremlja njegovo 

kvaliteto. Raziskovalci MBP so osredotočeni na 
raziskave s področij fizikalne, kemijske in biološke 
oceanografije.

Poslanstvo NIB je ustvarjanje novega temeljnega 
znanja na področju biologije in sorodnih 
naravoslovnih in okoljskih ved, prenašanje 
tega znanja v uporabo za izboljšanje kvalitete 
življenja, za podporo okoljskim politikam in za 
razvoj biotehnologije. To poslanstvo med drugim 
izvajamo tudi z  izobraževanjem na dodiplomskem 
in podiplomskem nivoju, ki obsega: 

•	 usposabljanje mladih raziskovalcev na 
podiplomskem študiju do pridobitve 
doktoratov; 

•	 predavanja na podiplomskih programih 
slovenskih univerz in drugih visokih in 
strokovnih šolah; 

•	 splošno izobraževalne dejavnosti na 
programih drugih šol in v različnih seminarjih 
ter delavnicah.

Vrata inštituta so študentom vedno odprta, saj 
si lahko v skladu z dogovorom ogledajo delo v 
laboratorijih, pri nas opravljajo študentsko prakso, 
naši sodelavci pa so vedno na voljo za posredovanje 
strokovnih informacij ali opravljanja mentorstva 
pri diplomskem, magistrskem ali doktorskem 
delu. Redno pripravljamo strokovna predavanja 
z različnih področjih našega delovanja, kamor 
vabimo tudi študente in ostalo zainteresirano 
javnost. Zavedamo se, da je dobro sodelovanje z 
mladimi in perspektivnimi študenti zelo pomembno, 
saj lahko z združitvijo mladostne zagnanosti in 
inovativnosti ter modrosti in izkušenj starejših 
raziskovalcev dosegamo odlične znanstvene in 
podjetniške rezultate.

atrakcija na sejmih v Londonu, Parizu in Chicagu.
Egipčani so znali unovčiti interes zahodnega 
sveta za ta eksotični ples. Leta 1930 je v Siriji 
rojena plesalka Badia Mansabny v Kairu odprla 
prvi nočni klub po evropskem okusu. Imenoval se 
je Casino Badia, v njem pa so se kalile legende 
»raks šarkija,« ki so kasneje postale glavne zvezde 
egipčanskih plesnih filmov: Tahia Carioca, Samia 

M
anca Pavli
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Katedra za 
ekologijo in 

varstvo okolja
Prof. dr. Ivan Kos; 

Foto:  Franci Kljun

V današnjem času je beseda ekologija skoraj 
tako pogosta kakor beseda mama. Kmalu bodo 
otroci namesto z »ma-ma, ata« začeli svoje 
kulturno življenje z besedo eko. Zakaj pa potem 
še v znanstveno-pedagoški inštituciji imenovati 
organizacijsko enoto z ekologija? Prav zato. Ker 
ima ekologija kot znanstvena disciplina jasno 
zgodovino in tudi nedvoumen položaj znotraj 
biologije oz. naravoslovja kot takega. Predvsem 
ni nekaj, kar izhaja iz nepoznavanja znanosti, in 
ni le populistična iznajdba približnega poznavalca 
grškega jezika. Seveda smo ljudje s svojim 
bivanjem in aktivnostjo v prostoru sprožili nove 
potrebe po varstvu našega okolja. Ekologija je 
pri tem pomembna, saj nam daje tisto biološko 
znanje, ki ga poleg drugega potrebujemo za 
učinkovito varstvo našega okolja, predvsem pa za 
njegovo obnovo. Tej ideji sledi tudi ime katedre, saj 
želimo kot biologi poudariti, da jasno razlikujemo 
dve delovni področji, bolj naravoslovno – bazično 
– ekologijo in bolj antropogeno – aplikativno – 
varstvo okolja. 

Katedra kot organizacijska enota Oddelka 
za biologijo skrbi za izvajanje pedagoškega, 
raziskovalnega in promocijskega dela s področij 
ekologije ter varstva okolja.
Iz zgodovinskih in organizacijskih razlogov 
delovanje katedre poteka v treh delovnih skupinah: 
Ekologija rastlin, Limnologija in Ekologija živali.

Skupina za ekologijo rastlin
Vodja: prof. dr. Alenka Gaberšcik

Pouk rastlinske ekologije na Univerzi v Ljubljani se 
je pričel v študijskem letu 1965/66 s predmetom 
Ekologija rastlin, ki ga je predaval Miran Vardjan. 
V šolskem letu 1968/69 je področje prevzel Andrej 
Martinčič. Rastlinska ekologija je bila sprva vključena 
v predmet Geobotanika skupaj s fitogeografijo in 
fitocenologijo. Kasneje je bil predmet Geobotanika 
razdeljen na predmeta Ekologija rastlin ter 
Fitogeografija in fitocenologija. Tako je postala 

rastlinska ekologija eden izmed osnovnih predmetov 
v študiju biologije. S širjenjem raziskav v svetu je bil 
uveden še predmet Primarna produkcija. Ekologija 
rastlin pa je bila delno vključena tudi v predmete 
Ekosistemi ter Onesnaževanje in varstvo okolja. 
Dolga leta se je izvajal študij rastlinske ekologije v 
Sloveniji samo na Oddelku za biologijo Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. Razvoj poučevanja 
pa je seveda temeljil na raziskavah, ki so potekale 
v raziskovalni skupini za ekologijo rastlin, ki jo je 
vse do upokojitve leta 1998 vodil Andrej Martinčič, 
svoja učna leta (od diplome do doktorata) pa je v 
njej opravila tudi Alenka Gaberščik.

Danes skupino za ekologijo rastlin sestavljajo 
mlade raziskovalke Urška Kuhar, Nataša Dolinar 
in Špela Mechora ter raziskovalka in docentka 
Mateja Germ, asistentka Tadeja Trošt-Sedej, ki 
trenutno skrbi za dojenčka in jo nadomešča Igor 
Zelnik, tehnični sodelavec Dragan Abram in Alenka 
Gaberščik, ki skupino vodi. Čeprav so dolžnosti 
posameznikov jasne, si člani med seboj pomagajo 
in vsi sodelujejo tako pri pedagoškem delu kot tudi 
pri raziskavah. Sodelovanje je zelo pomembno tudi 
pri terenskem delu, ki je nemalokrat naporno in 
včasih celo nevarno. 

Raziskovalno delo skupine je usmerjeno v 
raziskave vodnih in močvirskih ekosistemov ter 
odnosov med rastlinami in okoljem. Skupina je 
vključena v raziskovalni program Biologija rastlin, 
v okviru katerega raziskujejo učinke UV-B sevanja 
na rastline, ekologijo vodnih in močvirskih rastlin 
ter pojavljanje mikorize v vodnih in močvirskih 
habitatih. V okviru temeljnega projekta preučujejo 
vplive selena na rastline, v okviru bilateralnega 
projekta pa ekosistemske storitve. Kar nekaj 
časa je namenjeno uporabnim raziskavam, ki 
trenutno vključujejo udejanjanje Vodne direktive 
EU, spremljanje kakovosti vode v slovenskih rekah 
in jezerih in v okviru projekta LIFE Cerkniško 
jezero kartiranje habitatov na Cerkniškem jezeru. 
Večina teh raziskav je vsaj delno vezana na delo 
v naravi, zato je člane skupine v poletnem času 
težko najti na delovnem mestu. Skupina v okviru 
projektov in neformalno sodeluje s številnimi 
raziskovalci doma in v tujini. Nepogrešljivi pa so 
tudi doktorant-i, magistranti in številni diplomanti, 
ki s svojo zagnanostjo in inovativnostjo prispevajo 
k rezultatom in vzdušju v skupini.

Skupina za limnologijo
Vodja: prof. dr. Mihael Toman

Interdisciplinarnost je predpogoj za razumevanje 
in kompetentno  raziskovanje vodnih ekosistemov, 
njihove strukture in funkcije. Skupina za vode, ki 

deluje v okviru Katedre za ekologijo in varstvo 
okolja, je bila predvsem v preteklosti vključena v 
različne raziskovalne projekte, ki jim je bila skupna 
skrb varstvo vodnih ekosistemov in razvijanje 
metodologij monitoringa predvsem tekočih vodnih 
teles. Vodja skupine je raziskovalno aktivno sodeloval 
(in še sodeluje) z Univerzo v Copenhagnu, doma z 
Ministrstvom za okolje in prostor ter Agencijo RS 
za okolje, posebej v začetnih letih implementacije 
Okvirne vodne direktive in njene harmonizacije v 
slovenskem prostoru. Delo uspešno nadaljujejo 
mlajši sodelavci, ki so diplomirali in doktorirali v 
skupini ter svoja pridobljena znanja uspešno širijo 
v druge inštitucije. Pomemben prispevek so člani 
skupine dali k raziskavam biološkega čiščenja 
odpadnih voda in prispevali k vključitvi ekoloških 
ter ostalih bioloških znanj pri vodenju čistilnih 
naprav. Trenutno je vodja skupine član 
programske skupine, ki ima nosilstvo 
na IJS in interdisciplinarno raziskuje 
kroženje snovi v okolju, snovno bilanco 
in modeliranje okoljskih procesov ter 
ocene tveganj. Pomemben segment 
so raziskave usode živega srebra 
v vodnih okoljih, še posebno vloga 
perifitonskih in makroinvertebratskih 
združb v procesih pretvorbe in 
metilacije nevarne kovine. Diplomska 
in doktorska dela izkazujejo uspešnost 
skupine.

Pedagoško pokrivamo ekologijo 
in varstvo celinskih voda tako na 
domačem oddelku kakor tudi na 
Oddelku za krajinsko arhitekturo 
in Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo, kjer smo skupaj s kolegi iz 
gradbeništva ustanovili študij Vodarstva 
in komunalnega inženirstva ter mu 
dodali potrebne ekološke vsebine. 
Širjenje ekoloških znanj tudi izven 
bioloških in naravoslovnih študentskih 
populacij je po našem prepričanju ena 
od poti boljšega razumevanja med 
naravoslovnimi in inženirskimi strokami 
predvsem na področju varstva okolja. V 
tem smislu je tudi pestrost diplomskih 
del v skupini vse večja. 

Skupina za ekologijo živali

Izhodišče delovanja skupine za 
ekologijo živali je v pionirskem delu 
prof. dr. Kazimirja Tarmana. Njegovi 
naravoslovni usmeritvi skupina sledi 
še danes. Kot prvi »čisti« ekolog je 
v Slovenijo prinesel raziskovalne in 

pedagoške izkušnje iz tujine, predvsem Danske in 
Velike Britanije. Pri svojem študijskem delu v tujini 
je spoznal pomembno področje pedozoologije, ki 
ga tudi vse nadaljnje življenje v Sloveniji promovira. 
Pomen talne favne za delovanje gozdnih 
ekosistemov in njihova raznolikost je bilo osrednje 
raziskovalno področje skupine, ko je še delovala 
pod okriljem Katedre za zoologijo. Z raziskavami 
pršic (dr. Kazimir Tarman), skakačev (dr. Stanko 
Červek), mokric (dr. Franc Potočnik) in strig (dr. 
Ivan Kos, dr. Tanja Grgič) je skupina pokrivala 
oz. še pokriva pomemben segment talnih živali. 
Struktura gozdnega ekosistema se izkazuje kot 
ključen element biodiverzitete omenjenih skupin in 
najverjetneje celotne živalske komponente. Prav te 
vsebine so bistveni del raziskave skupine v okviru 
programa »Zoološke in speleobiološke raziskave« 



14 15

Desetletje se je namreč v slovenskem prostoru bila 
borba različnih mnenj o tem, kaj se pravzaprav z 
medvedom dogaja. Tu so nam prišle prav izkušnje 
prof. dr. Petra Trontlja, saj smo lahko državi ponudili 
vpeljavo metode individualnega genetskega 
prepoznavanja osebkov z neinvazivnimi metodami. 
S pridobitvijo aplikativnega raziskovalnega projekta 
smo lahko skupino okrepili s Tomažem Skrbinškom. 
Njegova zagnanost, zavzetost in delavnost so 
vnesle v skupino nov elan, s pridobitvijo izkušenj 
v Ameriki pa v Slovenijo sodobno metodologijo oz. 
področje varstvene genetike. S projektno nalogo 
Analiza medvedov, odvzetih iz narave, in genetsko-
molekularne raziskave populacije medveda v 
Sloveniji pa smo načrtovalcem upravljanja z 
medvedom in vsej zainteresirani javnosti predstavili 
znanstveno neoporečno oceno številčnosti rjavega 
medveda v Sloveniji. Z izvedbo raziskave pa smo 
pridobili tudi novo raziskovalno moč, in sicer Majo 
Jelenčič.
Seveda pa tako kompleksnih aktivnosti, povezanih 
z raziskovalnim in pedagoškim delom, ni možno 
opravljati brez dobre tehnične podpore. Prav to pa 
je poslanstvo Francija Kljuna že skoraj dve desetletji.

Življenje pa teče naprej in prihajajo vedno novi 
izzivi. Eden izmed velikih je pravkar pridobljeni 
projekt LIFE+ na temo varstva volka, ki ga začnemo 

z novim letom izvajati skupaj z Oddelkom 
za gozdarstvo, Oddelkom za agronomijo in 
Zavodom za gozdove.

Sklepna misel

Znanje ekologije kot bazičnega področja biologije 
je zaradi potreb vključevanja v varstveno biologijo 
in varstvo okolja bistveno za preživetje človeka 
kot biološke vrste. Prav ekološka spoznanja o 
vpetosti posamezne populacije v bolj kompleksen 
sistem višjega hierarhičnega nivoja dajejo varstvu 
okolja in varstveni biologiji nov pomen. Čedalje 
več informacij, znanja imamo in čedalje bolje 
se zavedamo, da je življenje posameznika oz. 
celotne populacije odvisno od »zdravja« celotne 
biosfere. Kot neposredni upravljavci določenega 
dela Zemlje, posredno pa celotnega planeta 
potrebujemo znanje. Seveda pri teh razmišljanjih 
ne moremo mimo posebnega položaja prostora 
Slovenije oz. celotne regije z vidika bogastva 
življenja na različnih nivojih, prepoznanega 
kot biodiverzitetno posebnega območja. Za 
učinkovito upravljanje s tem prostorom pa seveda 
potrebujemo znanje ekologije kot neposredno 
znanje o interakcijah med subjekti življenja in 
njihovim okoljem. Pridobivanje tega novega 
znanja – raziskave – in prenos – poučevanje – sta 
še naprej ključni nalogi Katedre za ekologijo in 
varstvo okolja. 

trikotniku težav z rjavim medvedom – Velike Lašče 
– Ribnica – Nova vas« lazijo po gozdovih in vaseh in 
kdo bo odgovarjal .... Za kaj???
Z mlado novo močjo, asistentom dr. Hubertom 
Potočnikom, smo zagrizli v lov in telemetrično 
spremljanje divje mačke in risa kot ogroženih 
karizmatičnih vrst naših gozdov. Izkušnje pri 
teh raziskavah so nas spodbudile tudi k prijavi 
mednarodnega projekta DINARIS, ki je v skupino 
pripeljal mag. Aleksandro Majić Skrbinšek. 
Njena specialnost vključevanja javnosti v varstvo 
vrst »human dimension« je ključna dopolnitev 
celostnega pristopa k ekologiji in varstvu sesalcev. 
Seveda ris ostaja še naprej »naša« žival, saj se vsi 
bojimo, da jo bomo ponovno izgubili v slovenskih 
gozdovih. Upam, da bodo napori državnih inštitucij 
in naše aktivnosti uspešne, da ne bo prav ta simbol 
divjine in funkcionalnosti naše narave izginil. 
Seveda je tu za nas ključna oseba terenski človek 
Miha Krofel. Zavzetost za raziskave, promocija 
biologije in varstva ter fotografiranje velikih zveri 
je ob izjemnih terenskih izkušnjah neprecenljiva 
pridobitev skupine. Pri karizmatičnih vrstah prihaja 
v ospredje njihovega upravljanja prav natančno, 
znanstveno neoporečno poznavanje dogajanj v 
populaciji in njihovem prostoru. To je postalo ob 
politično zmanipuliranih težavah z upravljanjem 
z rjavim medvedom še posebej pomembno. 

pod vodstvom prof. dr. Borisa Sketa. 
Prav biodiverziteta dinarskih gozdnih 
ekosistemov je ena izmed velikih bioloških 
posebnosti in tudi ključna naravna 
dediščina prostora, v katerem živimo in 
delujemo. Nenazadnje je na to opozarjal 
na žalost mnogo prezgodaj preminuli dr. 
Narcis Mršič, ki je nekaj let pedagoško pa 
tudi raziskovalno sodeloval pri aktivnostih 
skupine.
Odprtost prof. Tarmana za aktualne 
ekološke probleme v slovenskem 
prostoru se nadaljuje tudi v sedanjem 
delovanju skupine, ki deluje kot del 
Katedre za ekologijo in varstvo okolja. Po 
dolgoletnem mladostnem zanimanju Kosa 
se je skupina v sredini devetdesetih začela 
tudi profesionalno ukvarjati s sesalci, 
predvsem z zvermi in divjadjo. Nočno 
spremljanje z oddajniki opremljenih ježev 
je vneslo v skupino aktivno terensko delo 
z uporabo telemetrije kot ključne sodobne 
metodologije proučevanja velikih sesalcev. 
Prav zabavno je bilo spremljati skrivnostne 
soprebivalce male vasice na Dolenjskem, 
medtem ko so »pošteni« prebivalci spali. 
Seveda se je že takrat, leta 1995 in 1996 
pojavljalo vprašanje, kako lahko asistenti 
in študenti kar ponoči v »bermudskem 



16 17

KAJ SE JE ZGODILO Z 
DVOJNIM JEZEROM?

(povzetek predavanja, za katerega 
smo zbirali podatke 18 let)

Izr. prof., dr.  Anton Brancelj, 
univ. dipl. biol., 

Nacionalni inštitut za 
biologijo 

Vecna pot 111, 1000 Ljubljana

Ne samo, da kaj pride prav po sedmih letih, 
nekateri podatki pridejo prav tudi čez 18 let. 
To se nanaša na dogodke, ki so se začeli pred 
18 leti in je bilo letos zaradi njihovih posledic 
prelitega veliko črnila oz. elektronov ter 
porabljenih kar nekaj minut časa na televiziji 
in radiu. Govorimo o Dvojnem jezeru sredi 
Triglavskega narodnega parka, ki je še ne tako 
dolgo nazaj veljalo za »biser sredi gora«, sedaj 
pa se o njem govori in piše kot o »greznici in 
nacionalni sramoti«.

Zgodba se je začela leta 1991, ko je nekaj 
»junakov« dobilo idejo, da bi bilo dobro v čisto 
jezero naseliti še nekaj rib - saj ribe tja tako 
ali tako sodijo. Po oceni naj bi tako naselili 
okoli 20 mladic jezerske zlatovčice (Salvelinus 
alpinus Linne, 1758). A ideja »junakov« se je že 
čez nekaj let izkazala za napačno, če ne celo 
katastrofalno. Očitno niso poslušali predavanj 
iz ekologije oz. limnologije!

Ribe so v jezeru, ki je pravzaprav sestavljeno 
iz dveh jezer, a se ob visoki vodi povežeta v 
enotno jezero, kar udobno preživele prva tri 
leta. V tem času so se hranile s planktonskimi 
rakci in ličinkami vodnih žuželk na jezerskem 
dnu. Večjih sprememb takrat ni bilo opaziti. Po 
tretjem letu v jezeru pa so se ribam prebudili 
hormoni in rezultat tega je bila leta 1995 cela 
množica mladih ribic, ki so se zadrževale v plitvi 
vodi ob bregu. Njihova glavna hrana so bili 
predvsem planktonski rakci, ki so jih že prvo 
leto uspešno zreducirali, v naslednjem letu pa 
povsem iztrebili. Njihove matere in očetje pa 
so pokončali še  tistih nekaj ličink vodnih žuželk  

(Trichoptera in Ephemeroptera), ki so se v 

prejšnjih letih še uspeli izmakniti njihovim 
lačnim gobčkom. 

Plenjenje planktona in bentoških ličink, 
pravzaprav njihovo iztrebljenje,  pa je odprlo 
vrata za bujno rast alg, ki so jih planktonski in 
bentoški organizmi prej uspešno zavirali. Ker 
s(m)o raziskovalci z Nacionalnega inštituta 
ugotovili slabšanje stanja v jezeru, smo 
zato l. 1999 predlagali, da bi ribe iz jezera 
odstranili. Ko smo o tem obvestili tudi javnost, 
so se v časopisih pojavili naslovi »Ribji piknik 
ob Dvojnem jezeru«. In res nismo  bili lačni! 
Sodelavci Triglavskega narodnega parka, 
Zavoda za ribištvo ter Nacionalnega inštituta 
za biologijo, ob pomoči vojaškega helikopterja 
in njegove posadke, smo v enem dnevu ulovili 
okoli 200 rib, v skupni masi blizu 30 kg. Večina 
jih je končala na Zavodu za ribištvo, kjer so 
jih izmerili in stehtali. Rekorderka je v dolžino 
merila 36 cm, najtežja pa je »potegnila« 290 
g.  Žal vseh rib v jezeru ni bilo moč ujeti, kljub 
uporabi mrež in celo električnega agregata, 
pa še helikopter jih je ob  odletu podil proti 
nastavljenim mrežam, zato se je spreminjanje 
(= propadanje) jezera nadaljevalo. Že pred 
izlovom rib so se v jezeru bujno pojavljale alge, 
leta 2000 pa so se prvič pojavile tudi višje 
vodne rastline – natančneje lasastolistna vodna 
zlatica, ki je v komaj treh letih popolnoma 
prerasla večino dna v obeh jezerih.  In stanje 
se je slabšalo, dokler leta 2009 ni  vse postalo 
tako očitno, da so si nekateri bolj občutljivi 
obiskovalci jezera morali ob tem celo zatiskati 
nos. 

Ja, ribe so uspele v nekaj letih iz kristalno čistega 
jezera le-tega spremeniti v smrdljivo mlako. 
Nakopičena organska snov (odmrli makrofiti 
in alge) rabi za razgradnjo veliko kisika, kar 
pa seveda povzroča vse slabše stanje v jezeru. 
In ne samo to;  zaradi pomanjkanja kisika 
se iz sedimenta vračajo nazaj v vodni stolpec 
tudi tista hranila (zlasti fosfati), ki so bili prej 
dobro vezana v sedimentu. In to seveda še bolj 
vzpodbuja rast rastlin –zgodil se je »catch 22«. 
In da zgodba ne bo preveč enostavna, je tu še 
koča pri jezeru. Čeprav bi zaradi bližine jezera 
in množičnega obiska sklepali, da bo njen 
vpliv na jezero velik (beri = iztok iz greznice), 
pa začuda le ni tako. Kraško okolje omogoča, 
da iztok iz koče teče kar neposredno v kraške 
jame in razpoke, ki jih je ta del Slovenije poln in 
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pritekajo ven v Savici – na »veselje« domačinov 
in obiskovalcev Bohinjskega jezera. V Dvojno 
jezero priteče le majhen del odplak. In v tem je 
razlog, zakaj jezero že prej ni zacvetelo. Živalski del 
jezerske združbe je uspel »pofrezati« tudi tisti del alg, 
ki so se namnožile na račun hranil iz koče. Ko pa so 
žive kosilnice izginile, pa so seveda alge bujno rasle.

In na kocu še odgovora na dve vprašanji. Prvo: 
zakaj ribe v jezeru še niso poginile zaradi 
pomanjkanja hrane? Drugo: ali bi se stanje 
jezera izboljšalo, če bi ribe iz jezera naenkrat 
»izginile«?  Odgovor na prvo vprašanje je 
dala že kolegica z oddelka za biologijo, ki je 
pred kratkim diplomirala na temo prehrane 
rib v Dvojnem jezeru. Ugotovila je, da je za 
ribe v jezeru dovolj hrane. Del hrane dobijo s 
hranjenjem z drobcenimi ceponožci in vodnimi  
bolhami. A za to sem morajo kar pošteno 
potruditi, saj je med pregledovanjem njihovih 
želodcev ugotovila,  da je kar nekaj rib za 

njihov zadnji obrok moralo použiti tudi po več 
sto rakcev, da so napolnile prazen želodček. 
Dodatne obroke predstavljajo še žuželke, 
ki poleti padejo na vodno gladino. Da ne 
govorimo o planincih, ki jih hranijo s kruhom. 
Pozimi pa se te ribe tako ali tako ne hranijo 
prav pretirano. Zaenkrat pri ribah v Dvojnem 
jezeru še ni bil ugotovljen kanibalizem, kot je 
to pogosto v nekaterih drugih jezerih v tujini 
(npr. na Grenlandiji). Kanibalizem pri tej vrsti je 
običajno znak za pomanjkanje hrane. Odgovor 
na drugo vprašanje pa je »ne«. Za izboljšanje 
stanja so nujno potrebni tudi ukrepi s strani 
človeka, kar pa zahteva čas in denar. Jezero je 
namreč že v takem stanju, da sedaj, četudi bi ribe 
»čudežno« izginile, ni več poti nazaj po naravni 
poti. Rešitve?  No, to pa je že druga zgodba.  

In še nekaj. Dvojno jezero je samo eno od 
petih jezer s podobnimi težavami v Triglavskem 
narodnem parku. 

Ajdine umetnije
Irena Smole; Foto: Ajda 

Zelinka

Odločila sem se, da vam 
na kratko predstavim 
prijateljičino umetniško 
plat (seveda z njenim 
dovoljenjem), saj menim, 
da tu pa tam kak svež 
veter obogati našo revijo.
Ajda je študentka turizma, 
sicer pa umetnica po duši. 
Lahko bi rekli, da je to 
njena strast, hobi, morda 
tudi pobeg iz včasih nore 
realnosti, njeno dojemanje 
okolice oz. odnos do sveta, 
skratka nekaj, kar rada 
dela s srcem in pri tem neizmerno uživa.
Izdeluje barvno zelo živahne obeske za na 
ključe oz. mobitele, črke abecede, ukvarja 
pa se tudi z litografijo, t. j. stari način 
izdelovanja grafik. Njen glavni material je 
fimo masa in vsak njen izdelek je unikaten.
Ajdini motivi so različni, predvsem pa svoje 
ideje črpa iz trenutnega počutja. Če se

počuti slabo, bodo izdelki zelo kompleksni in 
morda malo zamorjeni, če pa je vesela, bodo 
prevladovale tople barve in nasmejani obrazi 
izdelkov. Pri njenih izdelkih je zanimivo to, da 
vse motive in trenutno razpoloženje perfektno 
ujame v izdelku, ki pravzaprav nosi človeški 

obraz, ter nas tako lahko 
nezavedno popelje v naš 
čutni svet. Kar me je še 
presenetilo pri tem, je 
tudi to, da vsak lahko v 
njenih izdelkih vidi nekaj 
drugačnega, nekaj, kar 
si lahko razlaga in občuti 
po svoje, in to mi je pri 
Ajdinih umetnijah všeč – 
da puščajo odprt tok misli.
Kakor sem že omenila, je 
vsak njen izdelek unikaten, 
in ker vemo, da se bliža 
veseli december, bodo 
zelo priročna božična in 

novoletna darila. Ob poplavi vseh darilnih 
paketov menim, da so taki izdelki pravi sveži veter 
na trgu in originalni za obdarovanje najbližjih. 
Dela tudi po naročilu, kmalu pa bo imela 
svojo prvo razstavo v galeriji v centru Ljubljane. 
Če vas v zvezi z njenim delom zanima še kaj ali 
če bi radi imeli katerega od njenih izdelkov, ji 
lahko pišete na mail: ajda.zelinka@gmail.com

EKO – 
NACIN 

ŽIVLJENJA 
ALI NATEG

Redni prof. 
dr. Mihael J. 

Toman, 
UL, BF, Oddelek za 
biologijo, Skupina 

za vode

Ekologija je med najbolj uporabljanimi 
in obenem zlorablja(e)nimi besedami današnje 
potrošniške družbe. Je preprosto modna, 
vsakodnevna, vseoznačujoča in morda pričakovano 
dobičkonosna. Pritikamo jo k številnim ustaljenim 
besedam, ki nam nekaj pomenijo, in jo na ta način 
še dodatno zlorabljamo. Pomislimo na novodobne 
skovanke, kot so eko-šole, eko-zastava, eko-
bralna značka, eko-kviz, eko-sadje, eko-hrana, 
eko-turizem in celo eko-feminizem in eko-spodnje 
perilo. Že mora biti nekaj na tem. Ali pa zares vemo, 
kakšna vsebina stoji za temi besednimi zvezami?

Kaj pa okolje? Vsak dan se pojavlja v medijih, 
kombinirano z ekologijo, da se ne prenasitimo le 
z eno besedo. Okoljska sporočila in opozorila na 
prvi pogled zaskrbljenih posameznikov, strokovnih 
in nestrokovnih vladnih in nevladnih organizacij 
tja do politikov postajajo vsakdanja tako zelo, 
da ostanejo le še kot bolj ali manj (ne)zanimive 
novice. Dnevno katastrofično okoljsko informiranje 
o številnih katastrofah doma in v svetu prinaša 
trenutno veliko medijsko odzivnost, povečuje 
gledanost ali branost in polni blagajne medijskih 
informatorjev. In prav to je eden od razlogov, da 
resnih sporočil in opozoril pravih strokovnjakov 
ob inflaciji okoljskih dogodkov ne jemljemo več 
resno. Gensko spremenjena hrana, oporečna voda, 
strupi povsod, bolezni in cepiva, Rusi in njihov 
plinovod čez Slovenijo, klimatske zgodbe priletajo 
vsakodnevno kot zanimivost, morda trenutna 
osebna zaskrbljenost in odletijo v pozabo. Dokler 

se meni osebno nič ne pripeti, je tako. Pravijo da 95 
% Slovencev skrbi za okolje, čigavo in katero in kaj 
je ta skrb? Da nas bo odplavilo, odneslo streho nad 
glavo ali globalna skrb za ledenike na severnem 
tečaju in posledično poplavljen Bangladeš? Kdo ve; 
in konec koncev tudi ni pomembno za informacije. 
Pomembno je, da nas skrbi. Da smo vsi ekologi. Si 
klimatolog ali pa te ni. Bog ne daj, da ne verjameš 
v bližnji vesoljni potop, ki ga pripravlja okoljsko 
hudobno človeštvo.

Je rešitev za izhod iz mlakuže okoljskega 
neznanja v okoljski vzgoji na vseh nivojih, začenši 
z vključevanjem mladih v razmišljanja o okolju, 
naravi in človeku? Ali mladi ob poplavi polresnic 
in še pogosteje neresnic sploh znajo in želijo to 
razumeti? Ali ni vključevanje »ekologije« in ne, 
kot bi pravilneje pričakovali, varstva okolja v vse 
pore našega življenja doseglo nasproten učinek – 
ignoranco? Ali mlada, učeča se generacija, polna 
pričakovanj, pozna in razume pomen odnosov do 
okolja in narave? Ali se mladi čutijo kot del Narave, 
del okolja ali so le zunanji, nazainteresirani 
opazovalci dogajanj? Hodijo morda z zaprtimi 
očmi, pokritimi ušesi in stisnjenim nosom skozi 
gozd, prek travnika, mimo žuborečega potoka? 
Izkušnje mi pravijo, da se mnogi tudi tako vedejo 
in takih je preveč. 

Kaj je narobe z okoljskim šolanjem (in ne 
eko-šolanjem) in ozaveščanjem na različnih nivojih 
izobraževanja? Nikjer ni zaslediti integralnega 
učenja, povezovalnega predmeta o okolju kot celoti, 
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interdisciplinarnega pristopa torej, ki vključuje 
poleg naravoslovne tudi družbeno, ekonomsko, 
filozofsko plat okolja. Velik del šolajoče se 
populacije, ki dejansko odloča in pogosto vodi 
»okoljsko« politiko (gospodarstveniki, ekonomisti, 
lokalni politiki), v primarnem izobraževanju pridobi 
napačne informacije ali pa jih sploh ne in zdrave 
okoljske vzgoje nima. 

Res je, da smo med prvimi postavili koncept 
eko-vrtcev in eko-šol. Kaj pa to dejansko pomeni? 
Samo še en primer napačno uporabljene predpone 
eko in degradiranje osnovne znanstvene discipline 
ekologije. Ko se srečate s programi tovrstnih 
ustanov, ugotovite, da »večjo skrb kot druge šole 
posvečajo tekmovanjem iz bioloških znanj, da so 
pomembne čistilne akcije v šoli in okoli nje, da 
govorijo o globalnem segrevanju tako kot mediji, 
da pridobivajo eko-zastave in aktivnosti zaključijo z 
eko- kosilom«. To, da otroci spoznajo, da je človek 
največji onesnaževalec, ni dovolj. 

Da ne bo pomote, povsem podpiram 
okoljsko vzgojo na vseh nivojih, absolutno pa ne 
takšne, kakršni smo večinoma priča, ki predvsem 
otroke odvrača od poznavanja in otroškega 
razumevanja resničnih problemov. Čiščenje okolice 
in pobiranje smeti ni okoljska vzgoja, to je delo za 
to pooblaščenih in plačanih služb! Izvirni greh je 
namreč v tem, da do smetenja v okolici šol in vrtcev 

sploh prihaja. Torej moramo ustvarjati predvsem 
pozitivno okoljsko klimo v svoji okolici in predvsem 
doma, v družini in med otroki, preprosto odnos do 
narave. Kako naj otrok deluje drugače kot starši, ki 
brez pomisleka zavržejo prazno cigaretno škatlico 
ali papirnati robček na družinskem izletu v zdravi, 
neokrnjeni naravi? In ti starši v službi počnejo enako 
z veliko bolj nevarnimi snovmi, kot so papirnati 
robčki. Obenem pa govorijo o trajnostnem razvoju. 

Narava je prožna in elastična, prilagaja 
se zunanjim vplivom, spremembam in prav 
negativni prispevek sodobnega človeka ni 
zanemarljiv. Človeštvo pa ni imaginaren pojem, 
vsak izmed nas je dejaven člen, zato je tudi vpliv 
slehernika pomemben. Potrošništvo, kapital in 
finančno kaskaderstvo, napredek za vsako ceno, 
neupoštevanje sočloveka in narave, kopičenje 
dobrin, ki jih sploh ne potrebujemo, so koraki na 
poti začetka zagotovega konca. Narava bo preživela 
sodobne strese, tako kot je potrese, vulkane, ogenj 
in vodo. Ali pa bo preživel tudi človek, narave 
sploh ne zanima. Ljudje imamo prikrit in potlačen 
strah pred neznanim in prav prihodnost Zemlje 
in človeštva je neznanka, ki jo novodobni preroki 
vsak dan izpostavljajo in izrabljajo. Prav zato 
ohranjajmo veliko mero kritičnosti in razmišljanja 
izven ustaljenih okvirjev, ki jih postavljata družba in 
politika. Tudi okoljska.

Zmaji so...
Nika Zaletelj

... But they are hiding*

Večina ljudi samo skomigne z rameni in me začudeno 
gleda, ko jim omenim kriptozoologijo. Potem pa 
rečem: »Emm, pa sej veš no, jeti pa bigfoot,« in 
vsi točno vedo, o čem govorim. Kriptozoologije 
velika večina znanstvenikov ne priznava za pravo 
vejo znanosti, pač pa za psevdoznanost, saj se 
večinoma zanaša na anekdotična pričevanja in trpi 
pomanjkanje fizičnih dokazov, s katerimi bi lahko 
podprla svoje teorije. Samo ime izhaja iz grške 
besede kryptos (κρυπτος) ki pomeni tajen, skrit, 
tako da je to v bistvu veda o skritih živalih. 

Verjetno je najbolj znan kriptid pošast iz jezera 
Ness (Nessiteras rhombopteryx), poznana tudi 
pod vzdevkom Nessie. Prvi zapisi o pošasti 
segajo že v 7. stoletje, ko naj bi nekega 
moškega napadla med kopanjem, ga utopila 
in izmaličila. Obstaja veliko število pričevanj in 
fotografij Nessie v novejšem času, ki pa so se 

več ali manj izkazale za navadne potegavščine. 
V jezero so že večkrat poslali potapljače in ga 
pregledali s sonarjem, pa vendar niso našli 
nikakršnih dokazov o obstoju tega bitja. Čeprav 
je znanstveno dokazano, da je nemogoče, da bi 
lahko tako velika žival ali pa celo cela kolonija 
preživela v jezeru, saj za to preprosto ni dovolj 
hrane, obstaja veliko število zagovornikov, ki 
še vedno trdijo, da Nessie obstaja. Vendar 
pa Nessie ni edina jezerska pošast; njeni 
»sorodniki« se nahajajo po celem svetu, npr. 
Champ iz jezera Champlain (ZDA), Ogopogo 
iz jezera Okanagan (Kanada), Nahuelito 
(Patagonija) ...

Na drugem koncu sveta pa v popolnoma 
drugačnem okolju na nepazljive popotnike 
preži drugačna nevarnost. V puščavi Gobi naj 
bi skrit v pesku živel mongolski smrtonosni 
črv, oziroma kot mu pravijo domačini, algoj 
korkoj. Dolg naj bi bil okrog meter in pol, 
krvavo rdeče barve z temnimi packami po 
telesu, na zadnjem in sprednjem koncu pa 
naj bi imel izstrelke. Nevaren je predvsem 
zaradi razžirajoče kisline oziroma strupa, ki ga 

lahko izpljune v žrtev, prav tako pa naj bi bil 
sposoben ubijati z električnim sunkom. Če ta 
žival v resnici obstaja, gre verjetno za plazilca, 
ki s trenjem, ki ga povzroča s premikanjem 
skozi pesek, proizvaja elektriko. Druga teorija 
pa je, da gre za nekakšno kopensko električno 
jeguljo, ki se je prilagodila na sušno kopno. 
Kjer se danes nahaja puščava Gobi, je bilo 
namreč nekoč celinsko morje.

Malokdo še ni slišal za skrivnostno chupacabro, 
ki krati spanec prebivalcem Puerta Rica, Mehike 
in južnega dela ZDA. Chupacabra dejansko 
pomeni »sesalec koz«, saj so ta bitja znana 
po tem, da napadajo živino, še posebej koze – 
izpijejo jim kri (in včasih notranje organe) skozi 
dve luknjici. Gre za nekakšna plazilčasta bitja 
z usnjato ali luskasto sivozeleno kožo z ostrimi 
trni vzdolž hrbtenice, po nekaterih pričevanjih 
pa naj bi bila podobna psom. Nekateri trdijo, 
da ge za nezemeljska bitja, spet drugi, da so v 
resnici pobegli genetski poskusi.

Vendar pa se tudi Evropa kiti z lastnimi kriptidi, 
kot je na primer Tatzelwurm, ki prebiva v Alpah 
(Avstrija, Švica, Italija). Gre za bitje kačastega 
telesa, ki ima dve sprednji krempljasti nogi, 
vendar pa je brez zadnjih nog, obraz pa naj 
bi imel podoben mačjemu. Nikakor ne gre 

za povsem neškodljivo bitje. Izločal naj bi 
strupene pline, ki lahko ubijejo človeka, prav 
tako pa mu pripisujejo številna izginotja ljudi 
in živali. Dejansko celo obstaja fotografija, na 
kateri naj bi bil Tatzelwurm, vendar pa je to 
vse, kar obstaja materialnih dokazov za njegov 
obstoj. Čeprav verjetno previdnost ne bo odveč 
na naslednji gorski turi.

Pa vendarle kriptozoologija ni zgolj nekakšna 
pravljična veda. V to kategorijo sodijo 
tudi živali, za katere so bili prepričani, da 
so izumrle, na primer resoplavutarica 
(Latimeria menadoensis), mali povodni konj 
(Hexaprotodon liberiensis) in gozdni bizon 
(Bison bison athabascae), ter živali, za katere 
nihče ni verjel, da v resnici obstajajo – okapi 
(Okapia johnstoni), orjaški panda (Ailuropoda 
melanoleuca) in orjaški ligenj (Architeuthis 
dux).

Seveda sem vam predstavila zgolj majhen 
delček te zanimive (psevdo)vede, na vas pa 
je, da se odločite, kaj si o vsem skupaj mislite. 
Vendar pa morate ne glede na svoje mnenje 
priznati, da je misel, da je na tem svetu še cel 
kup izmuzljivih bitij, nadvse privlačna. 

*naslov je vzet iz knjige Zmaji so ... but they 
are hiding

KATASTROFALNE 
TERENSKE VAJE

 V 4. LETNIKU
 ALI ODA 

MEDVEDJAKU

Zebra

Kot terenska biologinja sem se z veliko muko 
prebila skozi 3. letnik, kjer smo se morali ukvarjati 
zgolj s kuhanjem pri fiziologiji rastlin, rezanjem žab 
pri fiziologiji živali in ne nazadnje s pipetiranjem 
pri genetiki. O terenih ni bilo ne duha ne sluha. 
Zato je normalno, da sem komaj čakala 4. letnik in 
s tem tudi 18 terenskih dni, ki jih imam zapisanih 
v indeksu. 

Vendar pa sta tudi v tem letniku sledila streznitev in 
padec nazaj na realna tla. S koncem predavanj je 
sledila sezona terenov. Seveda smo se morali (kot 
je že tradicija) odpovedati junijskemu izpitnemu 
obdobju, ampak za terene na Rabu, v Bohinju, 
Rakovem Škocjanu to ni bilo težko. 
Prvi večdnevni teren je potekal na Rabu. Po prvem 
šoku, ko smo se vozili po cesti do kampa, smo bili 
navdušeni nad samo lokacijo, ki je res fenomenalna. 
Vendar se je že prvi dan pokazal pravi obraz tega 
terena. 25 študentov je ob uri prišlo na mesto zbora, 
nekateri še nekoliko prej. Gospod asistent pa se je 
pustil čakati kar dve uri. Prišel je z nasmeškom in 
seveda brez opravičila. Ampak na to smo pozabili 
že ob prvem pivu. Zvečer smo se razdelili v skupine 
in začeli s svojim delom. Bili smo navdušeni nad 
nalogo, ki smo jo dobili, in takoj smo se lotili dela. 
Pojavili pa so se prvi problemi in tako smo se obrnili 
na naša mentorja, kjer pa smo zopet naleteli na 
precej težav. Nobeden izmed njiju nam ni znal 
točno povedati, kaj delamo in kakšna je naša 
naloga. Pri vsakem smo dobili drugačna navodila, 
kako naj se česa lotimo. Že po enem dnevu smo 
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Študentski svet 
Biotehniške 

fakultete
 (ali na kratko: 

SS BF)

Tea Romih, 4. letnik, 
svetnica

Kaj smo? 

Študentski svet Biotehniške fakultete je organ 
Biotehniške fakultete na podlagi Zakona o visokem 
šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani in Poslovnika 
Študentskega sveta UL. Člani študentskega sveta 
so predstavniki študentov in so edini pravni ter 
uradni predstavniki študentov v strukturi fakultete. 
Študentski svet je tako z Zakonom in Statutom 
določen za zastopnika mnenj in interesov vseh 
študentov fakultete oziroma univerze v njenih 
organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s 
skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih 
dejavnosti študentov.

bodoči službi;
−	 ker si vedno v središču akcije in informacij 

ter zato vedno veš, kaj se dogaja;
−	 ker nisi nevednež, s katerim lahko kdo 

upravlja;
−	 ker se seje ponavadi zaključijo s pivcem ali 

dvema v lokalu ali na kaki bližnji klopci;
−	 ker se včasih poleti ob zanimivih debatah 

za šankom zagovorimo tja do jutra;
−	 ker vsako leto dobiš majčko, da o strokovni 

ekskurziji sploh ne govorimo!

Kaj delamo?

Kot je določeno s poslovnikom ŠS BF, svet razpravlja 
o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti 
študentov Biotehniške fakultete; predstavlja 
mnenja študentov Biotehniške fakultete v organih 
univerze in fakultete ter voli člane komisij in 
organov Biotehniške fakultete iz vrst študentov. 
Podaja tudi mnenja o pedagoški usposobljenosti 
asistentov, docentov in izrednih profesorjev v 
postopkih izvolitve v pedagoški naziv – v ta namen 
študentski predstavniki v letnikih zbirajo študentska 
mnenja, na podlagi katerih napišejo habilitacijo 
(tj. dokument s povzetkom tega mnenja).

ŠS BF preko predstavnikov v Študentskem svetu 
Univerze v Ljubljani (ŠSUL) oblikuje mnenje o 
aktih Univerze v Ljubljani in o vseh zadevah, ki se 
nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Sodeluje 
tudi z Resorjem za študijsko problematiko na ŠOU 
v Ljubljani na tematiko kariernega svetovanja in 
tutorstva.

Svet upravlja z denarjem za študijske in obštudijske 
dejavnosti študentov Biotehniške fakultete. 
Poleg ŠOBF je pomemben sofinancer dejavnosti 

študentskih društev (tudi DŠB), organizacije različnih 
projektov (npr. BEST dnevi tehnike in naravoslovja 
2009) in udeležbe študentov na mednarodnih 
kongresih.

ŠS BF organizira projekt BF se igra in izdaja 
BFKO, revijo vseh študentov Biotehniške fakultete. 
Na nekaterih oddelkih pomaga pri organizaciji 
sprejema brucev in informativnih dni (drugod, npr. 
na Oddelku za biologijo, pa za to skrbijo študentje 
tutorji).

Kdo smo?

Študentski svet ni le neka amorfna struktura, 
ampak ima obraze in imena. To so študentski 
predstavniki iz različnih letnikov vseh oddelkov 
naše fakultete. Z letošnjo prenovo poslovnika je 
prišlo do določenih sprememb glede na pretekla 
leta. Vsakemu dodiplomskemu študiju (bolonjski 
BSc) tako pripadata v svetu 2 redni članski mesti, 
vsakemu diplomskemu študiju (bolonjski MSc) pa 1 
redno člansko mesto. Vsakemu študiju poleg tega 
pripadajo še 3 pridružena članska mesta. 1 svetnik 
prihaja iz vrst ŠOBF.

Razlika med rednimi in pridruženimi člani je zgolj 
v tem, koliko glasov je kdo prejel na volitvah. Tista 
dva, ki sta prejela največ glasov, postaneta redna 
člana, ostali pa pridruženi člani. Vsi imajo enake 
pravice in v osnovi enake dolžnosti. Vsi študentje 
fakultete imajo pravico voliti in biti izvoljeni.

Z Oddelka za biologijo vas letos zastopamo: 

Maja Četojevič, 2. letnik, redna članica; Tea 
Romih, 4. letnik, redna članica; Samuel Ristovski, 
2. letnik, pridruženi član; in Damjan Vinko, 
absolvent, pridruženi član.

Kje smo?

Študentski svet je preko svojih predstavnikov – vaših 
študijskih kolegov – vsak dan prisoten med vami. 
Kadar koli potrebujete našo pomoč, nas lahko 
pocukate za rokav. Kot vaši zastopniki v različnih 
organih fakultete lahko vaše interese, mnenja, 
dileme, vprašanja posredujemo pristojnim na 
višjem nivoju, ki lahko ukrepajo, se posvetujejo ali 
vam odgovorijo. Pomembno je tudi, da vi sodelujete 
z nami, saj smo tu zaradi vas in le z vašo pomočjo 
lahko širimo študentski glas do pravih ušes.

Poleg tega imamo tudi svojo spletno stran, http://
www.ss-bf.net, kjer nas lahko obiščete in si 
preberete več o nas – o naši organiziranosti, članih, 
aktih, mnenjih. Lahko pa nam tudi pišete na naslov 
studentski.svet@bf.uni-lj.si. 

Torej, študentje preko študentskega sveta 
lahko sodelujemo v organih fakultete oziroma 
univerze, o posameznih zadevah podajamo 
svoja mnenja, predloge in pripombe, tako da 
je naš glas vedno in povsod prisoten.

Študentski svet ima načeloma sejo enkrat 
mesečno, na različnih mestih po Biotehniški 
fakulteti. Predvidoma v enem letu na vseh 
oddelkih fakultete. Če vas zanima delo ŠS BF, se 
lahko udeležite katere od sej, saj so vse javne. 
Na njih lahko prisostvujejo in podajajo mnenja 
ter izkušnje vsi študentje Biotehniške fakultete, 
glasovalno pravico pa imajo le člani sveta.

(vir: http:/www.ss-bf.net)

Zakaj smo?

Na naši spletni strani lahko preberete, zakaj je 
dobro biti član ŠS BF:

−	 ker spoznaš mnogo zanimivih ljudi z 
različnih oddelkov naše fakultete;

−	 ker mnogi od novih znancev postanejo 
tvoji dobri prijatelji;

−	 ker lahko sebi in mnogim študentom 
pomagaš uveljavljati svoj glas in svoje 
mnenje na fakulteti;

−	 ker se naučiš mnogih stvari o organizaciji, 
prijavljanju na razpise, pisanju dopisov, 
pogajanjih in diplomaciji ipd.;

−	 ker si z novim znanjem in poznanstvi lahko 
z malo iznajdljivosti mnogo bližje svoji 

ugotovili, da so te vaje same sebi namen. Da tukaj 
nismo zato, da bi se česa naučili, delali na terenu 
in svoje biološko znanje uporabili v praksi. Ampak 
zgolj zato, da delamo, kar je napisano v navodilih, 
da nam ne bo slučajno dolgčas in da nas en dan 
peljejo na izlet in nam pokažejo mediteranski gozd. 
Halo??? Zato sem izpustila par izpitov, prevozila 
500 km? Hvala, ampak na morje lahko grem tudi 
sama in to v terminu, ki mi bolj ustreza. 
Da ne bom izgubljala preveč besed še za ostale 
terene. Vsi so bili katastrofa. 
V Rakovem Škocjanu je bila zelo podobna zgodba 
kot na Rabu. Tu je taisti asistent celo izjavil, da 
naj dve različni vrsti preučujemo kot isto vrsto 
in ju obravnavamo kot 2 različna morfološka 
tipa iste vrste. Še danes se sprašujem, kako se 
lahko to zgodi! Ali hočejo na teh terenih res še 
bolj poneumljati študente in jih niti malo naučiti 
kritičnega razmišljanja in dejanskega raziskovanja? 
Terenske v Bohinju so bile vsaj s strokovnega 
vidika dobro izpeljane. Vedeli smo, kaj delamo, in 
naša naloga je bila smiselno zastavljena. Vendar 
pa celotno vzdušje zmoti neprimerno obnašanje 

izvajalcev do študentk. Mislim, da kaj takega niti 
slučajno ne sodi na terenske vaje! Očitno zaposleni 
jemljejo te terenske kot svoj dopust. Za mene 
ni to niti malo dopust, ampak del študijskega 
procesa, kjer bi se rada naučila kaj novega in 
od tega odnesla, kolikor se le da, saj se mi zdijo 
terenske vaje eden izmed najpomembnejših delov 
biologovega izobraževanja. Tudi če se kot poklicni 
biolog s tem kasneje ne ukvarjaš, moraš vsaj v 
času študija dobiti konkreten vpogled v terensko 
delo. Saj se biologija dogaja zunaj, v naravi, na 
terenu in ne samo v laboratorijih in za računalniki.  
Hvala bogu za Medvedjak! Te terenske so 
končno takšne, kot morajo biti. Izvajalci dejansko 
vedo, o čem govorijo, in se s tem tudi dejansko 
ukvarjajo. Če prideš do problema, ga poskusijo 
tudi na razumen način rešiti in ti predstaviti čim 
več vidikov. In kar je najbolj pomembno, delaš 
nalogo, ki je smiselna! Vsi izvajalci na teh terenskih 
so odprti, človeški in znajo spiti tudi kako pivo s 
študenti. Tako se ti večeri ob ognju s polžjim 
bluzom, rukanjem ob treh zjutraj in oglašanjem
kozače za vedno vtisnejo v spomin!   
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Predstavitev 

novega vodsta 
Društva študentov 

biologije
 

Mateja Delač

predsednica
3. letnik
mateja.delac@gmail.com

Larisa Gregur

Disciplinska komisija 
4.letnik

larisa.gregur@gmail.com

Barbara Zakšek

Nadzorni odbor
absolvent

barbara.zaksek@gmail.com

Nika Kogovšček

Nadzorni odbor
absolvent

kogovsek.nika@gmail.com

Katja Zeme

Tajnica
2.letnik

katjazeme@gmail.com

Maja Vrhovnik

Blagajničarka
3.letnik

vrhovnik.maja@gmail.com

Nika Zaletelj

Urednica AR,
disciplinska komisija

2.letnik
niki.piki.jst@gmail.com

Veronika Ramovš

Svetnica
3.letnik

veronika.ramovs@gmail.com

Matevž Koršič

Organizator terenskega 
dela

2.letnik
matevz_korsic@hotmail.com

Bia Rakar

Disciplinska komisija,
tajnica uredništva

4.letnik
bia.rakar@gmail.com

Lara Kastelic

Nadzorni odbor
4. letnik

larakastelic@yahoo.com

Nina Erbida

Svetnica
3.letnik

red_nina@hotmail.com

KOMISIJA ZA 
DODIPLOMSKI 

STUDIJ ODDELKA 
ZA BIOLOGIJO

Kdo smo?
V študijski komisiji svoje moči združujemo 
profesorji in študentje.

V študijskem letu 2009/2010 so člani:  
•	 prof. dr. Kristina Sepčić, predsednica 

komisije,
•	 prof. dr. Alenka Gaberščik,
•	 doc. dr. Barbara Vilhar,
•	 doc. dr. Rudi Verovnik,
•	 Zdenka Repanšek, referentka,
•	 Živa Fortuna, predstavnica starega študija 

biologije (ziva_fortuna@yahoo.com),
•	 Samuel Ristovski, predstavnik bolonjskega 

študija biologije (samuel.ristovski@gmail.
com),

•	 Damjan Vinko, namestnik predstavnice 
starega študija biologije (damjan.vinko@
gmail.com).

Študentske predstavnike v študijsko komisijo 
imenuje Študentski svet Biotehniške fakultete.

Kaj počnemo?
•	 Potrjujemo prijave tem diplomskih nalog 

in mentorje,

•	 določamo člane komisije za zagovor 
diplomskih nalog,

•	 rešujemo vloge za izjemni vpis v višji letnik, 
•	 rešujemo prošnje za podaljšanje 

absolventskega statusa ali podaljšanje 
roka za izdelavo diplomskih nalog,

•	 obdelujemo prošnje za priznavanje izpitov, 
opravljenih na študentskih izmenjavah,

•	 izbiramo delo za fakultetno Prešernovo 
nagrado ter predlagamo kandidate za 
Univerzitetno Prešernovo nagrado,

•	 potrjujemo mentorje letnikov,
•	 ukvarjamo se s študijsko problematiko ...

Kje nas najdete?
KDŠ se redno sestaja vsak prvi teden v mesecu na 
Oddelku za biologijo.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na 
študentske predstavnike v komisiji po e-mailu ali 
nas na faksu pocukate za rokav. Lahko pa nam 
svoja vprašanja ali težave zaupate tudi ob kavi v 
Vivotu.
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