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UVODNIK
»ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj (junij). Le kaj ti bo sonce in rože … zakaj?«

 
Ampak mi smo čakali na maj (in junij). Mar nam je sonca – ki je končno po dolgem deževnem 

obdobju zažarelo v vsej svoji moči. In rože … Halo, saj smo biologi! :) (brez rož ne bi bilo, na primer, 
sistematske botanike in fiziologije rastlin.) še bolj pa se je junija veselila 15. številka Antirepresorja, 
ki je končno ugledala luč sveta. upava, da vas bo ta številka razveselila prav tako kot sonce in rože. 

Že od vsega začetka pa poslušava pripombe, da je Antirepresor premalo kritičen, da se vedno 
bolj spreminja v potopisni vestnik. Toda, kdo bo kritičen, če ne ravno vi – študentje biologije? AR je 
časopis VSEH študentov biologije in edinstvena priložnost, da se sliši vaš glas (saj veste, dober glas, 
seže v deveto vas). 

Prebudite se iz svoje katatonične apatije! Privzdignite svoje vile in kulije, izlijte svoj gnev na list 
papirja ali v e-mail (tudi mi gremo v korak s časom). še je čas. še lahko vplivate na osebnostni 
razvoj AR-ja, kajti ta je v svojih tinejđerskih letih in divji kot le kaj. še lahko vplivate nanj, da se 
razvije v pravo smer in postane časopis, ki vam je po volji.

Prav tako pa ima Antirepresor tudi nežno plat, ki ji godijo epske zgodbe, lirika, soneti, komplimenti, 
pravljice za lahko noč. Skratka – Antirepresor je dojemljiv za vse! Samo napisati je treba kaj! 
upava, da boste uživali ob branju, da boste našli kaj zase, če vam pa ni všeč, pa… (Podarjenemu 
konju se ne gleda v zobe! :))

Očetje in mame 15. številke AR-ja: Asim, Katja, Nika in Žan.
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“Življenje je kot polžja hišica – nihče ne ve, kako dolgo je.”
(S. Albreht)

Nika & Katja
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SKRITA GROŽNJA IZ 
PODRASTI AlI 
INVAZIVNE VRSTE – SAMO 
PREK MOJE KRSTE!
akcija odstranjevanja je 16. junija 2010 
Aljaž Gaberšek

o invazivnih in tujerodnih vrstah 
vsaj biologi poslušamo že od nekdaj. 
no, ne vem, če je bilo ravno od prvih 
stromatolitov dalje, vsekakor pa odkar 
sta adam in eva odšla iz raja. torej, 
odkar se je človek začel seliti po svetu.

če samo pomislimo: sukcesija ekosistemov, 
če tako rečem, torej neki »naravni« prehodi 
med različnimi združbami in spreminjanje enih 
sestojev rastlinstva (in ostalih organizmov, 
krepko povezanih z njimi) v druge, je prisotna 
že od pamtiveka in je nujno potrebna in 
nujno prisotna v tem velikem dinamičnem 
ravnovesju, ki mu pravimo planet Zemlja.

A zakaj so nekatere vrste bolj ali manj (ne)
zaželene kot druge? Zakaj za nekatere pravimo, 
da so celo nevarne? Odgovor tiči v prilagoditvah na 
življenjski prostor in ravno tem, prej omenjenem 
ravnovesju: skupnosti so se v naravi vzpostavljale 
na tisoče, desettisoče in milijone let. Pa ti pride 

bi s pokom raztreščila tudi do 7 m daleč, s čimer 
ta rastlina naglo osvaja teritorij. (Njena domovina 
sta bili prvotno zahodna Himalaja in Indija.)
Pogosta je ob cestah in potokih in večjih slovenskih 
rekah, na gozdnih robovih in ruderalnih, torej 
od človeka spremenjenih rastiščih (frajman, 
2008a). Glavni problem za našo floro (in favno) 
je verjetno ta, da tvori strnjene, goste sestoje, »v 
katerih je uspevanje drugih rastlin zelo omejeno 
ali povsem nemogoče« (frajman, 2008a). Je 
enoletnica, kar pomeni, da vsako leto sproti 
požene v zrak in »krade« prostor ter hranilne 
snovi in sončno svetlobo domačim rastlinam.
Iz rodu nedotik sicer v Sloveniji uspevajo še 
druge; med njimi npr. domorodna (samonikla) 
navadna nedotika (I. noli-tangere l.) in 
naturalizirana drobnocvetna nedotika (I. 
parviflora Dc.), obe z rumenimi cvetovi.

Pa morda nazaj na začetek: kdaj je neka vrsta 
tujerodna in kdaj rečemo, da je invazivna? Kot 
opisujejo na strani projekta Thuja, je tujerodna vrsta
»vrsta, podvrsta ali takson nižje kategorije, 
ki je vnesena na območje izven območja 
pretekle ali sedanje naravne razširjenosti. To 
vključuje katerikoli del organizma, spolne celice, 
semena, jajca ali druge dele organizmov, ki 
lahko preživijo in so sposobni razmnoževanja.« 
Razlika med tujerodno in invazivno vrsto je 
ta, da slednja predstavlja veliko večji problem 
in grožnjo lokalnemu življu. Invazivke so 
tako tujerodne vrste, »katerih ustalitev in 
širjenje ogroža ekosisteme, habitate ali vrste«.
Z naravovarstvenega stališča (pazi, ne 
ekološkega~okoljevarstvenega … čeprav invazivke 
tja posegajo …, ne bioeko, ne sonaravnega in 
tako naprej) so najbolj pomembne predvsem 
tiste vrste, ki se »spontano širijo v novem ali 
polnaravnem okolju in s svojim množičnim 
pojavljanjem povzročajo resne motnje/
spremembe v delovanju ekosistema« (Jogan, 
2007). Jogan (ibidem) jih imenuje invazivne vrste 

Janez in presadi eno žlezavo nedotiko iz Azije na 
Kranjsko, češ naj ima kranjska čbela kaj jesti. 
S tem ne bi bilo nič narobe, če ne bi Impatiens 
glandulifera (balsaminaceae) rasla 2 m visoko nad 
domačimi, avtohtonimi travniškimi in obvodnimi 
rastlinami in če se ob ne-dotiku plodu semena ne 
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v svojem ožjem pomenu (ang. transformers), to 
razločevanje pa izloča plevele, vrste, ki so se 
prilagodile in »vklopile« v naravne ali polnaravne 
ekosisteme in nekatere povsem domače rastline, 
ki v izjemnih primerih lahko postanejo invazivne.
V Sloveniji, kot piše tudi na internetni strani Paula 
in Jane, www.tujerodne-vrste.info, še nimamo 
sistematsko izdelanega popisa tujerodnih 
živali in rastlin (sploh mahov in alg), kar lahko 
odvedemo na relativno novost problematike (20. 
in 21. stoletje). Posamezni zapisi, opažanja in 
herbarijski primerki se pojavljajo že kar nekaj 
časa, a na primer celotnega seznama vrst še 
vedno nimamo (pozor, bodoči diplomanti! ;)).
Zakaj se torej borimo proti njim? Žlezava 
nedotika, na primer, »je skupaj z nekaterimi 
drugimi invazivkami povsem izrinila domorodno 

povečevali, je zelo verjetno, da se bo povečevalo 
tudi samo število tujerodnih vrst in njihova 
razširjenost. Potrebna je odločnost, potrebna 
je ozaveščenost in nujni so preventivni ukrepi, 
s katerimi bomo lahko preprečili vnos novih in 
ustalitev starih ali novih tujerodnih vrst v naravi.

Ampak – kako se boriti proti živalim ali rastlinam 
(bogve, koliko je invazivnih mikrobov?;)), 
zanesenim ali prinesenim k nam s pomočjo 
»antropohorije«; predvsem čebelarjev, ribičev, 
botanikov starih dni in vrtnarjev ter drugih 
skupin, ki dajo sprva več na lepoto in uporabnost 
ter manj na trezen premislek (roko na srce, 
ljudje se učimo sproti, zatorej je bilo nekaj 
primerov invazivnosti v kulturno-geografski 
zgodovini sveta neizbežnih, a vendar …!) 
je vprašanje, s katerim se ukvarjajo mnogi.

Kako se boriti proti rastlinam (rastlinam, 
zavraga!), ki so zavzele naš teritorij in nam 
ubijajo, izrivajo domače vrste, …, ko pa se v 
glavnem razširjajo z vetrom (ali vodo), razraščajo 
tudi vegetativno (amerikanski javor na primer 
»iz odlomljenih ali poleglih vej« (Strgulc-Krajšek, 
2009)), tvorijo goste sestoje in zrastejo tudi do 
2 m ali več v višino v eni sami rastni sezoni?!
Na zakonodajo so relativno neobčutljive, 
saj je kolonizacijo (»pobeg« iz vrta), ko se 
enkrat začne, težko ustaviti – še posebej, 
ker se to dogaja na množici različnih krajev. 
Stroški fizičnega odstranjevanja so, kot 
pravi Jogan (2007), »praviloma ekonomsko 
neopravičljivi«, saj bi bilo treba trud mnogih 
rok (morda študentov ali kaznjencev?) več let 
zapored, da bi se rastlinje odstranilo v celoti. 
Sploh bi dejansko moralo biti odstranjevanje 
100-odstotno učinkovito: že eno samo preživelo 
seme ali korenika (ali celo vegetativni del) lahko 
povzroči obnovitev populacije oziroma celo novo 

“Pa ti pride Janez in presadi 
eno žlezavo nedotiko iz Azije na 
Kranjsko, češ naj ima kranjska 

čbela kaj jesti...”

obrežno vegetacijo rek in potokov« (frajman, 
2008a). To lahko opazimo tudi v Savinjski 
dolini, kjer domuje in kraljuje japonski dresnik. 
Znanstveniki, torej frajman in drugi ne opozarjajo 
zaman, ko pravijo, da je potreben nadzor širjenja 
in morebiti odstranjevanje več let zapored.

»Iz gostih sestojev (žlezave, op. a.) nedotike, 
pa tudi drugih omenjenih invazivk, so izrinjene 
vse domorodne vrste – v sestojih nedotike 
ne uspevajo niti koprive« (frajman, 2008a). 
Ker trenutno kaže, da se bodo trgovina, 
transport in z njima mobilnost ljudi še naprej 
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širjenje na dotlej »neoporečna« območja.
»Skorajda edino, kar v zvezi z invazivnimi 
vrstami tako lahko počnemo (in bi tudi morali
početi!), je omejevanje njihovega vnosa 
ter omejevanje širjenja« (Jogan, 2007).
Omejevati vnos pa v prvi vrsti pomeni delujočo 
(inšpekcijske službe) in zavezujočo zakonodajo 
(denarne kazni oz. druge sankcije). Tako stare 
mame vrtičkarji ne bi smeli več imeti možnosti 
kupiti »tiste lepe velike rumenocvetoče 
marjetice« (Rudbeckia laciniata) ali pa akvaristi 
različnih rdečeškarjevcev, tj. rakov iz Avstralije 
(cherax quadricarinatus), ali po pomoti vnesti 
semen vodne solate (Pistia stratiotes) ali 
n-vrst tropskih polžev v vodotoke z izpiranjem 
akvarija. Potrebna bi bila obsežna oglaševalska 
akcija, kjer bi vsake kvatre ljudem pojasnili, 
zakaj ne tega in onega in da je to zalego 
potrebno zatreti, če jo uzremo. fino bi bilo, 
če bi nekaj let zapored čistili vodno solato v 
mrtvicah cole (http://www.dnevnik.si/tiskane_
izdaje/dnevnik/1042348202), čistili japonski 
dresnik, deljenolistno rudbekijo, Thunbergov 
češmin (berberis thunbergii) in obe zlati rozgi …
Pa še to: Da boste v bodoče bolj pozorni, 

tej prikriti grožnji … Grožnji iz podrasti! ;)

Več si preberite podstrani Dšb:
http://biologija.org/akt/inv/index.php, 
na strani projekta Thuja: 
http://www.tujerodne-vrste.info/, 
ali pa na spodnjih naslovih.

Viri: 
• frajman, b., 2008a. Žlezava nedotika 
Impatiens glandulifera, Informativni list 4,
Spletna stran tujerodne vrste.info/informativni 
listi/INf4 zlezava nedotika.pdf, Projekt Thuja. 
Datum dostopa: 17. 5. 2010.
• frajman, b., 2008b. Japonski dresnik fallopia 
japonica, Informativni list 1, Spletna stran
Tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INf1-
japonski-dresnik.pdf, Projekt Thuja. Datum 
dostopa: 17. 5. 2010.
• fotografija signalnega raka: 
http://raci.kvalitne.cz/atlas/atlas_obr/
pacifastacus_leniusculus_wiki.jpg. Datum 
dostopa: 17. 5. 2010.
• fotografija tigrastega komarja: 
www.delo.si/assets/media/picture/20080710/
sz5_tigrast_komar.jpg. Datum dostopa: 17. 5. 
2010.
• fotografija japonskega dresnika: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/58/fallopia-
japonica%28blaetter%29.jpg. Datum dostopa: 
17. 5. 2010..
• fotografija želve rdečevratke: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/72/Trachemys_scripta_elegans.
JPG. Datum dostopa: 17. 5. 2010.
• Jogan, N. 2007. Poročilo o stanju ogroženih 
rastlinskih vrst, stanju invazivnih vrst ter 
vrstnega bogastva s komentarji. Za ARSO. 
Oddelek za biologijo, biotehniška fakulteta.
• Strgulc Krajšek, S., 2009. Amerikanski javor 
Acer negundo, Informativni list 19, Spletna 
stran
Tujerodne-vrste.info/tujerodne_vrste/
informativni-listi/INf19-amerikanski-javor.pdf, 
Projekt Thuja. Datum dostopa: 17. 5. 2010.

je tukaj nekaj vrst, 
ki so zabeležene kot 
tujerodne v Sloveniji: 
kostanjev listni zavrtač, 
signalni rak, tigrasti 
komar, zlata ribica 
(brez heca!), sončni 
ostriž, gambuzija, rdečevratka (in 
rumenovratka) ter veliki glodavec, nutrija.
Ko smo že pri nutriji: pri rastlinah je seznam 
daljši, začnemo pa lahko kar z Reynoutria 
japonica Houtt. (japonskim dresnikom), tu 
pa so še japonska medvejka, veliki pajesen, 
žlezava nedotika, kanadska in orjaška zlata 
rozga, enoletna suholetnica, deljenolistna 
rudbekija, topinambur, mnogolistni volčji bob, 
amerikanski javor (Acer negundo l.) in druge.

Hecno – letos je mednarodno leto biotske 
pestrosti … In kolikokrat ste slišali na, recimo, 
poročilih, koga govoriti o tej problematiki? 
Na nas, (mladih) biologih, krajinskih 
arhitektih, gozdarjih, lesarjih, kemikih, 
fizikih, je, da izobrazimo tudi ostale in 
pritegnemo pozornost javnosti ter mnenjskih 
voditeljev k naraščajočemu problemu in 
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RAZISKOVAlNI TAbOR 
šTuDENTOV bIOlOGIJE 
MOST NA SOčI 2010 …
Nina Erbida

… ali rtšB, kakor ga tudi ljubkovalno 
imenujemo, se bo letos odvijal na mostu 
na Soči s centrom dogajanja v tamkajšnji 
osnovni šoli. 

Tabor poteka že vse od leta 1988 (za vse tiste, 
ki tega še ne veste (bruci) :)), torej ima že 
kar dolgo tradicijo. Pravzaprav je star ravno 
toliko kot jaz in, če takole pomislim, se mi zdi 
pravzaprav še kar mlad. Tabori vsako leto 
potekajo na drugi lokaciji v Sloveniji, njihov 
namen pa je raziskovanje diverzitete favne 
in flore. Podatke, ki jih vsako leto zberemo na 
terenih, seveda posredujemo naprej in s tem 
soustvarjamo sliko vrstne raznolikosti v Sloveniji. 

letošnji tabor bo torej potekal v Mostu na 
Soči, ki leži v Zgornjem Posočju, na južnem 
koncu Tolminske kotline v severozahodnem 
delu Slovenije. Strnjeno naselje se nahaja 
na skalnatem pomolu nad sotočjem Soče in 
Idrijce, ki sta s svojima strugama, vrezanima 
globoko v skalnata korita, naselju nudili izvrstno 

obrambno zaščito. Zaradi akumulacijskega jezu 
so danes korita zalita, pod naseljem pa se razliva 
jezero. Kraj leži na križišču prometnih poti proti 
Novi Gorici, Tolminu in ob Idrijci proti Idriji in 
ljubljani. V bližini je speljana tudi železniška 
proga, zaradi ugodnih podnebnih pogojev 
pa je bil naseljen že v bronasti dobi. Most na 
Soči, ki se je včasih imenoval Sveta lucija, je 
imel pomembno vlogo tudi v rimskem imperiju. 

Potek tabora je vsem starim mačkom že znan, 
vseeno pa bi ga veljalo opisati mlademu mesu, 
ki se nam je pridružilo v bioloških vrstah, in 
ostalim, ki se še niso odločili izkusiti te edinstvene 
dogodivščine. Prvi dan tabora se zberemo in 
nastanimo v osnovni šoli ter skličemo sestanek 
z mentorji, kjer se dogovorimo o podrobnostih. 
Naslednji dan in tudi vse druge dni zjutraj zgodaj 
vstanemo, pozajtrkujemo in se odpravimo na 
teren. S terena se vračamo zvečer na večerjo v 
šolo, vsaka skupina glede na bioritem mentorja. 
Nato sledi delo po navodilih mentorjev in družabni 
del dneva, v kolikor pod to seveda ne spada že 
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terenjenje. Po nekaj prekrokanih dnevih tabora 
je organiziran piknik oz. uradna žurka, ki ji sledi 
prost dan, da se lahko vsi spočijemo. Nekateri 
od trdega dela, drugi od trdega žuranja, večina 
seveda od obojega. Na prosti dan so vedno 
organizirane prostočasne aktivnosti glede na 
danosti okolja, v katerem smo nastanjeni. Z 
ozirom na to, da je letos v bližini Solkanski most, 
se bomo v primeru zadostnega zanimanja pognali 
v adrenalinske vode, seveda pa bo za vse ostale 
organizirana tudi druga alternativa. Nadalje je 
en dan na taboru namenjen tudi predavanjem, 
katerih podrobnejša vsebina za letos še ni 
popolnoma znana. Predavanja so ponavadi tri, 
predavajo pa uveljavljeni strokovnjaki. Vsak 
dan imamo na taboru tudi določene dežurne, ki 
tisti dan ne gredo na teren, temveč ostanejo v 
šoli, kjer pripravljajo zajtrk, malico in šolo tudi 
pospravijo. še prehitro pa se zahrbtno priplazi 
konec tabora. Predzadnji dan se pripravijo 
predstavitve skupin za vse ostale udeležence 
in druge zainteresirane, zvečer pa sledi 
mentorska večerja. Zadnji dan le še spakiramo, 
pospravimo šolo in se odpravimo proti domu.
Naj omenim tudi to, da je šola, v kateri bomo 
letos nastanjeni, čudovita! Je precej biološko 
usmerjena, ima namreč biološko učilnico, v kateri 
zbirajo kože, kosti, iztrebke in nagačene živali. 
Imajo pa tudi veliko diapozitivov in posnetke 
iz narave, ki nam bodo z malo sreče dostopni. 
Poleg tega nam šola ponuja tudi športne užitke, 
na razpolago nam bosta namreč sodoben fitnes, 
ki se nahaja v prostorih šole, in teniško igrišče. 
Del šole je namenjen arheološkemu muzeju, za 
katerega pa še ne vemo, ali bo odprt. Držimo 
fige! Več o sami šoli si lahko preberete na 
http://www.os-mostnasoci.si/cms/index.php in 
na http://demo.lsi.si/osdm/20081027/main.swf 
pogledate predstavitve učilnice, muzeja, fitnesa itn. 
Po izkušnjah sodeč in po znanih obrazih, ki se 
pojavljajo vsako leto na taboru, lahko povem, 

da te (skorajda) zasvoji, tako da se ga vsekakor 
splača udeležiti. Na taborih vedno spoznamo cel 
kup novih ljudi, navežemo stike s tujci, ki se ga 
udeležijo, spoznamo pa tudi mentorje. Vsekakor v 
nobeni stroki ni nikoli odveč poznati veliko ljudi, si z 
njimi deliti prigode, nasvete in pridobivati izkušnje.
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SKuPINA ZA 
ANTROPOlOGIJO
doc. dr. Petra Golja
asist. Tatjana Robič
teh. sod. Katja Zdešar-Kotnik

Katedra za antropologijo se je lansko leto 
preimenovala v Skupino za antropologijo. 
Sestavlja jo 2,5 oseb. Koliko? 2,5! 
profesorica, asistentka in tehnična 
sodelavka, ki je polovično zaposlena tudi 
na Katedri za zoologijo. toliko o kvantiteti, 
kako pa je z drugo platjo medalje?

pogLed naZaJ

utemeljitelj fizične antropologije v takratni 
Jugoslaviji je prof. dr. božo škerlj. Takoj po 
drugi svetovni vojni, leta 1946, je na univerzi v 
ljubljani ustanovil Inštitut za antropologijo, ki 
se je ob ustanovitvi biotehniške fakultete leta 
1960 preimenoval v Katedro za antropologijo. 

Po škerljevi smrti leta 1961 je vodenje katedre 
prevzela prof. dr. Zlata Dolinar-Osole, leta 1988 
pa je za krmilo poprijela prof. dr. Marija štefančič. 
Skupaj z doc. dr. Tatjano Tomazo-Ravnik, ki je 
na katedri izvajala asistentsko delo, sta dobri 
dve desetletji uspešno krmarili skozi razburkane 
čase. Katedra za antropologijo je v tem času 
postala soustanoviteljica Društva antropologov 
Slovenije, ki redno izdaja revijo Anthropological 
Notebooks in organizira mednarodna znanstvena 
srečanja, seveda imenovana škerljevi dnevi. 

Katedra za antropologijo je bila prva ustanova 
v Sloveniji, ki se je profesionalno ukvarjala z 
raziskavami in poučevanjem fizične antropologije, 
zato je bila raziskovalna dejavnost katedre precej 
raznolika. če poskusimo, jo v grobem lahko 
združimo v tri večje vsebinske sklope, ki zajemajo 
raziskave rasti in razvoja, analizo sestave 
telesa ter analize populacij prazgodovinskih in 
zgodovinskih obdobij.

Prva skupina raziskav katedre je bila 
osredotočena na pojave rasti in razvoja v 
populaciji šolskih otrok, mladine in študentov 
v Sloveniji. Raziskave so skozi daljše časovno 
obdobje zasledile trend pospeševanja rasti in 

prehitevanje spolnega razvoja. Raziskovalno 
delo je bilo osredotočeno tudi na časovni 
pojav menarhe, prve menstruacije pri dekletih, 
s katerim je mogoče slediti akceleracijskim 
tendencam spolnega dozorevanja deklet.

Druga skupina raziskav je bila usmerjena v 
analizo somatotipa in sestavo telesa, pri čemer 
se spremlja razmerje med pusto telesno maso 
in maščobno komponento. Analiza sestave telesa 
vključuje klasične antropometrične meritve, torej 
meritve kožne gube, obsegov in širine delov 
telesa, pa tudi sodobnejše metode, denimo 
metodo električne bioimpedance, ki temelji na 
osnovi prevodnosti telesa za mikro električne 
tokove. Dolgoletne raziskave so povsem očitno 
pokazale, da smo mlajše generacije višje od 
generacij naših staršev, širina naših ramen 
se veča, širina bokov pa manjša, še zlasti pri 
ženskah. Ti rezultati so aplikativnega pomena 
v oblačilni, obutveni in pohištveni industriji, 
pa tudi v zdravstvu in športu, saj prispevajo k 
reševanju aktualnih problemov današnjega časa, 
med katerimi izstopa problem nepravilnega 
prehranjevanja. To lahko vodi v debelost na eni 
in anoreksijo na drugi strani, izzove pa lahko tudi 
srčno-žilne bolezni in bolezni mišično-skeletnega 
sistema. 
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Tretja skupina raziskav, ki jih je izvajala 
katedra, je temeljila na obsežni obdelavi kostnega 
materiala z grobišč, s pomočjo katerega je bilo 
mogoče določiti paleodemografsko strukturo, 
rekonstruirati življenjske razmere in oceniti 
morfološko-tipološke karakteristike nekdanjih 
populacij. 

Katedra je nadebudnim študentom in študentkam 
na vseh treh večjih vsebinskih sklopih omogočila 
že lepo število diplomskih nalog, magisterijev in 
doktoratov. Izvedena dela vključujejo rezultate 
antropometričnih metod na vseh starostnih 
skupinah: od dojenčkov, otrok in dijakov pa vse do 
študentov in starostnikov, posegajo na področje 
prehrane, menarhe in skeletne antropologije, 
vključujejo pa tudi demografijo, didaktiko in 
humano genetiko. Tudi krajevno so te raziskave 
zajele najrazličnejše pokrajine v Sloveniji od 
malih podeželskih vasi pa vse do bele ljubljane.

pogLed v SedanJoSt

V letu 2010 je vodstvo Skupine za antropologijo 
prevzela doc. dr. Petra Golja. Asistentsko delo 
izvaja univerzitetna diplomirana biologinja in 
profesorica biologije Tatjana Robič, hrbtenica 
skupine pa je tehnična sodelavka in univerzitetna 
diplomirana biologinja Katja Zdešar-
Kotnik. Poglejmo si, kdo so te mlade dame.

Doc. Dr. Petra Golja

Diplomirala je na Oddelku za biologijo 
biotehniške fakultete univerze v ljubljani, 
delala kot mlada raziskovalka na Institutu Jožef 
Stefan in doktorirala na Oddelku za športne in 
gibalne znanosti fakultete za znanost univerze 
Portsmouth v Veliki britaniji. Po petih letih dela na 
univerzi v Novi Gorici je dve leti delala kot zasebna 

raziskovalka, na univerzo pa se je vrnila marca 
letos, ko se je pridružila Oddelku za biologijo 
biotehniške fakultete univerze v ljubljani.
Prvi letniki programov biologija in Živilstvo in 
prehrana biotehniške fakultete ter programa 
Dvopredmetni učitelj Pedagoške fakultete se 
boste z njo na prvi bolonjski stopnji srečali 
pri predmetih Anatomija človeka in Osnove 
anatomije s histologijo, tretji letniki biologije pa pri 
predmetu Evolucija človeka. Poučuje tudi predmet 
Osteologija in evolucija človeka za študente 
drugega letnika arheologije filozofske fakultete 
in biologijo človeka za četrte letnike bodočih 
učiteljev. študenti druge bolonjske stopnje jo 
boste spoznali pri predmetu biologija človeka.
Raziskovalno se ukvarja s človekovo zmogljivostjo 
v različnih okoljskih razmerah. Preučevala je 
termoregulacijske odzive pri človeku in učinke 
višinske aklimatizacije na športno zmogljivost. 
ukvarjala se je z metabolnimi metodami 
lajšanja simptomov pomanjkanja kisika in z 
barorefleksno funkcijo pri ljudeh v običajnih in 
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hipoksičnih razmerah. Zanima jo tudi učinek 
športne aktivnosti na kvaliteto življenja. Med 
bolj zanimive izkušnje svojega študijskega in 
raziskovalnega dela uvršča »polet« s »človeško 
centrifugo« v vadbenem centru za pilote in ogled 
treninga zasilne evakuacije podmorničarjev. Kot 
nepozabno opiše tudi udeležbo na dvomesečni 
mednarodni raziskovalni odpravi pod himalajske 
vršace, ki je vključevala dvotedensko tropsko 
šotorjenje pri minus dvajsetih stopinjah 
celzija pred izvajanjem obremenitvenega 
testiranja na višini pet tisoč metrov. 

Rada fotografira in piše. Med vikendi jo lahko 
v toplem delu leta srečate na kolesu kje med 
Tolminom in Kobaridom ali med čofotanjem 
s kajakom po bistri Soči, pozimi pa v kakšni 
osamljeni gazi v tolminskih hribih. Rada spoznava 
novo in drugačno, zato, ko ji to le dopušča čas, 
z nahrbtnikom na ramenih nadvse rada odkriva 
manj znane koščke in ljudi našega planeta. 

TaTjana Robič, univ. dipl. biol., pRof. biol.
Savinjčanka se je rodila v celju na dan mrtvih 
leta 1982 in osnovno šolo obiskovala v Grižah 
pri Žalcu. Po vpisu v zlato knjigo učencev in s 
polnim žepom priznanj iz matematike, fizike in 

kemije se je vpisala na Gimnazijo lava v celju, 
kjer je maturirala in se usmerila v naravoslovje. 
leta 2008 je diplomirala na Oddelku za biologijo 
biotehniške fakultete univerze v ljubljani na 
morfološko-fiziološkem in pedagoškem področju. 
Po upokojitvi doc. dr. Tatjane Tomazo-Ravnik 
se je na Katedri za antropologijo zaposlila kot 
asistentka za fizično antropologijo. Trenutno 
je študentka drugega letnika podiplomskega 
študija bioloških in biotehniških znanosti, 
obenem pa vodi vaje pri prej predstavljenih 
predmetih, ki jih izvaja Skupina za antropologijo. 

Rada ima zabavne skupinske športe, denimo 
karate, aerobiko in pilates, poje v biološkem 
pevskem zboru Andromeda in uživa v vsem, kar je 
povezano z nemščino oz. Nemčijo. Prav zato ima 
opravljeno tudi nemško govorno diplomo. Druga 
njena strast sta matematika in statistika oziroma 
vse v zvezi s kombiniranjem števil. Rada potuje 
z vlakom in avtobusom, letala pa niso njeno 
priljubljeno prevozno sredstvo. Občasno hodi v 
hribe, spomladi pa se športno udejstvuje tudi 
na travnikih kmetije svojega fanta z grabljami v 
rokah. Vsako pomlad ji popestri alergija na cvetni 
prah, ki pa je ne odvrne od aktivnosti v naravi. 
Rada je eksotično hrano, ne mara pa alkohola in 
cigaretnega dima. 
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Njena življenjska vodila so: »če veš, da je 
nekaj škodljivo in da obstaja možnost, da bi ti 
bilo všeč, tega sploh ne poskusi!«, »Vsak zakaj 
ima svoj zato!«, »Več kot je lenuhov, manjša bo 
konkurenca!« in »Pravim žurerjem se naslednji 
dan ne pozna, da je bila noč predolga!«.

KaTja ZdešaR-KoTniK, univ. dipl. biol.
Diplomirala je na Oddelku za biologijo 
biotehniške fakultete univerze v ljubljani 
pod mentorstvom prof. dr. Jasne štrus. Med 
pisanjem diplomske naloge in kasnejšim delom 
se je dodobra seznanila z načinom dela v 
histološkem laboratoriju. Od oktobra 2005 je 
zaposlena kot tehnična sodelavka polovično v 
Skupini za antropologijo, drugo polovico pa na 
Katedri za zoologijo v Skupini za primerjalno 
anatomijo vretenčarjev. Med študijskim letom 
ji večino časa vzame priprava materialov za 
izvedbo vaj, sodeluje pa tudi pri raziskovalnih 
projektih. 

V prostem času rada hodi v naravo in 
pripravlja domače zvarke. Njeni sodelavci z 
nasmehom na obrazu radi povedo, da odlično 
kuha in peče. Rada bere, čeprav zadnji dve 
leti predvsem knjige, primerne za najmlajše. 
Trenutno namreč največ prostega časa posveti 
svojemu dveletnemu sinu.

manevrSKi proStor SKupine

Skupina za antropologijo upravlja s tremi 
kabineti, dva zasedata Petra in Tatjana, v 
tretjem pa gostujejo sodelavke Katedre za 
zoologijo. laboratorijski prostor je delovno 
kraljestvo tehnične sodelavke in po omarah 
laboratorija domujejo antropometrični 
instrumentarij ter kup literature, povezane z 
minulim delom skupine. Drug laboratorijski 
prostor je bil do nedavnega namenjen 
preučevanju in arhiviranju kostnega materiala 
iz grobišč, trenutno pa s pomočjo arheologov, ki 
kostni material pazljivo prenašajo v arheološke 
depoje, poteka njegova metamorfoza v 
raziskovalni delovni laboratorij. Skriti kotiček 
skupine je še majhen kletni prostor, v katerem 
pristane vse, česar se trenutno ne potrebuje na 
vajah ali pri tekočem delu. Vajalnica skupine za 

antropologijo sprejme 18 študentov in prepričani 
smo, da jo vsi študenti prav dobro poznate.

pogLed napreJ

Pomlajena skupina se je zakopala v delo in vsak 
teden pri njih lahko opazimo nekaj novega. 
Tako se bo skupini v letošnjem letu pridružila 
nova podoktorska kandidatka, primatologinja, 
ki ji je Agencija za raziskovalno dejavnost na 
nedavnem razpisu odobrila dvoletno financiranje 
podoktorskega raziskovalnega usposabljanja. 

V minulem mesecu je skupina skupaj s 
sodelavci iz Zdravstvene fakultete in fakultete 
za šport univerze v ljubljani na javni razpis 
Agencije za raziskovalno dejavnost v okviru 
tako imenovanih ciljnih raziskovalnih programov 
prijavila tudi nov, obsežen raziskovalni projekt. 
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Tema? športna aktivnost in njeni učinki za 
zdravje in ustrezen telesni razvoj mladostnikov. 
Veste, da redna fizična aktivnost ne pomaga le 
pri lepi poletni liniji vaših trebuščkov, pač pa da 
se ob redni vadbi in druženju z vrstniki naučite 
tudi športnih in socialnih veščin, ki vam koristijo v 
vsakdanjem življenju, saj vam omogočijo boljšo 
socialno vključenost? Obenem delujejo tudi še 
kot preventiva pred sociopatološkimi pojavi in 
nastankom degenerativnih, zlasti srčno-žilnih in 
mišično-skeletnih bolezni. Pomislite na to, ko se 
boste naslednjič odločali, ali se boste v družbi 
svojih sošolcev na predavanja pripeljali s kolesom 
ali z avtobusom. V skupini trenutno stiskajo pesti 
za uspešno kandidaturo na razpisu, tudi zato, ker 
bodo na ta način lahko razpisali kakšno zanimivo 
novo temo za diplomske naloge.

V minulem mesecu je imela tudi asistentka 
Tatjana polne roke dela. S podatki o tedenski 
fizični aktivnosti študentov in o vlogi, ki jo imajo 
pri zagotavljanju zadostne fizične aktivnosti 
športni klubi, je nadgradila rezultate, ki jih je 
skupina predhodno pridobila med osnovnošolci 
in srednješolci. Tisti, ki ste v raziskavi sodelovali, 
ste prispevali k čisto pravemu pravcatemu 
znanstvenemu delu, saj bo Tatjana nove rezultate 
avgusta predstavila na svoji prvi mednarodni 
znanstveni konferenci – vsem sodelujočim še 
enkrat lepa hvala!

Vse te aktivnosti ne bi bile mogoče, če ne 
bi tehnična sodelavka Katja iz dneva v dan 
pomagala pri organizaciji predavanj in vaj. Ja, 
tiste lepe fotografije, ki jih prvi letniki gledate 
med predavanji, so v veliki meri prav Katjina 
zasluga. In tudi nabor kostnega materiala, ki vas 
vsakokrat pred vajami pričaka lepo urejen na 
mizah, je njeno delo. Poleg tega Katjo sodelavki 
redno zasujeta še s celo vrsto vsakodnevnih 
opravkov in, da bo mera polna, je tudi glavno 
gonilo pri organizaciji junijskega ogleda razstave 
bodies revealed v Zagrebu. Razstava bo odlično 
učno dopolnilo k predmetu Anatomija človeka in 
Osnove anatomije s histologijo, več informacij o 
njej pa lahko dobite na spletnem naslovu  http://
www.bodies-zagreb.com/. Zaupamo naj vam 
še, da je zanimanje za ogled razstave preseglo 
pričakovanja skupine, saj si bodo razstavo 
ogledali tako študenti biologije kot pedagoškega 
programa ter živilstva in prehrane, ogledu pa se 
bo pridružilo tudi nekaj radovednežev, ki študirajo 
na drugih fakultetah univerze v ljubljani. Vsi 

sedeži na avtobusu so zato že nekaj časa oddani. 

nameSto ZaKLJučKa

čeprav je Petra zakopana v organizacijske 
zadeve skupine in pripravo novih diapozitivov za 
predavanja, Tatjana v priprave na nastop na svoji 
prvi znanstveni konferenci, Katja pa ima polne roke 
dela z organizacijo obiska razstave v Zagrebu, so 
nam dekleta zagotovila, da si bodo za nas vedno 
utrgale trenutek časa za pogovor. če vas torej še 
kaj zanima – dobrodošli v Skupini za antropologijo! 

“Pravim žurerjem se naslednji 
dan ne pozna, da je bila noč 

predolga!”
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AlI JE MOGOčE? - OPIS 
DElA V 20 bESEDAH
Asim Krdžalić 

Kaj dejansko vemo o projektih in 
raziskovalnem delu naših profesorjev 
in asistentov? vprašanje, ki utemeljeno 
ustvari nerodno tišino, ki jo potem 
poskušamo prebiti s sklepanjem in 
ugibanjem.

In kako bi bilo, če bi o tem lahko slišali kaj 
kar od njih samih? Ja, lepo, seveda! Vendar ni 
tako! Očitno je dodatna prezaposlenost tako 
velika, tako resna in obsežna, da se 90 % vseh 
izbranih zaposlenih (10 naključnih profesorjev 
oz. asistentov in docentov) na našem oddelku 
ni utegnilo odzvati našemu vabilu! – In kaj je 
bila ta ‘‘težka naloga’’, ki smo jim jo zadali? V 
20 besedah na kratko napisati/našteti, s čim se 
poleg poučevanja še ukvarjajo. Torej, da bi nam 
predstavili svoje delo in nam pomagali razumeti 
oziroma približati del biologovega vsakdana, 
ki bi po končanem študiju lahko bil tudi naš.
To pa so informacije, po katerih vsi 
študentje hrepenimo, in upamo, da o njih 
lahko izvemo kaj iz prve roke, torej od 
ljudi, ki se z njimi dejansko že ukvarjajo.
Priznamo, da sta doc. dr. Rok Kostanjšek in 
prof. dr. Andrej blejec vsaj odgovorila na vabilo 
k sodelovanju, dejansko pa je to nalogo uspelo 
izvesti le enemu od izbranih – doc. dr. Nejcu Joganu, 
ki se mu prav lepo zahvaljujemo za sodelovanje!

In s čim se on ukvarja? – Odgovor je enostaven:

1. flora
2. bDS
3. Istra
4. trave
5. MOP
6. ključi
7. tereni
8. članki
9. balkan
10. širjenje
11. herbarij
12. fenetika
13. orhideje
14. invazivke
15. binokular
16. mentorstvo
17. popisovanje
18. fitogeografija
19. naravovarstvo
20. prokrastinacija ;)
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DA VSE SE SVETI IN 
blEščI…EKIPA NAšIH 
čISTIlK POSKRbI!
Katja Zeme

prve tedne »bivanja« na faksu sem bila 
prav začudena, ko so profesorju našemu 
faksu rekli hiša – da je to naša hiša, da so 
zaposleni v hiši, da je bilo to in ono v hiši. 
to pomeni, da tudi študenti hodimo na faks 
v našo hišo. tisto lepo in zanimivo stavbo 
sredi močvirja na obrobju Ljubljane. 

Torej, če je naš faks hiša, je zanj treba tudi 
skrbeti – kot za hišo. In za čistočo skrbijo 
»naše čistilke«. Sprva jih niti nisem opazila, 
niti nisem razmišljala, kdo izmed zaposlenih 
ostaja najdlje na faksu, kdo je zjutraj v hiši 
med prvimi, potem pa … se je obrnilo tako, 
da se srečamo vsak dan in to ne samo enkrat. 
 Pod vodstvom naše predsednice smo se lotili 
obnove sobice Dšb že 1. mesec novega mandata. 
In takrat so nam naše sosede – čistilke prijazno 
ponudile prostor, kjer smo lahko skladiščili 

svoje najpomembnejše stvari, po končanem 
pleskanju pa so nam tako močno zloščile 
tla, da so se res svetila (dobesedno). 
Velikokrat se je zgodilo, da smo v zimskem 
semestru imeli vaje do pozne devete ure zvečer, 
ko je že skoraj vsa ljubljana spala, le mi (nekaj 
študentov), asistentka ter čistilke smo še 
pohajkovali po faksu, ki je bil seveda že zaklenjen. 
 

Tako so bile čistilke tiste, ki so nas 
počakale pri vratih in nas spustile ven.
Kljub temu, da se srečujemo tako pogosto, do 
pred kratkim niti nisem vedela, kako jim je ime, 
koliko jih je (in katera čistila uporabljajo :). 

Ker menim, da nisem edina, ki jih ne pozna, sem 
šla naravnost do njih…
Naj vam predstavim naše čistilke, ki so 
prav prijetne za klepet, nad ničemer se ne 
pritožujejo, želijo si le višjih plač ter da bi se 
vseh na Oddelku za biologijo lPP končno usmilil 
in odprl stalno progo mimo našega faksa. 
Ekipo sestavljajo: Gela, Milena, Vesna, Nure, 
Trajanka in Snežana. Zjutraj boste ponavadi 
srečali samo eno izmed njih, še pred 14. uro pa 
se bo zbrala ekipa vseh 6, malo poklepetala in 
nato vsaka izginila v svojo smer nekje na faksu. 
Nobena izmed njih ni na oddelku zaposlena več 
kot 3 leta, nekatere so pri nas le 1 leto, vendar 
jim je tukaj všeč, bolj kot drugje. Pravijo, da 
so zaposleni in študenti prijazni do njih, z njimi 
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OD SKlADIščA KOSTI DO 
SONčNEGA KRAlJESTVA
Nika Zaletelj

v bližini enega najbolj popularnih krajev 
na našem oddelku (avtomata in vivo), 
nasproti pralnice steklovine, se nahaja 
majhna sobica.

 Velika večina tistih, ki berejo ta članek, dnevno 
vsaj enkrat odhiti mimo njenih polepljenih 
vrat, nekateri pa se celo ustavijo, pokukajo, 
kdo se nahaja v njej, in se morda ustavijo na 
pogovoru in čaju (in piškotih, če je ravno 
sezona :). Za tiste, ki kljub vsemu na vedo, o 
kateri sobici govorim (lahko vas je res sram!!) 
– gre za sobico Društva študentov biologije.
Malokdo verjetno ve, da je ta sobica, preden 
jo je dobilo v uporabo Društvo študentov 
biologije, služila kot shramba za kosti Oddelka 
za antropologijo. Kmalu po ustanovitvi našega 
društva pa se je pokazalo, da bi le-to nujno 
potrebovalo svoj lasten štab. Takrat je prof. 
štefančičeva prijazno odstopila ta prostor 
študentom (za kar ji bomo večno hvaležni 
:), ki ga pridno uporabljamo že vse od takrat. 
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Verjetno večina ljudi ve, da se je videz sobice 
zadnjih nekaj let vedno bolj približeval videzu 
skladišča. To glede na enormne količine stvari, 
ki so stalno dotekale vanjo, ni nič čudnega. 
Vendar pa se je letos novo vodstvo odločilo, da 

končno nekaj ukrene. Starejši Dšb-jevci so bili 
skeptični in niso verjeli, da nam bo uspelo, in 
tako smo se že samo iz principa lotili prenove. 
Konec novembra se je sobica pričela prazniti, 
odstranili so se razni plakati, listi, obvestila, 
kovanci, herbarizirane rože ipd. Pobrisal se je 
prah (tudi tam, kjer se je nabiral že leta in leta), 
evakuirala se je celotna favna, pobrali in odnesli 
so se kupi smeti, našlo se je ogromno izgubljenih 
predmetov, od svinčnikov do superg … Skratka, 
celotna zadeva je precej spominjala na »Očistimo 
Slovenjio« na speedu. Nato se je pričelo drgnjenje 
sten – ni šala odstraniti tisoče let star selotejp! 
In končno je na vrsto prišlo pleskanje. cel kup 
fantov se je ponujal, da pridejo pomagat, saj 
veste, ker so pač fantje in jim je pleskanje že po 
naravi bližje kot nam dekletom. Pa vendar, ko je 
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tudi nemalokrat spregovorijo besedo ali dve in 
navsezadnje da imajo/imamo spoštljiv odnos do 
njih. Pri njihovem delu jih nič ne moti, tudi to ne 
več, ko jim pohodimo še sveže pobrisana, torej – 
še mokra tla. In kaj sporočajo vsem na Oddelku 

za biologijo: »Ostanite taki, kot ste.« Enako pa 
sporočamo tudi mi njim.
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čRNO-bElE TERENSKE 
VAJE 
(odZiv na članeK v anTiRepResoRju)
Alenka Gaberščik

Z začudenjem sem prebrala sestavek 
študentke »Zebre« o naših terenskih 
vajah, ki je bil objavljen v antirepresorju. 
terenske vaje organiziram že več kot 
10 let in so do sedaj uspešno potekale. 

V lanskem šolskem letu smo zaradi velikega 

števila študentov opravljali dvojno delo, vendar 
sem imela vseskozi občutek, da je vse tekoče 
potekalo. Asistent, ki je to delo opravljal prvič, 
ker je nadomeščal asistentko na porodniškem 
dopustu, se je na vaje skrbno pripravljal. 
Večina vaj je bila »preizkušena« v prejšnjih 
letih, tako da je bilo vnaprej preverjeno, da 

prišel D-day, se niti eden ni prikazal blizu sobice, 
tako da so na koncu celotno zadevo dekleta 
opravila povsem sama! Moram jih pohvaliti, da so 
opravile odlično delo in da je naša sobica sedaj 
res lepa. In kot se za vsako mojstrovino spodobi, 
smo ji nadeli tudi novo ime – Sončno kraljestvo, 
na čast novi barvi sten, ki je nežno rumena.
Za konec bi rada povedala še zgolj to, da smo 
dokazali, da kjer je volja, tam je tudi pot. S 
svojim trudom smo dokazali vsem nejevernim 
Tomažem, da je možna izpeljava tudi takšnega, 
na prvi pogled nemogočega podviga. Ha! :)

“Ni šala odstraniti tisoče let star 
selotejp!”
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vaje ne bodo same sebi namen, ampak bodo 
dale rezultate. V vseh primerih seveda nismo 
dobili vzorčnih diagramov iz učbenikov, ki 
so navadno rezultat dolgotrajnih meritev, 
ne pa nekajdnevnega študentskega dela. 

“Kljub temu verjamem, da je 
kolegica to mnenje napisala, 

ker je bila v stiski.”

študentka asistentu očita zamudo. Res je, da je 
zaradi nepredvidenih težav zamudil, vendar ni 
povedala, da sem bila tam jaz in da sem naredila 
uvodno predstavitev območja in namena vaj 
ter predstavila hišna pravila. Naloga asistenta 
je bila, da razdeli vaje, kar je pravočasno tudi 
storil. Kar se neskladja v navodilih tiče, sem bila 

jaz tista, ki je zmanjšala obseg obveznosti, ker 
sem imela izkušnje o hitrosti dela iz preteklih let. 
Kar pa se tiče strokovnih očitkov, je šlo gotovo 
za nesporazum, saj so povezani s sistematsko 
botaniko, s katero se asistent ukvarja že 10 let.
Ker je bil sestavek napisan v množini, sem se 
obrnila na celoten letnik, ki je sodeloval na vajah. 
Nihče od številnih študentov, ki so se odzvali, 
se z mnenjem kolegice ni strinjal. Kljub temu 
verjamem, da je kolegica to mnenje napisala, ker 
je bila v stiski. Res škoda, da problemov nismo 
uspeli rešiti sproti, saj smo imeli v okviru vaj iz 
Ekosistemov vsakodnevne razprave in končno 
razpravo, v okviru Ekologije rastlin pa plenarno 
razpravo. Razprave so namenjene temu, da 
posamezne skupine študentov sproti rešujejo 
probleme, ki nastajajo pri delu, predstavijo svoje 
delo ter zaključke drugim študentom in rezultate 
povežejo v celoto. Rezultate predstavijo tudi na 
plakatih in v poročilih, ki si jih lahko ogleda vsak.   

ZA VSE GODRNJAVE ZEbRE 
TEGA SVETA: 
TERENSKE VAJE SKOZI OčI 
NASMEJANE OPIcE
šimpanz :P

Končno po malo zatišja in, upam, že 
ohlajeni krvi, pišem repliko na sporni 
članek o terenskih vajah zadnje sezone, 
podpisan z nič kaj zgovorno šifro ‘Zebra’. 
Zakaj pravzaprav?

Nikakor ne zato, da bi začela besedni dvoboj. 
Daleč od tega. Pač pa zato, ker bi rada naslikala še 
drugo stran terenskih vaj, takšno, ki je očitno niso 
sposobni videti prav vsi. Pa tudi zato, da sperem ta 
grenak sloj okrog svojih nepozabnih in nasmejanih 
spominov, s katerimi v mislih zaključujem najlepše 
obdobje svojega življenja – študentska leta.
Terenske vaje so bile vse prej kot katastrofa. Ne 
trdim, da so bile 100 % uspeh v vseh možnih 
ozirih, ampak brez dvoma – in mnogi se z 
mano gotovo strinjajo –so najlepši in najbolj 

nepozaben del študija. Tako kot laboratorijske 
vaje pogumno dodajo prve nežne barvne 
odtenke pogosto sivkastim predavanjem, tako 
terenske vaje mogočno zažarijo v najbolj norih 
in osupljivih barvah! So definitivno pozitiven del 
študija! Morda bi ne bilo slabo na tem mestu 
še enkrat spomniti mlade nadebudne študente, 
da se ni treba z muko prebijati skozi leta pustih 
predavanj in čakati, da bodo terenske vaje 
padle z neba. Ogromno je bioloških društev in 
že najmanjša samoiniciativa z vaše strani vas bo 
pripeljala v svet zabavnih dni, ki jih imenujemo 
tereni. Za tiste najbolj nedomiselne pa že Dšb 
dela s polno paro, da vam je le vse k zadnji 
plati prinešeno in se lahko udeležite kvalitetnih 
terenov. Stvari pač ne padejo vedno direktno 
v naročje in, čeprav imamo ljubek slovenski 
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pregovor ‘kdor čaka, dočaka’, vas vseeno 
pozivam, da se za kaj potrudite tudi sami. ;) No, 
pa da se vrnem k minulim terenskih vajam …
Strinjam se, morda ni bila divja natančnost 
vedno na prvem mestu, morda je bilo kdaj kaj 
povedano s šalo in nasmehom na obrazu, tako da 
nepozoren poslušalec ni zaznal tiste uradovalne 
note, pod katero sam dojema ‘profesionalnost’. 
Izvajalci so definitivno pokazali svoje obširno 
znanje in, če si do njih prišel z vprašanjem iz 
stroke, bodisi povezanim s terenskimi vajami 
ali pa ne, so ti nanj tudi odgovorili. Strinjam se, 
da so bile vaje na Rabu najlahkotnejše, ampak 

ob predstavitvah, ko so vse naše meritve padle 
na svoje mesto, se sestavile in narisale podobo 
mediteranskih ekosistemov, smo v glavah lahko 
povezali vso tisto teorijo iz vaj z zakonitostmi 
matere narave. Poglej si no, pa ima res vsaka 
prilagoditev svoj namen in vsak, navidezno še 
tako nepomemben detajl svojo vlogo. Kar se tiče 
asistenta, pa menim, da je svoje delo povsem 
zadovoljivo opravil, sploh glede na to, da je bil 
na Rabu prvič in da je nasploh nov na faksu.
Ampak res je, lahko bi bilo drugače. lahko bi 
bili izvajalci do nas hladni, na nas zabevskali 
ob vsaki naši napaki, nas budili ob ranih urah, 
podili spat s kurami in bili nečloveški poveljniki 
čete. lahko bi na nas gledali z viška, ne pa z 
nami ravnali kot s kolegi, če ne celo prijatelji.
lahko bi vaj celo ne bilo. lahko bi se prav 
vsak od nas doma usedel za knjigo in 
računalnik in se vse metode, vso teorijo in vso 
opremo naučil kot pesmico iz knjige, pogledal 
posnetke uporabe na internetu ali se drugje 
izobrazil. Ja, lahko, da bi bil potem asocialen 
depresivnež, ampak pač, tak je študij, bi rekli.
Terenske vaje skrivajo svoj čar prav v nasprotju 
vsega napisanega. Smeh in dobra volja gladko 
izrineta diktatorstvo in togost. Tista simpatična 
osebna nota na prav VSEH terenskih vajah pa 
še najbolj sramežljive in mirne opogumi, da 
vprašajo kaj več. če bi vaje ne bile zastavljene 

na takšen sproščen način, bi postale le še ena 
obveza, ob misli na katero bi vsi vzdihovali 
in ki bi nam bila odveč. Najbrž mi ni treba 
poudarjati, da bi od njih odnesli tudi dosti manj.
Tako pa smo preko šal, anekdot, rahljanja resnih 
profesorskih kravat na piknikih, tekmovalnih 
pogledov pri taroku in preko pesmi ob kitari 
spoznali (tako na Rabu kot na Medvednjaku 
– vsaka čast pevcem in igralcem!), da se vsi 
kdaj zmotimo. Da so poskusi in meritve lahko 
precej zabavna reč. Da se lahko kadar koli 
na biološki poti najdeš. Da prav nikoli ne veš 
vsega in da so še mnoge stvari, ki utegnejo biti 
najzanimivejše na svetu. Da so profesorji, ki 
so se s tabo pripravljeni pogovoriti in ki se radi 
smejijo. Da te vendarle kljub lastni majhnosti 
cenijo in upoštevajo. Da so veliko bolj človeški, 
kot smo morda sprva mislili. Dajo ti kakšen 
namig ali idejo za svojo lastno pot. Ja, vse to ti 
dajo. Spodbudo, voljo in pogum na zabavnem 
tednu sredi narave, kjer odmisliš sedenje za 
knjigami in kurjenje živčkov. Za ta, neskončno 
vredna, a v tančico zavita darila, se nam ni treba 
močno potruditi. Na pladnju nam jih servirajo.
In tako se je lahko vsak na začetku zavestno 
odločil; ali bo teren izkoristil v vseh ozirih, se kaj 
naučil in se še zadnjič družil s sošolci in hkrati 
cenil trud vseh, ki sončne poletne dni v celoti 
žrtvujejo za službo, ali pa bo ves ljubi dan iskal 
minuse, zavijal z očmi, kot v stripu okrog hodil s 
črnim oblačkom nad glavo in komaj čakal, da vse 
skupaj mine. Namreč, kdor se loti organizacije 
česar koli, tvega. Nikoli, ampak res nikoli ne gre 
vse kot po načrtih. Tudi, če vložiš 1000 % sebe v 
projekt. To vemo vsi, ki si upamo. Ampak nekako 
se vedno prikradejo na sliko ljudje (in mnogokrat 
prostovoljno!), ki obvladajo kritiko. Hec je, 
da si mislijo, da so zaradi tega blazno izjemni. 
To je njihovo poslanstvo. Oni so nezadovoljni 
in, čeprav zagotovo ne postanejo srečni, če 
komu utegnejo zagreniti veselje, jih to očitno 
vseeno nekako potolaži. Zakaj bi sicer to počeli? 
fantastičen občutek je, če koga nalezeš smeha, 
mar je prijetno tudi, če ga razjeziš ali užalostiš? 
Hja, jaz se na te ljudi požvižgam. Jamrovčki bi 
jih lahko ljubkovalno imenovali. Morajo obstajati, 
tako kot obstajajo komarji, koščica v češnji in 
izpitno obdobje. Zakaj? Zato, ker potem znamo 
ceniti preproste ljudi, ki znajo najti dobro v 
vsaki situaciji. Ti slednji plešejo v dežju, se 
smejijo ob popacani novi srajci in ne zapravljajo 

“Ja, lahko, da bi bil potem 
asocialen depresivnež, ampak 

pač, tak je študij, bi rekli.”
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DARWIN - VčERAJ, DANES, 
JuTRI
Maja Vrhovnik

v letu 2009, darwinovem letu, so po vsem 
svetu potekale razne aktivnosti v čast 
začetniku evolucijske teorije. tako smo tudi 
v sodelovanju društva študentov biologije 
in študentske organizacije univerze v 
Ljubljani organizirali ustvarjalni natečaj 
»darwin –včeraj, danes, jutri«. Z njim 
smo želeli približati darwina in njegov 
nauk učencem osnovnih šol, dijakom in 
študentom, hkrati pa v njih prebuditi tudi 
nekaj naravoslovno-ustvarjalnega čuta.
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časa s kujanjem. Ti so srečni. Godrnjavčki 
imajo slabe šanse za srečo – kako le, če pa 
vidiš, da ima vse, kar te obkroža, tudi kakšno 
napakico? To mora biti res zoprno življenje.
In ne, ne pravim, da se moramo zadovoljiti z vsem, 
kar nam postrežejo. Sploh ne! Ampak vsak zrel 
in razumen človek se zaveda, kje se stvari ureja. 
Kako se je treba pogovoriti. Kaj se lahko stori, 
da se stanje izboljša. Kritiziranje obvlada tudi 
moja pubertetna sestra. Izkoristi največ iz dane 
situacije! Ne znaš? Nikoli ni prepozno za učenje. ;)

In Zebra, če res lahko, prosim, pojdi na morje 
sama. Tarnati o svojem trpečem življenju sicer 
res nikomur ne boš mogla, ampak morda pa 
kje najdeš skrivnost o tem, kako biti srečen.
Vam, dragi izvajalci terenskih vaj, pa se 
na tem mestu še enkrat zahvaljujem! 
Terenske vaje so bile nepozabne in mnogi 
smo od njih odnesli pravo malo bogastvo.

zavodov. Da ne naštevam še krajev, iz katerih 
so prihajali sodelujoči na ustvarjalnem natečaju, 
pa lahko že s pogledom na spodnji zemljevid 
(za katerega hvala P. P.) rečem, da je Društvu 
študentov biologije in študentski organizaciji 
univerze v ljubljani uspelo k sodelovanju 
na natečaj privabiti praktično celo Slovenijo.

Natečaj je v vseh pogledih presegel naša 
pričakovanja, saj so bile aktivnosti, ki smo jih 

izvedli v okviru projekta, zelo dobro 
obiskane – vse od okrogle mize 
Vpliv Darwinove teorije na družbo 
in zaključne proslave, na kateri smo 
podelili nagrade najboljšim in otvorili 
razstavo. Nepričakovano veliko pa je bilo 
tudi število izdelkov, ki smo jih prejeli.

Za konec pa naj spregovorijo še številke. 
Na natečaju je sodelovalo 48 študentov, 
78 dijakov in 542 osnovnošolcev. 
Skupaj torej kar 668 udeležencev! 
Sodelovalo je 50 osnovnih šol in 16 
srednjih šol, študentje pa so prihajali 
prav tako iz 16 različnih visokošolskih 
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»SElIVKA TOuRS«
Katja Zeme

najprej velik kup izpitov, nato še večji 
kup snega in na koncu še večja kopica 
(vedoželjnih) biologov. Že tradicionalni 
informativni dnevi na oddelku za 
biologijo Biotehniške fakultete potekajo 
po ustaljenem protokolu, v katerega smo 
vključeni tudi sami študentje pod okriljem 
društva študentov biologije.

Za majico ali dve, goro hrane, ki jo je nemogoče 
pojesti, predvsem pa zaradi tistega občutka 
zadovoljstva, ko ti uspe dijaku (zmedenemu in 
izgubljenemu v kupu nepotrebnih in olepšanih 
informacij, za kateri študij se naj odloči) odpreti 
oči, da morda pa je biologija tisto pravo. Predvsem 
je na nas, študentih, da smo do obiskovalcev 
informativnih dni iskreni. Nima smisla, da jim 
natvezimo, da se učimo za izpite le dan ali dva 
prej, da lahko na tem faksu »padeš samo po 
stopnicah«, da nam ni treba hoditi na predavanja 
in vaje; če to ni res. Res pa je, da je biologija 

»Selivka tours« (šele letos sem izvedela, da 
smo to dejansko mi – študentje) popeljali v svet 
biologije (zoofiziologije, zoologije, ekologije in 
fitofiziologije), v avli pa so se predstavljale še 
ostale katedre. 

Zavzeti poslušalci
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nekaj nevtralnega – to je veda o življenju.
In že samo če dijak pride na informativni dan na 
naš oddelek, je to dokaz, da ga vsaj malo zanima, 
kaj je tam zunaj betona – in kaj je on sam, kako je 
njegovo telo zgrajeno, kako deluje, kako se odziva 
na okolico, kako se okolica – tista, ki je še vsaj malo 
živa (s klorofilom in mitohondriji in DNA), odziva 
nanj, zakaj je trava zelena, zakaj se ptice selivke 
selijo, zakaj drevesa jeseni odvržejo listje … 
Tako smo obiskovalce s potovalno agencijo 

V avli so se predstavljale katedre
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Žalostno je, da je bilo le malo takih dijakov, ki so 
zastavili kakšno vprašanje o študiju in o čemer koli, 
povezanem z njim, kljub temu da smo jim bili na 
vse pripravljeni odgovoriti in smo jih navsezadnje 
še opominjali, da imajo sedaj enkratno priložnost 
izvedeti čim več informacij »iz prve roke«. še 
bolj žalostno pa je to, da so namesto dijakov 
vprašanja postavljali kar njihovi starši, kot da 
bodo oni odločali o študiju svojih otrok. In še 
ta vprašanja so bila predvsem tipa: »Kje pa se 
kot biolog praktično sploh lahko zaposliš?« Res 
je ena izmed starševskih dolžnosti, da na nek 
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način poskrbijo za socialno varnost svojih otrok, 
menim pa, da ni njihova dolžnost, da odločajo 
o njihovi karieri in življenju (navsezadnje so 
dijaki stari 18 let ali več in so tudi uradno odrasle 
osebe; če že imajo pravico voliti, zakaj ne bi 
imeli tudi pravice odločati o svojem življenju).
Predvsem pa je v času informativnih dni na faksu 

drugačno vzdušje kot ponavadi. Vsi se smehljajo 
in so prijazni (nekateri bolj kot ponavadi), nekateri 
pa preprosto ne morejo iz svoje kože in še naprej 
vztrajno nergajo in preganjajo kogar koli, ki si 
drzne telefonirati na »prepovedanem območju« 
in ki nič hudega sluteč ne zapre vrat za seboj. 

POMAGAJMO ŽAbIcAM čEZ 
cESTO
lara Kastelic

pomlad je čas, ko se dvoživke selijo iz 
gozdnih bivališč, kjer prezimujejo, v vodne 
habitate, kjer poteka razmnoževanje. 
njihove selitvene poti pogosto sekajo 
ceste, kjer prihaja do velikih pomorov 
dvoživk, t.i. črnih točk. 

Odsek, kjer prihaja do takšnih  povozov je tudi 
na območju Krajinskega parka Radensko polje, v 
ustanavljanju, pri Grosuplju. Dvoživke prečkajo 
cesto na nekaj km odseku med vasjo Mlačevo in 
Račna, ograjo pa smo postavili v skupni dolžini 
1km. Akcija Pomagajmo žabicam čez cesto se je 
letos začela 20.4.2010, ko smo postavili ograjo. 
letos smo imeli srečo s postavljanjem ograje, 
ker so se intenzivne selitve začele ravno ta dan. 
Za razliko od ostalih akcij, kjer so prenašali 
dvoživke, smo mi ob ograji zakopali vedra, da so 

se v njih ujele dvoživke. To nam je olajšalo štetje 
in določevanje dvoživk ter posledično določanje 
selitvenih poti posameznih vrst. Ker smo 
uporabljali vedra, smo jih morali pregledovati 2x 
na dan. Zvečer, ko se seli največ živali in zjutraj, 
da se živali, ki so se selile ponoči čez dan ne 
bi poškodovale. Prvih nekaj dni smo imeli polne 
roke dela. V enem vedru smo lahko našteli 
tudi več kot 60 osebkov.  Sledilo je obdobje 
nižjih temperatur in zmanjšanih padavin, kar je 
upočasnilo tudi selitev dvoživk. Približno 10 dni 
po postavitvi ograje, smo opazili, da se dvoživke 
vračajo v gozdne habitate. Zaradi terena, ki ne 
omogoča postavitve ograje na obeh straneh 
ceste, so morale dvoživke na poti nazaj prečkati 
cesto. Zaradi ograje postavljene na drugi strani, 
niso mogle nadaljevati poti, zato smo ograjo 
umaknili. V desetih dneh, koliko dolgo je letos 
stala ograja, smo prenesli več kot 21 500 dvoživk. 
Več kot 90% je bilo krastač, pa še to večinoma 
sami samci. bilo je tudi kar nekaj rjavih žab, 
večinoma rosnic, kakšnih 150 navadnih pupkov. 
Pot v naša vedra pa so našli tudi sekulja, zelena 
regica, zelene žabe, planinski in veliki pupek. 
Projekt smo lahko izpeljali samo po zaslugi 
prostovoljcev, ki so nam pomagali pri postavljanju 
in pospravljanju ograje ter seveda prenašanju 
dvoživk. Verjamemo, da bo takšnih akcij vse 
več in da, bodo podhodi za dvoživke tudi pri nas 
postali pravilo in ne izjema. 
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TA VESElI DAN AlI 
bIOlOGI V MAKEDONIJI
EKOSISTEMI JADRANA 2010 
– DOJRANSKO JEZERO
David škufca

Letos je tabor ekosistemi Jadrana torej 
bil(!), čeprav je sprva grozilo, da ga ne bo, 
saj ni bilo nikogar, ki bi stvar organiziral. 

Ker nama s špelo odpoved tabora ni prav nič 
dišala, sva se odločila (z nekaj prepričevanja s 
strani Dšb-jevcev, seveda), da se organizacije 
lotiva midva. Tako se je pričelo in lahko rečem, da 
se je ves vloženi trud tudi obrestoval, čeprav nama 
projekt vse do same izvedbe ni vračal ljubezni.
Tabor si letos asociacije na Jadran ni ravno 
zaslužil, saj Jadranskega morja tudi od daleč ni 
videl – bili smo namreč v Makedoniji, natančneje 
ob Dojranskem jezeru. To je prav ob meji z 
Grčijo, na jugovzhodu Makedonije, kjer je 
turizma manj, ljudje so bolj prijazni in okolje 

je spomladi nabito z vsakovrstnim življenjem. 
Na taboru so delovale skupine za kačje pastirje, 
plazilce, dvoživke, mravlje, metulje, botaniko, 
ptiče, netopirje in pajke. Pod mentorstvom vodij 
skupin so udeleženci pridobivali izkušnje na terenu 
in spoznavali favno in floro v okolici Dojranskega 
jezera. Seveda pa na taboru nismo zgolj garali 
– vsak večer smo se družili in skupaj spili pijačo 
ali dve, nato pa zaspali ob spremljavi žabjih 
serenad. Tabor je res dobro uspel in pričakujem, 
da bo naslednje leto kvečjemu še boljši.
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TERENSKI VIKEND- 
lITORAl
Jan Simič

na lep pomladni dan smo se študentje 
bioloških ved zbrali v Kopru, razporedili 
po skupinah in odšli vsak svojemu cilju 
naproti.
naš cilj je bil videti in popisati čim več 
živalskih vrst našega obrežnega pasu ali 
litorala.
 
Obalni litoral je pas ob morju, ki ga delimo 
na zgornji pršni pas – supralitoral in spodnji 
bibavični pas – mediolitoral. Mi smo se pretežno 
osredotočili na pas plime in oseke, takoimenovani 
bibavični pas. To je območje, katerega zgornja 
meja seže do najvišje plime in spodnja do 
najnižje oseke. če se morje spusti nad 60 cm, je 
to kar ekstremna oseka.In že na prvi raziskovalni 
točki smo doživeli rahlo ekstremno oseko.

Najprej smo šli pogledat zanimivo sipino v 
ankaranskem zatoku Polje. čeprav jo imenujemo 
sipina, ni čisto navadna sipina, temveč je to pol 
metra debel nanos polžjih in školjčnih lupinic!Ta 
zatok leži med Koprom in Ankaranom v neposredni 
bližini luke Koper.Ker je luka Koper v bližini 
pred 15 leti poglabljala dno, so spodnje plasti 
blata prišle na površje. To blato je morje spiralo, 
pri tem je dobilo tudi pomoč v obliki padavin 
in ostale so samo še lupine, na tisoče lupin 

Ta dan je bilo zaradi oseke možno stopati dlje 
v notranjost lagune kot običajno, a previdnost 
kljub vsemu ni bila odveč. Na nekaterih delih je 
bilo blato zelo utrjeno, 
na drugih pa ne in si 
se z lahkoto pogreznil 
vanj. To pa ni veljalo 
za »odgreznjenje«, 
izvlečenje iz blata. 
Da smo teorijo še 
bolj potrdili, nam je 
udeleženka terena 
pokazala, kako nekaj 
časa nabiraš školjke, 
v drugem hipu pa 
skušaš izvleči škorenj 
skupaj s svojo nogo iz 

morskega blata.
Po tej demonstraciji smo se zbrali in popisali 
vrste, ki smo jih tam našli. Našteli smo 20 vrst 
školjk in 23 vrst polžev. lahko bi popisali še 
kakšno vrsto več, a so te tako majhne, da jih 
na terenu nismo mogli določiti.Drugače pa je 
na tem področju skupina biologov (Raffaella de 
Min, Ennio Vio in Valter Žiža) z raziskavo določila 
135 vrst mehužcev – od tega 71 vrst polžev, 60 
vrst školjk ,3 vrste slonovih zobčkov in 1 vrsto 
glavonožca. če primerjamo s skupnim številom 
vrst mehkužcev v Tržaškem zalivu, vidimo, da na 
tej sipini lahko najdemo 27,4 % vrst celotnega 
Tržaškega zaliva. lupinice, ki tu prevladujejo, 
so : vretenca (Turittela communis), pelikanova 
stopalca (Aporrhais pespelecani) in slonovi zobčki.

Da ne bomo govorili samo o gradnikih te sipine, 
se spomnimo, da smo na obrežju našli tudi 
meduzo, ki smo jo vsi z entuziazmom proučevali 
(štohali) in modrovali, kje ima gonade, lovke, 
manubrij, s pomočjo knjige smo stvari razčistili 
in čas je bil, da se podamo na naslednjo točko 
našega ogleda življenja slovenske obale.
V bližini zatoka Polje v Ankaranu je skozi milijone 
let nastal rt, ki je sedaj eno naših najbolje 
ohranjenih področij v bližini morja, kar se tiče 
diverzitete favne in flore. Ta 800 m dolg pas obale 
skupaj z 200 metri morja, do 21 metrov visokimi 
klifi in flišnimi spodmoli je zavarovan kot naravna 
dediščina in obsega del rta, imenovanega Debeli 
rtič. Ker smo prišli ravno v času oseke, nam 
je morje razgalilo drugače zalito kopno. Tako 
smo lahko obračali kamne po mili volji, (ki bi 
jih čez par ur morali obračati z mokrimi rokavi 
in hlačnicami) ne da bi imeli mokre rokave.
Pod kamne se skrije veliko živali, saj se tam 
počutijo bolj varne, pa tudi sončna svetloba jih 
tako več ne moti. Z obračanjem kamnov smo našli 
hitone (chiton olivaceus), bodičaste kačjerepe 
(Ophiothrix fragilis), polže iz rodu Monodonta 
in Gibbula (Monodonta turbinata, M. articulata, 
Gibbula mutabilis), veliko pedočev, ki so se z 
bisusnimi nitmi držali drug drugega. Kakšni 
kamni pa so bili prava zatočišča dlakavih porcelan 
(Porcellana platycheles), pod enim kamnom smo fo

to
: N

in
a 

Er
bi

da



23

Bilo pa prošlo

jih našteli 15, vseh velikosti od S pa do Xl. In da 
spet ne ostanemo pri organizmih, ki imajo vsaj 
kakšen skeletni element, smo se sklanjali tudi 
nad meduzami. Zaradi oseke in primernega časa 
jih je veliko nasedlo na obali, poleg morskega 
klobuka (Rhizostoma pulmo) smo našli še 
kompasnega klobučnjaka (chrysaora hysoscella).
Vsake toliko je prijeten šum morja pretrgal 
značilen kruul in, ko se mu je sčasoma pridružilo 

še več kruulov ter so se ti odločno stopnjevali, 
smo družno sklenili, da končamo s terenom 
in gremo na kosilo.Po kosilu se je uradni del 
terenskega vikenda končal in začel se je neuradni 
del. Ta je trajal vse do pantomime ob 4 zjutraj, 
ko smo si rekli, da je počasi že čas za spanje.

še isto jutro nam je okrepčilen zajtrk dal novih 
moči za raziskovanje našega litorala. Odločili 
sem se, da se odpeljemo še na eno zaščiteno 
območje v Strunjanu, Mesečev zaliv.To je lep 
zaliv v obliki polmeseca, od koder ima tudi ime.

V Mesečevem zalivu del morskega dna prekrivajo 
mulji in pesek, ki je zelo dober substrat za 
življenje naše največje školjke – leščurja (Pinna 
nobilis). leščur se v morsko dno zakoplje z ožjim 
delom lupine in se z bisusnimi nitmi pritrdi na trše 
predmete, ki so v pesku. Ko školjka odmre, tudi 
bisusne niti popustijo in sčasoma jih najdemo 
naplavljene na obali. Predvidevali smo, da bomo 
kakšnega našli na naši izvidnici, in smo tudi 
ga.Življenje na obali smo iskali z enakimi metodami 
kot pri terenu prejšnjega dne. Dve glavni metodi 
sta bili pozorno opazovanje in obračanje kamnov.

Obe metodi sta se nam zelo obrestovali, saj smo 
našli živo morsko uho (Haliotis tuberculata), 3 
vrste golih polžev, vrtinčarje, kačjerepe, zvezdice 
(Asterina gibbosa), žagaste kozice (Palaemon 
serratus), dlakave porcelane (Porcellana 
platycheles) in še bi se kaj našlo.Pod velikimi 
skalami smo opazili mnogo konjskih veternic 
(Actinia equina), pod manjšimi kamni pa so si 
zavetje našle tudi prečno progaste (Actinia cari) in 
vzdolžno progaste morske veternice (Actinia cari).

Našli smo tudi Spalanzanijevega cevkarja 
(Spirographys spallanzani), ki je čakal na 
ugodne razmere, da spet lahko na široko 
odpre svoje tentakle, da bo z njimi lovil hrano.

Medtem ko je ena skupina aktivno vzorčila, pa 
so drugi z metodo pasivnega vzorčenja opazovali 
mimobežeče živali. Nato sta se skupini zamenjali. 
Ko sta se skupini začeli prepirati, kdo je na vrsti 
za pasivno metodo vzorčenja, se je izkazalo za 
najbolje, da se odpravimo domov.Tudi sonce 
nam je z vztrajnim spuščanjem za horizont 
dopovedovalo, da naj se že enkrat skipamo s te 
lepe obale. Tako smo s slanimi rokami, sladkimi 
spomini in kakšnim novim latinskim imenom več 
zapustili Strunjan in se odločili, da se kmalu vrnemo 
na našo obalo in spet malo aktivno povzorčimo.

“Ko sta se skupini začeli 
prepirati, kdo je na vrsti za 

pasivno metodo vzorčenja, se 
je izkazalo za najbolje, da se 

odpravimo domov.”
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 »OPIcE, 
NAšI SORODNIKI?«
 Zbrala: Katja Zeme  

Izbor prIspevkov lIterarnega 
sklopa ustvarjalnega natečaja 

»Darwin –včeraj, Danes, jutri«

gal erjavec, 6 let
Opice so plezale do banan in jih jedle. Igrale 

so se opičje igre. Gorila jim je ukazala, naj 
prinesejo banane in liste, da bodo naredile vrata. 
Ponoči so bile v temi in so spale. Oče gorila je šel 
po zajtrk. Ko so se ostale zbudile, je bil oče že 
nazaj. Jedle so banane in se igrale plezanje po 
drevesu. Videle so ljudi, ki so jedli sladkarije in jih 
opazovali. Hotele so postati ljudje, a niso mogle. 
Hotele so nabirati gobe, a niso mogle, tudi one 
so hotele hoditi, a niso mogle. One bi tudi imele 
službo, da bi dobile denar, da bi si kaj kupile. 
Hotele so nositi čevlje, jope, rokavice … To vse 
so hotele dobiti, a niso mogle, ker so jih ljudje 
ujeli in zaprli v kletke, da jih mi lahko gledamo. 

Laura švegelj, 6 let
Živele so opice, ki so jedle banane. Nekega 

dne so bile žejne. Našle so vodo. Ko so jo 
poizkusile, so se spremenile v ljudi. To so videle 
tudi druge opice, zato so pohitele k vodi in jo 
zajele tudi one. Vse so postale ljudje. Potem se 
je spremenil tudi svet v takšnega, kot je danes.

anej vizovšek, 6 let
V naravi je živela opica, ki je imela zelo veliko 

prostora. Zvečer je šla gorila po hrano in videla 
past sredi dreves. Razmišljala je, kako bi jo lahko 
zakrila. Zjutraj so se gorile odpravile na delo. 
Dolgo so kopale, da so prekrile zelo globoko 
luknjo. Med tem so našle izvir vode. V bližini je 
bilo veliko lesa. Naredile so zabavo in, ko so lovci 
to videli, so bili zelo žalostni. šli so po gozdu, 
videli izvir in tam pripravili piknik. Videli so, da so 
opice zelo pametne in se odločili, da jih ne bodo 
več lovili. 

gal erjavec, 6 let
V starih časih so živele opice, ki so bile zelo 

radovedne, zato so začele hoditi višje in višje. 
Plezale so po drevesih. Potem je bil čas, ko so se 
opice spremenile, saj se je spremenil svet. Opice 
so postale ljudje, ki so še vedno hodile po vseh 
štirih, potem vedno bolj pokonci. čez veliko let 
so bili normalni. bili so taki, kot smo sedaj mi. 
Rodili so otroke, ki so naredili ta svet. Rodil se je 
tudi bog in on je ustvaril še več ljudi. Začeli so 
delati, da bi zaslužili denar. Imeli so stojnice, da 
bi kaj kupili. In tako je še sedaj.
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NARIšITE PTIčA 
Maja Marčič

Najprej si vzemite 
nekaj minut za čisto 
gledanje fotografije. 
Nato poskušajte z 
dvema premicama 
izraziti kot med 
linijo kljun-oči in 
linijo letalnih peres. 
Spomnite se na 
reklo, da se v očeh 
zrcali duša, in začnite 
skicirati pri teh. 
Važna je predvsem 
bela pikica odbleska, 
ki lahko spremeni 
osebnost celotni 
ptici, medtem ko 

vemo, da se oblika perja lahko spreminja skoraj 
ameboidno. Oblika trupa ni tako strogo določena 
za razliko od kljuna, oči, repa …
Zato se ponovno zazrite v fotografijo in poskušajte 
ugotoviti, kakšen splošni vtis oziroma občutke 
vzbuja ptica. šarenico nato čim bolj natančno 
prerišite, od te točke pa tega raje ne počnite, 
ampak neprestano glejte pod prste, ali začrtane 
linije dajejo pravilen ‘prvi vtis’ tistega dela ptice 
– nežnost, čokatost, prikupnost ... 
Nikar ne črtkajte, zahvaljujoč iznajdbi radirke 
lahko sprostimo, kar koli smo zaznali, direktno 
na papir in kasneje, ko smo divje potegnili obrise 
telesa, zbrišemo črte, ki so nam skrenile. Prva 
skica naj ne bo končna oblika ptice, važna je 
predvsem mimika, torej oči, kljun, naklon čela, 
širina glave, in tudi osnovna smer ter širina 
repa in trikotnik zloženih letalnih peres. Noge 
zelo približno stilizirajte s čim bolj točno glavno 
smerjo. 

2.SenčenJe S SvinčniKom
Ko ste s svinčnikom zadeli približno mimiko in 
obris ptice, potemnite s čim manj prekrivajočimi 
se črtami dele, ki so bolj oddaljeni ali zasenčeni 

s peresi. Ne zabrisujte linij s prstom, ampak 
vlecite črte, saj naši možgani sami dopolnijo 
sliko, če veliko znakov nakazuje, da je nekaj na 
primer ptič, nekaj pa jih manjka (poenostavljena 
razlaga). Tega se je dobro zavedati, saj lahko 
opustite marsikateri detajl. Ko barvate, naj 
se črte tudi čim manj prekrivajo (vzporedne).

1.SKiCa

3.črna Barva
Priporočam, da ponovno 
začnete pri šarenici. 
Oko je najverjetneje 
najtemnejši del ptice, 
zato kar pogumno 
pritisnite, previdneje 
okoli odbleska. Poiščite 
še druge temne dele 
ptice. Običajno so to 
sence v letalnem perju, 
ki so videti kot debelejša 
obroba spodnjega dela 
vsakega peresa, in stržen 
po sredini peresa. Ko 
iščete detajle določene 
barve, jih izrisujte tako, 
da bo risba večino časa 
uravnotežena, saj si je 
tako najlažje vseskozi 
predstavljati končno 
podobo. Zato ne počrnite 
najprej vseh detajlov na 
glavi, ampak na primer 
oko, potem malo kril, 
malo repa, pa  spet oko 
…

4.rdeča Barva
Velja podobno kot za 
črno. Poiščite na primer 
najbolj žareče rdeče dele 
kalina in bodite pogumni. 





avtor:  Aleksander Legen,
1.mesto, sklop likovne umetnosti in oblikovanja za 
visokošolske zavode,

natečaj Darwin- včeraj, danes, jutri
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4.LeSK
Pozorni pa bodite na dele ptiča, ki so pod 
kotom, ki odbija svetlobo, in so beli, ne glede na 
barvitost perja. Nekaj jih je označenih s puščico. 
Robove tovrstnih belih odbleskov zmehčamo, 
da se povežejo z ostalimi deli, čeprav običajno 
vidimo ravno zraven beline še kakšen ozek predel 
črnine, saj se tam perje zlomi in ustvarja sence 
(puščica 1, 2).

5.ZaKLJučevanJe
Sedaj je morda čas za počitek, če si ga niste vzeli 
že prej. Svetujem, da za tem od daleč pogledate 
izdelek in začutite prvi vtis risbe. S pomočjo prej 
prebranega dodajajte še zadnje barve (sivo-
modro-vijoličen hrbet …) in s svinčnikom dodatno 
zasenčite robove ptice. Z nogami se ne ukvarjajte 
predolgo, važni so predvsem smer in kot med njimi, 
kremplji (odblesk!), robovi lusk (horizontalne 
zarezice na njih), osnovni vtis (čokatost-slokost). 
Katerega koli od zgornjih korakov se da bolj 
ali manj uspešno preskočiti. Pa obilo veselja!

Puščice si sledijo od 
zgoraj navzdol

Puščica 1: 
velik trikoten odblesk 
hrbta, ne zanemarite 
vijolične.

Puščica 2: 
odblesk prsi 
(‘postavnost’ ptice). 

Puščica 3, 4: 
lesk letalnih peres. 
Predlog – pridih rumene 
in rjave barve (vmes 
rahlo prekrivanje), 
kasneje prekrijte z sivo.

Puščica 6: 
belina z pridihom 
vijolične na malo 
večjem odblesku 
trebuščka.Puščica 

7, 8: 
z rjavo, modro, morda 
še katero hladno barvo 
poustvarimo še lesket 
kalinovega repa.
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MALE BIOLOŠKE MODROSTI
Asim Krdžalić

»upoštevajmo    navodila    asistentov!«



Intervju

30

PROf. DR. KRISTINA SEPčIć
Katja Zeme, Asim Krdžalić

Kristina Sepčić je izredna profesorica 
za biokemijo, poleg tega pa je bila 
do maja letos namestnica prodekana 
oddelka za biologijo in predsednica 
Komisije za dodiplomski študij. 
Srečali ste jo lahko že na informativnih 
dnevih ali ob sprejemu brucev na prvi 
študijski dan, zagotovo pa ste jo spoznali 
v 2. letniku pri predmetu Biokemija. prof. 
Sepčićeva je oseba, za katero lahko rečemo, 
da jo je vredno spoznati. če smo študentje 
naleteli na težavo, smo vedno vedeli, da 
se lahko obrnemo nanjo. Je mentorica, 
ki je ne zanimajo le ocene, ampak tudi 
interes ter pristop študenta do problema. 
prav zaradi njenega pozitivnega odnosa 
dobi študij biologije še dodatno vrednost. 

Kako dolgo ste že oz. ste bili predsednica 
komisije za dodiplomski študij oddelka za 
biologijo in kakšne naloge v okviru tega 
naziva opravljate?

Komisijo vodim od oktobra 2006, sestavljajo 
jo pa profesorji in študenti. Spekter naših nalog 
in obveznosti je zelo širok in omenila bom samo 
nekatere od njih: odobravamo diplomske naloge, 
študijske izmenjave, sodelujemo v oblikovanju in 
spreminjanju študijskih programov, odobravamo 
prošnje za izjemne vpise in podaljšanja 
absolventskega staža ter odločamo o izbiri del, ki 
bodo nagrajena s Prešernovo nagrado ... Večino 
teh dejavnosti pa koordiniramo z ostalimi oddelki 
naše matične biotehniške fakultete oz. z njihovo 
Komisijo za dodiplomski študij. 

delo komisije je pestro in dinamično, 
najbolj živahno pa je v drugi polovici 
semptembra, v predvpisnem obdobju, 
ko smo dobesedno »med kladivom in 
nakovalom« oz. med željami in potrebami 
študentov z ene ter predpisi in vodstvom 
naše fakultete z druge strani. takrat ne 
obstajajo ne vikendi ne prosti večeri, vsak 
problem je treba reševati hitro in sproti. 

Komisijo letos zapuščam v rokah nove 
predsednice, doc. dr. Jasne Dolenc Koce, za 
katero sem prepričana, da je osebnostno prava 
izbira za to mesto. Jasna, srečno! Istočasno pa 
se zahvaljujem za zaupanje bivši predsednici 
in obema prodekanoma, s katerima sem imela 
priložnost sodelovati, dragi Zdenki in vsem ostalim 
članom komisije. Posebno hvala vsem dosedanjim 
študentskim predstavnikom, posebno Damjanu: 
brez njegove pomoči bi se v začetku težko znašla. 
Samuel pa je njegov več kot dostojni naslednik.

S čim se raziskovalno ukvarjate na Katedri 
za biokemijo?

Raziskovalno se ukvarjam z izolacijo, 
karakterizacijo in potencialno uporabo biološko 
aktivnih snovi iz morskih organizmov in gob. 
bolj konkretno: moja »prva ljubezen« so bili 
kationski polimeri iz ene jadranskih morskih 
spužev, ki so se izkazali kot potencialno uporabni 
v medicini (kot sredstva za stabilno transfekcijo 
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celic) in industriji (kot netoksični protivegetativni 
dodatki premazom za zaščito plovil). Danes je 
sintetizirana že cela vrsta analogov teh snovi, 
njihovo aktivnost in potencialno uporabo pa 
še vedno raziskujemo. Druga zame »usodna 
molekula« je bil ostreolizin, protein iz užitne gobe 
bukov ostrigar, ki se je izkazal kot potencialni 
označevalec s holesterolom bogatih področij na 
membranah (lipidnih raftov). 

obveznosti in (s svetlimi izjemami) ne moremo 
toliko časa posvetiti raziskovalnem delu. Slaba 
poteza se mi zdi tudi skrajšanje časa za izdelavo 
doktorske naloge (s 4,5 na 3,5 leta). Moj občutek 
je, da se v zadnjih letih zaradi hitenja in nabiranja 
točk marsikateri človek ne zna več ustaviti, trezno 
razmisliti, se pogovoriti s sodelavcem ... namesto 
tega se pa kopičijo napake. škoda! Isto sem 
opazila v tujini. Raziskovalna kariera? Vztrajnost 
in znanstvena odličnost se tako pri nas kot v tujini 
velikokrat obrestujeta, vendar je pomemben tudi 
faktor sreče: biti v pravem času v pravi skupini, 
delati na temi, ki je trenutno »v modi« ...

Kaj menite o dšB? 
Vse najboljše. Želim si, da bi takšna organizacija 

obstajala tudi pred 20 leti, ko sem sama bila 
študentka biologije. Izjemno sem vesela, da na 
našem oddelku vedno obstaja skupina študentov, 
ki jim ni vseeno, ki so pripravljeni zavihati rokave, 
se malo žrtvovati za skupnost in organizirati izlet, 
konferenco, teren, časopis, pomagati mlajšim 
kolegom ... bravo! Moja velika želja je, da bi ta 
ogenj uspešno prenašali na vaše naslednike.

Kakšen je, po vašem mnenju, na splošno 
odnos med študenti in zaposlenimi na 
oddelku za biologijo?

Ocenjujem, da je boljši kot na nekaterih večjih 
oddelkih in fakultetah, kjer zaradi številčnosti 
študentske populacije kakor tudi narave 
pedagoškega dela profesorji nimajo priložnosti 
spoznati vseh svojih študentov. Zdi se mi, da 
smo biologi tukaj v prednosti, predvsem pri 
laboratorijskih vajah, kjer redko kateri asistent 
ne pozna vseh študentov v skupini. Tudi terenske 
vaje so priložnost za bolj osebno druženje in 
sproščeno komunikacijo. Pomembno je tudi 
dejstvo, da večina študentov, vpisanih na študij 
biologije, tega študija ne izbira zaradi kakšnih 
višjih interesov, ampak zaradi pristnega zanimanja 
in veselja do narave. Delo s takšnimi motiviranimi 
študenti je nam pedagogom v posebno veselje. 
Imam tudi občutek, da imajo študenti biologije 
kar veliko priložnosti, da izrečejo svoje mnenje 
in vplivajo na odločitve, ki jih oblikujemo na 
fakulteti, saj imajo svoje predstavnike v skoraj 
vseh organih oddelkov in biotehniške fakultete. 
To je še posebej izrazito v Komisiji za dodiplomski 
študij, kjer njihovemu mnenju in pripombam 
vedno radi prisluhnemo. 
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Kakšne se vam zdijo razmere za 
raziskovalno delo v Sloveniji? Si je pri nas 
težje ustvariti raziskovalno kariero kot v 
tujini?

Zdi se mi, da so razmere (vsaj do nastopa 
te krize) bile precej dobre. Sama pri delu 
nikoli nisem občutila večjih problemov zaradi 
pomanjkanja materiala ali prostora. Dobra plat 
je tudi možnost potovanj in dela v tujini: ravno 
v tujih laboratorijih sem velikokrat spoznala, da 
se nam v domovini ni treba toliko pritoževati, 
kar sicer zelo radi počnemo. Tisto, kar me 
moti, pa je enak sistem točkovanja raziskovalne 
uspešnosti zaposlenih na inštitutih in fakultetah. 
»fakultetniki« imamo včasih cel kup pedagoških 
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Za vas velja, da ste »sonček« našega 
oddelka. ali vam je pozitiven odnos s strani 
študentov in sodelavcev povrnjen?

Hvala za te lepe besede! Odgovor na vaše 
vprašanje je absolutno pritrdilen. če sem res 
»sonček«, potem sem to delno tudi zaradi 
tega, ker reflektiram svetlobo in toplino, ki jo 
prejemam od vseh vas. S študenti sem vedno 
imela pozitiven odnos, vendar sem se jakosti 
in ojačevalnega učinka te dvosmerne energije 
v celoti zavedla šele pred 4 leti. Takrat je umrl 
moj življenski sopotnik in sem imela občutek, da 
se mi sesuva svet. Tri dni po pogrebu sem se 
morala spet postaviti pred kateder in predavati. 
Tega dne se bom vedno spominjala: ko sem 
stopila v predavalnico in zagledala »moje« 
študente, me je obšel občutek neizmerne 

Vendar trdno verjamem, da se čisto v vsakem človeku 
skriva nekaj lepega in dobrega, in sem vesela, če mi 
druga oseba dovoli priti do te svoje plati. 

Katera je najbolj smešna stvar, ki se vam 
je zgodila v vaši profesorski karieri?

uf, smešnih dogodkov je bilo res veliko ... 
Nekaj jih je pa res legendarnih in me še vedno 
spravijo v smeh. Spomnim se vaj pred cca 10 
leti, na katerih so študenti morali homogenizirati 
surova jetra v multipratiku. Nekdo je pred 
vklopom pozabil na mašino dati pokrov in v 
naslednjem trenutku je bila vajalnica za biokemijo 
podobna prizorišču horror filma: z oken, sten, 
pultov, študentov, Irene in mene je kapljala 
jetrna kaša. lahko si samo predstavljam, kaj si 
je mislil kakšen obiskovalec fakultete, če je takrat 

hvaležnosti in ljubezni – takrat sem se zavedla, 
da moje življenje le ima smisel, da za nekoga le 
počnem nekaj dobrega in koristnega. Nikoli prej 
niti pozneje nisem imela boljšega predavanja kot 
tisto uro. In odsev tega občutka me prevzame 
vsakič, ko stopim pred študente v predavalnici.
Sodelavci? Tukaj moram v prvi vrsti izpostaviti svoje 
najbližje, s Katedre za biokemijo, ki so zame več 
kot samo sodelavci. Naša Irena je za marsikaterega 
od nas »mlajših« vedno bila ne samo perfekten 
tehnik, ampak tudi nadomestna mama, in zelo jo bom 
pogrešala zdaj, ko odhaja v pokoj. »Fantje« oz. Tom, 
Peter in Gregor so popolnoma različni, vendar je vsak 
zase poseben in težko pogrešljiv član naše »družine«. 
»Tamali«, asistenti, mladi raziskovalci in diplomanti, 
so naši sončki in vsak od njih je pustil trajno sled v 
mojem srcu in spominu. Isto velja tudi za sodelavce 
z ostalih kateder, oddelkov, fakultet in inštitutov ... 
Odnos je nekje bolj formalen, drugod bolj prijateljski. 

slučajno prihajal na faks 
in od zunaj pogledal na 
okna vajalnice ...
Druga legendarna 
floskula (tokrat moja) 
je povezana z bolonjsko 
prenovo (bTW, ali veste, 
da so me kolegi v Italiji 
debelo gledali, ko sem 
jim omenila bolonjsko 
prenovo? Oni jo namreč 
poznajo pod imenom 
dublinska prenova ... 
Kdo ve zakaj?). Torej, 
na bf smo nekoč 

imeli 5-urni sestanek na temo prenove študija 
in skoraj v vsakem stavku se je pojavljal izraz 
»kreditna točka« ali »kreditna pika«. Predolge 
seje na isto temo imajo včasih zanimive učinke na 
človeško psiho ... Tako me je takoj za sestankom 
na hodniku ustavil študent, ki ga je zanimalo, 
ali bi mu naša komisija lahko priznala v tujini 
opravljene študijske obveznosti. Avtomatično 
sem mu odgovorila: »Kolega, prosim napišite 
prošnjo Komisiji za dodiplomski študij, definirajte 
opravljene obveznosti in napišite, koliko kreditnih 
**** so bile vredne.« Moram pripomniti, da je 
bila **** južnoslovanska beseda, sestavljena 
iz 4 črk, ki sem jo avtomatično izoblikovala kot 
hibrid besed »pika« in »točka«. 
Moram priznati tudi to, da se vsak september 
pošteno nasmejem ob branju razlogov, ki jih 
nekateri (na srečo redki) kolegi navajajo kot 
olajševalne okoliščine k prošnji za izjemni vpis ... 
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Da se razumemo, večina prošenj je utemeljenih, 
nekateri razlogi so izredno resni in mi še na misel 
ne pride, da bi jih jemala lahkotno ali razglašala 
v javnosti. Vendar so tudi takšni primeri, ki lepo 
odražajo poti človeške domišljije ...

Zakaj ste se odločili prav za študij biologije?
Ne vem, verjetno sem to pot imela začrtano že 

v genih. Že v predšolski dobi sem raje po cele ure 
opazovala pajka v mreži ali rakovice na morskem 
grebenu, kot se igrala s punčkami ... Najljubša 
knjiga pa je bila babičina »Zdravilne rastline in 
njihova uporaba«. Na veliko »veselje« družinskih 
članov sem domov prinašala najrazličnejše 
zdravilne zeli in delala sirupe, čaje in tinkture. 
še dobro, da se nisem rodila v srednjem veku, 
verjetno bi me že zdavnaj skurili. Izbira študija 
je torej bila najbolj jasen cilj, katerega sem se 
zavedala že od zdavnaj, premočrtna linija brez 
najmanjšega ovinka. 

Spomini na šolska in študijska leta …
Zakon! To so bila eno najlepših obdobij 

v mojem življenju. V ljubljano sem prišla z 
nepopolnim znanjem slovenščine (do 19. leta 
sem živela na Hrvaškem), vendar presrečna, ker 
sem imela priložnost študirati tisto, kar sem si 
vedno želela. Pot do vpisa je bila trnova in zato 
sem bila še toliko bolj srečna. V tistih časih so 
namreč nenehno spreminjali jugoslovanski šolski 
sistem in zaradi tega na Rijeki ni bilo srednje šole 
z naravoslovno usmeritvijo, torej sem končala 
srednjo šolo kulturno-umetniške smeri. Imeli 
smo malo naravoslovnih vsebin, zato sem na 
bf najprej morala opravljati diferencialne izpite 
iz kemije, fizike in biologije, da sem sploh imela 
pravico pristopiti k sprejemnemu izpitu. Spomnim 
se, da sem 2 meseca pred diferencialnimi in 
sprejemnimi izpiti v ljubljani študirala tudi do 12 
ur dnevno, da sem predelala srednješolsko snov 
iz teh predmetov iz slovenskih učbenikov ... In 
se ob velikih mukah naučila tudi bolj eksotičnih 
slovenskih besed (besede kot »migetalkar«, 
»piknja«, »maloščetinec«, »žveplo« in podobno 
so bile zame takrat znanstvena fantastika). 
Kar se študija biologije v ljubljani tiče, to je 
resnično bila uresničitev mojih sanj in uživala 
sem v vsaki uri vaj in predavanj. Takrat Oddelek 
za biologijo fizično še ni obstajal in smo imeli 
predavanja in vaje na najrazličnejših lokacijah: 
na filozofski in Medicinski fakulteti, na Institutu 

J. Stefan, na fakulteti za matematiko in fiziko ... 
urniki so bili raztegnjeni čez cele dneve. Vmes 
je bilo veliko »lukenj«, ki smo jih zapolnjevali s 
klepetanjem ob kavicah. In nihče se ni pritoževal. 
Kot letnik in skupina (obiskovala sem molekularno-
biološko smer) smo bili zelo povezani in veliko 
smo si pomagali z zapiski in skupnih učenjem ter 
skupaj hodili na zabave. še danes so nekateri 
moji nekdanji sošolci med mojimi najboljšimi 
prijatelji in se redno videvamo. 

Kako preživljate svoj prosti čas? ali ga, 
glede na mnoge dejavnosti, s katerimi se 
ukvarjate, sploh še kaj ostane?

Prostega časa je zadnje čase bolj malo, 
saj imam rahlo nenavadno urejeno zasebno 
življenje: moža v Italiji in družino na Hrvaškem. 
Tako smo vsi kar veliko na poti po deželah Alpe-
Adrie ... Drugače pa sem se do pred kratkim 
aktivno ukvarjala s karatejem. Zelo rada imam 
tudi klasično glasbo, predvsem opero: kot 
nekdanja članica Društva ljubiteljev opere sem 
imela priložnost potovati in obiskovati priljubljene 
predstave tudi v tujini. Moj priljubljeni šport, ki 
ga kljub nosečnosti še vedno redno prakticiram, 
pa je klepetanje z dobrimi prijateljicami ob kavici 
ali večerji. 

na kaj ste najbolj ponosni?
Resnično najbolj ponosna in hvaležna sem za 

takšne stvari, kot je na primer prvi stavek vašega 
6. vprašanja. Ponosna sem tudi na to, da mi je 

fo
to

: a
rh

iv
 p

ro
f. 

dr
. K

ris
tin

a 
Se

pč
ić



Intervju

34

MATEJA DElAč
Katja Zeme

matejo je predsedovanje dšB zadelo kot 
strela z jasnega in novembra lani se je na 
čelu novi ekipi podala novim dogodivščinam 
naproti. ravno zaradi njene trme ji je 
uspelo doseči, da so se izpeljali projekti, 
za katere so bili že več generacij nazaj 
prepričani, da so nemogoči (beri: pleskanje 
dšB). vztrajnost in potrpežljivost sta 
vrlini naše nove predsednice, čeprav je 
včasih pripravljena vložiti veliko preveč 
energije, da se ukvarja s stvarmi, s 
katerimi se ji ne bi bilo treba, kljub temu 
da se tega še predobro zaveda. Sicer je 
študentka 3. letnika, med drugim dela 
v Zoo Ljubljana kot vodnica, ob sončnih 
dneh pa se z metuljnico podi za metuljčki.

pol leta predsedovanja društvu je za tabo, 
kako se počutiš kot predsednica dšB-ja, so 
se tvoja pričakovanja uresničila?

Ob prevzemu ‘funkcije’ nisem imela nobenih 
pričakovanj. Ko smo šli v to, smo si želeli samo, da 
vsaj ohranimo to, kar so nam predale predhodne 
generacije. Mislim, da smo se dobro znašli.
česa si se najprej lotila, kaj še nameravaš 
urediti?

Stvar, ki sem si jo res želela izpeljati, je bilo 
beljenje naše sobice (danes: Sončno kraljestvo 
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bila zaupana Komisija za dodiplomski študij, ki jo 
je v času mojega študija vodil prof. Pavel ličar, 
moj veliki vzor in oseba, ki v resnici zasluži naziv 
»gospod profesor«. Vedno si je vzel čas za vsak 
študentski problem in ga znal rešiti z veliko dozo 
empatije in občudovanja vrednega potrpljenja. 
biti na poziciji takšnega človeka ni samo velika 
čast, ampak tudi odgovornost.  

vaš recept, kako biti tako pozitiven in 
predan, je …

... isto sporočilo, ki ga ob pričetku vsakega 
šolskega leta poskušam prenesti brucem ob 
pozdravnem govoru in zaključim s svojim motom 
»ljubezen-odgovornost-svoboda«. Pomembne 
življenjske odločitve, med katerimi je tudi izbira 
študija, je dobro izbirati s srcem, morajo izvirati 
iz ljubezni, drugače so na dolgi rok lahko vir 
frustracij. Izbirati s srcem seveda ne moremo 
vedno, zato toplo priporočam, da tudi v manj 
prijetnih stvareh in situacijah poskušate odkriti 
pozitivno plat. Življenje mi je pokazalo, da ta 
vedno nekje obstaja in čaka na nas. Pomaga tudi, 
če ne pričakujemo preveč od kakšne situacije ali 
človeka: takrat nas bo tudi najmanjša pozitivna 
malenkost vzradostila. Pojma odgovornosti do 
sebe in do soljudi ne bom preveč komentirala. 
Mislim, da ni v redu od drugih pričakovati, da 
opravijo naše delo. Večina nas v globini duše 
ve, kaj vidi, ko se pogledamo v ogledalo, in 
kakšno vest imamo, ko ležemo k počitku. Ko je 
ta občutek čist in ko se človek poskuša približati 
»višjim« čustvom, ne da bi se pustil zapeljati v 
vrtinec zavisti, sovraštva in ljubosumja, takrat je 
tudi svoboden. 
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:)), ker je bilo rečeno, da tega pa že ne bomo 
zmogli, da še nikomur ni uspelo … bla bla bla … 
Vse je enkrat prvič, tako da se z malo volje da 
tudi to. Za naprej pa seveda super RTšb (Nina 
in Veronika, verjamem v vaju :)) pa še kakšen 
teren in predavanje za zraven.

Kako ocenjuješ delo dosedanjih 
predsednikov?

Ne samo predsedniki…cele ekipe so ‘krive’, da 
društvo obstaja že toliko časa in da se razvija. 
Vsak posebej in vsi skupaj so dali društvu neko 
dušo. brez njih ne bi bilo to, kar je.

Kaj meniš o antirepresorju?
Zdi se mi super, da imamo študentje svojo 

revijo, v kateri lahko predstavimo svoje misli, 
ideje, pokažemo svojo ustvarjalnost … Mogoče 
se je z leti izgubila prvotna ideja in je AR postal 
bolj potopisni vestnik. Ko pa se nekdo v svojem 
pisanju dotakne študijske problematike in je 
zraven še malo kritičen, pa se kmalu pokaže, da 
je revija zelo dobro brana. ;)

Zakaj si se odločila ravno za študij biologije?
Pa smo spet tam … Sem se odločala med 

biologijo in mikrobiologijo, pa me je Damjan 
prepričal. Hvala, Damjan. ;)

Katera področja biologije imaš najraje?
Molekularec po duši, metuljar v prostem 

času. ;)

Kaj počneš v prostem času?
Prosti čas? (ali po barbarino: “Ka te to je??” 

:)) Ne vem, mogoče pogledam kakšen film, 
preberem knjigo ali pa se samo spravim ven, na 
zrak. 

Kakšno je tvoje mnenje o sodelovanju med 
študenti oz. dšB-jem in zaposlenimi na 
oddelku za biologijo?

Mislim, da dobro sodelujemo. Drugače se pa 
vsaj trudimo v tej smeri. ;)

Kaj meniš o bolonjskem sistemu glede na 
to, da si študentka 1. generacije študija 
biologije po tem sistemu?

Hja … Ko človek misli, da je v študiju doživel 
že vse, mu bolonja na našem faksu pokaže, da 
se moti. ;) 

Ko boš velika, boš …
A nisem že zdaj velika? ;) Včasih ni dobro 

preveč planirati, se zna zgoditi, da potem ne 
uspe. Tako da bomo videli.

če bi lahko spremenila le eno stvar na 
svetu, kaj bi to bilo?

… and definitely: world peace. ;) 
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rekah, jezerih ter umetnih jezerih pri templjih.
Na vlaku sem spoznala popotnika iz Nemčije, s 
katerim sva skupaj poiskala hostel. še preden pa 
sva našla sobo, se je zgodilo nekaj nenavadnega. 
Nič hudega sluteč sva hodila po ozki ulici mimo 
svete krave, ko se je ta obrnila in Nemca zabodla 
v rebra. Na srečo ni bilo hujših poškodb. Pred 
tem si nisem mislila, da so krave lahko tako 
napadalne. Od takrat sem se jim že na daleč 
izogibala, kar pa ni bilo tako preprosto v ozkih 
ulicah, polnih krav. Končno sva našla hostel, ki 
je bil eden boljših, v katerih sem spala v Indiji. 
V notranjosti je bil vrt z restavracijo. Soba je bil 
čista in stranišče je imelo celo školjko (ponavadi 
so bila stranišča na počep), imela sem toplo 
vodo – pravo razkošje za Indijo. V Indiji si moraš 
straniščni papir kupovati v posebnih trgovinah, 
saj ga v hostlu ne dobiš. Zgodilo se mi je tudi, 
da ga nikjer niso prodajali, zato ga je lastnik 
hostla zame kupil na železniški postaji. Toaletni 
papir je za turiste v Indiji vreden več kot zlato.  
Na vrsti je bil potep po mestu. Z Nemcem sva 
odšla do svete reke Ganges, kjer sem najprej 
zagledala veliko krav, ki so se kopale v njej. 
Sprehajale so se tudi po ploščadi in stopnicah ob 
reki, povsod je bilo polno njihovih iztrebkov, ki jih 
domačini pobirajo in sušijo za kurjavo.
Prvič se mi je zgodilo (in upam, da tudi zadnjič), 
da sem na lase dobila kravji iztrebek. Krava je 
stala nekaj stopnic višje in ko je zamahnila z 
repom, je iztrebek odneslo naravnost na mojo 
glavo. Zato so bili obvezna oprema osvežilni 
robčki. Hodila sva ob reki vse do glavnega 
prostora, ker sežigajo mrtve. Turisti lahko odidejo 
na balkon, kjer imajo prečudovit razgled na 
malo manj kot deset kresov, na katerih zažigajo 
trupla. Pepel nato stresejo v reko. Trupla so ovita 
v rjuhe, zraven so svojci umrlega, ki ne jokajo, 
saj verujejo, da bi drugače dušo umazali s soljo 
in tako ne bi dobila odrešenja. ljudi, ki umrejo 
zaradi kačjega ugriza, noseče ženske in otroke 
pa zavijejo v rjuho in jih na hlodih spustijo po 
reki. 
Zvečer se ob Gangesu na nekakšnih trgih 
zbirajo Indijci in turisti, ki uživajo ob glasbi in 
molitvi. Varanassi je znan tudi po tem, da ponoči 

INDIJA – KJER SE bOJIš 
KRAV bOlJ KOT TIGROV
nataša vrhovec

po mesecu in pol potepanja po indiji mi 
je najbolj ostalo v spominu sveto mesto 
varanassi. tukaj se mi je ustavil čas pri 
opazovanju ljudi, ki so se zjutraj kopali 
in molili v reki. popoldne sem onemela ob 
opazovanju upepeljevanja trupel, zvečer 
pa uživala v sedenju na stopnicah v množici 
ljudi, ki so se vsi veselo pogovarjali ob 
prijetni glasbi, ki jo indijci igrajo v živo.

Za Indijo velja, da je dežela ekstremov. Med 
turisti se govori: »če preživiš v Indiji, preživiš 
povsod.« Ker se nihče ne drži prometnih pravil, je 
velik problem prečkati cesto, saj ni zeber in tudi 
semaforji ne delujejo oz. jih sploh ne upoštevajo. 
Stalno glasno hupajo, ponavadi brez razloga. 
Vendar Indijci turiste venomer pozdravljajo: how 
are you, where are you from ali what is your 
name. Kadar sem se za trenutek vstavila, ker 
nisem točno vedela, kje sem, so pristopili najmanj 
trije domačini, ki so radi pomagali. Ponavadi so 
bili rikšarji, da bi s prevozom še malo zaslužili. 
Smeti so ležale povsod, koši za smeti pa so bili 
zelo redki. Na železniških postajah je smrdelo 
po urinu in iztrebkih, saj potrebo opravijo kar 
na tirih, podobno je tudi drugod, na travnikih, 
v parkih, kjer jih pač prime. S seboj imajo 
kantico z vodo, saj ne uporabljajo papirja, 
ampak se umijejo. Iztrebljanje je družaben 
dogodek, saj se medtem tudi pogovarjajo. 
ljudje spijo na ulicah. Reveži te prosijo za 
hrano in rupije, otroci pa tudi za svinčnike. 
Najbolj mi je bila všeč njihova življenjska 
filozofija, da živijo za zdajšnji trenutek in se ne 
obremenjujejo, kaj bo čez eno uro, naslednji 
dan ali čez leto. Tako sem se zavedla pomena 
življenja. V Evropi dnevi bežijo in ne znamo več 
živeti za vsak trenutek in se veseliti življenja.
še preden sem prišla v to skrivnostno azijsko 
deželo, sem komaj čakala, da vidim sveto mesto 
Varanassi. Z nočnim vlakom sem se iz Kalkute 
(mesto, znano po Materi Terezi) pripeljala v 
Varanasi. Ob devetih zjutraj je zunaj mrgolelo 
ljudi, ki so zgodaj zakorakali v dan. Večina 
Indijcev se zbudi okoli šestih zjutraj, ko opravljajo 
jutranje rituale, molitev in kopanje v svetih 
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Jutranje kopanje v reki Ganges. Moški se kopajo v 
spodnjicah, ženske pa so zavite v sarije. Indijci si zelo radi 
barvajo lase.

Pila sva pravi indijski čaj, ki je zelo sladek, 
značilnega okusa po zeliščih, malo pekoč z 
dodanim mlekom. Kadar nama ga je zmanjkalo, 
so ga takoj dolili. In koliko je stala ta večerja? 
Dober evro. Pri nas še kave ne dobiš za ta denar.
Zjutraj sva se zbudila ob petih, saj sva ob pol 
šestih že stopala proti reki. čakala naju je največja 
dogodivščina, vožnja s čolnom po Gangesu. 
Najprej sva opazovala prelep sončni vzhod. 
ljudje so že začeli opravljati svoje obrede – kopanje 
in molitev v reki, nato pa pranje oblek. Res je bilo 
zanimivo opazovati starce z dolgo sivo brado, 
oblečene v rumene in oranžne obleke, ki so molili. 
Ženske so si v dolgih sarijih (značilna indijska 
ženska obleka) umivale lase. Indijce v 
spodnjicah, ki so si milili telo in se potapljali, 
da so sprali peno iz sebe. Indijce, ki so dvigali 
nad sabo vedro in zlivali vodo nad glavo, kar 

Značilen prizor na ploščadi ob reki. Sušenje kravjih 
iztrebkov, ki jih Indijci z rokami pobirajo po stopnicah in 
nosijo na določeno zbirališče. Ko se posušijo, jih uporabljajo 
za kurjavo.

je ritual pri molitvi. ljudi s sklenjenimi rokami, 
ki prosijo za srečo. Nato je bilo na vrsti pranje. 
Perejo na lesenih stojalih, ob katere drgnejo 
perilo. In kam ga dajo sušit? Na stopnice. Na 
tiste stopnice, ki so polne kravjih iztrebkov, 
pljunkov (Indijci zelo radi pluvajo) in umazanije. 
Tukaj so se sušile tudi naše hostelske rjuhe. 
V reko gredo celo iztrebljat (v 
predele, ki niso ravno vsem na očem).
Varanassi je pravo romarsko središče, saj je tukaj 
res veliko hindujskih templjev. Najbolj znan je zlati 
tempelj (Golden Temple) z zlato kupolo. Preden 
lahko odideš v ulico, v kateri stoji tempelj, te 
varnostniki zelo podrobno pretipajo in pregledajo 
prtljago. Na opozorilni tabli piše, da v templju 
niso dovoljeni fotoaparati, noži, mobiteli in celo 
kokosovi orehi, v katere so v preteklosti spravljali 
nevarne stvari. Razlogi za poostren nadzor so bili 
napadi muslimanov v preteklosti na ta tempelj in 
s tem na simbol hinduizma. V notranjost templja 
je vstop dovoljen le ljudem hindujske vere.
Na terasi lepega in dragega hotela sva si privoščila 
ledeno kavo. Razgled na nasprotni nenaseljeni 
breg reke je bil čudovit. Opazila sem le nekaj 
kolib in veliko svetih krav. Po informacijah 
domačinov tam lahko opaziš človeške lobanje, 
kosti rok, nog in prsnega koša, ostanke trupel, 
ki jih spuščajo v reko. Opazovala sem tudi veliko 
število opic. Skakale so z drevesa na drevo, 
plezale po strehah. Videla sem domačina, ki 
jih je hranil s toastom. Opice so se mu mirno 
približale, vzele toast iz njegovih rok ter se 
usedle na teraso in ga pojedle. Res lep prizor.

potrebuješ baterijsko svetilko, saj pogosto 
zmanjka elektrike. Takrat se ti lahko zgodi, da 
stopiš v kakšno luknjo, saj gradbišča in jame 
niso zavarovane, zato si lahko zlomiš nogo, ali pa 
stopiš na kravji iztrebek. Tudi večerja je bila pravo 
doživetje. Jedla sva pri družini, ki vodi hostel. 
Kuhalnik in krožniki s sestavinami so bili kar na 
ne preveč čistih tleh. Jedla sva chapate (narejeni 
so iz moke, soli in vode ter pečeni na ognju), riž 
in omake (nekatere bolj, druge manj pekoče). 
Večerjo servirajo na posebnem krožniku, ki ima 
tri manjše predelke za omake in velik predelek 
za riž in chapate. Hrana je bila resnično dobra. 
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Žal sta dva dneva minila, kot bi mignil, in 
že je bil čas za slovo. lastnik hostla me je za 
slovo še objel, mi izročil vizitko (da priporočim 
hostel še drugim popotnikom) in že sem odšla 
novim krajem nasproti. Prvi na vrsti je bila 
Agra, kjer stoji simbol Indije Tadž Mahal.

Gospod, ki nam je ponudil značilen indijski čaj masala. 
Oblečen je v živo oranžno obarvano oblačilo, tako da ga 
je težko zgrešiti.

Sušenje oblek in rjuh (tudi hostelskih) na stopnicah, po 
katerih se čez dan sprehajajo ljudje in krave, ki se tu tudi 
iztrebljajo. 

Razgled, ki ga ne vidiš vsak dan – ob sončnem zahodu 
hranjenje opic s toastom na terasi.

Tipičen pogled vzdolž Varanassija, ki nikoli ne spi.
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PO SlEDEH DARWINOVE 
EVOlucIJE NA GAlAPAGOS
Nina Ražen

v Sloveniji in po svetu smo leto 2009 
praznovali kot darwinovo leto, saj je 
minilo 200 let od rojstva tega naravoslovca 
in 150 let od izida njegove knjige o 
izvoru vrst z naravnim izborom (on the 
origin of Species by means of natural 
Selection) in teorije evolucije, ki jo je 
sočasno z darwinom opisal alfred Wallace.

Nekateri trdijo, da je Darwin prav na Galapagosu 
dobil idejo za novo teorijo in s tem otočje 
ponesel v svet. Njegov postanek je bil kratek, 
le dobre tri tedne je raziskoval otoke, ki so nanj 
napravili velik vtis. Svoja spoznanja s poti je 
podprl z mnogimi raziskavami in ugotovitvami, 
ki jih je strnil v več knjig. Galapagos sestavlja 
trinajst velikih in šest manjših otokov ter 
nekaj sto različnih skal in otočkov, ki so nastali 
zaradi spodrivanja Nasca, Pacifiške in Kokos 
tektonske plošče ter različnih vulkanskih 
izbruhov. Nekaj vulkanov je še vedno aktivnih, 
predvsem na največjem otoku Santa Isabella. 
Otočje, ki leži sredi Atlantskega oceana, 
dobrih 1170 km oddaljeno od celine, je že 
leta 1535 odkril panamski škof. Za njim so se 
zvrstile mnoge gusarske postojanke, ki so tu 
imele svoja skrivališča za zaklade in si nabrale 
novih zalog za nadaljnje roparske pohode. 
Galapagosu so se zato mornarji raje izogibali. 

Sčasoma so ljudje le uvideli njegovo posebnost 
in ga leta 1959 zavarovali kot nacionalni 
park. V mestih živi okoli 30.000 Ekvadorcev.
Nikoli si ne bi mislila, da me bo kdaj zaneslo v konce, 
ki jih mnogi opisujejo kot raj, vedno so se mi zdeli 
nedostopni. Nenadoma pa se je pojavila možnost in 
seveda jo je bilo potrebno izkoristiti. Na otočje 
lahko pridete prav tako, kot so pred sto tisoč 

“…za teboj ne sme ostati nič,
 le odtisi nog na pesku…”

leti prišli sem prvi organizmi: po vodi ali zraku. 
Vendar je mnoge organizme tovrstna pot stala 
življenja, vas pa nekaj sto dolarjev. Priletite lahko 
z eno od dveh letalskih družb ali pa v okviru 
kakšnega križarjenja. Za prihod z lastnim plovilom 
si morate zagotoviti papirje nekaj mesecev 
vnaprej, iz uprave pa vam sporočijo, kje in koliko 
časa se lahko zadržujete (možnost imate obiskati 
tri otoke). Pravila so stroga in jasno določena. Z 
izjemo štirih naseljenih otokov se naokrog lahko 
gibate le v spremstvu usposobljenega vodnika, 
po nekaterih od približno 170 urejenih poti. Pri 
tem je potrebno upoštevati določena pravila, kot 
je prepoved prinašanja in odnašanja kakršnih koli 
organskih snovi, kot so zemlja in rastline ter živali 
in njihovi deli npr. lupine, les, korale, koščice … 
Za seboj ne smeš puščati smeti, prav tako na 
otoku ne smeš ničesar premikati in odstranjevati, 
živali hraniti, motiti, se jim približevati. upoštevati 
moraš vodiča in na pravila opozarjati tudi druge. 
Vsa pravila skupaj so nekako povzeta v ljudskem 
pregovoru, da za teboj ne sme ostati nič, le odtisi 
nog na pesku, s seboj pa ne smeš vzeti nič, razen 
fotografij in lepih spominov. Predvsem slednjih 
nikoli ne zmanjka, saj te na vsakem koraku 
čaka novo presenečenje. To so lahko igrivi 
galapaški morski levi ali pa različne kuščarice, ki 
so tako kot ostale živali na otoku, ki so tu več 
deset tisoč let bivale brez naravnih sovražnikov, 
neboječe, a še vedno radovedne. Prav pozoren 
moraš biti in ves čas gledati pod noge, da katere 
živali ne pohodiš. umaknile se ti že ne bodo.fo
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Posebnost oceanskih otočij je običajno prav 
njihova odmaknjenost in izoliranost od celine, 
zato so tu prisotne le maloštevilne vrste in malo 
plenilcev. Posamezne vrste se prilagodijo na 
nove ekološke niše, ki jim jih ni potrebno posebej 
braniti. Edinstven je primer vodne kuščarice, ki 
se je iz kopnega preselila v morsko okolje in se 
tam prehranjuje s strganjem obrasti iz kamenja. 
Njena kopenska sorodnica še vedno prebiva na 
otoku in včasih ju lahko zasledimo, kako se grejeta 
na istem vulkanskem kamnu. Na posameznih 
izoliranih otokih lahko opazujemo različne vrste 
živali, ki so se razvile iz ene same vrste. Takim 
primerom znanstveniki pravijo adaptivna radiacija 
oz. evolucija novih vrst. Nazoren je recimo tudi 
primer ščinkavcev in kosov, ki se na nekaterih 
otokih prehranjujejo pretežno z rastlinsko hrano, 
drugod z žuželkami, tretji so specializirani za jajca 
in mlade želvice, nekateri za klope na kopenskih 
igvanah. Na celini tovrstne niše običajno zasedajo 
druge vrste živali. Vrste se morajo vedno boriti 
za svoje preživetje, za obstanek, za hrano in 
prostor. So spremenljive, njihovih potomcev je 
veliko, vsi pa niso enaki. Verjetno bodo preživeli 
tisti, ki so boljši, so trenutno bolj prilagojeni 
na dane zamere in se bodo uspešneje plodili. 
Njihove lastnosti se na nek način dedujejo, 

recimo temu po naravnem izboru. Prihaja do 
razvoja, evolucije, o kateri je pisal že Darwin. 
Na otočju naj bi bilo vsaj 720 naravnih rastlinskih 
vrst in nekaj čez 550 prinesenih. število 
tujerodnih živali ostaja neznano, tu je vsaj 460 
tujerodnih insektov, njihovo število pa redno 
narašča. Prinesene vrste predstavljajo velik 
ekološki problem, saj izpodrivajo naravne in 
med njimi mnoge endemične vrste. Večinoma 
so prišle s prihodom ljudi. Njihovo število iz leta 
v leto narašča, dobrih 100.000 turistov letno 
obišče otoke in tudi ti kljub strogim ukrepom 
na tak ali drugačen način vseeno pripomoremo 
k uničevanju ravnovesja, ki se je tu vzpostavilo. 

Nič čudnega, ko pa dober glas hitro seže v 
deveto vas. Toliko nepozabnih bližnjih srečanj 
z živalmi doživiš le redkokje. le kdo bi ostal 
malodušen ob pogledu na drobno belo jajce, iz 
katerega pred tvojimi očmi pogleda modronogi 
strmoglavec? Ali pa burnica, ki pred teboj 
napihne živordečo zračno vrečo v obliki srca? Tu 
so tudi različne tropske ptice in živo roza flamingi 
pa zvedavi kanarčki in ščinkavci. Teh je kar 13 
od 60 stalno naseljenih kopenskih ptičjih vrst. Da 
o živo rumenih kopenskih kuščarjih z njihovimi 
paritvenimi grebeni in o živo pisanih kobilicah, ki se 
skrivajo v travi, sploh ne govorim. Prav smešni so 
morskih levi, ki čuvajo tvojo potapljaško opremo, 
medtem ko sam raziskuješ obalo in opazuješ 
gnezdo želvjih jajc, ki jih je mati zapustila na 
nepravem koncu in jih morje odnaša v ocean. 
Tudi pod vodo se ti odpre popolnoma nov svet. 
Svet tropskih morij. Galapagos leži na ekvatorju, 
tu se pretaka več oceanskih tokov in razmere so 
ugodne za razvoj bujnega podvodnega sveta. 
Opazuješ lahko živo pisane korale in spužve 
pa ožigalkarje, mehkužce in iglokožce. Si lahko 
predstavljate črno-rumene in rdeče-črne morske 

“Le kdo bi ostal malodušen 
ob pogledu na drobno belo jajce,

 iz katerega pred tvojimi očmi 
pogleda modronogi 

strmoglavec?”
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zvezde? Modre morske ježke in rumeno-zelene 
morske kače? Pisane ribe, na katerih so vse 
mogoče barvne kombinacije, ki jih občasno lahko 
vidite v tropskih akvarijih, vendar so v resnici 
vsaj desetkrat večje? In jato morskih skatov 
in morskih psov, ki te obkrožijo in se jim lahko 
zazreš v oči? Podvodno igro z morskim levom, ko 
vsak v svojem stilu delava prevale pod morsko 
gladino? In drobno ter hitro črno-belo bitje, ki 
se ti skoraj zaleti v masko, preden ugotoviš da 
je to pingvin? Tako je, sem je zašel tudi eden 
najmanjših pingvinov na svetu in edini, ki se ga 
najde tako daleč na severu, galapaški pingvin. 
Neopisljivi so tudi občutki, ko pred teboj brezskrbno 
zaplava morska želva in se ne pusti motiti. fo
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še dobro, da se ne meni za nas, tako 
kot tudi mnoge druge živali ne. Tako 
živijo že tisočletja in naj živijo še 
naprej. Potrditi se moramo in tako njim 
kot tudi ostalim živalskim vrstam na 
svetu omogočiti še mnogo brezskrbnih 
tisočletij. Težka naloga je pred nami in 
našimi zanamci. bomo zmogli?      
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avtor:  Žan Kuralt

ZAKAJ SO METulJI DObRI 
bIOINDIKATORJI?
Nika Kogovšek

dnevni metulji so ena bolj opaznih in 
prepoznavnih skupin žuželk in so zato 
tudi precej dobro raziskani. v naravi imajo 
pomembno vlogo kot opraševalci in deli 
prehranjevalnih verig, poleg tega pa imajo 
tudi precejšnjo estetsko vrednost.

njihova navezanost na določene hranilne rastline 
in s tem na določen tip habitata. Na spremembe 
v okolju se odzovejo zelo hitro, večinoma se 
to odrazi v spremembi številčnosti populacije. 
Zaradi človekovega delovanja v naravi prihaja 
do izgube določenih habitatov. V teh primerih 
lahko pride do hitrega upada velikosti populacij 
in tudi števila vrst, kar je bistveno bolj opazno 
predvsem pri bolj specializiranih vrstah. 
Prisotnost določenih vrst metuljev in njihova 
številčnost sta torej dober pokazatelj stanja 
okolja in ravno zato so metulji dobri bioindikatorji. 
Na spremembe se sicer odzovejo tudi drugi 
organizmi, vendar so med žuželkami metulji ena 
najlažje prepoznavnih skupin in tudi med najbolj 
raziskanimi, zato lahko s spremljanjem metuljev 
sklepamo na celotno stanje v okolju. Seveda 
pa je za to potrebno dolgotrajen monitoring. 

Monitoring metuljev se je v  nekaterih državah 
Evrope začel že pred skoraj 30 leti, od leta 
2005 dalje pa se je v monitoring vključilo 
že skoraj 20 evropskih držav, med njimi 
tudi Slovenija. Na podlagi do sedaj zbranih 
podatkov je bil na žalost ugotovljen zelo 
negativen trend v številčnosti predvsem 
travniških vrst dnevnih metuljev, zaradi česar je 
bil razvit indeks »European butterfly Indicator 
for Grassland Species«, ki je eden od bodočih 
indeksov za oceno kvalitete okolja na evropskem 
nivoju. Indeks naj bi bil namreč vključen v 
projekt SEbI 2010 (‘Streamlining European 2010 
biodiversity Indicators’), ki je namenjen doseganju 
cilja Evropske unije, da bi zaustavili izgubo 
biotske raznovrstnosti. V ta namen je na primer 
že vzpostavljen monitoring ptic za Indeks ptic 
kmetijske krajine (fbI – farmland bird Indicator). 
Podobne trende kot na evropskem nivoju smo 
ugotovili tudi v Sloveniji, kjer se monitoring izvaja 
od leta 2007. Natančnejše rezultate in dejanske 
trende pa bomo lahko ugotovili šele čez nekaj 
let, ko se bodo popisi na določenih transektih 
ponovili večkrat. Na številčnost metuljev v 
posameznem letu namreč vpliva več dejavnikov, 
med drugimi tudi vremenske razmere tistega leta.
Velik omejitveni dejavnik pri izvajanju 

V primerjavi s skupino 
nočnih metuljev, ki 
v Sloveniji obsega 
okoli 3600 vrst, so 
dnevni metulji veliko 
manjša in zato lažje 
obvladljiva skupina, 
saj je v Sloveniji 
zabeleženih “le” 182 
vrst. Zaradi relativne 
majhnosti skupine in 
dobre prepoznavnosti 
so dnevni metulji 
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zelo dobro raziskana skupina, saj za veliko 
večino vrst poznamo hranilne rastline, njihove 
habitate, obdobje letanja in ostale značilnosti. 
Ena od pomembnih lastnosti metuljev je tudi 
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monitoringa pri nas pa je tudi majhno število 
prostovoljcev, ki ga izvajajo. To so predvsem 
člani Društva za proučevanje in ohranjanje 
metuljev Slovenije (DPOMS), ki monitoring 
izvajajo večinoma v okolici svojega doma, torej 
je monitoring tudi prostorsko nekoliko omejen, 
saj z njim ni pokrito celotno območje Slovenije.
Glavna vzroka za takšne splošne negativne trende 
pa sta verjetno intenzifikacija kmetijstva na eni strani 
in opuščanje kmetijskih površin, ki se zaraščajo, 
na drugi strani, poleg teh pa tudi fragmentacija 
ugodnih habitatov in klimatske spremembe. 
V večinskem delu Evrope so habitati spremenjeni 

zaradi delovanja ljudi. Večina travniških habitatov 
bi se brez delovanja človeka v nekaj letih zarasla. 
Idealno okolje za metulje pa predstavljajo 
travniki, s katerimi se upravlja po tradicionalnih 
načinih kmetovanja. Travniški habitati in metulji 
so torej močno odvisni tudi od načina kmetovanja.

SVETlObNO 
ONESNAŽEVANJE
Nika Zaletelj

Svetloba vpliva na vsa živa bitja, predvsem 
na živali z dobro razvitim vidom. prav zato 
je svetlobno onesnaževanje tako velik 
problem, saj zmoti naravni ritem živali. 

Predvsem predstavlja velik problem za žuželke, 
netopirje, ptiče, morske želve in seveda za človeka. 
Pri slednjih so na primer ugotovili, da imajo nočni 
delavci večje možnosti za razna obolenja, ženske 
predvsem za raka na dojki, moški pa raka prostate. 

Odrasle morske želve se svetlobi izogibajo, 
kar pomeni, da se krči prostor, kamor bi lahko 
odlagale jajca, saj se gradi vse več obmorskih 
letovišč, ki seveda pretirano osvetljujejo celotne 
komplekse in s tem tudi okolico. Pri mladih 
želvicah pa se pojavi ravno obratna težava 
– ko se izvalijo, začnejo lesti proti svetlobi, 
namesto da bi se odpravile proti morju.

Žuželke vidijo svetlobo valovnih dolžin do 300 
nm in manj, kar pomeni, da vidijo tudi nam 
nevidno uV-svetlobo. Zato so najslabše možne 
žarnice takšne, ki izžarevajo veliko uV-svetlobe. 
Konkreten primer so živosrebrne žarnice, ki imajo 

posebej močno emisijsko črto v spektru 365 
nm, ki predstavlja območje največje spektralne 
občutljivosti mnogih žuželk. Prav tako umetna 
svetloba zmoti njihovo notranjo biološko uro, 
ki je pomemben dejavnik tudi pri menotaksisu 
(kompasni orientaciji) žuželk. Slika vira svetlobe 
pade vedno v ista očesca v njihovih sestavljenih 
očeh. Tako lahko ves čas poti ohranjajo isti kot 
leta proti soncu ali drugemu nebesnemu telesu. 
Ker pa vemo, da se zemlja vrti okoli svoje osi in 
da se zaradi tega nebesna telesa »premikajo« na 
nebu, je tako pomembna notranja biološka ura, 
saj glede nanjo žuželke prilagajajo kot letenja. 
Ta kot ohranijo tudi, če jih zmotimo z umetno 
svetlobo, in tako se v spirali približujejo npr. ulični 
svetilki, dokler se ne »zaletijo« vanjo. Nato jo še 
nekaj časa zmedeno obletavajo, se utrudijo in 
zaspijo. če se jim to zgodi več noči zaporedoma, 
se v končni fazi ne morejo ne razmnoževati ne 
prehranjevati, tako da se zaradi tega populacija 
vse bolj manjša. Prav tako so nekatere žuželke, 
na primer slakovi veščci (vrsta nočnega metulja), 
pomembni opraševalci in posledično to ne vpliva 
samo na žuželke, marveč tudi na rastline in 
nenavsezadnje na vsa živa bitja. Za rešitev tega 
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čOKOlADA MAlO DRuGAčE
lara Kastelic

tovarna čokolade Zotter se nahaja na 
avstrijskem štajerskem. njena posebnost 
je, da so sestavine, iz katerih proizvajajo 
čokolado, organsko pridelane in kupljene 
po načelih pravične trgovine. 

Tovarno smo si ogledali udeleženci 16. 
Evropskega študentskega simpozija na temo 
okolja EuroEnviro, ki je potekal v Gradcu in na 
Dunaju od 6. do 8. maja. Vseh 100 udeležencev 
iz 28 evropskih držav se je navdušeno podalo na 
to čokoladno izkušnjo. Kratka video predstavitev 
nas je popeljala v svet Južne Amerike, kjer 
podjetje Zotter kupuje kakavova semena. 
Kakavovec gojijo po vsem svetu, vendar pa je le 
majhen del pridelan na organski, okolju in ljudem 
prijazen način. V podjetju se zavedajo dejstva, 
da so ti kmetje premalo plačani za svoje delo, 
zato semena odkupujejo po načelu pravične 
trgovine, kar pomeni, da kmetu plačajo tudi do 
3x več, kot je to običajno. S tem spodbujajo 
kmete, da vztrajajo pri organskem pridelovanju, 

in jim hkrati omogočijo boljše življenjske 
pogoje ter možnost izobraževanja otrok. 
Na sprehodu skozi tovarno smo imeli priložnost 
spremljati nastajanje čokolade na različnih 
stopnjah pridelave. Od neizmerno grenkih, 
morda celo neokusnih kakavovih zrn do 
čokolade z okusom po papriki in ananasu. 
Podjetje nas je presenetilo s svojo kreativnostjo, ki 
se ne izraža samo v zanimivih čokoladnih okusih, 
ampak tudi z interaktivno predstavitvijo proizvodnje 
in dodelanim dizajnom. še posebej nas je 
navdušil del, kjer je vsak dobil kozarec vročega 
mleka, nato pa je iz tovornega vagončka 
izbral kakšen nenavaden okus vroče čokolade. 
cena izdelkov je sicer višja od običajnih, vendar 
100 zaposlenih kaže na to, da je lahko tudi 
trajnostna proizvodnja izdelkov zgodba o uspehu. 
Ena od definicij trajnostnega načina življenja 
je, da je to razvijanje družbe in ekonomskega 
sistema na način, da ta deluje brez uničevanja 
možnosti prihodnjih generacij (družbenih, 
okoljskih in upravljanja z viri). Tega se zavedajo 

problema bi bilo potrebno uvesti neprodušno 
zaprte svetilke (veliko žuželk se scvre na žarnicah 
oziroma ne znajo priti ven iz ohišja), sijalke brez 
uV-svetlobe, zmanjšano svetilnost (oziroma 
samodejno izklapljanje luči) po 22. uri in prepoved 
emisije svetlobe nad vodoravnico, saj se svetloba, 
ki »pobegne«, sipa na vodne molekule, prašne 
delce itd. in tako povzroča močno bleščanje luči.

Prav tako zmanjšano število žuželk pomeni tudi 
manj hrane za netopirje in žužkojede ptice. 
Pri netopirjih prav tako pride do zakasnitve 
izletanja, kar pomeni, da imajo manj časa 
za prehranjevanje. Že samo 15 minut lahko 
predstavlja velik problem, predvsem za mladiče 
in doječe matere, saj imajo tako veliko manjše 
možnosti za preživetje. Pri pticah manj hrane 
pomeni veliko težavo predvsem v času selitve, 
saj letijo, dokler ne porabijo vse energije. 

Prav tako se večina ptic pevk seli ponoči in se 
lahko ujamejo v svetlobne snope, v katerih 
tavajo, dokler od iznemoglosti ne poginejo. 
Takšni so na primer svetlobni topovi (ki so pri 
nas prepovedani), velike bele stene, dimniki … 

V Sloveniji to področje ureja uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, 
ki je bila sprejeta leta 2007. Potrebno pa je 
poudariti, da vsakdo lahko doprinese k rešitvi 
problema, saj šteje že vsaka ugasnjena luč. :)
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v ekoregiji Kaindorf na Avstrijskem štajerskem. 
Naše življenje v Evropi je »bogato« v smislu, da 
lahko »poceni« kupujemo izdelke in pridelke, ker 
je nekdo na drugem koncu sveta premalo plačan 
za svoje delo. Iz solidarnosti do ljudi na celem 
svetu in ohranjanja okolja za prihodnje generacije 
so se odločili, da bodo razvoj v regiji do leta 2020 
usmerili tako, da bo količina izpuščenih emisij 
cO2 enaka 0. Regija je povezava 6 občin, kjer 
živi 5500 ljudi. ustanovili so posebno zvezo, ki 
vključuje posameznike, strokovnjake, župane in 
poslovne partnerje. Namen zveze je promocija 
trajnostnega načina življenja, izobraževanje 
in povezovanje. Izvajajo različne projekte 
na področju ogrevanja, električne porabe, 
gradnje, mobilnosti in kmetijstva z namenom, 
da zmanjšujejo izpuste cO2. Spodbujajo 
kolesarjenje, odjemanje električne energije, ki 
je pridobljena iz obnovljivih virov. Za predstavo, 
kako pomembna je izolacija hiše, so postavili dve 
hišici, ki imata različno debelo izolacijo. Pozimi so 
nato merili notranjo temperaturo v vsaki. V hiši s 
slabo izolacijo je bila temperatura 5 °c, v dobro 
izolirani pa 17 °c. To je zelo nazoren prikaz, ki kaže 
na to, koliko več denarja porabimo za ogrevanje 
slabše izolirane hiše. Posebno pozornost so 
namenili restavracijam in skupaj sestavili celovito 
ponudbo domačih jedi in pijač ter pri tem 
poudarili uporabo kakovostnih lokalnih pridelkov. 
Poudarili so, da brez podpore in sodelovanja 
lokalne skupnosti vse to ne bi bilo mogoče. 
Kot udeleženki simpozija se mi je zdelo zanimivo, 

ker je bil zelo velik delež udeležencev iz držav 
bivše Jugoslavije. Kar nekaj udeležencev je bilo 
iz neevropskih držav (Tajvan, Irak, libanon), ki 
pa sedaj študirajo in živijo v Evropi. Zanimivo je 
primerjati med seboj različne države in univerze, 
ker se šele takrat zaveš, koliko različnih možnosti 
usmeritve in specializacije obstaja znotraj istega 
področja. Pestra mednarodna zasedba je izredna 
priložnost za izmenjavo mnenj o različnih praksah, 
izkušnjah in pristopih v različnih državah. Na ta 
način udeleženci nismo pridobili veliko znanja 
samo na različnih predavanjih, delavnicah in 
diskusijah, temveč tudi v medsebojnem dialogu.
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Eden izmed mnogih okusov, ki si jih lahko poskusil

Žlička za poskušanje čokolade
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šTuDENTJE ODDElKA ZA bIOlOGIJO 
bIOTEHNIšKE fAKulTETE uNIVERZE V lJublJANI 
KlONIRAlI VRTINčARJA

dramatičen dogodek na obveznem terenu v okviru 
predmeta ekologija, ki ga je organizirala Katedra za 
ekologijo in varstvo okolja, je šokiral asistente. 

Izvir Kamniške bistrice – včasih biser Gorenjske, danes pa 
žarišče novih znanstvenih odkritij. študentje so med določanjem 
makroinvertebratov nepričakovano klonirali vrtinčarja. Z zahtevno 
metodo prenašanja osebka s pinceto iz zbirne posode v petrijevko 
so ga prepolovili. Novo nastali klon je drastično vplival na diverzitetni 
indeks v Kamniški bistrici. Asistent je osupnil nad revolucionarnim 
delom študentov. Omenjeni ni bil poškodovan, je pa v šoku.
N.M. študentje med opravljanjem znanstvenega dela
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IZ SVETA SlAVNIH 

Nevenka bo iz sedaj še neznanega razloga zapustila svoje delovno mesto in 
odšla … Vse njeno službeno imetje, kot so akvarij, neznansko občutljiva in 
cvileča centrala, prepih iz predavalnice b1 in močno oblegana »danger zone«, 
bo tako ostalo brez upravitelja.

Po poslednjem sketanju ima premierni izvajalec tega potencialnega športa 
zadnjo željo, da mu kot prvemu človeku na svetu uspe nemogoče – prečkanje 
Postojnsko-planinskega jamskega sistema. Ali mu bo uspelo? 

Izjemni strokovnjak na področju etologije je dramatično podlegel vplivom 
predstavnikov gastropodov, saj je prevzel njihovo najbolj izrazito etološko 
lastnost … počasnost … 

P.A.

OSuPlJIVO ODKRITJE NOVE VRSTE?

študenti biologije Biotehniške fakultete so v sredo, 19. 
5. 2010, na pešpoti večna pot–Koseze ob spoznavanju 
favnistične pestrosti tamkajšnega območja odkrili do 
sedaj še povsem neznan organizem. 

Gre za hibrid golega moškega osebka ter kolesu podobnega stvora. 
Po teh karakteristikah so ga poimenovali Ritulus kolesus. Žal osebka 
zaradi njegove hitrosti niso uspeli zadržati kot dokazni primerek, zato 
naprošajo vse, ki vedo kar koli o tem organizmu oz. so ga videli, naj 
jim to sporočijo in pomagajo razrešiti to osupljivo znanstveno uganko.
bTA
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MINIlO JE lETO 
bRucOVSKO
Rok Mihevc

 
Sem rok mihevc in sem biobruc.
ravno ob takem času prejšnjega leta, 
ko letos pišem tale članek, je večina od 
nas biobrucev trepetala pred največjim 
srednješolskim »bavbavom«, ki se mu 
reče matura. Letos mnogo bolj trepetamo 
pred največjo študentsko nočno moro, ki 
žre živce, pije kri, trati prosti čas, povzroča 
mozolje, podočnjake ter asocialno življenje 
in se ji reče »izpitno obdobje«. najdaljše 
počitnice našega življenja so minile, še 
preden smo lahko rekli besedo »keks«. 
po utrujajočem čudežnem Feliksu, 
trigonometriji in Christopherju smo se res 
spočili od vseh pritiskov in pričakovanj, ki 
so kot nujno zlo doleteli maturante. 

Ampak življenje teče dalje 
in mi z njim. In če hočeš 
slediti temu hitremu toku, se 
moraš podvizati. Zato smo 
se z vsem pričakovanjem 
9. marca vpisovali na 
eno izmed zadnjih in 
najpomembnejših postaj 
šolskega izobraževanja. 
Tisti z 90 točkami in več 
smo pristali sredi lepega 
viškega polja, na Večni poti 
111. Prvi oktober je bil dan 
neizmernih pričakovanj in 
začetek nečesa novega. S 
podeljevanjem študentskih 
izkaznic tistega dne sem 
se še zadnjič prepričal, da sem se res vpisal na 
biologijo. Namreč, priimki kolegov in kolegic, kot 
so Kljun, Gams, Žitnik, Javornik, Mlinar, Kozjek, 
Puh, Vrabec, so se mi res vtisnili v spomin in 
so še bolj pričarali to biološko vzdušje letnika. :)
Prvi koraki so vedno težki, a ko enkrat prebiješ led, 
ti steče kot po maslu. študentje tutorji so se izkazali 
in nam podelili prve nasvete in opozorila, ki so bila 
bolj tehnične narave. Da se z vratarico Nevenko 
ne gre šaliti, da je fakulteta zgrajena po principu 
»kaj hitro se lahko zgubiš« in da bo organsko 

kemijo naredil vsak drugi našega letnika. čeprav 
zelo nespodbudni, so bili ravno ti namigi najbolj 
ključni za prve dni našega življenja na fakulteti.  

Tudi sami kolegi in kolegice smo se najprej počasi 
spoznavali. če nisi bolj sramežljivega tipa, si kar 
pristopil do človeka in ga vprašal, kdo je. Tisti 
malo bolj previdni so ubrali taktiko: »Mogoče 
veš, kdaj se začnejo jutrišnja predavanja?« 
ali pa tipično slovensko: »Danes je pa grozno 
vreme, ne?« Nekako so v uvodnem pogovoru 
spoznavanja študentov bistvene štiri ključne 
stvari, da pogovor steče. Vprašaš za ime, kako 
je šla matura, ali je na facebooku (s tem izveš, 
ali sploh obstaja) in od kod prihaja. To zadnje 
je skoraj še najbolj bistvenega pomena, saj 

ravno zaradi vsesplošnega poznavanja vseh 
z vsemi to vodi do nadaljnjega pogovora. On 
pozna bratranca od tvojega soseda, ti poznaš 
bivšo punco od njegovega prijatelja iz vrtca. No, 
kakor koli, ko sem sam končno dobil splošen 
vtis, kdo vse je med nami, sem bil navdušen 
nad to pokrajinsko pestrostjo v enem samem 
letniku 70 ljudi. Prekmurje, bela krajina, 
Koroška, Gorenjska, Idrija, Dolenjska, štajerska, 
Primorska … Kdaj pa kdaj bi res rabil kakšnega 
prevajalca ali slovar, predvsem Kljun-slovenski 
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slovar. Ko človeka trikrat vprašaš s »čaki, kaj?«, 
se že sam počutiš bedastega, pa ga tudi četrtič 
ne razumeš, ampak se v dobrobit vseh pač samo 
delaš, da si končno dojel. Nasmeh in »Aja, to si 
mislu?!« sta ključnega pomena:). Tako smo se 
spoprijateljili in postali prava biološka druščina. 
če lepše rečem, smo se šli tudi »obšolske 
dejavnosti«, od pohodov na Rožnik, Kriško goro, 
Nanos, veselih prekmurskih fešt, piknikov pa 
do mnogokratnih obiskov živalskega vrta čez 
cesto. Kot novopečeni bruci (oz. brucki, kot 
nas lepšalno poimenuje profesorica štrus) smo 
doživeli in preživeli tudi kakšne nevšečnosti. 
Kot so bili na primer obvoz že tako neredne 14-
ke, začetek gradnje fRI-ja in fKKT-ja, selitveni 

le ne bi bil naj naj, ko pa je profesor Petrič 
skoraj vedno na vsaki uri predavanja postregel 
z risanko dneva. Glavno vlogo je imel seveda 
nukleofil. No, ob njegovi odsotnosti ga je 
ponavadi zamenjal elektrofil. In profesor se je 
izkazal za odličnega režiserja. Edino, kar sem 
pogrešal, so bile kokice in udobni sedeži. :)
Kaj si bom še zapomnil po burnem brucovskem 
letu? Množično obiskane ure predavanj pri 
geologiji, prisrčno neuspele petkove poskuse 
pri urah fizike, neprespane noči zaradi 206 
kosti in 42 mišic našega telesa, 26-krat na 
uro predavanja izrečene besede »očitno« pri 
matematiki, gostobesednega asistenta pri kemiji, 
prijazne poglede vratarice Nevenke ob zaprtih 

procesi s faksa na faks, »spodbudna novica« 
glede programov magisterija … Kaj vse mora 
dati čez biobruc, si je res težko predstavljati …
Sam si bom prvi leto študiranja zapolnil predvsem 
po mnogoštevilnih predmetih in prijaznih 
profesorjih. Najprej seveda kot tistega prvega 
profesorja lebana. Neizmerno sem mu hvaležen, 
ker sem z njegovo pomočjo odkril prečudoviti 
svet internetne strani www.google.si. Z veseljem 
sem med dolgočasno snovjo kemije prisluhnil 
petminutnim nasvetom »Iz lebanove skrinjice«. 
Zdaj na primer vsaj vem, kako v pravilnem vrstnem 
redu zabeliti solato. Po metodi SOK – sol, olje, kis. 
če kar ostanem pri kemiji, lahko preskočim na 
za večino biologov najljubši, najboljši in »oh in 
sploh« predmet organska kemija. Kako nam 

vratih predavalnice b1, predolgo 
prižgano klimo pri predmetu 
bŽcH, petkove večerne kolokvije 
kemije ob šesti uri zvečer, risarske 
spretnosti in neuspele priprave 
preparatov pri urah botanike, 
neizmerno veselje ob obvestilu o 
odpadlih vajah matematike, dolge 
petkove popoldneve do 15.15 v 
Peterlinovem paviljonu, deževen 
torkov večer v lovu za deževniki 
za potrebe vaj iz zoologije, štetje 
množičnih kihov kolegic Eve in 
Tine, nestrpno čakanje pred 
vajami matematike v borbi za 
svoj sedež, zgražanje in poziranje 
fotografu Žanu, seciranje čebele, 
nepozaben obisk živalskega vrta 
pod vodstvom upokojenega 
profesorja Rudija Ocepka in fo

to
:Ž

an
 K

ur
al

t

vzpostavljanje notranjega miru, četrtkovih »pet 
do osmih«, odpadli petkov kolokvij kemije ob 
18.15 zvečer …
Predvsem pa si bom to leto zapomnil po najboljših 
kolegicah in kolegih. Kljub tako radostnim 
trenutkom brucovskega leta si pa vseeno želim 
narediti organsko in napredovati v drugi letnik. 

So spomini, ki jih enostavno ne gre pozabiti …
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SlADKI ZNAKI POZORNOSTI 
REcEPT ZA VIšNJEVE MuffINE
Asim Krdžalić

pogosto se okoli nas slišijo debate o skrb 
vzbujajočih prehrambenih navadah med 
dijaki in študenti – govorice, ki v veliki 
meri odražajo realno situacijo, ki pa 
nikakor ni zapečatena. vsak od nas je že 
doživel skupinska kosila med odmori na 
faksu – čas, ko si sredi dneva poskušamo 
malo napolniti baterije, če mislimo zdržati 
do večera v naslednji predavalnici ali 
laboratoriju.

Ker pa je kakšen delovni dan lahko res (pre)dolg 
in odmori res (pre)kratki, postanemo z nekaj 
vaje vsi mi mojstri preživetja. In ko ob pozni 
večerni uri pomislimo na hrano, se spomnimo 
še nečesa – kolegi/ce zraven nas verjetno 
sanjarijo o podobnih stvareh. Kako lepo bi bilo, 
če bi se lahko med kratko pavzo malo okrepili! 
Potrudimo se, da to dejansko naredimo in zraven 
pogostimo še koga – kolege/ice, s katerimi 
nam čas vedno hitreje mine in s katerimi gre 
izvedba zastavljene naloge vedno lažje skozi.

Specimo kaj! Vzemimo si čas in se z majhnim 
znakom pozornosti zahvalimo vsem, ki so del 
nas.

Tukaj je recept za eno od neštetih oblik in okusov 
mafinov.  
Sestavine:
1 jajce
150 g sladkorja
1 vanilin sladkor
8 jedilnih žlic olja
1,5 dl mleka
250 g moke
1 pecilni prašek
150 g višenj 

V posodo za mešanje razbijemo eno jajce in ga 
zmiksamo, dodamo 150 g sladkorja in miksamo 
na srednji hitrosti, dokler se sladkor ne raztopi. 
Dodamo 8 žlic olja, ponovno mešamo, nato pa v 
posodo dolijemo 1,5 dl mleka in tokrat samo počasi 
premešamo celotno maso na najmanjši hitrosti 
mešanja. Dodamo 250 g moke, vanilin sladkor in 
pecilni prašek, nato pa vse ponovno premešamo 
z najmanjšo hitrostjo mešanja. Kot zadnjo 
sestavino dodamo višnje (150 g oz. približno 
1 zvrhan kozarec jogurta), ki jih enakomerno 
razporedimo po masi z mešanjem z žlico.
Ko imamo maso narejeno, prižgemo pečico na 
180 °c, da se segreje, sami pa začnemo polniti 
modele. Recept se količinsko ujema s pekačem 
za mafine z 12 modeli. Maso poskušamo čim bolj 
enakomerno razporediti na 12 delov – tako da 
vsak papirnati model napolnimo skoraj do roba. 
Ko končamo, lahko na vrh vsakega posameznega 
modela dodamo še eno ali več višenj.
Pekač z napolnjenimi modeli damo v prej segreto 
pečico in pečemo približno 25 min oziroma 
dokler se mafini lepo ne zapečejo in zrastejo 
izven modela skoraj 
toliko visoko, kot je 
globok sam model.
Tako, po peki samo 
še pustimo, da se 
mafini ohladijo.

čestitam, če ti je postopek uspel! če ne, pa tu 
velja modrost vaja dela mojstra! Tako, zdaj pa 
poišči kakšno skledo in jih naslednji dan nekaj 
prinesi na faks. Kolegice in kolegi jih bodo 
zagotovo veseli! 
– pa dober tek!
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PuRPlE DAY
Asim Krdžalić

poroke so povezane z belo barvo. Ljubezen 
in vojna z rdečo. Biologija pa … z vijolično? 
-ne?! očitno da!

Naj ne bo pomote – ta članek ne govori o 
modnih smernicah in prestižnih stilih. Ne! Govori 
o preprostih stvareh in malenkostih, ki nas 
razveselijo in tudi povežejo med seboj.
Stojimo pred ogledalom in eni v odsevu vidijo 
sami sebe, drugi popolne neznance ali pa najbolj 
iskane filmske ikone. Zakaj? – Ker je iskanje lastne 
identitete eden najpomembnejših in najtežjih 
korakov v življenju vsakega posameznika.
Naj napis na naši majici izraža pripadnost 
določenemu prepričanju ali zapestnica, narejena 
desetletje nazaj skupaj s takratno najboljšo 
prijateljico, objema naše zapestje, vsi mi z 
vsakim našim korakom sporočamo, kdo smo, 
kaj ljubimo ali sovražimo, kateri del preteklosti 
želimo imeti vedno ob sebi in s čim bežimo pred 
bolečo realnostjo, pred katero nas ne obvaruje 

“Stojimo pred ogledalom in eni 
v odsevu vidijo sami sebe, drugi 
popolne neznance ali pa najbolj 

iskane filmske ikone.”

še tako popolna iluzija. Res pa je, da ne znajo vsi 
brati naših sporočil …
Maturantske majice, ki smo jih nosili leta nazaj, 
niso nujno naš edini način zlitja z okolico, s 
skupino. – Zakaj k temu toliko stremimo? Ali je 
črna res najmanj vpadljiva barva, s katero se 
izognemo radovednim pogledom in smo del večje 
celote? Ne, ker barva ni pomembna (mišljeno v 
več smislih) – mi smo svoji lastni agentje, svoji 
predstavniki in osebni trenerji! Naša sila volje 
oblikuje podobo, ki jo predstavljamo navzven 
celemu svetu. – Gledano globoko, tam, kjer 
smo nagi pred lastnimi mislimi in izpostavljeni 
samo resnici, ali res kažemo svetu to, kar smo? 
Odgovor: pogosto ne.
barve. Imamo jih radi, ker so pomemben del 
naše identitete … in, kot že prej povedano, je 

ta ključna. – Vijolična! Popolna mešanica goreče 
rdeče in hladne modre je bila skozi tisočletja 
simbol plemiških družin in čarovnije, psihološko 
pa predstavlja domišljijo, ustvarjalnost in 
spiritualno moč. – Naj te vodi njen najgloblji 
pomen ali privlači že njena vpadljivost, te ta 
barva predstavlja. In nikakor nisi sam/-a!
Neverjetno, kako širok nasmešek, iskren 
nasmešek, se nam lahko izriše na obrazu, ko 
vidimo ‘’našo’’ barvo na nekom, ki nam maha s 
konca hodnika, nas vabi, da stopimo zraven in 
dodamo svoj odtenek k mozaiku, posvečenemu 
samo eni barvi.
Tako da vam vsem predstavljam idejo, za katero 
ste številni že slišali – dan, namenjen tej barvi! 
Vsekakor bom v prihodnje zbiral predloge, na 
kateri dan naj vijolična popestri in poživi naše 
hodnike! 
Nosili bi isto barvo, ja, a odtenek bo drugačen! 
če ne ta na tkanini, pa tisti globoko v nas. Tisti, 
ki ga bomo z nekaj poguma izrazili navzven! In tu 
je ta razlika! – Nikoli se ne bojmo dodati svojega 
pečata, svojega odtenka skupini!

Ja, že vidim naslov naslednjega članka: ‘‘The 
perfect shades of purple’’ …
 

“Naša sila volje oblikuje podobo, 
ki jo predstavljamo navzven 

celemu svetu.
Gledano globoko, tam, kjer smo 

nagi pred lastnimi mislimi in 
izpostavljeni samo resnici, ali res 

kažemo svetu to, kar smo?”
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NATEČAJ! 

LOKAL DEBILIZMI
imaš super lokalno besedo in jo želiš deliti s svetom? 

te moti, da te nihče ne razume? 
Si želiš večne slave? 

to je tvoja priložnost! izbiramo najboljši, najlepši, najnenavadnejši lokal debilizem!

KAJ JE LOKAL DEBILIZEM:
lokal debilizem je lokalna (narečna) beseda, ki je Mirko ne razume.

Primeri: gučati, turšca, batovci ...

POGOJI:
besede morajo biti lokalne,

besede ne smejo biti preveč lokalne (npr. da jih poznajo zgolj v treh hišah v eni vasi),
besede morajo biti neznane vsaj ¾ Slovenije,

besede ne SmeJo biti izpeljanke iz angleščine, nemščine itd.

Svoje lokal debilizme z razlago/opisom lahko pošljete do 
30. 9. 2010 na naš mail  antirepresor@gmail.com, 

lahko nam vržete pisemce v nabiralnik ali pa se oglasite v dšB sobici in nam jih 
posredujete via ustno izročilo.

vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje z največ petimi (5) lokal debilizmi.

lokal debilizme bo ocenjevala strokovna žirija (Mirko Silan), najboljši trije pa bodo nagrajeni.

1.nagrada: paket presenečenja
2.nagrada: štrudel

3.nagrada: lonček plastelina

Vsi lokal debilizmi bodo tudi objavljeni v Antirepresorju.



ZaHvaLe!
Iskreno se zahvaljujemo gospodu hišniku, ki nas ni pokosil 
ob fotografiranju ekipe!

Zahvala gre tudi Žanovemu fotoaparatu, ki se je sprožil 
pravočasno in nas ujel v najboljši pozi.

Hvala tudi naši »the boss« – Mateji Delač – za intervju in 
seveda za vsestransko pomoč pri nastajanju glasila – od 
grafičnega oblikovanja do moralne podpore!

Seveda pa ne smemo pozabiti na prof. dr. Kristino Sepčić, 
ki si je kljub zelo natrpanem urniku v zadnjih minutah 
pred porodniškim dopustom vzela čas za intervju, doc. 
dr. Petri Golja, asist. Tatjani Robič in Katji Zdešar-Kotnik 
za predstavitev Skupine za antropologijo, doc. dr. Jerneju 
Joganu za opis svojega dela, prof. dr. Alenki Gaberščik 
za odziv na članek v prejšnji številki Antirepresorja ter 
čistilkam za sodelovanje pri pisanju članka o njih. 

Zahvaljujeva se vsem študentom, ki so prispevali članke 
(na takšen ali drugačen način :P), in vsem, ki ste kakor 
koli pripomogli k temu, da je 15. številka Antirepresorja 
ugledala luč sveta!

uredništvo se opravičuje, ker je v prejšnji številki prišlo do 
napake ISSN številke, in sicer je dejanska številka 1854-
8318.
Opravičujemo se tudi prof. dr. Antonu branclju zaradi 
napačno napisanega naslova na naslovnici (Dvojna 
jezera).

 izdajatelj:
 Društvo študentov biologije,
 Večna pot 111, 1000 ljubljana  
 dsb@biologija.org, 
 antirepresor@gmail.com

 številka: 15 (seria nova)
 datum izida: junij 2010
 tisk: Trajanus d.o.o.
 naklada: 250
 iSSn: 1845-8318

 ®Revija in vsi v njej objavljeni
 prispevki, fotografije in slike 
 so avtorsko zaščiteni. Za rabo, 
 ki je zakon o avtorskih pravicah 
 izrecno ne dopušča, je potrebno 
 soglasje izdajatelja. 

 odgovorni urednici:
 Katja Zeme & Nika Zaletelj
 urednik fotografije:
 Žan Kuralt
 novinar in risar:
 Asim Krdžalić
 grafično oblikovanje: 
 Mateja Delač & Matej Žnidarič
 avtorji člankov: 
 Navedeni pod naslovom
 Lektoriranje: 
 urška Honzak, Društveno stičišče 
 šOu v ljubljani - STIKS.
 Fotografija na naslovnici in 

zadnjistrani:  Žan Kuralt

 članki ne odražajo mnenja 
uredništva! 

Izdajo glasila so nam omogočili: šOu v ljubljani, šObf ter šS bf.




