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Nika & Katja

 
Ko	takole	sediva	v	Vivotu	in	srkava	belo	kavo,	razmišljava,	kako	čas	beži	in	opazujeva	ljudi,	ki	kakor	
mravlje	hitijo	naokoli.

Od	 takrat,	 ko	 sva	 nazadnje	 sedeli	 na	 kavi	 in	 pisali	 uvodnik	 za	 prejšnjo	 številko	 Antirepresorja,	
se	je	spremenilo	marsikaj.	Zamenjalo	se	je	vodstvo	Biotehniške	fakultete,	Oddelka	za	biologijo	in	
navsezadnje	tudi	vodstvo	DŠB-ja.	In	kaj	te	spremembe	prinašajo?	Bo	boljše,	bo	slabše?	Študentje	
prihajajo	in	odhajajo.	Tako	smo	dobili	prve	diplomirane	bolonjske	biologe,	počasi	zaključujejo	študij	
še	 »tastari«	 študenti,	 pridružili	 pa	 so	 se	 nam	 novi,	 vedoželjni	 »biobrucki«.	 In	 kaj	 se	 je	 zgodilo	
z	diplomiranimi	biologi	po	bolonjskem	sistemu?	V	službo	biologa	ni	 šel	nihče.	Polovici	od	njih	ni	
preostalo	drugega,	kot	da	vpišejo	»absolventa«	in	čakajo,	da	bo	MOGOČE	naslednje	leto	razpisana	
še	ena	smer	od	tistih	4	obljubljenih.	Lahko	rečemo,	da	so	nas	naplahtali.	Da	ne	govorimo	o	tem,	da	
o	magistrskem	študiju	pedagoške	smeri	ni	niti	duha	ne	sluha.		Ali	je	potemtakem	sploh	še	vredno	
vztrajati?	Večina	nas	bo	odgovorila	pritrdilno,	češ,	saj	nam	drugega	ne	preostane…

Pa	vendar.	Spremembe	so	del	našega	življenja.	Če	so	slabe,	je	to,	da	se	iz	njih	česa	novega	naučimo	
največ,	kar	nam	lahko	dajo.	Ne	glede	na	vse,	pa	so	nujne	za	življenje…

UVODNIK



in memoriam

2

TONE	WRABER	
(1938—2010)

Nejc Jogan

Najplodovitejšega slovenskega botanika 
20. stoletja profesorja doktorja Toneta 
Wraberja skorajda ni treba posebej 
predstavljati. Kdor koli, ki ga je pot zanesla 
k biologiji, ali ki ga je zanimala naša flora, 
morda tudi zgodovina naravoslovja na 
naših tleh, ali pa je le navdušeno sledil 
literaturi o gorski naravi ... je za Toneta 
dobro vedel. Bil je tako rekoč vseprisoten 
in šele z njegovo smrtjo smo se počasi 
začeli zavedati, katere raznolike niše je 
s svojo neumorno aktivnostjo desetletja 
dolgo zapolnjeval. Naj torej ob bok 
izčrpnim in podatkov polnim nekrologom 
postavim nekaj bolj osebnih spominov 
na svojega profesorja, mentorja, 
predstojnika, predhodnika in sodelavca.

Kot	 srednješolec,	 ki	 ga	 je	 zanimala	 narava,	
posebej	 še	 rastlinstvo,	 sem	 na	 Tonetovo	 ime	
naletel	že	v	zgodnjih	osemdesetih.	Neizogibno	se	
je	pojavljal	kot	avtor	ali	med	navedeno	literaturo	
v	 večini	 florističnih	 del,	 ki	 sem	 jih	 tedaj	 jemal	
v	 roke.	 In	posebno	srečo	sem	 imel,	da	sem	že	
tedaj	nekaj	 tednov	delovne	prakse	opravljal	na	
Oddelku	 za	biologijo	Biotehniške	 fakultete	 in	 si	
seveda	izprosil	delo	v	herbariju.	Tu	sem	profesorja	
Wraberja,	 kustosa	 največjega	 slovenskega	
herbarija,	 srečal	 v	 živo	 in	 vtis,	 ki	 ga	 je	 naredil	
s	svojim	neizčrpnim	znanjem	in	pripravljenostjo	
deliti	 to	 znanje,	 je	 bil	 nepozaben.	 In	 ko	 sem	
kot	 negoden	 srednješolec	 dobil	 za	 nalogo,	 da	
opravim	revizijo	herbarijskega	materiala	skupine	
vodnega	grinta,	ki	je	v	naravi	niti	nisem	poznal,	
se	mi	je	to	zdelo	nadvse	imenitno	(mimogrede,	še	
danes	nam	raznolikost	te	skupine	ni	čisto	jasna).

Tik	po	 koncu	 srednje	 šole	 sem	po	mladinskem	
raziskovalnem	 taboru	na	Šmartnem	na	Pohorju	
svojemu	 mentorju	 pomagal	 v	 herbariju	
določevati	 nabrani	 material	 in	 tedaj	 profesorju	
Wraberju	omenil,	da	sem	na	Pohorju	našel	tudi	
kamiličnolistno	 mladomesečino.	 Nemudoma	
me	je	oskrbel	z	nekaj	članki	o	tej	redki	vrsti	 in	

me	vzpodbudil	 in	usmerjal,	 da	 sem	za	Proteus	
napisal	kratek	prispevek.	Tedaj	sem	ga	spoznal	
kot	 mentorja	 in	 urednika	 strokovne	 revije.

V	 prvem	 letniku	 študija	 biologije	 sem	 bil	 kar	
nekoliko	nestrpen,	saj	je	bila	sistematska	botanika	
šele	tema	naslednjega	leta.	Kolikor	se	je	le	dalo,	
sem	 se	 motal	 po	 herbariju,	 kjer	 sem	 počasi	
začel	obdelovati	temo	svoje	kasnejše	diplomske	
naloge,	preko	»zvez«	s	študenti	višjega	 letnika	
pa	 sem	 se	 pojavil	 tudi	 na	 terenskih	 vajah	 na	
Komni	 in	v	 tistih	dveh	dneh	spoznaval	 svojega	
kasnejšega	 profesorja	 kot	 terenca	 in	 učitelja.

Kar	samoumevno	se	je	zdelo,	da	bom	po	diplomi	
postal	njegov	asistent,	in	res	so	dogodki	pripeljali	
do	tega,	da	sem	že	teden	dni	po	zaključku	študija	
prevzel	vaje	iz	Sistematske	botanike.	S	tem	sva	
s	 Tonetom	 postala	 sodelavca,	 vsa	 nadaljnja	
službena	 leta	 do	njegove	upokojitve	 je	 bil	moj	
nadrejeni	in	skupaj	sva	raziskovala	floro,	podajala	
to	znanje	generacijam	študentov	in	diplomantov.

Prediskutirala	 sva	 marsikatero	 temo,	 ne	 le	
botanično,	 in	 tudi	 kadar	 se	 nisva	 strinjala,	 je	
bila	 diskusija	 zanimiva	 in	 poučna.	 Večkrat	 sva	
bila	 skupaj	 na	 terenu,	 malo	 žal	 mi	 je,	 da	 teh	
priložnosti	 ni	 bilo	 še	 več,	 a	 v	 resnici	 sva	 imela	
način	 dela	 precej	 različen.	 Tone	 je	 bil	 »lovec	
na	 trofeje«	 z	 odličnim	 občutkom,	 prav	 zaradi	
tega	je	 imel	najraje	visokogorsko	floro	in	sploh	
rastlinstvo	nedostopnih	rastišč.	Sam	sem	si	raje	
jemal	 več	 časa	 za	 kartiranje	 flore,	 lahko	 tudi	
na	zelo	nepomembnih	 in	neobetavnih	rastiščih.	

Še	spomladi	smo	se	pri	Tonetu	doma	popolnoma	
sproščeno	 pogovarjali	 o	 načrtih	 za	 letošnje	
terene	 in	 o	 nedavnem	 obisku	 Weldenovega	
žafrana	na	Komenskem	Krasu.	Ta	se	je	za	Toneta	
končal	 v	bolnišnici,	 a	po	okrevanju	 se	 je	vsem	
zdelo	čisto	verjetno,	da	bo	letošnje	leto	le	še	eno	
v	vrsti	plodnih.	Žal	se	je	Tonetova	pot	 le	nekaj	
mesecev	kasneje	končala.	Prav	v	času,	ki	ga	je	
številna	leta	dotlej	preživljal	s	študenti	na	Komni.	
In	 nekaj	 dni	 kasneje	 smo	 se	 njegovi	 nekdanji	
sodelavci	 in	 nasledniki	 v	 Ožbolčevi	 Konti,	 na	
klasičnem	nahajališču	Tonetovega	Vardjanovega	
košutnika,	 od	 njega	 simbolično	 poslovili.

V	slovenski	botaniki	pa	njegov	duh	ne	bo	umrl.
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NOVI	ANGEL
Rok	Mihevc

Bolj kot kadarkoli prej, sem si želel, 
da bi bil letošnji veseli december prav 
zares veseli. Pa ne v smislu sproščenega 
božičnega vzdušja, radodarnih veselih 
debelih mož, prazničnih tisočih lučk… 
Samo eno željo sem imel. Da se prižge 
ena sama lučka. Tista, v njegovih očeh.

Snežilo	je.	Prvič	v	tem	letu.	Bil	je	še	november.	
Mislil	sem	si,	kaj	nam	ga	je	sploh	že	treba.	Mahu	
še	nisem	nabral,	ptičje	hiške	še	nisem	postavil,	
sploh	 pa	 še	 uradno	 zima	 ni	 nastopila.	 Močno	
je	snežilo.	In	bil	sem	malo	slabe	volje,	ker	sem	
prišel	moker,	 v	 čevlju	 sem	 imel	 poplavo,	 vedel	
sem,	da	bo	kasneje	vlak	zamujal,	drselo	mi	bo,	
ceste	ne	bodo	splužene…	In	prišli	smo.	K	njemu.	
Polni	skrbi	 in	nezadovoljstva.	On	pa	 je	bil	 tam.	
Samo	tam.	In	mislil	sem	si,	kaj	bi	vsak	izmed	nas	
dal,	da	bi	ga	on	samo	še	enkrat	videl,	občutil	in	
se	ga	neskončno	razveselil.	Ker	ne	poznam	bolj	
navdušenega	človeka	nad	snegom,	kot	je	bil	on.	
Tisti	 sneženi	 večer	 je	bil	 eden	mojih	najlepših.

V	življenju	že	mora	biti	 tako,	da	se	 tistega	kar	
imamo,	 zavedamo	 šele	 ob	 bolečih	 dogodkih	 in	
izgubah.	 Ko	 ti	 tisti	 tam	 zgoraj	 pokaže,	 »poglej	
in	 hvaležen	 bodi!«.	 Za	 vse.	 In	 predvsem	 za	
nov	 dan.	 	 Navsezadnje,	 kdo	 pa	 sem	 jaz,	 da	
»vem«	 da	 mi	 je	 namenjeno	 jutrišnje	 sonce?

Spomnil	 se	 bom	 nanj	 vedno,	 ko	 bom	 z	 bolj	
zadnjih	klopi	pogledal	na	prazen	prvi	sedež	druge	
klopi	 predavalnice	 B1,	 ko	 bom	 na	 študentske	
bone	 jedel	 v	 Ajdovem	 zrnu,	 ko	 bom	 hodil	 po	
Prulah,	 kjer	 sva	 kot	 edina	 predstavnika	 druge	
polovice	 sveta,	 prisostvovala	 pri	 predavanjih	
geologije,	ko	se	bom	oblekel	v	narodno	nošo,	ko	
bom	srečal	človeka,	ki	z	navdušenjem	uporablja	
mimiko	 svojih	 rok,	 ko	 bo	 spet	 zapadel	 sneg	 ,	
ko	bo	Matjaž	padel	v	debato,	pogledal	s	»tistim	
pogledom«	in	se	iz	srca	nasmejal,	ko	se	bom	v	
Rakitno	 vozil	 po	 vodo	 iz	 studenca,	 ko	 se	 bom	
spraševal	 »kje	 bi	 lahko	 dobil	 kakšne	 pametne	
zapiske«,	ko	 se	bom	sprehajal	 v	otroški	ogradi	
domačih	 živali	 v	 živalskem	 vrtu,	 ko	 se	 bomo	
s	 kolegi	 spominjali	 matematičnega	 izreka	 o	
»sendviču«,	 ko	 bo	 v	 jesenskem	 času	 odpadel	
še	 zadnji	 list	 ameriškega	 javorja.	 Spomnil	 se	
bom	nanj	vedno,	ko	mi	bo	kdo	omenil	srčnost.

Dober	 človek	 je	bil.	 Srčen	 in	pošten.	S	filtrom.	
Biolog	 z	 dušo,	 botanik	 in	 ornitolog	 s	 srcem.

Za	 vedno	 je	 zaspal	 na	 prvi	 veselo	 decembrski	
dan.	 To	 je	 bil	 žalosten	 dan	 za	 zemljo	 in	
neskončno	 vesel	 za	 nebesa.	 In	 tisti	 dan	
je	 snežilo.	 Angeli	 so	 si	 pripravljali	 pot.	
Močno	 je	 snežilo.	 Njemu	 v	 slovo	 in	 zahvalo.

Gregor,	se	vidimo	kmalu...
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IN	VIVO
Bela	kava

Ljudje smo izrazito socialna bitja in prav 
je tako. Le zakaj je samica v zaporu 
najhujša kazen? Teden dni, mesec dni, 
pol leta ali celo več brez kakršnega koli 
stika z osebkom iste vrste pripelje do 
blaznosti. Ljudje preprosto potrebujemo 
drug drugega. Včasih je dovolj samo 
bližina nekoga, čutiti dih, ki ti ni lasten, 
pogled v oči, ki ne odsevajo v zrcalu …

Vendar	 ni	 lepšega	 načina	 socializacije,	 kot	
je	 brezskrbno	 posedanje	 na	 kavi.	 Če	 se	 po	
naključju	 znajdeš	 na	 Oddelku	 za	 biologijo,	
ti	 ne	 preostane	 drugega,	 kot	 da	 zaviješ	 v	
Vivota.	In	potem	si	»in	vivo«:	v	Vivotu	=)	Sicer	
strokovno	biološko	»in	vivo«	pomeni	opazovanje	
živega	 organizma	 v	 nadzorovanem	 okolju	 ter	
odziv	 opazovanega	 organizma	 na	 določeno	
substanco;	 kar	 navsezadnje	 »kofetkanje«	 v	
Vivotu	tudi	je.	Če	te	od	nasprotne	mize	opazuje	
simpatičen	 fant,	 si	 že	 v	 kontroliranih	 pogojih,	
ko	 popiješ	 skodelico	 kave,	 se	 v	 telesu	 začne	
sproščati	 adrenalin,	 kar	 je	 že	 odziv	 telesa	 na	
neko	 substanco,	 živ	 si	 pa	 tako	 ali	 drugače	 …

se	ti	zvrti	od	lakote,	da	ne	veš,	ali	boš	preživel	še	
eno	uro	brez	hrane.	Takrat	ti	na	pomoč	priskočita	
Katka	 ali	 Nataša	 in	 ti	 postrežeta	 s	 slastnim	
kosilom	 (no,	 če	 ni	 ravno	 slastno,	 se	 pa	 vsaj	
naješ),	zraven	pa	seveda	še	pokomentirata,	kako	
in	kaj.	Po	obilnem	kosilu	in	s	polnim	trebuhom	pa	
se	je	tako	težko	kam	premakniti,	zato	je	treba	še	
malo	posedeti	 in	uživati	v	 lahkotnem	brezdelju.

Resnično	lahko	od	Vivota	postaneš	odvisen.	Tega	
se	 zavedaš	 šele	 potem,	 ko	 si	 prisilno	 odrezan	
od	 njega.	 Od	 vseh	 znanih	 obrazov,	 ki	 jih	 vidiš	
za	sosednjimi	mizami,	za	katere	že	natanko	veš,	
zakaj	 so	 tam.	 Eni	 zato,	 ker	 potrebujejo	 dozo	
kofeina	 naravnost	 v	 žilo,	 da	 si	 opomorejo	 od	
premalo	 spanca,	 druga	 druščina	 ob	 natančno	
uri	 in	deset	 pridrvi	 na	 kosilo	 in	 ob	uri	 petnajst	
že	 drvi	 nazaj	 na	 delo,	 tretji	 so	 prišli	 samo	
prebirat	 časopis,	 ker	 drugega	 očitno	 nimajo	 za	
početi,	četrti	–	peti	–	šesti	–	vse	do	100	pa	so	
se	 prišli	 socializirat,	 ker	 so	 pač	 socialna	 bitja.	

“Vendar ni lepšega načina so-
cializacije, kot je brezskrbno 

posedanje na kavi.”
Skratka,	 posedanje	 na	 kavi,	 še	 posebej	 ko	 so	
na	 vrsti	 kakšna	 dolgočasna	 predavanja,	 je	 že	
skorajda	rutina,	ki	se	ji	ne	da	upreti.	Vendar	je	kot	
bi	mignil	leto	naokrog	in	že	je	tu	poletje.	Takrat	
ni	 več	 izogibanja	 dolgočasnim	 predavanjem,	
ampak	»kofetkanje«	v	Vivotu	služi	bolj	za	to,	da	
si	ohladiš	možgane	ter	pokomentiraš,	kako	je	šlo	
z	izpiti.	Potem	znova	pride	jesen,	ko	je	še	vedno	
dovolj	toplo,	da	se	 lahko	usedeš	pred	Vivota	 in	
ob	kavici,	ki	je	še	vedno	nepogrešljiva,	opazuješ	
sončni	 zahod	 in	 barvanje	 listov,	 ker	 čakaš	 na	
vaje	 ob	 18.00.	 Včasih	 pride	 dan,	 ko	 preprosto	
potrebuješ	Vivota,	da	tam	samo	obsediš,	 izliješ	
kakšno	solzico,	ker	življenje	ne	gre	vedno	tako,	
kot	si	zamisliš,	in	žalost	utapljaš	v	kavi.	Drugič	ti	
še	pred	kavico	tako	grozno	zakruli	v	želodcu	 in	

“Resnično lahko od Vivota 
postaneš odvisen.”

Torej	 je	 kofetkanje	 v	 Vivotu	 lahko	 opravičljiv	
razlog	 za	 izostanek	 od	 predavanj,	 kajti	 ljudje	
potrebujemo	druženje,	predavanja	pa	zahtevajo	
strogo	profesionalen	odnos,	ki	ne	zajema	pristnega	
človeškega	 stika.	 Za	 tiste,	 ki	 tega	 še	ne	 veste,	
da	boste	vedeli	v	prihodnje.	Skratka,	posedanje	
na	 kavi	 cele	 dneve	 v	 Vivotu	 ni	 škodljivo.	 Krepi	
telo	 (predvsem	 Musculus	 flexor	 carpi	 radialis, 
Musculus	gluteus	medius od sedenja, Musculus	
rectus	 abdominis	 od	 smejanja,	 zagotovo	 pa	
so Musculus	 stylohyoideus, sternohyoideus in 
Musculus	mylohyoidesus	najbolj	na	udaru)	in	duha	
–	od	smeha	(ki	vpliva	na	sproščanje	endorfinov)	
do	 joka	ali	 stresanja	besa,	kar	pa	 je	prav	 tako	
pomembno	za	ohranjanje	notranjega	ravnovesja.	
Torej	 vsi,	 ki	 posedate	 v	 Vivotu,	 nezavedno	
blagodejno	 vplivate	 na	 svoje	 zdravje,	 s	 svojo	
uravnovešenostjo	 pa	pozitivno	 vplivate	 na	 ljudi	
okoli	sebe,	ki	še	niso	spoznali	skrivnosti	Vivota	…

“Torej vsi, ki posedate v Vivotu, 
nezavedno blagodejno vplivate 

na svoje zdravje...” 
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NAJ	SE	SLIŠI	ŽENSKI	GLAS!
Ženski	pevski	zbor	Andromeda

Ideja za ustanovitev ženskega pevskega 
zbora Andromeda se je rodila pred 13 
leti, malo za šalo malo za res, ob kavici 
in lahkotnem »čveku«, polnem odbitih 
načrtov in smeha v enem od odmorov 
za malico na Nacionalnem inštitutu 
za biologijo. Zakaj pa ne bi imeli še 
ženskega zbora, ko pa moški Biološki 
oktet tako dobro uspeva že leta in leta! 

Pa	smo	začele:	k	sodelovanju	smo	povabile	Marka	
Tirana,	izkušenega	zborovodjo,	in	pod	njegovim	
vodstvom	smo	hitro	napredovale.	V	prvih	petih	
letih	 obstoja	 smo	 naštudirale	 okrog	 50	 pesmi,	
nastopile	 ob	 številnih	 priložnostih	 in	 slavjih	 ter	
izvedle	4	 letne	 koncerte,	 na	 kar	 smo	 še	danes	
zelo	ponosne.	Naš	repertoar	je	že	takrat	obsegal	
precej	 raznoliko	 glasbo	 –	 od	 obveznih	 priredb	
slovenskih	narodnih	do	popularne	glasbe,	črnskih	
duhovnih	in	tradicionalnih	pesmi.	Pohvale	naših	
poslušalcev	pa	so	nam	dajale	zagon	za	naprej.
Nato	pa	so	se	nad	zborom	začeli	zbirati	temnejši	
oblaki,	saj	smo	izgubile	kar	nekaj	pevk	študentk,	
ki	so	diplomirale	in	se	odselile	iz	Ljubljane,	nekaj	
naših	članic	pa	je	žal	izdalo	zdravje	…	Tako	barčica	
našega	zbora	že	nekaj	časa	pluje	v	premirnih	vodah.

Oktobra	 2009	 smo	 ponovno	 začutile	 ogromno	
željo	 po	 petju,	 druženju	 in	 sprostitvi.	
Izoblikovale	 smo	 skupino,	 ki	 je	 obudila	 stare	
pesmi,	 poiskala	 nove	 izzive	 in	 se	 ob	 tem	
neizmerno	 zabavala.	 Nekako	 si	 predstavljamo	
študijsko	 leto	 2009/2010	 kot	 prelomno	 za	
ponovno	 oživitev	 ženskega	 zbora	 Andromeda.
Zato	vas	zdaj,	vse	ljubiteljice	petja	in	dobre	
družbe,	prisrčno	vabimo	v	naše	vrste:	če	ste	
biologinje	ali	ne,	pomembno	je	le,	da	imate	
čas	ob	ponedeljkih	ob	15.30,	ko	se	dobimo	v	
Seminarski	sobi	Biološkega	središča.	Z	našim	
novim	zborovodjo	Jernejem	Piklom	se	že	vese-
limo	prijetnih	harmonij!

VABLJENE!

Aja	…	In	zakaj	ravno	ime	“Andromeda”?	Ker	predstavlja	
nežno	barjansko	cvetlico,	prelepo	Perzejevo	ženo	in	
bleščeče	zvezde	na	nebu!

Lep	pozdrav,
Andromeda

Udarna	 postava	 Andromede	 2010/2011	 –	 Tadeja,	 Tanja,	 Urša,	 Mateja,	 Maja,	
Barbara,	Tatjana	in	Mira	(manjkajo:	Rebeka,	Karmen,	Jana,	Nada,	Anja	in	Jernej)

“Zakaj pa ne bi imeli še 
ženskega zbora, ko pa moški 

Biološki oktet tako dobro uspeva 
že leta in leta!”
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PROF.	DR.	MIHAEL	JOŽEF	
TOMAN
Asim	Krdžalić

»Smisel življenja je razgibana pot in ne 
njen cilj.«  Besede, po katerih se ravna 
novi dekan Biotehniške fakultete prof. dr. 
Mihael J. Toman.

Na	 začetku	 svoje	 poklicne	 poti	 je	
delal	na	Kemijskem	inštitutu,	danes	
pa	 predava	 tudi	 na	 Oddelku	 za	
krajinsko	arhitekturo	in	na	Fakulteti	
za	gradbeništvo	 in	geodezijo.	–	 Je	
profesor,	 katerega	 raziskovalno,	
strokovno	 in	 pedagoško	 delo	 je	
že	 od	 vsega	 začetka	 povezano	
s	 problematiko	 celinskih	 voda	 s	
posebnim	poudarkom	na	življenjskih	
združbah	v	tekočih	in	stoječih	vodah.	
Dodatne	 izkušnje	 si	 je	nabiral	 tudi	
v	 tujini,	 natančneje	 na	 Univerzi	
v	 Copenhagnu	 na	 Danskem.
Je	član	domačih	in	tujih	društev	ter	

organizacij	in	član	uredniškega	odbora	Acta	Bi-
ologica Slovenica.

Predanost	 delu	 se	 pozna	 tudi	 v	 njegovem	
preživljanju	prostega	časa	–	na	vrtu	in	s	sprehodi	
v	 naravo,	 na	 katerih	 vedno	 pozorno	 spremlja	
okolico	in	odkriva	nove	stvari	ter	s	tem	vabi	tudi	
današnje	generacije,	da	upočasnimo	svoj	korak,	
odpremo	 oči	 in	 ne	 spregledamo	 stvari,	 ki	 kar	
čakajo,	da	jih	absorbiramo.

Hear, Hear! Če kdo sluČajno še ne ve...
Oddelek	za	biologijo	Biotehniške	fakultete	ima	novega	prodekana,	
prof. dr. Gregorja Anderluha. 
Uredništvo	Antirepresorja	mu	prisrčno	čestita	in		želi	uspešno	
varovanje	Biološkega	središča	pred	vsemi	zlemi		silami.		
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TUTORSTVO
Skozi oči tutorja: 
Proti	koncu	mojega	prvega	letnika	na	biologiji,	

so	nas	s	strani	faksa	obvestili	o	možnosti	prijave	
za	 študenta	 tutorja.	 Poleg	 očitnega	 razloga	
za	 prijavo,	 da	 bom	 s	 tem	 pomagala	 ubogim	
izgubljenim	 brucem,	 kot	 sem	 bila	 sama,	 in	
željo,	 da	 se	 izkažem	 bolje	 kot	 naši	 študentje	
tutorji,	so	nam	bile	obljubljene	3	kreditne	točke	
po	 dveh	 letih	 opravljanja	 tega	 dela.	 Ker	 se	mi	
zdi	 pomoč	 starejših	 študentov	 mlajšim	 zelo	
pomembna	 in	 ker	 le	 na	 ta	 način	 lahko	 izveš	
določene	 informacije,	 ki	 pa	 so	 pogosto	 najbolj	
uporabne,	 sem	 se	 odločila	 da	 se	 prijavim.	

Tako	 smo	 se	 s	 1.10.2008	 pojavili	 na	 sprejemu	
brucev	 s	 svežimi	 seznami	 naših	 skupin,	 željni	
da	 jih	 spoznamo,	 se	 z	 njimi	 povežemo	 in	 jih	
uvedemo	v	pestro	 življenje	na	našem	oddelku.	
Žal	se	je	kmalu	izkazalo,	da	bruci	nad	tem	niso	
tako	 navdušeni.	 Seveda	 je	 razumljivo,	 da	 je	
odziv	na	prvi	dan	študija,	ko	je	vse	še	čisto	novo,	
nekoliko	 mlačen	 in	 plašen,	 zato	 pa	 sem	 bila	
prepričana,	da	bomo	sčasoma	skupaj	prebili	led.	
Moje	 upanje	 je	 nato	 počasi	 plahnelo	 z	 vsakim	
mailom,	ki	sem	jim	ga	poslala,	na	katere	ni	in	ni	
bilo	odgovora	 (razen	zelo	 redkih	svetlih	 izjem).	
Nekaj	upanja	za	zbližanje	je	bilo	tudi	v	času,	ko	
sem	 jih	 poskušala	 zbrati	 in	 po	 tri	 odpeljati	 do	
njihovih	 profesorjev	 tutorjev,	 vendar	 se	 je	 tudi	
to	deloma	izjalovilo.	Niti	k	enemu	profesorju	jih	
nisem	uspela	odpeljati	vseh.	Seveda	ne	trdim	da	
morda	nekje	vmes	nisem	napake	napravila	tudi	
jaz.	Konec	koncev	mi	je	bilo	to	čisto	novo	in	v	to	
sem	šla	 le	z	 lastnim	entuziazmom,	vendar	sem	
upala	na	vsaj	nek	odziv	mojih	brucev,	ki	bi	mi	dal	
novega	zagona	za	dogovarjanje	za	naše	srečanje.	
Nato	sem	se	odločila,	da	jih	enostavno	obvestim,	
da	jih	tistega	dne	ob	tisti	uri	čakam	pred	vhodom.	
Obvestilo	sem	jim	celo	napisala	na	tablo	v	učilnici	
med	odmorom	in	jih	po	predavanjih	čakala,		nato	
pa	jih	opazovala	kako	en	za	drugim	hodijo	mimo	
mene.	 Nekaj	 se	 jih	 je	 ustavilo.	 Nekako	 mi	 je	
zmanjkalo	zagona,	vendar	sem	se	trudila,	da	bi	
tem	povedala	nekaj	meni	zanimivih	stvari,	ki	bi	jih	
lahko	zanimale,	nato	pa	smo	se	zadnjič	poslovili.	
Saj	ne	rečem,	da	se	ne	bi	mogla	bolj	potruditi,	
ampak	 zakaj?	 Če	 se	 vsa	 vložena	 energija	 ne	
izplača,	 če	 ni	 nobenega	 pozitivnega	 odziva	 na	

trud,	 motivacija	 poide.	 Verjamem	 da	 so	 bile	
svetle	 izjeme,	ki	so	bile	pripravljene	sodelovati,	
vendar	 so	 zbledela	 v	 skupini	 “pasivcev”.

V	mojem	tretjem	letniku	so	mi	bili	dodeljeni	novi	
bruci.	Prvi	dan	sem	imela	o	njih	dober	občutek,	
bili	 so	 zainteresirani.	 Verjetno	 pa	 je	 ponavadi	
tako,	da	so	taki	ljudje	že	po	naravi	bolj	aktivni	in	
posledično	zaposleni.	Iskali	smo	skupen	termin,	
toda	 leto	gre	 tako	hitro	naokoli.	Še	vedno	sem	
na	 voljo	 komurkoli	 s	 kakršnimikoli	 vprašanji,	
idejami	 ali	 pa	 željo	 po	 dobri	 debati.	 Konec	
koncev	se	stvari	vedno	iztečejo	tako,	da	taki,	ki	
pokažejo	nekaj	zanimanja	za	to,	da	bi	bili	aktivni	
na	nekem	področju	študentskega	delovanja,	tam	
tudi	 pristanejo.	 Tako	 imamo	 novo	 predsedstvo	
Društva	 študentov	 biologije	 in	 vodje	 projektov,	
nikogar	pa	ni	iz	generacije,	ki	je	na	biologijo	prišla	
oktobra	2008.	Vendar	nikoli	ni	prepozno!	Vedno	
smo	veseli	nove	moči,	mlade	krvi	in	svežih	idej.

Skozi oči »brucke« :
Svojega	tutorja	sem	videla	dvakrat.	Prvič,	ko	

nas	je	sprehodil	po	faksu	kot	čisto	sveže	bruce	
prvi	 dan	 biološkega	 izobraževanja,	 drugič,	 ko	
me	je	peljal	k	svoji	profesorici	tutorki.	Obljubil	
nam	je	pijačo,	da	bi	se	večkrat	dobili....	Iz	tega	
ni	bilo	nič.	Seveda	ga	tudi	sama	nisem	prosila	
za	pomoč.	Fant	bo	dobil	3	kredite	in	v	poročilu	
napisal	kako	konstruktivno	 in	 izjemno	produk-
tivno	je	tutorstvo.	Konec	zgodbe.
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+  IN  –		BIOLOŠKEGA	SREDIŠČA

+

-

Peščico	naključno	izbranih	študentov	smo	poprosili,	če	nam	lahko	povedo	kaj	jim	je	na	našem
faksu	všeč	in	kaj	ne.	

Njihove	odgovore	smo	zbrali	in	uredili,	
sedaj	pa	upamo,

	da	bodo	“taglavni”	kaj	spremenili…

-	MENZA:	prijazne	tete,	poceni	kava	in	kosila	(skratka,	praktično	vsi	so	pohvalili	Vivo	:)
-	PREDAVANJA:	nekateri	prof.	in	asistenti	se	res	potrudijo	na	predavanjih	in	so	fer	pri	ocenjevanju,						
še	posebej	pa	so	izpostavili	predavanja	pri	genetiki,	biokemiji		in	zoologiji	nevretenčarjev
-	ČISTILKE:	vedno	prijazne,	pridno	brišejo	blato	za	nami	in	naš	faks	je	tako	vedno	čist	
-	DŠB	in	čajček	v	DŠB	sobici	(pa	internet	tudi	:)
-	KNJIŽNJICA:	prijazne	knjižnjičarke	(kadar	so	na	voljo)
-	ŠTUDIJ	NA	SPLOŠNO:	razgibanost	študija,	za	vsakogar	se	nekaj	najde,	do	sedaj	relativno	kul	
urniki
-	OSTALO:	domače	vzdušje	in	bližina	živalskega	vrta

-	PREDAVANJA:	neusklajenost	med	profesorji	in	asistenti	pri	istem	predmetu	(npr.	da	nekaj	je	
phylum	ali	regnum,	ali	nič	od	tega,	oz.	da	nekaj	spada	v	ta	takson	zaradi	različnih	lastnosti	–	eno	
slišiš	pri	predavanjih,	drugo	verzijo	pa	na	vajah)	ter	neusklajenost	med	profesorji	pri	različnih	
predmetih	(100x	poslušaš	isto	stvar),	obveščanje	študentov	pri	nekaterih	profesorjih	je	naravnost	
katastrofalno
-BIOKEMIJA	VAJE:	4	študenti	v	skupini	večino	časa	gledamo	v	zrak,	vrhunec	vaj	je	občasno	pipe-
tiranje	za	katerega	se	malone	stepemo	kdo	bo	to	delal,	na	koncu	pa	podaljšamo	vaje	ker	zadnjih	
30	minut	kolektivno	rešujemo	vprašanja.	Tudi	študenti	so	nezainteresirani	in	dosti	jih	nima	pojma	
kaj	sploh	delamo	in	se	obnaša	kot	da	so	nepismeni
-	DOSTOPNOST	FAKSA:	ni	direktnega	avtobusa,	pozimi	parkirišče	in	potka	do	faksa	nista	splužena,	
pozimi	nujno	rabiš	lučko	da	lahko	prideš	varno	od	faksa	do	avta/avtobusne	postaje	(	tema	in	
neurejene	pešpoti),	ni	strehe	za	kolesa
-	URNIKI:	izbirni	predmeti	na	drugih	oddelkih	-	njihovo	razporejanje,	ugotavljanje	kdaj	in	kje	se	jih	
izvaja	(	in	da	se	ti	vse	prekriva),	slabo	razporejeni	predmeti	po	semestrih
-	KNJIŽNJICA:		delovni	čas	za	izposojo	(samo	2	uri	je	res	premalo)	in	gradivo,	ki	je	na	voljo	
(prastaro	in	neuporabno,	razen	za	antikvariat)
-	BOLONJSKI	SISTEM:	neorganiziranost,	zmeda,	prazno	obljubljanje	magistrskih	smeri,	na	katere	
je	potem	treba	čakati	leto	ali	dve,	pa	še	za	te	se	ne	ve	zagotovo,	če	bodo	razpisane;	prehod	v	
višji	letnik:	lahko	bi	imeli	samo	določene	pogoje	kot	v	starem	sistemu	in	ne	vse	izpite	+	kolokvije
-	OSTALO:	
-	ni	košev	za	ločeno	zbiranje	odpadkov	po	predavalnicah	in	hodnikih
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ŠTuDeNTSKI SVeT 
BIOTEHNIŠKE	FAKULTETE
Tea	Romih

Študentski svet Biotehniške fakultete (ŠS 
BF) je organ Biotehniške fakultete, določen 
na podlagi Zakona o visokem šolstvu, 
Statuta Univerze v Ljubljani in Poslovnika 
Študentskega sveta UL. Člani ŠS BF so 
edini pravni ter uradni predstavniki vseh 
študentov Biotehniške fakultete, ki skrbijo, 
da je naš glas vedno in povsod prisoten. 

ŠS	BF	 razpravlja	 o	 zadevah,	 ki	 se	nanašajo	na	
pravice	in	dolžnosti	študentov	BF;	voli	študentske	
predstavnike	 v	 komisijah	 in	 organih	 BF	 (npr.	
senatu,	komisiji	za	dodiplomski	študij,	komisiji	za	
tutorstvo,	disciplinski	 komisiji	…)	 in	UL;	podaja	
mnenja	o	pedagoški	usposobljenosti	pedagoških	
delavcev	v	postopkih	izvolitve	v	pedagoški	naziv	
(t.i.	habilitacije);	upravlja	z	denarjem	za	študijske	
in	 obštudijske	 dejavnosti	 študentov	 BF	 (poleg	
ŠOBF	 je	 pomemben	 sofinancer	 študentskih	
društev	 –	 tudi	 DŠB,	 organizacije	 projektov	 in	
udeležbe	študentov	na	mednarodnih	kongresih),	
organizira	projekt	BF	se	igra	in	izdaja	revijo	BFKO

v študijskem letu 2010/11 so vaši 
zastopniki v vodstvu šs BF:

predsednik: 
Jurij	Premk,	3.	letnik	BSc	gozdarstva	(yuri.
premk@gmail.com)

podpredsednica za študijske in študentske

zadeve: 
Martina	Klodič,	1.	letnik	MSc	agronomije	(mar-
tina.klodic@gmail.com)	

podpredsednik za finance: 
Damjan	Vinko,	absolvent	starega	programa	
biologije
(damjan.vinko@gmail.com)
podpredsednica za tutorstvo, mednarodno 

sodelovanje in druge projekte: 
Katja	Guček,	2.	letnik	BSc	biotehnologije	
(gucekkatja@gmail.com)
tajnica:
	Alenka	Malovrh,	1.	letnik	BSc	biotehnologije	
(malovrha@gmail.com)

-	na	wc-jih	bi	lahko	bile	kljukice	za	obešat	bunde	in	podobno
-	avtomati	za	hrano		študentom	ponujajo	samo	nezdravo,	visokokalorično	in	nekvalitetno	hrano
-	nikjer	ni	študentskega	prostora,	kjer	bi	se	lahko	družili	ali	se	v	miru	pripravljali	na	izpite	oz.	čakali	
na	predavanja/vaje
-	nekateri	profesorji	prav	zlorabljajo	klimo,	tako	da	študentji	sredi	poletja	na	predavanjih	zmrzujejo
-	skreganost	med	katedrami	(glede	na	to,	da	je	faks	tako	majhen,	bi	lahko	držli	skupaj,	ne	pa	da	
se	zaposleni	na	istem	hodniku	grdo	gledajo	zaradi	pipet)
-	internet	v	knjižnici	je	zelo	počasen,	če	že	sploh	dela;	v	računalniški	sobi	pa	računalniki	že	sami	
po	sebi	niso	ravno	uporabni
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Študentska	 organizacija	 Biotehniške	 fakultete	
(ŠOBF)	 je	pravzaprav	del	ŠOU-a	v	Ljubljani,	za	
katerega	sem	prepričana,	da	vsi	veste,	je	polno	
ime	Študentska	organizacija	Univerze	v	Ljubljani.	
Kot	njen	del,	je	ŠOBF	financiran	s	strani	ŠOU-a,	
kot	so	tudi	Študentske	organizacije	vseh	ostalih	
fakultet	 v	 sklopu	 ljubljanske	 Univerze.	 ŠOBF	 s	
temi	financami	nato	organizira	različne	projekte	
za	nas	študente,	tesno	pa	sodeluje	tudi	z	društvi	
različnih	oddelkov	kot	je	na	primer	naš	DŠB.	Pred	
kratkim	smo	se	odpravili	na	izlete	v	živalski	vrt	v	
Zagreb	in	Italijo,	gremo	pa	tudi	na	izlet	v	Salzburg	
in	na	Dunaj.	Takih	projektov	 je	seveda	mnogo,	
zato	vseh	ne	bom	naštevala.	Omenila	bi	samo,	
da	 je	 	 ŠOBF	 ena	 najbolj	 aktivnih	 študentskih	

organizacij	 v	 Ljubljani	 (prek	 250	 projektov	 v	
lanskem	letu),	kar	pomeni	da	za	drugo	leto	za	vas	
pripravljamo	nov	pester	izbor	različnih	projektov.	
Letos	je	v	upravnem	odboru	zopet	lista	Nisi	sam	
(modri),	za	kar	se	moramo	pravzaprav	zahvaliti	
vsem	 vam,	 dragi	 volivci;	 prepričana	 sem,	 da	
vas	ne	bomo	razočarali.	 ;)	Če	pa	 imate	kakšne	
sveže	 ideje,	 kaj	 bi	 radi	 počeli	 ali	 kam	 bi	 radi	
šli,	to	pa	delili	z	ostalimi	študenti,	ne	oklevajte,	
stopite	 v	 društveno	 sobico	 na	 našem	 oddelku.	
To	je	tista	s	hudičkom	in	fotografijami	na	vratih.

Nina erbida
NA	BF	NIKOLI	NISI	SAM!

Člani z oddelka za Biologijo pa smo:

Manca Velkavrh,	1.	letnik	BSc	
(jagode.s.smetano@gmail.com)

Tadeja Šuštar,	2.	letnik	BSc	
(tadeja.sustar@gmail.com)
Maja Četojevič,	3.	letnik	BSc
(maja.cetojevic@gmail.com)
Tea Romih,	absolventka	starega	programa	
(romih.tea@gmail.com)

Damjan Vinko,	absolvent	starega	programa	
(damjan.vinko@gmail.com)

Študentje	 se	 na	 nas	 lahko	 obrnete	 v	 zvezi	 s	
splošnimi	 vprašanji	 glede	 študija,	 problematiko	
njegove	organizacije	(npr.	težavami	bolonjskega	
študija),	 Erasmus	 	 	 izmenjavami,	 tutorstvom,	
pogoji	 za	 vpis	 v	 višji	 letnik,	 prehodi	 iz	 BSc	 na	
MSc	stopnjo	 ipd.	Za	nas	pa	 je	zelo	pomemben	
kontakt	 z	 vami,	 kadar	 zbiramo	 mnenja	 o	
pedagoških	 delavcih	 v	 postopkih	 izvolitev	 in	
izvajamo	študentske	ankete.

Seje	ŠS	BF	potekajo	enkrat	mesečno	na	različnih	
oddelkih	naše	fakultete	 in	so	 javne,	zato	se	 jih	
lahko	udeleži	vsakdo.	Obiščete	nas	lahko	tudi	na	
spletni	strani	:

http://www.ss-bf.net 
ali	nam	pišete	na	E-mail	naslov	:

studentski.svet@bf.uni-lj.si. 
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DOC.	DR.	JASNA	
DOLENC-KOCE
Asim	Krdžalić

Jasno Dolenc Koce je večina od nas spoznala 
kot asistentko na vajah pri predmetu 
Biologija rastlin, zadnji dve generaciji 
pa kot predavateljico prej omenjenega 
predmeta. Junija letos je bila imenovana 
za predsednico Komisije za dodiplomski 
študij in namestnico prodekana za 
biologijo. Kljub številnim uram predavanj 
na več fakultetah vseeno najde čas biti 
predana sodelavka pri mnogih projektih in 
raziskavah. 

Pol leta predsedovanja Komisiji za 
dodiplomski študij je za vami. Kako ste se 
spopadli s to funkcijo? Vam je kakšna stvar 
še posebej povzročala težave? 

Delo	v	komisiji	sem	začela	v	najbolj	vročem	
delu	 študijskega	 leta.	 Junija	 se	 namreč	 rešuje	
prošnje	za	podaljševanje	absolventskega	staža,	
ki	jih	je	bilo	ogromno	(skoraj	80).	V	tem	obdobju	
je	 tudi	 največ	 prijav	 za	 imenovanje	 mentorjev	
diolomskih	 nalog.	 Poleti	 sem	 morala	 dopolniti	
vlogo	 za	manjše	 spremembe	 prvostopenjskega	
programa,	največji	šus	pa	nas	je	čakal	septembra,	
ko	 smo	 bili	 spet	 zasuti	 s	 prošnjami	 za	 izjemni	
vpis	 v	 višji	 letnik.	 V	 tem	 času	 smo	 imeli	 tudi	
prvič	do	sedaj	vpis	v	drugostopenjske	programe.	
Glede	na	to,	da	sem	delo	v	komisiji	začela	brez	
predhodnih	 izkušenj,	 sem	 se	 morala	 prebijati	
najprej	skozi	cel	kup	pravilnikov,	statutov	in	druge	
pravno-formalne	 celuloze.	 V	 zelo	 veliko	 pomoč	
so	mi	bili	drugi	člani	komisije:	tako	profesorji	kot	
študentski	predstavniki	in	študentski	referenti	na	
oddelku	 in	na	 fakulteti.	Tako	da	se	 jim	na	 tem	
mestu	res	 iskreno	zahvaljujem.	Največ	težav	 je	
bilo	pri	prijavah	za	vpis	v	2.	stopnjo,	saj	je	bilo	
zaradi	 različnih	 vzrokov	 precej	 zmede	 tako	 na	
fakulteti	kot	tudi	med	študenti.	Upam,	da	šola	ni	
bila	predraga,	vsekakor	je	bila	dobra,	in	zato	se	
že	zdaj	pripravljamo,	da	bodo	predvpisni	postopki	
(obveščanje,	 prijava,	 razvrščanje)	 za	 prihodnje	
leto	potekali	bolje.	

Kakšne so vaše funkcije na našem faksu 
– poleg vodenja Komisije za dodiplomski 

študij, seveda? Ali trenutno sodelujete pri 
kakšnem raziskovalnem projektu?

S	tem,	ko	sem	postala	predsednica	KDŠ,	sem	
formalno	postala	poleg	prof.	Damjane	Drobne	tudi	
ena	od	namestnic	prodekana	za	biologijo.	Sicer	pa	
predavam	Biologijo	rastlin	v	1.	letniku	biologom	
ali	 temu	 sorodne	 predmete	 za	 cel	 kup	 drugih	
študentov	 Biotehniške	 fakultete	 (biotehnologi,	
živilci,	 mikrobiologi),	 Pedagoške	 fakultete	 in	
Fakultete	 za	 kemijo	 (biokemiki).	 Na	 povabilo	
prof.	 Regvarjeve	 sem	 imela	 nekaj	 predavanj	
tudi	 na	 doktorskem	 študijskem	 programu	 pri	
predmetu	Biologija	rastlinskih	sistemov.	In	ravno	
ta	predavanja	so	najbolj	povezana	tudi	z	mojim	
raziskovalnim	 delom.	 Trenutno	 sem	 najbolj	
zasedena	 z	 raziskavami	 oksidativnega	 stresa	
pri	 rastlinah,	 ki	 so	 izpostavljene	 abiotskim	 ali	
biotskim	vplivom.	Raziskave	opravljam	v	sklopu	
raziskovalnega	programa	Biologija	 rastlin,	ki	ga	
vodi	 prof.	 Gaberščik,	 v	 katerega	 smo	 vključeni	
vsi	rastlinci	našega	oddelka.	V	raziskavah	vpliva	
nanodelcev	na	rastline	sodelujem	s	prof.	Drobne,	
poleg	tega	sodelujem	še	z	Nacionalnim	inštitutom	
za	biologijo	v	raziskovalnem	projektu,	v	katerem	
preučujemo	 okužbo	 vinske	 trte	 s	 patogeno	
fitoplazmo.	V	delovni	skupini,	ki	jo	vodim,	so	še	
asistenta	Simona	Strgulc	Krajšek	in	Aleš	Kladnik	
ter	 tehnična	 sodelavka	 Sabina	 Anžlovar,	 ki	
pokrivajo	tudi	druga	raziskovalna	področja.	Tako	
celotna	 naša	 skupina	 pokriva	 veliko	 nivojev	 in	
tehnik	v	rastlinskih	raziskavah,	npr.	molekularno	
biologijo,	biokemijo,	mikroskopijo	in	druge.

“Študentom poskušaš prikazati 
lepote, skrivnosti in logično 

urejenost živega.” 

Kakšna je povezanost Katedre za botaniko 
z drugimi katedrami na našem oddelku? 
Glede na to, da ste fizično ločeni po 
različnih nadstropjih in koncih faksa, 
ali kdaj ''združite sile'' in sodelujete pri 
kakšnih projektih?

Katedra	 je	 pred	 nekaj	 leti	 združila	 sile	
»splošne«	 botanike,	 sistematike	 in	 fiziologije,	
pred	tem	smo	bili	namreč	na	Katedri	za	botaniko	
le	 eksperimetalci	 in	 sistematiki.	 Ne	 glede	 na	
fizično	 ločenost	delovnih	 skupin	pa	poskušamo	
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sodelovati	tudi	pri	projektih.	Kot	že	rečeno,	smo	s	
fiziologi	v	istem	raziskovalnem	programu,	precej	
sodelujemo	 tudi	 pri	 diplomskih	 ali	 doktorskih	
nalogah,	 saj	 obvladamo	 podobne,	 včasih	 pa	
tudi	 različne,	 a	 dopolnjujoče	 metode.	 Poleg	
tega	 uspešno	 sodelujemo	 tudi	 s	 katedrama	 za	
biokemijo	in	zoologijo.

Kaj vas pri delu s študenti najbolj veseli?
S	 pedagoškim	 delom	 sem	 začela	 takoj	 po	

diplomi,	 saj	 sem	 morala	 že	 prvi	 teden	 službe	
stopiti	v	vajalnico	in	pred	študente	pri	predmetu	
Splošna	botanika.	Seveda	je	bilo	na	začetku	težko,	
ampak	moram	reči,	da	sem	se	v	vajalnici	počutila	
res	dobro.	Študentom	poskušaš	prikazati	lepote,	
skrivnosti	in	logično	urejenost	živega.	Vedno	me	
je	bilo	sicer	malo	strah,	da	bi	me	vprašali	nekaj,	
na	kar	ne	bi	 znala	odgovoriti	 (kar	 se	še	vedno	
dogaja).	Ampak	hkrati	je	to	velika	spodbuda,	da	

prikazi,	 da	 študenti	 slučajno	 ne	 bi	 zaspali.	 Ob	
8.00	zjutraj	zna	biti	kar	kriza.	Včasih	tudi	zame.	
Letos	sem	šele	drugo	leto	v	predavalnici,	ampak	
moram	reči,	da	sta	bili	obe	generaciji	super	tudi	
ex	catedra.

Kaj menite o DŠB?
Vsako	druženje	študentov	je	krasna	stvar,	če	

pa	 zraven	 nadgrajuješ	 znanje,	 še	 toliko	 bolje.	
Svojih	 študentskih	 taborov	 se	 spominjam	 z	
velikim	veseljem,	saj	so	to	neprecenljive	izkušnje	
tako	 s	 strokovnega	 kot	 z	 družabnega	 vidika.	
Veseli	me,	da	so	se	aktivnosti	društva	razširile	na	
ekskurzije,	 da	 je	 ponovno	 zaživel	 Antirepresor,	
da	 se	 študenti	 tudi	 aktivno	 vključujete	 v	 delo	
oddelka	 in	 fakultete	 ter	 pomagate	 izboljšati	
študij.	 Ker	 ste	 se	 do	 sedaj	 s	 svojim	delom	 res	
izkazali,	 verjamem	 v	 vas	 in	 sem	 tudi	 podporni	
član	DŠB.

neprestano	brskam	 in	 iščem	odgovore.	Ko	sem	
se	preselila	na	učiteljsko	mesto	in	v	predavalnico,	
se	je	neposredni	in	sproščeni	stik	s	študenti	malo	
zgubil.	To	me	še	vedno	malo	muči,	da	 jaz	 tam	
razlagam,	drugi	pa	medtem	(mogoče)	poslušajo,	
si	 kaj	 zapišejoo.	 Najbolj	me	 razveselijo,	 če	 kaj	
vprašajo,	ker	potem	vem,	da	so	sledili	in	zraven	
tudi	 razmišljali.	 Zato	 se	 trudim,	 da	 monolog	
spreminjam	 v	 dialog,	 tako	 da	 tudi	 jaz	 njih	 kaj	
vprašam,	 monotonost	 poskušam	 razbiti	 s	
kakšnimi	 dodatki,	 filmčki	 in	 drugimi	 nazornimi	

Zakaj ste se odločili za študij biologije? Ali 
je bila to vaša prva odločitev oz. kaj ste si 
še želeli študirati?

V	 srednji	 šoli	 biologija	 ni	 bila	 moj	 najljubši	
predmet,	 zagotovo	pa	mi	ni	 bila	 zoprna.	 Sploh	
genetika	me	je	zelo	zanimala	in	bila	potem	tudi	
razlog,	 da	 sem	 se	 odločila	 za	 študij	 biologije.	
V	 3.	 letniku	 sem	 se	 sicer	 močno	 ogrela	 za	
medicino,	pa	me	je	potem	minilo.	Sicer	sem	pa	
imela	zelo	rada	tuje	jezike,	pa	tudi	geografija	in	
zgodovina	sta	se	mi	zdeli	zelo	zanimivi,	vendar	
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Skupina	za	eksperimentalno	botaniko:	dr.	Simona	Strgulc	Krajšek,	dr.	Jasna	Dolenc	Koce,	dr.	Sabina	Anžlovar,	dr.	Aleš	
Kladnik
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o	 študiju	 družboslovja	 nisem	 nikoli	 razmišljala.	
Od	naravoslovja	pa	je	bila	edina	opcija	biologija.	
Tako	 da	 sem	 sprejemne	 izpite	 opravljala	 samo	
na	biologiji.	Če	ne	bi	uspelo,	bi	šla	na	biokemijo.	
Tudi	med	samim	študijem	biologije	nisem	razvila	
preference	 do	 določenega	 področja	 biologije.	
Čeprav	moram	reči,	da	 je	pokojni	prof.	Wraber	
s	 svojim	 navdušenjem	 za	 botaniko	 in	 krasnimi	
diapozitivi	 pisanih	 rožic	 z	 vseh	 koncev	 sveta	
pustil	neizbrisen	pečat.			

Kakšno je vaše mnenje o tem, da poskušajo 
naši študentje že v času študija opravljati 
poklice, ki so povezani z biologijo, ker 
bolonjski predmetnik ne omogoča dovolj 
raziskovalne in pedagoške prakse?

V	 tem	 ne	 vidim	 nič	 slabega,	 saj	 po	
zaključenem	 študiju	 stopijo	 na	 trg	 delovne	
sile,	 kjer	 morajo	 prepričati	 delodajalca,	 da	 so	
primerni	 za	 neko	 delo.	 Več	 ko	 imajo	 adutov	 v	
rokavu,	bolje	je.	Mislim,	da	ni	problem	bolonjski	
predmetnik,	 saj	 je	bilo	 v	predmetniku	biologije	
vedno	veliko	praktičnega	dela	na	laboratorijskih	
in	terenskih	vajah,	urniki	so	bili	včasih	še	precej	
bolj	natrpani	s	predavanji	ter	vajami	in	študirati	
smo	morali	vsi,	če	smo	želeli	opraviti	kolokvije	in	
izpite.	Žal	so	razmere	danes	take,	da	delodajalci	
večinoma	želijo	delovne	 izkušnje,	ki	 jih	študent	
težko	 pridobi	 pred	 diplomo.	 Taki	 razpisi	 se	 mi	
zdijo	 zelo	 sporni	 in	 diskriminatorni	 do	 mladih.	
Sploh	tisti	študenti,	ki	redno	in	sproti	študirajo,	
nimajo	veliko	(ali	sploh	nič)	časa	za	dodatno	delo	
in	 so	 torej	 brez	 delovnih	 izkušenj.	 Tisti,	 ki	 pa	
delajo,	pa	ne	študirajo.	Zato	je	zelo	pomembno,	
da	zna	vsak	zase	oceniti,	koliko	dela	in	časa	bo	
investiral	v	študij	in	koliko	v	malo	delo.	Ob	tem	
se	 spominjam	 besed	 novega	 dekana	 BF	 prof.	
Tomana	 letošnjim	 brucem,	 da	 so	 na	 fakulteto	
prišli	zaradi	velikega	dela	in	ne	zaradi	malega.

Kaj pa vaši hobiji? Vaša predhodnica 
je del svojega prostega časa posvečala 
treniranju karateja. Ali imate tudi vi 
kakšen tak ''nebiološki ekstrem',' kar se 
tiče preživljanja prostega časa?

Seveda	 imam	 tudi	 nebiološka	 zanimanja,	
vendar	 niso	 ekstremna.	 Zelo	 rada	 berem,	
ukvarjam	 se	 z	 raznoraznimi	 športi,	 vendar	 v	
zmernih	količinah.	Tako	med	tednom	hodim	na	
pilates,	sem	pa	tja	malo	tečem	ali	kolesarim	(ko	
je	lepše	vreme,	torej	letos	nič	kaj	dosti).	Pozimi	
smučam,	poleti	na	morju	večinoma	gledam	pod	
vodo.	Ko	se	potopim	v	modrino,	okoli	mene	pa	
so	ribice,	mehurčki	in	tišina	...	nepozabno.	Sem	
in	tja	si	dam	duška	še	v	kuhinji.

In še vaše sporočilo študentom …
Želim	vam	zanimiv	 in	 zabaven	 študij	 ter	 da	

boste	 dobro	 izkoristili	 leta	 in	 priložnosti,	 ki	 so	
pred	vami.	

Hvala za vaš čas!

“Zato se trudim, da monolog 
spreminjam v dialog, tako da tudi 
jaz njih kaj vprašam, monotonost 

poskušam razbiti s kakšnimi 
dodatki, filmčki in drugimi 

nazornimi prikazi, da študenti 
slučajno ne bi zaspali.”

Zakaj se po vašem mnenju tako malo število 
študentov biologije usmeri v botanične 
vode? Je to zaradi težavnosti te veje 
biologije ali so ostale veje bolj privlačne za 
raziskovanje? Zakaj ste vi izbrali botaniko?

Vsako	 leto	 bruce	 povprašam,	 koliko	 jih	 je	
prišlo	 zaradi	 botanike	 na	 biologijo,	 in	 komaj	
kakšna	 roka	 uspe	 premagati	 gravitacijo.	 Večini	
študentov,	 pa	 ljudi	 nasploh,	 so	 bolj	 zanimive	
živali,	ker	se	vidno	odzivajo,	oglašajo,	premikajo,	
imajo	mehko	dlako,	bleščeče	očke	...	Rastline	še	
vedno	dojemamo	bolj	kot	kuliso	(pred	leti	je	bilo	
kar	nekaj	študentskih	skečev	na	račun	rastlinske	
slepote),	mogoče	 se	 še	 kdaj	 spomnimo,	 da	 so	
naš	glavni	vir	hrane,	sicer	gredo	pa	res	kar	mimo	
nas	(oz.	mi	mimo	njih).	Razen	mogoče	jeseni,	ko	
je	vse	v	barvah.	Za	zeleno	smo,	roko	na	srce,	res	
precej	slepi.	Druga	stvar	je,	da	večinoma	ljudje	
uporabljamo	 rastline	 v	 lastne	 namene	 in	 zato	
imamo	 kar	 nekaj	 takih	 rastlinskih	 aplikativnih	
in	 tehnoloških	 študijev,	 kot	 so	 agronomija,	
lesarstvo,	 krajinska	 arhitektura,	 kamor	 se	
verjetno	 prenekateri	 študent	 z	 zanimanjem	 za	
rastline	 tudi	 usmeri.	 Sploh	pa	 je	 redko	 kdo	pri	
18	 letih	odločen,	kaj	bo	počel	na	 svoji	poklicni	
poti.	Jaz	sem	na	botaniki	končala	oz.	začela	na	
povabilo	 prof.	 Marine	 Dermastia,	 ki	 je	 takrat	
prevzela	skupino	za	splošno	botaniko,	jaz	pa	sem	
ravno	zaključila	diplomo	na	fitofiziologiji.
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REFERAT ZA ŠTUDENTE NA ODDELKU 
ZA BIOLOGIJO
Referentka:	Zdenka	Repanšek,	univ.dipl.ekon 
Kontakt:		zdenka.repansek@bf.uni-lj.si;
(01)	423-33-88	int.	294 
URADNE	URE:	11.00	–	14.00
 
CENTRALNI REFERAT NA 
BIOTEHNIŠKI FAKULTETI
Referentka:	Ljuba	Primožič	Vrhovac,	dipl.soc.del 
kontakt:	ljuba.primozic@bf.uni-lj.si;
(01)	320	30	40 
Jamnikarjeva	101	(nova	stavba	dekanata;	
pritličje	soba	10) 
URADNE	URE:	10.00-	12.00,	
	ob	sredah	tudi	od	14.00	-	16.00 
 
PREDSEDNICA KOMISIJE ZA 
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: 
doc. dr. Jasna Dolenc Koce
Kontakt:	jasna.dolenc.koce@bf.uni-lj.si
GOVORILNE	URE:	ob	ponedeljkih	od	9.00	do	
10.00 
 
PRODEKAN ZA PODROČJE BIOLOGIJE
prof.	dr.	Gregor	Anderluh
Kontakt:	gregor.anderluh@bf.uni-lj.si		
URADNE	URE:	pon,	sre,	pet	10.30	-	11.00

 
DEKAN BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
prof.	dr.	Mihael	J.	Toman	
Kontakt:	mihael.toman@bf.uni-lj.si

 
KNJIŽNICA
 
Izposoja	in	informacije:
PON,	SRE,	PET:	8.30	–	10.30 
TOR,	ČET:	12.30	–	14.30
 
Čitalnica:
PON-PET:	7.00	–	15.00
 
Spletna	stran:	
www.nib.si/index.php/knjiznjica.html
E-mail:	bioloska.knjiznica@bf.uni-lj.si

Telefon:	01/	320	33	06 
Podaljševanje	roka	izposoje	(avtomatski	
odzivnik): 
01/	563	49	11 
031/	90	90	11

ŠTUDENTSKI SVET BIOTEHNIŠKE 
FAKULTETE (ŠSBF)
Predsednik:	Jurij	Premk 
Predstavnik	1.	letnika:	Manca	Velkavrh 
Predstavnik	2.	letnika:	Tadeja	Šuštar 
Predstavnik	3.	letnika:	Maja	Četojevič
Predstavnika	starega	programa:	Tea	Romin,	
Damjan	Vinko 
 
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA 
BIOTEHNIŠKE FAKULTETE (ŠOBF)
Predsednica:	Ajda	Marič 
Predstavnica	za	biologijo:	Nina	Erbida 
 
VIVO 
PON	-	ČET:	8.00	-		17.00,	kosila	11.00	-	17.00 
PET:	8.00	-	15.00,	kosila	11.00	-	15.00 
Cena	bona:	1,58	€

 
ŠTUDENTI TUTORJI
David	Škufca,	2.	letnik:	gh057slo@gmail.com
Žan	Kuralt,	2.	letnik:	zan.kuralt@gmail.com
Ana	Tratnik,	2.	letnik:	annatratnik@gmail.com
Mateja	Grašič,	2.	letnik:		mgrasic@gmail.com
Mateja	Delač,	1.	letnik	MSc:		mateja.delac@
gmail.com 
 
URADNE URE DRUŠTVA ŠTUDENTOV 
BIOLOGIJE ( DŠB):
PON:				9.00	–	10.00
TOR:		11.00	–	12.00	 
SRE:			11.00	–	12.00	 
ČET:			10.00	–	11.00	 
PET:			11.00	–	12.00 

UPORABNE	INFORMACIJE



BRUCOKAZ	PO	BIOLOŠKEM	SREDIŠČU
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http://www.youtube.com/watch?v=SOIhPMNRqro&feature=player_embedded

VSE	RESNICE	O	NAŠEM	ODDELKU
-Bigolo- 
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PREDSEDSTVO DRUŠTVA ŠTUDENTOV BIOLOGIJE V 
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BIOLOŠKA	KNJIŽNICA	ALI	
GOJIŠČE	PRAŠNIH	UŠI?!

Biološka	 knjižnica	 Nacionalnega	 inštituta	 za	
biologijo	in	Oddelka	za	biologijo	se	lahko	pohvali	
z	 več	 deset	 tisoč	 enotami	 knjig	 in	 revij.	 Na	
žalost	pa	večina	gradiva	datira	najmanj	petdeset	
let	 nazaj.	 Nekatere	 knjige	 so	 napisane	 celo	 v	
cirilici.	 In	 komu	 to	 gradivo	 koristi?	No,	 vsaj	 na	
Katedri	 za	 zoologijo	 se	 lahko	 veselijo	 preobilja	
prašnih	 uši	 …	 Gradivo,	 ki	 se	 lahko	 pohvali	
z	 novejšo	 letnico,	 gradivo,	 ki	 dejansko	 služi	
svojemu	 prvotnemu	 namenu	 kot	 vir	 informacij	
za	 vedoželjne	 študente,	 pa	 je	 varno	 pod	
ključem.	Še	»dobro«,	da	so	knjige,	ki	jih	študenti	
potrebujemo,	pod	ključem,	knjižničarke	pa	 izposojajo	gradivo	samo	2	uri	na	dan.	Poleg	 tega	pa	
je	 v	 knjižnici	 tudi	 prostor	 za	učenje	 v	miru	 in	 tišini	 ...	 Pa	 se	 tam	 res	 lahko	učimo	 in	 prebiramo	
gradivo,	 če	 ga	 seveda	 dobimo	 na	 izposojo?	 Skozi	 tanka	 vrata	 pisarn,	 ki	 mejijo	 na	 knjižnične	
prostore,	 vsake	 toliko	 časa	prodirajo	glasovi	pripadnic	 vrste	Homo	sapiens	 in	 kalijo	prepotrebno	
tišino.	 Poleg	 tega	 pa	 je	 knjižnica	 odprta	 le	 do	 15.00,	 nakar	 te	 iz	 nje	 spodijo	 ali	 pa	morda	 celo	
zaklenejo	vanjo.	Pa	naj	kdo	reče,	da	je	naš	faks	prijazen	do	študentov.	S	težavo	dobimo	gradivo,	
ki	 ga	 potrebujemo	 in	 niti	 nimamo	 prostora,	 kjer	 bi	 lahko	 v	 miru	 študirali.	 Ali	 se	 potemtakem	
lahko	naša	knjižnica	sploh	še	 imenuje	knjižnica	ali	 jo	 rajši	preimenujemo	v	gojišče	prašnih	uši?!

BIOLOŠKI	»BAJER«

Vse	se	je	začelo,	ko	so	pridrveli	bagerji	in	tovornjaki,	buldožerji	in	še	kamioni	ter	nekega	dne	uničili	
vso	idilo	Biološkega	središča.	Sicer	so	se	še	posebej	na	Katedri	za	molekularno	genetiko	in	biologijo	
mikroorganizmov	borili	proti	sečnji	dreves	s	peticijo,	v	kateri	je	opisano,	kaj	bomo	z	gradnjo	izgubili:	
»Urejena	okolica,	ki	 je	z	ohranitvijo	 in	zasaditvijo	številnih	dreves	v	neposredni	bližini	Biološkega	
središča	 še	 povečala	 svojo	 privlačnost,	 nam	 nudi	 prijetno	 in	mirno	 okolje	 za	 delo	 in	 študij,	 pa	
tudi	mesto	 za	 sprostitev	 številnim	 sprehajalcem	 in	 rekreativcem.«	 S	 tem	 se	 nas	 strinja	 večina,	
vendar	protest	ni	pomagal.	Podrli	so	drevesa,	okrog	Biološkega	središča	so	napeljali	nič	kaj	privlačno	
oranžno	mrežo,	kopali	in	garali	noč	in	dan	…	In	na	koncu	je	bil	protipoplavni	zid,	ki	naj	bi	varoval	
Biološko	središče	pred	poplavami	Glinščice,	končan.	Še	preden	pa	je	bil	do	dobra	končan,	je	bil	17.	9.	
pred	njim	že	prvi	preizkus.	S	svojo	funkcijo	je	presenetil	vse	…	Ne	le,	da	je	Biološko	središče	varoval	
pred	Glinščico,	tudi	Glinščico	je	varoval	pred	prevelikim	pritokom	vode	izpred	»Vivota«!	Tako	je	služil	
kot	dobra	pregrada	oz.	že	kar	stena	»Biološkega	bajerja«.	Blagor	 limnologom	…	Od	zdaj	naprej	
imajo	v	obilnem	deževju	odlično	okolje	za	raziskave	skoraj	naravnost	(malo	po	ovinku)	pred	nosom.
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IZBIRNI	PREDMET,	KI	GA	NI
Ena	 od	 pomembnih	 prednosti	 bolonjskega	
sistema	naj	bi	bilo	 tudi	prosto	 izbiranje	 izbirnih	
predmetov	 na	 celotni	 Biotehniški	 fakulteti	 oz.	
kar	 na	 vseh	 fakultetah	Univerze	 v	 Ljubljani.	 In	
če	si	slučajno	biolog	želi	izbrati	izbirni	predmet	z	
lastnega	oddelka,	je	oplel.	Saj	že,	da	je	predmet	
razpisan,	 vendar	 si	 ga	 ne	moreš	 izbrati,	 saj	 je	
na	ŠIS-u	med	izbirnimi	predmeti	že	»zaklenjen«.	
(Kot	slastna	čokoladna	tortica	v	vitrini,	ki	jo	lahko	
samo	gledaš,	do	nje	pa	ne	moreš.)	To	je	le	ena	
izmed	»prednosti«	proste	izbire.	Če	pa	si	izbereš	
predmet	na	drugem	oddelku	BF-ja,	pa	je	najbolje,	da	za	to	žrtvuješ	celo	leto,	saj	nikogar	ne	briga,	če	
imaš	v	istem	času	vaje	obveznih	predmetov	in	vaje	pri	izbirnem	predmetu.	Kaj	šele,	da	bi	študente	
sploh	obvestili,	kdaj	se	predmet	začne	in	kje.	Ups	…	Če	si	poln	pričakovanja,	da	se	bo	začel	v	4.	
bloku,	veliko	prepozno	izveš,	da	se	je	končal	že	v	2.	…	Toliko	o	tem	…	Ni	vse	zlato,	kar	se	sveti	…	In	
tudi	»bolonja«	ni	to,	kar	bi	naj	bila	…

MSc	MOLEKULSKA	BIOLOGIJA

4.	oktobra	smo	bili	poštarja	bolj	veseli	kot	božička.	Prinesel	nam	je	namreč	dolgo	obljubljeno	potrdilo,	
da	smo	sprejeti	na	molekulski	master	(no,	nekaterim	pa	se	je	samo	obljubljalo).
In	takrat	so	bili	za	uro	ali	dve	celo	pozabljeni	vsi	uradno-neuradni	maili	s	strani	oddelka,	in	je	občutek	
jeze	zamenjal	ponos,	saj	so	uspeli	vpis	izpeljati	pred	15.oktobrom.	(Saj	ne,	da	so	nam	študentski	
servisi,	zavarovalnice,...dihali	za	ovratnik	že	od	sredine	septembra.)
Ampak..sedaj	nas	je	pa	nepričakovano	veliko	(oz.	ravno	toliko,	kolikor	mest	je	bilo	razpisanih).	In	po	
vseh	okroglih	mizah,	sestankih	in	izpolnjenih	anketah	smo	uspeli	izvajalce	mastra	presenetiti.	S	tem	
pa	smo	jim	malo	prekrižali	načrte,	saj	vajalnica	za	genetiko	(še)	ni	prenovljena.	Vendar	naslednje	
leto...takrat	pa	ne	bo	 teh	 težav.	Do	 takrat	bodo	 tudi	profesorji	uskladili	 teme	v	učnem	načrtu	 in	
o	 nehumanih	 urnikih	 se	 bo	 razmišljalo	 še	 prej,	 kot	 v	 sredini	 semestra.	 Vendar,	 a	 se	 bo	master	
molekulske	biologije	v	naslednjem	letu	sploh	izvajal?	Ali	pa	se	bo	nekako	poskrbelo	za	nas,	ki	smo	
že	ravno	tu,	in	ki	si	upamo	pomisliti,	da	je	22	študentov	v	skupini	za	vaje	malo	preveč,	in	da	je	20	
ur	istega	predmeta	v	enem	tednu	človeku	povsem	neprijazno	?	
A	z	malo	dobre	volje	se	bo	(menda)	vse	rešilo....čeprav	nam	le-ta	ne	bo	prinesla	novih	kompletov	
pipet,	večje	vajalnice,	usklajenih	vsebin....
Po	letih	nabiranja	izkušenj	o	delovanju	našega	oddelka,	pa	nam	je	vsem	jasno,	da	nas	do	konca	
programa	čaka	še	marsikaj.	;)

Mateja
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BIOLOGI	NA	DELOVNEM	
MESTU	–	
vodnik v Živalskem vrtu ljuBljana
Asim	Krdžalić

V želji, da obudimo staro rubriko našega 
Antirepresorja, začenjam z opisom poklica, 
za katerega ne rabiš čakati na konec 
študija, ampak mu del svojega (prostega) 
časa lahko nameniš že sedaj. Vodnik v 
živalskem vrtu – lepa priložnost, ki ti je 
postavljena direktno pred nos. Dobesedno 
– samo čez cesto od faksa in že si tam.

Naj	 se	 jutra	 začnejo	 z	 oglašanjem	 živali,	 ki	 so	
prepoznale	 zvok	 prihajajočega	 vozila	 svojega	
oskrbnika,	 dnevi	 zapečatijo	 v	 malem	 morju	
radovednih	obrazov,	ki	začudeno	spremljajo	vsak	
gib	kače	ali	druge	živali,	ki	jo	držiš	v	rokah,	in	ti	
hitijo	pripovedovati	o	svojih	doživetjih	z	raznimi	
živalmi,	ter	večeri	zaključijo	z	veliko	utrujenostjo	
v	nogah,	a	neverjetnim	občutkom,	globino,	ker	
se	ti	je	ta	dan	nekdo	iskreno	zahvalil	za	vse	nove	
informacije,	 za	 tvojo	 odprtost	 in	 pripravljenost	
razsvetliti	 nekaj	 zanimivih	 bioloških	 dejstev	 ali	
ovreči	 številne	 zmote	 o	 živalih	 in	 sami	 naravi,	
ki	 jih	 večina	 družbe	 še	 vedno	 sprejema	 za	
resnične.	 –	 ''Ne,	 noj	 ne	 daje	 glave	 v	 pesek.''

Delo	 je	pestro	–	od	standardnih	vodenj	šolskih	
in	 drugih	 skupin	 do	 samostojnega	 izvajanja	
delavnic	 na	 različne	 teme	 za	 vse	 obiskovalce	

in	 celo	 taborjenja	 v	 poletnem	 času.	 Počasi	
se	 začneš	 zavedati,	 da	 si	 eden	 redkih	 med	
svojimi	 vrstniki,	 ki	 mu	 je	 skoraj	 vsakdanja	
stvar	 rokovati	 se	 s	 kačami,	 hraniti	 žirafe	 …
In	ni	ga	lepšega,	ko	lahko	svoje	kolegice	in	kolege	
s	faksa	povabiš	na	en	''VIP	obhod''	po	živalskem	
vrtu,	 jim	 predstaviš	 živali	 in	 zanimivosti	 o	 njih	
(vsaka	nova	informacija	bo	prej	ali	slej	prav	prišla	
na	 našem	 faksu)	 ter	 na	 koncu	 izvedeš	 še	 eno	
rokovanje	in	opazuješ	reakcije,	ko	neštete	noge	
železne	kačice	vzdražijo	čutnice	na	njihovih	dlaneh,	
ali	veliko	začudenje,	ko	jih	številne	bodice	bradate	
agame	 ne	 zbodejo	 med	 držanjem	 na	 dlaneh.

“Naj se…dnevi zapečatijo v 
malem morju radovednih 

obrazov, ki začudeno spremljajo 
vsak gib kače.”

Vse,	 ki	 nas	 privlači	 skrivnostni	 svet	 živali,	
spremlja	 misel,	 da	 imamo	 mogoče	 ''rajši''	
nekatere	živalske	vrste	kot	druge	in,	povezano	s	
tem,	da	se	nekaterih	mogoče	(malo)	bojimo	in	
nismo	popolnoma	sproščeni	pri	delu	z	njimi.	–	Nič	
hudega!	Z	velikim	številom	bioloških	sodelavcev	
pride	do	izraza	tudi	velika	pestrost	tega,	katere	
živali	kdo	preferira	in	ti	potem	pomaga	približati	
ta	svet,	ki	si	se	mu	do	sedaj	mogoče	raje	izognil.
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Torej,	 če	 želiš	 še	 bolj	 spoznati	 živali,	 uvideti	
resnice	o	njih	in	želiš	del	svojega	časa	posvetiti	
delu,	 ki	 lahko	 samo	 nadgradi	 tvoje	 znanje	
zoologije,	 potem	 je	 ta	 poklic	 ravno	 tista	 utež,	
ki	 bo	 odtehtala	 v	 prid	 izbire	 študija	 biologije	
in	 želje,	 da	 bi	 imeli	 več	 kontakta	 z	 živalmi,	 ki	
ga	 prenatrpani	 predmetnik	 žal	 ne	 omogoča.

Kako	 velika	 je	 dejansko	 žirafja	 glava	 čisto	 od	
blizu	 in	 zakaj	 ima	 kratko	 rogovje?	 Kakšna	 je	
najmanjša	 razdalja	 med	 teboj	 in	 elegantno	
črno	 štorkljo,	 preden	 ti	 ta	 začne	 piskajoče	
dvoriti?	 Kako	 ločiš	 zlatolične	 gibone	 po	 spolu?	
Za	 katere	 živali	 delamo	 sladolede	 in	 zakaj?	
–	 Samo	 nekatera	 od	 vprašanj,	 na	 katera	
lahko	 ''v	 živo''	 izveš	 odgovore	 in	 jih	 potem	
posreduješ	še	naprej	ter	tako	sodeluješ	v	ciklusu	
pedagoškega	 izobraževanja	 in	 osveščanja.
Za	 več	 informacij	 v	 zvezi	 z	 uvajanjem,	
zaposlovanjem	 ipd.	 se	 lahko	 pozanimaš	 na	
elektronskem	 naslovu:	 alma.mostrokol@zoo.si 
ali	 kar	na	 samem	 licu	mesta	 v	 živalskem	vrtu.

Svet	 je	poln	 raznih	 čudes	 in	 živalsko	 kraljestvo	
je veja, 
ki	neprestano	dodaja,	
																					povezuje	in	
																																			preseneča.
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ŽIVALSKI	VRT	
PUNTA	VERDE
Nina erbida

V soboto, 16. oktobra, je Študentska 
organizacija Biotehniške fakultete 
organizirala izlet v živalski vrt v Italijo, 
natančneje v živalski vrt Punta Verde. 

Ob	 9.00	 smo	 se	 odpeljali	 izpred	 Biotehniške	
fakultete	 v	 sončno	 jutro	 in	 dogodivščin	 poln	
dan.	Po	približno	dveh	urah	vožnje,	med	katero	
smo	nekateri	nadomestili	primankljaj	 spanca	 in	
seznanili	 udeležence	 s	 tem,	 kaj	 je	 ŠOBF,	 smo	
prispeli	v	Italijo.	Samo	hip	za	tem	pa	na	naš	cilj.	
Pred	vhodom	smo	se	še	dogovorili,	kdaj	se	zopet	
vsi	 vidimo	 (tik	 pred	 odhodom),	 in	 se	 razkropili	
vsaksebi.	Časa	smo	imeli	na	pretek	in	tako	smo	
se	 odpravili	 raziskovat	 svet,	 poln	 čudnih	 živali	
z	 vsega	 sveta.	Po	 zaviti	 poti,	 ki	 se	 je	vila	pred	
nami,	 so	 nas	 usmerjali	 smerokazi,	 in	 ker	 smo	
se	 po	 njih	 ravnali,	 smo	 si	 lahko	 sistematično	
ogledali	 in	 doživeli	 čisto	 vse,	 kar	 nam	 ponuja	
ta	 park.	 Začeli	 smo,	 tako	 kot	 se	 spodobi,	 na	
startu	in	kmalu	zašli	v	svet	raznobarvnih	ptičev.	
Bili	 so	modri,	 rdeči,	 oranžni,	 roza,	 pa	 tudi	 sivi,	
beli	in	črni,	na	ogled	v	velikih	zvonastih	kletkah.

Ko	smo	se	prebili	 iz	mavričnega	sveta	ptic,	nas	
je	zaneslo	tja,	kjer	na	obiskovalce	prežijo	mačke.	
Videli	 smo	 tigre,	 rise,	 leve	 in	mnoge	druge	dih	
jemajoče	in	nevarne	plenilce.	Takoj	za	vogalom	
smo	si	lahko	ogledali	vse	vrste	opic,	ob	hiši	plazilcev	
pa	 smo	 srečali	 Darwina.	Ogledali	 smo	 si	 lahko	
njegove	pripomočke	in	odkritja	na	poti	okoli	sveta,	
med	katerimi	niso	manjkali	globus,	povečevalno	
steklo,	 šestilo,	 orjaški	 hrošči	 in	 okostja	 ptičev.

Pot	nas	 je	zanesla	 tudi	do	 rdečega	vombata	 in	
sivega	 oslička,	 ki	 pa	 nista	 bila	 zaprta	 v	 kletki,	
zato	smo	ju	zajahali.	

“Ko je otroško navdušenje 
v nas nekoliko popustilo, 

smo krenili proti domačim 
živalim…”
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Ko	 je	 otroško	 navdušenje	 v	 nas	 nekoliko	
popustilo,	smo	krenili	proti	domačim	živalim,	kjer	
smo	videli	osle,	hranili	koze	in	občudovali	krave	
ter	 nato	 božali	 srne.	 Za	 konec	 smo	 si	 ogledali	
še	 obalo	 reke	 Lignano	 in	 se	 odpravili	 nazaj	
proti	 avtobusu,	 kjer	 smo	 poklepetali	 z	 našim	
voznikom.	Nazaj	v	Slovenijo	smo	se	vrnili	polni	
novih	 izkušenj,	 preživeli	 smo	 res	 zabaven	 dan!

EVOLUCIJA	BIOEXO
Nika	Fon	Leben

No ja, biologi vemo, da se marsikaj 
začne v jajcu, in tudi za začetek Bioexa 
je pravzaprav krivo jajce. In to ne samo 
eno, ampak celo 21 kačjih jajčk, ki mi jih 
je prinesel študent Jernej. Študentje, ki 
so imeli v lasti kako eksotično žival, so 
si namreč že pred kar nekaj leti, ko so v 
naših prostorih potekale še gojitve mišk, 
včasih pri meni izprosili kakšno miško za 
hranjenje svojih hišnih ljubljenčkov. 

Pri	 tem	so	mi	 radi	povedali,	 katere	 živali	 imajo	
in	kako	zanje	skrbijo.	Čeprav	sem	že	od	nekdaj	
imela	rada	živali	in	z	veliko	ljubeznijo	opravljala	
svoje	 laborantsko	 delo,	 ki	 je	 vključevalo	 veliko	
oskrbe	 živali,	 predvsem	 rib	 in	 mišk,	 moram	
priznati,	da	sem	do	kač	in	pajkov	čutila	kar	nekaj	
strahu.	 Pod	 vodstvom	 Rudija	 Ocepka	 sem	 se	
tega	nesmiselnega	strahu	počasi	znebila.	Pravo	
ljubiteljstvo	pa	se	je	pričelo	z	zgoraj	omenjenimi	
jajčki,	 iz	 katerih	 je	 po	 dveh	 mesecih	 čakanja,	
opazovanja	in	vlaženja	prilezlo	18	mladih	kačic.	Kar	
nekaj	časa	sem	skrbela	zanje,	saj	študent	v	svoji	
sobici	zanje	ni	imel	prostora	in	zato	sem	si	lahko	
izbrala	eno	od	njih	za	svojo	prvo	eksotično	žival.

V	 pogovorih	 z	 ostalimi	 ljubitelji	 sem	 izvedela	
za	 sejme	 eksotičnih	 živali	 v	 tujini	 in	 enkrat	 tja	
popeljala	 tudi	 svoje	otroke.	Navdušeni	 smo	bili	

nad	toliko	različnimi	vrstami	živali,	ki	jih	do	takrat	
sploh	nismo	poznali.	Naslednjič	se	nas	je	zbralo	
5	 ljubiteljev	 in	s	starim	golfom	smo	zopet	odšli	
v	Italijo,	v	Longarone	na	t.	i.	Reptilesday,	ki	na	
tamkajšnjem	sejmišču	poteka	enkrat	letno.	Spet	
nas	sejem	ni	razočaral,	navdušeni,	z	nekaj	terariji	
in	 živalmi	 ter	 veliko	 posnetki	 smo	 se	 vračali	
domov.	Ker	pa	vožnja	traja	več	kot	4	ure,	smo	
vmes	 razpravljali	 o	 marsičem.	 Beseda	 je	 dala	
besedo	 in	po	razmišljanju,	kakšna	škoda	je,	da	
takega	 sejma	v	Sloveniji	 nimamo,	 smo	 sklenili,	
da	poskusimo	mi	kaj	organizirati.	Ponudila	se	je	
tudi	 ideja,	 da	 bi	 tako	 razstavo	 izpeljali	 pri	 nas	
na	 biologiji	 v	 velikem	 rastlinjaku	 botaničnega	
vrta	 in	 pristojne	 sem	 o	 tem	 povprašala.	 Po	
pritrdilnem	 odgovoru	 smo	 pričeli	 s	 pripravami.	
Preučiti	 je	 bilo	 treba	 zakonodajo,	 poiskati	
naše	 rejce,	 pripraviti	 prostor	 in	 še	 marsikaj.
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Ugotovili	 smo,	 da	 bi	 bilo	 najbolje,	 da	 to	
dejavnost	opravimo	kot	društvo,	zato	je	bil	naš	
cilj	tudi	ustanovitev	drušva.	Ker	je	bilo	vse	skupaj	
načrtovano	 na	 biologiji,	 šlo	 pa	 je	 predvsem	 za	
eksotične	živali,	lahko	rečem,	da	se	je	ime	Bioexo	
kar	samo	ponudilo.	

prijazno	posodil	nekaj	živali	za	razstavo.	Prinesel	
jih	je	v	terarijih,	posodah,	želvo	pa	v	plastičnem	
lavorju.	Ob	 vsej	 naglici,	 tekanju	 sem	 in	 tja	 ter	
iskanju	pravih	terarijev,	napisov	in	mnogo	drugih	
nujnih	 stvari	 je	 uboga	 živalca	 morala	 počakati	
na	 boljše	 razmere	 do	 popoldneva	 in	 takšen	
odziv	 je	 bil	 za	 nas	 poučna	 šola,	 da	moramo	 v	
prvi	vrsti	poskrbeti	za	dobrobit	živali.	A	razvijali	
smo	 se,	 postajali	 smo	 vedno	 boljši,	 poučnejši	
in	 prodornejši.	 Od	 takrat	 sta	 razstavi	 na	 vrsti	
dvakrat	 letno.	Vmes	gremo	tudi	v	Mozirski	gaj,	
kjer	naredimo	šov	pitonov	in	manjšo	razstavo	za	
obiskovalce	parka	ob	avgustovski	razstavi	cvetja.	
Še	se	nam	dogajajo	kake	napake,	a	trudimo	se,	da	
bi	jih	bilo	čim	manj.	Na	njih	se	marsičesa	naučimo.	

Ponavadi	 razstavo	 posvetimo	 neki	 večji	 skupini	
eksotičnih	 živali.	 Ko	 smo	 imeli	 papige,	 smo	
postavili	posebne	kletke	zanje	–	voljere.	Žal	ni	bilo	
veliko	vrst,	saj	smo	namesto	obljubljenih	sedmih	
vrst	 imeli	 le	 tri	 različne.	 A	 kakadu	 z	 imenom	
Luka	nas	 je	 razveseljeval	s	svojim	govorjenjem	
in	 se	 od	 nas	 poslovil	 s	 prisrčnim	 »čaw-čaw«.	
Pomladi	 nam	 delajo	 družbo	 mediteranske	
rastline	 in	sočnice,	ki	prezimujejo	v	 rastlinjaku,	
problemov	 z	 zapolnitvijo	 prostora	 nimamo	
več	 in	 nove	 ideje	 se	 nam	 porajajo	 kar	 same.	

Ponosni	smo	na	 to,	da	nas	pozna	že	kar	nekaj	
Slovencev,	ljudje,	ki	so	obiskali	prejšnjo	razstavo,	
radi	ponovno	pridejo	 in	se	z	nami	pogovarjajo.	
V	Mozirskem	gaju	si	 je	razstavo	pitonov	Bioexo	
ogledal	tudi	predsednik	države	Danilo	Türk	in	z	
veseljem	smo	mu	povedali	nekaj	dejstev	o	naših	
živalih,	z	nami	pa	se	je	tudi	slikal.	Lani	jeseni	nam	
je	 posebno	 čast	 izkazal	 tudi	 ljubljanski	 župan	
Zoran	Janković,	ki	nam	pomagal	otvoriti	razstavo,	
ki	je	bila	takrat	posvečena	strupenjačam.	

“Takšen odziv je bil za nas 
poučna šola, da moramo v 

prvi vrsti poskrbeti za dobrobit 
živali.”

Takratna	 želja	 je	 bila	 in	 je	 še	 vedno,	 da	 je	
biološko	znanje	osnova	pri	ljubiteljstvu	teh	živali.	
Prva	 razstava	 Bioexo	 je	 potekala	 na	 prehodu	
iz	 septembra	 v	 oktober	 leta	 2006.	 Ugotovili	
smo	tudi,	da	 ljubiteljev	eksotičnih	živali	ni	 tako	
enostavno	 pregovoriti,	 da	 nam	 zaupajo	 svoje	
drage	živalice	za	razstavo,	 imeti	 je	treba	dovolj	
primernih	 terarijev,	 živali	 morajo	 biti	 zdrave	 in	
prijavljene	v	primeru	ogroženih	ali	strupenih	vrst.	
Tako	smo	na	tisti	prvi	razstavi	zapolnili	približno	
dve	 tretjini	 rastlinjaka,	 imali	nekaj	obiskovalcev	
in	 na	 koncu	 pokrili	 svoje	 stroške.	 Soglasni	
smo	 bili,	 da	 pomladi	 ponovno	 organiziramo	
tovrstno	 razstavo.	 Tudi	 število	 živali,	 ki	 smo	
jih	 imeli	 ustanovitelji	 doma,	 je	 naraslo	 in	 bili	
smo	 zbiti	 od	 naporov	 vikenda,	 a	 bogatejši	 za	
številne	 izkušnje.	Tudi	napake	niso	manjkale	…	

Še	danes	 se	 spomnim	gospoda,	urednika	neke	
akvaristične	spletne	strani,	ki	je	po	razstavi	jezno	
objavil,	da	na	razstavo	Bioexo	nikoli	v	življenju	več	
ne	gre.	In	kaj	ga	je	zmotilo	–	močvirska	sklednica	
v	lavorju.	Šlo	je	za	to,	da	mi	je	kolega	z	biologije	
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Kljub	 temu,	 da	 mu	 kače	 niso	 ljube,	 se	 je	
pogumno	 sprehodil	 med	 razstavnimi	 terariji.	
In	tako	je	z	leti	kot	vino	zorela	tudi	naša	prireditev.	
Postala	 je	 druženje	 ljubiteljev	 eksotičnih	 živali,	
festival	 dobre	 volje	 in	 počasi	 se	 tudi	 število	
članov	Društva	ljubiteljev	eksotičnih	živali	Bioexo	
povečuje.	Na	razstavi	Bioexo	je	vedno	posebno	
vzdušje,	ker	smo	lastniki	živali	večinoma	prisotni	
in	 marsikomu	 pomagamo	 premagati	 strah,	
pobožati	 žival	 in	 delimo	 svoje	 znanje	 o	 oskrbi	
živali	ter	zakonodaji,	ki	ureja	to	področje.	Kljub	
dobri	 volji	 pa	 nam	 zaradi	 preobremenjenosti	
ni	 uspelo	 uresničiti	 vseh	 načrtov,	 ki	 smo	 si	 jih	
zadali	ob	ustanovitvi.	Ugotovili	 smo,	da	najlaže	
funkcioniramo	 tako,	 da	 se	 zberemo	 dvakrat	
letno,	 delamo	 za	 razstavo,	 se	 tisti	 vikend	
družimo,	 izmenjujemo	 izkušnje,	 skrbimo	 za	
živali.	Tako	je	tudi	sedaj	pri	nas	pogoj	za	članstvo	
pomoč	 in	 sodelovanje	 na	 razstavi	 Bioexo	
vsaj	 enkrat	 letno	 namesto	 plačila	 članarine.
Izkazalo	se	je	tudi,	da	bi	lahko	manjše	razstave	
ali	delavnice	imeli	po	trgovskih	centrih,	šolah	ali	
vrtcih.	Ker	kot	neprofitno	društvo	take	dejavnosti	
ne	moremo	opravljati,	 je	 bila	 logična	posledica	
ustanovitev	 podjetja,	 ki	 pokriva	 komercialno	
plat	 tovrstnih	 prireditev.	 Za	 to	 dodatno	 pot	
sva	 se	 odločila	 dva	 izmed	 ustanoviteljev.	 Tako	
lahko	sedaj	vse	o	društvu,	kdaj	bodo	naslednje	
razstave	 in	 čemu	 bodo	 posvečene,	 izveste	 na	
www.bioexo.si,	 če	 pa	 vas	 zanima	 nakup	 živali,	
opreme	in	marsičesa,	povezanega	z	eksotičnimi	
živalmi,	na	www.bioexo.com. 

Pa	 oprostite	 za	 ta	 EPP,	 ampak	 vse	 to	 je	
del	 našega	 razvoja	 v	 zadnjih	 štirih	 letih.	
Oktobra	 smo	 s	 sodelovanjem	 mariborskega	
društva	pripravili	še	eno	prireditev,	namreč	sejem	
eksotičnih	živali	Slo-Exo,	ki	je	bil	nova	stopnica,	
saj	so	bili	vključeni	tudi	rejci	eksotičnih	živali	 iz	
ostalih	držav	EU.	

“A kakadu z imenom Luka nas je 
razveseljeval s svojim 

govorjenjem in se od nas poslovil 
s prisrčnim »čaw-čaw«.”

In	 kaj	 se	 nam	 obeta	 v	 prihodnje?
	 Spomladanski	 Bioexo	 v	 mesecu	 aprilu	 2011	
bo	 spet	 odet	 v	 mediteranke,	 v	 zraku	 vonj	
pomarančevcev,	 na	 razstavnem	 prostoru	 pa	
nekaj	poudarkov	na	slovenskih	vrstah	plazilcev,	
a	žal	ne	vseh,	saj	smo	z	Ministrstva	za	okolje	in	
prostor	na	našo	prošnjo	dobili	negativen	odgovor.	
Drugi	poudarek	pa	bodo	eksotični	albino	primerki.	
Manjkala	ne	bo	tudi	igralnica	za	dihurčke,	ki	se	je	
letos	oktobra	izkazala	za	zelo	prijetno.	Vsega	vam	
pa	ne	izdamo,	da	ostane	še	kaj	za	presenečenje.	
V	 začetku	 leta	 bomo	 na	 hodnik	 na	 biologiji	
namestili	nekaj	naših	najboljših	fotografij,	da	si	
boste	lažje	predstavljali,	kaj	vas	čaka.	
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Na	 tem	 mestu	 še	 prisrčna	 hvala	 Oddelku	 za	
biologijo,	ki	velikodušno	dovoli	uporabo	prostora,	
predavalnic,	 panojev,	 sanitarij	 in	 še	marsičesa,	
kar	 potrebujemo.	 Hvala	 vsem	 sodelavcem	 z	
družinami,	 ki	 radi	 hodite	 gledat	 našo	 razstavo,	
vsem	dobrotnikom	društva,	še	posebno	pa	članom,	
prostovoljcem,	ki	garajo	cele	dneve	 in	noči,	da	
je	 lahko	prireditev	 izpeljana	 tako,	 kot	 je	 treba.
Evolucija	Bioexa	še	traja	in	upam,	da	bomo	lahko	
izpeljali	še	dodatne	dejavnosti,	za	katere	imamo	
ideje.	Medtem	skrbimo	za	našo	zbirko	živali,	 ki	
pridno	raste.	Velika	odgovornost,	skrb	in	veselje	
je	 imeti	 živali,	 za	 katere	 skrbiš.	 Najbrž	 bi	 bilo	
anekdot	ali	dogodivščin	v	zvezi	z	razstavami	ali	
živalmi	kar	malo	preveč	za	obseg	tega	sestavka	…
Velikokrat	me	 ljudje	na	 razstavi	vprašajo,	ali	 je	
možno,	 da	 se	 s	 plazilcem,	 kot	 je	 kača,	 sploh	

vzpostavi	 nek	 odnos.	 Moja	 izkušnja	 je,	 da	 se	
potem	 ko	 za	 neko	 žival	 skrbiš,	 ko	 jo	 hraniš,	
napajaš,	 crkljaš,	 zdraviš	 in	 ostalo,	 kar	 sodi	 k	
lastništvu,	 z	 njo	 vzpostavi	 neka	 posebna	 vez,	
za	 katero	 verjamem,	 da	 vključuje	 elemente	
podzavesti,	 in	 zelo	 hudo	 ti	 je,	 ko	 žival	 pogine.	
Naj	zaključim	z	neko	mislijo,	ki	sem	jo	našla	že	
davno:	

Moč	izvira	iz	modrosti	in
razumevanja	naše	vloge	v

Veliki	skrivnosti	in	iz	spoštovanja
vsakega	živega	bitja	kot	učitelja.

(Jamie	Sands	in	David	Carson)

Naj	postane	tudi	vaš	moto!

iGEM	2010
Katja	Zeme

Med 6. in 8. novembrom je na Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) v ZDA 
potekalo tekmovanje iz znanja o sintezni 
biologiji – iGEM. 

Slovensko	 ekipo	 so	 zastopali	 študenti	 Univerze	
v	Ljubljani,	med	njimi	tudi	en	študent	biologije,	
Matej	 Žnidarič.	 Ostali	 člani	 ekipe	 so	 še	 Tina	
Ilc,	 Tina	 Lebar,	 Tjaša	 Stošicki,	 Nejc	 Tomšič,	
Jernej	 Turnšek,	 Jure	 Bordon,	 Rok	 Češnovar,	
Mattia	 Petroni	 in	 Rok	 Pustoslemšek	 –	 študenti	
biokemije,	 mikrobiologije,	 biotehnologije,	
medicine	 in	 računalništva,	 pod	 glavnim	
mentorstvom	 prof.	 dr.	 Romana	 Jerale	 ter	
ostalih	 12	 mentorjev	 z	 različnih	 institucij.	

S	 svojim	 projektom	 so	 sodelovali	 na	 področju	
Nove	 aplikacije,	 in	 sicer	 je	 bila	 njihova	 izvirna	
zamisel,	 da	 bi	 encime,	 ki	 sodelujejo	 v	 sintezi	
posamezne	 spojine,	 preko	 vezave	 na	 dvojno	
vijačnico	 DNK,	 povezali	 v	 natančno	 določen	
vrstni	 red.	 Tako	 zaporedje	 DNK	 deluje	 kot	
program,	ki	natančno	določa	zaporedje	vezanih	
encimov	 in	 posledično	 vrstni	 red	 sproženih	

reakcij,	 ki	 vodijo	 do	 nastanka	 izbrane	 spojine.	
To	 so	 dokazali	 s	 sintezo	 violaceina,	 vijoličnega	
barvila,	ki	nastane	iz	triptofana	v	petih	encimsko	
kataliziranih	 korakih.	 V	 celicah,	 v	 katere	 so	
vstavili	program	DNK,	so	dosegli	kar	šestkratno	
povečanje	proizvodnje	violaceina.	Poleg	tega	pa	
so	s	tem	postopkom	sinteze	preprečili	nastajanje	
stranskega	produkta.	

Na	 tekmovanje	 je	 bilo	 letos	 prijavljenih	 kar	
130	 skupin	 s	 celega	 sveta.	 V	 ponedeljek,	 8.	
novembra,	 je	 bil	 »dan	 D«	 za	 vse	 udeležence	
tekmovanja.	 V	 hudi	 konkurenci	 si	 je	 skupaj	 z	
ekipami	 BCCS	 –	 Bristol,	 Cambridge,	 Imperial	
College	 London,	 Peking,	 TUDelft	 University	 of	
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Technology	Slovenija	izborila	finale.	
V	 trenutkih	 napetega	 pričakovanja	 pa	 je	 padla	
odločitev:	»Grand	Prize,	Winner	of	the	BioBrick	
Trophy	is:	Slovenia«.

Vsem	članom	ekipe	iskreno	čestitamo	in	želimo,	
da	jim	bo	zmaga	na	tem	prestižnem	tekmovanju	
odprla	nova	vrata	v	svet	znanosti	in	raziskovanja!

KRIŽEV	POT	NA	BUKOV	VRH

avto št. 1 
(David,	Nataša,	Špela,	Mateja,	Katja)

V	močnem	sneženju	smo	odšli	na	zelo	atraktivno	
lokacijo	 za	 ta	 letni	 čas	 -	Bukovski	 vrh	na	višini	
800	metrov,	z		najbližjim	sosedom	1km	stran.	Ko	
smo	po	neštetih	ovinkih	in	ustavljenih	tovornjakih	
prišli	do	table	od	katere	 je	bilo	13	km	do	cilja,	
sem	si	rekla	uh,	še	5	min	pa	pridem	do	wc-ja.	Oh	
optimistka!	Potrebovali	smo	1h	in	15	min.	David	
je	na	srečo	znal	»rikvercirati«	po	hribu	navzdol,	
da	 nas	 ni	 plug	 odplužil.	 Cesta	 je	 bila	 čudovito	
splužena	in	zaledenela.	Še	dobro,	da	so	bili	okopi	
snega	tako	visoki	da	ni	bilo	hujših	poškodb,	ko	
smo	 se	 nekajkrat	 bočno	 zapeljali	 naravnost	 v	
njih.	 Na	 Šentviški	 gori	 smo	 bili	 prava	 atrakcija	
za	 Ženski	 pevski	 zbor	 druge	brigade,	 ki	 nas	 je	
usmeril	na	pravo	pot,	kajti	GPS	na	mobitelu	 je	
zahteval	koordinate	našega	cilja,	mi	pa	smo	bili	že	
tako	v	dvomih,	če	se	mu	reče	Bukov	ali	Bukovski	 fo
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vrh.	 Ko	 sem	 zamenjala	 Natašo	 na	 zadnji	 klopi	
sem	si	mislila	-	le	zakaj	se	mi	Mateja	in	Katja	ne	
umakneta	da	bi	imela	prostor	za	usest?	Ugotovila	
sem,	da	zato	ker	ni	bilo	prostora:)	Bile	smo	tako	
stisnjene	da	nas	(skoraj)	ni	premetavalo	-	razen	
parih	bušk	in	skorajšnje	zadušitve	z	jogurtom.	Ko	
smo	zavili	za	Bukovo	smo	skoraj	povozili	traktor.	
Lastnik	 pa	 je	 bil	 kar	 flegma:	 »vi	 kar	 dejte	 sj	
traktorju	nebo	nč.«	Le	zakaj	se	je	5	kmetov	tako	
prizanesljivo	smehljalo	Davidu	in	štirim	ženskam	
v	avtu,	ki	so	sredi	zime	iskali	osamljeno	kmetijo	
na	Bukovem	vrhu?	Saj	smo	biologi.	Po	zgrešeni	
poti	in	obračanju	sredi	makadama	-	hvala	bogu	
za	kratkega	terenca,	smo	končno	našli	čudovito	
kmetijo.	 In	 zakopali	 avto	 v	 sneg	 do	 kolen.	
Lastnik	je	prisopihal	za	nami	in	nam	z	nasmehom	
povedal	 da	 je	 strgal	 že	 dvoje	 »keten«,	 da	 je	
prišel	 z	 avtom	do	 ceste.	 Ampak	 je	 bilo	 vredno	
–	končalo	se	je	s	kuhanim	vinom	na	topli	peči,	

avto št. 2 
(Katarina,	Nina,	Ivan)

Nekaj	minut	do	pol	6h,	 sta	Katarina	 in	Nina	L.	
štartali	od	Katarinine	hiše	proti	Rožni	dolini,	da	
pobereta	Ivana.	Nekako	smo	računali	da	je	ura	
in	pol	več	kot	dovolj	da	prideš	nekam	bogu	za	
hrbtom	 (naivneži	 mi).	 Tako	 smo	 se	 odpravili	
proti	Logatcu,	od	tam	pa	naprej	proti	Idriji.	Vse	
je	potekalo	super,	saj	se	na	tako	prometni	cesti	
težko	 izgubiš.	Od	 Idrije	 smo	 vsi	 napeto	 gledali	
kje	bo	Slap	pri	Idriji,	da	bomo	lahko	zavili	proti	
Šentviški	 gori.	 Po	 dobre	 pol	 ure	 smo	 se	 začeli	
spraševati	ali	smo	mogoče	slap	zgrešili.	Najprej	
dvomi,	 nato	 skrbi.	 Sreča	 se	 nam	 je	 vseeno	
nasmehnila	 in	 našli	 smo	 želeni	 kraj.	 Ko	 smo	
zagledali	 tablo	za	Šentviško	goro	smo	si	mislili:	
pa	smo	prišli	(zopet	naivneži).	Cesta	se	je	postala	
strma,	ovinkasta,	poledenela	in	verjetno	še	kaj.	
Zraven	 pa	 smo	 imeli	 še	 idilo	 teme	 in	 megle.	
Začeli	smo	se	spraševati	ali	bo	Katarinina	corsa	
to	sploh	zmogla.	Pa	vendar	je	avto	počasi	 lezel	
naprej.	 Kmalu	 smo	 ugotovili,	 da	 še	 lep	 čas	 ne	
bomo	prišli	do	samotne	kmetije,	katera	je	bila	naš	
cilj.	Nekako	nam	je	uspelo	prilesti	do	Šentviške	
gore	in	tam	začuda	nismo	imeli	težav	z	odcepom	
za	Bukov	vrh.	Tokrat	 smo	bili	 vsi	prepričani	da	
smo	tam	(prejšnja	naivnost	nas	očitno	ni	še	nič	
naučila).	Tako	smo	peljali	naprej	po	čedalje	bolj	

ozki	in	zasneženi	cesti.	Enkrat	smo	celo	zavili	do	
nekih	hiš,	misleč	da	so	naš	cilj,	vendar	zaman.	
Ko	smo	se	peljali	naprej	po	cesti	še	nekaj	minut,	
smo	 zagledali	 rdečo	 svečko	 (dogovorjen	 znak,	
da	je	treba	zaviti	desno).	Nekdo	v	avtu	reče:	"	
Ojoj,	 cesta	mora	biti	 tukaj	 res	nevarna.	Nekdo	
se	je	ubil	na	tem	križišču."	Peljali	smo	se	seveda	
naprej.	Ko	smo	iz	asftalta	zapeljali	na	makedam,	
ki	ni	bil	nič	splužen,	smo	se	začeli	spraševati	ali	
smo	morda	zašli	ali	pa	je	David	pozabil	omeniti	
da	 je	 na	 poti	 tudi	 makedam.	 V	 naslednjem	
križišču	smo	zagledali	tablo	za	Bukov	vrh	-	kazala	
je	v	smer	od	koder	smo	prišli	-	potrdili	smo	naše	
strahove,	da	smo	res	zašli.	V	tistem,	pa	pripelje	
mimo	prijazni	mož	in	nam	razloži	kam	moramo.	
Opozori	nas	še,	da	za	njim	plužijo	in	naj	počakamo	
na	križišču,	če	nočemo	peljati	»rikverc«	nazaj	do	
križišča	na	 katerem	 stojimo.	Tako	 smo	ugasnili	
avto	 in	čakali.	Šele	takrat	smo	ugotovili	kakšna	
tema	nas	obdaja	in	se	začeli	spraševati	kaj	vse	
se	skriva	v	njej.	Vendar	pa,	če	bi	dejansko	kaj	
napadlo,	 bi	 vsaj	 2	 preživela,	 tako	 da	 nismo	
preveč	 skrbeli.	 Po	 10	minutah	 je	 plug	 pripeljal	
mimo,	mi	pa	 smo	 se	odpravili	 nazaj	 po	poti	 in	
prišli	 do	neke	 kmetije	 (seveda	ne	naše),	 zopet	
obrnili	in	skušali	peljati	naprej,	takrat	pa	smo	kot	
luč	 na	 koncu	 tunela	 zagledali	 luči	 Davidovega	
terenca.	 Avto	 smo	 pustili	 kar	 na	 tisti	 kmetiji,	
David	pa	nas	je	odpeljal	do	naše	prave	kmetije.		

v	družbi	mačka,	psa	 in	osla	Dečkota,	 tako	smo	
pričakali	 še	 ostale.	 	 Čudovito	 biološko	 okolje	
za	 urejanje	 birokracije	 in	 imela	 sem	 se	 noro!
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•	17:00 Nina	se	brezskrbno	z	avtom	odpravi	od	
doma.	(Medvode)
•	17:30	 Matevž	 doma	 čaka,	 da	 ga	 poberemo.	
(Rožna	dolina)
•	17:45	 Veronika	 se	 končno	 pridruži	 Nini	 in	
Gregorju	 pri	 sproščenem	 opazovanju	 lučk	 na	
Prešernovem	trgu.	(Center)
•	18:20	Nika	prispe	do	Veronikinega	doma,	kjer	
vsi	 popijemo	 čaj/kavo.	 Matevž	 nas	 še	 vedno	
čaka.
•	18:40	Štartamo	od	Veronike.	(Center)
•	19:00	 Poberemo	 morilsko	 razpoloženega	
Matevža	in	se	odpravimo	v	trgovino.
•	19:15	 Iščemo	 najbližjo	 odprto	 trgovino;	 na	
koncu	pristanemo	v	L’Eclercu.	(Rudnik)
•	19:35	 Po	 opravljenih	 nakupih	 zavijemo	 na	
avtocesto.	Smer:	Novo	mesto.
	P.S.:	Nina	se	ne	smeje	več.
•	19:45	Pojavi	se	dvom	ali	smo	sploh	na	pravi	
poti.
•	19:46	Iščemo	prvi	izvoz	iz	avtoceste.
•	20:00	Pot	nadaljujemo	iz	Grosuplja	nazaj	proti	
Ljubljani.
•	20:15	 Po	 krepki	 uri	 vožnje	 opravimo	 prvi	
postanek	na	počivališču	Barje.	Nina	brez	besed	
izgine	 iz	 avta,	 prestrašeni	 potniki	 poskušajo	
očistiti	zarošena	okna.
•	20:18	Pojavijo	se	dvomi	ali	se	bo	rahlo	ziritirana	
Nina	sploh	vrnila.	To	bi	znal	biti	problem.
•	20:20	Nina	se	(hvalabogu)	vrne	in	odpeljemo	
se	v	smeri	Kopra	(končno	prava	smer!).
•	21:00	 Veronika	 vklopi	 GPS	 na	 svojem	 fancy	
novem	telefonu.
•	21:30	Godoviči	pri	Idriji:	Niki	in	Veroniki	postane	
rahlo	 slabo,	 Nini	 pa	 prične	 naraščati	 pritisk	 v	
glavi	in	mehurju.
•	21:55	Zavijemo	proti	Šentviški	gori.
•	22:00	Začne	se	fijakanje	gor,	dol,	levo,	desno	
in	nazaj	po	zasneženih	potkah.	Cilj:	osamljena	
kmetija	nekje	na	hribu.
•	22:15	 Po	 Gregorjevih	 navodilih	 pri	 nekem	
kozolcu	zavijemo	levo
•	22:30	Ugotovimo,	da	to	ni	prava	pot.	Obrnemo,	
pri	kozolcu	zavijemo	desno	in	lutamo	dalje.
•	22:45	 Po	 mukotrpnem	 iskanju	 in	 končno	

ugasnjenem	 GPS-u	 najdemo	 pravi	 kozolec	
(nauk	zgodbe	št.	I:	Ponoči	je	vsaka	krava	črna	
in	 pozimi	 stvari	 ne	 izgledajo	 isto	 kot	 poleti. 
Nauk	zgodbe	št.	II:	GPS	ne	ve	vsega,	še	posebej	
tega	ne,	katere	poti	so	splužene).
•	22:50	Pri	smerokazu	“Bukovski	vrh,	4	km”	si	
oddahnemo,	Veronika	in	Nika	se	veselita,	da	se	
bo	 ovinkasta	 Odisejada	 kmalu	 končala,	 Ninin	
“leder	mehur”	in	živci	pa	počasi	popuščajo.
•	23:00	Najdemo	lučko,	ki	 je	dogovorjeni	znak	
za	odcep	do	osamljene	kmetije.
•	23:01	 Evforično	 se	 zakadimo	 v	 zaledeneli	
klanec.
•	23:30	Naši	 strahovi	 se	uresničijo:	Safr*	 tega	
ne	zmore	in	po	5	m	obtičimo.
•	23:02	Vsi	sopotniki	se	izkrcamo.	Nina,	že	skoraj	
vdana	v	usodo,	znova	poskusi.	Veronika	in	Nika	
si	pri	 tem	z	 levjim	skokom	v	kup	snega	rešita	
življenje.
•	23:05	Nina	od	Gregorja	zahteva	podrobnejše	
podatke	 o	 “klančku”.	 Ko	 se	 izkaže,	 da	 gre	 v	
resnici	 za	 kilometer	 dolgo	 zaledenelo	 strmino	
totalno	popizdi.
•	23:06	Gregor	 in	Matevž	 se	peš	odpravita	po	
pomoč	(beri:	pobegneta	pred	Nino),	saj	omrežje	
tu,	seveda,	ne	lovi.
•	23:08	 Nika	 in	 Veronika	 zopet	 za	 las	 uideta	
tragičnemu	koncu	pod	kolesi	Nininega	jeklenega	
konjička	(ki,	btw,	nima	servo	volana!).
•	23:20	 V	 daljavi	 zagledamo	 luč	 (od)rešitve-	
Davidov	terenec!
•	23:35WC!!!!!!!!!	:D

*	Safr:	tako	je	ime	Nininemu	avtu	:)

avto št. 3 
(	Nina,	Gregor,	Matevž,	Veronika	in	Nika)
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ISLANDIJA	–	
SLIKOVIT	OTOK	SEVERA

Islandija je znana predvsem po neverjetnih 
izbruhih lave in vode, vendar ta nemirni 
otok ponuja še veliko več, kot so običajni 
turistični ogledi vulkanov in gejzirjev. 
Zaradi izjemno redke poselitve je Islandija 
kraj, kjer lahko uživaš v ogledu mnogoterih 
naravnih stvaritev, preizkusiš marsikateri 
šport in si privoščiš sprostitev v naravnih 
bazenčkih geotermalne vode.

Odločitev	 za	 potovanje	 na	 Islandijo	 je	 padla	
povsem	 spontano	 in	 brez	 velikih	 načrtov	 sva	 s	
fantom	sredi	julija	z	letalom	poletela	v	Reykjavik.	
Čeprav	 nas	 je	 dobršen	 del	 poti	 spremljala	
turbulenca	in	smo	pristali	okoli	druge	ure	zjutraj	
po	 lokalnem	času,	ni	moglo	nič	uničiti	dobrega	
razpoloženja	in	pripravljenosti	na	nova	doživetja.	
Že	na	prvi	pogled	je	pokrajina,	kamor	smo	pristali,	
spominjala	 na	 Lunino	 površje.	 Neposeljena	
skalnata	pokrajina,	tu	in	tam	poraščena	z	mahom,	
in	 jezerca,	 nad	 katerimi	 so	 lebdele	 meglice,	
–	 vse	 to	 je	 dajalo	 vtis,	 kot	 bi	 bili	 v	 nekakšni	
skrivnostni	 deželi,	 in	 domišljija	 je	 kar	 poletela.
Tri	dni	sva	preživela	v	glavnem	mestu	Reykjaviku,	
ki	 samo	 po	 sebi	 ni	 zelo	 zanimivo.	 Z	 izjemo	
severnjaškega	 pridiha	 pisanih	 hišk	 in	 skorajda	

praznih	 protestantskih	 cerkva	 ni	 prav	 veliko	
znamenitosti,	ki	smo	jih	morda	vajeni	z	južnejših	
geografskih	širin	Evrope.	Zanimivo	je	predvsem	
to,	da	Islandci	ne	dajo	prav	veliko	na	urejenost	
svojih	 hiš.	 Okna	 so	 večinoma	 v	 zelo	 slabem	
stanju,	a	jih	to	ne	skrbi	preveč,	saj	je	ogrevanje	
zastonj	–	na	vrtu	izvrtaš	luknjo	in	vrela	voda	kar	
privre	na	dan.	In	to	geotermalno	vodo	uporabljajo	
tako	 za	pridobivanje	elektrike	kot	 za	ogrevanje	
in	celo	tuširanje,	zato	moraš	biti	zelo	previden,	
da	 ti	 pod	 tušem	 od	 vročine	 ne	 odstopi	 koža.	

“Že na prvi pogled je pokrajina, 
kamor smo pristali, spominjala 

na Lunino površje.”

Druga	 »pomanjkljivost«	 te	 vode	 pa	 je	
odvraten	 vonj	 po	 žveplu,	 ki	 se	 ga	 sicer	
počasi,	 ampak	 res	 zelo	 počasi,	 navajaš.
Kljub	poletju	je	bila	povprečna	temperatura	12	°C,	
pogosto	pa	še	manj,	zato	so	bile	kapa	in	rokavice	
del	stalne	opreme	na	poti.	Poleg	tega	se	zdi	dan	
neskončno	dolg,	saj	sonce	skorajda	ne	zaide,	in	
zato	ob	enih	ponoči	misliš,	da	je	čas	še	za	večerni	
sprehod	in	ne	za	spanje.	Čeprav	je	bilo	vsako	jutro	
znova	težko	vstati,	pa	nama	je	dolg	dan	vseeno	
omogočil,	 da	 sva	 dneve	 res	 polno	 izkoristila.
Prava	 pustolovščina	 se	 je	 začela	 šele,	 ko	 sva	
zapustila	 poseljeno	območje	 in	 se	odpeljala	na	
otok	 Snæfellsnes.	 V	 osrednjem	 delu	 polotoka	
so	 veliki	 vulkanski	 stožci,	 ki	 v	 soncu	 kar	 žarijo	
v	 vseh	mogočih	 rdečkastih	 odtenkih.	Odpravila	
sva	 se	 na	 krajši	 pohod	 po	 obali	 in	 opazovala	
neštete	 vrste	 ptic,	 ki	 gnezdijo	 v	 steni	 klifov.	
Sedla	 sva	 skoraj	 na	 rob	 skalne	 stene,	malicala	
in	 opazovala	 ocean,	 ki	 se	 je	 razprostiral	 pred	
nama	 v	 neskončnost,	 hkrati	 pa	 oprezala	 za	
kiti	 in	 delfini,	 ki	 so	 tukaj	 prav	 pogosto	 videni.		
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Ugotovila	 sva	 sistem,	 kako	 Islandci	 sestavljajo	
imena	za	svoje	potomce.	Ime	 izberejo	po	želji,	
priimek	 pa	 sestavijo	 iz	 očetovega	 imena	 in	
končnice	son	(sin)	ali	dottir	(hči).	Tako	na	primer	
priimek	Ericsson	pomeni	Erikov	sin.	Še	do	pred	
kratkim	 je	 moral	 vsak	 priseljenec,	 ki	 je	 želel	
islandsko	državljanstvo,	spremeniti	svoj	priimek	
tako,	 da	 je	 ustrezal	 tej	 tradiciji.	 Eno	 izmed	
tradicionalnih	verovanj	 Islandcev	 je	 tudi	 vera	v	
palčke	in	vile.	Večina	tamkajšnjih	ljudi	še	zmeraj	
verjame,	da	se	med	kamenjem	skrivajo	številna	
pravljična	 bitja,	 ki	 se	 podnevi	 ne	 pokažejo,	
saj	 jih	 sončni	 žarki	 spremenijo	 v	 kamenje	
(bojda	 ima	 zato	 Islandija	 toliko	 kamenja).	
Na	 jugu	 sva	 potovala	 mimo	 gejzirjev,	 številnih	
ogromnih	 slapov	 in	 prelomnice	 evroazijske	 in	
ameriške	 litosferske	 plošče.	 Plošči	 se	 vztrajno	
razmikata	 in	 razpoka	 se	 širi,	 a	 je	 bila	 dovolj	
velika	očitno	 že	 leta	990,	 ko	 je	 tu	 zasedal	prvi	
parlament	na	svetu.	Občutek	je	prav	veličasten,	
ko	si	poskušaš	predstavljati	te	mogočne	plošče,	
ki	sestavljajo	zemeljsko	litosfero,	kako	se	počasi,	
a	z	neverjetno	silo	pomikajo	vsaka	v	svojo	smer	
in	pri	tem	povzročajo	izbruhe	magme	in	močne	
potresne	sunke.	

“Druga »pomanjkljivost« te vode 
pa je odvraten vonj po žveplu, 

ki se ga sicer počasi, ampak res 
zelo počasi, navajaš”

Potem	sva	se	podala	v	notranjost	otoka,	kjer	se	
neskončno	 daleč	 razprostira	 kamnita	 puščava.	
Cesta	 je	 improvizirana	 iz	 utrjenega	 kamenja	 in	
prevozna	le	s	terencem,	saj	je	potrebno	prečkati	
tudi	 številne	 reke	 in	 še	 marsikatero	 prepreko.	
Prenočila	sva	v	kočici,	ki	stoji	sredi	ničesar,	sicer	
pa	tik	poleg	vročega	izvira,	tako	da	sva	si	lahko	
privoščila	večerno	namakanje	v	vročem	tolmunu.
Naslednjega	 dne	 sva	 na	 severu	 zapustila	
puščavo.	 Kamenje	 so	 zamenjali	 travniki,	 polni	
islandskih	 konj,	 ki	 so	 znani	 po	 svoji	 dolgi	 in	
gosti	 grivi	 in	 edinstvenem	 petem	 hodu,	 ki	 se	
imenuje	 tolt.	 Tako	 sva	 si	 tudi	 midva	 privoščila	
jahanje	 po	 divji,	 neposeljeni	 pokrajini,	 kar	 je	
kljub	jahalnim	izkušnjam	neponovljivo	doživetje.	
Zvečer	 sva	 prispela	 v	 drugo	 večje	 mesto	 na	
otoku	 –	 Akureyri.	 Od	 tam	 sva	 se	 odpravila	 na	

številne	 pohode	 ob	 jezeru	 Myvatn,	 na	 vulkan	
Hverfjall,	opazovanja	ptičev	…	V	 jezeru	Myvatn	
živijo	 rečne	kroglice	ali	marimo,	ki	 jih	 sestavlja	
zelena	alga	(Aegagropila	linnaei)	in	jih	najdemo	
le	še	na	Japonskem,	v	Estoniji	 in	na	Škotskem.	
Na	Islandiji	jim	rečejo	kúluskítur.	Velike	so	10—
12	 cm	 in	 imajo	 najmanjšo	 možno	 površino	 za	
fotosintezo,	pravzaprav	pa	o	njih	vedo	zelo	malo.
V	 Husaviku	 sva	 se	 odpravila	 na	 pot	 z	 manjšo	
ladjo,	 da	 bi	 si	 lahko	 povsem	 od	 blizu	 ogledala	
kite.	Niti	ni	trajalo	dolgo,	da	smo	zagledali	hrbtno	
plavut	ščukastega	kita	(minke	whale),	potem	pa	
še	pravi	vodomet.	Priznati	 je	treba,	da	njegova	
sapa	neizmerno	smrdi	in	ga	zato	imenujejo	tudi	
stinky	 minky.	 Poleg	 kitov	 smo	 opazovali	 tudi	
pliskavke	in	morske	papige	(Fratercula	arctica),	ki	
so	neutrudno	lovile	ribe.	Te	ptice	so	tako	posebne	
in	tako	lepe,	da	jih	opazujem	prav	vsakič,	ko	se	
ponudi	priložnost.	Imajo	kratka	krilca,	s	katerimi	
uspejo	 zamahniti	 tudi	 400-krat	 na	 minuto,	 in	
letijo	 tik	 nad	morsko	 gladino.	 Prikupne	 so,	 ker	
se	 vsako	 leto	 vrnejo	 z	 istim	 partnerjem	 v	 isto	
gnezdo	in	izležejo	eno	samo	jajce.	
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Prespala	 sva	 v	 majhni	 ribiški	 vasici	 Kopasker,	
kjer	 so	 nama	pri	 opazovanju	 sončnega	 zahoda	
delali	 družbo	 tjulnji,	 ki	 sva	 jih	 opazovala	
čisto	 od	 blizu,	 saj	 se	 sploh	 niso	 pustili	 motiti.

“Večina tamkajšnjih ljudi še zmeraj 
verjame, da se med kamenjem 

skrivajo številna pravljična bitja, 
ki se podnevi ne pokažejo, saj jih 

sončni žarki spremenijo v kamenje 
(bojda ima zato Islandija toliko 

kamenja).” 

Privoščila	 sva	 si	 tudi	 precej	 odlične	 islandske	
hrane.	Zagotovo	najboljši	od	vsega	je	ovčji	jogurt	
Skyr,	ki	sem	ga	nekaj	izvozila	celo	domov.	Zares	
dobro	pripravijo	tudi	ribe,	nekoliko	manj	okusen	
je	bil	začinjen	morski	pes,	ki	ga	za	nekaj	mesecev	
zakopljejo	v	zemljo	in	nato	nasolijo	in	začinijo.	
Priznati	je	treba,	da	je	to	preveč	celo	za	vzdržljiv	
želodec.

Islandija	je	čudovita	dežela	z	visokim	življenjskim	
standardom	 in	 čudovito	 naravo.	 Ena	 njihovih	
večjih	napak	pa	 je	kitolov,	ki	ga	nočejo	ukiniti,	
kljub	 temu	da	 so	mnoge	 vrste	 kitov	 ogrožene.	
Vendar	 je	 Islandija	 vsekakor	 vredna	 obiska,	
zanimiva	 tako	 za	 pohodnike	 in	 ostale	 ljubitelje	
športa	 kot	 tudi	 za	 tiste,	 ki	 imajo	 radi	 umirjeno	
ogledovanje	turističnih	zanimivosti.

“Priznati je treba, da njegova 
sapa neizmerno smrdi in ga zato 

imenujejo tudi stinky minky.”
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»THIS	IS	VENEZUELA!«
Simon	Zidar	&	Katarina	Žnidar

»Potujem prvič. Strah pred neznanim. 
No, tudi pred enim najnevarnejših mest 
na svetu – Caracasom. A se mu bomo 
izognili, kot se le da. Počutim se varno. 
Z dvema izkušenima popotnicama in 
kolegom se podajam dogodivščini naproti. 
Zaupam Katarininemu planu, ki ga je 
sestavila skupaj z Adrijano, Slovenko, 
ki živi v Venezueli. VENEZUELA. Zakaj 
ravno Venezuela? Od nekdaj me vleče v 
Južno Ameriko predvsem zaradi mojega 
poznavanja španščine in želje po srečanju 
s pravim latinskim temperamentom in 
kulturo. Dokaj poceni letalska karta, veze 
iz Slovenije, pozitivne izkušnje Katarininih 
kolegov in želja po novem – in odločitev je 
padla! Venezuela – po Adrijanino »država 
raznolikosti in prijaznih ljudi« – bomo 
videli!«

»Ko	 opazujem	 ljudi	 okoli	 sebe,	 kar	 ne	 morem	
verjeti,	 kako	 smo	 si	 narodi	 različni.	 Ljudje	
tukaj	 veliko	 bolj	 »žarijo«,	 dajejo	 neko	 toplino,	
so	 prijazni	 in	 nasmejani.	 Na	 začetku	 so	 malo	
sramežljivi,	 a	 če	 sam	 kaj	 vprašaš	 in	 vidijo,	 da	
znaš	 tudi	 špansko,	 se	 začnejo	 prijetni	 klepeti.	
Nikamor	 se	 jim	 ne	 mudi	 in	 njihova	 največkrat	
izrečena	beseda	je	»ahorita«.	Direkten	prevod	te	
besede	je	takoj,	venezuelski	prevod	pa	je	veliko	
bolj	obsežen	–	lahko	čez	15	minut,	pol	ure,	eno	
uro	…	Tega	se	bom	morala	navaditi.	Sama	vedno	
nekam	hitim	in	ponavadi	ne	zamujam,	tu	pa	ne	
veš,	kaj	pričakovati.	Treba	si	je	vzeti	na	»easy«!
Že	 dolgo	 se	 nisem	 počutila	 tako	 dobro	 v	
svoji	 koži.	 Dobivam	 komplimente.	 Venezuelci	
ponavadi	 opazijo	 tisto	 lepo	 in	 pohvalijo	 –	 se	
pravi,	 iščejo	pozitivne	 stvari	 in	 take	malenkosti	
ti	 pomagajo,	 da	 se	 počutiš	 bolje.	 In	 ko	
razmišljam	 o	 Slovencih,	 ki	 najprej	 opazijo	
veliko	 rit	 namesto	 lepih	 oči,	 razumem,	 zakaj	
imamo	 Slovenke	 včasih	 slabo	 samopodobo.«

Utrip	ulice	v	Ciudad	Bolivarju.

»Venezuelke	 so	 simpatične,	 a	 kljub	 mnogim	
nazivom	mis	sveta,	ki	so	jih	nosile,	nisem	opazil	
nobene	lepotice.	
Veliko	 bolj	 sem	 prevzet	 nad	 naravo.	 Prava	
eksotika	–	tropski	gozd.	Z	vetrom	v	laseh	brzim	v	
pravo	džunglo.	Občutki	so	neverjetni!	Z	Anžetom	
se	počutiva	kot	Bear	Grylls,	ki	sva	ga	še	prejšnji	
teden	 spremljala	 na	Discovery	Chanellu,	 danes	
pa	 se	 sama	 podajava	 v	 neznano.	 Morda	 pa	
nama	koristi	kakšen	njegov	nasvet.	Viktor,	visok	
in	močan	Venezuelec,	nam	razlaga	o	vodni	liliji,	
ki	 s	 svojim	 obsežnim	 aerenhimom	 uspešno	
pokriva	 večino	 delte	 rjave	 reke	 Orinoco.	 Hrup	
motorja	pojenjuje	 in	Viktor	pokaže	proti	bregu.	
Z	begajočimi	očmi	in	iskrico	v	očeh	opazim	prvo	
kapucinko,	vendar	ta	plašno	smukne	nazaj	v	gosto	
rastje.	»Na	območju	delte	Orinoco	živijo	tri	vrste	
opic:	kapucinke	in	črni	ter	rdeči	vriskači,«	razlaga	
Viktor.	Reko	preleti	ogromen	moder	morfo	metulj,	
ki	 me	 s	 svojim	 kovinskim	 leskom	 in	 velikostjo	
popolnoma	 impresionira,	 ter	 igrivo	 preleti	
mangrove,	 ki	 obraščajo	 reko.	To	 je	 to!	Odlična	
družba,	narava,	eksotika	…	Kaj	bi	hotel	boljšega.
V	stilu	Indijancev	Warrao,	ki	živijo	na	tem	območju,	
se	vozimo	s	kanujem	po	mirni	gladini	v	stranske	
rokave	reke.	V	spokoju	občudujem	rastje,	ptico	
hoatzina,	 ki	 je	 videti	 prazgodovinsko,	 tukane,	
legvane,	drobne	kolibrije	in	se	veselim	s	kačjimi	
pastirji,	ki	nam	od	časa	do	časa	sedajo	na	ramena.	
Prvinskost	 narave	 me	 popolnoma	 prevzame!
Hrano	 nam	 pripravlja	 prijetna	 kuharica	
domačinka:	za	večerjo	slastna	piščančja	omaka	
z	zelenjavo,	za	prilogo	pa	riž,	ocvrte	banane	 in	
za	poobedek	papaja	ter	melona.	Da	ne	omenjam	
sveže	 pečenega	 toplega	 kruha!	 Krožnike	 smo	
dobesedno	 polizali.	 Solata	 je	 bila	 zanimiva:	

“Venezuelci ponavadi opazijo 
tisto lepo…”
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S	kanuji	po	reki	Orinoco	v	pravo	divjino.

Indijanka	Warrao	s	tipičnimi	izdelki,	ki	jih	izdeluje.

»Ker	smo	hoteli	doživeti	čim	več,	smo	se	takoj	
naslednji	dan	odpravili	proti	nacionalnemu	parku	
Canaima.	Prespali	smo	zopet	pri	Petru	v	posadi	
–	neke	vrste	hostlu.	Peter	je	kot	mlad	popotnik	
odvihral	 iz	Nemčije	 in	ostal	v	Venezueli	s	svojo	
simpatično	Venezuelko	Marijo.	Ob	venezuelskem	
vzdušju	in	kozarčku	ruma	smo	se	res	sprostili	in	…	
Že	se	vsi	neprespani	odpravljamo	na	letalo	za	6	
oseb	proti	Canaimi.	Canaima	je	dostopna	samo	
po	zraku.	Imeli	smo	lastnega	pilota.	Dajal	je	vtis,	
kot	da	je	to	pot	prevozil	že	mnogokrat,	saj	mu	
je	bilo	med	samim	 letom	zelo	dolgčas	 in	 se	 je	
zaposlil	z	branjem	knjige	in	odpisovanjem	na	dva	

blackberryja	hkrati.	Po	pristanku	na	letališču	zopet	
vojaki	 s	 svojo	 »mašinerijo«	 in	 resnimi	 obrazi.		
Za	park	so	značilne	mizaste	gore	ali	tepui,	ki	naj	
bi	bile	eden	geološko	najstarejših	delov	Zemlje.	
Canaima	 je	 izhodišče	za	ogled	najvišjega	slapu	
na	svetu,	slapa	Angel.	In	to	je	bil	naš	cilj!	Do	tja	
nas	je	čakala	peturna	vožnja	z	ozkim	čolnom	po	
reki	navzgor	v	notranjost.	To	je	bil	izlet,	kjer	smo	
bili	 stalno	 premočeni	 do	 kože.	 V	 ozkem	 čolnu,	
v	katerem	smo	se	peljali,	nas	 je	stalno	zalivalo	
z	 vodo	 in	 deževalo	 je	 na	 vsako	 uro	 ravno	 za	
petnajst	minut.	Grrrr	…	In	na	koncu	še	mrčes!	
Noč	pred	glavnim	vzponom	do	slapu	Angel	smo	
prespali	v	visečih	mrežah	na	prostem.	S	sestro	
Urško	 sva	 najin	 repelent	 »AVISPA«	 na	 veliko	
uporabljali	 skoraj	 kot	 parfum.	Okoli	 sedme	ure	
zvečer,	 ko	 se	 je	 zmračilo,	 so	 ostali	 popotniki	
že	 hodili	 spat.	 Poskusili	 smo	 tudi	 mi,	 pa	 nam	
ni	 uspelo.	 In	 ko	 sredi	 tropskega	 gozda	 nimaš	
nič	drugega	za	delati,	kot	 iti	 spat,	 in	ne	moreš	
spati,	potem	se	»guncaš«	v	viseči	mreži	na	tak	
in	drugačen	način.	Izpilili	smo	kar	nekaj	tehnik.«

Palme	sredi	reke,	slapovi	in	značilne	mizaste	gore	v	ozadju	
v	nacionalnem	parku	Canaima.

Veličastni	slap	Angel	–	najvišji	na	svetu,	979	m.

naribano	zelje	in	korenje	z	nekakšnim	prelivom.	Za	
zajtrk	pa	so	nam	pripravili	tradicionalne	»arepas«,	
nekakšne	 okrogle	 in	 ploščate	 ocvrte	 koruzne	
kruhke,	ki	smo	jih	sprva	navdušeno	poskusili.	Po	
pravici	povedano,	me	niso	ravno	prepričale	…«
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»Okoli	mene	se	razprostirajo	prostrane	poplavljene	
travnate	 ravnice	 Los	 Llanosa.	 Sonce	 oranžno	
ožarja	pokrajino	 in	smetanasti	oblaki	prekrivajo	
obzorje.	Pogled	iz	džipa	me	začara	in	zavem	se,	
kako	 uživam	 v	 vsem,	 kar	 smo	 doživeli	 danes.
Po	 dopoldanskem	 safariju	 z	 džipi,	 kjer	 smo	
opazovali	številne	vrste	ptic,	kapibare	in	kajmane,	
smo	se	zapeljali	do	sosednjega	kampa.	V	viseči	
mreži	 je	 dremal	 mladi	 veliki	 mravljinčar,	 za	
katerega	skrbijo	v	kampu.	Zaspani	dolgojezičnež	
se	 ni	 zmenil	 za	 naše	 navdušenje,	 predvsem	
nas	 treh	 biologov	 –Anžeta,	 Katarine	 in	 mene.	
V	 kampu	 prav	 tako	 skrbijo	 za	 osirotelega	

mladička	 južnega	 tamandua,	 tudi	 predstavnika	
mravljinčarjev,	 ki	 živi	 v	 drevesnih	 krošnjah.	 S	
svojimi	ostrimi	kremplji	in	hitrim	jezičkom	je	očaral	
predvsem	Urško,	ki	se	ni	mogla	ločiti	od	njega.
Vendar	 pa	 je	 dan	 minil	 v	 soju	 veliko	 večjega	
dogodka.	 S	 Pijamo	 (oziroma	 Juanom,	 našim	
vodičem)	 smo	 se	 odpravili	 do	 mostu.	 Tu	 smo	
vsak	dobili	svoj	košček	mesa,	nataknjen	na	velik	

trnek	–	in	dolgotrajen	lov,	počasi	tudi	dolgočasen,	
se	 je	 začel.	 Vse	 do	 uspešnega	 ulova!	 Oranžno	
trebušasta	in	ostrozoba	piraja	je	bila	privlečena	na	
plano.	Žal	junak	ni	bil	noben	izmed	nas,	a	vseeno!
Sredi	 lovljenja	 piraj	 pa	 so	 nas	 vodiči	 obvestili	
tudi	 o	 veliki	 anakondi,	 ki	 se	 je	 plazila	 malo	
stran.	 Vsem	 trem	 biologom	 so	 se	 zasvetile	 oči	
in	nemudoma	smo	pohiteli	za	njimi,	Urška	pa	je	
pograbila	svoj	fotoaparat	 in	nam	sledila.	Bila	je	
ogromna!	No	ne	ravno	taka	kot	iz	filma	Anakonda,	
a	 vseeno	 dolga	 celih	 5	 metrov.	 Domačini	 so	
jo	 pograbili	 za	 glavo	 in	 nato	 smo	 jo	 tudi	 sami	
lahko	 potežkali.	 Res	 je	 nor	 občutek,	 ko	 imaš	
tako	mogočno,	mišičasto	in	veliko	žival	v	rokah!«	

Navdušeni	biologi	z	anakondo.Simon	in	zaspani	veliki	mravljinčar	
(Myrmecophaga	tridactyla).

»Merida,	 andsko	 mesto	 na	 1500	 metrih	
nadmorske	 višine.	 Čeprav	 tako	 visoko,	 pa	
vendarle	zelo	živahno.	To	 je	študentsko	mesto.	
Nekako	se	počutim	domače.	S	sestro	Urško	sva	
odšli	 po	nakupih.	 Iskali	 sva	 spodnje	perilo,	 kar	
je	bil	 izziv,	saj	kljub	znanju	španščine	res	nisva	
znali	vprašati,	kje	je	trgovina	s	spodnjicami.	Ja,	
nabralo	 se	nam	 je	kar	nekaj	perila	 in	 treba	ga	
je	 bilo	 oprati.	 Ampak	 ker	 v	 Venezueli	 vse	 teče	
zelo	počasi	in	se	nobenemu	nikamor	ne	mudi,	se	
tudi	naše	perilo	še	ni	opralo.	Ko	smo	se	končno	
vsi	normalno	stuširali	pod	vročo	vodo	in	dišali	po	
svežem	kot	že	dolgo	ne,	je	bil	čas,	da	si	privoščimo	
sladoled	 v	 »sladolednici«	 z	 Guinnessovim	
rekordom	z	največ	okusi	sladoleda.	In	res	jih	je	
bilo	 veliko!	 Lahko	 si	 izbiral	 med	 paradižnikom,	
česnom,	čebulo,	cvetom	vrtnice,	power	rangersi,	
mesom	…	Preveč	 izbire.	 To	 pa	 ni	 dobro	 zame,	
ker	 se	 težko	 odločim.	 Izbrala	 sem	 kapučino	 in	
cvet	vrtnice.	Moje	brbončice	pa	niso	nič	kaj	prida	
zapele,	saj	je	bil	to	eden	slabših	sladoledov.	Takoj	
smo	si	odšli	popravit	okus	sladoleda.	Izbrali	smo	Lov	je	bil	uspešen	-	piraja.	
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si	hamburger,	res	dober	hamburger,	ki	ga	dobiš	
samo	 na	 ulici	 v	 Meridi.	 Zvečer	 pa	 kaj?	 Gremo	
preverit,	 ali	 se	 znajo	 tu	 študentje	 zabavati.	
Vendar	 se	 ne	 smemo	 zadržati	 predolgo,	 ker	
nas	jutri	zgodaj	čaka	že	naslednji	vzpon	–	Andi	
in	 vasica	 Los	 Nevados,	 ki	 leži	 na	 2500	 metrih	
nadmorske	višine.	Da	se	nam	malo	zvrti	od	višine.
Odkar	potujemo,	se	nisem	uspela	naspati.	Tudi	
danes	ne.	Študentje	se	znajo	zabavati,	predvsem	
radi	 plešejo.	 In	 mi	 smo	 se	 jim	 pridružili	 in	
plesali	z	njimi.	Te	kar	potegne	in	ti	da	energijo.	
Mogoče	mi	 tudi	 zato	 ni	 bil	 tak	 problem	 vstati.	
Do	 Los	 Nevadosa	 vodi	 ozka	 makadamska	 pot	
in	 samo	 izurjeni	 domačini	 jo	 lahko	 prevozijo.	
Desno	 prepad,	 vzponi	 in	 spusti,	 moja	
nadledvična	žleza	pa	je	že	izmučena.	Vožnje	tu	
mi	minejo	 zelo	 hitro,	 pa	 če	 se	 vozim	 4	 ure	 ali	
pa	 12	 ur,	 vedno	 jo	 znajo	 popestriti	 z	 zanimivo	
glasbo,	 petjem,	 hitro	 vožnjo	 in	 klepetom.					
Ta	gorski	zrak,	ta	pogled	na	hribe,	oblaki	se	zdijo	
tako	 blizu	 in	 iz	 kuhinje	 že	 voham	 kavo.	 To	 so	
trenutki,	katerim	se	moraš	prepustiti.«

»V	 glavi	 se	mi	 še	 vedno	 vrti	 Katarinin	 komad:	
»Mi	 niña	 bonita,	 mi	 dulce	 princesa	 …«	
Nezavedno	 zamrmram	 zraven	 –	 vse	 nas	 je	
nalezla.	 Včeraj	 sem	 se	 po	 dolgem	 času	 zopet	
zavrtel	v	ritmu	salse,	123-567-	…	Res	je	bilo	fino!	
Venezuela	 –	 definitivno	 zelo	 raznolika	 država.	
Poleg	vseh	naravnih	lepot,	od	Andov,	prostranih	
ravnic,	tropskega	gozda	in	karibske	obale,	imajo	
tudi	pravo	puščavo.	Vetrovi	so	ustvarili	to	aridno	
področje	 na	 začetku	 polotoka	 Peninsula	 de	
Paraguana.	 Na	 polotoku	 je	 tudi	 najsevernejša	
točka	 Venezuele,	 kjer	 smo	 se	 po	 dolgem	 času	
namočili	v	toplem	morju.	Kaktusi,	bromelijevke,	
epifiti	in	orhideje	so	pred	nami	risali	nepoznano	
pokrajino	 polotoka.	 Endemni	 ptičji	 pajki,	

»Za	 konec	 popotovanja	 sem	 se	 odločila,	 da	
jih	 odpeljem	 na	 karibsko	 obalo.	 Vedela	 sem,	
da	 bo	 potovanje	 naporno,	 zakaj	 ga	 zato	 ne	
bi	 zaključili	 s	 poležavanjem	 pod	 palmami	 na	
peščeni	 plaži.	Morje	 je	 pretoplo,	 ponavadi	 smo	
v	 vodi	 po	 dve	 ali	 tri	 ure.	 Končno	 bom	 dobila	
malo	 barve	 še	 po	 preostalih	 delih	 telesa.	
Trenutno	 sem	 videti	 kot	 zagrizen	 kolesar.	
Zaradi	 tokov	 ne	 smeš	 plavati	 predaleč.	 A	
kaj,	 ko	 te	 morje	 kar	 zvabi,	 in	 potem	 zaslišiš	
piščalko	 in	 krike	obalne	 straže,	da	moraš	 takoj	
nazaj.	 Razumem,	 da	 so	 reševalci	 previdni,	
saj	 večina	 Venezuelcev	 ne	 zna	 plavati	 in	 se	
res	samo	namaka	v	nizki	vodi	z	 rumom	v	 roki.

flamingi	na	rožnatem	jezeru	in	odlično	kosilo	pa	
so	 okrasili	 celodnevni	 izlet,	 ki	 se	 je	 ob	 smehu	
zaključil	 z	 opazovanjem	 sončnega	 zahoda	 in	
ostankom	 vulkana	 Santa	 Ana	 nekje	 v	 daljavi.	
Neprecenljivo!«

Skupinska	v	višavah	Andov

Ptičji	pajek	(Chromatopelma	cyaneopubescens) na 
polotoku	Peninsula	de	Paraguana.

Simon,	Katarina	in	Anže	ter	tipično	rastje	na	polotoku	
Paraguana.
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Idilična karibska obala s 
palmami, peščena plaža, toplo 

morje, cuba libre v rokah in 
Anžetova modra misel: 

»Tudi v raju so komarji!« 
Plaža	 je	 odprta	 samo	 do	 štirih	 popoldne,	
potem	 bodo	 stražarji	 odšli	 –	 in	 ni	 lepšega	
kot	 nočno	 kopanje.	 Enostavno	 uživam.	
Po	 prebiranju	 Lonelyja	 sem	 zasledila	 besedo	
čokolada.	Čokolada,	ki	 jo	vsakodnevno	vnašam	
v	telo.	Tu	v	Venezueli	čutim	pomanjkanje.	Ne,	ni	
privid,	samo	do	vasice	Chuao	moramo	iti.	Najeti	
smo	morali	čolniček,	ki	nas	je	peljal	približno	pol	
ure	 in	nas	odložil	na	obali.	Do	našega	cilja	nas	
je	vodila	še	enourna	pot	skozi	kakavove	nasade.	
Spet	nas	je	ujel	dež	in	že	smo	preskakovali	luže.
Ko	 smo	 prišli	 v	 vas,	 je	 bilo	 vse	 prazno,	 nikjer	
nikogar.	Malo	 smo	 si	 ogledovali	 in	 jo	 zagledali.	
Tam	je	stala	–	tovarna	čokolade.	In	ravno	ta	dan	
je	bila	zaprta.	Že	razočarani	srečamo	domačina	
in	 ga	 vprašamo,	 kje	 bi	 lahko	 okusili	 čokolado.	

Anže otožno in zamišljeno leži na 
postelji.

Simon: »Kaj te žre, Anže?«
Anže: »KOMARJI!!!«

»Potujem	prvič	in	definitivno	ne	zadnjič.	Izkušnje,	
dogodki,	razgledi,	občutja	bodo	ostali	za	vedno.	
Če	že	ne	drugače,	bo	ostal	kup	fotografij,	ki	bo	
vedno	 znova	 priklical	 spomine.	 Pristni	 dotiki	 z	
naravo,	vožnje	s	čolni,	kjer	smo	bili	vedno	mokri,	
preplesane	noči	v	ritmu	salse,	visenje	v	viseči	mreži	
in	pogovori	o	smislu	življenja	so	celi	druščini	pustili	
pečat,	ki	ga	ne	bomo	pozabili	nikoli.	Venezuela	
–	 nedvomno	 država	 raznolikosti,	 poceni	 nafte,	
zavezanosti	narodnemu	heroju	Simonu	Bolivarju,	
mešanih	občutkov	o	populističnem	predsedniku	
Hugu	Chavezu,	prijaznih	ljudi,	mnogih	naravnih	
lepot	 in	 zanimivih	 pisanih	 kolonialnih	 mestec	
ter	 za	 nas	 novega	 spoznanja,	 s	 katerim	 smo	
uživali	vseh	26	dni.	Uživaj	v	lahkotnosti	življenja,	
živi	 za	 ples	 in	 se	 zavedaj,	 da	 je	 »ahorita«	
vse	 mogoče,	 kajti	 kot	 je	 dejal	 Peter:	 »This	
is	 Venezuela!«.	 Ker	 taka	 je	 pač	 Venezuela!«

Poslal	 nas	 je	 kar	 k	 lastnikom	 domov.	 Potrkam	
na	 vrata	 in	 odpre	 mi	 starejša	 gospa.	 Povabi	
nas	 noter	 in	 iz	 hladilnika	 privleče	 čokolado,	
čokoladne	 bonbone,	 čokoladni	 sladoled	 …	
Mi	 okušamo	 in	 se	 kar	 ne	 moremo	 ustaviti.«

Uživanje	v	viseči	mreži:	»This	is	Venezuela!«	
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COLOMBIA	–	
HANDS	UP	FOR	DIVERSITy

Po več desetletjih družbenih konfliktov je 
Kolumbija zdaj varna in prijazna država 
in postaja vedno bolj turistično zanimiva 
za mnoge avanturiste. Ponuja veliko 
več, kot lahko preberemo v popotniških 
vodnikih ali zasledimo v svetovnih medijih. 

Če	ne	verjamete,	se	prepričajte	in	vnesite	geslo	v	
»vsevedni«	Google.	Pri	tem	pričakujte	dve	tretjini	
novic	o	rekordnih	zasedbah	prepovedanih	drog,	
ugrabitvah,	paramilitarnih	skupinah	v	Amazoniji	
in	 podobnih	 strani,	 po	 katerih	 ljudje	 očitno	
najraje	klikajo	po	spletu.	Če	pa	premorete	dober	
»filter«	 za	 takšne	 objave,	 lahko	 najdete	 precej	
bolj	 zanimive	 zgodbe	 in	 čudovite	 fotografije	
države	 na	 severozahodu	 Južne	 Amerike,	 ki	
je	 dobila	 ime	 v	 čast	 slavnemu	 popotniku	 in	
raziskovalcu	 Cristoforo	 Colombo	 (italijanska	
verzija	 imena).	 Četudi	 le-ta	 dejansko	 ni	 nikoli	
obiskal	današnjega	ozemlja	te	države,	je	to	ime	
predstavljalo	teritorij,	ki	je	bil	v	času	kolonializma	
vključen	 v	 portugalske	 in	 španske	 kolonije.

Raznolikost	 je	 lepa	 knjižna	 beseda	 v	
slovenskem	jeziku,	ki	najbolje	opiše	kolumbijsko	
ozemlje,	 podnebje,	 kulturo,	 ljudi,	 predvsem	pa	
tukajšnjo	 favno	 in	 floro.	 Le-ta	 je	 edinstvena,	
njena	 raznovrstnost	 pa	 uvršča	 Kolumbijo	
na	 drugo	 mesto,	 takoj	 za	 sosednjo	 Brazilijo.	
Različnost	 tukajšnjega	 življenja	 je	 rezultat	
specifičnih	 podnebnih	 pasov	 in	 mikroklime,	 ki	
je	omogočila	razvoj	vrstno	bogatih	in	občutljivih	
ekosistemov.	Na	grobo	lahko	ozemlje	Kolumbije	
razdelimo	 v	 pet	 biogeografskih	 regij;	 deževni	
tropski	gozd,	suhi	tropski	gozd,	tropske	travnate	
ravnine,	 gorske	 travnike	 in	 polsuhe	 puščave.	
Poleg	tega	je	to	edina	država	Latinske	Amerike,	
ki	 ima	 obalo	 Tihega	 ocena	 na	 zahodu	 in	
Karibskega	morja	na	severu.	Medtem	pa	skoraj	
polovica	 ozemlja	 spada	 v	 tropsko	 nižavje,	 ki	
se	 proti	 jugu	 nadaljuje	 v	 amazonski	 tropski	
gozd.	 To	 ozemlje	 je	 skoraj	 neposeljeno	 (tukaj	
živi	 le	 3	%	 prebivalstva,	 2	 osebi/km2)	 in	 zato	
izredno	zanimivo	za	skupino	ljudi,	ki	se	ukvarja	z	
gojenjem	daleč	najbolj	dobičkonosne	»kulturne«	

rastline	Erythroxylum	coca.	Kolumbija	je	še	vedno	
vodilna	dobaviteljica	osnove	za	izdelavo	te	vedno	
bolj	popularne	droge	na	svetovnem	trgu.	Zaradi	
ugodnejše	 klime,	 varnosti	 in	 kvalitete	 življenja	
tako	 večina	 prebivalstva	 živi	 v	 večjih	 urbanih	
središčih	 andskega	 višavja	 in	 ob	 karibski	 obali.

Božična	orhideja	(Cattleya	trianae).	
Raste	na	nadmorski	višini	1500—2000	m	v	tropskih	gorskih	
vlažnih	gozdovih.	Včasih	razširjen	simbol	države,	danes	jo	
vedno	bolj	ogroža	deforestacija	andskih	gozdov.	Kolumbija	
velja	 za	 eno	 izmed	 največjih	 izvoznic	 okrasnega	 cvetja,	
predvsem	orhidej.	

Ker	pa	je	letošnje	leto	posvečeno	biodiverziteti,	
bom	 več	 prostora	 v	 članku	 namenil	 temu.	
Najprej	 bom	 predstavil	 raznolikost	 v	 številkah.	
V	 Kolumbiji	 živi	 10	%	 do	 sedaj	 znane	 flore	 in	
favne	 na	 planetu,	 in	 to	 le	 na	 1	 %	 celotnega	
ozemlja.	 Ta	 podatek	 uvršča	 Kolumbijo	 celo	 na	
prvo	 mesto	 v	 številu	 različnih	 vrst	 na	 enoto	
površine.	 Opaženih	 je	 bilo	 1876	 različnih	 vrst	
ptic,	 kar	 je	 20	 %	 svetovne	 avifavne	 (več	 kot	
v	 Evropi	 in	 Severni	 Ameriki	 skupaj).	Država	 se	
ponaša	 z	 drugo	 najbogatejšo	 floro	 na	 svetu,	 s	
skoraj	 49.000	 rastlinskimi	 vrstami.	 Je	 druga	
država	 po	 številu	 tukaj	 živečih	 dvoživk	 (10	 %	
vseh	poznanih)	in	tretja	v	številu	plazilcev	(8	%).	
Še	 ena	 bronasta	medalja	 na	 SBP	 (»svetovnem	
biodiverzitetnem	prvenstvu«)	pripada	Kolumbiji,	
in	sicer	v	številu	popisanih	vretenčarjev	z	2890	
vrstami.	 Nenazadnje	 raste	 v	 Kolumbiji	 tudi	
največ	različnih	vrst	orhidej	(približno	3500	vrst)	
in	 palm	 (258	 vrst),	 vključno	 z	 endemno	 vrsto	
Ceroxylon	 Quindiuense,	 ki	 lahko	 zraste	 do	 60	
m	v	 višino	 in	 je	 značilna	 za	pokrajino	Quindio.	
Kolumbija	je	razdelejena	v	32	»departamentov«	
in	 Quindio	 je	 najmanjši	 izmed	 njih.	 Spada	 pa	
tudi	 v	 Cono	 Cafeteria	 z	 največjim	 deležem	
pridelane	kolumbijske	kave	z	bogato	tradicijo	in	
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razširjenostjo	po	celem	svetu	pod	znamko	Juan	
Valdez.	 Plantaže	 bananovca	 in	 fincas	 (kavne	
plantaže)	so	značilne	za	to	regijo,	v	kateri	je	več	
manjših	urbanih	središč.	Armenia	je	s	skoraj	pol	
milijona	 prebivalci	 glavno	 mesto	 te	 pokrajine.	

coffea arabica, prva	 kultivirana	 vrsta	 kave	 z	 bogato	
tradicijo	v	Kolumbiji	in	ostalih	tropskih	državah	
Kolumbija	je	tretja	največja	svetovna	izvoznica	kave.	Letno	
izvozijo	v	25	držav	po	svetu	kar	700	milijonov	kilogramov	
kave.	Največ	kolumbijske	kave	popijejo	v	Nemčiji,	ZDA	in	
na	Japonskem.	Plantaže	kave	so	za	veliko	ljudi	v	Kolumbiji	
edini	 vir	 zaslužka.	 Širjenje	 plantaž	 in	 sečnja	 gozdov	 pa	
postaja	vedno	večji	ekološki	problem	v	državi.

Poleg	tega	pa	je	Armenia	že	več	kot	en	mesec	
moj	 dom,	 odkar	 sem	 sredi	 septembra	 pričel	 s	
trimesečno	 prakso	 v	 okviru	 IAESTE	 izmenjave	
na	Univerzi	Quindio	na	oddelku	CIBUQ.	Kratica	
označuje	 skupino	 biologov,	 ki	 se	 ukvarjajo	 z	
raziskavami	 biodiverzitete	 favne	 in	 flore	 tega	
dela	države.	Skupina	 sodelavcev	 je	 zelo	pestra	
in	skromno	številčna	in	ne	preseže	15	oseb,	od	
profesorjev,	podiplomskih	študentov	in	ljubiteljev	
narave	 do	 tujih	 študentov	 biologije.	 Mednje	
spadajo	tudi	Akiko	iz	Brazilije,	Jakob	iz	Nemčije	
in	 Micho	 iz	 Slovenije.	 Ja,	 moje	 ime	 je	 težko	
izgovorljivo,	 zato	 me	 večina	 kliče	 po	 vzdevku.	

energija	 in	 vznesenost	 v	 ljudeh	 toliko	 večja,	
da	 je	 prav	 veselje	 delati	 v	 takšnem	 kolektivu.	
Nikogar	ne	zanima,	koliko	kdo	zasluži	 in	 zakaj,	
čeprav	niti	profesorji	ne	dobijo	več	kot	500	evrov	
mesečno.	Študij	biologije	 je	 tako	omejen	 le	na	
biodiverzitetno	 smer	 in	 biotehnološko	 smer,	
zanimanje	 med	 mladimi	 za	 naravoslovje	 pa	 je	
veliko	večje	kot	v	nekaterih	razvitejših	državah.	
Moja	 glavna	 naloga	 je	 sistematska	 ureditev	
entomološke	zbirke,	ki	jo	posedujejo	na	univerzi.	
Veliko	 je	 različnih	 vrst	 in	 rodov	 insektov,	 ki	 so	
bili	 šele	 pred	 kratkim	 odkriti	 in	 so	 značilni	 le	
za	 Južno	 Ameriko,	 zato	 je	 taksonomija	 toliko	
zahtevnejša	 in	 vzame	 dosti	 več	 časa	 zaradi	
iskanja	 in	 prebiranja	 člankov.	 Poleg	 tega	 pa	
se	 vsaj	 enkrat	 tedensko	 odpeljemo	 z	 lokalno	
znamenitostjo,	 predelanim	 ameriškim	 vojaškim	
Jeepom,	 imenovanim	Willy,	 na	 bližnje	 plantaže	
kavovca.	 Tam	 opravljamo	 vzorčenje	 združbe	
mravelj,	 ki	 živijo	 na	 teh	 gričevnatih	 kavnih	
plantažah	in	imajo	izjemen	ekološki	vpliv	v	tem	
okolju.	V	novembru	načrtujemo	obiska	pacifiške	
obale,	 pristaniškega	 mesta	 Buenaventura	 in	
otoka	 San	 Pedro.	 Ta	 del	 ni	 posebej	 zanimiv	
za	 turiste,	 je	 pa	 zato	 toliko	 bolj	 za	 biologe,	
saj	 se	 tukaj	 tropski	 gozd	 združi	 z	 oceanom.	

Barranquero	(Momotus	momota).	
Značilen	predstavnik	centralne	in	južne	Amerike.	Poznanih	
je	veliko	podvrst,	razlikovanje	med	njimi	pa	zelo	težavno.	
Tale	 verjetno	 spada	 v	 andsko	 visokogorsko	 skupino	
momotusov.

Večina	 obale	 je	 nedostopna	 zaradi	 strmine	 in	
pa	mangrovskega	 gozda,	 ki	 daje	 tukaj	 zavetje	
številnim	 endemitom	 in	 še	 neodkritim	 vrstam.	
Nekaj	dni	bomo	preživeli	tudi	v	nacionalnem	parku	

“…potovanja so za domačine 
velikokrat predraga… večina jih  

sploh še ni videla morja!”

Obstajata	 samo	 dve	 »katedri«.	 V	 prvi	 so	 tisti,	
ki	so	 jim	 ljubše	rastline,	v	drugi	pa	so	 ljubitelji	
živali.	 Tu	 sta	 samo	 entomološka	 ekipa	 šestih,	
vključno	 z	 mano,	 in	 dva,	 ki	 preučujeta	 ptice.	
Veliko	pa	je	študentov,	ki	se	ljubiteljsko	ukvarjajo	
s	preučevanjem	določenih	skupin	živali.	Sta	pa	
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Tayrona	v	bližini	znanega	mesta	Santa	Marta	ob	
karibski	obali.	To	je	ena	izmed	najbolj	prepoznavnih	
kolumbijskih	 turističnih	 destinacij,	 predvsem	
zaradi	prekrasnih	peščenih	plaž	in	kokosovih	palm.	
Ker	 pa	 so	 potovanja	 za	 domačine	 velikokrat	
predraga,	se	tega	terena	moje	kolegice	in	kolegi	
še	bolj	veselijo	kakor	jaz,	saj	jih	večina	sploh	še	ni	
videla	morja!	Kljub	veliki	gospodarski	rasti	v	zadnjih	
letih	mora	še	vedno	več	kot	polovica	ljudi	v	državi	
preživeti	z	2000	COP	(manj	kot	1	evro)	na	dan.
V	 začetku	 oktobra	 se	 je	 na	 »naši«	 univerzi,	
ki	 letos	 praznuje	 50.	 letnico	 obstoja,	 odvijal	
večdnevni	45.	Kongres	bioloških	znanosti,	kjer	so	
raziskovalci	z	vseh	kolumbijskih	univerz	in	gostje	
iz	 ostalih	 držav	 Latinske	 Amerike	 predstavljali	
svoje	delo	in	tekoče	projekte	v	različnih	bioloških	
panogah.	V	zadnjih	nekaj	letih	se	je	nivo	znanosti	
v	 Južni	 Ameriki	 močno	 zvišal	 predvsem	 zaradi	
medsebojnega	sodelovanja	in	večje	odgovornosti	
do	 okolja,	 v	 katerem	 živijo.	 Verjetno	 pa	 bi	 bil	
napredek	 še	 večji,	 če	 bi	 tukajšnja	 stroka	 znala	

Choloepus	hoffmanni	ali	hofmanov	dvoprsti	lenivec.		
Lenivci	 (znanstveno	 ime	 Folivora)	 so	 bili	 nekoč	
najuspešnejša	skupina	velikih	sesalcev	v	Srednji	 in	Južni	
Ameriki,	 danes	 pa	 je	 njihov	 obstoj	 v	 kritičnem	 stanju.	
Živijo	na	drevesih	in	se	prehranjujejo	z	listjem.	Uvrščamo	
jih	 v	 dve	 družini.	 Družina	 Megalonychidae	 ima	 po	 dva,	
družina	Bradypodidae	pa	po	tri	prste	na	sprednjih	šapah.	
Po	zadnjih	podatkih	je	v	Kolumbiji	izmed	456	znanih	vrst	
sesalcev	kar	22	%	ogroženih	ali	celo	na	meji	izumrtja.

vsaj	malo	angleško,	kajti	 jasno	je,	da	je	večina	
literature	 in	 znanstvenih	 člankov	 objavljenih	
v	 angleškem	 jeziku.	 To	 je	 bil	 tudi	 za	mene	 na	
začetku	 velik	 šok,	 saj	 sem	 prispel	 v	 Kolumbijo	
z	 osnovami	 španščine	 in	 prepričanjem,	da	 vsaj	
na	univerzi	govorijo	angleško.	Ampak	včasih	 je	
dobro,	saj	se	tako	najhitreje	naučiš	tujega	jezika,	
če	si	v	takšnem	okolju.	
Če	 se	 vrnem	 nazaj	 k	 rdeči	 niti	 članka,	
mnogovrstnosti.	Kolumbija	ima	največjo	stopnjo	
endemizma	na	svetu.	Ampak	te	specifične	vrste	
živali	in	rastlin	se	vedno	pogosteje	pojavljajo	tudi	
na	rdečem	seznamu.	Veliko	pa	je	takšnih	vrst,	za	
katere	ne	bomo	nikoli	izvedeli,	saj	bodo	verjetno	
izumrle,	še	preden	jih	bomo	odkrili.	V	državi	tako	
obstaja	55	nacionalnih	parkov,	združenih	v	PNN,	
Parques	 Nacionales	 Naturales	 de	 Colombia,	 in	
4	 ekoregije	 z	 visokim	 odstotkom	 endemizma.	
To	 so	 dolina	 Cocore,	 kjer	 poleg	 najvišjih	 palm	
(Ceroxylon	 quindiuense,	 Quindío	 Wax	 Palm)	
najdemo	 tudi	 znamenitega	 andskega	medveda	
z	 »očalami«,	 črno	 obrazno	masko	 v	 obliki	 očal	
(Tremarctos	 ornatus),	 in	 deveteroprogastega	
pasavca	 (Dasypus	 novemcinctus).	 Gorovje	
Macarena	v	vzhodnih	Andih	je	dom	za	mravljinčarja	
(Tamandua	 tetradactyla),	 brezzobega	 sesalca	 z	
rilčasto	glavo	in	črvastim	lepljivim	jezikom,	ki	se	
hrani	z	mravljami	in	termiti.	

“Obstajata samo dve »katedri«. 
V prvi so tisti, ki so jim ljubše 

rastline, v drugi pa so ljubitelji 
živali.”

Otok	 Gorgona	 v	 Tihem	 oceanu	 je	 imel	 v	
preteklosti	podobno	funkcijo	kot	znani	Alcatraz,	
danes	pa	je	znana	turistična	točka	za	opazovanje	
kitov	 grbavcev	 (Megaptera	 novaeangliae)	 in	
prebivališče	 edinega	 v	 celoti	modrega	 kuščarja	
na	svetu	(Anolis	gorgonae).	Najbogatejša	regija	
je	vzdolž	največje	reke	na	svetu,	Amazonke.	To	je	
ogromno	in	najbolj	neraziskano	območje	v	Južni	
Ameriki	z	izjemno	raznolikostjo	živega	sveta.	
Tu	 živi	 rožnati	 delfin	 (Inia	 geoffrensis),	 ki	 je	
glavna	atrakcija	ne	samo	v	Kolumbiji,	ampak	v	
celotni	amazonski	regiji,	 in	spada	med	največje	
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sladkovodne	delfine.	Božično	orhidejo	 (Cattleya	
trianae),	epifit	s	sukulentnimi	 listi,	 je	 leta	1936	
slavni	botanik	Emilio	Robledo	 izbral	 za	 rastlino,	
ki	 najbolje	 predstavlja	 Kolumbijo.	 Je	 endemna	
vrsta,	 značilna	 za	 visoke	 Ande,	 cvet	 pa	 ima	
obarvan	 z	 rumeno,	modro	 in	 rdečo	 barvo	 –	 te	
barve	 so	 tudi	 na	 državni	 zastavi.	 Lahko	 bi	 še	
našteval	zanimive	eksotične	vrste,	ki	tu	prebivajo,	
ampak	vam	raje	ponudim	razlog,	da	obiščete	to	
prijazno	 in	 lepo	deželo	 in	se	sami	prepričate	…

Desierto	de	Tatacoa.
Vzhodno	od	Andskih	Kordiljer	 leži	 polpuščavska	 nižinska	
regija,	 kjer	 lahko	 temperature	 dosežejo	 tudi	 do	 50	 °C.	
V	 razpokah	 v	 tleh	 se	 pogosto	 skrivajo	 škorpijoni,	 zato	
hoja	v	sandalih		ni	priporočljiva,	saj	je	večina	škorpijonov	
strupenih.	 Lahko	 pa	 poskusite	 kulinarično	 posebnost,	
pečene	 podlasice	 in	 kaktusovo	 žganje.	 Zaradi	 jasnega	
neba	brez	svetlobnega	onesnaženja	in	lege	ob	ekvatorju	
je	 Tatacoa	 priljubljena	 destinacija	 za	 kampiranje	 in	
opazovanje	zvezd.

Armenia,	Quindio,	Colombia,	22.	10.	2010

ERAZEM	…	
VSAK	=	DRUGAČEN
(ali pa isti, na malCe Bolj oseBen naČin)

Kaj imajo skupnega ključavnice za kolesa, 
cvrta hrana, četrtki in biologija? Na prvi 
pogled se vam pletejo po mislih ideje o 
encimih, maščobnih kislinah in »blagor 
dojenčkom!«, »še en dan do vikenda« in 
seveda vse, kar nas obdaja in kar študiramo 
… a zgoraj nanizane besede imajo lahko 
tudi drugačen skupni imenovalec. Zanj ne 
potrebujete Evklidovega algoritma (morda 
so bili tisto le največji delitelji?), pač pa 
nekoga, ki je bil tam. Nederland, natuurlijk!

Mitja Krajnc

tcHetrtek 
četrtek,	23.	september	2010

Tako	je:	Nizozemci	so	uradno	NORI!
Vsak	dan	delajo	kot	norci	-	od	9h	do	17h	oz.	18h,	

po	večini	vsi	(vsaj	na	Biologiji),	nato	pa	IZGINEJO.	
In	 samo	 še	 tujci	 hodijo	 naokoli.	 In	 to	 je	 to.

Saj	to	še	ne	bi	bilo	tako	hudo,	če	ne	bi	ob	18h	
končali	VSI	z	delom.	Torej,	če	greš	malce	"prej"	iz	
službe,	imaš	eno	uro	(ENO,	1),	da	greš	kaj	kupit.	
Aja,	od	tega	je	še	ene	20'	vožnje	s	kolesom,	da	
sploh	kam	prideš.
Nauk?	 ČETRTEK	 JE	 DAN	 ZA	 BRITJE	 (vprašaj	
Blaža)	 in	za	SHOPPING!!	Ko	so	štacune	odprte	
do	 ...	 TAM	 TAM	 TAM	 ...	 21h!	 Torej	 dodatne	 3	
ure!	Niiice!

Samo	...	če	ti	crkne	kolo	in	umre	pedalo,	pa	pade	
dol,	moraš	najprej	najti	g.	FITSEN	popravljalca,	
da	 ti	 ga	 popedena.	 Ker	 seveda	 popravilo	 fulll	
stane,	ker	 se	 ti	 (mi)	 je	 znucal	najbolj	drag	del	
...,	ne	more	končat	danes,	»ampak	 jutri,	okej?	
Do	17h."

Aaah.	"Em,	g.	popravljalec	Fitsen-ov,	veste,	ker	
avtobus	bi	me	peljal	v	severni	del	mesta	(in	še	
prej	v	center)?"

fo
to

: M
itj

a 
K

ra
jn

c

Aljaž	Gaberšek



(skok ) čez plot

46

-"Em,	ne,	 k	 se	nisem	že	dolg	 z	busom	peljal."
-"Oh."
-"Ampak	saj	dobiš	kolo."
-"Oh?"	....	"Ja,	ampak,	kolk	pa	je?"
-"Oh,	nič,	zastonj.	Sam	ma	pa	bremze	na	nazaj."
-"Okidoki,	super.	Še	tole	(torbi	za	na	kolo)	bom	
kupu,	ok,	lahk	namontirate.	Ten(10)ks(x)!"

Četrtek	v	mestu	...	je,	kot	bi	dregnil	v	mravljišče	ali	
osje	gnezdo.	Povsod	so	ljudje,	ulica	je	praktično	
neprehodna!	V	štacunah	gorijo	luči,	mesto	živi!
In	tako	sem	lahko	še	15'	do	21.	kupil	kruh,	pa	
21:05	(ja,	so	šli	čez	cajt)	še	hlače.	Noro,	ne?

Baje	(vir:	Alejandro,	cimer)	obstaja	Knjiga	...	ki	
govori	o	norih	Nizozemcih	-	ena	Nizoz.	&	Anglež	
sta	 jo	 napisala.	 Bojda,	 da	 jo	 moram	 dobit.	

Daš neki olja v olje, pa popečeš ... na olju!  
petek,	24.	september

...	tako	približno	zgleda	hrana/kuha	(za	malico)
tukaj. 
Neki	štapiči	v	olju,	koketi	ocvrti,	pol	toast,	
sendviči,	celo	hamburgerji	in	krompirček,	juhe	
in	jogurt.	That's	pretty	much	it.	Aja,	pa	mleko.

Pa	 nori	 so	 na	 sladke	 stvari	 -	 vsaj	 tako	 se	 zdi.	

Razni	 hlebčki,	 popečeni	 z	 glazuro,	 pa	 posuti	
s	 sladkorjem	 &	 rozinami,	 pol	 pite	 (whoa,	 pite	
-	 teh	 je	 res	 n-ljavžnt),	 pa	 muffini,	 piškotki,	
vaflji,	 pocukran	 kruh.	 Al	 sem	 to	 že	 rekel? 
	 Kruh	 je	 boljši,	 kot	 se	ga	dá	dobit	 v	Angliji	 ali	
na	Škotskem	(torej	...	jê),	ampak	muy	slabši	od	
slovenskega.	 Prav	 vsi	 bi	 morali	 1x	 v	 življenju,	
en	 mesec	 ali	 več	 -	 vsekakor	 pa	 več	 od	 14h	
dni	 -	živet	nekje	zunaj.	Pol	 res	cenis	Slovenijo. 
(Morda	 pa	 je	 tako	 z	 vsako	 deželo	 in	 njenimi	
prebivalci?)

15 gosi scoobyja-dooja, 
sreda	,	29.	september

yup!
	Tko	to	je,	I	guess.	Dan	je	bil	relativno	normalen	(up	
until	the	last,	ampak	delite	se,	da	tega	še	ne	veste:).	
	 Dopoldne	 sem	 spoznal	 šefa	 od	 šefa,	 okej,	
profesorja,	 so-mentorja	 od	 mojega	 mentorja;	
potem	 sva	 s	 Kimom	 (mentor)	 nesla	 comp	 do	
IT	 sekcije,	 da	 ga	 "uštimajo"	 in	 povežejo	 v	
mrežo.	(In	ne	boste	verjeli,	 trajalo	 je	 ...	um	...	
tolk,	da	se	je	prižgal	moj	komp	(torej	2	minuti)	
+	 30'',	 da	 je	 model	 pogledal	 moj	 dejanski	
naslov/	šifro	računalnika	 in	nato	se	30	sec.,	da	
je	 reku:	 "Okej,	 ko	 prideš	 v	 pisarno,	 se	 povezi,	
pa	bi	moralo	delat."	(V	teh	30''	 je	že	všteto	to,	
da	sva	se	s	Kimom	zahvalila	 in	poslovila.	Torej,	
brez	 heca,	 3	 minute!	 Talking	 about	 efficiency,	
eh?	 Nasi	 administrativno/birokratski	 sistemi	
in	 delovne	 navade	 se	 lahko	 včasih	 kar	 ornk	
skrijejo	pred	njihovimi.	(In	zabubijo	na	spodnjo	
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stran	 lista	 ...	 v	 enem	 temnem	 kotu	 ...	 jame	
...	 k	 je	 50	 m	 pod	 zemljo.	 Napolnjena	 z	 vodo	
(okej,	 se	 razumemo,	 ne?	 Skrijejo	 se	 lahko.).)

Valda,	 zakaj	 bi	 bil	 dan	 normalen	 -	 razen	
tega,	 da	 je	 bila	 sreda	 in	 da	 imamo	 ob	 sredah	
"werkbesprechen"	(»formal	meeting	over	lunch«)	
in	je	kolega	zagovarjal	svoj	projekt,	ki	ga	je	delal	
zadnje	pol	 leta	 -	 tega,	 da	 sem	 si	 koncno	 kupil	
neprebojne	(za	dez,	da	ne	bo	pomote)	hlace	in	
jakno	-	in	tega,	da	sem	jedu	pire	krompir	s	psancem	
v	 smetanovi	 omaki	 s	 češnjastimi	 paradižniki?

Kaj	je	bolj	logicnega,	kot	da	sredi	teka	okoli	lustnega	
in	velikega	parka	v	blizini	stanovanja	naletis	na	
jato	gosi	zraven	avtobusne	postaje?	(Ko	sem	sel	
drugi	krog,	so	se	ze	premaknile	na	plocnik	5	m	
dlje.	[Huh,	ne	vem	sicer,	kaksen	je	njihov	urnik	in	
ali	imajo	zamudne	penale,	ampak	...	5m/15	min,	
to	ni	ravno	za	do	Afrike,	no.	Ajde,	Albanija	al	pa	
Makedonija	se	..	enkrat	marca,	ampak	Afrika??])
Ah,	ja,	bilo	jih	je	petnajst,	odtod	naslov.

Fuzbal z latinoameričani in Dejstvo, Da 
Hodim v cerkev, 
petek,	1.	oktober	

Včeraj	 sem	 igral	 fuzbal	 s	Kolumbijci,	 Špancem,	
Mehičanom,	Ukrajincem	in	mislim,	da	Angležem.	
Niiice:	 ena	 zjahana	 telovadnica	 v	 študentskem	
domu;	 super!	 Kot	 v	 filmu;))	 Seveda	 srečanje	
ni	 minilo	 brez	 tega,	 da	 bi	 dobil	 nekaj	 smešno	
lahkih	 in	 preprosto	 smešnih	 golov	 (1x	 seveda	
tudi	 med	 noge	 –	 latinosi	 so	 se	 smejal,	 jaz	 pa	
tud),	ampak	na	srečo	sem	jih	tudi	nekaj	dal	in	pri	
parih	asistiral,	tako	da	ni	bilo	takega	problema.	
Vsaj	 dost	 dobr,	 da	 gremo	 v	 nedeljo	 spet.	 Aja,	

pa	 še	 en	 Brazilec	 je	 igral;)	 Tko	 da	 kar	 tiho! 
 
	Glede	cerkve	pa	nič	bat;	 tam	samo	gostujem.	
In	 odpiram	 usta;)	 Hm	 -	 brez	 neslanih	 šal	 o	
duhovnikih,	prosim,	gre	za	kulturno	udejstvovanje.	
Sem	se	namreč	pridružil	enemu	lokalnemu	zboru	
-	Bragi.	Pač	vaje	 imajo	v	cerkvi,	De	Oostekerk.	
Zborovodja	 je	 pa	 faca.	 Hecen,	 lahko	 bi	 bil	

ministrant	v	mladih	letih,	kaj	pa	veš	(las	nima	več	
na	prečko,	če	jo	je	kdaj	imel)	ampak	res	zabavno. 
 
		Kako	sledim?	Jah,	pojejo	v	angleščini,	tako	da	to	
gre.	Na	srečo	pa	omenjeni	zborovodja	uporablja	
precej	 rok	 in	 nazornih	 primerov	 ("Ne	 tako:	
Heumsche	um	baalnej	um	huuf	 ..	ampak	tako:	
HEUMSCHE	UM	BAALNEI	UM	HUUF!!"),	tako	da	
se	ga	dá	na	neki	ravni	razumet.	+	čredni	nagon	
pomaga	(ie,	when	in	Rome,	do	as	the	Romans	do). 
Tot	ziens!	

"(nederland Hasn't got) talent", 
sobota,	2.	10.

	Na	poti	domov,	ker	seveda,	bravo,	včeraj	nisem	šel	
v	štacuno,	ampak	raje	brcal	žogo,	danes	pa	sem	
bil	cel	dan	na	fakulteti,	...	sem	iskal	nekaj,	kjer	bi	
lahko	potešil	dinozavre	v	trebuhu	(brontozaver!).
Izkaže	 se,	 da	 imajo	 bronto-	 in	 lačnozavri	 svoj	
dom,	svoje	pribežališče	na	Nieuwe	Ebbingestraat,	
v	 prodajalni	 kebabov;)	 Naročim,	 se	 usedem	 in	
med	 čakanjem	 na	 hrano	 se	 vname	 pogovor	 z	
"domačinoma"	-	Turkoma.	
(V	 ozadju	 igra	 televizija.)	 Od	 kje	 sem,	 od	 kje	
onadva,	koliko	časa	smo	že	 tle	(10	 let/10	dni),	
kake	 so	 kaj	punce	 tu	 in	doma	 (valda	 so	doma	
stokrat	 lepše	 ane),	 če	 imam	 punco,	 ...	 v	 tem	
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pa	 pogled	 na	 TV	 ...	 razkrije	 oddajo	 Idol	 (á	 la	
American	Idol/Ameria's	Next	Top	Model/Britain's	

got	Talent/Pop	Stars)	-	in	jaz:	"Oh,	ne!	Vi	imate	
tudi	to?	Talent	pa	to?"
"Ja,"	zavije	z	očmi,	"samo	Nizozemska	ga	NIMA.	
Oni	imajo	sir."
So	 there	 you	 have	 it,	 no,	 pa	 imate:	 Imajo	 sir.

open! koopzonDag, 
3.	oktober

Shopping	Sunday,	big	day.
Vsi	so	v	mestu,	kopujejo	ket	nori.	Grem	še	jaz;) 
(Kaaaj?	 Tako	 pač	 je,	 če	 se	 hočeš	 naučit	
kulture!	 Ne	 smeš	 preveč	 izstopat,	 ne?!) 
 
Torej	 imajo	poleg	četrtkov	 in	sobot	(sedaj	sem	
ugotovil,	da	sta	celo	dva	dneva	v	celem	tednu,	
ko	 so	 ljudje	 v	 večjih	 količinah	 na	 ulicah)	 tudi	
nekaj	(no	ja	...	verjetno	samo	eno,	ne	smemo	biti	
preveč	optimistični)	nedelj	v	 letu,	ko	 je	totalna	
nakupovalna	 mrzlica.	 Povsod	 ljudje,	 smeh	 in	
potrošniško	veselje	(ampak,	da	ne	bomo	sončni	
upravi	storili	krivice	-	RES	je	bila	lepa	in	sončna	

nedelja.	Po	mojem	v	Groningenu	edina	letos.	Ampak	
tako	lepa,	da	se	je	odkupila	za	kar	nekaj	drugih.	 
In	 kaj	 je	 lepšega,	 kot	 it	 na	 popoldansko	
kolesarjenje	 in	 odkrivat	 mesto?	 (Dobiti	 bi	 se	

bili	 morali	 za	 nogomet,	 pa	 se	 nekako	 nismo	
našli	 ->	 nisem	 imel	 številke,	 pa	 sem	 šel	 na	
vožnjo	 -	 iščoč	 nogometna	 igrišča;)	 No,	 odkril	
sem	 center	 Kardinge,	 ki	 je	 res	 ogromen	 in	 se	
razteza	 na	 fenomenalni	 površini,	 in	 tisti	 slavni	
poševni	 stolp	 za	 plezanje,	 nato	 pa	 smo	 se	
vseeno	 slišali	 in	 našli	 in	 v	mednarodni	 ekipi	 iz	
Ukrajine,	Španije,	Belgije,	Italije,	Francije,	ZDA,	
Kanarskih	 otokov	 (Špa)	 in	 Bolivije	 ter	 seveda	
Slovenije	 odigrali	 nekaj	 nogometnih	 tekem	
(bilo	 nas	 je	 27,	 tako	 da	 smo	 imeli	 4	 ekipe;). 

15 min med soljo ali kino po nizozemsko, 
petek,	8.	oktober	2010

Ne	 boste	 verjeli	 -	 preteklo	 soboto	 smo	 šli	 s	
sodelavci	 v	 kino.	 (OK,	 to	 ja,	 ampak	 kino	 sem	
našel	v	relativno	prvem	poizkusu,	in	še	deževalo	
je!)	 No,	 tudi	 to	 še	 verjamete,	 ampak	 to,	 da	
smo	 šli	 gledat	 film	 SOL	 -SALT;),	 in	 da	 ravno	
preden	 se	 pripravlja	 atentat,	 <<<PUFFF!>>>,	

prazen	 "ekran"	 in	 piše	 "pauzeren".	 Erm	 ...	
hm?	 Pauz-eren	 ..	 kaj?!	 KAKŠNA	 PAVZA!?	 
	 Ha,	 kako	 prosim?	 Žvižganje	 in	 negodovanje,	
ki	 sem	 ga	 (po	 slovensko)	 nekako	 pričakoval,	
kar	 ni	 in	 ni	 prišlo.	 Ne	 -	 namesto	 tega	 gre	
polovica	 ljudi	 ven,	 čisto	 vsakdanje,	 "casual". 
Hmm?	 Sodelavci	 razložé,	 da	 ja,	 da	 je	
15-minutni	 odmor,	 čist	 normalno,	 da	 se	
osvežiš	 in	 predvsem,	 da	 greš	 kaj	 kupit.	 (To	
mi	 je	 razložil	 mentor	 med	 srkanjem	 svojega	
piva,	 ki	 ga	 je	 kupil	 na	 začetku	 predstave	 ...) 
	Potrošništvo.	Super.	Me	zanima,	kdaj	bo	to	pri	
nas.	(Upam,	da	nikoli	->	tudi	če	koga	poznate,	
ki	se	z	marketingom	v	kinih	ukvarja,	...	sploh	ne	
nobenmu	v	marketingu	povedat,	ok?	OK??	K	film	
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res	izgubi	svojo	foro,	ne.
In	 film?	 Hja,	 dejmo	 rečt,	 da	 se	 mi	 je	 zdel	
"Wanted",	 torej	film,	ker	ukrivljajo	pot	kroglam	
in	jih	pošiljajo	okoli	vogalov,	v	okvirih	zgodbe,	ki	
so	jo	zgradili,	bolj	verjeten.	Tot	ziens!	

Forrest gump in jež, 
sreda,	13.	okt.

Nisem	 še	 čisto	 prepričan	 ali	 je	 to,	 da	 lahko	
v	 mnogoterih	 trenutkih	 življenja	 (npr.	 v	
"vsakodnevnih"	 dogodkih)	 najdeš	 nekaj	
smešnega,	 stvar	 pogleda	 oz.	 osebnosti	
ali	 je	 kaj	 drugega	 (genov?	 ha,	 ha). 
	Govorim	o	tem,	da	sem	med	tekom	naletel	na	en	
kup	naključij.	Že	zadnjič	sem	si	naredil	"mental	
point",	 da	 grem	 pogledat	 na	 en	 hrib	 v	 parku.	
No,	 pridem	gor,	 se	 usedem	na	 najdeno	 klopco	
in	malce	gledam	naokoli.	Nakar	vidim	majhnega	
ježka	 -	 ki	 je	 začel	 sopihati	 v	 hrib	 -	 naravnost	
proti	meni.	Stopil	sem	mu	nasproti	in	ga	počakal	
sredi	 hriba	 -	 čepe.	 (Verjetno	 so	 mimovozeči/-
idoči	mislili,	da	kakam	ali	kaj	podobnega,	ko	sem	
imel	tak	prešeren	nasmešek	na	obrazu	(opazujoč	
ježka);)	Ko	sem	se	ga	nežno	dotaknil,	se	 je	za	
trenutek	ustavil,	nato	pa	sva	šla,	pomirjena,	vsak	
svojo	pot.	
	Forrest	Gump	sem	bil	pa	jaz:	tekel	sem	najprej	
v	eno	smer,	pol	pa	mal	v	drugo,	pa	naravnost,	pa	
levo	...	pa	pridem	v	center	mesta	(kjer	po	vsej	
(moji)	logiki	ne	bi	smel	biti).	Mi	ni	jasno,	kako.
K	 sreči	 tukaj	 ogromno	 ljudi	 vsak	 dan	
teče	 in	 nisem	 zbujal	 (preveč)	 pozornosti.	
Sem	 pa	 teku	 kot	 Forrest,	 ja.	 Pa	 še	 res	 je.	 

leteča mezga in rDeči jezus, 
nedelja,	24.	okt	2010

V	 petek	 smo	 šli	 ven...	 (¡Ay,	 caramba!)	
Hernán,	 Emilia,	 Andrés,	 Olja	 (Beograd),	
ful	 enih	 drugih	 in	 seveda	 Aidan	 (VB). 
Vse	 lepo	 in	prav,	ampak	veliko	 lažje	 je	 tečt	10	
km	 tek	 na	 tekaškem	 tekmovanju,	 če	 spiš	 več	
kot	 med	 6:30	 in	 11:30	 uro;)	 (Intermezzo:	 Bil	
sem	 18.	 izmed	 59-ih	 v	 rekreacijski	 kategoriji,	
s	časom	50:09	..	moj	mentor	 je	bil	3.,	njegova	
sodelavka,	 tudi	 PhD-jevka	 pa	 je	 zmagala	 v	

svoji	kategoriji!	-	40:06	za	10	km	...	 like	wow.) 
No,	pa	nazaj	na	petek:	začeli	smo	v	študentskem	
domu,	v	njihovi	skupni	sobi	-	vau,	ful	velika	in	taka	
...	študentska;)	Torej	razmetana,	nepospravljena,	
povsod	 ostanki	 žurov	 in	 popivanja.	 Men	 se	 je	
dopadla	pa	zaradi	mize	za	pinpong	-	zakon,	sem	
igral	 z	 enimi	 tipi	 iz	 Saudi	 Arejbije;)Vse,	 razen	
enga	 sem	 premagal,	 pa	 še	 to	 sam	 zato,	 ker	
je	 imel	 grozno	 hitro	 servo;)	 (In	 jaa,	 ne	 skrbet	
-	 v	 sobi	 je	 tudi	 miza	 za	 namizni	 nogomet;) 
Po	obisku	nekaj	lokalov	(že	v	mestu,	Pepperstraat),	
med	katerim	seveda	v	tistega,	kjer	je	bila	najbolj	
kul	"dance"	muzika	Rdečega	Jezusa	 in	Andrésa	

niso	 spustili,	 smo,	 po	 končani	 noči	 zavili	 z	
nekaterimi	še	na	burek/kebab/turkish	pizza.	
Jemo,	 se	 pogovarjamo,	 PUUUFFF	 flop	 flop,	
bamf!	 Kar	 naenkrat	 nas	 je	 preletelo	 nekaj	
rumenega.	 Pregled	 situacije	 pokaže,	 da	 je	 bila	
omaka	(česnova)	v	flaški.	Pač	en	tip	 jo	 je	vrgu	
ven	(pa	se	pol	delal,	kot	da	je	ni	-	zelo	nabrito	in	
domiselno,	noben	ni	pogruntal),	na	ulico.	Morda	
so	 mu	 popustili	 živci	 ali	 pa	 je	 hotel	 prispevati	
sicer	že	tako	pestremu	dogajanju	na	ulici:	vsake	
toliko	se	je	kdo	hotel	stepst,	pijano	prepevanje,	
parčki,	ki	serjejo,	jao.

Po	 besedah	 ene	 kolegice,	 pridejo	 v	 petek	 in	
soboto	 sem	 holzarji	 oz.	 kmetavzarji	 iz	 vseh	
okoliških	vasi	...	in	...	khem	..	marsikomu	začinijo	
večer.	Če	je	treba,	tudi	s	česnovo	omako.	

eureka! 
sreda,	27.	oktober

Za	novo	leto	bomo	v	Amsterdamu!	Woo-hooo!?	
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Ampak	je	treba	pa	reeees	zgodi	rezervirat	–	tko,	
like,	včeri!
Poleg	 tega	pa	sva	z	mentorjem	pregledala	ene	
delne	 rezultate	 od	 današnjega	 sekvenciranja	
najinega	dela	mitohondrijskega	gena	COI	 ...	 in	
čeprav	 smo	 upali,	 pa	 nismo	 bli	 prepričani,	 da	
bodo,	 sva	 našla	 razlike!	 Jeeeei.	 Torej	 razilke	
med	 dvema	 osebkoma	 iz	 dveh	 populacij,	 ki	
sta,	 ena	na	 eni	 flanci	 in	 druga	na	 drugi	 flanci,	 
iz	iste	(geografske)	lokalitete.	Sicer	je	bilo	razlike	le	
v	dveh	nukleotidih	v	pomnoženem	in	poravnanem	
zaporedju,	dolgem	cca.	700	bp,	...	tako	da	nisem	
še	čist	ziher,	al	je	to	dobr	ali	ne	(in	kako	dobro	bom	
znal	te	stvari	na	koncu	utemeljiti),	AMPAK:	yeees!	
Začetek	dober,	vse	dobro	;)	Vsaj	za	nekaj	časa.				
Pa	dober	tek:)	

Iz	stanovanja	čez	progo	pri	Noorderplantsoenu	
v	Groningenu	na	Nizozemskem, 

Aljaž Gaberšek

PRVI	EVROPSKI	
KAČJEPASTIRSKI	KONGRES
	Damjan	Vinko

Pa smo ga dočakali! Prvi evropski 
odonatološki kongres, namreč. Ta je potekal 
od 2. do 5. julija 2010 v Vairão-Vila do 
Conde, severno od Porta, na Portugalskem, 
v organizaciji raziskovalnega centra za 
biodiverziteto in genetiko (CIBIO) in v 
soorganizaciji nizozemske metuljarske 
organizacije (De Vlinderstichting). 

Vsega	skupaj	se	je	kongresa	udeležilo	preko	80	
odonatologov	 iz	 26	 držav,	 iz	 takorekoč	 celotne	
Evrope	 in	 celo	 iz	 Združenih	 arabskih	 emiratov,	
od	 tega	 pa	 nas	 je	 bilo	 okoli	 20	 študentov,	

dodiplomskih	 in	 podiplomskih.	 Študenti	 smo	
po	 večini	 prihajali	 iz	 Hrvaške,	 Velike	 Britanije,	
Španije,	Portugalske	in	seveda	Slovenije,	ki	je	v	
Evropi	 priznana	 kot	 pomembna	 kačjepastirska	
država,	predvsem	zaradi	dejavnosti	Slovenskega	
odonotološkega	 društva	 v	 koncu	 devetdesetih.	
Kot	 vsak	 kongres	 je	 tudi	 ta	 potekal	 na	 način,	
da	je	večino	časa	bilo	namenjeno	predavanjem	
prizanih	 kačjih	 pastircev,	 nekaj	 pa	 tudi	 prikazu	
posterjev,	 pri	 katerem	smo	bili	 študenti	 najbolj	
aktivni.	 Slovenske	 barve	 smo	 sicer	 branili	
štirje,	 dva	 odonatologa	 (zaposlen	 in	 jaz	 kot	
študent),	 ena	 dvoživkarka	 in	 njuj	 sinček	 Ruj.
Program	je	bil	razdeljen	na	več	sekcij	in	tako	smo	
lahko	slišali	v	sklopu	razširjenosti	o	prihajajočih	
se	 atlasih,	 eksotičnih	 vrstah	 najdenih	 v	 Evropi,	
seznamu	 vrst	 posameznih	 držav;	 v	 sklopu	
monitoring	o	predlaganih	metodah	monitoringa	
kačjih	 pastirjev,	 ugotavljanju	 dejavnikov	 vpliva	

viri	FOTOGRAFIJ
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(skok ) čez plot

51

na	južno	zverco;	v	sklopu	podnebnih	sprememb	
o	invazivnih	vrstah	kačjih	pastirjev,	vplivu	višanja	
temperature	na	 razvoj	kačjih	pastirjev,	kazalcih	
podnebnih	 sprememb	 v	 evropski	 favni	 kačjih	
pastirjev;	v	sklopu	varstvo	in	upravljanje	habitatov	
o	 rdečih	 seznamih,	 vplivu	 nadmorske	 višine	 in	
izolacij	populacij	na	genetsko	pestrost	brzičnega	
škratca;	 v	 sklopu	 kačji	 pastirji	 izven	 evropskih	
meja	o	kačjih	pastirjih	palearktične	Afrike;	 in	v	
mešanem	sklopu	o	partenogenezi	vrste	Ischnura	
hastata,	 vplivih	 nadmorskih	 višin	 na	 fiziologijo	
in	 vedenje	 kačjih	 pastirjev,	 izdelujočem	 se	
fotografskem	določevalnem	ključu	levov,	ekoloških	
zahtevah	 velikega	 studenčarja	 na	 Slovaškem,	
distribuciji	 dveh	 drugih	 vrstah	 studenčarja	 na	
Egejskem	 otočju,	 več	 predavanj	 o	 bleščavcih,	
o	 morfometrijskih	 in	 molekularnih	 raziskavah	
pazverc,	 in	še	in	še...	Seveda	niso	manjkali	niti	
postri,	 med	 drugim	 tudi	 hrvaških	 študentov,	
ki	 so	 predstavljali	 svoje	 individualne	 naloge	 v	
okviru	 predmetov,	 ki	 jih	 poslušajo	 na	 fakulteti.
Za	vse,	ki	bi	želeli	o	predavanjih	izvedeti	več	je	tukaj	
še	vedno	delujoča	spletna	povezava	na	vsebinsko	
zelo	 zanimiv	 zbornik	 povzetkov	 s	 kongresa:	
http://www.europeandragonflies.com/pdf/
abstract_book.pdf.

Že	 med	 kongresom	 je	 bil	 en	 dan	 namenjen	
kratkemu	izletu,	po	kongresu	pa	so	organizatorji	
priredili	 še	 več	 dnevno	 terensko	 razsikovanje	
Portugalske.	 Slovenska	 druščina	 se	 nas	 je	
udeležila	le	izleta	med	kongresom,	ko	smo	si	šli	
ogledat	Vale	do	Couce,	dolino	 reke	Valongo,	 in	
tam	našli	par	zelo	zanimivih	vrst,	ki	jih	v	našem	
delu	Evrope	ni	moč	zaslediti.	Predvsem	zabavno	
pa	 je	 bilo	 videti,	 kaj	 vse	 s(m)o	 bili	 pripravljeni	

narediti	 za	 dobro	 fotografijo.	 Tako	 je	 bilo	 kar	
nekaj	 tudi	 potopljenih	 fotoaparatov	 in	 povsem	
mokrih	 ljudi,	čemur	se	nisva	uspela	 izogniti	niti	
midva	z	Alijem.	Pester	terenski	dan	smo	kasneje	
začinili	še	s	pokušino	portovcev	in	ogledom	Porta.	
Kongres	pa	ni	bil	samo	dogodek,	kjer	smo	lahko	
slišali	različna	odonatološka	dognanja,	temveč	bil	
tudi	kraj	spoznavanja	novih	ljudi	in	izdelave	novih	
idej	o	sodelovanju.	K	temu	smo	se	pridružili	tudi	
v	balkanski	četici	in	si	tako	zastavili	nekaj	skupnih	
ciljev.	 Eden	 teh	 je	 organizacija	 vsakoletnega	

“Predvsem zabavno pa je bilo 
videti, kaj vse s(m)o bili 

pripravljeni narediti za dobro 
fotografijo.”

balkanskega	 kačjepastirskega	 tabora,	 ki	 bil	
namenjen	predvsem	študentom	Balkana,	katere	
bi	 vodili	 izkušeni	 odonatologi	 iz	 taistih	 držav.	
Toliko	 na	 kratko	 o	 prvem	 evropskem	
odonatološkem	 kongresu.	 In	 kam	 gremo	
prihodnjič?	Drugi	evropski	kongres,	ki	bo	potekal	
v	 poletju	 2012,	 se	 bo	 odvijal	 v	 Beogradu!	
Ob	tem	pa	moram	še	poudariti,	da	bi	se	morali	
študenti	večkrat	udeleževati	takšnih	in	podobnih	
kongresov,	 kjer	 se	 lahko	marsičesa	 naučimo	 in	
marsikoga	spoznamo	kot	npr.	avtorje	knjig,	ki	jih	
redno	 uporabljamo.	 Za	 študente	 so	 pristojbine	
na	kongrese	cenejše,	hkrati	pa	je	možno	prejeti	
tudi	določena	sredstva	še	iz	drugih	virov	(razne	
štipendije,	Ad	 futura,	Študentski	 svet	BF),	 zato	
se	 le	 opogumite	 in	 udeležite	 kakega	 izmed	
kongresov.
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NETOPIRSKI	KONGRES
Veronika	Ramovš

Med 23. in 27. avgustom letos je v Pragi 
potekal 15. mednarodni kongres na temo 
proučevanja netopirjev (15th international 
bat research conference - IBRC). Kongresa 
smo se poleg resnejših (beri: že zaposlenih) 
udeležencev Primoža Presetnika in Monike 
Podgorelec udeležile še Tea Knapič, Lea 
Likozar in moja malenkost. 

Gre	za	nepozabno	izkušnjo	–	izbirati	med	petimi	
vzporednimi	predavanji	in	potem	poskušati	najti	
predavalnice,	v	katerih	tvoja	izbrana	predavanja	
potekajo,	pogovarjati	se	z	biologi,	ki	si	jih	do	pred	
nedavnega	 poznal	 samo	 kot	 priimek	 v	 članku,	
nažirati	 se	 s	 češkimi	 sladicami	 in	 nalivati	 se	 s	
češko	kavo	med	pavzami,	nalivati	se	z	(ekstremno	
poceni	 in	 res	 dobrim)	 češkim	 pivom	 po	 koncu	
programa	in	ugotoviti,	da	pri	terenskih	biologih	z	
leti	žurerska	moč	ne	izginja,	ampak	se	morda	celo	
povečuje	(vsaj	glede	na	količino	konzumiranega	
piva	bi	lahko	tako	sklepali)	in	še	in	še…	Preživela	
sem	 tudi	 svojo	 prvo	 predstavitev	 posterja	 (in	
ugotovila	da	res	ni	panika	–	v	glavnem	kramljaš	s	
sosedi,	ki	imajo	posterje	obešene	zraven	tvojega).

Letošnja	 konferenca	 je	 bila	 zaradi	 okrogle	
obletnice	 sploh	 nekaj	 posebnega	 in	 češki	
organizatorji	so	jo	organizirali	v	skladu	s	tem.	Ne	
samo,	da	je	program	tekel	kot	namazan	(skoraj	
brez	logističnih	problemov,	celo	elektronika	se	je	
odločila,	 da	 ne	 bo	 nagajala),	 da	 so	 bila	 super	
predavanja	in	prispevki,	da	so	dobro	označili	 in	
uredili	območja	nastanitve	in	poteka	konference	
(mi	smo	še	vedno	izstopili	nekaj	postaj	prehitro	iz	
avtobusa	in	45	minut	trogali	prtljago	do	campusa,	
po	 klancu	 navzgor	 in	 ponoči	 seveda)	 in	 da	 so	
dobro	poskrbeli	za	hrano	in	pijačo,	ampak	so	tudi	
organizirali	 zelo	 zanimive	 ekskurzije	 v	 okolico	
Prage	in	sprejem	vseh	udeležencev	na	razvalinah	
srednjeveškega	gradu.	 Ja,	 nekaj	 posebnega	 se	
je	 v	obokani	grajski	 kleti	mastiti	 z	 odojkom	ob	
soju	 bakel,	 pri	 tem	 pa	 z	 ukrajinskimi	 biologi	
debatirati	 o	 razširjenosti	 populacij	 mračnikov…

NOVODOBNA	EVOLUCIJA	
SOLATOJEDCEV
Aja

Vsem dobro znani fizik Albert Einstein 
je nekoč izjavil: “Nič ne bi bolj koristilo 
človeškemu zdravju in povečalo možnosti 
za preživetje na zemlji kot evolucija 
k vegetarijanski dieti.” Najbrž se vsi 
zavedamo, kaj vse se skriva za zrezkom, 
okrašenim s kosom limone in vejico 
peteršilja. Vsaj če se res potrudimo, vsaj 
za trenutek. 

Etični	razlogi	za	vegetarijanstvo	so	torej	nekako	
opravičljivi,	a	se	o	njih	ne	govori,	saj	so	prekriti	
s	 kopico	 ovojnih	 papirjev,	 etiket,	 trakov	 in	
pentelj.	 Vemo,	 da	 so	 tam	 spodaj,	 a	 le	 kdo	 bi	
odpiral	paket,	če	ve,	da	mu	vsebina	ne	bo	všeč.	
Zdravstveni	 razlogi	 se	 v	 splošnem	 zdijo	 bolj	
sporni,	 čeprav	 je	 bilo	 dejstvo,	 da	 z	 brezmesno	
prehrano	 telo	 ne	 dobi	 določenih	 esencialnih	
snovi,	 že	 zdavnaj	 znanstveno	 ovrženo.	 Kot	
vedno	pa	ne	gre	za	 razloge,	 zakaj	bi	prenehali	
jesti	meso,	ampak	za	dejstva,	zakaj	ga	uživamo.	
In	 te	 subjektivne	 fakte	 je	 najtežje	 ovreči.	
Kako	 pripraviti	 ljudi	 do	 tega,	 da	 bi	 poskusili	
vključiti	 svojo	 najosnovnejšo	 racionalizacijo,	
ki	 pogosto	 pravi:	 meso	 mi	 je	 pač	 okusno,	 v	
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neko	 razumsko	 hierarhijo	 vrednot	 oz.	 potreb.
Sicer	pa	se	prepričevanja	in	razlogi	nasprotujočih	
si,	tako	imenovanih	truplojedcev	in	travojedcev,	
zdijo	kot	besede	županskih	kandidatov.	

“Sicer pa se prepričevanja in 
razlogi nasprotujočih si, tako 
imenovanih truplojedcev in 

travojedcev, zdijo kot besede 
županskih kandidatov.”

Če	 te	 že	ni	 soseda	prepričala	 za	 eno	ali	 drugo	
stran	(kar	je	v	primeru	vegetarijanstva	malo	manj	
mogoče),	 uspeš	 ujeti	 le	 posamezne	 fragmente	
celotnega	 spektra	 informacij,	 ki	 govorijo	 za	
ali	 proti.	 Seveda	 podzavestno	 izbiraš	 tiste,	 ki	
te	 ne	 vržejo	 iz	 udobnega	 tira	 vsakodnevnega	
razmišljanja	in	izbiranja	med	hrenovkami	Celjskih	
mesnin	 in	 Košakov.	 Mnogo	 lažje	 je	 verjeti,	 da	
ima	vegetarijanska	prehrana	negativen	vpliv	na	
naše	zdravje,	kot	pa	odpreti	težka	vrata	mesne	
industrije	 ali	 splošne	 prehrambene	 industrije.	
Ampak	pustimo	to	temo	za	kakšno	drugo	razpravo.	
In	ko	smo	že	ravno	pri	komercialnih	prijemih,	je	
vredno	omeniti,	da	"kampanja	vegetarijanstva"	v	
zadnjem	času	doživlja	svoj	razcvet	–	posledično	
se	 ta	 način	 življenja	 popularizira,	 kar	 se	 kaže	
v	 porastu	 števila	 vegetarijancev.	 Čeprav	 je	
vegetarijanstvo	postalo	splošno	priznan	življenjski	
slog,	pa	 je	še	vedno	odprtih	nekaj	pomembnih	
polemik.	Predvsem	je	aktualna	odločitev	staršev,	
ali	 naj	 bo	 njihov	 otrok	 deležen	 brezmesne	

prehrane	 ali	 naj	 do	 te	 odločitve	 pride	 sam.	

Kot	modna	muha	 ali	 kot	 posledica	 spremembe	
v	 mišljenju	 posameznika	 je	 vegetarijanstvo	
postalo	 tržna	 niša	 z	 ogromno	 potenciala.	 Kljub	
statistiki	pa	kvaliteta	vegetarijanskega	vsakdana	
pogosto	 ne	 zaobjema	 vseh	 kriterijev.	 Dejstvo	
je,	 da	 je	 vegetarijanstvo	 še	 vedno	 premalo	
poznano,	 in	vse	vedenje	o	njem	se	vse	preveč	
osredotoča	 na	 meso	 ali	 nemeso.	 In	 tako	 se	
zalomi	 že	 v	 restavraciji.	 V	 brezmesnem	 kosilu	
lahko	 redno	 zasledimo	 slaščice	 z	 želatino,	 pri	
tuni	in	morskih	jedeh	pa	se	situacija	spet	zaplete	
ob	mejah,	ki	jih	ima	posameznik	postavljene.	Če	
vegetarijanci	 še	pristanejo	na	določene	 izjeme,	
kaj	 je	mogoče	 jesti,	 pa	 so	 šli	 vegani	 v	 svojem	
opozarjanju	 na	 probleme	 okolja	 in	 pravice	
živali	 najdlje.	 Na	 njihovih	 jedilnikih	 ni	 mesa	
(niti	 rib),	 jajc	 in	 mlečnih	 izdelkov,	 niti	 medu.

Vegetarijanstva	kot	takega	vsekakor	ne	moremo	
primarno	povezati	z	zdravim	življenjem.	Res	je,	
da	je	v	veliki	meri	pogojeno	z	zdravim	načinom	
prehrane,	 ni	 pa	 nujno.	 In	 da	 še	 nadaljujem	
misel:	tudi	Wikipedia	in	vsevedni	striček	Google	
pritrjujeta,	da	gre	za	način	oziroma	slog	življenja	
in	ne	le	prehranjevanja.	Torej	naj	svojim	etičnim,	
zdravstvenim	ali	kakršnim	koli	 že	bodi	načelom	
ne	bi	sledili	 le	v	kuhinji,	ampak	tudi	pri	nakupu	
kozmetike,	 nakupu	 oblačil	 in	 obutve,	 izbiri	
restavracij	ali	izdelkov	v	trgovini	in	v	končni	fazi	ob	
izbiri	življenjskega	stila.	Kot	pravim;	to	je	le	ena	
od	poti	in	le	ena	od	definicij.	Vsak	pa	izbere	svojo.
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REVEŽI
Katja	Zeme
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»Voda v tem ribniku ni dobra. V njej so 
črvi in veliko grdih stvari. Vodo iz njega 
jemljemo zato, ker nimamo druge izbire. 
Vse živali pijejo iz tega ribnika. Zaradi 
vode trpimo tudi za različnimi boleznimi.« 
je povedala Zenebech Jemel iz Etiopije. 
Anna Mulambe  iz Zambije pa vso vodo za 
gospodinjstvo prinaša, za kar potrebuje 
eno uro in to kar štirikrat na dan. Skuša 
je prinesti dovolj, da lahko okopa otroke, 
preden gredo vsak dan v šolo. 

Ravno,	 ko	 sem	 na	 televiziji	 slišala	 kakšne	
probleme	 z	 vodo	 imajo	 drugod	 po	 svetu,	 sem	
pomočila	konico	čopiča	v	vodo	in	se	zamislila.	Če	
ne	bi	bilo	vode,	ne	bi	namakala	čopiča	v	vodo,	
ker	ne	bi	bilo	živali,	katere	kocine	so	na	čopiču,	
ne	bi	bilo	drevesa,	 iz	katerega	 je	 leseno	držalo	
čopiča	in	navsezadnje,	ne	bi	bilo	mene.	Vendar	
pa	voda	je.	In	jaz	sem.	In	lahko	priznam,	da	sem	
ena	tistih	srečnežev,	ki	jim	ČISTA	voda	priteče	na	
pipi.	Porabim	jo	lahko	kolikor	hočem,	za	karkoli	
hočem;	lahko	jo	pijem,	se	z	njo	umivam,	ne	da	
bi	 me	 bilo	 strah	 za	 kakršnihkoli	 bolezni,	 z	 njo	
lahko	 slikam,	 preprosto	 lahko	 vodo,	 pomešano	
z	barvami	raznašam	po	papirju.	Vendar	pa	tega	
ne	 cenim	 dovolj.	 Nikoli	 se	 ne	 zbudim	 zjutraj	 z	
nasmehom	na	 obrazu	 preprosto	 zato,	 ker	 bom	
v	naslednjih	minutah	šla	v	kopalnico	in	si	umila	
obraz	s	čisto	vodo.	Celo	zmrdujem	se,	če	slučajno	
na	pipi	ne	priteče	topla	voda,	kakor	bi	si	želela.	

Sedaj	imam	slabo	vest.	Ljudje	iz	Afrike,	kot	sta	
Zenebech	 in	Anna	pa	cenita	vodo,	celo	 tisto,	v	
kateri	plavajo	črvi	in	fekalije	in	vsa	nesnaga,	jaz	pa	
ne	cenim	ČISTE	vode.	Kaj	je	z	mano?	Kaj	je	z	nami?	
Jaz	sem	le	ena	izmed	nas	vseh.	Ali	se	vi	zjutraj,	
ko	 se	 zbudite,	 nasmejite	 in	 čutite	 zadovoljstvo	
samo	zaradi	vode	same,	vode,	ki	vam	priteče	na	
pipi,	ali	pa	sploh	ne	opazite,	da	je	tam	in	teče…?	
Čista	voda	nam	je	preprosto	tako	samoumevna…
 
Naša	 družba,	 mi	 »civilizirani«	 ne	 cenimo	
osnovnih	 dobrin,	 ki	 so	 nam	 dane.	 Srečni	 smo	
le,	 ko	 dobimo	 vse	 kar	 si	 želimo,	 ko	 si	 lahko	
privoščimo	 »dobrine«	 civiliziranega	 sveta.	
Navsezadnje	pa,	zakaj	bi	se	sekirali	zaradi	čiste	

vode,	 če	 jo	 imamo	 dovolj	 in	 za	 časa	 našega	
življenja	 še	 ne	 kaže,	 da	 jo	 bo	 zmanjkalo.	 S	
problemi	z	vodo	se	bomo	obremenjevali	potem,	
ko	se	bo	treba.	Sedaj,	ko	jo	imamo,	pa	tega	niti	ne	
opazimo.	Za	majhne	otročičke	je	samoumevno,	da	
je	pipa,	tista	v	kopalnici	ali	kuhinji	vir	vode,	samo	
obrnejo	ročko	in	že	priteče…	Komu	mar,	koliko	jo	
bo	steklo	za	prazen	nič	in	se	pomešalo	z	nesnago.	

Zakaj	smo	takšni?	Materialisti.	Kdo	nas	je	naredil	
take?	 Smo,	 pa	 čeprav	 nočemo.	 Ne	 cenimo	
naravnih	dobrin,	tistih,	zaradi	katerih	sploh	lahko	
živimo.	 Niti	 zavedamo	 se	 ne,	 da	 brez	 (čiste)	
vode,	 dreves,	 neokrnjene	 narave	 ne	 bi	 imeli	
stvari,	 ki	 jih	 imamo.	 Razvite	 države	 se	 imamo	
za	 privilegirane.	 Vendar	 samo	 za	 materialne	
dobrine.	 Z	 moralnega	 vidika	 pa	 smo	 največji	
reveži	sveta.	Ali	poznamo	pristen	stik	z	naravo,	
družino,	soljudmi?	Odnose	prilagajamo	potrebam	
družbe,	prilagajamo	jih	našim	potrebam,	da	jih	
bomo	 zadovoljili,	 imeli	 od	 tega	 lastne	 koristi.
Vse	delamo	samo	zase.	Kaj	pa	drugi?	Soljudje,
narava…vse	ostalo	živo	okrog	nas?	

Naš	svet	je	zmeden.	Kot	smetišče,	kjer	smo	mi	kot	
črvi,	ki	se	prebijajo	skozi	nesnago	brezpredmetnih	
družbenih	pravil.	

»Čista	voda	nam	je	preprosto	tako	
samoumevna…«
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FOBIJE
Metuljčica

Topel poletni večer je. Zaljubljeni parčki 
se objeti sprehajajo in štejejo utrinke, 
otroci, utrujeni od celodnevnega norenja, 
sladko sanjajo, njihovi starši pa se veselijo 
zasluženega počitka. Vse je mirno in 
spokojno, sliši se le pomirjajoči čri-čri ... 
Nato pa naenkrat to spokojnost preseka 
strašen krik. Krik, ob katerem se vsi 
zdrznejo. So mar koga napadli, morda celo 
umorili …? O ja, zgodila se je strašna stvar. 
Žrtev? Jaz. Napadalec? Vešča.

Verjetno	 se	 sprašujete,	 kako	 za	 vraga	 lahko	
nekoga	 napade	 vešča.	 Če	 sem	 čisto	 odkrita,	
me	ni	ravno	napadla.	Slučajno	je	zatavala	v	isti	
prostor	kot	jaz.	To	je	zame	povsem	dovolj,	da	se	
mi	stemni	pred	očmi,	me	zagrabi	grozljiva	panika,	
da	 začnem	 vreščati	 in	 skakati	 skozi	 okna	 (OK,	
priznam,	tega	res	še	nisem	nikdar	storila,	vendar	
je	 poudarek	 na	 še).	 Trpim	 za	 tako	 imenovano	
lepidopterofobijo	ali	po	domače	povedano	–	na	
smrt	me	je	strah	vseh	sort	metuljev,	še	posebej	
pa	vešč.	Preden	se	začnete	smejati:	koliko	med	
vami	vas	je	strah	višine?	Ali	pa	pajkov,	kač,	zaprtih	
prostorov,	letenja,	injekcij,	vezalk	...?	Res	pa	je,	
da	to	ne	pomeni,	da	vsakdo,	ki	ne	mara	hoditi	v	
šolo,	trpi	za	didaskaleinofobijo	(strah	pred	šolo).	
Izraz	fobija	izhaja	iz	grškebesede	φόβος	(phó-
bos),	ki,	nikdar	ne	boste	uganili,	pomeni	strah.	
Pri	fobijah	ne	gre	zgolj	za	nek	"zdrav"	strah,	ki	
nas	ohranja	pri	življenju,	ampak	gre	za	iracio-
nalen,	nerealen	in	močno	pretiran	strah,	vezan	
na	določene	predmete	ali	situacije.

“…to ne pomeni, da vsakdo, ki 
ne mara hoditi v šolo, trpi za 

didaskaleinofobijo (strah pred 
šolo). “

Za	fobijami	naj	bi	trpelo	približno	10	%	svetovne	
populacije.	Seveda	 je	to	zgolj	groba	ocena,	saj	
veliko	ljudi	ne	prizna,	da	jih	je	česa	na	smrt	strah.	
Tako	 lahko	 (na	 žalost)	 zgolj	 ugibamo,	 koliko	

nabildanih	 frajerjev	 se	 v	 resnici	 boji	 puhastih	
muckov	 (ailurofobija).	 Ljudje	 s	 fobijami	 se	 na	
vse	pretege	izogibajo	situacijam,	v	katerih	bi	bili	
izpostavljeni	neljubim	elementom	–	jaz	osebno,	
recimo,	 poleti	 zvečer	 NIKOLI	 ne	 odpiram	 oken	
v	svoji	sobi,	vedno	se	usedem	čim	dalj	stran	od	
luči	ipd.	Seveda	pa	ste	naje**li,	če	trpite	za,	na	
primer,	 krometofobijo	 in	 vas	 je	 strah	 denarja.

Večinoma	 vzroki	 za	 tako	 močne	 in	 iracionalne	
strahove	 izvirajo	 iz	 najnežnejših	 let,	 rosnega	
otroštva	in	se	jih	ljudje	niti	ne	spominjajo,	recimo,	
da	 jih	 je	 pri	 treh	 letih	 hudo	 prestrašil	 sosedov	
rotvajler	 (kinofobija	 –	 strah	 pred	 psi).	 Druga	
možnost	je,	da	vzorce	poberemo	od	drugih	ljudi.	
Če	Metkina	mama	vsakič,	ko	zagleda	miš,	skoči	
na	stol	in	se	začne	dreti	kot	jesihar,	obstaja	velika	
verjetnost,	 da	 bo	 enako	 počela	 Metka.	 Mame	
vendar	vedno	branijo	svoje	otroke	in	se	ničesar	ne	
bojijo,	torej	mora	biti	miška	res	strašna	zverina.

Življenje	 z	 fobijami	 je	 strašno	 neprijetna	 in	
nepraktična	 stvar.	 Pa	 se	 da	 kaj	 storiti	 glede	
tega?	 Večna	 ljudi	 misli,	 da	 se	 je	 najbolje	 kar	
soočiti	s	svojimi	strahovi.	Nekakšna	šok	terapija,	
to	 zagotovo	 pozdravi	 vse	 iracionalne	 strahove	
–	 nekakšen	 stalen	 dražljaj,	 na	 katerega	 se	
navadiš.	 No,	 iz	 prve	 roke	 vam	 lahko	 povem,	
da	 to	 NE	 DELUJE	 NAJBOLJE.	 Nisem	 samo	 v	
najhujšem	soncu	hodila	zavita	v	vetrovko,	potem	
sem	bila	 še	cel	dan	 totalno	psihično	 izmučena,	
na	 robu	 joka	 in	 sem	 se	 ob	 vsakem	 malo	 bolj	
nenadnem	 gibu	 ali	 šumu	 v	 okolici	 zdrznila.	 To	
torej	 lahko	mirno	črtamo,	saj	pri	večini	 ljudi	 to	
ne	bi	 ničesar	 rešilo,	 ampak	bi	 jih	 prignalo	 vsaj	
na	 rob	 živčnega	 zloma,	 če	 že	 ne	 v	 norišnico.	
Seveda	 obstaja	 malo	 morje	 drugih	 načinov	
(kognitivno	 vedenjska	 terapija,	 sistematska	
desenzitizacija,	 metanje	 v	 ledeno	 mrzlo	 vodo	
...),	ampak	meni	osebno	se	zdi	najbolj	obetavno	
zdravljenje	 s	hipnozo.	Hipnotizer	 te	hipnotizira,	
malo	 pobrska	 po	 tvoji	 podzavesti,	 najde	 vzrok	
in	ti	vsadi	novo	idejo	(Inception	much?).	Mislim,	
vsaj	 jaz	 si	 to	 tako	 predstavljam.	 Zato	 sem	 se	
tudi	odločila,	da	bom	v	bližnji	prihodnosti	 le-to	
preizkusila.	Upam,	da	res	deluje,	ker	kolikor	sem	
videla,	 ni	 ravno	 poceni.	 Vam	 povem	 potem.	 :)

Za	konec	pa	bi	vam	rada	predstavila	še	nekaj	
fobij,	ki	so	dejansko	bolj	bizarne	od	moje!
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Agirofobija	–	strah	pred	prečkanjem	ceste
Koumpounofobija	–	strah	pred	gumbi
Fobofobija	–	strah	pred	fobijami
Panfobija	–	strah	pred	vsem
Itifalofobija	–	strah	pred	erekcijo
Ergaziofobija	–	strah	pred	delom
Pteronofobija	–	strah	pred	žgečkanjem	s	peresi
Alliumfobija	–	strah	pred	česnom
Barofobija	–	strah	pred	težnostjo
Boljšefobija	–	strah	pred	boljševiki
Kaliginefobija	–	strah	pred	lepimi	ženskami
Epistemfobija	–	strah	pred	znanjem
Hipopotomonstroseskuipedaliofobija	–	strah	
pred	dolgimi	besedami

Lahanofobija	–	strah	pred	zelenjavo
Fronemofobija	–	strah	pred	razmišljanjem
Mnemofobija	–	strah	pred	spomini
Papafobija	–	strah	pred	papežem
Arachibutirofobija	–	strah	pred	tem,	da	se	ti	
arašidovo	maslo	prilepi	na	nebo
Nomofobija	–	strah	pred	izgubo	kontakta	z	
		mobilnim	telefonom
Anatidaefobija	–	strah	pred	tem,	da	te	opazuje	
raca
Stasibazifobija	–	strah	pred	hojo

“Mame …se  ničesar ne bojijo, 
torej mora biti miška res strašna 

zverina.”

Pa	se	vidimo	na	kakšnem	metuljarskem	terenu!
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PODVODNI	HRUP
Ana	Hace,	morigenos

Hrup v bivalnem okolju dojemamo kot 
moteč element. Večina ljudi v večjih mestih, 
predvsem neposredno ob cestiščih, ima 
stanovanje tudi zvočno izolirano. Zakonski 
predpisi ravno tako določajo omejitve 
hrupnega onesnaženja v bivalnem okolju. 

Sprostitev	 iščemo	 v	 naravnem	 okolju	 med	
drugim	 tudi	 zato,	 da	 uživamo	 v	 mirnih	 zvokih	
narave	stran	od	vsakodnevnega	vrveža	in	hrupa.	
Svetovno	 znani	 raziskovalec	 morij	 Jacques	
Cousteau	je	svoj	prvi	dokumentarni	film	(1956),	
posnet	 po	 istoimenski	 knjigi,	 poimenoval	 Svet	
tišine	(The	Silent	World).	Širši	javnosti	je	prvič	v	
filmu	razkril	skrivnostni	podvodni	svet,	in	kot	že	
samo	ime	nakazuje,	je	ta	svet	tih,	če	izvzamemo	
naravne	zvoke	(valovi,	pridušeni	zvoki	podvodnih	
vulkanov,	seizmična	aktivnost,	oglašanje	kitov).	

Nekoč	 tihi	 oceani	 se	 danes	 spreminjajo	 v	
oceane	 hrupa.	 Po	 izračunih	 mednarodne	
komisije	za	kitolov	(IWC	–	Internacional	Whaling	
Commission)	 se	 je	 stopnja	 hrupa	 v	 oceanih	 v	
zadnjih	šestih	desetletjih	na	nekaterih	območjih	
vsako	desetletje	 podvojila.	 Velik	 delež	 stalnega	
hrupa	 prispevajo	 pomorske	 avtoceste,	 preko	
katerih	čezoceanske	ladje	prevažajo	dobrine	med	
kontinenti.	Vedno	večje	zahteve	po	naravnih	virih,	
kot	je	nafta,	ter	druge	raziskave	morskega	dna	so	
drugi	vir	hrupa.	Sestava	morskega	dna	se	namreč	
ugotavlja	na	podlagi	zvoka.	Ladje	s	pomočjo	tako	
imenovanih	zračnih	topov	in	sistema	hidrofonov	
ugotavljajo	 sestavo	 dna.	 Zračni	 topovi	 na	
vsakih	 6—20	 sekund	 izpustijo	 visokoenergijske	
zvočne	 valove,	 ki	 prodrejo	 v	 morsko	 dno,	
njihove	odmeve	nato	ladja	sprejme	s	hidrofoni.	

Analize	 zvoka	 razkrijejo	 sestavo	 dna	 in	 možne	
zaloge	dragocenih	virov.	Posamezna	raziskovalna	
odprava	 lahko	 traja	 več	 mesecev,	 hrup	 pa	 se	
sliši	več	sto	kilometrov	daleč.	Samo	izkoriščanje	
naravnih	virov	ravno	tako	prispeva	k	povečanju	
stalnega	hrupa	na	določenih	območjih.	Nestalen,	
a	zelo	močan	vir	zvoka	so	aktivni	vojaški	sonarji,	ki	
se	večkrat	uporabljajo	pri	vojaških	vajah.	Sonarji	
oddajajo	kratke	pulze	 zvoka,	 ki	usmerijo	 veliko	
energije	ozkega	obsega	v	določeno	smer.	Aktivni	
sonar	je	najverjetnejši	vzrok	smrti	kitov,	ki	jih	je	
naplavilo	na	obalo	po	vojaških	vajah	na	Kanarskih	
otokih,	 Bahamih	 in	 v	 Jonskem	 morju.	 Takšna	
masovna	 nasedanja	 so	 močno	 narasla	 po	 letu	
1960,	ko	se	je	pričela	uporaba	močnejših	sonarjev.	

Predvsem	 občutljiva	 vrsta	 so	 kljunati	 kiti,	 ki	
najpogosteje	 nasedajo	 po	 vajah	 z	 aktivnim	
sonarjem.	Obdukcija	kitov,	ki	so	nasedli	nekaj	ur	
po	vojaških	vajah	v	letu	2002	na	Kanarskih	otokih,	
je	 pokazala	 notranje	 krvavitve	možganov,	 ušes	
in	drugih	struktur	v	telesu,	povezanih	s	sluhom.	
Morske	živali	so	odvisne	od	zvoka,	saj	lahko	ta	v	
vodi	hitro	prepotuje	tisoče	kilometrov,	medtem	ko	
se	na	vidljivost	v	vodi	ne	morejo	vedno	zanašati.	
Predvsem	 morski	 sesalci	 in	 ribe	 so	 od	 zvoka	
življenjsko	odvisni.	Kiti	in	delfini	zvok	uporabljajo	
za	orientacijo,	iskanje	hrane,	komunikacijo	tako	
v	 jati	 kot	 med	 posameznimi	 živalmi	 (npr.	 mati	
in	mladič),	z	zvokom	se	med	seboj	prepoznajo,	
uporabljajo	 ga	 pri	 iskanju	 partnerjev	 ter	 se	
izogibajo	 nevarnostim.	 Poškodba	 sluha	 zato	
lahko	privede	do	izgube	orientacije	ter	posledično	
nasedanja	 in	 zapletanja	 v	 mreže,	 nezmožnosti	
komunikacije	 v	 jati	 in	 med	 posameznimi	
živalmi	 ter	 nenazadnje	 nezmožnosti	 iskanja	 in	
lovljenja	hrane	in	pogina	zaradi	podhranjenosti.	

Do	določene	mere	se	morski	sesalci	na	dodatni	
hrup	 lahko	 navadijo	 in	 prilagodijo.	 Nekateri	
vosati	 kiti	 naj	 bi	 se	 na	 primer	 ponekod	 začeli	
oglašati	 v	 nekoliko	 nižjih	 frekvencah,	 lahko	
se	 oglašajo	 glasneje	 ali	 pa	 se	 ob	 premočnem	
hrupu	 nekaj	 časa	 ne	 oglašajo.	 Stres	 in	 velika	
poraba	energije	zaradi	povečanega	podvodnega	
hrupa	 sta	 povzročila	 izločitev	 nekaterih	
pomembnih	 prehranjevalnih	 in	 razmnoževalnih	
območij	 določenih	 populacij	 kitov	 in	 delfinov.	
Cilj	morskih	zavarovanih	območij	je	poskrbeti	za	
zdrave	 in	 trajnostne	 habitate	 z	 visoko	 stopnjo	
biodiverzitete.	 Pomembna	 komponenta	 teh	

“Morske živali so odvisne od zvo-
ka, saj lahko ta v vodi hitro pre-
potuje tisoče kilometrov, medtem 

ko se na vidljivost v vodi ne 
morejo vedno zanašati.”
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območij	je	tudi	minimalna	stopnja	hrupa.	Slednjo	
se	 zato	 poskuša	 doseči	 z	 različnimi	 predpisi	 in	
koalicijami,	kot	je	Evropska	koalicija	za	tihe	oceane,	
ki	 se	 bori	 proti	 prekomernemu	 podvodnemu	
hrupu	 in	 neprimerni	 uporabi	 podvodnih	
sonarjev,	katere	član	je	tudi	društvo	Morigenos.	

S	 kakšnim	 naslovom	 bi	 čez	 nekaj	 deset	 let	
naslovili	dokumentarni	film	o	podvodnem	svetu?	
Cousteaujev	 Svet	 tišine	 izginja	 in	 pesmi	 kitov	
grbavcev	ne	odmevajo	več	tako	daleč	kot	nekoč.	

“Predvsem morski sesalci in ribe 
so od zvoka 

življenjsko odvisni.”

Viri:	
		Simmonds,	M.,	Dolman,	S.,	Weilgart,	L.,	Oceans	of	Noise.		
2004.	WDCS	Science	report.	
			Weilgart,	L.,	Underwater	noise:	death	knell	of	our	oceans?	
2005.	Dalhousie	university.	

TERENJENJE
Nika	Zaletelj

Verjetno se je že vsakemu izmed vas 
zgodilo, da si je, medtem ko je čakal, da 
pride na vrsto na "oh-tako-obleganih" 
avtomatih, krajšal čas s prebiranjem 
obvestil na oglasni deski Društva študentov 
biologije. 

Poleg	 raznih	 vabil	 na	 bio	 žure,	 zapisnikov	 s	
sestankov,	Antirepresorjevih	pozivov	in	podobnih	
(ter	 drugačnih)	 obvestil	 pa	 se	 na	 naši	 oglasni	
deski	najpogosteje	znajde	list	papirja,	na	katerem	
te	 društvo	 vabi	 na	 takšen	 ali	 drugačen	 teren.	

Projekt	 "Terenski	 dnevi	 študentov	 biologije"	
se	 je	pričel	davnega	 leta	2001,	ko	se	 je	večina	
izmed	 nas	 še	 igrala	 gumitvist	 na	 šolskem	
igrišču.	Takratni	študenti	so	se,	naveličani	zgolj	
teoretičnega	sedenja	ob	knjigah,	odločili,	da	se	
podajo	v	"resnični	svet".	In	od	takrat	dalje	DŠB	
vsako	leto	organizira	precejšnje	število	terenov.	
Letos	 projekt	 s	 pomočjo	 Aje	 Zamolo	 vodi	
Matevž	 Koršič,	 pri	 katerem	 se	 lahko	 prijavite	
za	 vse	 razpisane	 terene,	 si	 razjasnite	 kakšno	
vprašanje	 ali	 pa	 tudi	 predlagate	 kakšen	 teren.

Večina	terenov	je	enodnevnih,	namenjenih	zgolj	
eni	 živalski/rastlinski	 skupini,	 poleg	 tega	 pa	 se	
organizirajo	 tudi	 večdnevni	 terenski	 vikendi,	 ki	

potekajo	od	petka	zvečer	do	nedelje	popoldne,	
na	 katerih	 pa	 delujejo	 različne	 skupine.	
Prav	 tako	 pa	 se	 DŠB	 trudi	 sodelovati	 tudi	 s	
študenti	 podobnih	 smeri	 na	 drugih	 fakultetah	
in	 univerzah	 (npr.	 Univerza	 na	 Primorskem).
Seveda	 pa	 se	 pojavi	 vprašanje:	 Zakaj?	 Zakaj	
bi	 se	 jaz,	 študent	 biologije	 (po	 možnosti	 celo	
zagrizen	»molekularec«)	sploh	želel	udeležiti	česa	
takšnega?	 Na	 DŠB-jevi	 spletni	 strani	 piše,	 da:

-	osvojiš	osnove	biološkega	terenskega	dela
-	spoznaš	vrstno	pestrost	različnih	delov													
Slovenije
-	lahko	dobiš		veliko	novega	znanja	v	samo	
enem	dnevu
-	spoznaš	strokovnjake,	ki	te	lahko	ob				
zanimanju	usmerijo	v	resno	raziskovalno	delo
-	se	družiš	z	ostalimi	udeleženci	
 

Vse	to	je	še	kako	res,	vendar	pa	bi	rada	pridala	
še	svoje	ugotovitve:

-	dodobra	spoznaš	geografijo	Slovenije	(odkar	
hodim	na	terene	dejansko	vem	kje	je	kaj!)
-	lahko	"preveriš	vodo"	za	naslednji	DŠB	tabor	
(aka	vidiš,	če	ti	bo	skupina	sploh	všeč)
-	doživiš	ognjeni	krst	v	blatu	(dokler	resnično	ne	
okusiš	blata	nisi	pravi	biolog!)
-	izveš	najnovejše	trače
-	doživiš	dogodivščine	o	katerih	si	lahko	prej	
samo	sanjal	in	o	katerih	boš	pripovedoval	še	
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svojim	vnukom
-	spoznaš	starejše	in	mlajše	biologe	ter	ljudi,	
ki	se	zgolj	ljubiteljsko	ukvarjajo	z	biologijo	(in	
morda	celo	ljubezen	svojega	življenja!	:)
-	utrjuješ	svoj	karakter
-	se	športaš
-	uživaš	v	naravi	in	svežem	zraku
-	se	preprosto	zabavaš

Tako,	 na	 kratko	 sem	 vam	 predstavila	 pozitivne	
"učinke"	 terenjenja,	 če	 pa	 imate	 še	 kakšna	
vprašanja	 pa	 lahko	 pišete	 Matevžu	 na	 E-mail:	
matevz_korsic@hotmail.com	 ali	 pa	 si	 ogledate	
nekatere	že	izvedene	terene	ne	DŠB-jevi	spletni	
strani			http://dsb.biologija.org/akt/ter/index.php .

Pa	upam	da	se	vidimo	na	naslednjem	terenu!	;)
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“dokler resnično ne okusiš blata nisi pravi biolog!”
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mALE BIOLOŠkE mODROSTI
avtor:	Asim	Krdžalić

“Dobro skupinsko delo je zlata vredno”
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NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI LOKAL 
DEBILIZEM

Ljudje	 zbirajo	 marsikaj.	 Prtičke,	 pločevinke,	
porcelanaste	 punčke,	 znamke,	 kilograme	 ...	
No,	naš	Mirko	pa	besede.	Zato	smo	se	AR-jevci	
odločili,	da	mu	pomagamo.	 In	ker	 lepa	beseda	
daleč	pride,	še	dalj	pa,	če	obljubiš	nagrado,	so	
(ste)	 se	 prijazni	 "prebivalci"	 našega	 oddelka	
odzvali	na	naše	prošnje.	Vsem,	ki	so	se	odločili	

sodelovati,	 se	 najlepše	 zahvaljujemo!	Moramo	
vam	priznati,	da	za	večino	besed	ne	bi	zlahka	
uganili	 njihovega	 pomena.	 Mogoče	 celo	 iz	
konteksta	 ne.	 (Ob,	 na	 primer,	 "Kje	 je	 moj	
takwin?"	človek	pomisli	na	kakšno	divje	nevarno	
orožje.	Pa	ni.)	

Iiiiiiiiin naaaajboljši lokal debilizmi tega leta sooooo:

1)	kanic	[kánic,	beseda	se	ne	sklanja]	–	Besedo	lahko	govorec	uporabi	za	označevanje	nadvse	
privlačnega	dekleta.	Besedo	bi	lahko	enačili	z	bolj	poznanim	manj	lokalnim	debilizmom	"mrha".	
Primer	uporabe:	"Ta	bejba	pa	je	kanic."	(poslal:	Roman	Luštrik)

2)	runkl	–	korenje	za	prašiče,	v	prenesenem	pomenu	tudi	neumen,	grob	človek	(uporaba:	
Celje	z	okolico)	(poslala:	Tea	Romih)

3)	homo	–	gremo	(poslala:	Nika	Volk)

Čestitamo	našim	nagrajencem.	O	prejemu	nagrad	bodo	obveščeni	po	e-mailu.

Tu	pa	so	še	preostale	besede	...	

cvebe	(izgovorjava	"cvjebe")	–	beseda	beseda	
je	primorskega	izvora	in	pomeni	ROZINE.	
Torej,	cvebe	damo	v	potico,	orehove	štruklje	
itd.
čper	–	klop	(žival)
šnjeferca	–	zajemalka	–	koruza
gajsten/na	–	oseba,	ki	je	vplivna,	trmasta,	svo-
jeglava
debiče	–	punca	
pozret	–	punca	
večirka	–	popoldne;	primer:	Pridemo	v	večirko.	
(uporaba:	Slovenske	Konjice)
batjeki	–	gumijasti	škornji;	izvor:	gumijasti	
škornji	->	bata	škornji	(ker	so	jih	izdelovali	v	
češkem	podjetju	Bata)	->	batjeki	(uporaba:	

Celje	z	okolico)
havdre	–	neroden,	nespreten,	tudi	brezobziren	
(torej	neroden	v	odnosih	z	ljudmi)	človek	(up-
oraba:	Celje	z	okolico)
stadlati	–	grajati	(uporaba:	Savinjska	dolina)
gostüvanje	(naglas	na	ü)	–	poroka
talíge	–	samokolnica
džábuka	–	jabolko
súmič	–	komar
bréčati	–	jokati
škabacela	–	smetišnica
škabel	–	nočna	omarica
marajna	–	omara
breše	–	hlače
kognca	–	kafetira	(pač	tisto	italijansko	za	kavo	
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kuhat)
kadreja	–	stol
buštin	–	modrc
brgešine	–	spodnje	hlače
kalnca	–	poleno	(drva)
takwin	–	denarnica
načvanu	–	nagovoril	(da	je	govoril/a	zelo	dolgo)
klopoče	–	naklada

Dodatek:	Mirkovi	najljubši	lokal	debilizmi,	pridobljeni	
od	nezavednih,	omamljenih	(beri:	opitih)	prim-
erkov:

wwiwnk	–	cestni	ovinek	–	Idrija
zapigati	–	ukriviti	–	Savinjska	dolina	s	širšo	
okolico
cp	–	mitično	smrdeče	bitje	–	Primorska
vügorek	–	kumarica	–	Prekmurje
širaku	–	kljukasta	grebljica	za	peč	–	Savinjska	
dolina
požuliti	–	pobožati	–	izvor	neznan
cbt	–	igrati	nogomet	–	Primorska
pišek	–	zadnjica	–	Prlekija
razgoslan	–	neurejen	–	Pohorje
šoja	–	dekle,	neprijetno	na	pogled	–	Ivančna	
gorica
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NAJLAŽJI	RECEPT	ZA	RESNIČNO	SLASTEN	
ČOKOLADNI	KOLAČ
Lojtrca

Sestavine:
175	g	temne	čokolade
75	g	masla
100	g	svetlo	rjavega	sladkorja	muscovado	(ali	
pa	navadnega	rjavega	sladkorja/belega	kristal-
nega	sladkorja/etc.)

4 jajca
30	g	moke

Priprava:
1.	Pečico	ogrejte	na	180	°C.	
2.	Maslo	in	na	koščke	nalomljeno	čokolado	postavite	nad	vodno	kopel	in	
mešajte,	da	se	lepo	stopita	in	dobite	gladko	zmes.	
3.	V	skledi	penasto	umešajte	jajca	in	sladkor.
4.	Jajcem	in	sladkorju	primešajte	čokoladno-masleno	zmes.
5.	Dodajte	še	moko	(predlagamo,	da	jo	prej	presejete)	in	jo	nežno	
vmešajte.
6.	Maso	vlijte	v	namaščen	pekač	ali	tortni	model	(še	en	predlog:	še	
skoraj	bolje	je,	če	ga	obložite	z	peki	papirjem).
7.	Pecite	15	do	20	minut.

In	vóila!	Vaš	kolač	je	pripravljen,	da	ga	pohrustate.

Asim	Krdžalić
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